
PROCEEDINGS

of the

XIXth ANNUAL CONGRESS

of

Hungarian Scientific, Literary, and Artistic
Association

Papers
presented by

Hungarian Scientists, Writers, and Artists
in the Western World

Edited

by
Dr. Jânos Nâdas

and

Dr. Ferenc Somogyi

Ârpâd Publishing Company
Cleveland, Ohio

1980



A XIX.

MAGYAR TALALKOZÔ
KRÔNIKÂJA

Szerkesztette:

DR. NADASJANOS és DR. SOMOGYI FERENC

Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat
Cleveland, Ohio

1980



Copyright 1980
by

Dr. Nâdas Gyula Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalata
1425 Grâce Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A.

A kôzlemények
Mindenjogot fenntartunk!

— elôaddsok és hozzdszôlâsok

szerzôikfelelôsek.
tartalmdért

Copyright © 1980 by Ârpâd Publishing Company
Ail Rights Reserved.

No part of this bock may be used or reproduced in any manner whatsoever
without prior written permission from the publisher except in the case of brief
quotations embodied in critical articles and reviews. Publisher: Arpâd
Publishing Company, 1425 Grâce Avenue, Cleveland, Ohio 44107. Printer:
Classic Printing Corporation, 9527 Madison Avenue, Cleveland, Ohio 44102.
Typographer: Compsetting, 19608 Thornridge Ave., Cleveland, Ohio 44135.

Library of Congress Catalog Gard Number: 73-647333
ISBN 0-934214-04-2



A XIX. MAGYAR TALÂLKOZÔ KRÔNIKÂJA

BALOGH GYÔZÔ

BENICZKY ÂDÂMNÉ

DOMOKOS SÂNDOR

VITÉZ ERDÉLYI ISTVÂN

FLÔRIÂNTIBOR

GYALLAY-PAP DOMOKOS DR.

HALÂCSY ENDRE DR.

VITÉZ HAMVASJÔZSEF
HARASZTI ENDRE

KORPONAY MIKLÔS

KOSSANYI JOZSEF

KOSZTOLNYIK ZOLTÂN DR.

NAGY GYÔRGY DR.

NÂDASJÂNOS DR.
PAPPGÂBORDR.

SIRCHICH LÂSZLÔ

SZENDREY TAMÂS DR.

SZILASSY SÂNDOR DR.

VLADÂR PÂL DR.

ZSIGMOND ANDRÂS DR.

elôaddsa,

valamint az elhangzott és frdsban bekûldôtt hozzdszôldsok,
javaslatok, beszdmolôk és ôsszefoglalâsok alapjân

sajtô alâ rendezte:

SOMOGYI FERENC DR.



TARTALOM

AZ ANYAG ÂTTEKINTÉSE

Elôszô 7

A XIX. Magyar Talâlkozô eseményei 9

A magyar iskolâk szerepe az emigrâciôban 11

Helsinki, Belgrâd, Madrid 64

A felvidéki magyarsâg helyzetérôl 97

A trianoni "békekôtésrôl" 114

Az elveszett korosztâlyok 131

Eredmények 157

Beszâmolôk 164

Zârônyilatkozat 169

Az Ârpâd Akadémia kôzgyûlése 173
A XIX. Magyar Talâlkozôval pârhuzamos ûlések — 238

Szabadegyetemi elôadâsok 261

Eletrajzi adatok 263

Névmutatô 273

Fiiggelék 278



ELOSZÔ

Nem New Yorkbôl, Amerika és modem vildgunk Bdbelé-
bôl nom ezeket a sorokat, ahol 23 éffél évig az amerikai es a
vildgpolilika boszorkdnykonyhdjdnak ûstje fôlé hajolva kellett
élnem, hanem egy new englandi kisvdros melletti hegyol-
dalrôl, erdôk, tavak és patakok szomszédsdgdbôl. Itt a
természettel egyûtt élek. Kôzel mindnydjunk anyjdhoz, a
Fôldhôz. Kôzel ahhoz, ahonnan jôttem és ahova visszatérek. A
tdrsadalom és a politika dlarca mdr nem takar tôbbé. Azt
adhatom, ami vagyok és arrôl tehetek vallomdst, amit érzek.
Ôrômmel élek az alkalommal, hogy 1979 sorsterhes hônapjai
utdn, "A XIX. Magyar Taldlkozô krônikdjd"-n dt, messzire
kidlthatom: a csûggesztô hirek és gonosz jelek sem vették el
hitemet. Nem tartom reménytelennek helyzetûnket. A szemét
és a porfôlôtt is ott ragyog a nap, csak fôlfelé kell tekintenûnk.
A rut és a torz vigyordt feledtetik magyar irôink, lelkészeink,
tanûôink, tandraink, festôink, szinészeink, énekeseink, mu-
zsikusaink, a nemzetûnkhôz hû lelkek szépsége, a templo-
mainkban dhitattal elmondott magyar ima, a magyar versek,
amelyeket sorstdrsaink vagy gyermeheink és unokdink szaval-
nak. A nemzet-haldlt legyôzik az anydk, akik a hatalom
akarata, az ôrdôg suttogdsa ellenére is magyar gyermeket
akarnak. A zsarnokokat és besûgôkat legyôzi a tiszta emberi
sziv. Az idegen tankok fôlé magyar gyermekek légiôja ûl, ha
végre életre hîvjuk ôket.

lit az ideje, hogy megértsûk: nem a vildg megvdltdsa a mi
feladatunk, csak a magyarsdg megmentése. Az otthon és
kisebbségben és szerte a xrildgon, szôrvdnyokban élô egész
nemzet, a vildg-magyarsdg ôsszegyûjtése egyetlen ôridsi sziv-
dobbandsban. Nincsen nekûnk sehol a vildgon kûlôn célunk.
Az ônérdek hajszoldsdnak ideje elmûlt. Csak egyetlen vdgy
tûzel: a szabadsdgé. Mindenhol és minden magyarnak!

Célunk csak magyar cél lehet és ezért kell rdmutatnunk
arra, hogy az ût, amelyen a kôrûlôttûnk kavargô vildg halad, a
romldsfelé vezet. A szeretet, a szépség, a lélek tagaddsa felé, az
anyag reménytelen bôrtônébe, a semmi ôrvényébe.

Nekûnk tehdt viharfelhôk alatt is hitet kell sugdroznunk. A



jelen sdtétsége môgôtt meg kell éreznûnk a holnap derengô
hajnaldt.

Hiszek a bennûnk élô vilâgossâgban és akaratban, mely
keresztûl ûti a sôtétség faldt. Hiszek a szépségben, mely a
szenny fôlé is virdgot ûltet. Hiszek a maddr-szdrnyû gondo-
latban, mely a pokol bugyra fôlôtt az ég fénylô magassdgai
felé repûl. Hiszek a jôvôben, mert a tôrténelem és a természet
tanûott meg arra, hogy minden csak dtmenet. Még a haldlt is
— mint az éjszakdt a nappai — egyre megûjulô élet vdltja fol.
Miért ne vdltand fol akkor a bôrtônt a szabad élet, a
megkôtôttségek lazulô és szûkûlô, de harmincôt év ôta jelen-
levô béklyôit a fûggetlenség?

Derût és hitet kell adnunk 1980-ban mindenkinek.

Nemcsak a fdradt és reménységûket vesztett ôregeknek, hanem
fiainknak és lednyainknak is. Ûtmutatdst kérnek és a magyar
jôvô épûésének példdjdt vdrjdk tôlûnk. Mutassuk fel tehdt
minden dldozatra valô hajlandôsdgunkat. Mutassuk fel a
bizonysdgdt annak, hogy nemcsak ônmagunkért éliink, hanem
magyar sajtônkért, intézményeinkért, egyhdzainkért, népûnk
céljaiért az egész Kdrpdt-medencében és mindenhol a szét-
szôrtsdgban.

Ugy épitsûnk és dolgozzunk, hogy gyermekeinkben és
unokdinkban is fônntartsuk magyar Hazdnk szeretetét, fôl-
szabaditdsdnak vdgydt és azt az egyre erôsôdô kivdnsdgunkat,
hogy az ôt vildgtdjon szétszôrt 16 milliôs magyarsdg ôssze-
fogdsdt és testvéri egyûttmûkôdését megvalôsitsuk.

Adja Isten, hogy ez a kônyv is erôt és biztatdst adjon ehhez
a munkdnkhoz: a magyarjôvô épûéséhez!

New Milford — Erdôszdllds

Flôriân Tibor

az Arpdd Akadémia elnôke



A XIX. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

AZ ELSO NAP: 1979 NOVEMBER 23.

Megnyïtds

A XIX. Magyar Talâlkozô, a VII. Magyar Kongresszus
eseményeinek sorozatât 1979 november 23-ân, pénteken
délutân 3 ôrakor Nddas Jânos dr., a clevelandi Magyar
Târsasâg elnôke, mint az Allandô Titkârsâg vezetôje nyitotta
meg a Cleveland Plaza szâllô (Euclid Avenue és I2th Street)
emeleti Ohio termében, amelyet az érdekiôdôk zsûfolâsig
megtôltôttek. Szîvélyes szavakkal ûdvôzôlte a megjelenteket,
râmutatott a kûlfôldi magyar talâlkozâsok jelentôségére, majd
a kôzônséggel egyiitt a Magyar Hiszekegyet mondta el.

A magyar iskolâk értekezlete

Az észak- és dél-amerikai, ausztrâliai és eurôpai magyar
iskolâk értekezletét Somogyï Ferenc dr., az Ârpâd Akadémia
fôtitkâra és magyarsâgtudomânyi munkakôzôsségének vezetôje
nyitotta meg. Papp Gdbor dr., a clevelandi Magyar Iskola
megalapîtôja és 21 év ôta vezetôje a gyakorlati tanltâs
eredményeirôl és az emigrâciôs tankônyvkiadâs nélkûlôz-
hetetlenségérôl tâjékoztatta hallgatôsâgât. Beniczky Addmné
magyar és amerikai kôzépiskolai tanâr a felkészûlt pedagôgus
alapossâgâval, hazai és kiilfôldi tapasztalatok alapjân azt a
kérdést vilâgitotta meg, mi a szûlôk szerepe az emigrâciôban a
magyar ismeretek oktatâsa terén.

Ft. Békési Istvdn, S.J., Domokos Sdndor, GreffJdnos dr.,
Gutay Ldszlô, Haraszti Endre, Horvdth Istvdn dr., Jôkay
Lajos, Korponay Miklôs, Kônnyû Ldszlô, ni. Ludwig A. Aurél
dr., Nagy Akos, Ormay Gabriella, Palotay Jûlia, Sdndor
Andrds, Sdndor Ilona dr., Tomory Zoltdnné, Vdrdyné Huszdr
Agnes dr. és Vladdr Pdl dr. 10-10 perces felszôlalâsa, valamint
az îrâsban bekiildôtt szâmos hozzâszôlâs nemcsak a két



bevezetô elôadâsban ismertetett eredményeket egészîtette ki és
az azokban érintett szempontokat vilâgîtotta meg tùzeieseb-
ben, hanem tôbb eivi és elméleti kérdésben is âllâst foglalt vagy
legalâbb megoldâsi lehetôséget keresett.

Kiâllitdsok

23-ân délutân 6 ôrakor nyilt meg a IX. magyar kônyv-,
képzô- és iparmûvészeti, valamint fényképészeti kiâllitâs. Az
irôkat és kôltôket, szerzôket és kiadôkat Konnyû Ldszlô, a
mûvészeket Gyïmesy Kdsâs Ernô mutatta be. A kiâllîtâs gazdag
anyagât az érdeklôdô kôzônség a XIX. Magyar Talâlkozô
mindhârom napjân dîjtalanul megtekinthette. A rendezés
munkâjât Nddas Gyula dr., az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat
tulajdonosa és Gyimesy Kdsds Ernô, a Magyar Képzômûvé-
szek Vilâgszôvetségének einôke végezte.

A kônyvkidllîtâs megnyitâsân a kôvetkezô îrôk, kôltôk,
szerkesztôk és kiadôk jelentek meg:

Antalfy Mihdly dr. (Ausztrâlia), Balogh Gyôzô (Nyugat-
Németorszdg), Baloghné Petres Judit (Nyugat-Németorszâg),
ft. Dengl Miklôs, O.F.M. (Youngstown, Ohio), Domokos
Sdndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada), t. Dunai Akos,
O.F.M. (Youngstown, Ohio), Fazakas Ferenc (San Francisco,
Kalifornia), Fiedler Kdlmdn dr. (Chicago, Illinois), Gyimesi
Gyula (Ennismore, Ontario, Kanada), Haraszti Endre
(Hamilton, Ontario, Kanada), Kirchmayer Istvdn (Forest
Hills, New York), Kollarits Béla dr. (Glenmont, New York),
Kossdnyi Jôzsef (Lakewood, Ohio), Kostya Sdndor dr.
(Toronto, Ontario, Kanada),/it. Kôtai Zoltdn dr. (Cleveland,
Ohio), Konnyû Ldszlô (St.Louis, Missouri), nt. Ludwig A.
Aurêldr. (East Chicago, Indiana), Magyary Csilla (Cleveland,
Ohio), Molndr Zsigmond dr. (Lakewood, Ohio), Nagy Akos
(Ausztrâlia), Nddas Gyula dr. (Lakewood, Ohio), Negyedi
Szabô Margit (New York, New York), Négyesy Irén (Smith-
ville, Ohio), Panajoth Zoltdnné (Cleveland, Ohio) Somogyi
Ferenc dr. (Cleveland, Ohio) Somogyi Lél (Cleveland, Ohio),
Stirling Gyôrgy (Falls Church, Virginia), Szappanos Istvdnné
(Cleveland, Ohio), T. Dombrddy Dora (Lakewood, Ohio),
nt. Vitéz Ferenc dr. (Perth Amboy, NJ), Vladdr Pdl dr.
(Caracas, Venezuela), Vôlgyi Gyula (Richmond, Virginia).



A képzômûvészeti kiâllûds keretében az alâbbi mûvészek
alkotâsait mutattâk be;

Asbôth Oszkdr (Bées, Ausztria), Barcza Lâszlô (Bées
Ausztria), Batdry Erzsébet (Cleveland, Ohio), Bényey Zoltdn
(New York, New York), Boldizsdr Matild (New York, New
York), Bôszin Endre (Toronto, Ontario, Kanada), Csikôs
Nagy Zsuzsa (New York, New York), Csôka Istvdn (New York,
New York), Czibon Rôzsa (Chieago, Illinois), Dohanos Istvdn
(Westport, Conneetieut), Domjdn Arpdd (Hollywood, Kali-
fornia), Domjdn Jôzsef (Tuxedo Park, New York), Ferencz
Béla (Los Angeles, Kalifornia), Gyimesy Kâsds Ernô (New
York, New York), Hampelné Tallôs Kitty (Cleveland, Ohio),
Horvdth Béla (Dayton, Ohio), Kiss Eerenc (Brazîlia), Klasil
Mihdly (Bées, Ausztria), Koe-Krompecher Ldszlô (Columbus,
Ohio), Kur Csaba (Warren, Ohio), Metykô Gyula (Budapest,
Magyarorszâg), Môr Jôzsef (Arizona), Os Nagy Istvdn (St.
Gallen, Svâje), Nemesszeghy Jenô (Ausztrâlia), Pethes Béla
(St.Louis, Missouri), Pilényi Oszkdr (New York, New York),
Révay Gyula (Frankfurt, Németorszâg), Riszplerné Nemes
szeghy Matild (New York, New York), Silbernhorn Tibor (Los
Angeles, Kalifornia), Soôs Jôska (Brûsszel, Belgium), Szôts
Vilmos (Mexieo City, Mexikô), Tallôs Môric (Philadelphia,
Pennsylvania), Varga Ndndor Lajos (Budapest, Magyar
orszâg), CsillagJôzsef Magyarorszâg).

Irodalmi és mûvészest

Este 7 ôrakor irodalmi és mûvészest kezdôdôtt. Flôridn

Tibor ûnnepi megnyitôjât a betegsége miatt tâvollevô îrô
helyett Nddas Jdnos dr. olvasta fel. Fazakas Ferenc (San
Franeiseo, CA) elôadômûvész Agyagfalvi Hegyi Istvân "Én az
életet hirdetem" eîmû kôlteményét adta elô nagy sikerrel.
Alexa-Szabolcsy Mdria (Washington, DC), a dân kir.Operahâz
ôrôkôs tagja, operaâriâkkal és magyar dalokkal aratott
âltalânos tetszést. Kîséretét zongorân Môzsi Istvdn zongora-
mûvész lâtta el pârjât ritkitô ôsszhangzatossâggal. Magyary
Csilla ifjabb Fekete Istvân (Chieago, IL) îrô "A vonatfûst"
elmû érdekes elbeszélését olvasta fel. Réthdti Schill Andrds

esellômûvész Saint-Saens "My Heart at thy Sweet Voiee" eîmû
darabjât, majd Sehubert "Ave Maria-jât adta elô lenyûgôzô



âtérzéssel. Taba Jânos (Washington, DC) dalénekes Môzsi
Istvân zongoramûvész kitûnô kiséretével magyar dalokat
énekelt hangulatos mûvészi kôzvetlenséggel. Balogh Gyôzô
(Németorszâgbôl) irô arany Ârpâd-éremmel kitûntetett pâlya-
mûvébôl, "Az égi per"-bôl adott elô batâsos részleteket.
Befejezésûl Môzsi Istvân zeneszerzô, zongoramûvész ragadta
magâval a kôzônséget Liszt Ferenc "XI. rapszôdiâ"-jânak
mesteri elôadâsâval.

A mûsort - mindvégig ôtletes szellemességgel - Balogh
Gyôzôné PetresJudit (Németorszâgbôl) vezette.

A mûsor utân sokâig tartô, vidâm ismerkedô est zârta be az
elsô nap eseményeit.

A MÂSODIK NAP: 1979 NOVEMBER 24.

November 24-én, szombaton a VII. Magyar Kongresszus
tanâcskozâsai 1/2 9 ôrai kezdettel folytatôdtak.

Négy sorskérdés

Az elsô ankét "Helsinki-Belgrâd-Madrid" cimmel az
emberi jogok magyar vonatkozâsû megsértéseivel és azok
szôvâtételének lebetôségeivel foglalkozott. Az elnôki tisztséget
Gyallay Pap Domokos dr. (Toronto, Ont. Kanada) lâtta el, aki
a bevezetôt is mondta. Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont.,
Kanada) és//araiziz Enrfre (Hamilton, Ont., Kanada) komoly
felkészûltségrôl és târgyi szaktudâsrôl tanûskodô elôadâsa utân
tôbb felszôlalô tett fel kiilônbôzô kérdéseket, amelyekre az
ankét vezetôje és két elôadôja adott kielégîtô vâlaszokat.

Az ankét megbeszéléseinek anyagâval szorosan ôsszefûggôtt
Sirchich Ldszlô igen értékes és târgyilagos elôadâsa, amelynek
"Fokozôdô elnemzetlemtô tôrekvések a Felvidéken, az ôslakô
magyarsâg nyomorûsâga és nagysâga" volt a cîme. A bevezetôt
Somogyi Ferenc dr. mondta. Az elôadâst ft. Békési Istvân,
S.J., Kun-Szab6 Istvân, nt. LudwigA. Auréldr. és Vârdy Béla
dr. felszôlalâsai kôvették, amelyekre az elôadô vâlaszolt.

A kôvetkezô, folytatôlagosan sorra keriilô ankét "A
trianoni békekôtés târgyilagos tôrténeté"-nek kérdésével fog
lalkozott. A bevezetô elôadâs Szilassy Sândor dr. felkészûlt-
ségérôl tanûskodott, a vitâban, amelyet Ballô Istvân dr.
vezetett, Domokos Sândor, Fazakas Ferenc, Hézsely Ferenc,



Lôte Pdl dr., nt. Mihàly Ferenc dr., Peklô Maria, Vdrdy Béla
dr. és Vladdr Pdl dr. vett részt.

Délutân 3 ôra tâjban a torontôi Râkôczi-Alapîtvâny ankét-
ja kerùlt sorra Korponay Miklôs elnôk vezetésével. A megbeszé-
lések az emigrâciô és a kùlfôldi magyarsâg elvesztett korosz-
tâlyainak kérdéseivel és a magyarsâgtudattal foglalkoztak.
Gyallay Pap Domokos dr., vitéz Hamvas Jôzsef és Domokos
Sdndor kitûnô elôadâsai utân élénk vita induit, amelyben
sokan vettek részt.

Pdrhuzamos taldlkozôk

A XIX. Magyar Talâlkozô ankétjaival pârhuzamosan
ugyanezen a napon folyt le az Amerikai Magyar Szôvetség
orszâgos igazgatôsâgânak ùlése, amelyen fôtiszteletû Dômôtôr
Tibor reformatas pûspôkhelyettes, akroni lelkész, az igazgatô-
sâgelnôke, elnôkôlt.

A Magyar Mérnôkôk és Epitészek Vilâgszôvetsége kôz-
gyûlést tartott és tudomânyos elôadâssorozatot rendezett,
amelyen az Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlyânak és
a clevelandi Magyar Természettudomânyi Kôrnek tagjai is
részt vettek.

A mûlt évben megalakult "Magfyar Emigrâns Ûjsâgîrôk
Szôvetsége" Stirling Gyôrgy mb. titkâr elnôkletével elsô évi
rendes kôzgyûlését tartotta meg, amelyen tisztikart vâlasztott
és szâmos idôszerû kérdést beszélt meg.

A New Yorkban székelô "Keleti Târsasâg" ôstôrténeti
elôadâssorozata egész nap folyt, csak a kôvetkezô nap,
november 25-én fejezôdôtt be. Az elôadâssorozatot Veress Ors
Ferenc dr. vezette.

Diszvacsora és bdl

Este 7 ôra utân a XIX. Magyar Talâlkozô (VII. Magyar
Kongresszus) ûnnepi vacsorâja kezdôdôtt meg. Miutân Bodndr
A. Lajosné énekmûvésznô Nyilas Ferenc zongorakîséretével
elénekelte az amerikai és végigvezette a magyar himnuszt,
fôtiszteletû Dômôtôr Tibor (Akron, OH) reformâtus pûspôk
helyettes mondott bevezetô imât, Nagy Akos (Ausztrâliâbôl)
pedig ûnnepi kôszôntôt. A szertartâsmesteri tisztet Molndr
Zsigmond dr. tôltôtte be.

A diszvacsora utân Molndr Zsigmond dr. angol nyelven



ùdvôzôlte Voinovich V. George clevelandi polgârmester
képviselôjét, Hyvnar Vaclavot, aki ugyancsak angol nyelven
vâlaszolt és tolmâcsolta a vâros polgârmesterének jôkîvân-
sâgait. Varga Sdndor kôzremûkôdésével Nddas Jdnos dr. az
elôzô év nyerteseinek nyûjtotta ât az arany, ezùst és bronz
Ârpâd-érmeket. Somogyi Ferenc dr. a XVIII. tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzat eredményét hirdette
ki.Molndr Zsigmond dr. a volt magyar kirâlyi Csendôrség
bajtârsi egyesûleteit és tagjait kôszôntôtte. A lelkes iidvôzlô
szavakra Ballô Istvdn dr. vâlaszolt.

A hagyomânyos magyar bâlt Nyilas Ferenc és Kovdcs
Andréa bâlelnôkôk nyitottâk meg. A clevelandi cserkészcsa-
patok regôs csoportja festôi népviseletben magyar tâncokat
mutatott be, amelyek osztatlan tetszést arattak. Felemelô
lâtvânyt nyûjtott a nyitô pârok bevonulâsa és az elsô bâlozôk
ûnnepélyes bemutatâsa is. Az elsô bâlozô hôlgyek és tâncosaik
a kôvetkezôk voltak:

Bôja Adrienne Babej Tamds
Bôjtôs Barbara Buza Pali

Cabala Susanne ifj. Buzogdnyjôzsef
Cosma Shirley Babej Andrds

(Youngstown, OH)
Horvdth Agnes Rajnay Istvdn

(Youngstown, OH) (Youngstown, OH)
Lévay Lea Szentkirdlyi Miklôs

(Perth Amboy, NJ)
Stibinger Edit Szappanos Ldszlô
Szentkirdlyi Anikô Batizy Lehel

(Akron, OH)
Vitéz Julianna Szilassy Tamds

(Perth Amboy, NJ) (Turnersville, NJ)

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



A HARMADIK NAP: 1979 NOVEMBER 25.

Vasdmapi dhitat

November 25-én, vasârnap délelôtt 9 ôra tâjban az elôzô
magyar talâlkozôk hagyomânyaihoz hîven ekumenikus isten-
tisztelet kezdôdôtt, amelyet nt. Ludwig A. Aurél dr.
reformâtus lelkész, az Ârpâd Akadémia hittudomânyi osztâ-
lyânak elnôke vezetett. Az istentiszteleten meglepôen sok hîvô
jelent meg mindegyik keresztény vallâsfelekezet tagjai kôziil.
Az igehirdetés az âdventi vârakozâs hangulatâbôl szinte kôltôi
szârnyalâssal vitte ât a jelenlevôket az Ige megtestesûlésének
békés, boldog lelki nyugalmâba, amelyben vîg ôrômmel
csendùltek fel a karâcsonyi magyar énekek ûjjongô dallamai.

Beszdmolô

A kôvetkezôkben Nddas Jdnos dr., az Âllandô Titkârsâg
vezetôje szâmolt be a XIX. Magyar Talâikozô (VII. Magyar
Kongresszus) elôkészîtô munkâlatairôl s az azokkal kapcso-
latosan felmerûlt kôltségekrôl, a Magyar Kisebbségi Intézet
megszervezésének megalapozâsârôl, majd a levélbeli és tâvirati
ûdvôzletekrôl, végiil az îrâsban bekûldôtt vagy benyûjtott
hozzâszôlâsokrôl és javaslatokrôl.

A hazai vagyonok elértéktelenedésérôl és a vele kapcsolatos
kârtalanîtâsi igény bejelentésérôl szôlô szâmadâs és levelezés
kûlôn érdeklôdést keltett.

Befejezésûl kôzôlte, hogy Haldcsy Endre dr-nak a magyar
adattârra vonatkozô beszâmolôja a XIX. Magyar Talâikozô
krônikâjâban jelenik meg.

A hârom napon ât tartô megbeszélések eredményeinek
ôsszefoglalâsaként "zârônyilatkozat" készûlt.

Az Arpdd Akadémia kôzgyûlése

Délelôtt 10 ôrakor az Arpâd Akadémia XIV. évi rendes
gyûlését nyitotta meg Nddas Jdnos dr., mint az Igazgatô
Tanâcs elnôke. A testûleti és egyéni mûkôdés kiemelkedô
eredményeirôl Somogyi Ferenc dr., fôtitkâr tett jelentést. Ô
terjesztette elô az Igazgatô Tanâcs javaslatât is az ûj tagok
felvételére és a tisztségek betôltésére.

Székfoglalô elôadâst Beniczky Addmné és Vladdr Pdl dr..



mâs elôadâst Szendrey Tamds dr. tartott. Vûêz Erdélyi Istvdn
székfoglalô, Kossânyi Jôzsef irodalomtôrténeti és Kosztolnyik
Zoltdn dr. tôrténettudomânyi elôadâsât a fôtitkâr mutatta be.

Filmbemutatôk

Az Arpâd Akadémia kôzgyûlése utân a napirendre tûzôtt
filmbemutatô irânt szokatlanul nagy érdeklôdést tanûsitô
kôzônség zsûfolâsig megtôltôtte az elôadôtermet. Nagy Akos
(Ausztrâliâbôl) két teljes ôrân keresztûl "Néprajzi séta a
Kârpât-medencében" dmrnel az egyik ausztrâliai magyar
talâlkozôn és mâs alkalmakkor elôadott magyar népi tâncokat
mutatta be hangos, szînes fdmen. A lebilincselôen érdekes két
film utân Vôlgyi Jdnos kiegészîtô filmet pergetett le a
mûkorcsolyâzâs terén mâris kimagaslô sikereket elért és
vilâgbajnoksâgra készûlô columbusi (ohiôi) magyar kislâny
tôbbszôrôs kitûntetést nyert teljesîtményeirôl.

Bezdrds

A XIX. Magyar Talâikozô (VII. Magyar Kongresszus)
eseményei Nddas Jdnos dr-nak, az Allandô Titkârsâg vezetô-
jének zârôszavaival fejezôdôtt be. Megâllapîtotta, hogy ez a
Magyar Talâikozô lâtogatottsâgâval minden elôzôt felûlmûlt.
Az irodalmi és mûvészesten 400 fônyi telt hâz volt, a kiâllîtâs
lâtogatôinak szâma mintegy lOOO-re tehetô, a dîszvacsorân 500
személyre teritettek, a mindvégig hangulatos Magyar Bâlon
pedig kôzel 700-an vettek részt. Végiil bejelentette, hogy a
kôvetkezô, XX. Magyar Talâikozô idôtartamât sokan egész
hêtre szeretnék kiterjeszteni, és hogy ezt a gondolatot az
Allandô Titkârsâg igyekszik megvalôsîtani.

A XIX. Magyar Talâikozô (VII. Magyar Kongresszus)
eseményeit november 25-én, vasârnap délutân valamivel 3 ôra
elôtt a Magyar Hiszekegy elmondâsa zârta be.



A MAGYAR ISKOLÂK SZEREPE
AZ EMIGRÂCIÔBAN

TANUGYI ÉRTEKEZLET

NddasJdnos dr. :

A JÔVÔ KÉRDÉSE

A kûlfôldi magyarsâgot az emigrâciô legégetôbb problémâi
kôzt is mindig a magyar jôvô kérdése érdekelte leginkâbb.
Lesznek-e utôdok, lesznek-e magyarok az orszâg hatârain
kîviil, akik kôvetnek bennûnket, akik tovâbbra is magasra
emelik a zâszlôt és viszik a fâklyât? Lesznek-e, akik egyelôre
mellettûnk, utânunk pedig helyettiink tovâbb kûzdenek a
magyar igazsâgért? Lényegében ugyanezek a gondolatok fog-
lalkoztatnak bennûnket akkor is, amikor most a magyar
iskolâk szerepérôl van szô.

Kikûldôtt kôrlevelûnkre ôriâsi volt a visszhang. Hîvâsunkra
sokan jôttek el és vannak itt, îrâsban is rendldvûl sokan kûldték
be hozzâszôlâsukat a kérdéshez. A Magyar Talâlkozô az utôbbi
hârom éven keresztûl kûlôn foglaikozott a magyar fiatalsâg
problémâival, a megnyilvânulô nagy érdeklôdés alapjân mégis
az a meggyôzôdésem, hogy ezûttal is jô munkât kezdûnk el.

Somogyi Ferenc dr. :

NEMZETI HAGYOMÂNYAINK SZELLEMÉBEN
ÉS AJÔVÔ SZOLGÂLATÂBAN

A magyar iskolâk szerepe az emigrâciôban âllandôan
foglalkoztatta a Magyar Talâlkozôkat. Az alap- és irânyelveket
a legfontosabb kôvetelményekkel egyûtt mâr 1961-ben az
I. Magyar Talâlkozô megâllapitotta (1). Kûlôn ki kell
emelnem a tovâbbiakban 1966-bôl annak a kérdésnek nyilt
felvetését, van-e jôvôje a magyar nyelvnek és kultûrânak
Amerikâban (2). 1968-ban a VIII. Magyar Talâlkozô rész-
letesen foglaikozott a németorszâgi Burg Kastlban mûkôdô
egyetlen kûlfôldi magyar gimnâzium jelentôségével (3),



1969-ben pedig a IX. Magyar Talâlkozô a magyar nyelv és a
magyar kultûrâlis ismeretek tanîtâsânak lehetôségeivel az
Egyesûlt Âllamokban (4). 1971-ben a XI. Magyar Talâlkozô
kûlôn magyar tanùgyi értekezletet hîvott ôssze (5). 1972-ben
a XII. Magyar Talâlkozô az észak-amerikai magyar szârma-
zâsû gyermekek magyar nyelvtudâsa irânt érdeklôdôtt s annak
âpolâsât szorgalmazta (6). 1973-ban a XIII. Magyar
Talâlkozô az alsô és kôzépfokû magyarsâgtudomânyi oktatâs
észak-amerikai helyzetét vilâgîtotta meg (7). 1975-ben a XV.
Magyar Talâlkozô az iskolai magyar nyelvoktatâs és a magyar
nyelv hasznâlata kôrûl felmerûlô elméleti és gyakorlati
kérdéseket beszélte meg (8). 1976-ban az Ârpâd Akadémia
Magyarsâgtudomânyi Munkakôzôssége hasonlô kérdéseket
vitatott meg (9).

A fiatalabb nemzedék tagjainak 1977-ben a nemzedék-
vâltâs—ôrségvdltds (10), 1978-ban pedig a tûlélés vagy
beolvadâs (II) dôntô kérdéseire adott vâlasza utân legutôbb,
1978-ban a XVIII. Magyar Talâlkozô azt a rendkîvul fontos és
idôszerû kérdést vetette fel, mi lesz, mi lehet a magyar nyelv és
kultûra tanîtâsânak jôvôje Amerikâban (12).

Minden alkalommal ûjra meg ûjra megâllapîtottuk el-
odâzhatatlan feladatainkat és megtettûk javaslatainkat is azok
megoldâsâra. Sândor Andrds, az Arpâd Akadémia rendes
tagja tavaly iskola-kongresszus megrendezését, az Ârpâd
Akadémia keretében pedig a magyar iskolâk osztâlyânak
megalakîtâsât indltvânyozta. Az észak- és délamerikai,
ausztrâliai és eurôpai magyar iskolâk mai értekezlete Sândor
Andrâs elsô indîtvânyânak megvalôsltâsa. Ezt az értekezletet
viszont az Ârpâd Akadémia 1975-ben létesûlt magyarsâg
tudomânyi munkakôzôssége, a Magyarsâgismereti Kollégium
nevelésûgyi csoportjân beliil a magyar iskolâk osztâlya rendezi,
îgy Sândor Andrâs mâsodik indîtvânyât is megvalôsitott-
nak tekinthetjûk.

A magyar iskolâk osztâlyânak mindazok, akik ezen az
értekezleten kôzremûkôdnek, akkor is tagjai lehetnek és
lesznek, ha egyébként az Ârpâd Akadémiânak vagy Magyar
sâgismereti Kollégiumânak még nem tagjai. A nevelésûgyi
csoportnak eddig — 1975 ôta — 10 rendes tagja van.

Értekezletûnk az elsô ôrâban a gyakorlati tanîtâs ered-
ményeivel és a tankônyvkiadâs kérdésével foglalkozik. Ezt a



részt Papp Gàbor dr., a clevelandi Magyar Iskola megalapîtôja
és 21 év ôta lelkes irânyltôja vezeti be.

Értekezletûnk a mâsodik tanâcskozâsi ôrâban arra a
kérdésre keres vâlaszt, mi a szûlôk szerepe az emigrâciôban a
magyar ismeretek oktatdsa terén. Ezt a részt Beniczky Addmné
magyar és amerikai kôzépiskolai tanâr, az Ârpâd Akadémia
rendes tagja nyitja meg.

Tanâcskozâsunk harmadik ôrâjâban, az elôzô két târgy-
kôrôn kîviil esô elvi, elméleti, gyakorlati és kûlônleges kérdések
felvetésére nyîlik lehetôség.

Munkânkat keresztény hitûnkhôz illôen kezdjûk imâval:
"Jôjj el, Szentlélek Isten! Âraszd reânk kegyesen mennybôl
fényességedet", hogy a felmerûlô kérdések fontossâgât meg-
értsûk, megoldâsât felismerjûk, a szûkséges feladatok elvég-
zését pedig — magyar nemzeti hagyomânyaink szellemében az
emberibb ember és magyarabb magyar jôvô szolgâlatâban —
vâllalhassuk.

utalAsok
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Elsô Magyar Talâlkozô "krônikâja", 1962., 117-130. oldal.)

2. Molnâr Âgoston; Van-e jôvôje a magyar nyelvnek és kultûrânak Amerikâban?
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8. Az iskolai magyar nyelvoktatâs és a magyar nyelv hasznâlata. (XV. MTk,
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9. A Magyarsâgtudomânyi Munkakôzôsség ankétja. (XVI. MTk, 1977., 246-247,
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12 A magyar nyelv és kultùra tanitâsânak jôvôje Amerikâban. (XVIII. MTk,
1979.. 88-106. oldal.)

Papp Gdbor dr. elôaddsa:
A CLEVELANDI MAGYAR ISKOLA

GYAKORLATI EREDMÉNYEI
ÉS

AZ EMIGRÂCIÔS TANKÔNYVKIADÂS KÉRDÉSE

A XIX. Magyar Talâlkozôn nem arrôl akarok beszélni, mit
kellett voina csinâlnunk az elmûlt csaknem 30 év alatt, nem is
elméleti alapon akarom a tanîtôi metodolôgiât taglalni. Mai
elôadâsunk, megbeszélésûnk târgya csak az lehet, mit tettûnk,
milyen eredményeket értûnk cl — legyenek azok bârmily
szerények. Ma itt ôszintén el kell mondanunk: 30 éve
elsôsorban a cserkészet, majd az abbôl kinôvô és azzai
pârhuzamosan mûkôdô magyar iskolâk jârnak az élen. Mai
ôsszejôvetelûnk legnagyobb jelentôsége, hogy itt az ûgynevezett
hétvégi magyar iskolâk vezetôi megismerik egymâst, néhâny
problémât megbeszélhetnek, tananyagukat kicserélhetik.

Tudjuk, hogy az elemi és kôzépiskolai magyar nyelvoktatâs
alapos elôkészitô munkâja nélkûl az egyetemeken magas
szînvonalû magyar irodalmi vagy nyelvoktatâs nem lehetséges.

Mâr most elôrebocsâtom, hogy eddig nem sikerûlt
létrehoznunk sem az amerikai Burg Kastl-t, sem olyan
munkakôzôsséget, amely az ôsszes hétvégi iskola anyagât
feldolgoznâ, felmérné és tdmogatnd. Nem sikerûlt kielégîtôen
megoldani a tanitôk tovdbbképzését sem, mert az a megoldâs,
hogy a tovâbbképzés céljâbôl egy ôrâval tovâbb maradunk
szombaton, egyszerûen csak a felmerûlt problémâk vagy csak a
kôzeledô kûlônbôzô ûnnepélyek megbeszélésére vonatkozik. A
hiâny pôtlâsâra sokat segit a mintaoktatds, 2 tanitô egymdsra
hatdsa, és Clevelandben a rendszeres negyedévi ôsszejôvetel,
amelyen a felmerûlô tanîtâsi és nevelési kérdések tûzetes
megbeszélésére nyilik alkalom.

A cserkészet szorosan egybekapcsolt egység kôzponti
vezetéssel és bizonyos anyagi alappal. A csapatok évi
lâtogatâsa, személyes kapcsolatok kiépitése, a kiképzés ellen-
ôrzése lehetséges és megoldhatô.

A magyar iskoldk terén ez nem lehetséges, mert vannak a



katolikus egyhâzkôzségek kebelében mûkôdô iskolâk, a pro-
testâns egyhâzak hatâskôrében mûkôdô magyar nyelviskolâk és
vannak egyhâzaktôl fûggetlen, egyéni alapîtâsû, de a cser-
készettel szorosan egyuttmûkôdô magyar iskolâk. Ezek, mint
ma a példa is mutatja, szîvesen, egyéni âldozatok (idô, utazâsi
kôltségek, szâllâs stb.) ârân is ôsszejônnek, hogy néhâny ôrân
ât ûjabb erôt gyûjtsenek az egyre nehezebb feladatok
kivitelezésére.

Azért mondtam, hogy a feladatok egyre nehezebbek, mert
sokkal kônnyebb volt 10-20 éwel ezelôtt tanitani szegényebb
eszkôzôkkel is, sokszorosîtott segédletekkel, mivel megvolt az
erôs csalâdi hâttér a nagyszûlôkkel. Ma mâr szép nyomtatott,
rajzolt, és sok esetben szînes tankônyvekbôl tanulnak gyer-
mekeink, de a fiatal és dolgozô szûlô részérôl sokkal kevesebb
tâmogatâssal.

Ezért van, hogy egyik erélyes tanerôm kivétel nélkûl
minden ôrân levelet kûld minden gyermekkel haza, amelyben
kôzli a hâzi feladatot, az olvasâs, irâs, verstanulâs adagjait, és a
végén kéri a szûlôket, hogy alâîrâsukkal igazoljâk: "gyermekem
olvasâsât meghallgattam, verstanulâsât ellenôrîztem." Sok
esetben ez a szûlônek terhes, de mégis értékeli, hogy a tanîtô
hetente 20 gyermeknek sokszorosit és irâsban utasitâst ad,
kapcsolatot teremt a szûlô és tanitô kôzôtt, hogy ebbôl az
egyûttes munkâbôl a gyermek szellemi hasznot hûzzon, a
nemzeti ôrôkségbôl kapjon valamit.

Hosszû évek tapasztalata utân végre 3-4 éve ôsszeâllit-
hattam a tanitôk és szûlôk részére is betekintést nyujtô
tanmenetet, amely iskolânkat 8 osztâlyra osztotta. Minden
osztâlynak kijelôlhettem egy vagy két tanitôt, elôîrtam az
âltalunk kiadott vagy elfogadott tankônyveket és hogy a
tanîtônak mozgâsi szabadsâgot engedjek, a haxn tanmenetet,
"munkatervet". Az egyik év anyagânak ismerete elôfeltétele a
kôvetkezô év anyagânak. Ez lépcsôszerûen épîtve tôrténelmi,
fôldrajzi, irodalmi olvasmânyokbôl, versekbôl olyan szmvo-
nalat ér el, amely kôzel âll az érettségi kôvetelményeihez.

A clevelandi Magyar Iskola beosztâsa a kôvetkezô:
1. Ôvoda, 2. ÂBC-osztdlyok (az elsô és mâsodik elemi),

3. magyarsdgismereti osztdlyok (a harmadik és negyedik
elemi), 4. magyarsdgismereti felsô osztdlyok (az ôtôdik és
hatodik elemi), 5. ôsszefoglalô osztdly (a cserkész ôrsvezetôk



elôkészitô osztâlya, amely a hetedik eleminek felel meg),
6. cserkész érettségi xnzsgâra elôkészitô osztdly, amelynek
hârom tagozata az irodalomtôrténeti, tôrténelmi és fôldrajzi-
néprajzi tanfolyam.

Az ének, magyar népdal, a karâcsonyi énekek, népi jâtékok
tanîtâsânak osztâlya forgôszînpadszerûen minden osztâly kûlôn
ôrâja kéthetente az énekteremben.

Mielôtt a hasznâlatban levô tankônyveket felsorolnâm, egy
kemény, de sok igazsâgot magâban foglalô megâllapîtâst kell
tennem: nincs rossz tankônyv, csak gyenge pedagôgus van.
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A Magyar Iskola tdrsadalmi kapcsolatai

A clevelandi Magyar Iskola életében fontes fejezet a
târsadalmi kapcsolatok kiépîtése. Ezért minden nyilvânos
szereplésûnknek valami értelmet adtunk. Anyâk napjân
egyszer meglepetésszerû kôszôntôt mondtunk a jelenlevô Egyed
Aladdr tâbori esperes kôztiszteletben âllô szellemi és zenei
vezetô 75. szûletésnapjân, mâskor Halmay Tihamér ûj
kôlteményes kôtetébôl szavalt népviseletbe ôitôzôtt két kivâlô
nôvendékûnk, majd egy komoly, érettségizô fiû méltatta a
kôltôt. Mâr négy anyâk napjân valamelyik târsadalmi
egyesiilet jelképesen ez év magyar anyjât tuntette ki ûnne-
pélyiinkôn. Egy sokgyermekes és a magyarsâgért dolgozô
csalâdanyânak dîszoklevelet és némi tiszteletdîjat adtunk ât.
Ezek az ûnnepélyek mâr fogalmakkâ vâltak, mert nemcsak az
iskola, hanem a târsadalom ûgyei lettek. Ezért hîvjuk az anyâk
napi iinnepélyt irodalmi délutânnak. A versmondô délutân
cîmét lassan elhagytuk, mert 200 tanulô nem mondhat kûlon
verset. Hogy mâsfél ôra alatt lefolyjék az ûnnepély, tômeg-
jeleneteket kell beiktatnunk balladâkkal, népi énekes jâté-
kokkal, rôvid szîndarabokkal.

A clevelandi Magyar Iskola tovâbbi târsadalmi kapcso-
latainak ismertetését az iskola 20 éves mûkôdésérôl beszâmolô

"Emlékkôny' részletesen tartalmazza.

A clevelandi Magyar Iskola a cserkészetbôl nôtt ki. A
cserkészet segîtôtârsa és kiegészitése maradt. A clevelandi
egyhâzak befogadôképessége ma mâr mûkôdéséhez nem
elegendô, ezért Lakewood vârosâban egész kdzépiskoldt
bérlûnk. A magyar egyhâzak eleinte szerény bér ellenében
készséggel biztositottak otthont a Magyar Iskolânak, amiért
hâlâsak vagyunk.

A tanitâs minden év szeptember kôzepén kezdôdik és jûnius
kôzepén fejezôdik be. Az elôadâsok jelenleg minden hét
keddjén este i/è 7-tôl V2 9-ig tartanak, amelyeken a tanulôk sok
hâzi feladatot kapnak.

A nemzetkôzi gyermekév

Elôadâsomat a nemzetkôzi gyermekév fô gondolataival
akarom befejezni, mert mi ma itt a gyermekért aggôdunk, a
gyermekért dolgozunk.



A gyermekév deklarâciôja a gyermek jogât biztosîtja az
élethez, amelyet az âllam a magzatelhajtâs megengedésével
nem ismert el. Biztosîtja a gyermek jogât megfelelô kôrnye-
zethez, a csalâdhoz, amely a vâlâsok szâmânak rohamos
emelkedése miatt szétesôben van; biztosîtja a gyermek jogât az
iskolâhoz, a tanulâshoz, a szabadidôhôz is. Én ehhez
hozzâadom még az Istenben valô hithez, a vallâshoz valô jogât

20 éwel ezelôtt az Egyesûlt Nemzetek deklarâciôjâban mâr
papîrra vetették a fenti jogokat, de azok papîron is maradtak.
Bûcsûzunk mâr ettôl az évtôl, amelyet nemzetkozi gyermekév-
nek neveztûnk, de kérdezem, ki figyelt fel erre az esztendôre?
Miért hoztam most fel éppen itt a magyar nyelv oktatôinak
konferenciâjân ezt a fontos zârôpontot?

Merta vitât, a hozzâszôlâsokat azzal a gondolattal indîtom
el, hogy mi lassan mâr negyedszâzada nemcsak a magyar
nyelvet, kultûrât, népûnk lelkiségét akarjuk âtadni gyerme-
keinknek, de nevelûnk is, a szûlôk nevelôi feladatân kônnyî-
tûnk. A gyermek nemcsak a csalâdban érzi, hogy nincs
egyedûl, hanem nagyobb csoportban, a cserkészetben, az
iskolâban, az egyhâzkôzségi életben, a templomban is
mindenkitôl ugyanazt hallja, ugyanazokat az erkôlcsi, szellemi
tanîtâsokat kapja. Az igaz, hogy mi nem épîttettiink
templomokat, iskolâkat, de alkottunk kôzôsségeket, ahol
gyermekeink tanulnak, szôrakoznak, tâncolnak, kirândulnak,
portyâznak, énekelnek, regôlnek és ha még erôsebben
ôsszefogunk, gyermekeink hisznek is. Hisznek ezekben a
kôzôsségekben, mert ott megértést, szeretetet talâlnak és hitet.
Erre tôrekedjûnkl

A magyarsâg jôvôje, de befogadô orszâgunk jôvôje is olyan
lesz, amilyen ifjûsâgunk. Ifjûsâgunk pedig olyan lesz, amilyen
példât mutatunk neki azzal, amit élôszôban vagy nyomtatâs-
ban âtadunk neki.

FELSZÔLALÀSOK

Dr. Ormayjôzsefné(Toronto, Ont., Kanada):

KÔZÉPISKOLAI MAGYAR OKTATÂS

A torontôi Magyar Helikon Târsasâg 13 év ôta folytat
kôzépiskolai magyar oktatâst. A Târsasâg tanfolyamai a



"Ministry of Education" engedélyével az utôbbi 7 éven ât mâr
"credit"-es tanfolyamok gyanânt mûkôdtek. Ez azt jelenti,
hogy két kanadai iskolâban, nevezetesen a katolikus De La
Salle College-ban és a "Central High School of Commerce"-
ben hetenként egyszer, a délutâni ôrâkban 2 és Vé ôra hosszat
magyarul tanîtanak 9-13. osztâlyos kôzépiskolai tanulôkat,
akik a tanfolyam sikeres elvégzése esetén "credit"-et kapnak,
amely Toronto bârmelyik kôzépiskolâjâban beszâmît a tanul-
mânyi eredménybe, tehât az iskolai bizonyîtvânyba is bekerûl.

A tanerôket ezeken a tanfolyamokon az âllami iskolâk
fîzetik. A megkôtôttség csupân annyi, hogy a tanfolyamra
tôrténô szeptemberi beiratkozâshoz a tanulô iskolâjânak
îrâsbeli engedélye szûkséges, a tanfolyam tanulôinak létszâma
pedig 15-nél kevesebb nem lehet. A tanfolyamokon magyar
nyelvet és irodalmat, valamint magyar tôrténelmet tanîtanak.
Miutân a tanulôk nagyobb része mâr elôzôleg elvégezte a Szent
Erzsébet rômai katolikus magyar egyhâzkôzség vagy a Magyar
Kultûrkôzpont hétvégi elemi iskolâjât, a magyar okleveles
tanârok magasabb, kôzépiskolai szinten tanithatjâk tantâr-
gyaikat. Az egyetlen nehézség, hogy az 5 kôzépiskolai osztâly
tanulôi szâmâra nincs elég tankônyv, illetôleg irodalmi
olvasmâny-anyag. Az utôbbi hiânynak pôtlâsâra antolôgia
kiadâsât tervezik. A "credit"-es tanfolyamok tanulôi a
nyilvânossâg elôtt is fel-fellépnek. Az évzârô iinnepélyek
mindig sikeresek. Két îzben szînjâtékban is szerepeltek. Egyszer
Môricz Zsigmond "Légy jô mindhalâlig", egyszer pedig
Kisfaludy Kâroly "A kérôk" clmû mûvét adtâk elô.

A "credit"-es tanfolyamokon nemcsak tanitâs, hanem
nevelés is folyik, amely nemzeti szellemben a magyar ôntudat
fejlesztésére tôrekszik. Ezt a célt a tervezett irodalmi antolôgia
anyagânak ôsszeâllitâsâban is szem elôtt tartjâk. A kôtetbe az
emigrâciôs îrôk mûvein kivûl elsôsorban a XX. szàzad îrôinak
mûveibôl vett olyan szemelvények kerûlnek, amelyek a magyar
népet vagy a magyar tôrténelmet hîven tûkrôzik és az olvasôk
magyar ôntudatât fejlesztik.



Gutay Losz/o (Lafayette, Indiana):

MAGYARRÂ NEVELÉS A SZÔRVÂNYBAN

A felszôlalô ôrômmel ballotta a clevelandi nagy magyar
kôzpontban végzett magyar oktatâs és nevelés elismerésre
méltô eredményeit. Nem azokboz kivân észrevételeket fûzni,
csak arra kîvâncsi, van-e lebetôség a szôrvânyokban felnôvekvô
magyar gyermekek magyar oktatâsban részesîtésére, van-e
ottboni fogalmak szerint olyan kollégium, aboi az ilyen
gyermekeket ôssze lebetne gyûjteni.

Papp Gàbor dr. elôadô vâlaszâban sajnâlattal âllapîtotta
meg, bogy az amerikai Burg Kastl megvalôsîtâsa nem sikerûlt,
pedig kîsérlet komoly megalapozottsâggal tôrtént râ. Miutân
vagy 60 szùlô alâirâsâval kôtelezte magât, bogy gyermekeinek
iskolâztatâsât erre a célra létesûlô kûlôn tanintézetben

végezteti, 10.000 $-os kôltséggel batalmas parkot béreltek,
amelynek teriiletén a szûkséges épîtkezésekre vonatkozô
lépéseket is megtették, a tovâbbi gyakorlati kivitelezés azonban
lekûzdbetetlen akadâlyokba ûtkôzôtt.

A felvetett kérdés megoldâsa jelenleg csak nyâri tanfo-
lyamokon és iskolatâborokban biztosîtbatô. Ilyenek a cser-
készet keretében és Kanadâban az ontariôi Toronto vârosâban

mûkôdnek. Idôtartamuk két-bârom-négy bét, létszâmuk
kûlônbôzô. A cserkész iskolatâborok legmagasabb létszâma
eddig 60 volt.

Ha a magyar târsadalom ezeket az iskolatâborokat és nyâri
tanfolyamokat megfelelô môdon tâmogatja, a szôrvânyban
felnôvekedô magyar gyermekek oktatâsa, nevelése jôrészt
megvalôsîtbatô lesz Észak-Amerikâban is. A magyar gyer-
mekeknek kollégiumi bentlakâssal egyuttjârô mag^yar isko-
lâzâsâra csak a németorszâgi Burg Kastl magyar gimnâzi-
umâban van lebetôség.

Greffjdnos dr. (Détroit, IL):

A MAGYAR MÛVELÔDÉS VÉGVÂRAI

A felszôlalô az illinoisi Détroit 33.000 és a vele szemben
Kanada teruletén levô ontariôi Windsor 3000 fônyi magyar-
sâgânak magyar iskolaûgyi kérdéseirôl és nebézségeirôl adott
ôszinte tâjékoztatâst.



Detroitban valamikor egyhâzkôzségi iskola mûkôdôtt, ez
azonban megszûnt. Hosszabb szûnet utân az iskola helyisé-
geiben hétvégi magyar iskola kezdett mûkôdni 300 tanulôval.
Az iskola vezetôjének megbetegedése kôvetkeztében ez a
létszâm 11-re esett vissza, de szeptemberben 4 tanerô megint
84 tanulôval foglalkozik. A helyzet korântsem biztatô, mert
hiânyzik a legfôbb kellék, a magyar ôntudat, amelyet csak
az az idegen râzott fel kissé, aki az egyik magyar iinnepélyen,
amelyen megjelent, kijelentette, hogy aki elfelejti mûltjât, aki
elfelejti nyelvét, annak nincsjoga a jôvôhôz.

A helyzet Windsorban talân még a detroitinél is aggasz-
tôbb, de azért ott sem reménytelen, mert a plébânos
kezdeményezésére okleveles magyar tanitônô rendszeresen
foglalkozik a gyermekek kis csoportjâval.

Az emlîtett két hatârmenti vâros a magyar mûvelôdés
két végvâra. Mint a tôrôk idôk végvârai, ezek is a maguk
erejébôl vlvjâk védelmi harcaikat. Segîtsûk, erôsîtsiik ôket,
mielôtt elvesznek. Teremtsûnk és tartsunk velûk kapcsolatot,
hogy érezzék, nincsenek egyedûl, ôk is a vilâg 16 milliôs
magyarsâgânak szerves részei; kis magyar iskolâik a nagy
magyar jôvô hordozôi, ôntudatos épîtôi lehetnek.

Domokos Sàndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada):

AUDIOVIZUÂLIS MÔDSZER ALKALMAZÂSA

A magyar iskolai oktatâs szempontjâbôl, fôként a mintegy
3000 magyar szôrvânyban felnôvekedô gyermekek magyar
oktatâsa és nevelése terén felbecsûlhetetlen jelentôségû az
ûgynevezett audiovizuâlis eszkôzôk és môdszerek alkalmazâsa.
Mint szakember, szivesen ad technikai felvilâgosîtâst ilyen
tansegédletek elkészîtésére vonatkozôan. Egy ôrâs magyar
mûsor szalagon nem kerûl tôbbe 100 $-nâl. Ne felejtsûk el,
hogy a mai gyermek mâr hozzâszokott ehhez a môdszerhez,
alkalmazâsa tehât magyar vonatkozâsban sem lesz ûj és
szokatlan szâmâra. A videovizuâlis szalagok nagy elônye,
hogy kônnyen eljuttathatôk a legtâvolabbi és legkisebb
szôrvânyba is.



Beniczky Âdâmné elôaddsa:

A SZÛLÔK GONDJAI

A magyar orszâghatârokon tûl mûkôdô magyar iskolâk
gondjaibôl nekem az a feladat jutott, hogy a szûlôket érintô
kérdésekkel foglalkozzam. Ûgyis fogalmazhatom azonban
szerepemet, hogy én a kôvetkezôkben felvetem a kérdéseket
megoldâsuknak tobbféle lehetôségével egyutt, a vâlaszt azon
ban a magyar szûlôktôl szeretném hallani.

A vilâg tôbb részén mûkôdik magyar iskola, képviselôiket
ôrômmel lâtjuk ma itt vendégeink kôzôtt. Ifjûsâgunk egy
tôredékének tehât maris megvan a lehetôsége az anyanyelven
valô jârtassâg elsajâtîtâsâra, mert fâradhatatlan és szîvôs
vezetôk megszervezték ezeket az iskolâkat. Az elsô kérdés, amit
felvetek, hogy a fiatal magyar szûlôk — és hangsûlyozom, hogy
fiatal — hogyan lâtjâk ennek a munkânak a folytatâsât a
jôvôben, amikor a szervezés, ôsszetartâs és megtartâs gondja
mâr teljesen az ô vâllukon nyugszik. Mert egy alapvetô
kérdésben, azthiszem, mindnyâjan egyezûnk; abban t.i., hogy
a magyar iskolâk ûgye âll és bukik azon a hajlandôsâgon, hogy
a szûlô ât akarja-e adni magyarsâgât gyermekének vagy sem. A
fiatalsâg nem jâr szivesen iskolâba; kevés kivétel az, amelyik
leikesen kel fel minden reggel, és felkészûlten indul a
kûzdôteret jelentô iskolaépûletbe. A nevelés kényszer, amelyért
hàlàt a szûlô és a pedagôgus csak 10-20 év mûlva vârhat. Addig
azonban szerepûk lényege az, hogy minden jôzan eszkôzzel
erôltessék az utôdok magyarsâgânak fejlesztését. Az âllam a
maga terûletén ebben a kényszerben hathatôsan kôzremûkôdik
az iskolakôteles kor szigorû betartâsâval, de az anyanyelvi
(etnik vagy nemzetiségi) iskola esetében kizârôlag a szûlôkre
hârul ez a gond.

A szûlô elsô feladata tehât egy âllandôan mûkôdô,
hihetetlen szûlôi ônfegyelmet és âldozatot kôvetelô kényszer.
Hogy ez a kényszer feloldôdjék a fiatalsâgban és kellemes
kôrnyezetben âtalakuljon ôszinte érdeklôdéssé, az mâr a
tantestûlet râtermettségén mûlik. Mert a râtermettség a jô
pedagôgus legfontosabb jellemzôje, ami aztân kiegészûl fel-
készûltséggel, szakmai gyakorlattal, ônképzéssel. Ez mind csak
fokozza a tanîtô személyes varâzsât.

Ha mâr ott tartunk, hogy a szûlôi nyomâs folytân



gyermekûnk hajiandô, sôt talân mâr kényszer nélkûl is, talân
még szîvesen is eljâr a magyar iskolâba, a szûlôk feladata még
nem ért véget. Ne hagyjuk azt a szegény tanitôt teljesen
magâra, ne kivânjuk tôle, hogy mindent ô tegyen, ne
kônnyîtsûnk lelkiismeretûnkôn azzal, hogy a tôbbi mâr az ô
dolga és ne kârhoztassuk, ha a heti par ôrâs oktatâs nem hoz
kellô eredményt. Bârmilyen nehéz is, az apa vagy az anya
naponta legaldbb egy ôrdt foglalkozzék magyarul gyerekeivel.
Nem szakszerû oktatâsra gondolok, hanem beszélgetésre. A
csalâdi asztalnâl mindig akad megbeszélnivalô. Ragaszkod-
junk hozzâ, hogy ne csak azt tudja gyerekûnk mondani, hogy
"rântottcsirke", "kérek még tôltôttkâposztât", "jô ez a rétes",
hanem folyamatos beszélgetést kîvânjunk és alakîtsunk ki.Igen
szomorû tapasztalatom itt Amerikâban, hogy a serdûlô ifjûsâg
nem beszélget, mert nem tud beszélgetni. Ennek egyik okât a
sok irâsbeli, "test"-ben lâtom, a right és wrong kérdések
egyszerû eldôntésében, a folyamatos élôszôbeli elôadâs, felelés
hiânyâban. Âldozzuk ezt az egy ôrât naponta a magyar
nyelvnek és gyermekeinknek. Amikor hâtât fordîtunk nekik,
maguk kôzôtt és barâtaikkal ûgyis angolul beszélnek, mert ez
nekik mâr kônnyebb. Es hogy ez îgy van, az nem vitâs. Tessék
csak elvegyiilni kôzôttiik egy magyar ûnnepség utân, amikor a
szînpadrôl lejôvet a nagyobb csoportbôl kivâlva beszélgetnek:
"perfect English"-t vagy "almost perfect English"-t hallanak.
Kivételt talân a 6-7 évesek jelentenek, akik még magyarul
szôlnak édesanyjukhoz, hogy "menjiink mâr haza" vagy "éhes
vagyok és fâj is a lâbam".

A kûlfôldi magyar nyelvoktatâs elsô gondja tehât tanulôkat
szervezni az iskolâba. Ennek a mozgalomnak a motorja a szûlô.
Van itt mâs gond is bôven. Pl. az anyagi feltételek, de azt
clevelandi viszonylatban az elôttem szôlô Papp Gdbor dr., a
Magyar Iskola helyi vezetôje majd csak megoldja.

De hogyan képzelik az ifjû szûlôk a pedagôgus-utânpôt-
lâst példâul? Hârom lehetôség van és mâr elôre mondom, hogy
a hârom kombinâciôja vezethet jô eredményre.

1. Egyre fogynak, ritkulnak azok a tanerôk, akik még
otthon kaptak szakmai kiképzést. Helyûket âldozatos apâk és
anyâk foglaljâk el, akik idôt, fâradsâgot râszânva beâllnak a
sorba. Munkâjuk tiszteletreméltô, de laikus munka. Lehet igy
is tanîtani, kûlônôsképpen, ha az a szûlô birtokâban van a



râtermettségnek; de a tantestûlet 50 %-ânak hivatâsosnak
kellene lennie. Hogyan tudunk segîteni annak az âldozatkész
apânak, anyânak, aki becsûletbôl és kôtelességérzetbôl vâllalja
a magyar iskola valamelyik osztâlyânak tanîtâsât? Nyugaton
kiadott magyar pedagôgiai kézikônyvrôl, didaktikai utasitâs-
rôl, szakmai tanâcsadôrôl, kézikônyvrôl, amely az alapelveket
tisztâznâ szâmukra, nem tudok. Megvalôsîthatatlannak tart-
jâk-e a szûlôk, hogy akâr a régi, akâr a mai Magyarorszâgon
készûlt pedagôgiai segédeszkôzôkkel tâmogassuk magyar tam-
tôinkat? Egy nyugati vilâgban élô felnôttnek, szerintem, lennie
kell annyi értékîtéletének, hogy ha abban a pedagôgiai
szakkônyvben volna is valami, ami elveinkkel ellenkezik, azt
figyelmen kivul hagyja és csak a szakmai irânyîtâsra szorit-
koznék. Nem otthon készûlt és hazai viszonyok kôzôtt felnôtt
ifjûsâg szâmâra îrott tankônyvekrôl beszélek, hanem peda-
gôgusoknak szânt segédeszkôzôkrôl, amelyekbôl aprô gya-
korlati fogâsok elsajâtîtâsâval kônnyebben tanîthatna a nem
szakképzett nevelô. Példânak csak egyet emlîtek a nyelvsza-
kosok kôzismert fogâsai kôzûl: az ûj szôt négyféleképpen kell
bevésni: hallâs, mondas, iras, olvasâs begyakorlâsâval.

2. A pedagôgus-utânpôtlâs mâsik megoldâsa. Szerez-
zûnk-e, verbuvâljunk-e otthon képzett ifjabb nemzedékû
tanerôket? Akadnak még a nyugati vilâgban szâmosan, akik a
kôzelmûltban kaptak otthon pedagôgiai képesitést. Mi lenne
ennek a jô oldala? Szép magyar beszédet beszélnek, gazdagot és
szmeset, mert a mienk mâr fakul és kopik, és tudnak tamtani.
De mâs rendszerbôl jôttek, mâs szemmel nézik a vilâgot. Ki
neveli, képezi ât ôket a mi nyugati értékeinkre?

3. Van harmadik ût is: a mâsodik nyelvet abban a
kôrnyezetben sajâtîtjuk el legkônnyebben, ahol azt beszélik.
îgy volt ez mindig, ha valôban jôl akart valaki egy nyelvet
megtanulni, ârnyalataiban is megismerni, akkor odakûldték
szûlei, ahol mindenki azt a nyelvet beszélte. îgy mentek alfôldi
fiûk cseregyerekeknek Lôcsére, Pozsonyba, îgy mentek Wit-
tenbergâba a XVI-XVII. szâzad tudôs ifjai, Igy tanultak meg
vândor iparoslegényeink németûl, olaszul. Mi szôl mellette és
mi szôl ellene, hogy gyermekûnk megismerje ôsei hazâjât és a
helyszînen tanulja meg ezt az Eurôpa kôzepén rokontalanul
megmaradni tudott nyelvet? Ott dôbben majd râ, hogy
magyarul nemcsak nagyszûlei beszélnek és nemcsak magyar



ûnnepségeken halljâk a nekik néha mâr igen-igen nehéz
magyar szôt, ott tudatosodik benne, hogy van egy orszâg, ahol
— nem csupân egy kis csoport fanatikus felnôtt, de minden-
ki — reggel, délben este mindig magyarul beszél. Nem a ha-
zai nyâri magyar nyelvû tanfolyamokra gondolok, de abban
sem lâtnék veszélyt. Politikât mâr azért sem kevernek a
tanîtâsba, mert ahhoz bôvebb szôkincs kellene. Nyelvi
szempontbôl nem ajânlanâm, mert a tanârok âllandôan
magyarul foglalkoznak ugyan a vendégnôvendékekkel, de a
tanulôifjak mind kûlfôldrôl jôttek és ha felùgyelet nélkûl
vannak, egymâs kdzôtt angolul, németûl, franciâul beszél-
getnek. Nem egy fiatallal beszéltem, aki részt vett ilyen
tanfolyamon. Volt kôzôttûk olyan, aki âllandôan a tolmâcs
szerepét tôltôtte be, mert angolon kîvul németûl és franciâul is
tudott. Azt a keveset, amit magyarul tudott, nem felejtette el,
de nem is tanult sokat. Mi volt a haszna? A sok tôrténelmi

emléken, tâjon keresztûl megszerette az orszâgot, anyanyelve
azonban alig fejlôdôtt.

Hât akkor hova és kihez? Rokonokhoz, barâtokhoz, ahol
hasonlô korû fiatalok vannak; olyanokhoz, akik akâr ellen-
szolgâltatâsért, akâr csere formâjâban szîvesen fogadnânak egy
idegenben élô fiatal magyart 6-8 hêtre. Erre az otthon szerzett
nyelvtudâsra aztân szépen râépûlhetne a kôzépfokû magyar
iskola irodalmi, tôrténelmi, és fôldrajzi-néprajzi oktatâsa. Es
akkor talân nem lenne probléma annak a végtelenûl
egyszerûnek lâtszô Petôfi-versnek a megértése, amivel én
egyszer kûlfôldi nôvendékeimnek akartam a magyar nyelv
szépségét bizonyitani, de amivel kudarcot vallottam, mert
olyan szavak voltak benne, hogy sajka, fecsegô habok, lapât és
a tôbbi. Két szôt értettek meg belôle: beszélgetnek és izzadok.
A hilzom-mal mâr baj volt, mert csak olyan igekôtôs
ôsszetételekben ismerték, hogy "felhûzom a harisnyâmat" vagy
"behûzom az ajtôt".

Ez a kedves vers a VIZEN. Ezzel fejezem be mondani-
valômat:

Beszélgetnek sajkâmmal
A fecsegô habok;
Hûzom a lapâtot,
Hogy szinte izzadok.



Anyâm, ha mostan lâtnâl,
Tudom, hogy mondanâd:
"Az Istenért, ha feldôlsz...
Nem féled a halâlt?"

Apâm, ha mostan lâtnâl.
Tudom, hogy mondanâd:
"Az ôrdôg hurcol arra
Szaggatni a ruhât. "

FELSZOLALASOK

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO):

CSAK A SZÛLÔK SEGÎTHETNEK

A magyar gyermekek magyar nyelvû iskolâztatâsa teljesen
a szûlôk jôakaratâtôl fûgg. A magyar gyermekek nagy része,
sajnos, szôrvânyokban él, ahova a magyar iskolâk és a
cserkészet âldâsos mûkôdése nem ér el. Ilyen esetekben csak
a szûlôk segûhetnek. A legtôbh esetben gyakorlatilag ezt a
munkâtaz anya végzi el, ha elvégzi. Fôleg neki kell segîtségére
lennûnk a legfontosabb tanîtâsi anyag kivâlogatâsâval és a
forrâsmûvek felsorolâsâval.

A teljesség igénye nélkiil ilyen gyakorlatias, rôvid segéd-
kônyv kîvânt lenni a 4 éve kiadott "Szûlôk iskoldja" cîmû
kônyvecském, amely nâlam kaphatô csekély 2.50 $-ért. Annak
dacâra, hogy ez az anyag évek ôta rendelkezésre âll, a kereslet
arânylag mérsékelt volt. De hogy mégis van érdeklôdés, ha
kicsiben is, azt a United Press International-nek îrôi mûkô-
désem 45. évfordulôjâra îrt cikke mutatta meg. A cikk szâmos
amerikai vârosban jelent meg. A cikkirô Domjân Lâszlô
tôbbek kôzôtt megemlîtette a "Szûlôk iskoldja" ctmû mûvemet
is. Napokon belûl 5 telefonhîvâst kaptam Amerika kûlônbôzô
részeibôl. Azt kérdezték, kaphatô-e a kônyvecske angolul.
Vannak tehât elangolosodott szôrvânymagyarok, akik ér-
deklôdnek, hogyan lehetne visszatérni a magyar nyelvhez és a
nyâjhoz. Ha terjeszteni akarjuk a magyar nyelvet, vissza kell
hôdltani az eltévedteket. A magyar iskolâknak, cserkészeknek
vagy a Kisebbségi Intézetnek ki kellene adni angolul a
"Szûlôk iskoldjd"-t.

Ugyancsak szûkséguk lenne magyar nyelvtanîtâsi segéd-



eszkôzôkre azoknak a szûlôknek, akik magtik is tanulni
szeretnének vagy gyermekeiket szeretnék tanîtani a kezdô
magyarra. A legegyszerûbb eszkôz a hangszalagrôl valô tanîtâs
lenne. (Persze el lehetne képzelni videotape-rôl valô tanîtâst is,
amikor nemcsak hallanâ, de lâtnâ is a tanulô példâul a târgyak
képét, betûit. Ez azonban elég kôltséges lenne. Ezért egyelôre
maradjunk csak a szalag mellett.) A munkât nagyban egy-
egyszerûsîtené és megkônnyîtené, ha a magyar pedagôgusok és
nyelvészek a Basic English-hez hasonlôan ôsszeâllîtanânak egy
600-800 szavas kezdetleges magyar beszélgetés-sorozatot a
testrészekrôl, a csalâdrôl, a hâzrôl, a kertrôl, az iskolârôl, a
templomrôl, a gazdasâgrôl, az iparokrôl, kereskedésekrôl,
utazâsokrôl, orszâgokrôl, Amerikârôl és részletesebben Ma-
gyarorszâgrôl. Kb. 12 leckekôr anyagât egy-egy hônapig
kellene ismételni szalagrôl. A kôvetkezô évben hasonlôképpen
kellene feldolgozni egy 1000, majd 2000 szavas beszélgetés-
sorozatot. Ismétlem, talâlnunk kell szervezetet — iskolât,
cserkészetet, Kisebbségi Intézetet —, amely ezeket a szalago-
kat, lemezeket elkészitené és ârusitanâ.

A legegyszerûbb és legprimitîvebb érvelés: szidni a
sziilôket, hogy nem tanitjâk gyermekeiket. Tapasztalatbôl
tudjuk, hogy a katonânak fegyvert, a munkâsnak szerszâmokat
kell kezébe adni, hogy elvégezhesse feladatât. Hasonlôképpen
fel kell szerelni a szûlôket is a szûkséges szalagokkal,
iemezekkel, kônyvekkel, hogy elvégezhessék munkâjukat.
Természetesen akkor is lesznek mulasztôk, de a jôakaratûak-
nak nem lesz kibûvôjuk, hogy nincs mivel dolgozzanak.

Ha meg akarunk maradni magyaroknak Amerikàban,
éppen ideje, hogy az ideiglenesség helyett berendezkedjûnk a
magyar szôrvânygyermekek magyarul tamtâsâra.

Rôviden ôsszefoglalva: elsôsorban a szûlôket kell meg-
nyerni, kûlônôsen az édesanyâkat, akik gyakorlatban a tanîtâst
végzik. A legtôbbszôr laikus szûlôt el kell lâtni az oktatâs,
irânyîtâs minimâlis kâtéjâval, taneszkôzeivel. Szervezzûk meg
valamelyik âllandô intézményûnk keretében a magyar szôr
vânygyermekek magyar oktatâsât!

Tôbbszôr kifejtettem mâr, hogy az amerikai magyarsâg —
tisztelet a kivételnek — a vilâgmagyarsâg balekje. Rendszerint
kész minden mâs jôlhangzô magyar akciôt seglteni, de a sajât
gyermekeinek magyarrâ nevelésére nincsen sem ideje, sem



pénze. Pedig erre lenne a legnagyobb sziikség! Ha valamiben is
igaz az amerikai mondas: Charity starts at home, akkor ez
legjobban sajât gyermekeink és unokâink magyar oktatâsâra
vonatkozik. Ez a mi elsôdleges feladatunk és Istentôl adott
kôtelességûnk. Minden mâs ennek teljesîtése utân kôvetkezikl

Nt. LudwïgA. Auréldr. (East Chicago, Indiana):

SZÛLÔI TÂRSULATOK LÉTESÎTÉSE

Kôszônetet mond az elôtte felszôlalt Kônnyû Làszlônak
azért, hogy gyermekeit annak idején az egyik németorszâgi
bânyâszfalu iskolâjâban magyarul tanîtotta, aztân megemliti,
hogy leânya, Hajnal a kônyvkiâllîtâson érdekes kônyvre
bukkant, amelyet 1937-ben a lévai jârâsi kôzmûvelôdési
testûlet adott ki. (A kiadvâny a pécsi Egyetemi Kisebbségi
Intézet kônyvtârâbôl kerûlt kûlfôldre.) Ebben a kônyvben
jelent meg "A magyarsdg gyakorlati feladatairôl" szôlô cikke,
amelynek a csehszlovâkiai adottsâgokkal kapcsolatos meg-
âllapîtâsai a magyar szûlôk szerepére vonatkozôan értelem-
szerûen itt is alkalmazhatôk.

A szûlôk szerepének dôntô jelentôségét csak akkor tudjuk
valôban felmérni, ha tudjuk, hogy Magyarorszâgon a magyar
nyelv 1825-ben lett hivatalos nyelv. Abban az idôben
âllapitotta meg talâlôan a legnagyobb magyar, Széchenyi
Istvân grôf, hogy "nyelvében él a nemzet".

A lévai jârâsban csehszlovâkiai tôrvényes alapon 1930-ban
szervezték meg a szûlôi târsulatot az iskolai nevelés, oktatâs
tâmogatâsâra és kiegészitésére. Ugyanezt kell tenni ma is, mert
a gyermeket csak akkor tudja a magyar iskola minôségi
magyarrâ nevelni, ha a szûlôk egyek a tanitôk igyekezetével. A
gyermekkel valô kûlôn foglalkozâs otthon elsôdleges feladat.
Az erre forditott idô a szûlôi szeretet mértéke.

Ahhoz, hogy a gyermek magyar szôkincse bôvûljôn, a
szûlôknek meg kell tanulniuk a befogadô orszâg (angol,
spanyol stb) nyelvét is, mert e nélkûl a gyermek és a szûlôk kôzt
elôbb-utôbb szakadék tâmad; a szûlôk ugyanis a befogadô
orszâg nyelvének ismerete nélkûl nem tudjâk megértetni a
gyermekkel a maguk fogalmait, szavait, sajâtos gondolatait.

A magyar iskolâkkal pârhuzamosan a felszôlalô szûlôi



târsulatok létesitését javasolja, a magyar nyelv tanîtâsânak
segédeszkôzéûl pedig a Budapesten kiadott "Learn Hun-
garïan" dmû hanglemez-sorozatot ajânlja.

Nagy Akos (Hyde Park, Dél-Ausztrâlia):

ADELAIDE-I EREDMÉNYEK

A feiszôlalô 25 éves tapasztalatbôl tudja, hogy a szûlôk,
amikor magyar iskolâba adjâk gyermekeiket s arra hivat-
koznak, hogy azok mindent értenek, de nem beszélnek
magyarul, rendszerint tévednek, mert a gyermekek szinte
minden esetben jôl beszélnek magyarul, de tudâsukat a csalâdi
kôrben nem hasznâljâk, mert a szûlôk vitatkozâsa kôzt îgy
akarjâk pârtatlansâgukat megôrizni.

Dél Ausztrâlia fôvârosâban, Adelaide-ben és kôrnyékén
kôrûlbelûl 4000 magyar lakik. Ezek gyermekeinek iskolai
magyar nyelvoktatâsârôl az 1950-es évek elején rôvid ideig
Ôvdry Gdbor gondoskodott. Âllandôbb jellegû magyar oktatâs
a cserkészet és a Kanizsay Dorottya Tânciskola megalakulâ-
sâval induit meg. Ôt éven keresztûl szâznâl tôbb ifjû tanult
meg îrni, olvasni, magyar dalokat énekelni, népi tâncokat
jârni és magyar kézimunkâkat késziteni.

A rendszeres tanîtâs csak 1972-ben kezdôdôtt, amikor erre
a célra a Magyar Klub megfelelô helyiséget bocsâtott
rendelkezésre. Ezt az iskolât 1973 ôta Nagy Akosné vezeti.
Az iskola 3 év ôta a kultuszminisztérium felûgyelete alâ
tartozik, némi tâmogatâst is kap. A magyar nyelvet érettségi
tantârgyként is sikerûlt elfogadtatni. 1978-ban az iskola hét
nôvendéke érettségizett magyar nyelvbôl és irodalombôl.
Ebben a tanévben Garamy Jôzsef és Herendy Jdnos kilenc
tanulôt készit elô a magyar érettségire. 1979-ben 56 tanulô
iratkozott be az iskolâba, aboi 4 osztâlyban 4 tanerô
foglalkozik velûk rend- és môdszeresen. A vasârnapi iskola
utân a 6-12 éves korû nôvendékek magyar tâncokat is
tanulnak, hogy a tânccsoport tagjainak utânpôtlâsârôl gon-
doskodâs tôrténhessék.

Mindszenty Jôzsef biboros lâtogatâsa ôta a Regnum
Marianumban is van magyar ôvoda és iskola. Tanulôinak
szâma ebben a tanévben 12.



A hasznâlatban levô tankônyveket Torontôbôl szerzik be.
Az egységes tankônyvkiadâst ôrômmel fogadnâk.

A magyar iskola fenntartô testûlete a Magyar Klub,
amelynek 25.000 $-os alapîtvânya is van. Ebbôl olyan egyetemi
hallgatôknak, akik tudnak magyarul s a tânccsoportnak tagjai
voltak, tanulmânyi ôsztôndîj folyôsîthatô. Legutôbb 4 magyar
ifjû kapott 1000-1000 $-t.

Vladâr Pdl dr. (Caracas, Venezuela):

KIMONDOTTAN SZÔRVÂNY JELLEG

A felszôlalô elôrebocsâtja, hogy nem hivatalos kikûldôtt,
ezért csak sajât véleményét juttatja kifejezésre. Hangsûlyozza,
hogy Venezuelâban mindôssze 3000-4000 magyar él, ennek
mintegy fele a fôvârosban, Caracasban, mâsik fele pedig az
egész orszâgban szétszôrtan, a Venezuela! magyarsâg helyzete
tehât kimondottan szôrvâny jellegûnek mondhatô. Az ebben
rejlô nehézséggel pârosul a szûlôk egy részének az az
âllâspontja, hogy gyermekeiket nem érdemes magyarra
tanîtani, mert magyar tudâsuknak, ismereteiknek azok ûgysem
veszik hasznât. A maga részérôl ezt az âllâspontot mâr csak
azért sem tudja elfogadni, mert egy venéz hâzaspâr huza-
mosabb magyarorszâgi tartôzkodâs utân azzal az indokolâssal
akarta gyermekeit a Magyar Hâzba bejuttatni, hogy azok mâr
tudnak magyarul, miért ne âpolhatnâk, tarthatnâk meg tehât
a magyar nyelvet, mint mâsodik nyelvtiket. Ha egy venéz
hâzaspârnak ez lehet a véleménye, akkor magyar szûlôktôl
joggal vârhatô el, hogy gyermekeiket magyaroknak neveljék s
ôseik anyanyelvét és kultûrâjât azoknak âtadjâk. A vegyes
(magyar-venéz) hâzastârsak esete persze mindenképpen kûlôn
gondot okoz.

A legfontosabb feladat a magyar ôvodâra hârul, ahol a 3-5
éves kis gyermek a kezdetleges magyar nyelvet elsajâtîthatja.
Ôvoda Caracasban 1964-ig volt, a kôzelmûltban megint
létesûlt, mint korâbban, most is 20-22 gyermekkel.

Kûlôn iskola szervezéséhez nincs elég magyar az orszâgban,
de a tôrvény sem engedi meg nemzetiségi iskolâk fenntartâsât.
Az elemi és kôzépiskolai oktatâs feladata kizârôlag a hétvégi
iskolâra marad, amelynek vonzôereje a cserkészet és a



gyôngyôsbokréta. Mindkettô feltétieniil megkôveteli a magyar
nyelvtudâst, a magyar beszédet.

A cserkészet 80-100 gyermekkel, ifjûval foglalkozik s nyâri
tanfolyamain magyarsâgismeretekre is megtanitja ôket; s ami
még ennél is fontosabb, mint vilâgszervezet, ôsszekôtô
kapcsolatot biztosît a mâs orszâgokban szétszôrt mâsfélmil-
liônyi magyarsâggal.

Miutân a venezuelai magyarok ônâllô iskolât fenntartani
nem tudnak, mâs orszâgokban mûkôdô magyar iskolâkat
tâmogatnak. Eddig fôként a nyugat-németorszâgi Burg
Kastlban mûkôdô magyar gimnâziumot igyekeztek tâmogatni.

A hazajdrds problémâjâval kapcsolatban a feiszôlalô
ôszintén megmondja, megitélése szerint a gyermek magyarul
megtanulni a nélkiil, hogy legalâbb egy-két hônapot csalâd-
tagoknâl otthon ne tôltsôn: nem tud. A tankônyvek tekin-
tetében az a véleménye, hogy az elôadôn mûlik, mit tanît. Ha
nem âll rendelkezésére megfelelô tankônyv, tanitson megfelelô
pedagôgiai szakkônyvek alapjân, de anyagâbôl vâlogassa ki,
hagyja ki, amit meggyôzôdése szerint nem tamthat.

Haraszti Endre (Hamilton, Ont., Kanada):

A "BILINGUAL" FORMAbAN LEVEZETETT
KULTÛRTÔRTÉNETI TANFOLYAM

NÉHÂNY TAPASZTALATA

A feiszôlalô tulajdonképpen sûrû sorokkal gépelt hétoldalas
szaktanulmânyât ismertette rôviden. A "kivândorlô" és a
"menekûlt" kôzt mutatkozô kûlônbség meghatârozâsa, majd a
nem magyar hâzastârs és a magyarul mâr nem beszélô magyar
szârmazâsû egyén részérôl megnyilvânulô érdeklôdés értékelése
utân a tanulmâny azt mutatja ki, hogyan és miért kell, hogyan
lehet egyszerre két nyelven, komoly nehézségek lekiizdése ârân,
kûlônbôzô szinvonalû s nem egyszer eltérô kultûrâlis elôkép-
zettséggel rendelkezô hallgatôsâg elôtt is eredményesen tani-
tani a magyar mûvelôdés tôrténetét. Bizonyos nehézségekkel,
eltérô fogalmak megértésével a hallgatôknak is meg kell
kûzdeniûk. Ezért "a bilingual kultûrtôrténet olyan emigrâciôs
kényszerszûlte pedagôgiai csodabogâr, olyan egyetemi vagy
kôzépiskolai szinvonalû szellemi mozaikdarabok egyûttese.



amelyek kôzé — sziikség szerint, itt-ott — bizony elemi iskolai
magyarâzatok mozaikdarabkâit is be kell iiltetnùnk.

Az ilyen tanfolyamoknak ne legyen 'kôtelezô' tankônyve.
Hagyjuk, hogy a tanîtvâny alaptudâsâhoz, érdeklôdési kôréhez
és lehetôségeihez képest maga vâlassza ki, vegye meg, szerezze
be azt a segédeszkôzt, amely nyelvtudâsânak, elôképzettsé-
gének legmegfelelôbb. Hasznâljunk sokkal, de sokkal tôbb
képet, âbrâzolâst, vizuâlis segîtséggel alkalmazott magyarâ-
zatot, mint bârmilyen egy nyelvû elôadâssorozat folyamân
tennénk.

Befejezésûl a tanulmâny a sok tùrelmet igénylô bilingual
mûvelôdéstôrténeti tanfolyam vezetôjének helyzetét a falusi
vagy tanyai tanîtô helyzetéhez hasonlîtja, aki egyetlen
tanteremben ôsszezsûfoltan egyszerre bat osztâly szintjén
oktatott, nevelt, mégis embert, néha mûvelt embert képzett
tanîtvânyaibôl. Hozzâjuk hasonlôan mûvelôdéstôrténeti tan-
folyamainkon legyunk itt kinn mi is emigrâciôs életûnk
misszionâriusai, a 16 milliôs magyar nemzet napszâmosai.

Ft. BékésiIstvdn, SJ. (Toronto, Ont., Kanada):

KIS BESZÂMOLÔ EGY NAGY MAGYAR ÛGYRÔL

Az idô csak igen rôvid kis ("mini") beszâmolôra elég. Pedig
mondanivalô lenne. Fôleg, ha a "beszâmolô" môgôtt hârom
vilâgrész tapasztalata van. Nem olyan formâban, hogy itt is
jârtam, ott is voltam, errefelé is ellâtogattam, arrafelé is vitt az
ûtam. Kilenc (5, 1 és 3) év Kanadâban, hat (1, 3 és 2) az
Egyesûlt Âllamokban, 11 Ausztrâliâban, 4 a Bâcskâban és a
Bânâtban, 2 Nyugat-Eurôpâban. 32 év immâr az emigrâ-
ciôban és mindig magyar munkâban. Mert még azokban az
években is, amikor tanîtottam, kivettem részem a magyar
lelkipâsztori munkâbôl és belesegîtettem a cserkészek mun-
kâjâba, mint lelkiatya, tâbori elôadô is, amikor tôrténelemre,
magyarra tanîtottam.

A kis beszâmolô târgyai a kis ("mini") iskolâk és azok
sokszor elfelejtett vagy legalâbbis ritkân emlegetett âldozatos
munkâsai. Igaz, ma mâr az emigrâns magyar iskolai ûgy terén
két vonatkozâsban is lehet hâlâs, elismerô lélekkel nagy
("maxi") munkâkra hivatkozni.



Voltak valamikor a nagy amerikai magyar helyeken nagy
magyar iskolâink is. Aldozatos papok és hîvek épîtették azokat.
Magyar szeretet és magyar pénz, magyar verejték épûlt a nagy
iskolâk falâba, de lassan mégis egészen angolokkâ lettek,
lerongyolôdtak és sokszor meg is szûntek. Amerikât jârt
missziôs atyâk, hazalâtogatô papok, hîvek ôrômmel emlegették
ezeket a nagy magyar iskolâkat, a hlvek, papok, nôvérek sok
âldozatât. Ma — hâla Istennek — ûjra vannak nagy létszâmû,
sokszor szervezeti tekintetben is nagy magyar iskolâk. Igazi
tanmenettel, odaadô és nagy létszâmû tanâri karral, tanî-
tôkkal. Néhol kûlôn iskolaépûlet is van osztâlytermekkel, és
iskolaszék mûkôdik. Mutatôs, tartalmas tankônyvek, vizsgâk és
magyar érettségi. Tôbb helyen elfogadottâ lett a magyar nyelv
egyetemi vonatkozâsban is. Van mâr magyar tanszék.
Melbournere, Clevelandre, Torontôra és a tôbbi helyre
gondolok.

Az én beszâmolôm nem ezekrôl a nagy ("maxi") iskolâkrôl
szôl.

Az Evangélium egyik kedves hasonlata a mustârmagot
emlîti, amely kicsiny, de azutân naggyâ nôvekszik.

Amikor a mai nagy magyar iskolâk a hâborû utân a
DP-réteg, majd a szabadsâgharcosok gyermekeivel olyan
szépen nagyra nôvekedtek, ez a nôvekedés nem a senki fôldjén
és nem a semmibôl valô teremtés môdjâra tôrtént. A
mustârmag nôvekedése volt az.

Mert az akkor még kicsiny magyar csoportok kôrében,
egyhâzkôzségi keretben vagy magyar egyesûletek keretében
mindig akadtak âldozatos nevelô nôvérek, mâr itt szûletett
magyar testvérek, volt tanîtôk vagy tanitônôk, sokszor
irâstudô, lelkes, egyszerû emberek kezdtek foglalkozni a
gyerekekkel. Nem szâz, nem két-hâromszâz gyerekkel, de
tizzel, hûsszal, harminccal, ritkân tôbbel is. Tanîtottâk a
gyerekeket nemcsak magyarul imâdkozni, de îrni, olvasni,
énekelni, verselni is. Ahogy tudtak. Ahogy akkor lehetett.
Hites Kristôf atya is elnézte — a nevelô és a magyar ember
szemével, szivével — a kôzel hâromszâz gyereket a torontôi
iskolâban, ôvodâban. De megmutattam neki a kis termet, a
mai ruhatârt is, ahol minden mâs munkâjuk mellett a
testvérek szombati iskolât vezettek nagy odaadâssal és még
nagyobb szeretettel. A DP-csoport és a szabadsâgharcosok



gyerekei mellett azok a magyar gyerekek szinte a legbuzgôbb
iskolâsok, cserkészek, magyar tâncosok és magyar munkâsok,
akiknek valamikor odajârt az édesapjuk, édesanyjuk, akik ma
mâr 50 kôruli emberek, sok helyen az egyhâzi és a magyar
kôzôsségi élet legjobb munkâsai. A kis ("mini") iskolâk
legszebb bizonyîtvânya ez.

Aboi pedig a legtermészetesebb emigrrâciôs kis ("mini")
iskola mûkôdhetett, mert az édesanyânak nem kellett dol-
goznia vagy olyan volt a munkâja, hogy erre is maradt ideje
vagy olyan volt a szive-lelke, hogy erre is kellett idejének,
erejének, idegének és kedvének maradnia: ott a magyar szô, a
magyar ének és vers, a magyar betû is a legtermészetesebb
forrâsbôl âradt ât a gyerekekbe, az édesanya, az édesapa
szivêbôl. Van sok magyar az emigrâciôban, aki soha nem jârt,
nem jârhatott magyar iskolâba, mégis tud magyarul beszélni,
nôtâzni, imâdkozni, énekelni, sot még îrni és olvasni is. Nem
kellett ehhez oklevél, csak sziv és lélek. Nem is adtak
bizonyîtvânyt, elismerést se igen kaptak, fizetést meg fôleg

Nekvink nem szabad errôl elfeledkeznûnk. Méltô és

igazsâgos, hogy a csalâdi kis ("mini") iskolâk âldott édesanyâit,
édesapâit is megemlîtsûk; a kis egyhâzkôzségek, kis magyar
csoportok kis iskolâi, a kis ("mini") iskolâk tanîtôi, nôvérei,
kedves testvérei elôtt az amerikai és a kanadai magyarsâg
meghajtsa az elismerés zâszlajât. Ma még élnek — bâr nem
sokan —, akiknek jôlesik, hogy rôluk sem feledkezûnk el.

Van nekem Harvard-professzor magyar fiam, aki édes-
anyjâtôl tanult magyarul, de nekem hibâtlan magyarsâggal îr.
Még ôccse is, aki mâr itt szûletett. Felemelô, szép példâkat
ismervink. Gyûjtsûk csokorba a csalâdi és egyhâzkôzségi kis
("mini") iskolâk szép emlékeitl

El kellett ezt mondanom, mert én még lâttam a kis iskolâk
életét. El kellett mondanom azért is, mert két szent emlék erre

késztetett.

Mire a messze Ausztrâliâba, a Dél Keresztjének fôldjére
megjôtt a hîr, azt a keresztet hozta, amit el nem kerûlhetûnk,
amirôl mindig tudja az ember, hogy jôn, — "csak jôjjôn minél
késôbb, Istenem", fohâszkodik a szîv —, egy postâval, hogy
mâr el is temették és reszketeg, de még mindig jôl olvashatô
betûkkel beszâmolôja a csalâd karâcsonyârôl, a testvérekrôl, az



unokâkrôl és az ôregek mindent megsejtô érzésén alapulô
elkôszônésével.

— "Es ugye, bârmerre jârsz a vilâgon, nem felejted el
soha, Kis Fiam: Magyarul tanitott imâdkozni anyâm és
szeretni téged, gyônyôrû szép hazâm..."

Nem felejtettem el, édesanyâml A szegénységben, kinn a
pusztân, amikor 1918 telén még mécsesre se tellett, a téli
szobâban a 6 elemit jârt édesanyâm tanîtott. S mire én Toldit
kezdtem tanulni a polgâriban, csodâlkozva vettem észre,
mennyit tudok mâr belôle. És tudtam "Az egerek gyûlésé"-t és
tudtam, hogy "Szilâgyi Erzsébet levelét megîrta."

Most, november 21-én volt 31 éve, hogy elsô izben vettem
részt a torontôi Szent Erzsébet egyhâzkôzség Erzsébet-vacso-
râjân vendégként, hogy kôriilnézzek. Csak boldogult P. Raile
tudta, sejtette, mi lesz ebbôl a lâtogatâsbôl, mert kérdésemre,
hogy az egy hônapos missziôs idôre milyen csomaggal menjek,
azt felelte: — Vigyen mindent, Pista. Nem jôn maga
onnan vissza.

Ôrôm volt a magyar ruhâs leânyokat, asszonyokat lâtni,
fôleg amikor râjôttem, hogy a nagy asztalnâl csupa Bôzsike
szolgâlt ki bennûnket, és még a nôszôvetségi tagokbôl is az
Erzsébetek kerûltek gyorsan elém. A fôasztalnâl négy és fél pap
ûlt, mert Estôk Mihdly akkor még teolôgus volt: két angol, ô,
magam és még egy ismeretlen pap, aki bemutatkozott.

— Father Kulcsâr vagyok Saskatchewanbôl — mondta,
mintha tegnap jôtt volna Magyarorszâgrôl. Még zamatos, szép
tâjszôlâsa is volt.

— Father, maga îgy tud magyarul? — kérdeztem nagy
meglepetéssel.

— Tudunk, pâter, mind a heten. Irunk és olvasunk is,
mert a farmon a hosszû ôszi és téli estéken a Kulcsâr nénik, a
Kiss nénik, a Németh nénik tanitottâk gyerekeiket. Papok,
nôvérek lettek belôlûk. Âldott legyen értûk Isten s âldottak
legyenek ôk Istennél.

Amikor a nagy magyar iskolâk szép eredményeit lâtjuk és
nagy lélekkel a jôvô felé fordulunk, gyûjtsuk meg most a hâlâs
szeretet gyertyâit szîviinkben a kis ("mini") iskolâk âldott
tanîtôi, az édesanyâk, édesapâk, nôvérek, testvérek emlékére,
hogy hâlânk miatt is âldhasson bennûnket Isten.

Dixista ingratum, dixista omne malum. Mi hâlâval
emlékezûnk.



Jôkay Lajos (Chicago, IL):

KÉTNYELVÛSÉG ÉS KETTÔS KULTÛRA

A felszôlalô rôviden ôsszefoglalta îrâsban benyûjtott
hosszabb tanulmânyânak lényegét, amely a szûlô kôzel hârom
évtizeden ât kialakult véleményét, gyakorlati munkâjânak
eredményét s annak értékelését rendszerezi. Abbôl indul ki,
hogyan és miért szôrôdott szét a magyarsâg jelentôs része
kûlônbôzô vilâgrészeken és hogyan lett ennek kôvetkeztében
tôbb nyelvû és kettôs kultûrâjû. Ez az adottsâg a magyar szûlôt
komoly feladat elé âllîtja, ha gyeimekét a kétnyelvûség és
kettôs kultûra kôvetelményeinek megfelelô môdon akarja
felnevelni.

Ha mindkét szûlô magyar, leghelyesebb a gyermeket
szûletésétôl kezdôdôen kizârôlag magyarul tanîtani. Ha a
szûlôk eléggé jârtasak a befogadô orszâg nyelvében, az ôvodâs
kortôl a gyermek arânylag kônnyen sajâtîtja cl a mâsodik
nyelvet. Ha viszont a szûlô a befogadô orszâgban nem
foglalkozik tôbbé gyermekével magyarul, akkor a mâr
magyarul tudô gyermek is elfelejti anyanyelvét.

Ha az egyik szûlô nem magyar, a magyar tanitâsâra
rendszerint csak késôbb kerûlhet sor. Ez talân ésszerû, de
sokkal nehezebb, mint az elôbbi môdszer. A nagyszûlôk,
rokonok, ismerôsôk szerepe, amely az elôzô esetben is
rendkîvûl fontos, szinte dôntô jelentôségû. A kétnyelvûség
megalapozâsânak mindkét esetben elsôdleges kôvetelménye,
hogy a gyermek otthon mindig magyarul beszéljen.

Csak ezutân kôvetkezhetik a magyar nyelv haszndlatânak
kibôxntése a cserkészetben és mâs magyar gyermekek, csalâdok
kôrében.

A magyar nyelv tudâsa îrâs és olvasâs nélkûl keveset ér,
ezért a kôvetkezô lépés az Iras és olvasâs elsajâtitâsa révén a
magyar nyelvtudâs megerôsûése a cserkészettel pârhuzamosan
a magyar iskolâban. A cserkészetben és a hétvégi magyar
iskolâkban alakul ki az igazi magyar ôntudat is, amikor a
gyermek, az ifjû kibôvîti lâtôkôrét és nyelvkészségét, cserkész-
vezetést, magyar dalokat, népmûvészetet, irodalmat, fôld- és
néprajzot, tôrténelmet tanul, nyaranta pedig az iskolatâbo-
rokon a vilâg minden tâjârôl ôsszegyûlt fîatalokkal talâlkozik.
A szûlô szerepe e kôzben is dôntô fontossâgû.



Ha mâr a kettôs nyelv és kultûra magyar része megerôsô-
dôtt, s a gyermek vagy ifjû mindenre felfîgyel, ami magyar
vagy magyar vonatkozâsû, sor kerulhet a magyar mûveltség
elmélyitésére, amelynek legcélravezetôbb môdja a német-
orszâgi Burg Kastlban a magyar gimnâzium igazi magyar
oktatâsâban valô részesîtés, és a sok ellentmondâssal talâlkozô,
de felejthetetlen élményekkel egyiitt jârô magyarorszâgi
rokonlâtogatâs.

Jô tankônyv nélkûl az iskolai oktatâs nehéz. A szabad
vilâgban szétszôrôdott magyar iskolâknak ez okozott legna-
gyobb gondot. Szâmtalan megfelelô tankônyvet adtak ki
kulfôldôn, mert a mai Magyarorszâgon kiadott kônyv tôbb
szempontbôl nem volt megfelelô. 1979-ben végre a Tan-
kônyvkiadô kiadâsâban otthon megjelent a kulfôldôn élô 12-15
éves fiatalok szâmâra a "Beszéljûnk magyarul" clmû olvasô-
kônyv, amely az Anyanyelvi Konferencia Védnôkségének
megbîzâsâbôl két kulfôldôn élô ismert pedagôgus kôzremû-
kôdésével készûlt. Az olvasôkônyv tôbb tucat jôl és kevésbé
ismert magyar irô irâsât foglalja magâban, kôztûk néhâny
ôvatosan kivâlasztott emigrâciôban vagy megszâllt terûleten
élô îrô és kôltô mûvét is. A szemelvények elkerûlnek minden
politikai megjegyzést, hiânyoznak belôlûk a kényes kérdések,
példâul Trianon, az elsô és a mâsodik vilâghâborû, 1956, és az
ûgynevezett "felszabadulâs" is. Az utolsô "Ki kicsoda?" dmû
részben a szemelvények îrôinak életleîrâsât kôzlik. Hiânyoznak
a vallâsos vagy nemzeti érzéstôl âthatott egyének, mint pl.
Reményik, Sik Sdndor, Mécs Lâszlô, Nyîrô és a kûlfôldiek
kôzûl Tollas, Wass Albert, Tûz Tamâs.

A szôvegbôl természetesen hiânyzik minden utalâs vallâsra
vagy nemzeti érzésre.

A szûlôknek kell eldônteniûk, vajon csak azt akarjâk-e
gyerekeinknek tanîtani, amit a rendszer megenged vagy pedig
annal tôbbet. A helyes megoldâs az lenne, ha a jôvôben a
hazaiak azt adnâk, amit szabad nekik adniuk, mi pedig azt,
ami kimaradt: a vallâst, a nemzeti érzést, és az ôt vilâgrész
igazi magyar termékeit. Miutân otthon csak azt lehet
kinyomtatni, amit engedélyeznek, az lenne a legegyszerûbb
megoldâs, ha a nyomtatâs és kiadâs a szabad vilâgban
tôrténnék.



Palotay Csabdné (Los Angeles, CA):

A CSALÂDI KÔR FONTOSSÂGA

A felszôlalô, mint fiatal szûlô, cserkésztiszt, ôvônô és tanitô,
Beniczky Addmné elôadâsâhoz fûz néhâny gondolatot. Leg-
szûkségesebbnek az ônzetlenséget tartja. Ne vârjunk fâra-
dozâsainkért ellenszolgâltatâst, és ne ismerjûnk fâradtsâgot. A
maga részérôl a cserkészôsszejôvetelekre is, az iskolâba is tôbb
mint 50 mérfôldrôl hajt be Los Angelesbe.

A mâsodik szempont a felszôlalô szerint a minôségre valô
tôrekvés. Csak azzal tôrôdjûnk, akiben érdeklôdés van. Ne
csinâljunk tômegmozgalmat, ne tôrekedjûnk mennyiségileg
kimutathatô eredményekre. O 3-4 ôvôdâssal is ugyanûgy
foglalkozik, mintha 15-20 gyermek lenne jelen.

A nevelôk és tanîtôk tovâbbképzését nagyon fontosnak
tartja, mivel tudomâsa szerint a legtôbb magyar iskolâban
nem szakképzett pedagôgusok tamtanak. Leggyakorlatiasabb
megoldâsnak tan- és szakkônyvek ismertetését, ôsszeirâsât
lâtnâ.

Megîtélése szerint a szûlôk szerepével egyûtt a csalâdi
kôrnek, az otthonnak van legnagyobb fontossâga. Elenged-
hetetlen, hogy a szûlô gyermekeivel âllandôan tôrôdjék,
foglalkozzék és mindig magyarul beszéljen, beszélgessen,
egyûtt olvasson és szôrakozzék. A gyermeknek folytonosan
példât kell mutatni. Ha magunk nem olvasunk, nem vârhatjuk
gyermekûnktôl sem, hogy olvasson. Hajlandôsâgât nem szabad
korlâtozni az értékes kônyvek forgatâsâtôl valô eltiltâssal.

A lakâsberendezés legyen îzléses és magyar emléktârgyak-
ban, diszekben, képekben, festményekben bôvelkedô, hogy az
otthon meleg legyen és magyar levegôt ârasszon. Ha a csalâd
nem elég erôs és a csalâdi kôr nem elég vonzô, ne hâritsuk a
felelôsséget a târsadalomra. Az angol kôrnyezetbe be kell
illeszkednûnk, a szûlônek angolul is tudnia kell, hogy amikor a
gyermek az angol nyelvû iskolâbôl hazajôn és kérdez valamit,
felelni tudjon. Sohasem szabad — még ebben a vonatkozâsban
sem — elfelejtenûnk, hogy legelsôsorban a csalâdi kôr a dôntô.



Tomory Zoltdnné (Wilmette, IL):

KÔZÔS NEVEZÔ

A Kôrôsi Csoma Sândor hétvégi magyar iskola az
illinoisi Northbrookban még csak mâsodik évében tipeg, de
megkétszerezôdôtt létszâma azt sejteti, hogy tanîtasunk élet-
képes. Szâmtalan, kidolgozâsra vârô részletkérdés megoldâsât
kônnyîti meg célunk kristâlytiszta megfogalmazâsa és az ahhoz
valô feltétlen hûség. Ez a cél: a magyarsâgtudat kiépîtése.
Eszkozûnk: az iskola megszerettetése, az iskolatârsak és szûleik
kôzôtt a barâtsâg kiépîtése, az iskolânak, mint a csalâdon tûli
nagycsalâdi kôzôsségnek elfogadâsa. Reméljûk, hogy mire
most kezdô iskolâsaink felnônek, kôzôs nevezôként egész
életûkôn ât elfogadjâk ezt a szôt: MAGYAR; nem az lesz mâr a
fontos, hogy valakinek a szâmlâlôja milyen foglaikozâst,
pârtâllâst, vagyoni helyzetet jelôl, ha magât a kôzôs nevezôvel,
a magyarsâggal azonosîtja.

A Kôrôsi Csoma Sândor Târsasâg northbrooki iskolâjânak
munkakôzôssége a kôvetkezô irânyelveket kôveti:

1. A tanulôk egészségének fontossâgâra valô tekintettel
tanîtâs elôtt rôvid, bemelegîtô tornât, a szûnetekben pedig
jâtékot rendezûnk. A tîzôrai csemegére is nagyobb figyelmet
fordîtunk, hogy az testépitô, egészséges tâplâlék legyen;
gyiimôlcs, diô, aludttej, répa, retek, mogyorô helyettesitse a
festékes italokat.

2. Ugyelûnk a gyermek szellemi tâplâlékâra is. Megnéz-
zûk, mit olvas, mit néz a tâvolbalâtôn. Ebbôl leszûrjûk
érdeklôdésének irânyât s azt épltô célû tevékenység felé
vezetjiik. Tegyiik szâmâra lehetôvé a magyar sajtôtermékekkel
valô megismerkedést is: legyen legalâbb egy magyar ûjsâg,
folyôirat, kulturâlis szemle minden otthon asztalân.

3. Egymâs irânt a felelôsség gyakorlâsâra tanév kezdetén
"kistestvér vâlasztâst" tartunk, hogy a nagyobb gfyermek segîtse
a kisebbet ôltôzkôdésnél, szûnetek alatt, hetenként egyszer
magyarul beszéljen vele telefonon, stb. s ezzel az ôsszetartozâs
bôvult fogalma is gyôkeret verjen lelkében.

4. Sziilô és gyermek egyarânt tâmogassa magyar testvérét,
akirôl csak jôt mond. Az ôsszetartozâs kûlsô jeleként a tanulôk
egyenruhâja sôtétkék nadrâg, illetve szoknya fehér inggel,



blûzzal, amelyen magyar minta van. A himzésben, elôraj-
zolâsban szîvesen segîtûnk.

5. A tisztasâg és rendszeretet jegyében tegyuk tanterme-
inket széppé még akkor is, ha azok nem âllandô jellegûek.
Minden tanîtâs elôtt, minden csoportbôl egy-egy csalâd
gondoskodik az osztâly feldiszîtésérôl, magyares teritô, nép-
mûvészeti târgy, mezei virâgcsokor, stb. elhelyezésérôl, a
teremnek tanîtâsra kész âllapotba hozatalârôl, s a tanîtâs utân
a rend helyreâllîtâsârôl.

6. Hisszûk, hogy minden magyar testvérûnknek sajâtos,
senki mâs âltal nem helyettesîthetô tudâsa van, amelyet a jovô
szolgâlatâba kell âllitani. Ezt a célt ônképzôkôrôk tartâsâval
kôzelîtjûk meg. A szûlôk ônképzôkôrének célja magyarsâg-
tudâsuk elmélyltése. Havonta egyszer talâlkozik elôre meg-
beszélt idôben és helyen. A gyermekek ônképzôkôrének célja a
gyermek hajlamânak, tehetségének felismerése, annak terv-
szerû kifejlesztése és a magyarsâg szolgâlatâba âllitâsa.
Mindkét ônképzôkôr nyelve természetesen magyar.

7. Eleink ismerete és szeretete szolgâlatâban arra kérjûk a
szûlôket, hogy tanév elején kûldjenek egy-egy fényképet a
gyermek mindkét âgbeli nagy-, illetve dédszûleirôl, hogy
azokat az iskolai tablôn elhelyezhessûk. Ezzel kapcsolatban
kérjiik, hogy a szûlôk otthon naponta meséljenek gyermeke-
iknek tâvoli rokonaikrôl.

8. Tâjegységeink megismerése vetitett képekkel, fényké-
pekkel tôrténô beszélgetés keretén belûl, kôzelebb hozza a
magyar hazât azok szâmâra, akik ott még soha nem jârtak, s
idézi az eleven emlékeket a mâr otthon jârt gyermekekben.

9. A szûlôk, illetve csalâdok figyelô szolgâlata az âllandô
tapasztalatcsere, tanulâs, korszerû gondolkodâs lehetôségét
adja meg iskolânk aprainak, nagyjainak.

10. Ûnnepeink egyûtt valô ûnneplése az iskola munka-
kôzôsségét a kôzôs cél, a jôvô reményében nagycsalâddâ bôvîti.

Tankônyveinket, segédeszkôzeinket is ezeknek az irânyel-
veknek megfelelôen vâlogattuk ôssze. Tankônyveink nagy része
a népdal, a néprajz, népkôltészet vilâgât hozza kôzel
gyermekeinkhez. Ezeknek az anyagoknak tankônyv alakjâban
még nem kaphatô fellelése, mâsolâsa és sokszorosîtâsa a tanîtôi
kar egyûttes kutatômunkâjânak eredménye.

Jelenleg 53 gyermeket tanîtunk hat kûlôn csoportban.



Legfiatalabb tanulônk négyéves, a legidôsebb tizennégy. A
magyar nyelv ismerete szinte tanulônként mâs és mâs fokon âll.
Ezt a tudâsbeli kûlônbséget igen sikeresen hidaljâk ât
csoportos, énekes magyar jâtékaink, amelyekben valamennyi
korosztâly szîvesen résztvesz.

Kôzôsségben eltôltott ûnnepeink: szeptemberben az Arpâd
napja, novemberben a hâlaadâs iinnepe, decemberben a
magyar karâcsony, februârban egy farsangi mulatsâg és
mâjusban anyâk napjân az évzârô ûnnepély. Oktôberi és
mârciusi nemzeti unnepeinket valamelyik chicagôi magyar
szervezettel egyiitt iiljûk meg.

A HASZNÂLT KÔNYVEK:
Bolvdry Pdl és Kdlnoky Emô: Magyar fôldrajz. Cleveland, Magyar Iskola, 1979.
Duard - Szentegyedi: Unnepnapok. Astor Park, Literary Guild, 1972.
Ldszlô Gyula: Emlékezzûnk régiekrôl. Budapest, Môra Ferenc Kônyvkiadô.
Magyar Adorjdn: Ôsmagyar rovâsîrâs. Warren, OH. Fâklya Kiadô.

A felszôlalô befejezésûl arra hivatkozik, legnagyobb
nehézségûk a végteleniil gazdag magyar nemzeti hagyomânyok
anyagânak a hétvégi iskola néhâny ôrâjâba sûritése. Ennek
lekûzdése — szerinte — csak âllandô magyar iskola keretein
belùl volna lehetséges. A megvalôsltâsâra tôrténô tudatos
tôrekvés a kôzôs nevezô biztosîtâsa érdekében erkôlcsi kôte-

lesség.

Horvdth Istvdn dr. (Pittsburgh, PA);

KÔLCSÔNÔS MEGBECSULÉS

A felszôlalô elismeréssel nyilatkozik a megbeszélésrôl,
amely a kûlfôldi magyarsâg megmaradâsânak, hovatovâbb-
jânak kérdéseivel merész ôntudatossâggal foglalkozik. Arra
hivja fel a hallgatôsâg fîgyelmét, hogy a magyarsâg jôvôjéért, a
magyar nyelv megtartâsâért otthon is ugyanûgy aggôdik
minden tisztességes magyar, mint itt vagy Eurôpâban a mai
magyar hatârokon kivvil esô terûleteken. Valaki azt mondta,
hogy Magyarorszâgnak nemcsak politikai, fôldrajzi vagy
tôrténelmi, hanem erkôlcsi és nyelvi hatârai is vannak,
amelyeken belûl mindig és mindenûtt otthon van, aki
magyarul érez és el tud mondani egy Arany-idézetet vagy el
tud szavalni egy Petôfi-verset.



Nagyon-nagyon sok, meghatôan szép kezdeményezés,
elgondolâs hangzott el, amelyrôl el lehet mondani, ha
ugyanannyi lelkesedéssel pârosul a kivitelezésben, mint a-
mennyivel megajânlâsa tôrtént, akkor még a pokol kapui sem
tudnak erôt venni rajtunk. Az otthoni magyarok méltân
bûszkék arra, hogy az emigrâciôban élô magyarok kôzûl sokan
olyan nevet szereztek a magyarnak, amilyenre gyerekeik
felemelhetik fejûket. Otthon szâmon tartjâk, hogy Ameri-
kâban, Nyugat-Németorszâgban, Franciaorszâgban stb kik
ezek a kivâlô magyarok. Legyen ez a megbecsûlés kôlcsônôs! A
mai Magyarorszâgon is vannak teljesîtmények, eredmények,
amelyekre kûlfôldôn is biiszkék lehetûnk. Ilyen példâul az
énektanltâs Kodâly-féle môdszere, a szolmizâciô, amelynek
elsajâtitâsa céljâbôl a tâvoli Japânbôl s mas orszâgokbôl is
elmennek Kecskemétre. A zene mindenkié, mondta Kodâly, és
ezt ûgy mondta, hogy a zenei vilâgnyelvet magyar népdalokra
épîtette. Môdszerét ma vilâgszerte alkalmazzâk.

A zenéhez hasonlô kôzôs nyelv a matematika is, amelynek
terûletén az otthoni magyarsâg ugyancsak az elsô helyen van
vilâgviszonylatban is.

Tudatositanunk kell, hogy aki Magyarorszâgrôl jôtt,
valamilyen formâban a vâlogatott emberek soraiba tartozik.
Aki mâr nem tud magyarul, az is legyen bûszke râ, hogy az
embereknek ebbe a rétegébe tartozik. Ne csak az otthon legyen
bûszke azokra a magyarokra, akik ittkint alkottak és alkotnak
nagyot. A kûlfôldi magyar legyen bûszke magâra is, de azt
se feledje, hogy otthon is van, amire bûszke lehet.

Vdrdyné Huszàr Âgnes dr. (Pittsburgh, PA):

AZ EGYETEMES MAGYARSÂG SZEMLÉLETE .

A felszôlalô orômmel ballotta, hogy Papp Gdbor dr.
vezetésével a clevelandi Magyar Iskola milyen szép eredmé-
nyeket ért el. Megnyugtatô, hogy a magyar iskolâk munkâja a
vilâg mâs részein is elismerésre méltô môdon folyik. Meggyô-
zôdése szerint Benïczky Addmné helyesen mutatott râ az
otthoni magyarsâggal tôrténô nyelvi és mûvelôdési kapcsolat
fenntartâsânak szûkségességére, amit egyéni és csalâdi vonat-
kozâsban szi mélyesen is tapasztalt. Arra kérte hallgatôsâgât.



prôbâljon az egyetemes magyarsâg szemlélete alapjân 15 milliô
magyarban gondolkodni s a magyar sorskôzôsség tudatosi-
tâsâbôl âllandôan feltôltôdni. Gondoljunk arra, hogy nemcsak
otthon, Magyarorszâgon vannak igen kivâlô îrôink, hanem a
Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken is ugyanûgy, mint ahogy a
vilâgon szétszôrôdott kûlfôldi magyarsâg kôrében. Tudomâsa
szerint elôkészûletben van olyan antolôgia, amely a magyar
nyelv és irodalom egyetemes szemlélete alapjân készûl és két-
ségtelenûl hozzâjârul mindenûtt azonos magyar ôntudatunk
megerôsî téséhez.

SàndoT Andrds {McGravi, NY):

TANÎTSUNK OTTHON!

A felszôlalô 18 éves magyar iskolai mûkôdésre tekinthet
vissza, sok tapasztalatrôl tudna beszâmolni, mégis csupân arra
szoritkozik, hogy elmondja, a New Jersey âllamban levô New
Brunswick vârosâban hârom magyar iskola mûkôdik. Elôszôr
azt a hétvégi magyar iskolât emlîti, amelyet a Magyar
Ôregdiâk Szôvetség 1960 ôta tart fenn s amelynek mintegy 70
novendéke van. Mâsodsorban, de a legnagyobb elismeréssel a
Szent Lâszlô rômai katolikus magyar egyhâzkôzség iskolâjâra
hivatkozik, ahol 6 év ôta heti 5 napon ât folyik magyar nyelvû
oktatâs is. A tanulôk szâma kôrûlbelûl 200. A harmadik

magyar iskola a magyar egyhâzak és a cserkészek hétvégi
Széchenyi Magyar Iskolâja, amelynek a felszôlalô 18 éven ât
volt igazgatôja és jelenleg is tiszteletbeli igazgatôja, 9 ,
osztâlyban 102 nôvendékkel foglalkozik. Az egyik osztâly a
magyar (cserkész) érettségi vizsgâra elôkészîtô magyarsâgis-
mereti tanfolyam. Ennek az iskolânak 1978/79. tanévi
mûkôdésérôl 30 oldalas beszâmolô jelent meg.

Az iskolai tankônyvekkel kapcsolatban a felszôlalô feltét-
lenûl szukségesnek tartja megfelelô magyar tôrténelemkônyv
kiadâsât, mert az otthoni tankônyvekbôl szâmos nemzeti
hôsûnket kihagyjâk, ugyanakkor ezek a tankônyvek a ma
gyarsâg néhâny ellenségét elfogultan példaként âllîtjâk az
ifjûsâg elé. Idôkôzben megjelent ugyan az ûgynevezett "po-
litikamentes" tankônyv, abbôl azonban a "politikâ"-n klviil
Istent is kihagytâk, "mâr pedig mi, magyarok Isten nélkûl nem
vagyunk magyarok".



A felszôlalô kûlônôs tisztelettel hajlik meg a jelenlevô két
pap, ft. Békési Istvdn SJ. és nt. Ludwig A. Aurél dr. elôtt,
akik évtizedeken ât ônzetlenûl hirdették nemcsak Isten igéjét,
hanem a magyarsâgét is. Ônzetlenségukben ô is kôvette
példâjukat és erre kéri hallgatôit is, mert aki magyarul tanît,
csak kôtelességét teljesiti. Ez a kôtelesség azonban nemcsak
azoké, akik egyik vagy mâsik magyar iskola tanîtôi, hanem
kivétel nélkûl mindnyâjunké. Ha nincs iskola, ahova gyer-
mekeinket kûldhetjûk s ahol tanîthatunk, akkor tanûsunk
otthon! Erre mindenkinek môdja és lehetôsége van.

Sdndor Ilona dr. (Cleveland Heights, OH):

CLEVELAND KELETI RÉSZÉN

1976 oktôberében, a "Magyarorszâgi Szent Margit" rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség keretében ft. Roskô LcLszlô
plébânos kérésére, meginditottuk a Szent Margit Magyar
Iskolât Cleveland keleti részén, a Buckeye-negyedben. Magyar
nyelvet tanitunk azôta is vasârnap délelôttônként két cso-
portban, kezdôket és haladôkat. A kezdôket Sdndor Ilona dr.,
a haladôkat Vaskô Ilona dr. tanîtja.

Kik jôttek el hozzdnk? Tôbbnyire mâsod- és harmad-
nemzedékes, ûgynevezett "ôreg amerikâsok". Példâul vegyes
nyelvû csalâdbôl az apa elhozta gyerekeit, hogy azok nâlunk
tanuljanak magyarul. A nagyanya azért hozta el unokâjât,
mert annak a szûlei mâr nem beszélnek magyarul. Ilyen és
hasonlô esetekben éreztûk, hogy szukség van rânk.

A haladôk csoportjâba a magyar irodalom irânt érdek-
lôdôk jôttek vagy olyanok, akik nyelvtant akartak tanulni,
avagy îrni, hogy magyar nyelven levelezhessenek ôhazâban élô,
esetleg soha nem lâtott rokonaikkal. Egyik nyelvész egyetemi
hallgatô tanulônkat a magyar nyelvnek a tôbbi nyelvtôl eltérô
szerkezete érdekelte. Ehhez a néhâny példâhoz fûzôm hozzâ,
hogy minden esetben igyekszûnk mindenkinek azt adni, amire
szûksége van, hogy ezzel erôsitsûk magyarsâgtudatât.

Komoly fejlôdést jelentett az iskola életében, hogy a
mâsodik évben, azaz 1977 szeptemberében megnyertûk
magyarsâgtudomânyi sorozatunk rendszeres tôrténelmi elô-
adôjâul Somogyi Ferenc dr. egyetemi tanârt, aki azôta is



minden hônap harmadik vasârnapjânak délutânjân idôrend-
ben ismerteti a magyarsâg tôrténetét. A tôrténelem tamtâsâval
az volt a célunk, hogy azoknak, akik mâr itt végezték kôzép- és
fôiskolai tanulmânyaikat, ahol nem tanîtottak magyar tôr-
ténelmet, ezt a hiânyt pôtoljuk. Jôttek is szép szâmmal azok az
ûgynevezett régi amerikâsok, mâsod- és harmadnemzedékesek,
akik még értenek magyarul, és ôrûltek a kinâlkozô alkalom-
nak, hogy magyar tôrténelmi oktatâsban lehet részûk.
Meglepetésként tôrtént aztân, hogy jôttek hozzânk olyanok is,
akik otthon az orosz megszâllâs idején irânyîtott hamis
tôrténelmet kaptak vagy egyâltalâban nem tanultâk a magyar
mûltat, mint sok helyen az elszakîtott terûleteken. Ezeknek —
mint tôbben mondtâk nekiink — nagyon sokat jelent, amit az
elôadâsokon hallanak. De ezenkîvûl azoknak is hasznos, és
élvezetes ez a tôrténelmi elôadâssorozat, akik valaha velûnk
egyûtt tanultak magyar tôrténelmet, de nem ilyen részletes és
sokoldalû megvilâgitâsban.

Az elôadâsok népszerûségét mutatja az âtlagos 50-es
létszâm.

A magyar tôrténelem idôrendi ismertetését idônként
megszakîtjuk, és beiktatunk egy-egy tôrténelmi eseményre
emlékeztetô idôszerû elôadâst. Ez tôrténik mârcius 15-én,
oktôber 6-ân és 23-ân. Ilyen alkalmakra, valamint a
tôrténelmet kiegészîtô irodalmi hâttér megvilâgîtâsâra ven-
dégelôadôkat is hîvunk, akik kivâlô szaktudâssal, alkalmi
tanulmânyokkal segîtenek nekûnk a tamtâsban.

Rendktvûli személyekrôl — mint példâul Mindszenty
biboros prîmâsrôl, Mécs Lâszlôrôl, Fabriczy Kovâts Mihâlyrôl
— halâluk évfordulôja alkalmâbôl szintén kûlôn megemlé-
keztûnk. îgy prôbâljuk a mûltat és a jelent ôsszekapcsolni,
magyar értékeinket szâmon tartani, és a magyar ôntudatot
âpolni hallgatôinkban.

Az elôadâsok rendes helye a Buckeye-negyedi "Magyar-
orszâgi Szent Margit" rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
alkalmas tanterme, de szivesen elmentûnk nt. Endrei Ferenc
presbiteriânus lelkész és ft. Nyeste Jânos dr. plébânos meg-
hîvâsâra mâs buckeyei magyar gyulekezethez és egyhâzkôz-
séghez is egy-egy elôadâs megtartâsâra.

Kik a segûôtdrsaïnk? Elsôsorban ft. Roskô Ldszlô, a
"Magyarorszâgi Szent Margit" rômai katolikus magyar egy-



hâzkôzség plébânosa, aki âllandô helyet biztosîtott mûkôdé-
sûnkhôz. Kûlôn kôszônet és elismerés illeti Somogyz Ferenc dr.
egyetemi tanârt, aki mint âllandô elôadô fâradhatatlanul és
âldozatkészen dolgozik, s amellett az iskola ûgyeinek intézé-
sében is velûnk egyutt minden szempontbôl kiveszi részét.

Kôszônettel kell felsorolnom vendégelôadôinkat is. Ezek
màig a kôvetkezôk voltak:
Beniczky Âddmné, Csathô Gdbomé Bodrogi Irén, Eiszterhds
Istvdn dr., néhai Fdbry Gyôrgy, ft.Horvdth Miklôs dr., Ivdni
Zo/ian dr.(New York, NY), Lôte Pdl dr., dr. Somogyz Ferencné
Jdkfaz Varga Sarolta, Somogyz Lél, Wéninger Endre dr. és
Zdhony Botond.

Beszâmolônk nem lenne teljes, ha kôszônetet nem mon-
danânk itt a sajtô képviselôinek,/i!.dr. és ft.Dengl
Miklôs, O.F.M. szerkesztôknek, akik lapjaikban mindig kész-
séggel kôzlik hirdetéseinket és beszâmolôinkat, tovâbbâ Lôte
Pdl dr.-nak, aki râdiôadâsân keresztûl mindig ônzetlenûl
tâmogatott bennûnket, valamint Lukdcs Ldszlô dr.-nak, aki a
templomi kihirdetésekrôl gondoskodott.

Végezetul még meg kell jegyeznem, hogy az oktatâs
dijtalan, îgy munkânkat segîtôtârsainkkal egyutt magunk is
anyagi ellenszolgâltatâs nélkûl végezzùk.

MEGJEGYZÉS:

Cleveland keleti részén a Szent Margit Magyar Iskola elôtt a Reményik Sândor
Magyar Iskola, majd a Gârdonyi Géza Magyar Iskola mûkôdôtt. Erre vonatkozôan "a
clevelandi magyar nyelvoktatâs"-rô! szôlô "Emlékkônyv" (1978) 55-56. oldalân
talâlunk adatokat (a szerkesztÔ).

Somogyz Ferenc dr. tanâcskozâsi elnôk szûkségesnek tartja
hangsûlyozni, hogy az elhangzott beszâmolôban emlltett
elôadâssorozaton fellelkesûlt szûlôk, nagyszûlôk kôzûl sokan
kûldik ât gyermekeiket, unokâikat a vâros nyugati szomszéd-
sâgâban, Lakewoodon mûkôdô Magyar Iskolâba.

ÎRÂSBAN BEKÛLDÔTT HOZZÀSZÔLÀSOK

Szabô Magda (Oakland, CA):

AZ ÉNEK, ZENEÉS tANC SZEREPE
A MAGYAR NYELVÛ OKTATÀSBAN

Emigrâciôs életunk ûj hatârkôhôz érkezett. Naponta
foglalkoztat bennûnket a tûlélés, megmaradâs problémâja.



Ehhez a témâhoz kapcsolôdik elôadâsom, ill. hozzâszôlâsom is.
Szeretnék râvilâ^tani a magyar dal, a népi tâncok és szokâsok
megôrzésének fontossâgâra.

Mivel "a nyelv mellett a dal az, amely megôrzi az ôsi
magyar lelket, azért meg kell azt tartani és âpolni kell. Ebbe a
tennivalôba sûrîthetô a mag^yarsâg fennmaradâsânak egész
problémâja." (1)

A dal a legrégibb lirai mûfaj. Egyszerû, âltalânos, emberi
érzés fejezôdik ki benne kônnyed, dalolhatô formâban. Mindig
megkîvânja a formai szabatossâgot és gondolati, hangulati
kerekdedséget. A népdal pedig a legelterjedtebb népkôlté-
szeti mûfaj. Egyszerû, âltalânos érzés dalolhatô formâban.
"Sok népdalnak olyan tôkéletes szerkezete van, hogy a
legnagyobb kôltô sem irhatta volna megjobban." (2)

Az énekoktatâs kûlônleges tanîtâsi terûlet, mert nemcsak
szorgalom, hanem tehetség és dalszeretet is kell hozzâ. Az
énektanâr az elsô ôrâkon igen nehéz helyzetben van, mert a
csoportok gyakorlatlan fûlû, kôzepes tehetségû és tehetséges
egyedekbôl alakulnak ki, attôl fûggôen, hogy a szûlôk
foglalkoztak-e velûk vagy jârtak-e a gyermekek olyan ôvodâba,
ahol énekelni is tanultak. Ennek ellenére meg kell talâlnia a
kôzeledés hangjât, a kôzôsségi nevelés és elmény-nyûjtâs
môdjât. Minden egyes ôrânak igazi élménnyé kell vâlnia a
tanâr és tanulôk szâmâra egyarânt ûgy, hogy a dal "lelkét"
kôzôsen fedezik fel a szolmizâlâs, kottaolvasâs és szôveg
értelmezésével.

"Az ûjabb lélektan meggyôzôen fejti ki, hogy a nevelésben
a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a kôvetkezô éveknél. Amit

ebben a korban elrontunk, vagy elmulasztunk, késôbb alig
vagy egyâltalân nem lehet helyrehozni. Ezekben az években
eldôl az ember sorsa jôformân egész életére." (3)

Ennek megvalôsîtâsâra vetem fel a magyar zenei ôvoda
létesîtésének gondolatât. Ahol sok kisgyermekes csalâd él
elérhetô tâvolsâgban egy kôzponti helytôl, ez kônnyen
létrehozhatô. A kicsinyekre szakképzett ôvônôk, gyermek-
szeretô felnôtt fiatalok vagy nagymamâk vigyâznânak a nap
folyamân és dalos, jâtékos magyar nyelvû foglalkoztatâssal
soha el nem felejthetô élményekkel gazdagitanâk a csôppsé-
geket, akik îgy szinte észrevétlenûl nevelôdnének jô magya-
rokkâ és késôbb az iskolâban jô amerikaiakkâ. Igy mâr zsenge



gyermekkorban elindîtanânk ôket a kétnyelvû és két kultûrâjû
ûton, amelynek elérése a tûlélés, megmaradâs egyik sarkalatos
kôvetelménye.

Mint mâr emlîtettem, a zenei nevelés alapjait mâr ôvodâs
korban le kell rakni és ebben az otthonoknak is segîteniûk kell.
A jô inditâs ugyanis behozhatatlan elônyt jelent a gyermek
szâmâra és a tanîtônak is megkônnyîti munkâjât, mert csak
pôtolnia kell azokat a hiânyokat, amelyek a gyermekek
kôrnyezetének nemtôrôdômsége miatt elôâllnak.

Az énekôrâkon nem lehet gyors sikereket felmutatni.
Kitartâssal azonban meg lehet szerezni a zenei intelligenciât,
bôvîteni a nyelvi, néprajzi és egyéb ismereteket. Minden
ôrânak kapcsolôdnia kell tôrténelmi eseményhez, fôldrajzi
tâjegységhez vagy egyéb magyar vonatkozâsû eseményhez,
hogy a tanulôk az énekôrât felfrissitô élménynek tartsâk. Az
anyag elmélyitésére, az esztétikai hatâsok fokozâsâra pedig
mindig be kell mutatni egy-egy szép dalt, kôrusmûvet vagy
zenekari mûvet.

Az énektanltâs nemcsak a fûlet és a zenei izlést fejleszti,
nemcsak az esztétikai nevelés szolgâlatâban âll, hanem
azoknak a képességeknek kibontakozâsât is elôsegîti, amelyek
minden irânt érzékenyebbé, fogékonyabbâ teszik a gyerme-
keket (pl. matematika, nyelv, irodalom). Ez a tétel termé-
szetesen csak akkor érvényes, ha a gyermek képességeinek
kibontakoztatâsâban minden tanâr (irodalom, tôrténelem,
fôldrajz, matematika, stb) ûgy munkâlkodik, hogy a tanulâs
ôrâi élményt és nem terhet jelentenek a tanulôknak. (Egyéb,
szârazabb ôrâkat is vâltozatossâ tehetûnk a târgyhoz kapcso-
lôdô dalok eléneklésével.)

A gyermek lelke — mindannyian tudjuk — érzékenyen
reagâl mindenre, tehât minden egyes ôrâra becsûletesen fel
kell készûlni, szâmolni kell az esetleg felmerùlô kérdésekkel is.

A tanîtô-nevelô munka akkor hatâsos, ha a meglevô
eredményeket tovâbb fejleszti, a fennâllô fogyatékossâgokat
pedig kikûszôbôli. Ezért minden ôra utân jô, ha a tanâr
"lelkiismeretvizsgâlatot" tart és ôsszegezi, mi volt jô, mit kell
javîtania vagy elvetnie legkôzelebbi ôrâjân.

Nem szabad az énekoktatâst ôncélûan, a teljes magyar-
sâgismeretbôl kiszakitottan végezni. Bârmennyire is kûlôn



jelenik meg a szolmizâciô, a daltanulâs vagy szôvegértelmezés
problémâja.

Az énektanitâs lényegét nem a dalok szâmbeli elsajâtîtâsa
alkotja, hanem a lélek, azaz a dalolâs szeretetére valô nevelés.
Az eredmény akkor teljes, ha a nôvendékek a maguk
gyônyôrûségére is énekelnek vagy muzsikâlnak (pl. regôs-
esteket szerveznek, tâbortûz mellett dalolnak vagy énekes népi
jâtékok felelevenîtésével szôrakoznak). Fontos, hogy ne passzîv,
hanem aktîv részesei legyenek minden ôsszejôvetelnek, tan-
ôrânak.

A mâsik sarkalatos tétel az énektanîtâsnâl, hogy ne âlljon
meg a szolmizâlâsnâl. Ez csak alap, segédeszkôz a hangok
magassâgânak megkeresésére, eltalâlâsâra. Utâna mindig
szolfézs-tanulâs kôvetkezik, azaz a ritmushan valô tâjékozottsâg
megszerzése mellett zeneelméleti alapok elsajâtîtâsa és ezek
egyûttes alkalmazâsa.

Minden tanitâsi egységnek, illetve ôrânak az ôsszes részletre
ki kell terjednie, hogy az ne csak egy kiragadott, sehova se
illeszthetô mozaikdarah legyen, hanem heletartozzék egy
magasahhrendû egészhe. Hiâha tud valaki nagyszerû tan-
menetet ôsszeâllîtani, ha nincs râtermettsége vagy môdszertani
tudâsa nem kielégltô. A tankônyvek ugyanûgy csak segéd-
eszkôzôk, mint a felhasznâlt âhrâk, kottâk, lemezek. Az egyes
osztâlyokhan (tôhhszôrôs ismétléssel) el kell mélyîteni az
ismereteket. Inkâhh kevesehh ûj anyaggal terheljùk meg a
tanulôkat, de tudâsuk alapos legyen. Minden tanîtô tudja,
hogy nincs annâl rosszahh érzés, mint pl. ha az 5. osztâlyhan
ûjra kell kezdeni az elsôs anyagot, mert nincs mire tovâhh
épîteni.

Minden ûj eszme, môdszer vagy elgondolâs hevezetése
Gelen esethen a szolmizâciôn alapulô énektanitâs) nehéz-
ségekkel jâr, ellenâllâst okoz egyes rétegekhen. Ezért jô, ha
gyakran felûlvizsgâljuk môdszerùnket és ha szûkséges, vâl-
toztatunk rajta. Egy hiztos; az énekoktatâst is fel kell emelni
arra a magaslatra, ahova valô és nemcsak melléktantârgy-
ként foglalkozni vele.

Az énektanîtâshoz szorosan kapcsolôdnak a magyar nép-
szokâsok, néphagyomânyok és tâncok. Ezek is nagyhan
hozzâjârulnak nemzeti ôntudatunk, magyarsâgunk megtar-
tâsâhoz.



"A népszokâs kifejezés alatt a kultûra-hagyomânyozâs egyik
formâjât értjuk, amelyben a nép hétkôznapjai és ùnnepei
lejâtszôdnak. Mondhatnânk azt, hogy népi illemtan, erkôlcsi
kôdex, îratlan tôrvény, mûvészet, kôltészet, sz'mjâtszâs és
mâgia." (4)

îrjunk, beszéljûnk népûnk szép szokâsairôl és elevenîtsûk
fel azokat ifjûsâgi vagy iskolai unnepségek alkalmâval.

Igaz, sok munka ilyesmit rendezni, de sikere van és minden
korosztâly szereti. Mâr a készûlôdés is kellemes idôtôltés
mindenkinek, a jôl megrendezett elôadâs pedig nagyszerû
szôrakozâs, mert minden van benne: dal, môka, tânc, szép
ruha és szépen, jellegzetesen ejtett magyar beszéd.

Most, amikor az egész vilâgot birtokba vette a vadâllati
ûvôltés, hangzavar, amit "modem zene" néven emlegetnek,
kettôzôtten kôtelességiink felnôvô ifjûsâgunkkal megismertetni
a szebb, nemesebb, erkôlcsileg kifogâstalan muzsikât. Az ô
ajkârôl két nyelven kell a dalnak szâllnia és ki kell szoritania a
durva kakofôniât. Népdalaink, szokâsaink és tâncaink népiink
mûvészi érzékérôl tanûskodnak. Ezért iskolâinknak, cserkész-
foglalkozâsainknak mindennapos anyagât kell alkotniuk. Ne
feledjiik, hogy az ének és a nyelv szorosan ôsszekapcsolôdik
és benne népûnk szelleme, tiszta lelke és mûvészete is meg-
talâlhatô.

Az énekoktatâs akkor lesz helyes, ha hatâsâra hangver-
senylâtogatô, magyar kultûrâval is rendelkezô kôzônség
nevelôdik fel, amelynek tagjai a dalokon keresztûl, illetve
azokhoz kapcsolôdva ismerték meg magyar hazânkat, mert ez
ôsztônzi majd ôket arra is, hogy olvassanak magyarul,
eljârjanak az ûnnepélyekre és ûj hazâjuk nyelve mellett
mûveljék a régit is.

Az utôbbi két esztendôben a Magyar Talâlkozôn mâr
elôadâst tartottam a magyar nyelv és dal kapcsolatârôl, a nép-
dal tanîtâsânak fontossâgârôl. Felvetettem az Éneklô Ifjûsdg
mozgalom megszervezését, dalos talâlkozôk rendezését, hogy a
magyar népdal minél szélesebb kôrben ismertté vâljék. Most
sem gyôzôm eléggé hangsûlyozni, hogy aki szépen, tisztân
énekel, az jôl ismeri a nyelvet is, mert énekelni csak megadott
ritmusban, jellegzetes szôvegmondâssal lehet, hogy hatâsos
legyen.



Nagyon kellemessé tehetûnk minden ôsszejôvetelt, barâtit,
egyesûletit egyarânt, ha kôzben mindnyâjan énekelûnk. A
tavalyi Magyar Talâlkozôn elhangzott a felhîvâs: "dalolj
velûnk"! Vigyuk ezt a kétszavas fâklyât tovâbb, minél tâvolabbi
magyarlakta terûletekre, hogy életszûkségletûnkké vâljék a
kôzôs éneklés, amely minden foglalkozâsû egyén életében
felfrissûlést jelent a napi fârasztô munka utân. Nam szabad
elfelednûnk a dalt, nem szabad lemondanunk az énekléssel
jârô ôrômôkrôl; nem szabad csak gépzenét, konzervmuzsikât
hallgatnunk a nélkul, hogy valamilyen hangszeren jâtszanânk
vagy legalâbb énekelnénk. A zenén és éneken ât lehet a leg-
kônnyebben utat talâlni a mâsik ember lelkéhez.

San Francisco kôrnyékén mâr 3 éve nôtâzunk minden egyes
ôsszejôvetel utân vagy a szûnetben. Felûjitjuk a régi, szép
népdalokat, magyar nôtâkat. Most mâr gyakran Idvânsâgok is
elhangzanak, hogy mit énekeljûnk. Nagyon jô érzés éneklés
kôzben kôrûlnézni az igen kûlônbôzô korû, mûveltségû és
foglalkozâsû emberek kôzôtt. Mindenki âtszellemûl, jobbik
énje, kellemesebb oldala mutatkozik meg.

Gyermekkorunkban (férjemében és az enyémben is)
bibliaolvasâs utân egyûtt imâdkozott az egész csalâd, majd
éneklés kôvetkezett. Csodâlatosak voltak az esték, amikor
felcsendûlt az esti dal otthonainkban. Ez jelentette a fârad-
sâgos nap végét, a lelki megtisztulâst és az egyuvétartozâs
megerôsôdését. A csalâd minden egyes tagja szeretettel,
megbecsiiléssel bûcsûzott el egymâstôl és Istennek ajânlta
ûgyes-bajos dolgait, testét, lelkét. Nem lenne jô megprôbâlni
itt is? Hamar râjônne mindenki, hogy milyen ôsszetartô erô
van a magyar beszédben és a magyar dalban.

A dalolâsra, a dal szeretetére nevelnûnk kell az ifjûsâgot és
az otthontôl elszakadt magyarsâgot. Népûnk ezer veszély és
fârasztô napi kûzdelem kôzben és utân énekelt. A katona még
a harctereken is ezt tette. Igy emelte fel szîvét a Teremtôhôz,
îgy mondott kôszônetet a kapott jôért és igy gyûjtôtt erôt a
tovâbbi harchoz.

Ne feledjûk el a dalt, ne engedjiik, hogy elnémuljon
ajkunkon vagy kipusztuljon gyermekeink szivébôl szeretete.

Milyen csodâlatosan is irta Ady Endre "Nôtâzô, vén bakâk"
cimû versében:



"Hogy zûg, zuhog, ârad a nota
Valamennyi vén fiû torkân'
"Magyarok, ôregek, nôtâsak,
Bakâk, bûsak: dacosak, hôsôk"
"Mindig a Halâlba loholtak,
S el nem hagyta ôket a nota".

Ady szerint "Fatum és dal népe" vagyunk ezer és ezer év ôta
és ennek a kûldetésûnknek, rendeltetésùnknek eleget kell
tenniink. Mindegy, hogy a szétszabdalt orszâg hatârai kôzôtt
vagy azon kîviil élûnk, hogy megbirjunk a véggel bûsulâsaink,
ûtéseinkellenére, nôtâzunk, hisz: "igy rendelték el."

Dolgozzunk, imâdkozzunk és kûzdjiink mindig erônk
szerint a legnemesebb, legszebb dolgok eléréséért, magyar-
sâgunk megtartâsâért, hogy ne érjen készûletlenûl bennûnket
az a nagy pillanat, amikor népûnk lerâzza magârôl a zsarnok
uralmât, amely utân otthon is szabadon szârnyalhat az ének!
FORRASMUNKÂK:

(1) Koddly Zoltdn: Vessûnk gâtât kiejtésûnk romlâsânak (râdiôelôadâs 1938
szeptember 18-ân Budapesten).

(2) yargha Gyula tanulinânya a népdalrôl.

(3) Koddly Zoltdn: Zene az ovodâban (tanulmâny).

(4) Dômôtôr Tehla: Magyar népszokâsok (Corvina, Budapest, 1972).

Ft.Jaschkô Balâzs, S.J. (Toronto, Ont., Kanada):

LEVELEZÔ TANFOLYAM

A Szent Erzsébet rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
plébânosa îrâsban kiildte be tâjékoztatôjât a vezetésével
mûkôdô magyar iskolârôl. E szerint az iskolânak 54 ôvodâsa és
285 beiratkozott tanulôja van. Az ôvodât kûlôn vezetô
irânyitja, a tanitâst 14 tanîtô végzi. A szorgalmi idô
szeptember elejétôl anyâk napjâig tart és szombatonként
hâromszor40 perces elôadâsokbôl, valamint félôrâs éneklésbôl
âll. A tanmenetet a torontôi magyar iskolaszék tanterve szabja
meg, amely évente felulvizsgâlat alâ keriil. Az alsô 4 osztâlyban
az iskolaszék âltal nyomtatâsban kiadott tankônyvet hasz-
nâljâk, a tôbbi osztâly anyagât a tanulôk sokszorositott
lapokon kapjâk meg. Kûlôn meg kell emlîteni azt az osztâlyt,
amelyben magyarul nem tudô gyerekek tanulnak.



A tanîtôk tovâbbképzése céljâbôl minden szombaton kûlôn
megbeszélés van, amelyen az iskolai ùgyekkel kapcsolatban
felmerûlô kérdések môdot és lehetôséget nyûjtanak pedagôgiai
szakszempontok és ûjabb kôvetelmények megtârgyalâsâra is.

Az îrâsbeli hozzâszôlâs bekûldôje nagyon reméli, hogy az
iskolâkkai foglalkozô csoport munkâjânak eredményeképpen
olyan helyeken, aboi iskola megnyitâsâra kevesen vannak,
levelezô tanfolyam kezdôdhetik.

Balogh Tamds (Toronto, Ont., Kanada):

A MAGYAR HÂZ ISKOLÂJA

A kanadai Torontôban a Magyar Hâz helyiségeiben 5
év ôta mûkôdik az Arany Jânos Hétvégi Magyar Iskola,
amelynek fenntartâsârôl a Kanadai Magyar Kultûrkôzpont
gondoskodik. A tanitâs 8 osztâlyban folyik, ôvoda is mûkôdik.
A tanerôk szâma 9 (és 1 helyettes), a tanulôké 180 kôrûl
mozog. Az alsô osztâlyokban fôleg îrâst, olvasâst, éneklést
tanitanak, a felsôkben irodalom, tôrténelem, fôld- és néprajz
az oktatâs târgya. A délutâni ôrâkban magyar nyelven
hitoktatâs is folyik az egyes vallâsi csoportokba jelentkezôk
szâmâra. A szorgalmi idô szeptember kôzepétôl mâjus kôzepéig
kb. 30-35 szombaton ât tart. Az ének, népi tânc, szînjâtszâs,
bâbozâs és kézimunka népszerûsîtése céljâbôl a "Csalâdi Kôr"
keretében szakkôrôk alakultak, amelyekben a szûlôk, tanîtôk
és gyermekek egyuttesen végzik feladatukat.

Nt.mtéz Mohai Szabô Béla(Sao Bernardo do Campo.Brazilia):

MAGYAR MÛVELÔDÉS BRAZÎLIÂBAN

Kimondottan magyar nevelô munkât végez Sao Pauloban
hârom cserkészcsapat: egy fiû- és egy leânycserkészcsapat a
rômai katolikus egyhâzkôzség kebelében, a harmadik vegyes
csapat pedig az âg. h. ev. magyar gyulekezet védnôksége alatt.
Tantervûket, létszâmukat az îrâsbeli hozzâszôlâs bekûldôje
nem ismeri, csak azt âllapîtja meg, hogy jô munkât végeznek.
Magyar kultùrmunka szempontjâhôl maguk az egyhâzak is
megteszik, amit megtehetnek. A rômai katolikus, reformâtus
és evangélikus magyar templomokban az igehirdetés nyelve



fôleg magyar. A reformâtus egyhâznâl minden elsô vasârnap a
délutâni istentisztelet utân magyar nyelven kulturâlis mûsort
rendeznek. A 'Kônyves Kâlmân' Szabadegyetem havonta
egyszer magyar nyelvû elôadâst rendez. Kokron Ilona magyar
népi tânccsoportja nemcsak a magyarsâgon belùl, hanem
kifelé is nagy sikereket szokott elérni. A cserkészek tâncos
fellépései méltân osztoznak ezekben a megérdemelt sikerek-
ben. A magyar képzômûvészek idônként megrendezett kiâl-
lîtâsai ugyancsak nôvelik a magyarsâg jô hirnevét. Itt kell
megemlîteni az évente megrendezett szînes és vâltozatos erdélyi
estet is, amelyet Zolcsâk Istvdn ismert âldozatkészsége tesz
lehetôvé s amelyrôl a brazil kôzônség is nagy elismeréssel
szokott nyilatkozni. Kifelé legnagyobb jelentôsége a bencés
atyâk hires "Szent Imre Kollégium"-ânak van, amely a
legkorszerûbb nevelési eszkôzôkkel és kivâlô tanerôkkel ren-
delkezô kôzépiskola, ahol a legtobb tanulô jômôdû brazil
szûlôk gyermeke. A Brazil-Magyar Kultûregyesûlet a brazilok
felé igen értékes magyar vonatkozâsû kônyvek kiadâsârôl
gondoskodik.

Ft. Horvdth A. Benedek (Los Angeles, CA):

A SZENT ISTVÂN MAGYAR ISKOLA

Az 1969-ben létesûlt iskola célja a tanulôk vallâserkôlcsi és
magyar hazafias nevelése. A tantestûlet tagjai a magyarsâg
elôtt kôztiszteletben âllô feddhetetlen életû, vallâsos és magyar
személyek lehetnek. A négy tantârgy: a hittan, magyar,
tôrténelem és fôldrajz. A tankônyvek és segédeszkôzôk az iskola
céljânak megfelelôek. A tanulôk 6 éven alul elôkészûlôk, 6-t6l
9 éves korig kezdôk és 9-tôl 14 éves korig haladôk. Az iskola
mûkôdését a szûlôkôn kiviil a Barâti Kôr tâmogatja és az
iskolaszék irânyîtja. Az utôbbi elnôke a Szent Istvân egyhâz-
kôzség plébânosa.

A beiratkozott tanulôk szâma évenként 100-nâl mindig
tôbb. Az egyes osztâlyok nagyjaink (Arpâd-hâzi Szent Erzsébet,
Szent Lâszlô, Kôlcsey Ferenc, Mindszenty Jôzsef, Prohâszka
Ottokâr) nevét viselik. Az iskola munkâssâgârôl az utôbbi ôt
évben îzléses kivitelû értesîtô (évkônyv) szâmolt be, amelyet
Thiery Âkos dr. szerkesztett. Ez nemcsak a tanitôk, tanulôk és



tâmogatôk neveit tartalmazza, hanem magyar kivâlôsâgok
rôvid ismertetését is kôzli, tanulsâgos mondâsait stb is idézi.

Bogndr Kdlmân dr. (Sarasota, FL):

TOVÂBB A HELYES ÛTON

Az îrâsban bekùldôtt hozzâszôlâs a kûlfôldre szorult

magyar oktatâsi rendszer egységességét elodâzhatatlannak
tartja. Kôvetésre méltô példaként a Papp Gdbor dr. vezetésével
tôbb mint 20 év ôta mûkôdô clevelandi és a Sdndor Andrds

korâbbi igazgatâsâval kôzel két évtizeden keresztiil, de New
Brunswickban folytatôlagosan ma is mûkôdô Széchenyi
Magyar Iskolât jelôli meg. Elengedhetetlennek lâtja, hogy a
magyar nyelvtanîtâst és a magyarsâgismeretek oktatâsât
szakképzett nevelôk végezzék, mert az itt felnôvekvô magyar
szârmazâsû nemzedékek magyarsâgtudatânak kialakîtâsa
szempontjâbôl nem mindegy, hogy a magyar irodalmat,
tôrténelmet, fôld- és néprajzot milyen szellemben ismerik meg.
A magasabb szinten mozgô magyarsâgtudomânyi (egyetemi,
fôiskolai) tanfolyamokon a mainâl jôval szélesebb kôrû
lehetôséget kell biztositani arra, hogy a felnôtt magyarok is
behatôbban foglalkozhassanak a magyarsâgtudomâny (hun-
garology) egyes âgazataival. Ennek biztosîtâsa érdekében a
mâr mûkôdô magyar tanszékeket és intézeteket a mainâl
fûggetlenebbûl kellene megszervezni.

Az alsô, kôzép- és felsô fokû magyarsâgismeretek egységes
kôzlésének azonos célja nem lehet mâs, mint az eszményi
magyar hazâhoz és az ôrôk magyar kôzôsséghez valô hûség
kialakîtâsa kûlfôldôn is. Ha az eddig mûkôdô magyar iskolâk
tovâbb haladnak a helyes ûton, akkor nemcsak nyelvében ôrzik
meg a nemzet kûlfôldi szétszôrtsâgban élô fiait, hanem a
magyar jôvô szolgâlatâban is kûldetést tôltenek be, amely
nemcsak a magyar iskolâké, hanem — és legelsôsorban — a
magyar szûlôké.

Bisztray Gyôrgy (Toronto, Ont., Kanada):

MAGYAR TANSZÉK A TORONTÔI EGYETEMEN

Az alâbbiakban néhâny statisztikai adattal szeretném



megvilâgîtani a tanszék hallgatôinak csalâdi és kulturâlis
ôsszetételét az elsô mâsfél év tapasztalatai alapjân.

Tavaly a hdrom magyar tanfolyamon 17 tanûvdnyom
végzett; az idén 31 tanîtvânyom van. Ez ôsszesen 48
beiratkozâs. Kôzûlûk négyen két tanfolyamot hallgattak, ôten
pedig idén visszatérô tavalyi diâkok, tehât ôsszesen 39
személyrôl van szô. Ezek kôziil 34 (87.5%) mindkét szûlô
részêrôl magyar szârmazâsû, 1 (2.5%) vegyes hâzassâgbôl
szârmazik, 4 (10%) hâzassâg vagy kôzeli barâtsâg révén
érdeklôdik a magyarsâg irânt. A diâkok kôzûl 14 (35%)
Magyarorszâgon szûletett, ugyanennyien iskolâba is jârtak
Magyarorszâgon, és hétnek (18%) magyarorszâgi érettségije
van. Egy diâkom kârpâtukrajnai sziiletésû, ott jârt magyar
nyelvû szovjet iskolâba; egy diâk felvidéki magyar csalâdbôl,
egy pedig burgenlandi eredetû félmagyar csalâdbôl szârmazik.

Kanadai diâkjaim kôzûl 4 (10%) jârt a magyar kôzôsség
âltal fenntartott alapfokû (szombati) iskolâba, ôten (13%)
kreditet adô és ketten (5%) kreditet nem adô kôzépiskolâba.
Heten (18%) vettek vagy vesznek részt a magyar cserkész-
mozgalomban, és egyetlenegy (2.5%) tamt magyar iskolâ-
ban.

Ezekbôl a szâmokbôl a magam részérôl a kôvetkezô
tanulsâgokat vonnâm le:

1. Jôllehet nincs râ adatom, hogy a magyar gimnâziumi
kredites tanfolyamok végzôs nôvendékeibôl hânyan tanulnak
tovâbb a torontôi egyetemen, a 13%-os képviselet az egyetemi
magyar kurzusokon elég alacsonynak tûnik, sôt még a valaha is
bârmilyen kôzôsségi iskolâba jârôk 28%-os létszâma és a
cserkészek 10%-os létszâma sem magas. Lehetséges, hogy az
egyetemi tanfolyamok elsôsorban nem a kôzôsségi iskolâk és az
ifjûsâgi mozgalmak volt résztvevôit vonzzâk majd, hanem
olyanokat, akiknek (éppen ellenkezôleg) soha nem volt még
ezekhez az iskolâkhoz és mozgalmakhoz kôzûk.

2. Az 5 diâk, aki a gimnâziumi kredites tanfolyamokat
elvégezte, valôban imponâlô magyar nyelvtudâssal rendel-
kezik. Ugyanakkor azonban ennél tôbb a tanfolyamokon az
olyan mâsodnemzedékes fîatalok szâma, akik nem jârtak
magyar gimnâziumba, de felkészûltségûk azért felér azokéval,
akik jârtak. A kôvetkeztetés tehât az, hogy a csalâd ïs meg



tudja azt a nyelvi és kulturâlis alapot adni, amit a gimnâzium
megad. Persze, csalâdja vâlogatja.

3. Nem a fenti statisztikâbôl kôvetkezik, hanem a torontôi
egyetemen az elsô két évben meghirdetett ôt tanfolyammal
fùgg ôssze. Ezek kôzûl egyet, az angol nyelvû kulturâlis
âttekintést, tavaly is, idén is tanîtottam. Ezen a diâkok szâma
ôsszesen 24, azaz a beiratkozâsoknak kereken 50%-a. A
sikernek a târgyon kivûl az angol nyelvûség is része, mert a
tanfolyam diâkjainak 50%-a nem volna képes magyar
nyelvûségre alapozott tanfolyamot elvégezni. Ebbôl arra lehet
kôvetkeztetni, hogy a magyar nyelvûséget nem célszerû
egyetemi szinten végletesen érvényesîteni, mert az angol nyelvû
magyarsâgtudomâny-oktatâs legalâbb olyan fontos lehet.



HELSINKI, BELGRÂD, MADRID

HarasztiEndre (Hamilton, Ont., Kanada):

AZ EURÔPAI BIZTONSÂG ÉS EGYUTTMÛKÔDÉS

Elôzmények 1943-tôl 1973-ig

Az eurôpai biztonsâg és egyûttmûkôdés problémâjânak
magyar szempontbôl valô vizsgâlatât — személyes megfigye-
lésként és véleményként — egy egyéni filozôfiai gondolattal
kezdeném. Érdekes tôrténelmi, egyben lélektani paradoxon-
nak tartom, hogy mi, magyarok — akik természetesen egy
idôben akarjuk és tudjuk magunkat magyarnak, egyben
eurôpainak érezni —, tôrténelmûnk folyamàn dltaldban
kettôs, egymdssal ellentétes érzûlettel fordulunk az egyetemes
eurôpai értekezletek felé. Ennek alapvetô oka — nézetem
szerint —, hogy tôrténelmiink folyamàn elôfordultak olyan
eurôpai nagyhatalmi értekezletek, amelyek Hazânkra kâro-
soknak bizonyultak. Ilyen volt pl. az ûn. "szent szôvetség"
1815-ben, Trianon 1920-ban, Yalta 1945-ben és Pârizs
1947-ben. Volt viszont szâmos olyan eset, mikor a nagyhatalmi
ôsszefogâstôl segîtséget vârtunk. Ilyen eset rendszerint akkor
kôvetkezett be, amikor valamely âzsiai nagyhatalom nyûjtotta
utânunk kezét. IV. Béla példâul a pâpânak îrt levelében
felvetette az egyetemes eurôpai ôsszefogâs gondolatât a tatârok
ellen valô védekezésben, és megâllapîtotta, hogy '^a Duna
az ellendllds vize."

A Hunyadiak és Jagellôk eurôpai ôsszefogâst sûrgettek a
tôrôk veszedelem ellen; ezt a politikât folytattâk a Habsburgok
is. Az ezekre — és szâmos mâs — tôrténelmi példâra valô
emlékezés ûgy beleûlt a magyar gondolkodâs legmélyébe, hogy
évszâzadok ôta vegyes érzelmekkel tekintûnk bârminemû
eurôpai vagy nagyhatalmi csûcskonferencia felé, mivel ezek
a csûcskonferencidk nemcsak megvédhetnek, hanem el is
adhatnak bennûnket.

A magyar âllam tôrténelme folyamàn szâmos alkalommal
részt vett nemzetkôzi értekezleteken, és âltalâban bebizonyo-



sodott, hogy nemzeti érzésûnket elégjôl ôssze tudtuk egyeztetni
az egyetemes eurôpai érzésvilâggal, magyar szabadsdgvâ-
gyunkat, kulturdlis bûszkeségûnket kielégitô môdon ôssze
tudtuk egyeztetni a gôrôg-rômai, majd nyugat-eurôpai gon-
dolkoddsmôddal, etikdval, moralitdssal, esztétikdval. Ha
voltak is a Nyugattal kapcsolatban kellemetlen emlékeink,
tapasztalataink, ha szâmtalanszor csalôdtunk is Eurôpâban,
végeredményben biiszkék voltunk arra, hogy Hazânk Eurôpa
érdekes mozaikdarabja s felismertûk, amit — sajnos — sok
nyugati âllam nem ismert fel, hogy a magyar érdek egyben
egyetemes eurôpai érdek is; hogy Eurôpa soka nem lehet
egyensûlyban, biztonsdgban, amig a Duna vôlgye — s ezen
belûl Magyarorszdg — szabadsdgdt elvesztette vagy a vdlsdg
dllapotdban van! Az eurôpai biztonsdg és a magyar tûlélés
kérdése: egymdstôl elvdlaszthatatlanfogalmak!

Eurôpât a yaltai értekezlet 1945-ben éles késsel két részre
szelte. Erre Churchill mutatott râ elôszôr. Ô volt az, aki
felnyitotta az eurôpai milliôk szemét, amikor 1946 mârcius
5-én a Westminster Collegeban kijelentette "An iron curtain
has descended across the Continent!" Vasfûggônyt eresztettek
le a kontinensre, amely szinte hermetikusan kîvânta elzârni az
eurôpai civilizâciô egyik felét a mâsiktôl. Ahogy a durva seb
két oldala igyekszik ûjra egybeforrni, ûgy igyekezett az eurôpai
ôsztôn ismét egységessé tenni 650 milliô ember évezredes
teruletét. A hâborû utân ûjra felbukkant pdneurôpai moz-
galom ennek az ôsztônnek és praktikumnak tiszta és egyenes
megnyilvânulâsa volt, de az egységes eurôpai kultûrtest keleti
felét ettôl elzârtâk. Kelet-Eurôpa csak a sztdlini vasfûggôny
rdcsa môgûl leshette az egyetemes eurôpai integrdciôt és
fejlôdést.

Az eurôpai gondolatnak a kontinens keleti felében valô
megmaradâsât a sztâlini-âzsiai gondolkodâsmôd is észrevette.
Valami pôtlâsrôl kellett gondoskodni; valami olyanrôl, ami a
"status quo"-t érintetlenûl hagyja, sôt esetleg még meg is
erôsîti, ugyanakkor pedig Kelet-Eurôpa népeiben az Eurô-
pâhoz valô tartozâs érzését "ârtalmatlan môdon" életben
hagyja. Ez a pôtlds, egyben Idtszat- és szûkségmegoldds az
egyetemes eurôpai biztonsdgi értekezleteknek a mdsodik
vildghdborû befejezése ôta tôrténô szûntelen forsztrozdsa volt.



Nincs még meg a kellô tôrténelmi tâvlat, hogy pontosan
megâllapîthassuk, vajon melyek voltak azok az okok, amelyek
a Kreml-t "eurôpai egyûttmûkôdési" politikâra késztették,
mégis valôszînûsîthetô, hogy ezek nagyjâbôl a kôvetkezô
alcsoportokra sorolhatôk:

1.) Az eurôpai "konferenciâzâs" némi alternativa volt az
eurôpai integrâciô helyett, illetôleg annak lefékezésére. 2.)
A konferencia idônként elismeri majd a "status quo"-t,
illetôleg a hatârok megvâltoztathatatlansâgât. 3.) Korlâtolt
gazdasâgi egyûttmûkôdéssel lehetôvé tehetô az elmaradt és
szegény keleti rész betegségeinek nyugati injekciôk âltal valô
ideiglenes kikezelése. Ezekhez 4.) — késôbb talân legfon-
tosabbâ vâlt — indokként csatlakozott az a meggondolâs, hogy
Kindbôl, a korâbbi marxista testvérbôl veszedelmes ellenség
lett, tehât az eurâziai nagyhatalomnak biztositania kellett
eurôpai oldalât. Jô megoldâst sugalmazott a Hitler-Cham
berlain idôk "appeasement"-je, amely ûj megfogalmazâsban a
"détente" nevet kapta s amelynek egyik legfontosabb motorjât,
gerincét az "eurôpai biztonsâg és egyiittmûkôdés" frazeolôgiâja
adhatta. Meg kell jegyeznûnk, hogy a kezdeti idôkben sem az
emberi szabadsâgjogok kérdése, sem emberbarâti, kulturâlis
eszmék cseréje nem szerepelt a javaslatok kôzôtt. Ez érthetô is,
mert a tôrténelem arra tamt bennûnket, hogy egyetlen
diktatûra sem egyezik bele olyan kapcsolatok létesitésébe,
melyek lényegiiknél fogva a korlâtlan hatalom meglazulâsâhoz
vezethetnek. Az eurôpai integrâciô gondolatât sem szolgâlta az
ilyenfajta egyiittmûkôdés, hiszen az vâltozatlanul a yaltai
gyakorlat, illetôleg a vasfûggôny alapjân âllt, katonai egyez-
ményekre helyezte a fôsûlyt, az egymâssal farkasszemet nézô,
ellenséges csoportok kôzôtt a gazdasâgi problémâkat mellé-
kesekként kezelte, a kulturâlis ûgyeket a politikai propaganda
keretén belûl hagyta, az erkôlcsi, etikai vonatkozâsokat pedig
teljesen elhallgatta.

Egész rôviden emlitsûnk meg pâr évszâmot, eseményt,
amelybôl lâthatô az elôbbiekben kôrvonalazott igyekezet.

1945-ben Potsdamban a Yalta ârnyékâban életre hivott
csûcstalâlkozô két részre vâgta Németorszâgot, egyoldalûan
értelmezte a hâborûs bûnôsség kérdését s életre hîvta a
"kûliigyminiszterek tanâcsât", de nem Eurôpa problémâinak



rendezése végett, haiiem azért, hogy megmerevîtse a hôdîtâsok
kôvetkeztében keletkezett "status quo"-t.

1947-ben ez a tanâcs eredménytelenûl feloszlott; teret adott
az ezutân kôvetkezett ûn. "hideghâborû"-nak.

A korai 1950-es években keleti sugallatra ismét felmeriilt a
biztonsâgi "lâtszatkonferenciâk" gondolata, részben a pân-
eurôpai fejlôdés ellensûlyozâsâra, részben azért, mert Moszkvâ-
nak sziiksége volt nyugati technolôgiai és gazdasâgi segîtségre,
az egymâssal szemben allô elvek, filozôfïâk érintetlenûl
hagyâsâval.

1954-ben Molotov râbeszélése folytân ôsszeiiltek a négy
nagyhatalom kulugyminiszterei, hogy megalkossâk a kollektiv
biztonsâgi rendszer tervezetét, amelyre valôjâban nem
Eurôpânak, hanem Moszkvânak volt sziiksége, hiszen 1949 ôta
mâr létezett a "North Atlantic Treaty Organization" (NATO),
amely mint katonai szôvetség — ûgy lâtszott — alkalmas lehet
arra, hogy a kelet-eurôpai status quo-t elôbh-utôhb felboritsa.

1935-ben létrejôtt a "Varsôi Paktum" s ezzel jôl ôssze-
hangoltan megint keleti javaslat tôrtént Genfben "az eurôpai
biztonsâgi rendszer" megalkotâsâra, esetleg mindkét katonai
szôvetség feloszlatâsâra. A NATO-orszâgok delegâtusai ebbe
azért nem ôhajtottak beleegyezni, mert szôvetséguket szabad,
egyenjogû âllamok védelmi egyiittmûkôdésének tekintették,
ugyanakkor ûgy vélték, hogy a Varsôi Paktum katonai ereje
lényegében azonos a Szovjetuniô potenciâjâval, amelynek
hatôsugara a Varsôi Paktum "feloszlatâsa" esetén is ûgyszôlvân
vâltozatlan maradna.

1956 oktôbere és 1968 tavasza is azt lâtszott bizonyitani,
hogy a Varsôi Paktum nemcsak a NATO ellenlâbasa, de egy
szuperhatalom rendôri szervezete lényegesen gyengébb, kény-
szerû csatlôsainak megfékezésére.

Az eurôpai egyezkedés tovâbbi folyamata volt az ûn.
"Rapaczki-terv" 1957-ben, amely egy észak-déli îrânyû kor-
ridort kîvânt semlegesiteni, illetve atommentesîteni, de lé
nyegében keleti befolyâs alatt. Ezt 1963-ban, Moszkvâban
alâîrt részleges "atomcsend-egyezmény" kôvette, majd 1966-
ban, Bukarestben megint felbukkant a Varsôi Paktum
értekezletén az ûn. "eurôpai biztonsâg" frazeolôgiâja, ter-
mészetesen a status quo nyugat-eurôpai elismertetésével,
mint fôfeladattal.



1968-rdi a nemzetkôzi egyensûly lényeges megvâltozâsa,
eltolôdâsa igen siirgôssé tette a Kreml szâmâra az eurôpai
konferenciâzâs intenzîv forszîrozâsât! Kapcsolatai a tôbbszâz-
milliôs népi potenciâjû, fokozatosan nagyhatalommâ nôve-
kedett Kînâval teljesen elmérgesedtek. Nem csupân ideolôgiai
nézeteltérések merûltek fel, de ezen tûlmenôen a "Mennyei
Birodalom" olyan teruleteket is vitatott vissza, amelyek
évezredekig hozzâ tartoztak s csupân a câri imperializmus
hôditâsa kôvetkeztében keriiltek Oroszorszâghoz, kb. egyetlen
évszâzaddal ezelôtt.

Ugyanakkor, mikor Mandzsûriâban, az Ussuri folyônâl
vérben forgô szemû gyûlôlettel méregette egymâst a két ôriâs,
sûrgôsen alâîrâsra kerûlt az ûn. "atomsorompô-egyezmény",
majd 1969 màrciusdban Budapesten megszûletett az ûn.
"Budapesti Felhivds", amelyet a Varsôi Paktumhoz tartozô
âllamok médiâja a Helsinki Egyezmény alapûôlevelének
tekint. A magyar fôvâros megfelelô helynek lâtszott e
"Felhîvâs", mint javaslat megtételére. A magyarokra senki sem
mondhatta, hogy érzékenyen reagâlnânak Kîna felé, ugyan
akkor viszont szellemes lépésnek lâtszott, hogy abbôl az
orszâgbôl induljon ki a status quo megmerevîtésének eszméje,
javaslata, amelynek legkevesebb érdeke fûzôdik a nemzeti létét
megnyomoritô status quohoz! A "Budapesti Felhîvâs" megint
csak elsôsorban katonai-politikai vonatkozâsû volt igen mel-
lékes gazdasâgi mellékîzzel, a kulturâlis és nemzetkôzi etikai
kérdések gondos megkerûlésével. A felhîvâs nemcsak Eurôpa
âllamaihoz szôlt, hanem az Egyesult Allamokhoz és Kana-
dâhoz, akétfontos NATO-âllamhoz is. Washington és Ottawa
delegâtusainak alâîrâsa annak idején Yaltâban és Pârizsban
fontos volt Sztâlin szâmâra is, mert a status quo ismételt
"szentesîtése" nâluk nélkûl nem volt elképzelhetô, jôllehet
egyébként aligha lett volna keresnivalôjuk egy egyetemes
eurôpai értekezleten. Érthetô, hogy a status quo "szentest-
tésének" gondolatdt Bukarest és Prdga — tdvolabbrôl Belgrdd
is — ôrômmel fogadta. Ezek az orszâgok létkérdésûknek
tekinthették a status quot, amelynek fellazulâsa ôsszetâkolt
mûâlllam-diktatûrâik azonnali felbomlâsât vonhatta maga
utân.

Mivel a hidrogénbomba technolôgfiâjânak fejlôdése le-
hetôvé tette a hagyomânyos katonai készultség némi csôkken-



tését, 1971 mdjusdban Brezsnyev mâr javasolhatta a NATO-
nak a kôlcsônôs csapatcsôkkentés végrehajtâsât. Ezt a NATO
kûlûgyminiszterei egyelôre azzal hâritottâk el, hogy Moszkvâ-
nak elôbb a megosztott Berlin ûgyében, illetve a probléma
megoldâsâban kell bizonyîtania jôindulatât. Kôzben Kina
erôsôdése, illetve Chou En-lai tevékenysége kôvetkeztében
Pekïng nemzetkôzi tekintélye erôsbôdôtt! Forrôbb lett a talaj s
a Kreml 1971-ben Varsôba rendelte ôssze a Varsôi Paktum

kûlûgyminisztereit. November havâban a részt vevôk kôte-
lességévé tették, hogy multiliterâlisan szorgalmazzâk az eurô-
pai biztonsâgi konferencia mielôbbi ôsszehîvâsât.

Az események tûl gyorsan gôrdiikek: a kûlpolitikai
tekintetben kûlônôsen leleményes Nixon elnôk 1972 februdr-
jdban megtette tôrténelmi fontossdgû Idtogatdsdt Pekingben.
Nem lehetett tovâbb tétovâzni. A legerôteljesebben fellépô
kelet-eurôpai forszîrozâs eredményeképpen a finn kormâny
kôzhîrré tette meghîvôjât s megsziiletett a Helsinkiben
megrendezésre kerûlô elôkészûô tandcskozds idôpontja is: 1972

^november 22.

Hîre jârt — Nyugaton és Keleten egyarânt —, hogy az
eurôpai "egyiittmûkôdési" konferenciânak nemcsak katonai-
politikai, de gazdasâgi, sot emberbarâti és kulturâlis vonat-
kozâsai is lesznek. Fokozôdott az érdeklôdés, sôt éledt valami
alig titkolt optimizmus. Egyes nyugati politikusok a "détente"
tovâbbi pozitîv eredményeit vârtâk Helsinkitôl, ugyanakkor a
Varsôi Paktum népei kôrében valami reményféle éledezett oly
tekintetben, hogy talân ez az értekezlet nemcsak kedvezôbb
gazdasâgi vérkeringést indit meg.

A nyugati média "emberi szabadsdgjogok", "emberi
kapcsolatok", "informdciôk, emberek szabad utazdsa", "esz-
mék cseréje'' frazelogôiâit visszhangozta. A kelet-eurôpai hîr-
kôzlés lecsôkkentette vagy teljesen elhallgatta ezeket a dolgo-
kat, de mégis Eurôpa-szerte kôzhîrré lett, hog^ a kôvetkezô tdr-
gya/ojz'jiJonfoÂ kerûlnek szônyegre: 1.) a jelenlegi hatârok sér-
tetlensége; 2.) az erôszak alkalmazâsânak kizârâsa; 3.) bé-
kés egyiittélés; 4.) jôszomszédi viszony, egyiittmûkôdés a béke
érdekében; 5.) kôlcsônôs elônyôkkel jârô kapcsolatok ki-
épîtése; 6.) lefegyverzés és végûl 7.) az Egyesûlt Nemzetek
kôlcsônôs tâmogatâsa.

Az Egyesiilt Âllamok mâr a konferenciâra valô felkészûlése



a NATO-tagok és a Varsôi Paktum âllamai kûlôn-kûlôn
érdekcsoportokba tômôrûltek. 15 NATO-tag és 7 Varsôi
tagâllam volt jelen. Harmadik csoportot alkotott 12, ûn.
semleges orszâg. E târgyalâsok sorân bontakozott ki egyre
erôteljesebben az a nyugati klvânsâg, hogy ne kizârôlag
politikai-katonai jellegû legyen a konferencia, hanem a
gazdasâgi egyuttmûkôdés az eddiginél fokozottabban kerûljôn
megbeszélésre és nyiljék meg mdr végre az ût az emberek és
informdciôkszabad, kétoldali kôzlekedéséhez! A megvâlasztott
târgyalâsi elnok dr. Richard Totterman finn kùlûgyi âllam-
titkâr volt. Feltûnést keltett a roman delegâtus klvânsâga,
amely szerint a gyûlés deklarâlja azt a tényt, hogy a jelenlevô
delegdtusok részvétele fûggetlen attôl, hogy vajon dllamuk
melyik katonai szôvetséghez tartozik! Ezt a javaslatot a
résztvevôk november 28-ân fogadtâk el. A megâllapodâs
szerint a konferencia a kiilûgyminiszterek gyûléséyel kezdôdik.
A részleteket kûlôn bizottsâgok dolgozzâk ki, mig a jôvâhagyâs
megint miniszteri szinten tôrténik. Ezzel az elôkészîtô értekezlet
december 15-én véget ért.

Megjegyzendô, hogy az elôkészîtô konferenciâval egyide-
jûleg a NATO-orszâgok azzal tettek bizonysâgot békeszân-
dékaikrôl, hogy még 1972 november 16-ân meghîvtâk a keleti
tômb kikûldôtteit egy 1973 januâr 31-re tervezett târgyalâsra,
melynek fôtémâjâul a kétoldali és kiegyensûlyozott csapat-
csôkkentés problémâjât szabtâk meg.

Az 1912/13. évi hazai sajtôhangok most mâr elârultâk a
magyar kôzvéleménynek, hogy nemcsak katonai, de gazdasâgi
kérdések is târgyalâsra kerulnek. Ugyanakkor a média
tovâbbra is elhallgatta, hogy az emberi szabadsâgjogok kérdése
— éppen nyugati klvânsâgra — ugyancsak szônyegre kerûl.
Mivel ez az ûn. "ûj gazdasâgi mechanizmus" optimista
korszakâval esett ôssze, érthetô, hogy a magyar kôzvélemény
érdeklôdéssel nézett a nyugat-keleti kapcsolatok idevonatkozô
fejleményei felé. Ugyanakkor az is tekintetbe volt vehetô, hogy
a gazdasâgi kooperâciô "ônmûkôdôen" a katonai-politikai
harciassâg csôkkenésére vezet. Mellékesen és félmondatok-
ban a hazai média éreztette a kultûrcserét is, de nem mint az
emberek, eszmék — nyugati delegâtusok âltal kivânt — szabad
kôzlekedését, hanem mint olyan kultûrcserét, amelyet bizonyos



kôzben jelezte, hogy a konferenciânak mindenekelôtt az
eurôpai feszûltség igazi okaival kellene foglalkoznia, hiszen
csak az ôszinte diagnôzis szolgâlhat a megoldâsok kiindulô-
pontjâul. Rogers kiiliigyminiszter kôvetelte, hogy a konfe-
rencia ismerje el minden egyes eurôpai dllam fûggetlenségét és
szuverénitdsdt. Hangsûlyozta: minden egyezmény annyit ér,
amennyit megvalôsîtanak belôle. Nem elegendô a katonai
megâllapodâs, sôt a kereskedelmi egyezmény sem. Békedlla-
potok csupdn akkor létesûlnek, ha biztosûjuk az emberek,
informdciôk, szellemi termékek szabad, kétoldalû kôzlekedését
Eurôpdban.

A Nyugatnak a konferenciâra felkészûlése nem volt
hibâktôl, zôkkenôktôl mentes. Az emberi szabadsâgjogokkai
kapcsolatos âllâsfoglalâs nem volt egyôntetû, a nemzetiségek
szabadsâgjogânak kérdése sem volt a tervekben. Pârizs
fïlozôfiâja eltért nyugati szôvetségeseiétôl. A francia kormâny a
nagyhatalmi csûcskonferenciât kùlônb garanciânak tekintette,
mint egy egyetemes eurôpai lâtszatértekezletet. Magyar
kôrôkben — a szélsôséges magyar vérmérsékletnek megfelelôen
— a tûlzott pesszimizmustôl a tûlzott optimizmusig vâltakoztak
a kedélyek. Voltak, akik mindennél sôtétebb Trianonrôl
beszéltek.Voltak viszont, akik naîv âbrândjaikban még rész-
leges revîzio lehetôségét is felvâzoltâk. Ilyen kôriilmények
kôzôtt érkezett el 19T2 november 22, mikor 34 orszdg
kikûldôttei taldlkoztak Helsinkiben, hogy kezdetét vegye az a
tanâcskozâs-sorozat, amely talân majd "a Helsinki éra" néven
kerûlhet Eurôpa tôrténetébe. Eurôpârôl volt szô, de minden
részt vevô tudta, hogy legfôképpen és lényegében a Duna-vôlgy
orszâgainak problémâja kerûl szônyegre, és azé a Dunâé,
amelyet egy régen porladô magyar kirâly, IV. Béla mâr hét
évszâzaddal ezelôtt "az ellendllds wzé"-nek nevezett.

2.

Helsinki

Az Eurôpai Biztonsdgi és Egyûttmûkôdési Konferencia

Az 1972 november 22-én ôsszeûlt elôkészûô értekezlet
megegyezett abban, hogy a tulajdonképpeni konferencia 1973
jûniusâtôl kerûl megrendezésre. Ezen az elôkészitô târgyalâson



keretek kôzôtt a kormâny irânyît vagy folytat mâs kormâ-
nyokkal.

Az 1972 decemberében félbeszakadt elôkészûô tandcs-

kozdsok 1973-ban folytatôdtak és egészen 1973 jûnius 8-ig
tartottak. Megâllapodtak az ûn. "agenda"-ban, azaz a teendôk
sorrendszerû tervében, amelynek részletei Genfben kerûlnek
megbeszélésre, s ezzel megnyitottâk az utat a tovâbbi
biztonsâgi és egyuttmûkôdési târgyalâsok elôtt. Az "agenda"
hârom âltalânos terixletre x.e.x\e.àx.Yv. 1.) biztonsâgi-, 2.) gaz-
dasâgi és tudomânyos egyûttmûkôdésre, végûl 3.) emberi-
kukurâlis kapcsolatokra. Meg kell jegyeznûnk, hogy az emberi
szabadsâgjogokkal, valamint az eszmék szabad âramlâsâval
kapcsolatos târgyalâsi anyagot nemcsak a NATO-kikûldôttek
erôltették. Ôket hathatôsan tâmogatta a 12 ûn. semleges
delegâtus is. îgy a 7 "Varsôi" kikûldôtt ôsszehasonlîthatatlan
kisebbségben maradt, jôllehet mindent elkôvettek, hogy a
szabadsâgjogokkal, kultûrcserével kapcsolatos témât azon a
cîmen iktassâk ki az "agendâ"-bôl, hogy az beleûtkôzik az
"orszâgok szuverénitâsâval, jogrendszerével és szokâsaival"
kapcsolatos nemzetkôzi be-nem-avatkozdsi jogszokâsba. A
politikai biztonsâg tematikâjât Eurôpârôl a Fôldkôzi-tenger
térségére, tehât az észak-afrikai âllamokra is kiterjesztették. A
gazdasâgi munkaterv magâba foglalta a kereskedelmi kap-
csolatokon kîvul az ipari és tudomânyos technolôgiai egyûtt-
mûkôdést is.

Albânia kivételével valamennyi eurôpai orszâg jelezte
részvételét.

1973 jûlius 3-ân tôrtént a jormdlis megnyitds Helsinkiben.
A kezdeményezést késedelem nélkûl Andrei Gromyko szovjet
kûlûgyminiszter ragadta magâhoz, aki talân valamennyi
résztvevônél jobban felkészûlt erre a fontos értekezletre.
Mindjârt bemutatta terv-dokumentâciôjât, amely — mint
jelezte — "a hideghâborû utâni Eurôpa nemzetkôzi kapcso-
latainak fô alapelveit" tartalmazza. Mint legfontosabbat,
mindjârt javasolta, hogy egy 33 tagbôl dllô csûcsértekezlet
mmdenekelôtt tôrvényesûse a jelenlegi politikai és ideolôgiai
hatàrokat Eurôpdban!

A konferencia"elsôfdzisa" 1973 jûlius 7-én, négy nappai a
megnyitâs utân, mâris lezârult, miutân a delegâtusok meg
âllapodtak abban, hogy a mâsodik, azaz a részletezô és



megvalôsîtô ("substantive") fâzist ugyanazon év szeptember
18-ân kezdik meg Genfben. Spanyolorszâg és Malta ragasz-
kodott ahhoz, hogy majdan algériai és tuniszi delegâtusok is
hozzâszôlhassanak a fôldkôzi-tengeri biztonsâg kérdéséhez. A
kiadott dokumentum hangsûlyozta, hogy a javaslatok szôvegét
a résztvevô âllamok sajât lakossâguk elôtt kôtelesek nyilvâ-
nossâgra hozni!

A konferencia "mâsodik fdzisa" 1973 szeptember 18-tôl
december 14-ig tartott Genf vârosâban. Egyhônapos szûnet
utân 1974 januârjâban folytatôdott. A Varsôi Paktum âllamai
egy 1973 jûliusâban kialakîtott kôzôs javaslattal érkeztek
Genfbe, amelynek lényege az volt, hogfy a târgyalâsokat még
1973 folyamân teljes egészében bonyohtsâk le. A javaslat
végeredményben a târgyalâsi anyag nagymérvû leegyszerû-
sîtését célozta, az emberi szabadsâgjogokkal, valamint a
kétoldali szabad eszmeâramlâssal kapcsolatos târgyalâsi anyag
nagymérvû korlâtozâsâval, âltalânosîtâsâval, ill. kihagyâsâval.
A nyugati delegâtusok ezt a javaslatot visszautasîtottâk. Ezutân
a delegâtusok kijelôlték a hàrom alapvetô bizottsdghan
résztvevô megbîzottaikat, akik kûlôn-kûlôn vitatjâk meg a
politikai-katonai biztonsâg, a gazdasâgi egyûttmûkôdés, ill.
szellemi-kulturâlis kapcsolatok târgykôreit. Szeptember 19-én
meghivtâk ôt fôldkôzi-tengeri arab orszâg, valamint Izrael
képviselôit, akiket feljogositottak a felszôlalâsra tanâcskozâsi,
szavazâsi jogkôr nélkûl.

Még tartott a "mâsodik fâzis" munkâja, amikor 1973
oktôber 30-tôl december 13-ig a NATO és a Varsôi Paktum
orszâgainak delegâtusai kôzôtt a kétoldali csapatcsôkkentések-
rôl folyô megbeszélések bonyolôdtak. Nem tudtak megegye-
zésre jutni, mivel a nyugati kûldôttek ragaszkodtak a
"balanced'' (kiegyensûlyozott) kifejezés alkalmazâsâhoz, illetve
gyakorlatâhoz. Ez alatt azt értették, hogy a csapatcsôkken-
téseket ne egyenlô arânyban eszkôzôljék, hiszen az USSR
lényegesen nagyobb haderôt tart Kelet-Eurôpâban, mint
amennyi NATO-haderô âllomâsozik a kontinens nyugati
részén. A csôkkentés legyen olyan, hogy ne maga a csôkkentés,
hanem a csôkkentés utâni eredmény mutasson kiegyensû-
lyozott âllapotot. A moszkvai delegâtus tovâbbra is ragasz-
kodott olyan egyenlôsdihez, mely az USSR-t lényegesen
dominâlôbb stratégiai helyzetbe hozta volna. Magyar szem-



majd mindkét oldalon egyarânt 700.000 fônyi katonasâg
maradna. A Varsôi Paktum orszâgai ezt a javaslatot
kôvetkezetesen visszautasltottâk. Megegyezés nem tôrtént.

1975 jûlius 3-ig az eurôpai konferencia résztvevôi meg-
egyeztek abban, h.o^ jûlius 19-ig befejezik az immâr két éve
tartô megbeszéléseket, miutân majd jûlius 30-ân megkez-
dôdhetik a csûcstalâlkozô, azaz a helsinki csûcsértekezlet. A
megegyezés terve tôbb mint 100 oldalnyi terjedelemre nôtt.

Jûlius 26-ân a Helsinkibe készûlô Ford R. Cerald elnôk
kijelentette, hogy "bar a helsinki Konferencia kôvetkezményez
még nem ellenôrizhetôek, mégis elôrelépést jelent a szabadsdg
felé". Politikai ellenfelei azzal tâmadtâk, hogy részvétele,
alâîrâsa Amerika meghôdolâsât jelenti az orosz befolyâs elôtt.
A hatârok sérthetetlenségének elismerésével pl. az elnôk a balti
âllamok végsô lenyelését is jelenti. Ford erre csak annyit
vâlaszolt, hogy a helsinki deklardciô nem jelent egyik félre sem
tôrvényes elkôtelezettséget. Ezzel az kijelentésével az elnôk
ugyan nem tért el a valôsâgtôl, mégis jôl jellemezte a legtôbb
nyugati delegâtus âllâspontjât, akik a târgyalâsokat csak
utazâsi alkalomnak, szellemes eszmecserének tekintették, nem
sok figyelmet szenteltek annak, hogy Eurôpa egy részében sok
milliô ember évek ôta vârja sorsânak valamilyen nemzetkôzi
egyezménybôl folyô jobbrafordulâsât.

Az 1975 jûlius 30-dn kezdôdô helsinki csûcsértekezleten 35
âllam vezetôje talâlkozott. Ez volt a harmadik fdzis. Urho
Kekkonen finn elnôk ûdvôzlô beszédében kijelentette, hogy ô a
tôrténtekben a "nemzetkôzi kapcsolatok ûj hajnalât" lâtja. A
nap figyelemre legméltôbb felszôlalâsâban Helmuth Schmidt
nyugat-német kancellâr kijelentette, bâr tudomâsul vette,
hogy az âllamhatârok katonai erô âltal nem vâltoztathatôk
meg, mégis kilâtâsba helyezi Németorszdg ûjraegyesûlését a két
részre szakûott nemzet szabad elhatdrozdsa ûtjdn! Mâsnap,
jûlius 31-én Brezhnev visszatért erre a kijelentésre; szerinte a
Helsinki megâllapodâs legfôbb mondanivalôja: "egyetlen
dllam semjogosult akaratdt rdkényszerûeni mds dllamra, mert
ez az illetô nép belûgyeibe valô erôszakos beavatkozdst jelenti. "
Ez a kijelentés kétféleképpen volt magyarâzhatô. Az optimistâk
ebben a mondatban a "Brezhnev-doktrina" feladâsât lâttâk, a

pesszimistâk pedig ûgy vélekedtek, hogy az USSR ezutân is
visszautasît minden olyan kezdeményezést, amely âltal a



pontbôl a târgyalâsok kiilôn érdekessége volt, hogy a
NATO-delegâtusok Magyarorszâgot a "megfigyelô" stdtusbôl
a "teljes jogû delegdtnsok" stdtusdba akartâk âtminôsiteni
azzal az indokolâssal, hogy az olyan orszâgot, amely idegen
haderô megszâllâsa alatt âll, ennek ellenére megilletheti a
teljes jogû târgyalâs joga. A Varsôi Paktum kûldôtteinek
egyôntetû âllâsfoglalâsa végui is a magyar delegâciôt tovâbbra
is a "megfigyelô" stâtusba sorolta.

A târgyalâsoknak ismételt gyengesége volt, hogy még a
nyugati kûldôttek sem foglalkoztak az "emberi szabadsdg-
jogok" mellett a "nemzetzségï szabadsdgjogok" fontos ûgyével.
A multikulturâlis politikâjû Kanada delegâtusa a nemzetiségi
kérdés irânt lényegesen nagyobb érzéket tanûsîtott, mint az
amerikai delegâtus, de hiâba, mert Kanadânak korântsem volt
olyan sûlya, mint az Egyesûlt Âllamoknak. Ugyancsak a
kanadai delegâtus volt az, aki Magyarorszâg semlegességét, az
igazsâgtalan hatârok megvâltoztathatôsâgânak kérdését, a
kétoldali kultûrcsere kérdését lényegesen tisztâbban, érthe-
tôbben, erôteljesebben kôrvonalazta, mint a tûlsâgosan
kényelmes, individualizmusra hajlamos amerikai delegâciô.
Hangja elveszett a vitâban, jelentôsége eltûnt az Egyesûlt
Allamok delegâciôjânak ârnyékâban.

Az 1974 tavaszdn folyô tdrgyaldsok érdekessége az volt,
hogy — szinte az utolsô pillanatban — sikerûlt râkényszeriteni
azt az elvet a Varsôi Paktum delegâciôira, amely szerint a
hatârok nem ôrôk érvényûen megvâltoztathatatlanok, hanem
bizonyos kôrûlmények kôzôtt igenis megvâltoztathatôk!
Moszkva mindezideig mereven ragaszkodott az "immutable"
{.vdltoztathatatlan) kifejezés alkalmazâsâhoz. Ennek helyébe
most az "inmolable" {sérthetetlen) kifejezés lépett. Ez azt
jelentette, hogy a Konferencia csak az erôszak ûtjdn, hdborû
sordn valô hatdrvdltoztatdsokat tiltja meg, de békés ûton,
nemzetkôzi megdllapodds kapcsdn létrejôvô hatdrvdltozta
tdsokat elismer.

Aprilis 5 és 23 kôzôtt szûnetet tartottak, majd tovâbb
vitatkoztak, de kézenfekvô eredmény nélkûl. A pârhuzamosan
folyô csapatcsôkkentési megbeszélések sorân a NATO-tagok
azt kôvetelték, hogy a Varsôi Paktum 225.000 fôvel csôkkent-
sen a nyugati 77.000 fônyi csôkkentéssel szemben, hiszen a két
szemben âllô haderô csupân îgy lesz egyenlô erejû, mivel îgy



Nyugat a kelet-eurôpai orszâgokkal szabad és kétoldalû
informâciôs és kultûrcserét folytatna.

A "Helsinki Deklardciô" alapvetô elveihôl a kôvetkezôket
emelem ki: "A résztvevô âllamok megfogadjâk, hogy szélesîtik,
mélyîtik és elôsegîtik eredményeiben a détente-ot". A résztvevô
âllamok "egyenlô szuverénitdssal" rendelkeznek, joguk van
szabadsâgra és politikai fûggetlenségre, szabadon vâlaszthatjâk
meg politikai rendszeruket. A hatdrok csak békés eszkôzôk és
megegyezés ûtjân vâltoztathatôk meg, de "bârminemû erô-
szakkal szemben sértethetetlenek." A résztvevô âllamok

"fenyegetés vagy erôszak alkalmazâsârôl lemondanak" és "nem
adnak segîtséget terroristdknak vagy felforgatô tevékenység-
nek." A résztvevôk megfogadtâk, hogy "tisztelik az alapvetô
szabadsdgjogokat", beleértve a gondolât, lelkiismeret, vallâs
vagy hit szabadsâgât". Megîgérték, hogy ônkéntes alapon 21
nappai elôrejelzik, ha 25.000 embernél nagyobb katonasdggal
gyakorlatoznak. Megfogadtâk jobb kapcsolatok létesitését
észak-afrikai orszâgokkal és megîgérték fegyveres erôik csôk-
kentését a feszûltség enyhltése végett ezeken a terûleteken is.
Megfogadtâk, hogy megkônnyîtik a hatârokon tûl élô csaldd-
tagok ûjraegyesûlését, alkalmi lâtogatâsât, kûlônbôzô âllam-
polgârsâgû személyek ôsszehâzasodâsât. Lecsôkkentik a vizum
és egyéb utazâsi nehézségeket és nem utasltanak ki kûlfôldi
ûjsdgirôkat indokolâs vagy fellebbezés lehetôsége nélkûl.

Augusztus 1-én az âllamfôk beszédeket mondtak el. Ford
elnôk kijelentette, hogy "a tôrténelem nem a szerint îtéli meg
ezt a konferenciât, hogy mi mit tettûnk ma, hanem a szerint,
hogy mit teszûnk holnap. Nem az a fontos, mit igértûnk,
hanem az, hogy hogyan tartjuk meg igéreteinket. "

Kiadâsra keriilt a "Final Act", amelynek nyomân Észak-
Amerika és Nyugat-Eurôpa kôzvéleménye értesûlhetett a
konferencia hatârozatairôl, a javaslatokrôl és fogadalmakrôl.
A vilâg magyarsâga otthon is, az utôdâllamokban is, és a
szôrvânyban is csalôdottan olvashatta, hogy a Konferencia a
nemzeti kisebbségek iigyét nem mint politikai, hanem csak
mint kulturdlis kérdést kezelte. Megtudhatta a vilâg kôz
véleménye azt is: megâllapodâs tôrtént abban az irânyban,
hogy a hozott kôzôs hatârozatok, fogadalmak végrehajtâsânak,
betartâsânak gyakorlatârôl majd az 1977 jûnius 15-re kitûzôtt
Belgrddi Konferencia értekezik.



Érdemes kùlôn megemlîteni, hogy Kâdàr Jdnos zârôbe-
szédében azt hangsûlyozta, Magyarorszâgnak kûlônôsen ér-
deke a tartôs béke, hiszen az elsô vilâghâborûbôl ûgy keriilt ki,
bogy korâbbi terûletének egyharmadât elvesztette s "a mâsodik
vilâghâborûban urai bûnébôl a rossz oldalon vérzett el."
Fontosnak tartotta a mostani hatârok sérthetetlenségét, a
nemzetkôzi gazdasâgi, kulturâlis egyuttmûkôdést, a kétoldali
turizmus fejlesztését azzal, hogy mindkétfél — Kelet és Nyugat
— tovdbbra is ôrzi majd egymdstôl eltérô ideolôgidjdt.

A Helsinkivel kapcsolatos magyar kritikdrôl csupân a
szabad fôlddn élô, véleményét szabadon hangoztatni tudô
szôrvânymagyarsâg megnyilvânulâsa alapjân alkothatunk ô-
szinte képet. A Torontôban, 1975 augusztusâban tartott
Magyar Vilâgkongresszus kihangsûlyozta: "a magyarsâg lét-
érdeke, hogy a vasfûggôny môgôtt élô népek valamennyien
elnyerjék ônrendelkezési jogukat"-, "kultûrcsere kizdrôlag csak
a viszonossdg elve alapjdn tôrténhetik". Az 1975 novemberi
clevelandi kongresszuson megâllapîtâst nyert, hogy a Helsinki
Zârônyilatkozat "az Egyesûlt Nemzetek alapokmânyâban
foglalt alapelvek legcsûnyâbb megsértése és megcsûfolâsa,
egyben a "status quo" jelszavânak hangoztatâsa és a détente
"szellemé"-nek idézgetése kôzben a nemzetkôzi politikai
fogalmakkal tôrtént visszaélés eredménye" (1). Jôvâhagyta
Hazânk idegen hatalom âltal valô katonai megszâllâsât.
Ellentétbe kerûlt nemcsak az ENSz alapokmdnydval, hanem az
1947-65 pdrizsi békediktdtum hatdrozatdval is, hiszen pl. még a
pârizsi diktâtum is kôtelezte az USSR-t, hogy az Ausztriâval
kôtôtt hékeszerzôdést kôvetô 90 napon helûl hagyja el
Magyarorszâg terûletét is. Helsinki nem tôrôdôtt a nemzeti
kisebbségek védelmével. Viszont ôrômmel nyert elismerést,
hogy a Zârôokmâny — hékés ûton — mégis csak lehetôséget ad
a hatdrok megvdltoztathatôsdgdnak. Erre a fennâllô "divide et
impera" elv alkalmazâsa miatt azonhan aligha kerûlhet sor.
Reviziôrôl Kelet-Eurôpâhan csak akkor heszélhetunk, ha a
revîziôt kôvetelô âllam érdeke véletlenûl Moszkva érdekével
megegyezik (2).

Sajnâlatosan volt megâllapithatô, hogy a hazai média
elhallgatta vagy csak félmondathan kezelte a Zârônyilatko-
zatnak a szahadsâgjogokkal vagy az eszmék szabad nemzetkôzi
âramlâsâval kapcsolatos kitételeit. A hivatalos kormâny-



nyilatkozat a nemzetiségi problémâkkal kapcsolatban mind-
ôssze azon a nézeten volt, hogy "e problémât végsô fokon a
szocializmus fogja megoldani. A nemzetiségek hidat alkotnak
az érdekelt két orszâg kôzôtt. A nyugalom és biztonsâg feltétele
a jelenlegi hatârok sértetlensége. "

Mîg a cinikusok Eurôpa-szerte csak legyintéssel fogadtâk a
Zârôokmâny nemzetkôzi fogadalmait, addig itt-ott akadtak
idealistâk, akik azokat komolyan vették és szabadsdgkôvete-
léseikben Helsinkire hivatkoztak. Orosz disszidensek kôvetelték

a szabad gondolkodâs, szôlâs, kivândorlâs lehetôségét és
megalkottâk a "Helsinki Ellenôrzô Bizottsâg"-ot. Ugyanezt
kîvânta szâmonkérni Csehszlovâkiâban a "Charter 77" el-

nevezésû kôzôsség. Sajnâlatos, bogy ezeket az embereket
egyszerûen "hazaârulôk"-nak nyilvânitottâk, de a cseh sajtô
"Manifesztum"-uk szôvegét nem bocsâtotta nyilvânossâg elé,
hogy a kôzvélemény is lâthassa, milyen kijelentések meritették
ki a "hazaârulâs" tényét. Meg kell jegyeznûnk, hogy lengyel és
magyar — részben marxista — értelmiségiek nyiltan szolida-
ritâsukat fejezték ki a "Charter 77" azon kôveteléseivel
kapcsolatban, amelyek semmiképpen sem lépték tûl a
Helsinkiben nemzetkôzileg megfogadott, alâirt elvek hatârât.
Românidban zavartalanul tovdbbfolyt a magyarsdg diszkri-
mindciôja, amely ellen csak a szabadfôldi magyarsâg és egy-két
gerinces hazai irô tiltakozott; a magyar kormâny erôteljes
lépésérôl nem érkezett hîr. Mindez azt lâtszik bizonyitani, hogy
nemcsak a kôzvélemény nagyrésze, de a Zdrôokmdnyt aldirô
dllamok is vdllrdndûô, cinikus môdon gondoltak a Helsinki
Zdrôokmdnyra. Értéktelen papîrdarabnak tekinthették.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt érkezett el 1977 december 1, a
Belgrddi Értekezlet ideje.

JEGYZETEK

(1) Nddas Jdnos megâllapîtâsa. Lâsd "A XV. Magyar Talâlkozô krônikâja"
(CIcveland, Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat, 1976)21. oldalàn.

(2) Lâsd részletesebben "A XV. Magyar Talâlkozô krônikâja" (Cleveland, Ârpâd
KônyvkiadôVâllalat, 1976)20-24. oldalân: "Helsinki és ami uldna kôvetkezik."



Belgrdd
Vitdk a Helsinki Konferencia

alapelveinek gyakorlattd tételérôl

A Belgrâdi Konferencia 1977 december I-én kezdôdôtt és
1978 jûnius 1-én fejezôdôtt be. Feladata az volt, hogy a
résztvevô 35 âllam vitassa meg, vajon a résztvevôk milyen
mértékben tették gyakorlattd a Helsinkiben megfogadott
elveket, s kérjék szâmon azokat a hiânyossâgokat, hibâkat,
mulasztâsokat, amelyek megtôrténtek.

Az elôkészîtô târgyalâsok mâr 1977 oktôber 7-én meg-
kezdôdtek. Ezek sorân megâllapodâs tôrtént, hogy hdrom
"kosdr"-ban foglalkoznak a kûlônbôzô târgykôrôkkel. Az elsô
"kosâr" Eurôpa biztonsâgâval, a mâsodik "kosâr" a gazdasâgi,
tudomânyos, technolôgiai, stb. egyûttmûkôdéssel, a harmadik
"kosâr" az emberbarâti kérdésekkel foglalkozik.

A Belgrâdi Értekezlet kiértékelésével amerikai részrôl
legtûzetesebben a "Department of State" kûlôn jelentése
foglalkozik, amely mindenekelôtt figyelembe veszi azt, hogy
Belgrâd — felhatalmazâsât tekintve — nem volt olyan gyûlés,
amelytôl bârminemû vitâban megegyezést lehetett elvârni.
Nem volt tervbe véve, hogy bârmelyik Helsinki elvet revîziô alâ
vegyék, megvâltoztassâk. Belgrâd fôfeladata a helsinki fo-
gadalmak gyakorlatba vételével kapcsolatos nézetek kicserélése
volt, s annak kôzôs vizsgâlata, hogyan is lehetne a kûlônbôzô
filozôfiâk kôzeledésével az eurôpai egyûttmûkôdést a jôvôben
valôsâggâ tenni. Az amerikai hivatalos vélemény szerint
Belgrâd ezt a korlâtolt igényt — teljesîtette is.

Az Egyesûlt Âllamok és szôvetségesei — miutân hozzâjuk
csatlakozott a semleges âllamok nagy része — fôleg a varsôi
tômb âllamainak arra az utolsô két évi tevékenységére
fordîtottâk figyelmûket Belgrâdban, amely megfelelt vagy
ellentétben âllt a Helsinkiben leszôgezett és megfogadott
alapelvekkel. Az amerikai ôsszegezô jelentésben az olvashatô,
hogy igen sok (kelet-eurôpai) âllam médiâja az elmûlt két
évben mindent elkôvetett, hogy lakossâga elôtt a helsinki
eszmék egy részét, valamint a hatârozatokat, fogadalmakat
vagy teljesen elhallgassa vagy azok jelentôségét lekicsinyûse.
A Varsôi Paktumhoz tartozô igen sok orszâg az emberi



szabadsâgjogok tekintetében eltért alâîrt îgéretétôl. Az ame-
rikai jelentés ezek kôzûl kiemeli a Szovjetuniôt és Csehszlo-
vâkiât, ahol az âllamhatalom Helsinki szellemétôl élesen eltért,
az emberi szabadsâgjogok szorgalmazôit ûldôzte. Ez a
gyakorlat mâr eleve elhatârozôvâ tette, hogy a Belgrâdi
Értekezleten a résztvevôk kûlônôs sûllyal foglalkozzanak a —
biztonsâgi kérdésekhez alpontban csatolt — szabadsâgjogok
kérdésével és a "harmadik kosâr"-ba tartozô szabad, kétoldalû
kultûrcsere iigyével.

A kelet-eurôpai ellenérv minderre csak az volt, hogy
minden résztvevô âllam a sajât teriiletén tôrténtekkel foglal-
kozzék. Ha valamelyik âllam a mâsikat élesen birâlja, az
megakadâlyozza, hogy az értekezleten "pozitîv atmoszféra"
alakuljon ki. Moszkva igyekezett korlâtozni az emberi szabad-
sâgjogokkal, a szabad, kétoldali eszmecserével kapcsolatos
kérdéseket. Azt erôsîtgették, hogy Belgrâd fôfeladata az
eurôpai katonai-politikai biztonsâg kérdésének megtârgyalâsa,
hogy "a politikai détente katonai détente-td egészûôdjék
ki." Azzal vâdoltâk a NATO-kiildôtteket, hogy a viszonylag
jelentéktelen "szabadsâgjogok" feszegetésével megzavarjâk a
konferencia nyugodt menetét. Az USA-delegâciô vâlasza erre
mindôssze az volt, hogy Belgrâd feladata Helsinki elveinek
gyakorlatba helyezése volt — nemcsak a katonai biztonsâg
kérdésében, de valamennyi, ezzel ôsszefûggô kérdésben is.
Tekintettel arra, hogy a kelet-eurôpai âllamok éppen az
emberi szabadsâgjogok gyakorlati alkalmazâsâban mutattak
fel szegényes gyakorlatot, érthetô e kérdés °fészleteiben valô
feszegetése.

A két oldal kôzôtt kétségtelenûl meglevô nagy fîlozôfiai
szakadék elmérgesîtette a Konferencia légkôrét s ez a szakadék
lâtszôlag tovâbb tâgult, amikor pl. a "harmadik kosâr"-ba
foglalt probléma, nevezetesen az emberek, informâciôk
szabad, kétoldalû forgalmânak kérdése kerûlt vitâra. Itt is
elsôsorban a moszkvai és prâgai helytelen gyakorlat volt a
porondon, illetve volt nyilt, éles birâlatnak kitéve. Âllam-
polgdrokat, értelmiségieket azért tettek ki ûldôztetésnek, mert
orszdgaikon belûl a Helsinki Zdrôokmdnyban lefektetett és
megfogadott eszmék gyakorlattd tételét szorgalmaztdk!
Vallâsszabadsâgot, csalâdegyesitést, szabad utazâst, publi-



cisztikai szabadsâgjogokat, kétoldali kultûrcserét kôveteltek.
"Hazaârulôk"-nak nyilvânîtottâk ôket!

A keleti delegâtusok vâlasza az volt, hogy az USA
elsôsorban a sajât hâza elôtt sôpôrjôn; hiszen Amerikâban is
vannak sûlyos hibâk. Goldberg, az amerikai fômegbizott erre
szerényen csak annyit felelt, — hât igen, egyetlen résztvevô sem
mutathat fel tôkéletes haladâst, de hât azért vagyunk itt
Belgrâdban, hogy egymâs erényeibôl, hibâibôl okuljunk.

Nyilt, ôszinte eszmecserére nem volt lehetôség Belgrâdban.
Ha a vita sorân valamelyik kelet-eurôpai âllamrôl bebizonyo-
sodott, hogy Helsinkiben tett fogadalmât tudatosan meg-
szegte, akkor az illetô âllam megbîzottja — végsô menedékként
— az "elsô kosâr" 6. szâmû elvét, azaz "az egymâs belûgyeibe
valô be nem avatkozds" elvét alkalmazta. A nyugati âllamok
delegâtusai hasztalan hangoztattâk, hogy a katonai-politikai
biztonsâg kérdése szoros ôsszefûggésben van a tôbbi kérdéssel, s
amennyiben a "be nem avatkozâsi" elv helytelen alkalmazâsa
és értelmezése paralizâlni akarja a konferenciât, ez sûlyos
kihatâssal lehet a tervezett "eurôpai egyûttmûkôdésre" po-
litikai és gazdasâgi slkon is. A Nyugat tovâbbra is figyelemmel
kiséri Helsinki elveinek betartâsât vagy be nem tartâsât, és nem
tartôzkodik az ôszinte bîrâlattôl.

Az éles ellentétek s mindkét oldal csôkônyôs kitartâsa miatt
nagy problémât jelentett a kôzôs nyilatkozat megfogalmazâsa.
Bârmiféle elôrehaladâsrôl lehetetlen volt beszâmolni. A
megbîrâlt megbizottak semmiféle tovâbbi igéretre nem voltak
hajlandôk. A delegâtusok nem akartak nyilt ellenségeskedés-
sel, haraggal tâvozni, mert nem ôhajtottâk a tovâbbi
târgyalâsokat mâr eleve meghiûsîtani. Ezért ûgy tekintették a
helyzetet, hogy Belgrâd teljesûette megbizatâsdt az észre-
vételek kicserélése tekintetében, és tisztâbb képet teremtett a
tovâbbi tdrgyalâsok anyaga szdmdra.

A nyugati delegâciôk ragaszkodtak ahhoz, hogy a zârô-
nyilatkozat dicsérôleg emlékezzék meg azokrôl a személyekrôl,
csoportokrôl — nevek megjelôlése nélkûl —, akik és amelyek a
helsinki elvek érvényesitése céljâbôl kûlônôsen a szabadsâg-
jogok terûletén ônkéntes munkât fejtettek ki. A mindkét oldal
dltal ôhajtott "détente" tovdbbfejlesztésének elengedhetetlen
alapfeltétele, hogy ne csak a katonai biztonsâg, de mindhàrom



"kosdr"-ba tartozô alapelvek alkalmazdsa élô gyakorlattd
vdljék.

Elhatâroztâk, hogy Belgrâd és Madrid kôzé hdrom
szakértôi taldlkozôt épîtenek be, nevezetesen 1978 oktôber
31-én egy môdszertani talâlkozâst, amelynek feladata a vitâk
lehetôleg békés megoldâsi môdszerének kidolgozâsa. 1978
jûniusra tudomânyos "fôrumot" hoznak ôssze Bonnban, végûl
1979 februârjâban a Fôldkôzi-tenger vidékének gazdasâgi,
tudomânyos és kulturâlis egyuttmûkôdésérôl târgyalnak a
mâltai Valettâban.

A belgrâdi talâlkozô pârszor érintett jellegzetesen magyar
vonatkozdsokat is. Az amerikai delegâciô felhozta Szent Istvân
koronâjânak visszaadâsât, mint annak gesztusât, amellyel
Washington deklarâlni kîvânta Helsinki szelleméhez valô
ragaszkodâsât. A helsinki-elvek betartâsa tekintetében az
amerikai jelentés nem foglalkozik Magyarorszâggal elmarasz-
talôan. A tôbbi kelet-eurôpai orszâghoz viszonyltva a magyar
âllam magatartâsa mind a gazdasâgi kérdésekben, mind a
csalâdegyesîtés tekintetében jônak volt mondhatô. Magyar-
orszâgon az emberi jogok semmibe vétele tekintetében sem
fordultak elô olyan kirivô esetek, mint a Varsôi Tômbhôz
tartozô mâs orszâgokban. Sajnâlatos, hogy a româniai
magyarsâg diszkriminâciôja Belgrâdban nem kerûlt eléggé
felszinre.

Belgrdd utdn ismét megindultak a konferencia utôlagos
magyarâzgatâsai. Nyugati részrôl sok bîrâlat érte az amerikai
delegâciôt, amelyet tûlzottan ôvatosnak mondtak. Még
elégedett nézetek is akadtak, — hiszen nem vârtak és nem
kaptak semmit Belgrâdtôl. Olyan kôvetkeztetés is szûletett,
mely kifejtette, hogy a két élesen szembenâllô alapfilozôfia
kôzôtt lehetetlen hidat verni; ez a jôvôben is lehetetlenné tesz
bârmiféle végleges megâllapodâst. Az 1978 augusztusâban
tartott hdgai magyar kongressziis ismételten elîtélt minden
olyan âllami gyakorlatot, amely ellentétben âll az emberi
jogokkal és nemzetkôzi elkôtelezettségekkel. Igérte, hogy a
magyarokkal kapcsolatos jogsérelmeket a szôrvânymagyarsâg
csoportjai âllamonként az illetô kûlûgyminiszterek elé târjâk,
ill. 1980-ban Madridba viszik. A Hâgai Kongresszus kiemelte,
hogy a "magyar és idegen nyelvû sajtôtermékek, Irâsmûvek
minden ideolôgiai korlâtozâstôl mentes, szabad forgalmât kell



biztosîtani Magyarorszâgon. Az 1978 novemberi clevelandi
Magyar Kongresszus tôbbek kôzôtt ismételten nehezményezte,
hogy a nemzeti kisebbségek nemzetkôzi fôrumokon semmiféle
védelemben nem részesûlnek. Kihangsûlyozâst nyert, hogy
az emberiszabadsâgjogoknak, az eszmék szabad hirdetésének s
az emberek szabad utazdsânak tovâbbi forszirozdsa bume-
rdngként azok felé fordult, akik az egyûttes eurôpai konfe-
rencidzdst csupdn azért erôltették, hogy a "status quo"-t
ismételten nemzetkôzïleg elismertessék. Eurôpa népei —
Nyugaton és Keleten egyardnt — igenis komolyan akarjdk
venni a Helsinkiben lefektetett igéreteket, fogadalmakat
akkor, mikor dllampolgdri, emberi szabadsdgjogaikat s ezek
érvényesûésének maradéktalan lehetôségeit kôvetelik.

Ilyen tapasztalatok alapjân készûlnek fel a résztvevô
orszâgok, ilyen tapasztalatok alapjân készvil fel a szabad vilâg
magyarsâgânak erre hivatott vezetôsége az 1980-as madridi
konferencidra!

Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto, Ont., Kanada):

HAZAI ÉS ERDÉLYI SÉRELMEK

Haraszti Endre beszâmolôja meggyôzôen ismertette a
helsinki és belgrâdi talâlkozôk elôzményeit és eseményeit. Az
én beszâmolôm célja rôviden ôsszefoglalni azokat az emberi
jogokat ért sérelmeket, amelyek Magyarorszâgon és Erdélyben
Helsinki és Belgrâd ellenére vâltozatlanul fennâllnak, s
amelyeknek orvoslâsât Madridban kell szorgalmaznunk.

Egyetértek Haraszti Endre barâtommal abban, hogy az
ûgynevezett Eurôpai Biztonsâgi és Egyiittmûkôdési Értekez-
letek intézményesitésének van elvi jelentôsége, mert îgy
legalâbb két-hârom évenként fôrumot nyûjtanak olyan kér-
dések folyamatos târgyalâsâra, amelyekre kiilônhen nem volna
szervezeti keret. Az elsô két talâlkozâs gyakorlati eredményeit
illetôen azonban a mérleg erôsen negatîv. Helsinki — Yaltâhoz
hasonlîthatô — erkôlcsi fîaskô volt a Nyugat szâmâra, mert az
emberi jogok terûletén semmi olyant nem sikeriilt bevétetni a
zârôokmânyba, ami mâs nemzetkôzi dokumentumokban (az
Egyesûlt Nemzetek Szervezetének Alapokmânyâban, az Em
beri Jogok Egyetemes Nyilatkozatâban, a hékeszerzôdésekben



és az emberi jogokrôl szôlô nemzetkôzi egyezményekben) mâr
nem lett volna benne. A szovjet viszont elérte fô céljât: kelet-
eurôpai térhôdîtâsainak, a tervileti status quo sérthetetlen-
ségének ûjabb irâsos megerôsîtését.

A belgrâdi értekezlet mâr nemcsak erkôlcsi, hanem
politikai kudarc és megalâzâs is volt. Az "emberi jogok"
fogalmât, amely végeredményben a Carter-i kûlpolitika
alapja, a szovjet még megemlîteni sem engedte a zârônyilat-
kozatban. Ilyen elôzmények utân nem meglepô, hogy az
1980-as madridi konferencia elôkészûletei egyelôre nem sok
jôval biztatnak. Kûlônféle forrâsokbôl érkezô értesûlések
szerint a szovjet tômb az emberi jogok târgyalâsânak
kihagyâsât szorgalmazza a madridi iigyrendbôl, és ehelyett
katonai és biztonsâgi kérdésekre szeretnék a târgyalâsokat
korlâtozni. Sajnos, egyes nyugat-eurôpai orszâgok is ûgy itélik
meg a helyzetet, hogy az emberi jogok feszegetése, a rossz
lelkiismeretû szovjet tômb megmerevedéséhez vezetne, és az
értekezletet zsâkutcâba vinné. Ilyen légkôrben csak remény-
kedni lehet, hogy az Egyesûlt Âllamok kitart az emberi jogok
képviselete mellett, és nekûnk, vasfûggôny môgôtti emigrâ-
ciôknak tovâbbra is az a feladatunk, hogy a nagy politika
ingadozâsaitôl fûggetlenûl folytassuk népûnk emberi jogaiért
valô kiâllâsunkat.

Remények, sôt jelek vannak arra, hogy a vasfûggôny
môgôtti emigrâciôk képviselethez juthatnak egyes Madridba
kûldôtt nyugati delegâciôkban. De ha nem is kerûlnénk be a
befogadô orszâgok hivatalos delegâciôjâba, mind tôbb szô esik
a târsemigrâciôkban arrôl, hogy kûldjûk el sajât lobby-nkat a
madridi kôzvélemény befolyâsolâsâra. Bârmily formâban
jutunk el Madridba — és errôl bôvebben lesz szô Nagy Gyôrgy
elôadâsâban — elsô és legfontosabb feladat ôsszeâlhtani a
sérelmek listâjât. A sérelmi anyag elôterjesztésének môdo-
zatairôl is Nagy Gyôrgy mond tôbbet. Itt csak azt emlitem
meg, hogy magânak a sérelmi anyagnak az ôsszeâllîtâsa nem
tûlsâgosan nehéz feladat, mert Belgrâd ôta az emberi jogok
terén ugyanaz a cinikus magatartâs érvényesûl a kommunista
orszâgokban, mint Belgrâd és Helsinki elôtt.

Puja Frigyes kûlûgyminiszter 1978 tavaszân a budapesti
amerikai kôvetnek irt levelében a "Most Favoured Nation"

amerikai kereskedelmi kedvezménye reményében minden



îgéretet megtett a Helsinki Zârôokmâny alapelveinek tiszte-
letben tartâsâra. A kedvezmény megszerzése utân rôvid néhâny
hônappal, szeptemberben tartott beszédében mâr kijelentette,
hogy "kormânyom visszautasît minden olyan kîsérletet, amely
az emberi jogok ûrûgyén be akar avatkozni mas orszâgok
belùgyeibe." Puja Frigyes cinikus visszakozâsa jellemzô, de
érthetô, mert Magyarorszâgon bôven van kifogâsolhatô az
emberi jogok terén. Vegyûk sorra csak a legkirivôbb
sérelmeket;

1.) A vasfûggôny ténye.
A kôzônyôsek szâmâra ez mâr szinte unalmas téma, mégis

sziikséges mindig megemlékezni rôla és leszôgezni, hogy a
legelemibb emberi jogok tagadâsânak ma sincs szembetûnôbb
szimbôluma, mint az idén harmincéves jubileumukat ûnneplô,
hazânk hatârain éktelenkedô szôges drôtok, aknamezôk,
ôrtornyok és a megbizhatô pârttagokbôl meg négylâbû
vérebekbôl toborzott ûgynevezett "ônkéntes hatârôrôk". Jel
lemzô korunk târsadalmânak felfogâsbeli degenerâltsâgâra,
hogy mîg a vasfûggôny sok menekûlô szâmâra még mindig
véres tragédiâk szînhelye, szâzezrek szâmâra mindôssze enyhén
izgalmas turista lâtvânyossâg.

2.) A mozgdsszabadsdg.
Az év elejével ûj rendelet szabâlyozta a magyar âllam-

polgârok kûlfôldi utazâsât és kitelepedését. A szigorû kivân-
dorlâsi tôrvények megîgért megkônnyîtése helyett az ûj
rendelkezések tovâbbra sem teszik lehetôvé az âllampolgâr-
sâgrôl valô lemondâst. Az ûj rendelet szigorûan korlâtozza,
milyen idôkôzôkben lehet Nyugatra lâtogatni, még akkor is,
ha a lâtogatô tartôzkodâsi kôltségeit a kinti meghivô fedezi.

3. ) Ôrôkôsôdési ûgyek.
Nyugatrôl dollâr milliôk mennek haza, ahol nem érvé-

nyesûl a kôlcsônôsség elve. A rendszer gyakran nyomâst
gyakorol a hazai rokonra, hogry ôrôkôsôdési igényét jelentse be,
aztân a hivatalosak a dollârt megtartjâk és az ôrôkôst kifizetik
"kemény" forintban. Fordîtott esetben, az itteni ôrôkôs otthoni
ôrôksége zârolt szâmlâra kerûl és az ôrôkôst még abban is
korlâtozzâk, hogy hazalâtogatâs esetén mennyit vehet igénybe.



4.) Szôlâs-és sajtôszabadsdg.
Minden nyomtatott vagy sokszorosîtott kiadvânyhoz âllami

jôvâhagyâs kell. A napilapok, kiadôvâllalatok, râdiô- és
televîziô-âllomâsok politikai ellenôrzés alatt âllnak. Magyar-
orszâgrôl minden propaganda kijôhet, a mi kiadvânyainkat
nem engedik be. Heller Agnes marxista filozôfusnak kônyvei
jelentek meg a Nyugaton. A mûlt évben egyik munkâjât (The
Theory of Needs in Marx") Magyarorszâgon akarta kiadatni.
Nem kapott râ engedélyt; s mikor néhâny kollégâja tâmoga-
tâsâval tiltakozott, négyûket kiutasitottâk az orszâgbôl. Az
indokolâs: egyes gondolataik ûtkôztek a szocializmus alap-
elveivel.

/Wyéi Gywk "Szellem és erôszak" cîmû, Erdéllyel foglalkozô
munkâjât elôbb zûzdâba akartâk vinni, majd néhâny bâtor
fiatal îrô tiltakozâsâra "csak" pincébe zârtâk a kônyveket.
Életrajzânak legûjabb kôtetét nem engedik kinyomni.

Az "Amnesty International" 1978-i jelentésében tôbb hazai
magyart emlit, akiket elîtéltek emberi jogsértések irâsbeli
terjesztése miatt. Hajas Gyôrgyôt, aki Magyar Helsinki Figyelô
Bizottsâg létesîtését tervezte, tizennyolc hônapra îtélték.
Dr. Dombovdri-Lôrincz Mariât elmegyôgyintézetbe zârtâk
azért a sûlyos bûntényért, hogy a szovjet csapatok kivonâsât
merte hangoztatni.

Marton Kati magyar szârmazâsû amerikai ûjsâgîrônô
interjût kért a budapesti kûlugyminisztériumban. îrâsban
kérték kérdéseit. Négy kérdést tett paplrra. Hârmat kihûztak.
Erre lemondta az interjût.

Benkei Andrâs belûgyminiszter egy interjûban ûgy nyi-
latkozott, hogy az elôzô esztendôben a bûncselekményeknek
csak 0.2 %-a volt politikai jellegû. Mivel Markoja Imre
igazsâgiigyminiszter késôbbi nyilatkozatâban 110.000 bîrôsâgi
ûgyrôl tett emlitést, e szerint Magyarorszâgon még mindig 220
politikai bûncselekményt târgyaltak egy év leforgâsa alatt. Ez
megegyezik korâbbi hivatalos statisztikâkkal, amelyek 195-
200-ra teszik azok szâmât, akiket "az âllammal és annak
nemzetkôzi kapcsolataival szemben gyûlôletre valô izgatâs" és
egyéb politikai bûncselekmények miatt îtéltek el egy év alatt.

5. ) Valldssza badsdg.
Az egyhâzak kifinomult môdszerekkel valô elsorvasztâsa



tovâbb folytatôdik. A mûlt nyâron a hazai reformâtus egyhâz
papjai samizdat formâban terjesztett nyolcoldalas nyilatko-
zatban hoztâk nyilvânossâgra a magyar protestânsok sérelmeit.
Megâllapîtjâk, hogy az âllam teljes ellenôrzést gyakorol az
âltala kinevezett egyhâzi vezetôk, az egyhâzigazgatâs és az
egyhâzi szervezetek felett. Nyilatkozatuk szerint az egyhâz
megsemmisîtésének veszélye olyan fokot ért el, hogy lelki-
ismeretûk kényszeriti ôket az igazsâg feltârâsâra.

A katolikus egyhâz ûgyeit a kommunista rezsim âltal
teremtett és ellenôrzôtt egyhâzi ûgyigazgatâs intézi. Az âllam
âltal irânyîtott felsô papsâggal szemben az alsô papsâg és a
hîvek egy része bizalmatlan, s ennek eredménye az ûgynevezett
"alapkôzôsségek", amelyek fûggetleniil, titokban mûkôdnek.
Ezeknek papjai és hîvei ellen egy 1978 november 29-i pûpôki
kôrlevél és az Allami Egyhâzûgyi Hivatal is szûkségesnek lâtta
erélyesen fellépni és a tôrvény szigorâval fenyegetôzni.

Mindezek a jelenségek arra utalnak, hogy a magyarorszâgi
egyhâzak hîvei hitùk gyakorlâsâban akadâlyoztatva, ûldôzve
érzik magukat, s a templomlâtogatâs, a gyerekek vallâsos
nevelése terén tovâbbra is sûlyos sérelmeket szenvednek.

A magyarorszâgi helyzetet ôsszegezve, megâllaplthatjuk,
hogy szôlâs- és sajtôszabadsâg, gyûlekezési és hitszabadsâg
nincs; Magyarorszâgon vannak érvényben kelet-Eurôpa leg-
szigorûbb kivândorlâsi tôrvényei; a szervezett egyhâzak az
âllam irânyîtâsa és ellenôrzése alatt âllanak; fûggetlen,
pârtatlan bîrôsâgok nincsenek. Szembehelyezkedve az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatâval, a kommunista rezsim
kifejlesztette a tdrsadalmi ellenôrzés jôl mûkôdô, kifinomult
rendszerét, amelyben az ellenkezést nem halâllal bûntetik,
hanem az âllamhatalom korlâtlan eszkôzeivel kezelik, "gyô-
gyltjâk" a megtévelyedett, renitens, "beteg" ellenzéket.

Az emigrâciôban a magyarorszâgi emberi jogok sérel-
meinél is tôbb aggodalmat okoz a magyar kisebbségek emberi
jogainak lâbbal tiprâsa. A felvidéki testvéreink ellen irânyulô
elnemzetlenîtési tôrekvésekkel ma itt a kérdés kivâlô szakértôje,

Sirchich Ldszlô honfitârsunk foglalkozik. Mi az âltalunk
jobban ismert erdélyi jogtiprâsokat foglaljuk ôssze.

Elôszôr is meg kell emlitenem azt a sajnâlatos tényt, hogy a
nemzetiségi sérelmek bevitele a madridi târgyalâsokra nem lesz
olyan magâtôl értetôdô, kônnyû feladat, mint ahogy azt hinni



szeretnénk. Az amerikai kiilpolitika ugyanis idegenkedik az
ônrendelkezés és a nemzetiségi jogok képviseletétôl. Lehangolô
hivatalos megnyilatkozâsokat hallunk, amelyek szerint az
EgyesûltÂllamok politikâja az egyén emberi jogainak érvényre
juttatâsât képviseli és a nemzetiségi, kisebbségi jogok nem
részei ennek a kûlpolitikânak. Ez az âllâspont annal érthe-
tetlenebb és indokolatlanabb, mert a Helsinki Zârôokmâny az
emberi jogok keretében az elsô kosâr két kûlônbôzô pontjâban,
valamint a harmadik kosârban a "nemzeti kisebbségek"
emberi jogairôl, alapvetô szabadsâgjogokrôl, ônrendelkezésrôl
és regionâlis kultûrâkrôl beszél. De ettôl fûggetlenûl az
Egyesult Âllamok fellépnek kollektîv jogokért a vilâg egyéb
pontjain (Cipruson, Izraelben, Rhodesiâban, Dél-Afrikâban).
Miért éppen a magyar kisebbség a tabu, jôllehet az erdélyi
magyarsâg Eurôpa legnagyobb nemzetisége és lélekszâma
nagyobb, mint az Egyesult Nemzetek tagâllamai egyhar-
madânak.

Minden kedvezôtlen elôjel ellenére az emigrâns szerveze-
tek egységesek abban, hogy minden eszkôzt felhasznâlnak
befogadô orszâgaik meggyôzésére, hogy azok Madridban
szorgalmazzâk a nemzetiségi sérelmek târgyalâsât.

Diôhéjban ôsszefoglalva az erdélyi magyar nemzetiség
emberi jogait érintô legsûlyosabb sérelmek:

1.) Az iskolai helyzet.
A România egész lakossâgânak 12 %-ât, Erdély 40 %-ât

képviselô magyarsâg gyermekeinek csak egyharmada jârhat
magyar nyelvû iskolâkba, de ezekben is tôbb tantârgyat
românul tanîtanak. Az ônâllô magyar elemi iskolâkat
elsorvasztottâk, helyukben român iskolâk magyar tagozatai
mûkôdnek. Ezek szâma is fogy, mert az osztâly megkôvetelt
legkisebb létszâma 25 tanulô, mig român tagozat létesîtését a
tôrvény egy român tanulô szâmâra is elrendeli. Az egyetem
magyar részlegében csak néhâny nyelvi, irodalmi és termé-
szettudomânyi târgyat tanîtanak magyarul. Szâztîzezer româ-
niai egyetemi hallgatôbôl csak 6.000 a magyar és ezeknek is
csak 8 %-a, vagyis ôtszâz tanulhat magyar nyelven.

2.) A magyarsâgszétszôrdsa.
Az elsôrendû cél a magyar vârosok elnemzetlenîtése.

Românokat kedvezményekkel betelepîtenek, a magyarokat



Ôromâniâba helyezik, ahol a gyermekek szâmâra nincs
magyar iskola. Székelyfôldi ûj ipartelepeken a munkâsok 90
%-a betelepîtett roman.

3.) A kétnyelvûség teljes hiânya.
Tiszta magyar terûleteken magyarul nem beszélô kôz-

tisztviselôk és polgârmesterek zaklatjâk a magyar lakossâgot.

4.) Kulturdlis sérelmek.

A virâgzô magyar tudomânyos, irodalmi, mûvészeti
egyesûleteket beolvasztottâk a roman szôvetségekbe. A kônyv-
és folyôirat-kiadâs roman ellenôrzés alatt âll, de az a kevés,
ami magyar tudôsok, îrôk eredeti mûveként jelenik meg, tar-
talmilag magas szinvonalû. A Népmûvészeti Intézetet bezâr-
tâk, a Szînmûvészeti Fôiskolât beolvasztottâk, bat szînhâzbôl
négy csak mint roman szinhâz magyar tagozata mûkôdhetik.

5.) A népességï statisztikdkat meghamisîtjâk, a nemzetiségi
rovatba "magyarul beszélô român"-t îrnak be.

6.) A mûlt elpusztitdsa.
Az egyhâzi, egyesûleti és magânlevéltârakat, tôrténelmi

okmânyokat, kéziratokat, emlékiratokat, levelezéseket el-
koboztâk. Tudjuk, hogy egy népet meg lehet ûgy is ôlni, ha
mûltjât elpusztitjâk, hagryomânyait, hovatartozâsât elfelejtetik
vele, ôntudatât kilûgozzâk.

7.) Az egyhdzak
teljes âllami ellenôrzés alatt âllnak, ennek ellenére a nép

nagy tôbbsége hôsiesen kitart hite és szenvedô papjai mellett.

Idô hiânyâban a sérelmi anyag vâzlatât csak diôhéjban
ismertettem. Megelégedésiinkre szolgâlhat, hogy soha még
ilyen teljes, részletes erdélyi anyag nem volt birtokunkban,
mint napjainkban. Ennek mindenâron el kell jutnia Madrid-
ba. Az emigrâciô lelkiismeretéhez, egyiittérzéséhez felleb-
beziink, hogy amennyiben befogadô orszâgunk hivatalos
delegâciôjâba nem kerûliink be, a szabad magyarsâg szervezze
meg sajât madridi lobby-jât, hogy ha nem az ûléstermekben,
akkor az ûléstermeken kiviil, folyosôkon, szâllodai szobâkban,
fâradsâgot nem kîmélve munkâlkodhassunk az ott megjelent
népek lelkiismeretének felébresztésén.



Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont., Kanada):

HOGYAN KÉSZULJÛNK FEL
A MADRIDI KONFERENCIÂRA?

A Helsinki konferencia felûlvizsgâlatâra 1977-ben Belgrâd-
ba ôsszehîvott konferencia a mi szempontunkbôl teljesen
sikertelen volt.

Ennek az eredménytelenségnek fô oka a nyugati, fôleg az
amerikai delegâciô erélytelen magatartâsa, a tôbbi nyugati
delegâciô egységes fellépésének hiânya és a konferencia csak
részben szabad levegôje volt. De nem hallgathatjuk el, hogy mi
magunk sem készûltûnk fel arra kellôképpen. Sok hibât
kôvettiinkel, amibôl tanulnunk kell. Jôl emlékszem arra, hogy
amikor a belgrâdi konferencia befejezése utân kiértékelésére
ôsszeûltûnk Torontôban a vasfûggôny môgôtti târsemigrâ-
ciôkkal, egyôntetûen megâllapitottuk, hogy Madridban 1980-
ban mâsképp lesz. Legfôbb ideje, hogy hozzâkezdjûnk ehhez a
munkâhoz.

Mindenekelôtt meg kell âllapitanunk, mik is a céljaink
Madriddal kapcsolatban. Ez egyszerû: hogy befogadô kor-
mânyainkat megfelelô anyaggal lâssuk el és helyesen tâjékoz-
tassuk ôket annak felhasznâlâsât illetôleg, és hogy elérjûk
fizikai ottlétûnket Madridban.

Ahhoz, hogy a két cél elemzésébe kezdjek, elôszôr azt kell
megvizsgâlnunk, mit tettûnk a belgrâdi konferencia elôké-
szitése folyamân, és fôleg azt, hogy hol kôvettûnk el akkor
hibâkat, amelyeket most nem szabad megismételnûnk.

Mintkanadai, aztvâzolom, amit mi, magyarok, valamint a
vasfûggôny môgôtti târsemigrâciôk Kanadâban tettek 1977-
ben. Kétszer talâlkoztunk az akkori kanadai kûlûgyminisz-
terrel és kétszer kûlûgyi szakértôivel behatô, részletes meg-
beszélésekre. Ezek folyamân Ottawa kérésére a sajât jôl
felfogott érdekûnkben bizonyos munkamegosztâst fogadtunk
el a târsemigrâciôkkal a kûlûgyminisztériumnak beterjesz-
tendô anyagot illetôleg. Mig az ukrânok és a balti orszâgok
képviselôi beadvânyaikban népeik szellemi és biolôgiai ki-
irtâsât domboritottâk ki, a csehek és lengyelek a politikai
ellenzék ûldôzésének kérdésére kôzpontos'itottâk panaszaikat,
addig mi, magyarok, fôképp a vasfûggôny tovâbbi fennâllâ-
sâra, a vallâsgyakorlâs és oktatâs béklyôba kôtésére és a



szellemi élet kényszerîtett irânyîtâsâra — az "elektromos
pâsztor" jôl bevâlt rendszerére — fektettûk a fô sûlyt.
Természetesen kûlôn beadvânyban ismertettûk az erdélyi
magyarsâg ellen folytatott irtôhadjâratot.

Természetesen megkiséreltûk azt is, hogy valamilyen
formâban mi is jelen lehessûnk Belgrâdban, ha nem is
hivatalos minôségben, de legalâbb mint szakértôk, tanâcs-
adôk; ez elôl azonban a kanadai kûlûgyminisztérium, akkor
érthetô okokbôl, kitért. Végiil is az észtek kûldtek oda két
delegâtust, de amint ezek nyugati ûjsâgirôk kôzelébe kerûltek,
a belgrâdi hatôsâgok kiutasîtottâk ôket.

Egészben véve azt mondhatom, hogy nagy munkât
végeztûnk 1977-ben és reményekkel telve tekintettûnk Belgrâd
elé. Az elsô meglepetés akkor ért benniinket, amikor
kôzvetlenûl a konferencia megnyitâsa elôtt hivtak benniinket
ûjra Ottawâba, a kulûgyminisztériumba, megbeszélésre.
Azon a kôzép eurôpai osztâly vezetôje râmutatott egy hosszû
asztalra, amelyen legalâbb méter magassâgban voltak fel-
halmozva a cimûkre beérkezett beadvânyok. Csak ekkor derûlt
ki, hogy az egyes nemzetiségi csoportok orszâgos szervezetein
kîviil egyes fiôkszervezetek és mâs helyi jelentôségû nemzetiségi
szervezetek is nyûjtottak be beadvânyokat a kûlûgyminisz-
tériumnak a nélkûl, hogy benniinket, az orszâgos szervezetek
vezetôit, errôl tâjékoztattak volna. A dolog vége természetesen
az lett, hogy a kanadai delegâciô a sok fâtôl nem lâtta és nem is
lâthatta az erdôt, a felhalmozôdott anyag tômege szinte
lehetetlenné tette annak komoly kiértékelését és felhasznâlâsât.
Sajnos, tudom, hogy sok mâs orszâgban is hasonlô nehézségek
voltak a beadott anyaggal kapcsolatban. Ennek a hibânak
megismétlôdését Madriddal kapcsolatban minden âron el kell
keriilniink. Nem tôrténhetik meg ûjra, hogy befogadô
orszâgunk kormânyâhoz tôbb beadvâny fusson be. Fellépé-
siinket egységesîtenûnk kell és nem haladhatunk kûlôn utakon.
Félre kell tennûnk egyéni amblciôkat, hiûsâgi kérdést, de még
a hazafîas lelkesedés fûtôtte tûlzott ambiciôt is.

Szerencsére râjôttek erre a mûltbeli hibâra az eurôpai
magyarok is. Tôttôsy Emô és Paddnyï Gulyds Béla, a
Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusânak két vezetôje,
kôrlevélben szôlîtja fel a Vilâgkongresszus tagegyesûleteit, ne
forgâcsoljâk szét erejûket, lépjenek fel egységesen, ha ered-



ményt akarnak elérni. Idézem Paddnyi Gulyds Béla kôrleve-
lének erre vonatkozô részét; "Nyilvânvalô, ho^ ha a
kûlônbôzô kontinenseken és orszâgokban elismert magyar
szôvetségek és orszâgos szervezetek azonos formâban, azonos
jogi és politikai indokolâssal szôvegezett memorandumokat
nyûjtanak be sajât orszâguk kormânyâhoz és ugyanabban a
szellemben irânyîtjâk sajtôpropagandâjukat, fellépésûnknek
sokkai âtûtôbb ereje lesz, mintha egymâstôl eltérô, kûlôn-
kûlôn szerkesztett beadvânyokkal, sajtôtâjékoztatôkkal dol-
goznak". A Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusânak
titkâra, mint eljârâsi môdot, azt javasolja, hogy minden
orszâgos vagy kontinentâlis szervezet juttassa el a madridi
konferencia szempontjâbôl âltala fontosnak tartott anyagot dr.
Tôttôsy Emô cîmére Brûsszelbe, akit a Vilâgkongresszus az
anyag egységesitésével bîzott meg, és aki a vele egyûtt dolgozô
szakemberekkel egységes tervezetet dolgoz ki. Ezt a tervezetet
azutân Tôttôsy 1980 februâr végéig megkûldi az ôsszes
szabadvilâgi orszâgos magyar szervezetnek, hogy annak
alapjân dolgozzâk ki és nyûjtsâk be végleges beadvânyaikat a
befogadô orszâgok kormânyaihoz.

Vagyis az eurôpaiak azt kérik, hogy vilâgviszonylatban, ha
szôvegében nem is teljesen azonos, tartalmilag mégis egységes
beadvâny kerûljôn az ôsszes befogadô âllam kùlûgyminisz-
tériumainak asztalâra.

Ezt a javaslatot a magam részérôl a legnagyobb mértékben
helyeslem. Csak egyben lâtom a nehézséget: az idô rôvid, és
attôl félek, hogy ha nem sietûnk nagyon, elkésûnk. Ezért azt
javaslom, hogy mi, észak-amenkm magyarok, alakûsunk meg
most és itt egy kôzôs madridi bizottsâgot, amelynek feladatdvd
tennénk, hogy hat héten belûl dolgozzon ki vdzlatos tervezetet,
amelynek természetesen mind az anyaorszdgi, mind az erdélyi
és a felvidéki magyarsdg sérelmeit magdban kell foglalnia, és
kûldjûk el azt a lehetô sûrgôsséggel dr. Tôttôsy Ernô cimére
Eurôpdba az egységesités megvalôsitdsdra. Tervezetiinknek
nem kellene részletekbe mennie, csak fôleg a kôvetendô alap-
és politikai elvek leszôgezésére kellene szoritkoznia. A feladat
nem oly nehéz, hisz anyagunk van bôven, csak neki kell
lâtnunk és ôsszesiteniink kell, de nagyon sûrgôsen.

Ami Madridban valô fizikai ottlétûnket illeti, erre most
tôbb reményûnk van, mint volt 1977-ben. Spanyolorszâg



szabad orszâg, nem kell tartanunk olyan nehézségektôl, mint
amilyenek Belgrâdban voltak. Ezenkîvul, ûgy lâtszik, a nyugati
kormânyokban — talân inkâbb bel-, mint kûlpolitikai okokbôl
— tôbb hajlandôsâg mutatkozik arra, hogy vasfûggôny
môgôtti tanâcsadôkat, vagy szakértôket legalâbb félhivatalos
formâban elvigyenek magukkal. Erre nem hivatalos formâban
biztatâst kaptunk, mi Kanadâban ûgyanûgy, mint — tudo-
mâsom szerint — a magyar vezetôk Washingtonban is.
Természetesen nem szâmîthatunk arra, hogy nagyobb szâmû
magyar delegâciô mehessen Madridba, sot lehet, hogy egyes
orszâgokban be kell érnûnk azzal, hogy mas vasfûggôny
môgôtti delegâtusok képviseljenek bennûnket is.

Ezen a téren megint félre kell tennûnk egyéni ambîciôkat és
hiûsâgi kérdéseket, és minden erônkkel arra kell tôrekednûnk,
hogy bârki menjen is megbîzâsunkbôl Madridba, mégha az
illetô nem is magyar, megfelelô személy legyen, élvezze teljes
bizalmunkat és teljes tâmogatdsunkat.

Nem szabad elfelejtenûnk azt sem, hogy eurôpai barâ-
tainknak kônnyebb oda menniûk, és ôk maris biztositottak
bennûnket arrôl, hogy az ô képviselôik feltétlenûl ott lesznek.
Ez igen nagy elôny szâmunkra is, mert hisz a madridi
konferencia, mint a belgrâdi is, bizonyâra hônapokig tart; és
alig képzelhetô el, hogy kôzûlûnk bârki is ennyi idôt tôlthessen
tâvol munkahelyérôl, esetleg csalâdjâtôl is. Azonkîvûl jôl tud-
juk azt is, hogy mint Belgrâdban, Madridban is lesznek hetek,
amikor alig tôrténik valami vagy legalâbbis nem kerûl sorra
olyan târgykôr, amely minket kôzelebbrôl érdekel. Vagyis
fizikai ottlétûnket is jô elôre meg kell szerveznûnk, illetve be
kell osztanunk ûgy, hogy a lényeges kérdések târgyalâsânâl,
elsôsorban az emberi jogok kérdésénél legyûnk ott. Ezen a
téren is rendkîvûl fontos a koordinâciô, fôleg eurôpai
barâtainkkal.

Még egy târgykôrre kell kitérnem, ami Tôttôsy Emô
nagyon is figyelemre méltô javaslata. Azt kéri, létesîtsûnk
orszâgonként képviselôkbôl, szenâtorokbôl, jogâszokbôl, egye-
temi tanârokbôl âllô Helsinki Human Rights Committe-ket,
amelyek tâmogatnâk munkânkat és nyomâst gyakorolnânak a
befogadô kormânyokra, hogy erélyesebben lépjenek fel Mad
ridban. Kanada elôzô parlamentjében volt ilyen vegyes
bizottsâg, amelynek vezetôje élénk kapcsolatot tartott fel



velûnk és aki személyesen is elment Belgrâdba. Ûgy tudom,
hogy Washingtonban is van ilyen bizottsâg vagy ha nincsen,
lehetne javasolni megalakîtâsât. Mi Kanadâban a târsemig-
râciôkkal egyûtt erôsen dolgozunk azon, hogy az ûj parla-
menthen is létesûljôn ilyen bizottsâg, amely érdekûnkben
lobbyzik fôleg olyan helyeken, ahova mi nehezen jutunk be.
Eurôpâban a szervezô munka ebben az irânyban is meg^ndult.
Mi sem maradhatunk cl môgôttûk.

Amikor ezzel befejezem ismertetô elôadâsomat, ûjbôl
szeretném igen nyomatékosan azt kérni, hogy ha nem akarunk
lekésni a madridi vonatrôl, és ha nem akarjuk a mûlt hibâit
elkôvetni ûjra, alakîtsuk meg a kôzôs észak-amerikai madridi
bizottsâgot, amely haladéktalanul lâsson hozzâ az anyag
ôsszesîtéséhez és a feladatok koordinâlâsâhoz.

Szerdahelyi Làszlô dr. (San Pedro, CA);

A LEGSÛRGÔSEBB TENNIVALÔK

1. Az Egyesûlt Âllamokban mûkôdô magyar szervezetek
elnôkei egyuttesen dolgozzanak ki tervet a nemzetiségi jogokon
alapulô erdélyi magyar kulturdlis autonômia kiharcolâsâra a
madridi kongresszuson.

2. A madridi kongresszusi târgyalâsok idején a "lobby"-t
fel kell tôlteni a Spanyolorszâgban élô magyarokkal és a mas
nemzetiségi (etnik) csoportok velûnk barâtsâgos tagjaival; meg
kell szervezni természetesen a csoportonként valô felvâltâst is.

3. Az elnôkség hîvja fel az egyes orszâgokban tevékenykedô
magyar szervezetek vezetôit, hogy nyerjék meg az onnan
kikûldendô delegâtust az erdélyi magyar kulturdlis autonômia
tâmogatâsâra. Reményûnk lehet a vatikâni, japân, kanadai,
lengyel, nyugat-német, finn, olasz, tôrôk, egyiptomi, ausztrâl
és brazil delegâtus tâmogatâsâra. Az osztrâk, svâjci és angol
delegâtusok segîtségét az illetékes magyar szervezetek, ha
megfelelô môdon kérik, valôszinûleg szintén megszerezhetik.
Ha a tôbbi orszâg delegâtusait nem is tudjuk felszôlalâsra,
illetôleg tâmogatâsra râbirni, az is eredmény lesz, ha nem
szavaznak a javaslat ellen.

4. A madridi kongresszuson a kulturdlis autonômia
kérdésének târgyalâsât azért kell halaszthatatlanul kiharcolni,



mert ma még senki sem tudja, hogy a jôvôben melyik âzsiai
vagy afrikai orszâgban lesz a kongresszus, aboi nem nyîlik ilyen
kedvezô alkalom, mint Spanyolorszâgban, és ilyen idôszerûség,
mint most, a baszk autonômia kapcsân; a delegâtusok inkâbb
tâmogatjâk a szerzôdésekben megîgért békés, mint a gyilkos-
sâggal, bombâval és gyûjtogatâssal kikényszerîtett megoldâst.

5. Arra is gondolnunk kell, hogy a madridi kongresszuson
ellensûlyozhatjuk a Bukarestbe ôsszehivott tôrténész-vilâg-
kongresszus roman elôadôinak elôrelâthatôan téves megâl-
lapîtâsait.

6. Az erdélyi magyar kulturdlis autonômia kiharcolâsâval
azért sem szabad tovâbb vârni, mert ahogy a românokat
ismerjûk, eljôhet az idô, amikor a csehszlovâk és a jugoszlâv
âllamot egyôntetû eljârâsra bîrjâk a terûletûkôn élô magyar
véreink ellen.

HOZZASZOLASOK

Hézsely Ferenc (Calgary, Alberta, Kanada) arra a kônyvre
hîvja fel a hallgatôsâg figyelmét, amelyet "The Naked
Capitalist" cîmmel Quigley Carol dr., az FBI volt ûgyésze îrt,
Skousen Cleon W. nézett ât és amely tôbbmilliôs példâny-
szâmban 13 kiadâst ért el. Ebbôl a kônyvbôl, amelyet a
felszôlalô most forditott (engedéllyel) magyarra, pontosan
megismerhetôk a vilâgpolitikai dôntések elôzményei, okai és
meghozôi. A kônyv szerzôjének megâllapîtâsai a Helsinki
Megâllapodâs szempontjâbôl is rendkîvûl tanulsâgosak.

Lôte Pâl dr. a Bukarestbe ôsszehivott tôrténettudomânyi
konferencia jelentôségére hîvja fel a hallgatôsâg figyelmét,
majd bejelenti, hogy az éppen szôban forgô madridi
konferenciân lesznek nemzetiségiek is; mint sajtôtudôsitô,
maga is elmegy. A nemzetiségek kôzôs bekapcsolôdâsânak
szerinte nagy jelentôsége van.

Mihdly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada) ugyancsak a
bukaresti tôrténelmi konferenciâra hlvja fel a figyelmet s az
Erdélyben folyô românositâs méreteire mutât râ. Kûlônôs
nyomatékkal hangsûlyozza ennek a vallâs ûtjân tôrténô
veszélyességét, ami abban nyilvânul, hogy elég, ha valaki
egyszerûen beiratkozik valamelyik roman egyhâzba. A româ-



nok a sumér eredet hangoztatâsâval mâr azt hirdetik, hogy
Jézust is ôk adtâk a vilâgnak. A mi vallâsunk nem magyar,
kultûrânk pedig eurôpai. Mindkét adottsâg érthetô veszélyt
rejt magâban, mert még a jogegyenlôség is mindig csak a
hatalom ôntudatos birtokosa szâmâra jelent elônyt.

Gyallay Pap Domokos dr. (Toronto, Ont. Kanada)
tanâcskozâsi elnôk az elhangzott felszôlalâssal kapcsolatban
megjegyzi, hogy a românok nem a sumér, hanem —
hivatalosan — a dâk eredetet hirdetik a kôzismert ddkoromân

elmélet alapjân.



A FELVIDEKI MAGYARSAG

HELYZETÉRÔL

Sirchich Ldszlô:

FOKOZÔDÔ ELNEMZETLENÎTÔ TÔREKVÉSEK
A FELVIDÉKEN

A FELVIDÉKI MAGYARSÂG
NYOMORÛSÂGA ÊS NAGYSAGA

A csehszlovâk impérium alâ kényszeritett felvidéki magyar-
sâg mâsodik vilâghâborût kôvetô kegyetlen sorsât Fdbry Zoltdn
a "Stôszï délelôttôk" cimû tanulmânykôtetében elôszôr kôzôlt
"A vddlott megszôlal", a cseh és szlovâk értelmiség cîmére
intézett 1946-os vâd- és védiratâban rôgzlti. A felvidéki
protestâns pap- és îrâstudô csalâdbôl szârmazô, egykori, elsô
vilâghâborûs rokkant hadnagy, baloldali kôzirô életmûvének
legdrâmaibb olvasmânya a mémorandum, amelyet — jellem-
zôen, a Charta 77 kôvetkezményeként iildôzôtt cseh értel-
miséggel eszmei kozôsséget bâtran vâllalô csonkahazai magyar
hitvallôkkal teljes ellentétben — akkor egyetlen cseh, szlovâk
cimzett sem méltatott vâlaszra...! "A vâdlott megszôlal"
tartalmâval, erkôlcsi sûlyâval, eme sôtét korszakra jellemzô
sorsâval mûltunk egyik legdrâmaibb dokumentuma. Fâbry
Zoltân egymaga rohan neki az elszabadult pokolnak.

..."Vddak vddja: magyarsdgom. Magyar vagyok, tehdt
bûnôs vagyok... nyelvem, mely az emberi hang egyik
legcsodâlatosabb hangszere volt, sûlyos kihâgâsi objektummâ
szûrkùlt... gyôzôk vannak és legyôzôttek!... Vae victis!... a
legyôzôttek csoportjâba tartozom ûjra: magyar vagyok. A
legmélyebb megalâzottsâg fokârôl, nyelvfosztottan, szôbé-
nitottan kiâltok hozzâtok, szabad emberek... egyetlenegy
ember egy gettôzott kisebbség, egy elnémîtott nyelv nevében,
minden tôrvényes vagy kiilônleges megbizatâs nélkûl, szobâm
négy falâbôl kiindulva, a magam bôrére és felelôsségére és
mégis az ôsszességet képviselôen, mert aki itt szôt kér: îrô,
szlovenszkôi magyar îrô.



Ûj némasâgba zuhantam, és nem egyediil: egy szenvedô
kôzôsség részese lettem. Egy Istentôl, mindenkitôl elhagyott
kisebbség fâsult-dermedten vârja a végzetet. Rezdûlés, sôhajtâs
sem jelzi létét, néma és mozdulatlan, mint egy halott. A gyerek
is halott: nyolcvanezer magyar gyerek némasâgât gyomverte
udvarû ûres iskolâk keretezik. Ez a kîsérteties némasâg, ez a
gyerekszemekben kezdôdô hullafoltos mozdulatlansâg mozdit
megengem. Valakinek szôlnia kell...!

Eurôpa, hazânk, miért nem felelsz? Szabad gondolât, bâtor
szô — bol a visszhangod? Bûnôs vagy, âldozat vagy, fogoly és
vâdlott, ki szôhoz sem juthat, kit szôhoz nem engednek.
Magyar vagy, szlovenszkôi magyar: némulj el és bûnhôdj!... A
kisebbségi jog a demokrâcia prôbâja. Amikor egy demok-
râciâban megszûnik az autonôm képesség, eltérithetetlenûl
râlépett a barbarizmus ûtjâra... A kisebbség, a kisebbségi
kérdés: tûkôrkép. Csalhatatlan, pontos és nem részrehajlô. Aki
ezta tûkrôt nem tûrheti, kimondta ônmaga felett az îtéletet...
Perben âllunk, embertelen perben, és perûnk azon fordul
meg: van-e még hitele, létjogosultsâga, szava és sûlya a
humânumnak? Ha nincs, akkor elvesztiink... Elkârhozottan és
ûdvôzûlten, megszâllottan és megverten mi voltunk a vox
humana népe\ âldozôi és âldozatai, kikiâltôi és elnémitottjai,
hûségesei és elmarasztaltatottjai, végleges és végzetes pre-
desztinâltjai és elkôtelezettjei. Ki tud rôlunk, ki lâtott
minket?...

Kassa uccâin 1945 novemberében ilyen feliratokat lehetett
olvasni:

Kto chce vidiet barbara, nech si pozriet madara
(Aki barbârt akar lâtni, nézzen a magyarra)

Segitség!"

Sûllyedùnk, mert drtatlanok vagyunk! Igazsàgot!

1946 jûniusâban, rejtett utakon juttatja el Budapestre
Szalatnai Rezsô "Kidltvdny a xnldghoz! cîmû vâdiratât. Az
ôslakô felvidéki magyarsâg minden kônnyes fâjdalma, akkori
mérhetetlen nyomorûsâga zokog felénk az irgalmatlan idôk
mélyérôl.

"A csehszlovâkiai magyarsâg a védtelen ember kiâltô

szavâval fordul a vilâg minden tâja felé, segitséget és igazsàgot



kér sorsânak olyan fordulatâban, midôn a nyomorult jog-
talansâg és ùldôzôttség kellôs kôzepén édes anyanyelvétôl s egy
emberi jellemhez tartozô alapvetô lelki vonâstôl: a nemzeti-
ségétôl akarjâk megfosztani. Egy esztendeje tart mâr kâlvâ-
riânk, amelynek egyes âllomâsain ûjabb és ûjabb jelenete
jâtszôdott le a kînszenvedésnek... Akik ezt cselekszik velûnk,
nagyon jôl tudjâk, hogy az igazsâg hîjân cselekszenek... A hivô
ember hitével nézzûk, mint szôgezik be iskolâink kapuit, és
fâjô, keserû szivvel tekintûnk gyermekeink szemébe, Eurôpa
egyetlen olyan gyermekeire, akik egy évvel a hâborû utân sem
jârhatnak iskolâba... Félelmetes érzés, kûlônôs eurôpai hely-
zet: bûnhôdni immdr az anyanyelv miatt is. A korbâcsûtések
alatt, elcserélve ezt a nyelvet az âllam szlâv nyelvével:
mentesûlni lehet az anyagi tônkretételtôl. Nem azért féliink,
mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni a mi szàmunkra
annyi, mint tôkéletes embernek lenni, a szentek és kôltôk
nemzetében élni és dolgozni. Ez mindig ôrôm és mindig
bûszkeség... De azért féliink, miért akar most mas nemzethez
csatolni napok alatt, dobszô és csendôri parancs?!"

Az eurôpai nemzetiségek tôrténetében mâig példâtlan,
hirhedt "Kosicky kormânyprogram"-r6l, a benesi elnôki és az
akkori Szlovâk Nemzeti Tanâcs dekrétumaival elrendelt

magyarûldôzésrôl, deportâlâsrôl, kiûzésrôl, ingô és ingatlan
vagyonelkobzâsrôl, "reszlovakizâciôrôl", szûkebb szûlôfôldûnk
kegyetlenûl prôbâlt ôslakô magyarsâgânak tragédiâjârôl
vâltig, elhallgattatlanulirtunk, szôltunk... Evtizede elôszôr, az
elmûlt tavaszon mâsodszor publikâltam: "Belvedere-tôl Kas-
sdig — A felvidéki magyarsdg ûtja az elsô bécsi dôntéstôl a
Kosicky programig" cimû tanulmânyomat. Akik, netân, a
hatâsaiban ma is munkâlô gyôtrelmes mûlt megidézését "idô-
szerûtlennek" vélték, a nemzetiségi sorban élô, kitûnô, bâter
dr. Janics Kdlmdn-nak "A hontalansdg évei — A szlovdkiai
magyar kisebbség a mdsodik vildghdborû utdn 1945 - 1948"
cîmû, az Eurôpai Protestâns Magyar Szabadegyetem pél-
dâtadô gondozâsâban megjelent pompas kôtetét tanulmâ-
nyozzâk. Az Illyés Gyula-i elôszô szerint: "Oriâsi munka
tetôzése Janics Kâlmân mûve. S ugyanakkor sajât szellemi
életûnkben ûtirânyîtô vâllalkozâs. Hogy a magyar anyanyel-
vûség minden teriiletérôl hasonlô helyzetfôlmérést kapjon a
vilâg lelkiismerete"!



"Jogunk magyarnak lennï!" — hangzik az 1968-as
Felvidéki Magyar Kâté. Ebben a ma mâr tôrténelmi sum-
mâzâsban a felvidéki magyarsâg kollektîv nemzeti jogait,
jôvôt formâlô szempontjait rôgzité a "mâsod- és harmad-
virâgzâs" bâtor, mûvelt nemzedéke. "Az ember természetes
jogâhoz tartozik anyanyelvének, nemzetiségének megtartâsa...
A jôvôbe nézô nemzeti politika a nemzetek, nemzetiségek
kôzôtti ôsszeûtkôzéseknek ûgy kîvânja elejét venni, hogy a
nemzetiségi kérdést igazsâgosan, sôt nagyvonalûan oldja meg.
Kôzismert, hogy a nemzetiségi létbôl objektîve is adôdnak
bizonyos hâtrânyok. Ezért el kell fogadni azt a felfogâst, hogy a
nemzeti kisebbségnek biztositékokkal, kûlônieges jogokkal kell
rendelkeznie, hogy fenntarthassa létét, megôrizhesse nemzeti
mivoltât... Az anyanyelvi oktatâs korlâtozâsâval a nemzetiséget
megfosztanâ nemcsak kûlônieges, hanem az egyenlô jogoktôl
is. A nyelv a nemzet legsajâtosabb, legjellemzôbb ismérve,
elvesztését nem pôtolja semmi! Az anyanyelvi oktatâs lehetô-
ségeinek bôvitése, a nyelvi egyenjogûsâg teljes megvalôsitâsa,
mindezek olyan kôvetelmények, amelyeket az igazi nemzetiségi
egyenjogûsîtâs elve kényszerit reânk — visszavonhatatlanul,
halaszthatatlanul. Egyszer és mindenkorra szakitani kell azzal
az egyeduralmi âbrânddal, hogy "a nemzettôl idegen eleme-
ket" be kell olvasztani a tôbbségbe... Kôzismert, hogy a
magyarsâg a mâsodik vilâghâborût kôvetô években, ha nem
akart megvâlni szûlôfôldjétôl, kénytelen volt magât alâvetni
olyan diszkriminâciôs intézkedéseknek, amelyek a nemzetkôzi
jogon kivûl emberi méltôsâgât is mélyen sértették. El kell tehât
ismerni a nemzeti sajâtossâgok birtoklâsânak, megnyilvâ-
nulâsânak elidegenîthetetlen jogât. A nemzeti sajâtossâgok —
kôztûk elsôsorban is a nyelviek — ne lehessenek tôbbé vita
târgyai... Minden nemzet, nemzetiség leghôbb vâgya,
hogy a lehetô legteljesebben élhesse a maga sajâtos életét. E
nemzeti lét és ônkifejezés elengedhetetlen feltétele az on-
rendelkezés és az ônigazgatâs elvének elismerése, gyakorla-
tânak megadâsa. Ha e két alapvetô feltétel hiânyzik, akkor a
nemzet vagy nemzetiség ônkifejezési kényszere hatvânyozottan
jelentkezik, erôteljesebben nyilvânul meg: a nemzet —
fennmaradâsa érdekében — harcolni kezd jogainak elisme-
réséért. A természetes nemzeti igények és vâg^yak elfojtâsa tehât
nem gyengîti, ellenkezôleg, erôsiti a nemzeti tudatot. Az



ellentétek kôvetkezményei napjainkban belâthatatlanok.
Nincs mâs kiût, minthogy megoldani, rendezni nemzeti, a
nemzetiségi egyûttélésbôl fakadô problémâkat: 'rendezni
végre kôzôs dolgainkat'!' — fejezôdik be a szlovâkiai
magyarsâg vâltig kiilônôs fîgyelmet érdemlô, ûj és kor-
szerû koncepciôkat megfogalmazô bâtor — s miként a
kôvetkezôkben lâtjuk — feledhetetlen âllâsfoglalâsa.

A Dubcek-i enyhûlés, az ûn. prâgai tavasz rôvid szakaszât a
Gustav Husak-i resztalinizâciô kôvette. Ûjbôl megindult a
magyarellenes hadjârat!

Illyés Gyula irja "Szellem és erôszak" dmû, a leszakîtott
magyarsâg tragikus sorsâval foglalkozô — a hazai rendszer
âltal lefoglalt — kôtetében: "Csehszlovâkia terûletén engem
megalâztak. Râm szôltak, hogy ne beszéljek az anyanyelve-
men. Ilyen szavakkal râpirîtottak a târsasâgomban levô nôre, a
feleségemre is a nélkûl, hogy môdomban lett volna ôt
megvédenem. Tudtomra adtâk tehât, nem is egyszer, hogy
nem lâtnak szîvesen; a fegyelmezetten kimondandô tétel, hogy
a magyarsâg anyanyelve kôrûlbelùl fél évszàzada izzôan sûtô
gyûlôlet pdntjdban él!"

A folyvâst fokozôdô nyomâst, a nyilt elnemzetlenitési
tôrekvéseket messzehangzôan bizonyîtja a "Csehszlovdk Szo-
cialista Kôztdrsasdg magyar nemzetiségének jogait védô
bïzottsdg" — minden szâmottevô cseh és szlovâk âllami és
pârtfunkcionâriushoz eljuttatott — memoranduma, amelyet
— Észak-Amerïkdban elôszôr — a clevelandi XIX. Magyar
Taldlkozôn tételesen ismertettem.

A mémorandum ônmagâért beszél, ezért az alâbbiakban
idézzûk:

Tiz éve annak, hogy életbe lépett a Csehszlovâk
Szocialista Kôztârsasâg 100/1960. sz. alkotmânytôrvé-
nyének môdosltâsa: a 143/1968. sz. alkotmânytôrvény a
csehszlovâk àllamszôvetségrôl, ezzel egyidejûieg a
144/1968. sz. alkotmânytorvény a nemzetiségek hely-
zetérôl.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a 144/1968. sz.
alkotmânytôrvény végrehajtâsa nem elégltette ki a nem
zetiségek elvârâsait, mert

1. Nem biztosîtotta a nemzetiségek szociâlis, gaz-



dasâgi és kulturâlis fejlôdését, hogy kiegyenlîtsék a két
nemzettel szemben 1945 ôta fellépô kùlônbségeket.

2. Nem biztositotta a nemzetiségek kollektiv rész-
vételét az âllam politikai életében.

3. Nem biztositotta a nemzetiségi iskolaùgy ôsszes
fokozatânak arânyos fejlôdését.

4. Nem kezeskedett a nemzetiségek erôszakos asszi-
milâlâsânak megâllitâsârôl.

Az itt rôgzitett alapelveknek a Nemzetgyûlés és a
Szlovâk Nemzeti Tanâcs âltal a nemzetiségek érdekét
szolgâlô tôrvényekkel valô alâtâmasztâsa azonban el-
maradt.

Ezért az elmûlt tiz évben a Szlovâk Szocialista
Kôztârsasâg terûletén a nemzetiségek alkotmânyban
rôgzitett ônâllô intézményes jogainak degradâlâsa leg-
jobban a magyar nemzetiséget sûjtotta.

Az alkotmânyellenes diszkriminâciô leginkàbb a kô-
vetkezô teriileteken jelentkezik.

I. Iskolaiigy:
a magyar tannyelvû bôlcsôdék létesitésének elha-

nyagolàsa;
a magyar tannyelvû alap- és kôzépfokû iskolâk

szâmânak csôkkenése;
az iskolai osztâlyok csôkkentése;
az alapfokû magyar tannyelvû iskolâk tanulôlétszâ-

mânak az iskolakôteles magyar nemzetiségû gyermekek
szâmâhoz képest mintegy 30%-os csôkkentése;

kisérlet a magyar tanitâsi nyelv szlovâkra vâltozta-
tâsâra;

a kôzépszintû szakmai képesités magyar nyelven
tôrténô megszerzésének elégtelen volta a szakiskolâkban
és az ipari tanulô-intézetekben;

a Nyitrai Pedagôgiai Fôiskola magyar tagozatânak
fôlszâmolâsa, ami a magyar tannyelvû alapiskolâk pe-
dagôgusképzésének megszûntetését jelenti ;

a magyar nemzetiségû diâkok alacsony szâma a
CSSZSZK egyetemein és fôiskolâin (250%);

a Magyar Népkôztârsasâg fôiskolâin és egyetemein a
tanulâs és tudomânyos képesités megszerzésének kor-
lâtozâsa;



a magyar kisebbség és a szlovâk tôbbség mûveltségi
szintje kozt a szakadék elmélyitése.

II. Kultùra:

a magyar nemzetiségû âllampolgârok kulturâlis sziik-
ségleteinek a mûkedvelô mozgalomra és szépirodalomra
valô tudatos szûkîtése;

A magyar nemzetiségû âllampolgârok sajâtos kul
turâlis fejlôdésének szândékos leszûkitése a magyar
mûvelôdési intézmények âtlag alatti tâmogatâsâval;

a magyar nemzetiségû âllampolgârok kônyvkiadâsi,
anyanyelvi publikâciôs fejlôdési lehetôségeinek majdnem
lehetetlenné tétele (pl. a Madâch Kônyvkiadô kapaci-
tâsânak tûlnyomô részét forditâsok megjelentetése kôti
le);

a magyar nyelven kiadott ûjsâgok és folyôiratok
fejlôdésének korlâtozâsa és nem megfelelô vâlasztéka;

a Magyar Népkôztârsasâgbôl behozott kônyvek szâ-
mânak csokkentése, a România Szocialista Kôztârsa-
sâgban. Jugoszlâviâban, a Szovjetuniôban és a vilâg tôbbi
orszâgâban megjelenô magyar kônyvek teljes kizârâsa, a
vâmhivatalban az egyéni kônyvbehozatalt Nyugatrôl,
kûlônôsen a dollârszférâbôl akadâlyozzâk, ami ellentétes
az 1975-ôs Helsinki Egyezménnyel;

a Magyar Népkôztârsasâgbôl behozott kônyvek ârâ-
nak (kb. 53%-os) nôvelése;

a magyar nyelvû népmûvelés korlâtozâsa;
elodâztâk a magyar nemzetiség igényeit szolgâlô, a

târsadalomtudomâny âgazatait tômôritô ônâllô tudo-
mânyos intézet létrehozâsât a Csehszlovâk Szocialista
Kôztârsasâgban.

III.Gazdasàgi élet:
a magyar nemzetiségû âllampolgârok lakta terûletek

diszharmonikus fejlesztése;
ezen teriiletek rosszul szervezett iparositâsa a magyar

etnikum hatékony asszimilâlâsâra irânyul;
az ezen a terûleten létrehozott ipar szâmâra a magyar

nemzetiségû itjûsâgbôl a tâvlati szakemberképzés elég-
telen;



a magyar nemzetiségû lakossâg nem k'ivânatos mér-
tékû munkavâllalâsa a jârâs hatârain tûl;

a magyar lakossâg kedvezôtlen tàrsadalmi ôsszetétele;
az infrastruktûra eimaradottsâgânak kisebb ùtemû

feiszâmolâsa fékezi a terùlet âltalânos fejlesztését.

IV. Polîtîkai élet:

a magyar nemzetiségû polgârok kollektiv politikai
jogainak ei nem ismerése;

a CSEMADOK — Csehszlovâkiai Magyar Dolgozôk
Kulturâlis Szdvetsége — kizârâsa a Szlovâk Nemzeti
Frontbôl;

a magyar nemzetiségû kûldottek nem megfelelô
szociâlis ôsszetétele a vâlasztott testûletekben;

a Szlovâk Szocialista Kbztârsasâg kormânya âltal
megbizott, nemzetiségi ûgyeket figyelemmel kisérô mi-
miszteri funkciô megszûntetése;

nem hoztâk létre azokat a szervezeteket, amelyek a
vâlasztott testûletekben és az âllamhatalmi végrehajtô
szervekben biztositanâk a nemzetiségek jogainak érvé-
nyesitését.

Ezekbôl az alapvetô hiânyossâgokbôl kiindulva fordulunk
a Csehszlovâk Szocialista Kbztârsasâg elnôkéhez, dr.
Gustav Husakhoz,

a CSSZSZK kormânyânak elnbkéhez, Lubomir
Strougal mérnôkhôz,

a CSSZSZK Nemzetgyûlésének elnbkéhez, Alois
Indrâhoz,

a CSSZSZK Nemzeti Frontja elnbkéhez, dr. Gustav
Husakhoz,

a CSKP KB fôtitkârâhoz, dr. Gustav Husakhoz,
a Szlovâk Szocialista Kbztârsasâg kormânyânak el

nbkéhez, dr. Petar Colotkâhoz,
a Szlovâk Nemzeti Tanâcs elnbkéhez, Viliam

Salgovichoz,
a Szlovâk Nemzeti Tanâcs alelnbkéhez és a nemzeti

bizottsâgok elnbkéhez, Banyô Mâtéhoz,
a Szlovâk Szocialista Kbztârsasâg kormânyânak al

elnbkéhez és a SZSZK nemzetiségi tanâcsânak alelnbké
hez, Jân Gregor mérnbkhbz.



a SZSZK kormânyânak munkaûgyi és szociâlisiigyi
miniszteréhez, Krocsâny Dezsô mérnôkhôz,

az SZSZK Nemzeti Frontjânak einokéhez, Jozef
Lénârthoz,

a Szlovâk Kommunista Part elsô titkârâhoz, Jozef
Lénârthoz

és a CSSZSZK tôbbi âllampolgârâhoz, hogy a sajât
jogi és hatalmi funkciojukbôl, valamint alkotmânyjogi
feleiôsségûk tudatâban sùrgessék a fent emlitett kérdések
kivizsgâlâsât és tôrvényes rendezését a nemzetiségi lét
egyenjogûsâgânak alapjân, kiilônôsen a kôvetkezô kér-
désekben:

A) Iskolaiigy
A 100/1960. sz. alkotmânytbrvény 2. fejezete, 19.

cikkely, 2. bekezdés, 20. cikk. 2. bek., 24. cikk. 3. bek. és
26. cikk., valamint a 144/1968. sz. aikotmânytorvény 3.
cikk. 1. bek. a) pontja értelmében:

feltétel nélkûl biztosittassék a magyar nemzetiségû
ifjûsâg anyanyelvi képzése, kezdve a magyar nyelvû
bolcsôdék alapitâsâval, a magyar tannyelvû ôvodahâlôzat
bôvitésével, egészen a teljes âltalânos és szakkozépiskolai
anyanyelvû oktatâsig a gimnâziumokban, szakkôzép-
iskolâkban, tanonciskolâkban, fôleg azokban az âga-
zatokban, amelyek a magyar nemzetiségû âllampolgârok
lakta terùleteken szûkségesek.

Konkrét intézkedésekkel noveljék a magyar nemze
tiségû diâkok szâmât a CSSZSZK fôiskolâin és egyetemein
(kb. 250%), fôleg az orvosi fakultâson (300%), jogi
fakultâson (400%), kôzgazdasâgi fakultâson (500%),
vagyis hogy szâmuk arânya megfeleljen a CSSZSZK-ban
élô magyarsâg arânyânak.

Biztositani kell a magyar nyelvû tanulâst a Nyitrai
Mezôgazdasâgi Fôiskolân és a kassai Âllatorvosi Fôis-
kolân és ezekben az intézményekben kb. 300%-kal
nôvelni kell a magyar diâkok szâmât.

Magyar nyelven biztositsâk a szakmai gyakorlatot, a
magyar anyanyelvi vizsgâzâs jogât a pozsonyi Komensky
egyetemen, a kassai P.J. Safarik egyetemen, a kémiai
technolôgiai fakultâson, a pozsonyi Szlovâk Mûszaki



Fôiskolân, a vegyészeti, gépészeti, épitész-, villamos-
mérnoki karân és a kassai Mûszaki Fôiskola gépész-
mérnôki karân.

A pozsonyi Komensky egyetem bôlcsészkarân a
magyar nyelv tanszéke bôviiljôn hungarolôgiai és hunga-
risztikai tanszékké ûgy, hogy ez a tanszék a fakultativ
oktatàs keretein belùl nyiljon meg és pârosithatô legyen az
egyetemen elôadott tôbbi tantàrggyal.

Nyiljon Pozsonyban magyar nyelvû pedagôgiai fôiskola
a magyar alap- és kôzépfokû pedagôgusok képzésére.

Biztositékot kérûnk, hogy ne kerùljon sor ûjabb olyan
kisérietekre, amelyek a magyar tannyelvû iskolâk magyar
tanitâsi nyelvét szlovâkra vàltoztatnâk.

A magyar nemzetiségû àllampolgârok részére bôviiljôn
az egyetemi és fôiskolai tanulâs lehetôsége a Magyar
Népkôztârsasâgban, elsôsorban a târsadalomtudomâ-
nyokban és olyan szakterùleteken, amelyek a magyarlakta
teriileteken sziikségesek.

B) Kultùra
A 100/1960. sz. alkotmânytôrvény 2. fej. 24. cikk. 2.

bek., 28. cikk., valamint a 144/1968. sz. alkotmânytôr
vény 3. cikk. 1. bek. b) és c) pontja értelmében:

Ne korlâtozzâk a magyar nemzetiségû âllampolgârok
kulturâlis igényeit a szépirodalomra és ne degradâljâk a
mûkedvelô mozgalomra, de a civilizâciô mai szintjén
hassa ât a hivatâsossâg és szakszerûség.

Pozsonyi âllandô magyar szinhâz létrehozâsâval fej-
lesszék tovâbb a magyar szinjâtszâst.

Fejlesszék ki a magyar nyelvû tômeges és hivatâsos
népmûvelési tevékenységet, hogy a magyar kulturâlis élet
sokoldalûvâ fejlôdhessék a népmûvelési intézet keretein
belul, erôsîtsék meg a kôzponti nemzetiségi osztâlyt
Pozsonyban és hozzanak létre nemzetiségi osztâlyokat a
jârâsi kultûrhâzak mellett.

Létesûljôn kôzponti magyar kônyvtâr terûleti fiô-
kokkal.

A CSSZSZK-ban magyar kulturâlis kôzpont létre-
hozâsa, amely intézményesen szervezze a magyar hiva
tâsos képzômûvészeti és zenei kultûrât, népi és helyi
jellegû szellemi és anyagi tevékenységet.



Nôvekedjék a magyar nyelvû kiadôi tevékenység
nyomdai és papirkapacitâsa; minden teriileten nôvekedjék
a vâlaszték a jôvâhagyott tematikai csoportokban a
Madâch Kônyvkiadônâl, egyidejûleg szélesedjék a szak-
szerkesztôi kâderâllomâny.

A szépirodalmi folyôirat mellett ônâllôan szerkesztett
kulturâlis és târsadalomtudomânyi folyoiratok jelenjenek
meg a mûszaki és természettudomânyi ismeretek ter-
jesztésére is.

Hozzanak létre ônâllôan szerkesztett magyar heti-
lapot, amely fôleg târsadalmi problémâkkal foglalkozik.

Legyenek keriileti, kéthetente megjelenô magyar lapok
az alacsony szmvonalon és elszôrtan megjelenô jârâsi
lapok helyett:

a nyugat-szlovâkiai keriilet részére 2 db,
a kôzép-szlovâkiai keriilet részére 1 db,
a kelet-szlovâkiai keriilet részére 1 db kéthetente

megjelenô hetilap.
Vezessék be a magyar nyelvû adâsokat a csehszlovâk

televîziô pozsonyi elsô mûsorâban.
Hozzanak létre ônâllô tudomânyos intézetet târsa

dalomtudomânyi tagozattal, amely a magyar nemzetiség
életének fejlôdését vizsgâlja. Az intézmény szakemberei
nagyobb részben magyar nemzetiségûekbôl kerûljenek ki.

Viszonylag megfelelô munkalehetôséget biztositsanak
a magyar nemzetiségbôl szârmazô, felsôfokû végzettségû
âllampolgâroknak, kiilônôsen a humânus tudomânyok
teriiletén, hogy hâzassâg cimén ne kényszeriiljenek
kikôltôzni Csehszlovâkiâbôl.

Gazdasâgi szempontok alapjân ne tôrténhessék meg a
magyar kisebbség kultûrâjânak szândékos elnyomâsa.

C) Gazdasâgi élet
A 143/1968. sz. alkotmânytôrvény 1. fej. 5. cikk. 2.

bek. és5. bek. értelmében:
Sziintessék meg a magyarlakta teruletek gazdasâgi

elmaradottsâgât. Ezen teriiletek iparositâsa az adott
szociâlis és természeti feltételekkel ôsszhangban tôrténjék,
kiilônôsen a mezôgazdasâgi termelésre valô alapozâsban
és az élelmiszeripar telepitésében. A lappangô munka-
nélkiiliség — amelyet a mezôgazdasâgi szférâbôl felsza-



badulô munkaerô hoz létre a mezôgazdasâgi termelés
modernizâlâsa miatt — megszûntetése ûj munkahelyek
létrehozâsâval, ûj feldolgozôipar, kônnyû- és nehézipar
telepitésével, hogy csôkkenjen a nem kivânatos elvân-
dorlâs ezekrôl a terùletekrôl, amelyek elsôsorban a
magyar lakossâgot sûjtjâk.

Ezen terùletek iparânak szakemberpôtlâsât fôleg errôl
a vidékrôl szârmazô szakemberek soraibôl fedezzék.

Az iparosîtâst megelôzôen megfelelô agitâciôval irâ-
nyitsâk a fiatalokat az iparos'itâsnak megfelelô szakû
magyar nyelvû szakiskolâkba. A magyar szakiskolâk
befogadoképességét a szùkségletekhez igaz'itsâk, fôleg a
szakkôzép- és tanoncintézetekben.

A humânus szempontokkal harmonikusan fejlesszék
az ipari és mezôgazdasâgi termelést. Elsôsorban:

a) a magyar és szlovâk etnikum hatârterùletén szûn-
tessék meg a fôldmûvesszôvetkezetek erôszakos ôssze-
vonâsât és a falvak egyesitését,

b) sziintessék meg a nagyûzemi termelés kàros ha-
tâsait, amelyek a mezôgazdasâgi termelés esztelen inten-
ziwé tételébôl kôvetkeznek, îgy a természetes kôrnyezet
vegyszeres szennyezését, fôleg a Csallôkôzben és a
kelet-szlovâkiai medencében;

c) âllitsâk meg a kôrnyezet intenziv szennyezését
kémiai vegyszerekkel a siksâgokon, Dél-Szlovâkia terli-
letén, fôleg a Csallôkôzben, a losonci-kassai és rozsnyôi
medencében, a szlovâk karszthegységben és a kelet-
szlovâkiai siksâg déli részén.

A nagykiirtôsi, rimaszombati, rozsnyôi, losonci, kassai
jârâsok déli falvaiban hozzanak létre kisipari ùzemeket a
lakossâg megkôtésére, mert a lakossâg életfeltételeinek
romlâsa miatt elkôltôzik, illetve kihalôfélben van.

Ne kerûljôn sor iparositâs iirûgyén a magyar etnikum
erôszakos asszimilâlâsâra, mint ahogy ne szolgâlja ezt a
célzatosan âtgondolt urbanizâciô vagy egyes teriiletek
gazdasâgi fejlôdésének kôvetkezetes korlâtozâsa.

A Duna csehszlovâkiai szakaszân épûlô vizi erômûvek
ne sérthessék a lakossâg etnikai és gazdasâgi érdekeit
ezeken a terûleteken, amelyeket dôntô szâmban magyar
nemzetiségû âllampolgârok laknak.



D) Politikai élet
A 100/1960. sz. alkotmânytôrvény 1. fej. 6. cikk.,

vaiamint a 143/1968. sz. alkotmânytôrvény 2. fej. 37.
cikk. 3. bek. értelmében:

Ûjltsâk meg a CSEMADOK részvételét a Nemzeti
Frontban.

Az SZSZK kormânyâban ûjitsâk fel a nemzetiségi
ùgyeket fïgyelemmel kisérô miniszteri funkciôt. A hivatal
beosztottjai a miniszterrel és a miniszterhelyettessel egyûtt
a nemzetiségek soraibôl legyenek.

Nevezzenek kl a nemzetiségek soraibôl miniszter-
helyetteseket, âllamtitkârokat, fôleg az iskolaûgy, kul-
tûra, egészségiigy, mezôgazdasâg, élelmiszeripar, fej-
lesztés és technika, ipar és épltészet terén, akik hivata-
luknâl fogva fïgyelemmel kisérjék, irânyîtsâk a nemze-
tiségiieg vegyes terùletek feladatainak megoldâsât.

A magyar nemzetiségû kiildôttek a vâlasztott szer-
vekben ne csupân az alsôbb târsadalmi osztâlyok ôssze-
tételének arânyât javltsâk.

Nemzetiségi képviselôknek a nemzetiségek érdekében
tett interpellâciôi ne szâmîtsanak âllamellenes tetteknek.

A nemzetiségi kiildôttek nemzetiségi klubokba tô-
môrûlhessenek.

A nemzetiségi kiildôttek ônâllô szakemberekkel târ-
gyalhassâk meg a nemzetiségi iigyeket.

Az SZSZK-ban keriileti szinten is alapitsanak nem
zetiségi tanâcsokat (magyart és ukrânt) a nemzetiségek
szakembereibôl.

A vegyes lakossâgû jârâsi nemzeti bizottsâgok mellett
alakitsanak nemzetiségi tanâcsokat a nemzetiségi iigyek
fïgyelemmel kîsérésére, fôleg az iskolaiigy, kultûra,
munka- és szociâlis iigyek, az egészségiigy teriiletén és az
âltaiânos egyenjogûsâgot érintô kérdésekben.

A nemzetiségileg vegyes jârâsokban a vârosi és jârâsi
nemzetiségi bizottsâgokban szintén alakitsanak nemze
tiségi osztâlyokat, fôleg az iskolaiigy, kultûra és egész
ségiigy teriiletén.

A nemzetiségi âllampolgârok valôsâgban is hasznâl-
hassâk a nemzetiségi nyelvet a hivatalos irâsbeli és szôbeli
érintkezésben a nemzetiségileg kevert jârâsokban, to-



vâbbâ kerùleti szinten, kozponti, âllami és pârtszervek-
nél, az SZSZK teriiletén a magyar és ukrân nyelvet.

A falvakban, vârosokban és jârâsi szinten a nemze-
tiségileg kevert terûleteken kotelezô legyen a kétnyelvûség
a felekkel valô érintkezésben, fôleg az âllamigazgatâs-
ban, postân és vasûton.

E) Jogok
A 143/1968. sz. alkotmânytorvény 5. fej. 76. cikk. 2.

bek., valamint a 6. fej. 87. cikk. b) pont, 89. cikk. 9. bek.,
93. cikk. értelmében:

vizsgâljâk feiùl a 144/1968. sz. tôrvény 1, 3, 4, és 5.
cikkelyének nem tcljcsltését és figyelmen kîviil hagyâsât.

Ezt az emlékiratot a 100/1960. sz. alkotmânytorvény
2. fej. 29. cikkelye értelmében terjesztettiik elô.
1979 mâjusâban
A CSSZSZK magyar nemzetiségének jogait védô bizottsàg

Ime, a felvidéki ôslakô magyarsâg ma mâr pixszta létét
fenyegetô gravâmenek halmazata! Illyés Gyula szerint; "a
szlovâkiai magyarsâg helyzete nem egy tekintetben aggasztôbb
a româniainâl;... ha egy tôbbségi orszâg képtelen arra, hogy
kisebbségeit ûgy kezelje, mint a tôbbi âllampolgârt: méltatlan
arra, hogy azok sorsât irânyîtsa. Azok megvédésével magânak
az oly bajosan civilizâlôdô vilâgnak kell védekeznie az oly
kônnyen megûjulô barbârsâg ellen. A barbârsâg ragâlytûnetei
sehol nem ûtkôznek ki riasztôbban, mint a gyengébbek — a
védtelenek — irânti viselkedésben."

Az ûjabb szlovâk tôrténetîrâsban a végzetes évek magyar-
ellenes "mîtosza" tovâbb él, sôt ûj, elképesztô erôre kapott
(Cambel, Lavovâ, Purgat, Victor); a budapesti pdrttôrténé-
szek (Dolmânyos, Nemes, Tilkovszky) készséggel segédkeznek
nekik a soha, sehol sem tapasztalhatô ôngyalâzâssal, sôt a
felvidéki és kârpâtaljai magyarsâg létérdekeit legsûlyosabban
sértô denunciâlâssal! Mindezzel részletesen foglaikoztam az
itteni, kanadai és svâjci sajtônkban kôzôlt "Pdrtos tôrténet-
irds és a leszakûott magyarsdg cimû elemzésemben. A pozsonyi
rangos Irodalmi Szemlében dr. Janics Kâlmân oktatta ki a
pesti pârttôrténészeket: "A magyar kisebbségek aligha fognak
kollektîv ôngyilkossâgot elkôvetni csak azért, mert a szom-
szédos, azonos nyelvû és kultûrâjû orszâg tudomânyos iro-



dalma nem vâllalja velûk a leglazâbb szolidaritâst sem..." A
Tilkovszky Lorântok még homâlyos célzâsokban sem veszik
tudomâsul a szlovâkiai magyarsâg hâborû utâni szôrnyû ka-
tasztrôfâjât, sommâsan îtélik cl a legnemesebb humanista
hagyomânyokbôl tâplâlkozô felvidéki magyar lelkiséget, Eu-
rôpa-tudatot, tagadjâk meg a "vox humana" népét. Mennyire
fâj a szîv, hogy — nem eiôszôr — Pozsonybôl kisebbségi
magyarnak kell tiltakoznia a tôrténelem budapesti kôros
deformdldsa ellen!

"A Csehszlovdk Szocialista Kôztdrsasdg magyar nemzeti-
sêgének jogait védô bizottsdg" — memorandumânak terjeszté-
séért — megbizhatô ûton kijuttatott kôzlés szerint — csak
a galântai jârâsban hâzkutatâssal egybekôtôtt, legalâbb
ôtven letartôztatâst eszkôzôltek. Az ismét magâra talâlô, né-
pûket, a magyar jôvôt féltô felvidéki magyar értelmiséget
sorozatos rendôri kihallgatâsoknak, âllandô zaklatâsnak ve-
tették alâ. Mindezt Nyugat-Eurôpâban a ranges Neue Ziircher
Zeitung (amelynek 1979 nov. 4-i szâma Literatur und Kunst
rovatâban Illyés Gyulânak a nemzetiségi kérdéssel foglalkozô
kitûnô tanulmânyât is publikâltâk) "Die bedrangte ungarische
Minderheit in der Slowakei" cîmû jôl dokumentâlt hîradâsa
is nyomatékkal hangsûlyozza.

A mâsféiszâz csonkahazai értelmiséginek a Charta 77-et
tâmogatô emiékirata a "hatszâzezres szlovâkiai magyar nem-
zetiség" jogait szâmonkérô, tudomâsunk szerint elsô, nem
hivatalos, "tômeges" kiâllâs, amelyet meleg szîwel jegyez-
hetûnk fel.

Nekunk pedig, akik 1948 ôta hallatjuk hangunkat, mind
"A hontalansâg évei", mind a mémorandum tovâbbi,
ernyedetlen munkâra ôsztônzô igazolâs és bizonysâgtétel.

Figyelmezzùnk most mâr valamennyien a felvidéki ôslakos
magyarsâg ûjabb, kétségbeesett segélykiâltâsâra!

HOZZÂSZÔLÂSOK

Kun Szabô Istvdn (Philadelphia, PA) személyes felvidéki
tapasztalatairôl szâmol be. Legelsôsorban a papok példâs
magatartâsât és a magyarsâg ôsszetartâsât emeli ki, temp-
lomok ûjjâépitésérôl s Arpâd-kori leletekrôl szâmol be, aztân
elmondja, hogy Pozsonyban és Kassân mindôssze két-két



magyar felîrâst lâtott, Kassân a Râkôczi-emléket megtekinteni
nem lehetett, s hogy a legnagyobb elnyomâs Nyitrân és
Nagyszombaton tapasztalhatô. Kulôn emlékezik meg arrôl a
hâtrânyos helyzetrôl, hogy felvidéki magyar fiatalokat Ma-
gyarorszâgon nem vesznek fel egyetemre.

Nt. Ludwig A. Aurél dr. (East Chicago, Indiana) az
elôadôval kôzôs felvidéki emiékeire tôrténô hivatkozâs utân

arra hîvja fel a figyelmet, hogy az emberi jogok egyéni
védelmén tûlmenôen a nemzetiségek kollektîv jogainak el-
ismerése még mindig nem jelent gyakorlati valôsâgot, bâr
kétségtelen, hogy a kollektîv nemzetiségi kérdés jogosultsâ-
gânak elismerése egyre jobban kialakulôban van. A felvidéki
magyarsâg helyzetének ismerete ebben a vonatkozâsban is
rendkîviil tanulsâgos kôvetkeztetésekre nyûjt môdot.

Sirchich Ldszlô elôadô vâlaszâban sajnâlattal âllapîtja
meg, hogy bizony Pozsonyban, Kassân ma bûn, ha valaki
magyarul beszél; sokszor még Komâromban is az. A kérdéssel
kapcsolatban Châszâr Ede dr. "Décision in Vienna" cîmû,
1978-ban megjelent kitûnô munkâjâra hîvja fel a figyelmet.
(Rendkîviil sokoldalû megvilâgltâst kapunk az elôadônak "A
Felvidék az ezeréves magyar âllamtestben" cîmmel 1979-ben
kiadott tanulmânyaibôl is. A szerkesztô.)

Ft. Békési Istvdn, SJ. (Toronto, Ont. Kanada) a
Felvidéken tanulâssal és tanîtâssal eltôltôtt 4 évére hivatkozik,
aztân a felvidéki magyarok felkészûltségének és ôntudatos-
sâgânak igazolâsâul nem Fâbry Zoltânra, Mécs Lâszlôra vagy
Pfeiffer kanonokra és mâs ismert nagyokra hivatkozik, hanem
Meggyessy Sândor tanîtôra, aki a KALOT orszâgos elnôke lett,
a Csallôkôzbôl Zalâba âttelepûlt Babôti Ferencre, aki Râkosi
Mâtyâssal szemben keriilt be az orszâggyûlésbe, mint képviselô
és Csipôz bâcsira, akit tanîtôi âllâsâbôl a csehek azért
nyugdîjaztak, mert "nagy magyar" volt. Csipôz bâcsi azt
vâlaszolta erre; "Csehszlovâkia nekem most hazâm, Magyar-
orszâg azonban anyâm. Anyâmat nem tagadhatom meg." A
felszôlalô szerint ez a vâlasz fejezi ki a felvidéki magyarsâg
hûségét leginkâbb.

Vârdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) ugyancsak személyes
tapasztalatai alapjân megâllapîtja, hogy a magyarsâg helyzete



Csehszlovâkiâban szomorû és elkeseritô. Terror ugyan nincs,
de a szellemi bânâsmôd talân a terrornâl is rosszabb. Errôl

nemcsak maga gyôzôdôtt meg, hanem Illyés Gyula is
nyilatkozott. Az egész Csehszlovâkiâban ômletes sovinizmus
van. Amikor Pozsonyba érkezett, barâtja éppen rendôrségi
kihallgatâson volt, ezért nem is talâlkozhatott vele. Mâskor
magyarul jôl beszélô idôsebb szlovâk figyelmeztette târsasâ-
gukat, hogy ne beszéljenek magyarul, mert az ifjabb nemzedék
valôsâggal gyûlôli a magyarokat. A felvidéki magyar értel-
miségieknek egyetlen vigaszuk, hogy âtjârhatnak Magyar-
orszâgra, ugyanakkor keserû fâjdalmuk, hogy tâmogatâst ott
sem kapnak. A maga részérôl 1979-ben ugyanûgy érezte magât
a Felvidéken, mint 1977-ben Erdély teriiletén. Sajnos, ôszintén
meg kell mondania, hogy a Felvidék magyarsâga felé
ugyanolyan aggodalommal kell tekintenûnk, mint Erdélyé
felé.



A TRIANONI "BEKEKÔTÉSROL"

Szilassy Sàndor dr. (Turnersville, NJ):

A TRIANONI BÉKEKÔTÉS
TÂRGYILAGOS TÔRTÉNETE

A versaillesi park szélén nyûlik a fâk fôlé a Trianon Palace
Hôtel épûlete. A manzârdszobâk ablakâbôl ât lehet pillantani
a kirâlyi palotâra. Trianont a napkirâly, XIV. Lajos épîttette
1678 és 88 kôzôtt; késôbb, a nagy forradalom utân leânyiskola
lett belôle. Az elsô vilâghâborûban Foch marsal fôhadiszâl-
lâsa foglalta el. Ma ôszhajû nénikék iilnek a gobelin dîszîtésû
kék és pires bârsony karosszékekben a perzsa szônyeges
folyosôn, amely az étterembe vezet. A szûziesen fehér
bûtorzatû étterem kandallôja felett mârvânytâbla magyarâzza
meg a lâtogatôknak, hogy ott îrtâk alâ 1920 jûnius 4-én a
szôvetséges és târsult hatalmak (az ûgynevezett Entente) és
Magyarorszâg képviselôi a békeszerzôdést.

A trianoni béke a hâborûkat kôvetô, gyakran terûleti
veszteséggel jârô szerzôdéseknél jôval tôbbet foglal magâba.
Annak leszôgezése mellett, hogy az Osztrâk-Magyar-Monar-
chia felbomlott, Trianon elismertette Magyarorszâggal a
Monarchiâbôl alakult âllamokat is, s ezzel mintegy nemzet-
kozi jogi alâtâmasztâst adott az ûjonnan létrejôtt utôdâlla-
moknak. A békeszerzôdés tôbb mint 3,000.000 magyart
szakîtott el az anyaorszâgtôl, korâbbi terûletének 71.4%-âval
és az egész lakossâg 61 %-âval egyiitt.

Jâszi Oszkdr felmérése szerint kerek szâmban ôt milliô
lelket "szabaditottak fel," és négy és fél milliôt tettek

irredentistâvâ. Hozzâ kell tenniink ehhez, hogy Jâszi adatai
rendkîvûl konzervatîvak, mert az elszakitott magyar és egyéb
kisebbségek szâmât alâbecsûli. Azok, akik az elsô vilâghâborû
végén elfoglalt és késôbb elcsatolt terûleten éltek, gyakran
nemzetiségi nyomâsra vagy pozîciô-féltésbôl mâr korâbban
kezdték magukat românoknak, szlovâkoknak vagy délszlâ-
voknak vallani, holott csupân magyarul tudtak és csak a nevûk
volt idegen hangzâsû.



Ma mâr kevesen tagadjâk, hogy a békeszerzôdés igazsâg-
talan volt. A Molndr Erik szerkesztésében 1967-ben Buda-

pesten megjelent Magyarorszâg tôrténete példâul megâlla-
pitja, hogy a békeszerzôdés nem jelentette a nemzetiségi kérdés
demokratikus megoldâsât. Trianon régi sebeket ûj sebek
ejtésével gyôgyitott, és ahelyett, hogy véget vetett volna a
Duna-vôlgy népei kôzôtt az ellenségeskedésnek, ûj kôriil-
mények kôzôtt nôvelte az animôzitâst.

Kanyarodjunk most vissza térben és idôben a Trianon elôtti
Magyarorszâghoz, kîséreljûk meg a békeszerzôdés okainak
elfogulatlan, ôszinte elemzését. Amennyire lehet, szeretnénk
Illyés Gyula "ne bânts, magyar, magyart" normâjâhoz
igazodni, de ez aligha lesz kônnyû feladat, mert a felelôsség
kérdését nem lehet figyelmen kîvûl hagyni.

Csak néhâny tôrténelmi tényre mutatunk râ, amely
hozzâjârult a trianoni tragédiâhoz. Talân elsôként azt
emlîthetnénk meg, hogy ôseink Eurôpa keresztûtjân telepedtek
meg, aminek ellenséges invâziôk sorozata lett a kôvetkez-
ménye. Keményfejû eleink ritkân alkudoztak az ellenséggel. A
mongolok és tôrôkôk kezdetben egyarânt szôvetségest kerestek
a magyar népben; lehetséges, hogy veszteségeink emberben és
anyagban jôval kisebbek lettek volna, ha kirâlyaink alkuba
bocsâtkoztak volna velûk. A Râkôczi-szabadsâgharc mintegy
80.000 halottba kerûlt, de korabeli becslések szerint a kôzben
kiûtôtt jârvânyok nem kevesebb mint 400.000 embert pusz-
tîtottak el. Az elnéptelenedett teruletekre idegeneket tele-
pîtettek.

Bocskai Istvân, Bethlen Gâbor és mâsok vezetésével egyik
Habsburg-ellenes hadjârat a mâsikat érte, ami miatt Bées
bizony megharagudott a rebellis magyarokra. A hû csehek
fôvârosa, Prâga hosszû ideig volt a Habsburg uralkodôk
székhelye. Ugyanakkor Budân a kirâlyi vâr iiresen âllt.
Magyarorszâggal keveset tôrôdôtt a bécsi udvar, legfeljebb az
adôbehajtâs és katonaâllîtâs erejéig. îgy tôrtént, hogy
szûlôhazânk 1848 elôtt korabeli utazôk leirâsa szerint Eurôpa

egyik legelmaradottabb orszâgânak szâmitott. Kerékagyig érô
sârban, ôkôrvontatâsû, lassû szekereken folyt a kôzlekedés és
hitelhiâny gâtolta a gazdasâgi haladâst, amikor a hatârtôl
nyugatra mâr a korszakhoz képest modem ûthâlôzat és ipar
épûlt ki. Nem csoda, hogy akinek a jôvedelme megengedte.



kûlfôldôn élt az év nagyrészében. Karlsbâdban (Karlovy Vary)
hallottuk, hogy ott szinte minden mâsodik palotât magyar
mâgnâs megrendelésére épîtettek, aki persze magyarorszâgi
jôvedelmét fektette be ott. Igy jârult hozzâ szûlôhazânk a
Habsburg-birodalom Lajtân és Kârpâtokon tûli fejlesztéséhez,
és igy maradt el a fejlôdésben a harcokban megfogyatkozott
magyar nép. Az 1910-i népszâmlâlâs adatai szerint Magyar-
orszâg Iakossâgânak tôbbsége, ha Horvâtorszâgot is szâmba
vesszûk, mâr nem magyar volt. A horvâtok nélkûl kerek
szâmban 54% vallotta magât magyarnak, 15% românnak,
10% szlovâknak, 10% németnek, 2.5% ruténnek és 2.5%
szerbnek. Nemzetiségi vezetôk gyakran emlegették, hogy
1869-ben a lakossâgnak csupân 45.5%a volt magyar; eszerint
négy évtized alatt majdnem 10% magyarosodott el. A
magyarsâg ez idôszak alatt 6 milliôrôl 10 milliôra nôtt;
ugyanakkor a românok félmilliôval, a németek és szlovâkok
szâz-szâzezerrel nôvekedtek, a rutének szâma pedig 469.000-rôl
464.000-re csôkkent. Szâmîtâsba kell vennûnk azt is, hogy
1910-ben a zsidôsâg 900.000-es lélekszâmâval a lakossâg 5%-ât
képviselte. A zsidôk nem minôsûltek nemzetiségnek, hanem az
egyik hivatalosan "bevett" felekezet tagjainak. Tôbbséguk
magyarnak vallotta magât.

Szinte magâtôl értetôdik, hogy az elmagyarosodâs — a
hivatalos tendenciân kivûl — a kôtelezô népoktatâsnak, a
mindeniitt fellelhetô opportunizmusnak, valamint a gyorsan
nôvekvô és iparosodô vârosok felszîvô és nyelvileg uniformizâlô
hatâsânak egyenes kôvetkezménye volt. Emellett az is tény,
hogy a nemzetiségi kérdés kezelése tulajdonképpen a negy-
vennyolcas szabadsâgharcbôl nôtt ki annak kôvetkezmé-
nyeképpen, hogy a bécsi udvar a nem magyar lakossâgot
Kossuth forradalmi hadserege ellen akarta felhasznâlni.
Tôrténelmi sebek lassan gyôgyulnak és kônnyen felborithat-
jâk a kôzgondolkodâs egyensûlyât.

îgy tôrtént, hogy az egymâst kôvetô kormânyok 1867 utân
szinte kivétel nélkûl ellenezték az egyetemes titkos vâlasztôjog
tôrvénybe iktatâsât. Tisza Istvdn 1910 januâr 24-én a
fôrendihâzban jelentette ki, hogy "egyenlô âltalânos vagy azt
megkôzelîtô vâlasztôjogot nem bîrok elképzelni olyképpen,
hogy az ne vezesse végveszély felé a nemzetet." 1918 jûnius
11-én, amikor mâr a politikai eresztékek recsegtek-ropogtak



kôrulôtte, îgy îrt a pârtja képviselôihez intézett kôrlevélben:
"Ne szavazd meg a nôk szavazati jogât." Itt kell megemlîte-
nûnk azt is, hogy 1914-ben a felnôtt lakossàg 8%-ânak volt
csak szavazati joga.

Horvât tôrténészek szerint a magyar és a horvât nép jôl
megfért egymâssal egészen addig, amig a pozsonyi diétân be
nem vezették a mindenki âltal hasznâlt latin helyett a magyar

nyelvet. Ez mâr akkor valôsâgos lâncreakciôt vâltott ki a
soknemzetiségû orszâg nem magyar lakossâga kôrében. Az
1848 utâni korszak tôrténetének néhâny mâs eseménye
vilâgosan mutatja, hogy 1918-ban a helyzet megérett a
politikai robbanâsra.

A Gaj és Jellasics ôta elmérgesedett magyar-horvât viszony
egyik jellemzôje volt a horvât tartomânygyûlés 1861. évi XLII.
tôrvénycikke, amely Magyarorszâggal az uralkodô személyén
kîvul semmi kôzôsséget nem ismert el. A nemzetiségi tôrvényt
1868-ban megalkotô Dedk és Eôtvôs — kûlônôsen Eôtvôs —
lâtta, hogy nehéz ôsszeegyeztetni a szabadsâgot és a vâlasztâsi
jogegyenlôséget a nemzetiségeknek az orszâg egységét fenye-
getô kôveteléseivel. Igaz, ami igaz, a kormânyhatôsâgok mâr
kezdetben is vonakodva hajtottâk végre a tôrvényt, késôbb meg
igyekeztek elfeledkezni rôla. A nemzetiségek kôzôtt a leg-
hangosabb a român volt, amelynek képviselôi 1892-ben Bécsbe
vitték a magyarosîtâsrôl és nemzetiségi elnyomâsrôl szôlô
memorandumukat. Késôbb az erdélyi român ifjûsâgnak a
magyar diâksâg nyilatkozatâra adott ûn. replikâja nyiltan
leszôgezte, hogy a românsâg legszîvesebben român âllamban
élne. A nagy port felvert mémorandum- és replika-perek
elîtéltjei ugyan késôbb amnesztiât kaptak, de a nemzetkôzi
kôzvéleményt sikerûlt a magyarsâg ellen fordîtaniuk. Eurôpa
vezetô értelmiségei, politikusai — Tolsztojjal és Clemenceau-
val az élen — élesen bîrâltâk a magyar elnyomô nemzetiségi
politikât. Még a magyar szabadsâg vigyének nagy tâmogatôja,
Garibaldi fia, Menotti is megtagadta apja eszméit — amint
mondta — az olaszok hârom milliô erdélyi român testvérének
elnyomâsa miatt. A két vilâghâborû kôzôtt sokat emlegetett
Seton-Watson Magyarorszâgon személyesen figyelte meg a
vâlasztâsokat, amelyek sorân szerzett tapasztalatai meggyôzték
arrôl, hogy a magyarok elnyomjâk nemzetiségeiket.Seton-
Watson egyébként késôbb sem vâltoztatott âllâspontjân. A



Columbia egyetem kéziratgyûjteményében ôrzik 1919 no-
vember 20-ân îrt levelét, amelyben a befolyâsos skôt tôrténész
megjegyezte, hogy tovâbbra is a magyar oligarchia ellensége
marad, "amely nem kevésbé felelôs a hâborûért, mint Berlin
maga."

Szûkséges néhâny szôt szôlnunk a magyarellenes nyugat-
eurôpai propaganda egy mâsik forrâsârôl is, amely a szociâlis
viszonyok elmaradottsâgân alapult. XIII. Leô pâpânak a
târsadalmi és gazdasâgi bajokat elemzô enciklikâja és a
munkâssâg jôrészének a marxizmus felé fordulâsa Magyar-
orszâgon kevéssé éreztette hatâsât. A liberâlis korszak poli-
tikusai alig tôrôdtek az agrârszegénység vagy a vârosi
munkâssâg sorsâval. Nem akarunk részletekbe merùlni, de
erre nincs is szûkség. Jôl emlékszûnk râ, hogy még a két
vilâgbâborû kôzôtti korszakban is hânyszor emlegették falu-
kutatô îrôk és mâsok a hârommilliô koldus orszâgât. 1914 elôtt
a kivândorlâs megfékezése és kedvezôbb jôvedelemelosztâs
helyett egyhâzpolitikai és a véderôvel kapcsolatos obstrukciôs
vitâk foglaltâk el a honatyâkat.

îgy kerûlt sor az elsô vilâghâborûra, amelyet Tisza Istvdn a
szlnfalak môgôtt ellenzett, de azzal, hogy nem mondott le a
miniszterelnôkségrôl, neki is vâllalnia kellett érte a felelôsséget.
Nem eléggé ismeretes, hogy a hâborû kitôrésekor a Monarchia
gazdasâgi szénâja sem volt rendben. 1907-ben 45 milliô
koronâra rûgott a kiilkereskedelmi déficit, ami 1912-ben mâr
823 milliôra emelkedett elsôsorban a fegyverkezési kôltségek
miatt.

A vilâgbâborû elsô hônapjaiban Magyarorszâg a lakossâg
szâmarânyâhoz képest tôbb halottat, sebesûltet és hadifoglyot
veszîtett, mint bârmelyik hadviselô fél Oroszorszâg kivételével.
1914 és 18 kôzôtt egyedûl a szerbek embervesztesége haladta
meg a magyarokét. A vérâztatta lôvészârkok môgôtt a
lakossâg, kûlônôsen a vârosokban, mind kevesebb élelemhez és
fûtôanyaghoz jutott. Amerika hadbalépése utân nôvekedett az
âltalânos pesszimizmus. A vezetô politikusok jôrésze jutott arra
a meggyôzôdésre, hogy a kôzponti hatalmak elveszîtették a
hâborût. Grôf Apponyi Albert kiértékelése szerint "a hosszû
hâborû âltal élére âllîtott szociâlis forrongâsban az âltalânos
szavazati jog jelentôségét Tisza Istvdn nem akarta elismerni és
ezért mennie kellett." Ugyancsak Apponyi szerint "a régi



târsadalom vezetô elemének is megszûnt a befolyâsa a hâborû
utân okvetlen bekôvetkezendô nagy âtalakulâs irânyîtâsâra." A
német nagyvezérkar âtvette a vezetést Berlinben 1918 mâr-
ciusâban, de az események menetét nem tudta megakadâ-
lyozni. România és Szerbia terûleti igényeit ekkor mâr
nemzetkôzi szerzôdések biztositottâk. A pittsburghi szerzôdés a
cseheket és a szlovâkokat hozta kôzôs politikai tetô alâ azzal,
hogy Szlovâkiânak a cseh emigrâns vezetôk autonômiât
îgértek. Wilson eindk kezdetben az eurôpai egyensûly fenn-
tartâsa érdekében Ausztria-Magyarorszâgot nem kîvânta
darabokra trancsirozni és hîres tizennégy pontja kôzûl a
tizedikben a nemzeti kisebbségeknek autonôm fejlôdést
helyezett kilâtâsba, de az események mâs irânyt vettek és a
hâborû gyors befejezése érdekében a State Department is
magâévâ Cette a francia és az angol âllâspontot.

Wilson a békekôtés alapjânak a demokrâciât és az
ônrendelkezés elvét akarta megtenni a gyôztes orszâgok terûleti
gyarapodâsa és jôvâtétel nélkûl. Ez olyan szépen hangzott,
hogy alig akadt ellenzôje. Az Egyesûlt Âllamokban jobban
ismerték Wilsont, mint Eurôpâban. A szenâtusnak a béke-
târgyalâsok idején mâr republikânus tôbbsége volt, amely
ellenezte kûlpolitikâjât. Egyébként Wilsonnak a magyar
ûgyben tanusîtott magatartâsât befolyâsolhatta egy New
Brunswick-i élménye. A vilâghâborû elôtt az ottani magyar
reformâtusok kûlôn akartak vâlni az amerikai presbitériâ-
nusoktôl és fûggetlen egyhâzat kivântak szervezni. Wilson,
amikor a Princeton egyetem elnôke volt, az északkeleti
egyhâzkerûlet képviseletében tôbbszôr meglâtogatta New
Brunswickban a magyarokat és tudomâsukra hozta, hogy
kiléphetnek, de a templom és a paplak nélkûl. Ez persze
felhâboritotta a presbitérium tagjait, akik nemtetszésûket
kifejezésre is juttattâk.

Az események 1918 ôszén gyorsan torlôdtak Eurôpâban. A
lengyelek oktôber 7-én kikiâltottâk orszâguk fûggetlenségét;
14-én cseh kormâny alakult Pârizsban; 15-én Horvâtorszâg
nyilvâmtotta fûggetlennek magât; oktôber 16-ân pedig IV.
Kâroly kirâly manifesztumot bocsâtott ki, amelyben a Mo-
narchiânak szôvetségi âllammâ valô âtformâlâsât jelentette be.
A magyar miniszterelnôk azzal fenyegette meg az osztrâk
kormânyt, hogy megszûnteti az élelmiszerszâllitmânyok kûl-



dését, ha Magyarorszâg egységét a manifesztum veszélyeztetné,
igy elméletileg a magyar hatârok nem vâltoztak. Kâroly kirâly
utolsô Idsérletként kûlônbéke megkôtése érdekében Windisch-
gràtz Lajos herceget kûldte Svâjcba, akinek néhâny napi
vârakozâs utân francia kormânyjegyzéket késbesîtettek, amely
leszôgezte, hogy az Osztrâk-Magyar-Monarchia népei a
"dunai âllam" részekre bontâsa mellett dôntôttek, ezért a

Francia Kôztârsasâg kormânya "nincs abban a helyzetben,
hogy târgyalâsokat folytasson a Csâszâri és Kirâlyi Apostoli
Felség megbizottaival." Buridnt a kûlûgyminiszteri székben
Andràssy Gyula grôf, Kdrolyi Mihdly grôf apôsa vâltotta fel,
aki apjânak 39 éwel korâbban tetô alâ hozott mûvét, a német
szôvetséget bontotta fel, de mâr tûl késôn. Prâga és Bées utân
Budapesten is megalakult a Nemzeti Tanâcs, amely Kârolyit
oktôber 31-én végiil a miniszterelnôki székbe juttatta. Kdrolyi
vakon bîzott abban, hogy az ûj rend a wilsoni elvekre épûl
majd, de nem ez tôrtént. Amint tudjuk, elgondolâsai nem
vâltottâk be a hozzâjuk fûzôtt reményeket. Kormânya
mâgnesként vonzotta a dilettâns politikusokat, az ârak ôt
hônap alatt 300-tôl 1.000 %-ig emelkedtek, a gyôzteseket
pedig hidegen hagyta, hogy Kârolyi a belgrâdi fegyverszûneti
târgyalâsok sorân a régi rendszer cselekedeteiért bel- és kûl-
politikai téren egyarânt minden erkôlcsi és jogi felelôsséget
elutasîtott.

Kapkodâsâra jellemzô, hogy nem hasznâlta fel a klnâlkozô
alkalmakat az orszâg érdekében. A Hoover Intézet levéltâ-
râban van egy bizonyîték, amely Andrdssy Gyula magânle-
véltârâbôl kerult oda. E szerint 1918 oktôber 31-én Andrdssy
kulôn megbizottja, Revertera grôf jelentette Svâjcbôl, hogy De
Mûnnynck professor, Clemenceau és Foch megbizottja,
Freiburgban vârakozott a Monarchia képviselôire. Olyan
kûlônbéke feltételeit kivânta velûk megbeszélni, amelyet
Ausztria-Magyarorszâg elviselhetônek talâlt volna. A béke-
feltételeket ûgy akartâk akkor a franciâk megszabni, hogy az
orszâg gazdasâgi élete ne legyen veszélyeztetve és hogy a
diszintegrâlôdâst elkerûlhessék. De Vaux, a Monarchia berni
kôvete hozzâtette ehhez, hogy egy angol megbizott is jelen lesz
a târgyalâsoknâl. Kdrolyi apôsâval, Andrdssyval rendszeres
kapcsolatot tartott, igy szinte kizârtnak tekinthetô, hogy ne
értesûlt volna a herni tâviratrôl. Ennek ellenére tapasztalt



diplomata helyett Bédi-Schwimmer Rôzdt, a budapesti
feministâk vezetôjét kiildte Svâjcba, aki annyira tâjékozatlan
volt a diplomâciâban, hogy példâul utôdja, bârô SzUassy
Gyula szerint titkos kormânytâviratokat kôzôlt a sajtô kép-
viselôivel.

A kommunista-szocialista vezetôk, akik a hatalmat 1919
mârcius 21-én kezûkbe ragadtâk, mai szôhasznâlattal trockista
doktrinérek voltak, akik tévesen itélték meg a belsô és kiilsô
helyzetet egyarânt. Terrorista akciôik és a Kârolyi âltal
kilâtâsba helyezett fôldosztâs elmaradâsa elsôsorban a fôld-
mûves lakossâg jô részét forditotta elleniik. A gyorsan
megszervezett Vôrôs Hadsereg kezdetben gyôzelmet aratott a
beôzônlô cseh és roman regulâris csapatok és martalôc bandâk
felett. Clemenceau viszont a békekonferencia nevében kû-

lônbôzô diverziôs akciôkkal, îgy az âltalânos fegyverszùnet
îgéretének mézesmadzagjâval visszavonatta a magyar csa-
patokat északrôl, s ezzel demoralizâlta a tiszteket és katonâkat
egyarânt.

A Tanâcskôztârsasâgot augusztus 2-ân Peidl Gyula szo-
cialista kormânya kôvette, amelyet a kôzben (augusztus 2-ân)
Budapestre bevonult român hadsereg elnézésével Friedrich
Istvdn, Kdrolyi volt hadûgyi âllamtitkâra zavart el. Jôzsef
fôherceg, aki 1918 oktôber végén "homo regius"-i megbiza-
tâst kapott IV. Kdroly kirâlytôl, kormânyzônak nyilvâmtotta
magât. Ebben a minôségében erôsîtette meg augusztus 12-én
Horthy Miklôs altengernagyot a Szegeden létrehozott nemzeti
hadsereg fôvezérségében. Az antanthatalmak szerint Friedrich
nem képviselte a népakaratot és a Habsburg-hâz tagja nem
foglalhatott el vezetô poziciôt, îgy politikai bizonytalansâg
keletkezett a fôvârosban, ahova Horthy a nemzeti hadsereg
élén két nappai a român csapatok kivonâsa utân, november
16-ân vonult be. Néhâny hônappal késôbb, 1920 mâricus
elsején az idôkôzben megvâlasztott és ôsszeûlt nemzetgyûlés
131 szavazattal 10 ellenében Horthyt kormânyzôvâ vâlasztotta.
Apponyi 7 szavazatot kapott.

A Horthy Miklôs nevéhez fûzôzô korszak leîrâsa eltéritene
bennûnket târgyunktôl, ezért csak annyit jegyzûnk meg, hogy
Friedrich bukâsa utân rôvidesen koalîciôs kormâny alakult a
politikâban meglehetôsen jâratlan volt tanîtô, Huszdr Kdroly
elnôkletével. Ennek a kormânynak az egyik pârizsi kûlvârosban



vârakozô képviselôi, akiknek vezetôje Apponyï Albert grôf volt,
vették ât a békefeltételeket 1920 januâr 16-ân. A békekon-
ferencia ugyan mâr 1919 februâr 26-ân jôvâhagyta a magyar
béketervezetet, de Kdrolyi lemondâsa és a râkôvetkezô
forradalmi, illetve ellenforradalmi korszak miatt majdnem egy
éwel késôbb kerûlt sor kézbesîtésére.

A béketervezetbôl vilâgosan kitûnt, hogy Kârolyinak igaza
volt, amikor nem fogadta el az ûj demarkâciôs vonalra
vonatkozô ultimâtumot, amivel egyébként az antant meg-
szegte az ô képviselôi âltal is alâirt 1918 novemberi fegy-
verszûneti szerzôdés terûleti rendelkezéseit. A béketerve-

zetben a gyôztes hatalmak vezetôi azt az âllâspontot
tették magukévâ, hogy az ônrendelkezési elv alapjân a
nem magyarokat el kell szakîtani Magyarorszâgtôl. Fôld-
rajzi, gazdasâgi és tôrténelmi megfontolâsok vagy az a
kérdés, hogy mennyi magyar marad az elszakîtott terûleteken,
a dôntés meghozatalânâl nem jâtszottak szerepet.

A //twzar-kormâny vâlaszât februâr 10-én adtâk ât a
békekonferencia illetékeseinek. A jôl megîrt dokumentum
tagadta, hogy a szlovâkok, rutének, horvâtok, românok és mâs
nemzetiségek azonos politikai fedél alatt kîvântak élni a
csehekkel, a regâti românokkal vagy a szerbekkel. A magyar
âllâspont szerint az âtcsatolâsra javasolt terûletek jô részén a
magyarsâg volt tôbbségben és csupân népszavazâs dônthette el,
hogy a lakossâg Magyarorszâg kebelében akart-e maradni vagy
sem. Amint elôre lâthatô volt, a magyar javaslatot mâjus 6-ân
elvetették és a békeszerzôdés tervezetét véglegesnek nyilvâ-
nîtottâk. Huszdr nem akarta vâllalni a tôrténelmi felelôsséget a
békeszerzôdés alâîrâsâért és mâr korâbban, mârcius 14-én
lemondott. Az ûj miniszterelnôk a Nemzetgyûlés helyettes
elnôke, Simonyi-Semaddm Sdndor lett.

Grôî Apponyï Albert, a kirâlypârti és liberâlis felfogâsârôl
ismert ellenzéki politikus vezetésével a magyar békekûldôtt-
ség alapos munkât végzett. A "fôtârgyalâson" hârom nyelven
elmondott beszédében Apponyï Albert néprajzi, geopolitikai,
gazdasâgi és tôrténelmi indokokkal tâmasztotta alâ âllâs-
pontjât. A magyar békekûldôttség tagjai tôbb hônapos pârizsi
tartôzkodâsuk sorân ellenérvek tômegével ostromoltâk a
gyôztes hatalmak delegâciôit; talân nem is gondoltak a munka
lâzâban arra, hogy a magyar élet csaknem minden fâzisâra



kiterjedô hatalmas tanulmânyt is îrtak. A békeelôkészîtés
gondos munkâja keretében a magyar szakemberek kitértek a
terûleti és etnikai vita részleteire, a magyar népképviseleti és
kormânyzati rendszer tôrténetére, a magyar-român kapcso-
latokra, a jogtôrténeti és alkotmânyos kérdésekre, a nevelés-
ûgyre, a kereskedelemre, a kôzlekedés problémâira és a dunai
hajôzâs nemzetkôzi szabâlyozâsâra éppûgy, mint a roman, cseh
és szerb megszâllâs kôvetkezményeire. Csak példaképpen
iktatunk ide néhâny megjegyzést Apponyinak a békekon-
ferencia elnôkéhez irt 1920 januâr 18-ân kelt levelébôl.
Apponyi mindenekelôtt arra mutatott râ. hogy az ûj hatâr
hatalmas terûleteket vâgna el Magyarorszâgtôl, amelyeknek
lakossâga tisztân vagy tôbbségében magyar, és amelyek a
magyar tombbel szomszédosak. A javasolt ûj hatâr elvâlasz-
tanâ az egymâsra utalt hegyvidéki és alfôldi lakossâgot.
Mindezt azért, hogy a szomszédos âllamok birtokâba kerûl-
jenek bizonyos vasûtvonalak és utak. Szâmadatok felsorolâsa
utân Apponyi leszôgezte, hogy az ûj hatâr tôbbek kôzôtt
elvâgnâ Magyarorszâgot a Pârkânynânân, Érsekûjvâron és
Pozsonyon ât haladô vasûtvonaltôl, amely a legfontosabb
kôzlekedési ûtôér volt Nyugat-Eurôpa felé.

Amint tudjuk, a békekonferencia nem hallgatott a
magyarokra. Lloyd George jegyezte csak meg Apponyi
angolul, franciâul és olaszul elmondott beszéde alatt, hogy
"remélhetôleg nem szônokol majd japânul is. " Wilson elnôk jô
néhâny igérete maradt bevâltatlan az "igazsâgrôl és jog-
egyenlôségrôl" éppûgy, mint a tengerekhez vezetô szabad
ûtrôl, de legffôképpen az ônrendelkezésrôl. Magyarorszâg ûj
hatârait egyébként mâr 1918 oktôberében a philadelphiai
Independence Hallban a cseh, român, ukrân, lengyel és mâs
emigrâns szervezetek vezetôi meghûztâk.

A békeszerzôdés megszûntette Magyarorszâgon az âltalânos
hadkôtelezettséget és 35.000 fôben âllapîtotta meg az ônkén-
tesekbôl toborozhatô zsoldos hadsereg felsô hatârât. Nemcsak
katonai, hanem polgâri célokat szolgâlô repûlôgépek gyârtâsât
is megtiltottâk és Szôvetséges Ellenôrzô Bizottsâgot âllitottak
fel a békeszerzôdés rendelkezéseinek ellenôrzésére. A jôvâtételi
kôtelezettség kiilônôsen sûlyos terhet rakott a teriiletei és
nyersanyagforrâsai nagy részétôl meg^fosztott, 400.000 me-
nekûlt ellâtâsâval és fedél alâ juttatâsâval is megterhelt



maradék orszâg népének vâllâra. A jôvâtétel kategôriâi kôzôtt
az elsô helyet a Tanâcskôztârsasâg ellen végrehajtott had-
mûveletek és a megszâllâs kôltségei foglaltâk el. Ezzel az antant
ûjbôl bebizonyîtotta, hogy Magyarorszâgot meg akarta biin-
tetni. Korâbban ugyanezt a môdszert hasznâltâk a nyugat-
barât Kârolyi-rezsimmel szemben is. A jôvâtétel biztositâ-
sâra zâlogjogot is érvényesîthettek a gyôzôk Magyarorszâg
minden vagyontârgyâra és jôvedelmére anélkûl, hogy a
jôvâtétel ôsszegét meghatâroztâk volna. Erre csak késôbb
kerûlt sor.

Jôl tudjuk, hogy amikor Kdrolyi âtvette a Vyx-féle or-
szâgfeldarabolô jegyzéket, az orosz vôrôs hadsereg Ukraj-
nâban elônyomulôban volt. Kdrolyival egyûtt sokan az orosz
orientâciôtôl remélték a magyar teriiletek visszaszerzését.

Hasonlatként felhozhatnânk, hogy Németorszâg ugyan
alâîrta a békeszerzôdést Versaillesban 1919 jûnius 28-ân, de
teriileti veszteségei meg sem kôzelltették a magyarokét.
Ausztriânak a Habsburg-birodalom ôsszeomlâsa utân nem volt
mâs vâlasztâsa, mint a békekôtés. Kemdl viszont fegyverrel
szerezte vissza Tôrôkorszâg megszâllt teriileteinek jô részét,
amit késôbb kénytelen-kelletlen a békekonferencia is jôvâ-
hagyott. A "Dolchstoss" — a tôrdôfés — elméletével lénye-
gében mâr foglalkoztunk. Ez a német elmélet, amelynek az a
lényege, hogy a harcolô hadsereget a hâtorszâgbôl dôfték le
destruktîv propagandâval, annyiban igaz, hogy pacifista és
nemzetietlen elemek felhasznâltâk az elkeseredés légkôrében az
alkalmat a hâborû ellen valô izgatâsra. Az viszont ugyancsak
igaz, hogy mialatt a harctéren és kûlfôldôn egymâsra torlôdtak
az események, a magyar kormâny hatârozatlannak és tehe-
tetlennek mutatkozott a fokozôdô zûrzavarban. Egyik katonai
lâzadâs a mâsikat érte; ugyanakkor a politikai pârtok és
érdekcsoportok kôzôtt egységnek nyoma sem volt. Tisza —
miutân râmutatott arra, hogy "ezt a hâborût elvesztettûk, " —
1918 oktôber 10-én kijelentette, hogy félreâll, holott hatâ-
rozott egyéniségére éppen akkor lett volna legnagyobb szûkség.
Oktôber 15-én Kdrolyi Mihdly a parlament kûlùgyi bizott-
sâgânak egyik ûlésén elmondott beszédében hangsûlyozta,
hogy Németorszâg az egész vilâgot kihlvta maga ellen és hogy a
korlâtlan tengeralattjârô harc bejelentése hozta a Monarchia



nyakâra is Amerikât. Ezzel akkor — nyiltan vagy titokban —
ûgyszôlvân mindenki egyetértett.

A propagandâbôl szûletett mitoszok kôzé tartozik a
trianoni békeszerzôdés alâîrâsânak mentegetésére hasznâlt
Millerand-féle, 1920 mâjus 5-én kelt kîsérôlevél, amely a
békekonferencia nevében megîgérte, hogy a hatârokat meg-
âllapîtô bizottsâgok, ha ûgy talâljâk, hogy az ûj hatârok akâr
gazdasâgi, akâr etnikai szempontbôl igazsâgtalanok, majd
felszôlîtjâk kôzbenjârâsra a Népszôvetséget. Mivel a népszô-
vetségi alapokmâny szerint minden iigyben egyhangû hatâ-
rozat volt kôtelezô, amit egyetlen utôdâllam szavazata
lehetetlenné tett volna, a magyar politika intézôi bôlcsen
tudtâk, hogy az egész nem volt mâs, mint szembe porhintés.

Néhâny politikus és kôzîrô ugyancsak nagy reményeket
fûzôtt az alapokmâny 19. szakaszâhoz. Ez elvileg lehetôvé tette
olyan nemzetkôzi szerzôdések revîziôjât, amelyek tôbbé nem
voltak alkalmazhatôk az adott helyzetben vagy veszélyeztették
a vilâgbékét. Mivel a Népszôvetséget a hâborû utân a status
quo fenntartâsa céljâbôl szervezték a gyôztes hatalmak, ez a
szakasz csupân a vesztesek megnyugtatâsât szolgâlta.

A hatârkiigazitô bizottsâgok ôsszesen 82.620 katasztrâlis
holdnyi terûletet javasoltak visszajuttatâsra a jugoszlâv,
csehszlovâk, român és osztrâk hatâr mentén, amihez jôtt
késôbb ûjabb 44.000 hold a soproni népszavazâs eredménye
kôvetkeztében. Persze Sopronban kiderult, hogy ha népsza-
vazâst tartottak volna minden elcsatolt magyar teriileten, az
eredmény bizonyâra Apponyiékat igazolta volna és legalâbb a
magyarlakta terûleteket Magyarorszâg visszakapta volna.

Végsô kôvetkeztetésként megâllapîthatjuk, hogy az elsô
vilâghâborût kôvetô felfordulâs csak pontot tett egy jôval
korâbban kezdôdôtt folyamat végére, amelyet kétségkîvûl
befolyâsolt a gyôzôk tâjékozatlansâga és rosszindulata éppûgy,
mint némely emigrâns politikus — kûlônôsen Benes —
félrevezetô taktikâja. Trianon kegyetlenûl és igazsâgtalanul
bâr, de levonta a kôvetkeztetést a vesztett hâborûbôl, a
Habsburgoktôl és Ausztriâtôl valô évszâzados fûggésbôl, a nem
magyar elemek nemzeti ôntudatânak nôvekedésébôl, valamint
a bel- és kûlpolitikai rôvidlâtâsbôl.



HOZZASZÔLÀSOK

Ballô Istvân dr. tanâcskozâsi elnôk, miutân az elôadônak
kôszônetet mondott, arra mutatott râ, hogy a gazdasâ^ jôlét
korântsem jâr egyutt a nemzeti hagyomânyok erôsôdésével.
Csîkszereda példâjâra hivatkozott, ahol ûjabban 8-10 hatalmas
roman gyâr mûkôdik tervszerûen odatelepîtett roman mun-
kâsokkal. Az ezzel egyiittjârô helyzet magâtôl érthetô môdon
elnemzetlenîtô hatâssal jâr. Ezt a hatâst a roman tankônyvek
még inkâbb nôvelik, mert a magyar mûlt nagy eseményeit
elhallgatjâk.

Fazakas Ferenc (Mountain View, CA) kis vâltoztatâssal
Dômôtôr Tibor, a kôltô szavait idézi "A harcnak még nincsen
vége" cîmû versébôl

Trianonnak mâr hatvan éve,
Azôta sincs jôvâtéve;
Azôta egyre hull a vérunk,
Azôta magunkhoz se tértûnk,
Azôta minden ôra hosszû,
Azôta tart a gyilkos bosszû!

Nemzeti tragédiâink bôven sûjtottak benniinket, s az
oknyomozô tôrténészek talâlnak elég mulasztâst, ônzést és
pârtoskodâst, amelyek magukban is elegendôk voltak a
katasztrôfâk elôidézésére. Trianon rânk szakadâsâban is volt
elég bûnûnk, mint példâul az idegenek befogadâsa, mert
olcsôbb munkaerôt adtak; annak eltûrése, hogy az erdélyi
Albina Bank a roman kirâlysâgbôl kapott pénzen felvâsârolja
eladôsodott fôldesuraink birtokât; engedtûk a székelyek
szâzezreit a mostoha hegyek kôzûl kivândorolni Ô-Româniâba,
ahol ôk alapoztâk meg a roman kézmûipart; a szâzezres
létszâmû moldvai és bukovinai csângôkat viszont nem tele-
pîtettûk haza.

Ha azonban mindez nem îgy tôrtént volna, s mindent
megtettûnk volna ellenségeink propagandâjânak semlege-
sîtésére, sorsunkat akkor sem tudtuk volna elkerûlni, mert a
vilâgôsszeeskûvô fôldalatti Illuminatus Rend, amely a francia
forradalommal kezdôdôen majd kétszâz éve a vallâsok és
târsadalmi rendszerek bomlasztâsât végzi, nemcsak a Habs-
burg-Monarchiât, de elsôsorban a magyar nemzetet is
sorvasztâsra itélte. A marxista diktatôrikus vilâgkormânyra



tôrô ôsszeeskûvôk jâtszmâiba ugyanis a magyar nemzet nem
illik bele, hiszen az a nép, amely ezer éven ât gyakran
bebizonyîtotta, hogy a szabadsâgért, vallâsos hitéért, maga-
sabb rendû életcéljaiért bârmikor kész meghalni, âllandô
bajkeverô lesz még a mindent elsôprô tûlerôt képviselô vôrôs
diktatûrâban is, mint azt 1956 be is bizonyltotta.

A magyar nemzet hivatott és tôrvényes vezetôi kôzûl
egyetlenegy sem volt ennek a vilâgcselszôvésnek tagja vagy
kiszolgâlôja. Viszont a kisantant bâbâi: Masaryk, Benes, Take
Jonescu, a Bratianuk, Titulescu és a szerb Pasics egyutt vakolt
Wilson elnôkkel, Edward (Mandell) House ezredessel, Cle-
menceau-val, Lloyd George-dzsal, tehât azokkal, akik a
Népszôvetséget, mint a vilâgkormâny elsô embriôjât, meg-
alapîtottâk. Ennek folytatâsa lett az Egyesûlt Nemzeteknek
nevezett marxista érdekszôvetség, amelynek alapokmânyât az
az Alger Hiss dolgozta ki, aki Yaltâban még Roosevelt elnôk
személyi titkâra volt, s késôbb azonban kiderûlt rôla, hogy
szovjet iigynôk és kém volt.

A trianoni békekôtés intrikâit a hallgatôsâg ismeri, ezért
csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy amikor Mohira,
Mohâcsra, Vilâgosra vagy 1956-ra emlékezûnk, akkor azok a
nagy tôrténelmi csapâsok sûlyâval nehezednek lelkûnkre,
Trianon azonban mindig a felhâborodâs legfelsôbb fokâra
késztet benniinket, azért a sok hazudozâsért, csalâsért,
mételyezésért, râgalomért és fôleg hâlâtlansâgért, amit Pâ-
rizsban elkôvettek velûnk szemben. Végeredményben a Nyu-
gatért is véreztûnk évszâzadokon ât, ha pedig kisebbségeinket
valôban elnyomtuk volna, mint Csernoch Jdnos, a szlovâk
szârmazâsû biboros hercegprimâs megâllapîtotta, akkor nem
lettek volna nemzetiségeink, akikre az ezeréves orszâg fel-
darabolâsânak indokolâsâul hivatkozni lehetett.

Elnyomâs helyett a tordai orszâggyûlés 1556-ban — az
egész vilâgon elsônek — tôrvényt hozott a szabad vallâsgrya-
korlatra; az ôszôvetségi Szentîrâst roman nyelven elôszôr
Geszthy Ferenc erdélyi magyar nemes pénzén nyomtattâk
1582-ben, s az ûjszôvetségi részt pedig Bethlen Gâbor adta ki;
az elsô cirillbetûs szerb bibliât szintén Magyarorszâgon nyom-
tâk. Ezzel ellentétben nézziink végig az elmûlt bat évtizeden,
hogyan pusztîtottâk szomszédaink a magyar kultûrât, hogyan
égették el nemcsak a magyar kôzkônyvtârak, de az egyének



magyar kônyveit is és Ceausescu hogyan viteti a magyar
vallâsfelekezetek okmânyait teherautôszâmra ismeretlen
helyre.

A felszôlalô meggyôzôdése szerint Trianonra a magyar-
sâgnak ma sem lehet mâs vâlasza, mint: nem, nem, soha.
Vigasztalâsul Reményik Jôzsef "Mohâcs utân" cîmû kôlte-
ményének utolsô szakaszât idézte:

Éjszaka jôtt, szâzôtven év éj.
S aki éjben szûletik majd, mit csinâljon?
Dolgozzék, imâdkozzék, tûrjôn, vârjon;
A sirba is reménységgel szâlljon,
Ha kônnyel sôzott kenyerét megette,
Mert vâltoznak a csillagok felette.

Nôgrâdy Lâszlô dr. (Los Angeles, CA) arrôl a széles kôrû
tudomânyos kutatô munkârôl szâmolt be, amely nemrég Los
Angelesben induit meg Thiery Akos dr. és felesége, Ilona
vezetésével azzal a kimondott feladattal, hogy ôsszegyûjtse és
megcâfolja mindazt a téves adatot, kôzlést, amelyre a roman
kontinuâciôs (dâkoromân) elmélet felépûlt. Kûlôn hang-
sûlyozta, hogy a românok most mâr nem 1000, hanem 2050
évre visszanyûlô dâkoromân folytonossâgot hirdetnek. A kenti
szimpozion utân zûgtak a magyarok, de a român elmélet
câfolata mâig sem jelent meg. Thiery Akos dr. kutatâsai ezt a
hiânyt akarjâk pôtolni. Egészen jô kônyv a Wass Albert
kiadâsâban megjelent "Transylvania and the Hungarian-
Rumanian Problem" szimpozion is, amelyet Sanborn Fay
Anne és Czegei Wass Géza szerkesztett.

Vladdr Pdl dr. (Caracas, Venezuela) Csâky Istvân grôf volt
kûlûgyminiszter kiadatlan emlékirataira hivja fel a fïgyelmet,
amelynek hârom példânya kôzûl egy a Széchenyi Kônyvtârban,
egy a Csâky-csalâd németorszâgi levéltârâban, egy pedig a volt
kûlûgyminiszter Venezuelâban lakô fiânak, Emânuelnek
birtokâban van. A felszôlalô legjobb tudomâsa szerint az
emlékirat hârom fejezete a trianoni béketârgyalâsok elôz-
ményeirôl szôl. Ezekbôl tûnik ki, hogyan akarta Magyaror-
szâgot a francia kûlpolitika a magyarbarât Paleologue kez-
deményezésére a szovjet kommunizmussal szemben a lengyelek
oldalân felhasznâlni és hogyan vâltozott meg Paleologue
tâvozâsa utân a franciâk kûlpolitikâja a magyarok hâtrânyâra.



Lôte Pdl dr. azt jelentette be, hogy a madridi konferen-
ciâra készûlô emlékirat Erdélyre vonatkozô részét az Erdélyi
Bizottsâg részérôl ô készîti elô; kûlôn megjegyezte, hogy az
Erdélyi Bizottsâg jelszava: "Uniôt Magyarorszâggal". Az
erdélyi kérdéssel ôsszefûggésben az Amerikai Erdélyi Szôvetség
és a Committee for Human Rights in Rumania kiadâsâban
megjelent "Witnesses to Cultural Genocide" cîmû kiadvâny
jelentôségét hangsûlyozta, mivel az Kunszabô Ferenc, Kirâly
Kâroly s mâsok îrâsait kitûnô angol fordîtâsban kôzli. Végiil a
felszôlalô megemlîtette, hogy a Carpathian Observer a nyâr
folyamân a bukaresti tôrténettudomânyi konferenciâval kap-
csolatban 40-50 oldal terjedelemben kùlônleges szâmot ad ki.

Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) megâllapîtâsa szerint az
elôadô, akinek munkâssâgât nagyon becsûli, târgyilagosan
foglaikozott a trianoni békekôtéssel, bar âllâspontja kissé
revizionista, ami a kûlfôldi irodalomban ma mâr szokatlan.
Szerinte az elôadô helyesen mutatott râ, hogy nemcsak Kun
Bélâék kôvettek el hibâkat. A felszôlalô kitért az erdélyi kérdés
megvilâgîtâsâra is. Az ankarai konferenciân szerzett tapasz-
talata alapjân râmutatott a roman âllâspont ellensûlyozâ-
sânak nehézségeire. Az elhangzott felszôlalâsok alapgondolata
jô, a baj csak az a tény, hogy példâul az Encyclopedia
Britannica tévedéseit kizârôlag ahhoz hasonlô sztnvonalû
kiadvânyokkal lehet ellensûlyozni. A feladat îgy sem kônnyû.
Ezt akkor észlelte, amikor magânak és feleségének az
Encyclopedia Britannica legûjabb kiadâsa szâmâra îrt cikkeit
ellenkezô telfogâsû szakemberek is megbîrâltâk. A Carpathian
Observer kùlônleges szâmânak kiadâsât a bukaresti konfe-
rencia idejére a felszôlalô fontosnak talâlta, mert ezen a
konferenciân, amely tulajdonképpen a tôrténészek ôtévenként
megrendezésre kerûlô nemzetkôzi konferenciâja lesz, a ro-
mânok érthetôen elônyôs helyzetbe kerûlnek és valôszînûleg
nagy szâmban jelennek meg, hiszen Ankarâban is 30-50 român
tudôs volt ott Ceausescu ifjabb fîâval az élen, aki tâbornok és
akadémikus. A Carpatian Observer tervezett kûlôn szâmânak
jelentôségét kétségtelenûl fokozza majd az is, hogy munka-
târsai kôzt szerepel Schôpflin George, Borsody Istvân, aki
vaskos kôtetet készît elô a bukaresti konferenciâra és még tôbb,
vilâgszerte ismert, mâs szaktekintély.



Fazakas Ferenc (Mountain View, CA) arra kérte a
jelenlevôket, hogy mind a trianoni békével, mind az azzal
szorosan ôsszefûggô erdélyi és roman kérdéssel kapcsolatos
komoly kiadvânyokat a legmesszebb menô môdon tâmogassâk,
ne csak maguknak vegyék meg, hanem az egyetemi és mas
kôzkônyvtârakba is juttassâk el.

Szïlassy Sândor dr. elôadô zârô szavaiban annak a
meggyôzôdésének adott kifejezést, hogy a trianoni vita ezzel az
ankéttal nem fejezôdôtt be, hanem csak elkezdôdôtt s még
évtizedekig tart.

Kovâcs Istvdn dr. (Toronto, Ont., Kanada) irâsban bekûl-
dôtt hozzâszôlâsâban megâllapîtja, hogy a trianoni békeparan-
csot 60 évvel ezelôtt ugyanaz a gyûlôlet, bosszû, megtorlâs és
elrettentés hozta létre, mint 35 évvel ezelôtt a pârizsit. Arra a
kérdésre, hogy 1980 hajnalân vârhatô-e kedvezô vâltozâs,
optimista-realista feleletet adni — a nemzetkôzi helyzet
ismeretében — rendkîvûl nehéz. Ennek okât hét pontban fejti
ki. A vilâg tovâbbra is két ellentétes érdekû nagy és tôbb
kisebb-nagyobb tâborra oszlik. Fegyverkezési hajsza folyik. A
vilâg bizalmatlansâgban és félelemben él. A tûlnépesedés évi
80-100 milliôval tovâbbtart. A termelés a népesedéssel nem
nôvekszik pârhuzamosan, ennek kôvetkeztében sûlyos hiânyok
mutatkoznak. A hagyomânyos értékrendszerek (erkôlcs, vallâs,
nevelés) befolyâsa is csôkken. Javulâs, kedvezô vâltozâs csak
optimista-ideâlista szemlélettel vârhatô, ezt kell tehât kiala-
kîtanunk magunkban és az egész vilâgon, hogy kivlvhassuk az
"igazsâgot Magyarorszâgnak".



AZ ELVESZETT KOROSZTALYOK

A RÀKÔCZI ALAPÎTVÂNY ANKÉTJA

Korponay Miklôs {Toronto, Ont., Kanada):

EMIGRÂCIÔ - KULFÔLDI MAGYARSÂG
AZ ELVESZTETT KOROSZTÂLYOK PROBLÉMÂJA

{Az elôadô, mint az ankét vezetôje, ûdvôzli a megjelen-
teket, bemutatja az ankéton utdna kôvetkezô elôadôkat, majd
megdllapûja, mi a kûlônbség a magyar emigrdciô és a kûlfôldi
magyarsdg kôzôtt, végûl azt a kérdést vildgûja meg, miért nem
értette meg egymdst a magyarsdg politikai és gazdasdgi okbôl
kikényszerûlt két rétege\ csak ez utdn tér dt a tulajdonképpen
szôbanforgô tdrgykôr taglaldsdra.)

Mindkét csoport élte a maga sajâtos, kûlôn kis magyar
életét. Az egyik a szociâlis biztonsâgot nyûjtô és lelki szûk-
ségleteit kielégîtô templomai, székhâzai és segélyzô intéze-
tei kôrûl csoportosult, a mâsik politikai meggyôzôdését, a
nemzettel szemben érzett felelôsségét és kultûrigényeit kielé^tô
mozgalmakban és szervezetekben.

"Nyelvében él a nemzet" jelszôval mindkét csoport
felépitette a maga kûlôn kis Magyarorszâgât, ahol az egyik
nem tudta, mnt csinâl a mâsik, a mâsik viszont mindig mindent
jobban tudott, mint az egyik, ahol rendszerint fontosabb volt,
hogy "ki" csinâlja, mint az, hogy "mit" és "miért" kellett volna
csinâlni.

Valamit azonban mind a gazdasâgi, mind a politikai
emigrâciô csoportjai elfelejtettek észre- és figyelembe venni:
azt, hogy az idô nem âllott meg felettûk.

Az ôregamerikâs és ôkanadâs kivândorlôkbôl mârcsak
hîrmondôk akadnak kôzôttûnk. Orôkre megpihent a hâborû
menekûltjeinek és âldozatainak tôbbsége is és észrevétlenûl az
56-os pesti srâcok fejét is megutôtte a dér. A valamikor annyi
szeretettel és âldozattal épitett templomok, székhâzak idegen
kôrnyezetbe sûllyedtek, elnéptelenednek; idô kérdése csupân,
hogy megszûnjenek, mint ahogy annyi jôszândékû kezde-



ményezést elsôpôrt mâr az idô kônyôrtelen szele. Egyre ritkâbb
lesz a magyar szô is.

Tetszik vagy nem, fâj vagy sem, szembe kell néznûnk a
valôsâggal és a valô helyzettel. Tudomâsul kell vennûnk, hogy
a magyar emigrâciô napjai megszâmlâltak, hogy sûrgôsen
tennùnk kell valamit, tôbbet és màst, mint amit és amennyit
eddig tettûnk, ha azt akarjuk, hogy a

—kûlfôldôn felnôtt, szûletett és nevelkedett,
—kûlfôldi életformât elfogadott és abba beleilleszkedett,
—életcéljât, érvényesûlését és egyéni boldogsâgât kûlfôldi

keretekben keresô,

—magât minden téren és vonatkozâsban felelôsségteljes,
vezetô âllâsokba felkûzdôtt,

—a tâvoli Hazât csak kôdôs élményekben vagy képzeletben
ismerô és ezért egészen mâs szempontokbôl megîtélô,

—magyarul mâr alig vagy egyâltalân nem beszélô és
olvasô,

—egyre nagyobb szâmban idegen hâzastârsat vâlasztô, és
az otthonbôl kiszakadt magyarsâg maris tûlnyomô tôbb-
ségét kitevô kûlfôldi magyarsâg nemzeti ôntudatât si-
kerûljôn âtmenteni, hogy népûnk ismét akkor ne
maradjon kûlfôldre szakadt véreink tâmogatâsa nélkûl,
amikor arra ezeréves tôrténelme folyamân talân leg-
nagyobb szûksége lehetne.

Néhâny statisztikai adat érthetôen indokolja, hogy miért
tartjuk szûkségesnek a lârmafâk meggyûjtâsât és a vészha-
rangok kongatâsât:

A kort tekintve, a II. vilâghâborû elôtt kivândoroltak âtlag
életkora 80, a hâborûs menekûlteké 70 és az 56-osoké 60 év. Ez
azt is jelenti, hogy a hazulrôl kivândoroltak szâma az egész
észak-amerikai kontinensen 15.000 ôreg, 50.000 hâborûs,
50.000 szabadsâgharcos, 5.000 ûj) nem haladja meg a
120.000-et, ami aszerint, hogy a magyar szârmazâsûak szâmât
I,200.000-re vagy 600.000-re becsûljûk, azt is jelenti, hogy a
kontinens magyarjainak mindôssze 10 vagy 20 %-a rendelkezik
hazai élménnyel. Ez a szâm 5 év mûlva felére, 10 év mûlva
negyedére, a kontinensen szétszôrt 30.000 fônyi 70 év kôrûli
magyarra csôkken.

A nyelvet tekintve hasonlô szâmhoz jutunk. A hazai



élményekkel mâr nem rendelkezô, de a szûlôi befolyâs
kôvetkeztében még magyarul beszélô mâsod- és harmadnem-
zedékesek szâma sem haladja meg a 120.000-et (50.000 ôreg,
30.000 hâborûs, 30.000 szabadsâgharcos, 10.000 ûj).

A kontinens teljes magyarsâgâbôl mindôssze 250.000 az,
amelyben valamilyen formâban mégél a magyarsâgtudat; ami
persze nem jelenti a kôzôsségi életben valô részvételt. Ennek a
teljes magyarsâg 20 %-ât kitevô rétegnek, amelyet magyar
nyelvû istentiszteleteinkkel, elôadâsainkkal, sajtôval és râdiô-
val elirileg megkôzelithetnénk, âtlag életkora is 60 év kôrvil
mozog.

Amikor a vészharangot kongatjuk, akkor arra a kôzel
egymilliôs, magyarul mâr nem beszélô, magyar szârmazâsû 80
%-ra célzunk, a kûlfôldi magyarsâg jôvôjét jelentô elveszett
és elvesztésre ûélt korosztâlyokra, amelyek tâvolmaradâsa és
hiânya kôzôsségi életûnkben mâris minden téren érezteti
hatâsât és amelyek résztvétele nélkûl aligha szolgâlhatjuk
eredményesen a magyar ûgyet.

A lârmafât is meggyûjtjuk. Mert mit mutatnak utân-
pôtlâst biztosîtô intézményeink a statisztika tûkrében?

Kanadâba a II. vilâghâborû utân —1948-tôl 1977-ig —
68.000 magyar érkezett. Majdnem kétszer annyi, mint
ugyanez alatt az idô alatt az Egyesûlt Allamokba. A magyar
sâg âtlag életkora lényegesen alacsonyabb Kanadâban és talân
ez is egyik oka annak, hogy amig a 120.000-es clevelandi ma-
gyarsâgbôl 220-an iratkoztak be magyar iskolâkba, addig
Toronto 38.000 magyarjâbôl 500-nâl tôbb gyermek vesz részt
alsôfokû oktatâsban.

Ez az arânylag biztatô szâm is mâsként fest, ha mâs, idegen
nemzetiségekkel hasonlitjuk ôssze. A trianont sohasem ismert
hollandusok utân kullogunk az utolsôelôtti helyen 6.4%-kal,
amikor az elsô nemzedékes szûlôk gyermekeik anyanyelvi
oktatâsârôl van szô. Az elsô nemzedékes lengyel szûlôk
10.9%-ban, a kînaiak 11.2, a németek 19, az olaszok 28, az
ukrânok 28.9%-ban ragaszkodnak gyermekeik anyanyelvi
oktatâsâhoz. A mâsodik nemzedékes magyar szûlôk szâzalék-
szâma G, a németeké még mindig 9.6, az ukrânoké 11.6%. A
harmadik nemzedékes magyar szûlôket mâr meg sem emlîti a
statisztika, jôllehet ebben a korosztâlyban még a skandinâvok
is 2.2%-kal szerepelnek. Ha ehhez még figyelembe vesszûk.



hogy az alig tizezres balti népcsoportok kétszer annyi iskolât és
nyolcszor annyi âllandô jellegû ifjûsâgi tâbort tartanak fenn
egyenként, mint a 130.000-es kanadai magyarsâg, akkor be
kell lâtnunk, hogy valahol utat tévesztettûnk.

Hogy âllunk a cserkészettel, mint ifjûsâgunk legkomo-
lyabb, legeredményesebb szervezetével? Kanada 136.267 ma-
gyarjâbôl, az életkort 60 évre arânyosan elosztva, a cserkész-
korban levô, 6-16 éves fiatalok szâma 27.280 lenne. Ezzel szem-
ben a kanadai magyar cserkészek szâma mindôssze: 630, 3%.
Ha azonban a magyarsâg szempontjâbôl sokkal fontosabb
12-16 éves korhatârt vesszûk figyelembe, akkor ez a szâm mâr
lecsôkken 0.5%-ra, minden cserkészkorban levô kanadai
magyar szârmazâsû fiatalbôl egy cserkész fiûra vagy lânyra.

Hasonlô a helyzet az iskolâkban is. Amig az egyhâzak és a
kultûrkôzpont âltal fenntartott ôvodâkban és iskolâkban a
fiatalabb korosztâlyok 3%-a vesz részt, addig kôzépiskolai
tanfolyamon vagy az egyetem magyar tanszékén mâr a fél
%-ot is csak nehezen lehet biztosîtani.

A helyzetet tovâbb sûlyosbitja az a tény, hogy amint ez a fél
% is kilép az életbe, rendszerint kiszakad kôzôsségi életùnkbôl
és azok, akik valamilyen formâban megmaradnak magya-
roknak, szûleiknek idegen felfogâssal és elképzeléssel élik ki
magyarsâgukat.

Ebben a nagy vonâsokban ecsetelt szomorû helyzetben az a
legérdekesebb, hogy az elvesztett korosztâlyok problémâja nem
ûjheletû és nem is ismeretlen.

Mâr 1928-ban Perényt Zsigmond, a Magyar Nemzeti
Szôvetség akkori elnôke, "az amerikai véreinknek szânt
Magyarsâg Tûkre" cîmû kônyv elôszavâban ezeket irta:

"Szândékunkban van ezt a kônyvet angolul is kiadni ama
magyar szârmazâsû amerikai gyermekeink és felnôttek szâ-
mâra, akik a magyar nyelvet mâr nem vagy kevésbé beszélik."

Ez 50 évvel ezelôtt volt, és sajnos, az egyébként remekûl
ôsszeâllîtottkônyv angol fordîtâsban sohasem jelent meg. Mint
ahogy az is jellemzô, hogy amig a hâborû utân a magyar
kormânyok, a kûlfôldi magyarsâg nemzeti ôntudatânak és
kulturâlis igényeinek erôsitésére Eurôpâban 3 Collegium
Hungaricumot, 3 tôrténeti kutatô- és 7 egyetemi intézetet, 9
egyetemi tanszéket és legalâbb 20 lektorâtust létesitettek,
addig az akkor még zômében magyarul érzô és beszélô egymil-



liôs magyarsâgnak Amerikâban meg kellett elégednie a Co-
lumbia egyetemen 1939-ben felâllitott egyetlen lektorâtussal.

1938-ban a "Râkôczi Segélyezô Egyesùlet" aranyjubile-
umâra kiadott Emlékalbumban, amely méltân dicsekszik
Théodore Roosevelt elnôk ùzenetével, az 1500 személy
befogadâsâra alkalmas bridgeporti Râkôczi Hallal és az
egyesùlet tôbbmilliô $-os vagyonâval, tôbbek kôzôtt ezeket
olvashatjuk:

"Egyesûletùnk jôvôje attôl fùgg, hogy mennyire sikerùl a
magyarul mâr nem beszélô és olvasô utôdainkban az ôhaza
irânti érdeklôdést fenntartani. E célbôl mâr ebben a szâmban
tôbb kôzleményt, îrâst és verset amerikai nyelvùnkôn kôzlùnk."
(Kôztùk Watson Kirkonnell elsô forditâsait)

A tagsâg megpihent, még mielôtt a fiatalokban az ôhaza
irânti érdeklôdést sikerûlt volna felkeltenie; az utôdok
szétszôrôdtak, a Râkôczi Hall nevet cserélt, az egyesùlet
ismételten beolvadt és csak a jô Isten a megmondhatôja, mi
lesz a megmaradt milliôk sorsa.

1954-ben a magyar szellemi munkakôzôsség lapja, az azôta
szintén megszûnt "Ûj Magyar Ût" teljes szâmot szentelt a
magyar ifjûsâg problémâjânak. Ebben a szâmban Bôtykôs
Béla, a magyar jôvô szerelmese, a maga âltal feltett kérdést:
"Hât ha ennyire sôtét a jelen, lehet-e még Amerikâban a
magyar jôvôrôl beszélni, érdemes-e ezzel a kérdéssel egyâl-
talâban foglalkozni?", ekként vâlaszolja meg:

"Jaj nekûnk, ha mi magunk mondunk le a magyarsdg-
tudat dtmentésérôl a fiatalabb korosztdlyokba és kényelem-
szeretetbôl vagy gydmoltalansdgbôl megdllapûjuk, hogy késô
vagy lehetetlen. "

És mit tettùnk az elmûlt 25 év alatt, amiôta Bôtykôs
kiâltâsa elhangzott?

1962-ben az emigrâciôs ùjsâgîrâs egyik legmélyebben
gondolkozô szelleme, Béldy Béla mâr tùrelmetlenùl kôveteli a
megoldâst, amikor a Magyar Talâlkozôk elsô Krônikâjâban igy

"Jôjjenek a fiatalok! Mert nem a megfâradtak ideje ez,
amiben élùnk. Kùlônôsen nem azoké, akik mâr csak az egyre
szépùlô mûltért lelkesednek, akik a rohanô jelenben nem
tudnak megkapaszkodni és akik az egyre jobban rôvidùlô idôt



ellenségesen nézik. Azoknak az ideje ez, akik mâr itt nôttek fel
és gyôkereiket mélyen leeresztették a mi szâmunkra idegen
talajba."

îme, diôhéjban a probléma, az elvesztett korosztâlyok és
benne a magyarsâg egyik problémâja.

Sûlyos probléma. Mert a mi sajâtos magyar helyzetiinkben
sokkal tôbbrôl van szô, mint egy nemkîvânatos politikai
rendszer ellen valô fenegyerekeskedésrôl. Ezerév tôrténelmi
ôrôkségérôl, a magyarsâg Kârpât-medencei szerepérôl, bio-
lôgiai fennmaradâsârôl van szô. Olyan felelôsségteljes és terhes
feladatrôl, amelyet az elvesztett korosztâlyok kôzremûkôdése, a
benniik rejlô potenciâlis adottsâgok felhasznâlâsa nélkûl
sikerrel megoldani nem lehet.

A gondolât nem ûj és a probléma is régi. Az utôbbi idôben
egymâst érik a megoldâst siirgetô cikkek, javaslatok és
tervezetek, de szerény véleményûnk szerint egyik sem âllott ki
annyira hatârozottan a magyarul mâr nem beszélô elveszett
korosztâlyok magyarsâgtudatânak szûkségessége és gyakorlati
âtmentése érdekében, mint a torontôi magyar egyhâzak és
intézmények âltal a bûjdosô fejedelem szellemében életre
hivott Râkôczi Alapitvâny, amely megalakulâsâtôl kezdve
vallotta, hogy ezt a félelmetesen nehéz, bonyolult, és
emelkedett szellemet, sok szeretetet, kôlcsônôs megértést s ha
kell, elnézést igénylô kôzôs problémât csak kôzôs erôfeszîtés-
sel szabad megkôzelîteni.

Ilyen meggondolâsokkal és ebben a szellemben a Râkôczi
Alapitvâny célkitûzéseit, terveit és eddig elért szerény ered-
ményeit, az ankét keretében most az emigrâciôs és kûlfôldi
magyar korosztâlyok itélôszéke elé âllitjuk.

Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto, Ont., Kanada):

ESZKÔZ A MAGYARSÂGTUDAT ERÔSÎTÉSÉBEN

Kôzel hûsz éve beszélûnk az emigrâciôban a fiatalabb kor
osztâlyok bevonâsânak, az utânpôtlâsnak és az ôrségvâltâsnak
sûrgetô szûkségérôl. Az utôbbi években kûlônôsen — az elsô
nemzedékesek sorainak ritkulâsa lâttân — nôvekvô hévvel
fogadkoztunk, hogy figyelmet és idôt szentelûnk az ôrségvâltâs
munkâlâsânak, hogy készek vagyunk helyiinket, tisztségeinket.



a vezetést âtadni a fîatalabbaknak. Hirdettûk és hirdetjûk,
hogy készek vagyunk minden olyan cselekedetre, amellyel
megnyerjûk a fiatalokat bûszke szerepùnk vâllalâsâra, a
nemzeti szabadsâg és âllami fûggetlenség rânkbîzott eszmei és
akciôôrôkségének tovâbbvitelére.

Az igazsâg az, hogy a sok szôt és sok fogadkozâst kevés
cselekedet kôvette. Idôsek és fiatalok vâdolhatjâk ugyan
egymâst kôlcsônôsen, hogy az ôregek részérôl nem volt elég
kezdeményezés, a fiatalok részérôl nem volt elég érdeklôdés, de
ez a mûltat kutatô vita meddô. E helyett fontosabb lemérni a
jelenlegi helyzetet, a jôvô kilâtâsait és az ifjûsâg megnyerésének
még rendelkezésre allô lehetôségeit.

Ha ôszinte mérleget készîtûnk, a jelenlegi helyzet lesûjtô. A
kîméletlen adatok szerint azoknak a magyar fiataloknak a
szâma, akik nemcsak jôl beszélnek magyarul, de ismerik és
vâllaljâk nemzeti eszményeinket és az emigrâciôs feladatokat,
az egész ifjûsâg szdmdnak 1%-a vagy kevesebb; azoknak
szâma, akik a csalâd, magyar iskola, cserkészet, kultûrcso-
portok hatâsâra még elég jôl beszélnek magyarul, van
magyarsâgtudatuk és valamelyes magyarsâgismeretûk is,
kôrûlbelûl 5%; és azok, akik magyarul mâr csak tôrve
beszélnek, de még a magyar nyelven keresztûl elérhetôk
volnânak, kôriilbelûl 15%-ot tesznek ki.

Mintegy 20% tehât azoknak az ifjainknak szâma, akikre
mint magyar nyelvû, magyar szellemû utôdokra szâmîthatunk.

Tîz magyar gyerekbôl talân kettô megmarad. Joggal szorul
el a szîviink, mert a fiatalok rendjének ilyen ijesztô ritkulâsâért
felelôsség terhel bennûnket. Sok mâs nemzetiség jobban
megtartotta gyerekei hûségét népe irânt.

Ebben a kilâtâstalannak tûnô helyzetben az a kérdés,
amelyet néhâny torontôi magyar mintegy hârom éwel ezelôtt
feltett, nagyon egyszerû volt: leîrjuk-e a nyelvét vesztett 80%
fiatal magyart? A vâlasz is egyszerû volt: prôbâljuk elveszté-
sûket megakadâlyozni. Reményik Sândor igéje alapjân prô-
bâljunk belôlûk menteni amennyit lehet, "ahogy lehet".

Ha a mi drâga anyanyelvûnk el is sûllyedt bennûk,
ûltessûnk el bennûk magyar lelkûletet; ha nemzeti sajâtos-
sâgainkat, értékeinket mâr nem is tudjuk maradéktalanul
âtplântâlni beléjûk, adjunk ât annyit, amennyit tudunk; ha
harcos hazafisâgot mâr nem is vârhatunk tôlûk, nyerjûk meg



egyuttérzésûket, segîtôkészségûket magyar ûgyekben, magyar
célokért. Nehéz feladat, némelyek szerint reménytelen, de sok
hîvô, hûséges munkatârs vallja, hogy"lehet, mert kell".

Mindig kûlônôs elismerés jâr azoknak, akik tudatosan,
kotelességérzetbôl vâllalnak nehéz feladatokat. Ezért jâr
kûlônôs elismerés a Râkôczi Alapîtvânynak és vezetôjének,
Korponay Miklôsnak, aki a fiatalabb korosztâllyal kapcsolatos
kôzôsségi munkânak nem a kônnyebb, mutatôsabb, ôrven-
detesebb részét vâllalta, hanem a kialvâsnak indulô lelkek
âtmentésének nehezebb, hâtvéd szerepét.

Az Alapîtvâny megalakulâsakor célul a magyarsâgtudat
âtmentését tûzte ki a fiatalabb magyar szârmazâsû nemze-
dékekbe. Tâjékoztatôjâbôl idézek: "(Az Alapîtvâny) tervsze-
rûen keresi és hivja azokat a magyar szârmazâsû fiatalokat,
akik felkészûltségûk és tehetségûk révén mâr vezetô âllâsokba
kûzdôtték fel magukat, hogy ôsi magyar hazânk érdekében és
elszakîtott véreink védelmében vâllaljanak szerepet".

Az Alapîtvâny eddig legjelentôsebb kezdeményezése angol
nyelven a "Magyarsâg kézikônyve" szerkesztése és kiadâsa,
amelyrôl részletesebb beszâmolôt fogunk hallani. Mâr eddig is
nagyon jelentékeny anyagi alap jôtt ôssze a rendkîvûl
szînvonalasnak îgérkezô kônyv kiadâsânak kôltségére, jutalom-
és ôsztôndîjakciôkra és pâlyâzatokra. Az anyagi megalapo-
zâsnâl is jelentôsebb siker azonban — szerény véleményem
szerint — az a môdszer, amellyel a Râkôczi Alapîtvâny
elindîtotta az elidegenedô fîatalsâg megkôzelîtését.

"Ifjûsdgunkkal - ifjûsdgunkért" jelszôval induit el a kisebb
és nagyobb magyarlakta kôzpontok lâtogatâsa, ahol mûvészi
mûsor keretében folyik a fîatal magyar tehetségek felkutatâsa,
bemutatâsa és egymâssal valô megismertetése. "Regôlés"-nék.
hîvjuk ezeket a szép vândorrendezményeket, amelyeknek
lényege a magyar mûvelôdés értékeinek tudatosûdsa, de éppen
olyan fontos a fiatalok szerepeltetése, megnyerése is.

Hasonlôképpen ûdvôs kezdeményezések az egy-két napos
ifjûsâgi talâlkozôk, tâborozâsok, amelyeknek célja a fiatalok
kôzôtt a barâti, testvéri kapcsolatok kialakîtâsa. Mâs nemze-
tiségek, példâul a baltiak, nagy sikerrel rendezik sporttaldl-
kozôikat, s ehhez hasonlôt olvastam egy utôbbi kétnapos
magyar talâlkozô mûsorân, amelyen sportbemutatô, magyar
futballcsapatok vetélkedése a Râkôczi-kupâért, ankét "Sport és



a magyar ifjûsâg" cîmmel, tâbori mise, regôlés irodalmi és
zenei mûsorral, hét ontariôi magyar kozpont népi tânca,
humoros gyermek- és cserkészverseny, kuruckori "kakas-ûtés"
és "patkôdobâs", gâla bâi és tâbori vigassâg szerepelt.

Tudjuk, hogy egy-egy ilyen rendezvény nem tesz csodât, de
azt is tudjuk, és ôrommel észleljiik, hogy mennyi idâig
kôzômbôs fiatalt gondolkoztat el egy ilyen barâti egyiittlét
hangulata és szelleme, amely annyira kûlônbôzik a "drug
store gang"-ek vilâgâtôl.

Vândorlâsokat is rendeznek fiatalok és szûlôk részvételével

és ôrvendetes figyelni, hogy ezek a kirândulâsok a fiatalokon
kîviil a szûlôkre is milyen jô hatâssal vannak, milyen
nemzedékeket âthidalô lelki kapcsolatokat teremtenek.

A Râkôczi Alapitvâny jô utat vâlasztott: azokkal foglalko-
zik, akiknél erre a legnagyobb szûkség van, akik mâr jôrészt
elhidegultek, akik magyar ûjsâgjainkat nem olvassâk, magyar
râdiôt nem hallgatnak, még a magyar televîziôt sem értik, és
egyesûleti életûnkben nem vesznek részt.

A feladat nehéz, de erôt ad a tudat, hogy nem
reménytelen. Fiatalabb tisztviselôkkel talâlkozunk kanadai
hivatalokban, hatôsâgoknâl, amikor bevândorlâsi, âllam-
polgârsâgi ûgyekben jârunk el. Magyarul nem beszélnek, de
pillanatok alatt felismerjûk egymâsban a magyart. Mente-
getôznek gyenge magyar beszédûk miatt, udvariasak, barâtiak
és segîtenek, segitenek.

Rajtunk âll, hogy ezt a lélek mélyén meglevô érzést ne
oltsuk ki bennûk, hanem prôbâljuk meg szerte a vilâgon a
magyar tudat aprô lângocskâit ûjbôl feléleszteni.

E nehéz, de szép munkâhoz a Râkôczi Alapîtvâny a szabad
vilâgon élô magyarsâg tâmogatâsât és egyiittmûkôdését kéri.

Bâr nem fûzôdik szorosan a Râkôczi Alapîtvâny tevékeny-
ségéhez, befejezésûl szeretnék ezen a fôrumon foglalkozni
egy-két olyan megnyilatkozâssal, amelyek az ifjûsâg megnye-
résével kapcsolatos munkâban érnek el hozzânk.

Hârom megjegyzést hallunk idônként:

1. Az ifjabb nemzedéknek mâsok az értékei, mâsok az
értékîtéletei, mint a mienk, tehât ha el akarjuk érni ôket,
adjuk fel magunkkal hozott elveinket és igazodjunk az âltaluk
vallott ûj értékekhez;



2. Az ifjûsâg beâllîtottsâga nem ellenséges a hazai
rendszerrel szemben, tehât ha nem akarjuk elidegenîteni a
fiatalokat, ne kritizâljuk a magyarorszâgi rezsimet;

3. Az ifjûsâgban nem él a nemzet szabadsâgânak, az
orszâg fûggetlenségének igénye, tehât mi se zavarjuk a fiatalok
status quo-ra valô hajlamossâgât, a mi "tûlzott" igényeink
hangoztatâsâval.

A hârom érv hârom féligazsâg, hârom torzitâs. Vizsgâljuk
csak meg ezeket a tételeket:

1. Hogy az ifjûsâgnak mâsok az értékei. itélete emberrôl,
târsadalomrôl, csalâdrôl, hazârôl. vallâsrôl, annak természetes
okai vannak:

a) egyrészt a minden târsadalomban megtalâlhatô
nemzedéki ellentét,

h) mâsrészt a mi gyermeknevelésûnk elvitathatatlan
mulasztâsai és

c) végûl a mi kûlônleges emigrâciôs âllapotunk, amely-
ben a gyermeket zavarba hozza a kûlônbség, amelyet a
szûkebb csalâd és a befogadô orszâg értékei kôzôtt
tapasztal és ebben az ôsszeiitkôzésben a gyerek gyakran
inkâbb a befogadô târsadalommal, a barâti kôrrel, az
iskolâval azonosîtja magât, mint a csalâddal.

Ebben a helyzetben a szûlôk csak a meggyôzés és a példa-
mutatâs révén kisérelhetik meg, hogy minél tôbbet elfogad-
tassanak sajât hagyomânyos értékeikbôl és nem kényszerithetik
a gyermeket olyasmi elfogadâsâra, ami a szûlôi hâzon kivul
ismeretlen. De ebbôl még tâvolrôl sem kôvetkezik az, hogy az
ifjûsâghoz az ût sajât értékeink, elveink feladâsân keresztiil
vezet. Megértésre, engedményekre készen kell lennûnk,
kiârusitâsra nem.

2. A mâsik kûlônôs tétel, hogy az ifjûsâg nem ellenzi a
hazai kommunista rezsimet, tehât râjuk valô tekintettel mi is
hagyjuk abba a rezsim kritikâjât. Ez a beâllîtâs azért torz, mert
azt prôbâlja sejtetni, hogy az ifjûsâg nemcsak nem ellenzi a
hazai rendszert, hanem egyenesen rokonszenvez az otthoni
rezsimmel. Ez persze hamis és célzatos beâllîtâs, mert az ifjûsâg
tûlnyomô része legfeljebb kôzômbôs, de semmi esetre sem
meggyôzôdéses hîve a hazai rendszernek. Egyâltalân el kell
utasîtani minden olyan szândékot, amely azt a benyomâst



kîvânja kelteni, hogy az ifjûsâg megnyerése érdekében
môdosîtanunk kell a hazai rezsimmel szemben ellenzéki

magatartâsunkat. A kettô kôzôtt nincs és nem lehet ôsszefûg-
gés. Ha a fiatalok magânlâtogatâsra Magyarorszâgra jârnak,
ez ellen nem lehet kifogâs. Elég értelmesek ahhoz, hogy
meglâssâk a nagy kûlônbséget a jobb sorsra érdemes magyar
nép és az idegen érdekeket szolgâlô rezsim kôzôtt.

3. A harmadik téves âllîtâs, hogy mivel az ifjûsâgban nem
él a nemzeti szabadsâg és az âllami fûggetlenség igénye, mi se
zavarjuk ôket ôssze ezen igények hangoztatâsâval. Ezen a
ponton kell leghatârozottabban ellent mondanunk a meg-
tévesztô szirénhangoknak. Mert minden egyéb megfontolâson
tûl a szabadsâg és fûggetlenség nemzeti igényének tôretlen
képviselete az emigrâciô létének egyetlen értelme. Ha a szabad
fôldôn élô magyarsâg egyetlen igazi, râbizott hivatâsât
megtagadjuk, akkor feladtuk magunkat, feladtuk a hazai
magyarsâgot, feladtuk a kisebbségi magyarokat és akkor nincs
semmi sziikség az itteni fiatalsâg magyarsâgtudatânak meg-
tartâsâra sem.

Éppen a szabadsâg és fûggetlenség eszméi képviseletének
ellâtâsâban vagyunk fiataljainkat illetôen a legbizakodôbbak.
Meggyôzôdésûnk, hogy ha szâmos egyéni felfogâsbeli, vilâg-
nézeti kérdésben nem is tudunk velûk teljesen azonos nézeten
lenni, vannak olyan konkrét ûgyek, amelyekben tudunk a
fiatalokkal egyformân gondolkozni, hinni és egyûtt dolgozni.
Ilyen ûgy a kisebbségek védelme, ilyen az a hit, hogy a hazai
magyarsâg szabad élete jô ûgy és annak érdekében érdemes
szôt emelni.

Nem fogadjuk el a célzatos sugalmazâst, hogy ifjûsâgunk
tôlûnk elveink és nemzeti céljaink feladâsât kîvânja. Mi sem
vârjuk az ifjûsâgtôl a mi nézeteink maradéktalan elfogadâsât;
de magyar szûlôk és gyermekek szâmâra van egy jôl jârhatô
kôzôs ût: megtalâlni a célokat, amelyekben egyetértûnk és
ôszintén munkâlkodni azon, hogy kôzôs céljaink gyarapod-
janak: a megértés és szeretet jegyében!



Vitéz Hamvasjôzsef{Toronto, Ont., Kanada):

ELISMERÉS.JUTALOM, ÔSZTÔNDÛ,
MARADANDÔ EMLÉKEK

A Râkôczi Alapîtvâny nemcsak ôncélû gyûjtést rendez, de
elsôsorban arra gondol, hogy az arra érdemes ifjû magyarokat
jutalomban részesîtse, hogy ezzel buzdîtsa az ifjûsâgot arra,
hogy a jutalom, ôsztôndîj reményében a magyarsâg felé tegyen
valamit, alkosson, cselekedjék.

A jutalomnak jelentôs nagysâgûnak kell lennie, kiosztâ-
sânak emlékezetes, kiemelkedô kôrûlmények kôzôtt kell
tôrténnie, hogy az egész életre szôlô, maradandô élmény
legyen.

Ez a cél széles kôrû tehetségkutatâst jelent, mert nemcsak
helyi vonatkozâshan, de a vilâg minden részéhen ki akarjuk
vâlogatni az arra érdemes fiatal magyarokat. Az alapîtô
egyesûleteket, tagjainkat kérjûk erre a felderitô munkâra,
hogy âllîtsanak jelôlteket, akik kôzùl az erre a célra ôsszeâllîtott
hizottsâg vâlogatja ki a jutalmazâsra méltôkat.

Beszélgettûnk olyan fiatalokkal, akik itt nôttek fel és
jutottak târsadalmilag és gazdasâgilag is magas âllâsha,
polcra. Mosolyogtak, amikor 100-100 dollâros jutalmat
kînâltunk fel nekik. Azt mondtâk, hogy most mâr nem kérnek
a jutalomhôl, de mikor a lépcsô aljân âllottak, igen jôl esett
volna nekik annak elnyerése. Ma a hatalmas fizetés mellett
ilyen jutalom csak kellemetlen adômegterhelést jelent szâ-
mukra.

A Râkôczi Szôvetség, amelyhôl az Alapîtvâny sarjadzott,
mâr kezdettôl fogva elsôsorban az ifjûsâg tâmogatâsât helyezte
elôtérhe. Bûszkén mutatunk râ arra, hogy 1952-tôl 1976-ig, az
Alapîtvâny kezdetéig tôhh mint 30.000 $-t adott kûlônhôzô
magyar ifjûsâgi és kulturâlis célra, a magyar iskolâknak, Burg
Kastl-nak sth.

Ezek a jutalmak, juttatâsok azonhan nem jelentettek egy
életre szôlô élményt a fiataloknak. Amint egy kis pénz gyûlt
ôssze az Alapîtvânyhan, tavaly mâr segîtettûnk egy magyar
kislânyt, Nagy Glôriât abban, hogy tehetségét a Liszt
Zenemûvészeti Fôiskolân csiszoltassa.

A Folklore Egyesûlet, egy tâncos, népi tâncokkal foglalkozô
lelkes kis magyar csoport, 300 $-t kapott.



A Helikon-iskolânak, illetve az iskola nôvendékeinek
1978-ban 150 és 1979-ben ûjabb 150 $ jutalmat osztottunk ki.

Az egyetemi magyar tanszék hallgatôinak ôsszesen 1000 $
ôsztôndijat osztottunk ki ûnnepélyes keretek kôzôtt a Toron-
tôban rendezett 680 teritékes iinnepi vacsorân, amelyen részt
vett a magyarsâg szme-java, és igen sok angol vendég. Az
ôsztôndîjakat Selye Jânos professzor adta ât a megjutalma-
zottaknak. Az arra érdemes hallgatôkat az egyetemnek kûlôn
erre a célra felâllîtott bizottsâga jelôlte ki. Ezek a kôvetkezôk
voltak:

Kiss Blanka, Kruchio Agnes, Kurnik Henry, Kevin, és Mrs.
Tômôry Éva. Egyenkint 250 $-t nyertek.

A fény és pompa, amely a jutalmak kiosztâsât kisérte,
ôrôkké emlékezetessé teszi majd az ilyen jutalmazâsokat.
Bizonyâra nagy élmény lesz, ha a clevelandi magyar ifjak
jutalmait a Magyar Talâlkozôn osztjuk majd ki.

Sportteljesîtmények jutalmazâsâra megalapîtottuk a
Râkôczi-kupât, amit az idén a hamiltoniak nyertek meg.

Az ôsztôndîjakat s a jutalmakat oklevél kîséri, amit be lehet
keretezni és îgy ôrôk emlékként hirdeti, hogy van magyar
ifjûsâg, amely akar cselekedni, sôt eredményeket mutât fel a
magyarsâg nevének ôregbîtésére, a magyar dicsôség emelésére.
Nevûket és eredményeiket az Emlékalbum ôrôkîti meg.

Zsigmond Andrâs dr. (Toronto, Ont. Kanada):

A MAGYARSÂG KÉZIKÔNYVE

A Râkôczi Alapîtvâny céljât az alapltô kôzgyûlés jegy-
zôkônyve îgy hatârozta meg: "Az Alap célja a magyarsâgtudat
erôsûése, âtmentése a fiatal magyar nemzedékbe. E cél
érdekében a kôzgyûlés ûgy hatârozott, hogy ifjûsâgunk
magyarsâgtudatânak fejlesztése érdekében elsô lépésként
vâllalja angol nyelven "A magyarsâg kézikônyvé"-nek szer-
kesztését és kiadâsât. "

A kônyv elsôdleges célja az emigrâciôs magyar ifjûsâg
magyar ôntudatânak âpolâsa, erôsltése. Évtizedes tapasztalat
azt bizonyltja, hogy mâsod- és harmadnemzedékes, mâr itt
sziiletett fîataljaink szivesebhen, kônnyebhen olvasnak an-
golul, ezért lesz a kézikônyv nyelve angol. Gondoltunk a vegyes



hâzassâgokban élô, magyarul mâr alig vagy egyâltalân nem
beszélô hâzastârsakra is, akik szeretnék magyar férjûk vagy
feleségiik népének tôrténelmét, irodalmât kultûrâjât meg-
ismerni, azt âtadni gyermekeiknek is. Igaz, vannak kônyveink,
amelyek kûlôn-kûlôn foglalkoznak a magyar tôrténelemmel,
irodalommal stb., de mi olyan ôsszefoglalô munkât szeretnénk
a fiatalok, sôt a sziilôk kezébe is adni, amelyben minden
fontosabb alapvetô magyar kérdésre megtalâljâk a vâlaszt.
Igen, gondoltunk az olyan magyar szûlôkre is, akik szeretnék
gyerekeiket oktatni a magyar tôrténelemre, irodalomra stb.,
de eddig nehezen jutottak egy ôsszefoglalô segédtankônyvhôz.

A kônyv mâsodik, nem kevésbé fontos, hézagpôtlô céljât
îgy hatârozta meg a Râkôczi Alapîtvâny kôrlevele: "Az
emigrdcïôs magyarsdg feladata a vildg kôzvéleményênek
felvildgosûdsa a "magyar igazsdg"-rôl. A szâzadok folyamân,
de kûlônôsen az utôbbi évtizedekben annyi râgalom, vâd
hangzott el a magyar nép ellenségei részérôl — âltudomânyos
formâban —, hogy az hamis fényt vet hazânk tôrténelmére,
kultûrâjâra, népûnk lelkûletére. A magyar emigrâciô feladata,
hogy ezeket a hazugsâgokat megcâfolja, a râgalmakat a
tudomâny és a szellem erejével visszautasîtsa, és bemutassa,
hogy a magyarsâg milyen hatalmas értékeket adott és ad ma is
az egész emberiség kôzôs kultûrkincstârânak a tudomâny, az
irodalom, a mûvészetek, a sport és âltalâban a kultûra terén."

Ezt a munkdt az emigrdciôs magyarsdg el is tudja végezni,
ezt a célt a kûlfôldi magyarsdg szellemi elitje képes is
megvalôsûani. Minden adottsdgunk megvan rd, s ez kôtelez!

Nyugodtan elmondhatjuk, van egy "szellemi Magyar-
orszâg", amely Kanadâban, Eurôpâban, Amerikâban és
Ausztrâliâban egyesît minden magyart, ha a cél olyan, hogy az
életûnket, magyar létûnket érinti, mint példâul az aggôdâs
ifjûsâgunk magyar ôntudatâért vagy a magyar igazsdg
hirdetése a vilâg kôzvéleménye felé.

Elmondhatjuk: kiâltô szavunk mindeniitt, mindenkinél,
akihez szôltunk, megértésre talâlt. Oldalakon keresztûl foly-
tathatnânk azok nevének felsorolâsât, akik ôrômmel vâllal-
tâk a feladat elvégzését, és ôrâkon ât idézhetnénk felemelô
megnyilatkozâsaikat.

Mikôvetkezik ebbôl?

Hanyagsâg, bûn volna, ha ezt a hatalmas szellemi tôkét,



amelyet magyar egyetemi tanâraink szâzai, nemzetkôzi hir-
névnek ôrvendô tudôsaink tucatjai, irodalmâraink, mûvé-
szeink egész sora jelent, nem hasznâlnânk ki kettôs célunk
érdekében:

1. fiataljaink magyarsâgtudatânak erôsîtése céljâbôl,
2. arra, hogy a vilâgot felvilâgosîtsuk, a Nyugat olyan

népet hagyott ûjra cserben — Mohi, Mohâcs, Nagymajtény,
Vilâgos, Trianon utân — Yaltâban és 1956-ban, amely a maga
tudomânyos, irodalmi, mûvészeti, kulturâlis és népmûvészeti
értékeivel nagyban hozzâjârult a vilâg szellemi fejlôdéséhez.

Ez "A magyarsâg kézikônyv"-ének célja, értelme. A feladat
nagy, de — tudjuk — minden szellemi erônk megvan hozzâ,
hogy megvalôsîtsuk. Ha ezt a "jô férfi munkât" nem végezzûk
el még mi, a régi nemzedék tagjai, akkor szégyenkezve âllunk
majd a tôrténelem itélôszéke elôtt, mert legfôbb hivatâsunkat
nem teljesîtettuk. S ez alôl a mulasztâs alôl nincs, nem lesz
felmentés. Ez a mi legfôbb feladatunk, amit helyettiink sem
gyermekeink, sem a kommunista elnyomatâsban élô magyar
sâg nem végezhet el. Gondoljuk meg: orosz megszâllâsrôl,
fûggetlen Magyarorszâgrôl, elcsatolt teriiletekrôl, a kôrnyezô
orszâgokhoz csatolt magyarsâg emberi jogairôl csak mi, az
emigrâciôs magyarsâg beszélhet. Ezek otthon ma tiltott
kérdések, amelyeknek hangoztatâsâért még Illyés Gyulât is
kônyvének elkobzâsâval, hâziôrizettel sûjtotta a budapesti
kormâny.

Ez tehât a mindenkori emigrâciô egyik legfôbb feladata:
hangot adni olyan eszméknek, kôveteléseknek, amelyekrôl az
otthoni magyarsâg nem beszélhet. Ezt a szolgâlatot prôbâlja —
tôbbek kôzôtt — teljesîteni "A magyarsâg kézikônyve".

Domokos Sdndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada):

ÔNTUDAT ÉS LELKISÉG

Minden emberi érték, amely benniink rejlik, csak az
ônkifejtés ôsztônén keresztûl tud felszînre jutni és a kôzôsség
szâmâra hasznossâ vâlni. Ez az alapja annak a lélektannak,
amelyet Adler fedezett fel és amelyet ma ônkifejtési ôsztôn
("self-actualization") néven ismeriink. Ennek elengedhetetlen
alapja, hogy a benniink szunnyadô — vagyis tudatalatti —



hâzassâgokban élô, magyarul mâr alig vagy egyâltalân nem
beszélô hâzastârsakra is, akik szeretnék magyar férjûk vagy
feleséguk népének tôrténelmét, irodalmât kultûrâjât meg-
ismerni, azt âtadni gyermekeiknek is. Igaz, vannak kônyveink,
amelyek kûlôn-kûlôn foglalkoznak a magyar tôrténelemmel,
irodalommal stb., de mi olyan ôsszefoglalô munkât szeretnénk
a fiatalok, sôt a szûlôk kezébe is adni, amelyben minden
fontosabb alapvetô magyar kérdésre megtalâljâk a vâlaszt.
Igen, gondoltunk az olyan magyar sziilôkre is, akik szeretnék
gyerekeiket oktatni a magyar tôrténelemre, irodalomra stb.,
de eddig nehezen jutottak egy ôsszefoglalô segédtankônyvhôz.

A kônyv mâsodik, nem kevésbé fontos, hézagpôtlô céljât
igy hatârozta meg a Râkôczi Alapîtvâny kôrlevele: "Az
emigrdciôs magyarsâg feladata a vilàg kôzvéleményének
felvildgosûdsa a "magyar ïgazsdg"-rôl. A szâzadok folyamân,
de kûlônôsen az utôbbi évtizedekben annyi râgalom, vâd
hangzott el a magyar nép ellenségei részérôl — âltudomânyos
formâban —, hogy az hamis fényt vet hazânk tôrténelmére,
kultûrâjâra, népûnk lelkûletére. A magyar emigrâciô feladata,
hogy ezeket a hazugsâgokat megcâfolja, a râgalmakat a
tudomâny és a szellem erejével visszautasltsa, és bemutassa,
hogy a magyarsâg milyen hatalmas értékeket adott és ad ma is
az egész emberiség kôzôs kultûrkincstârânak a tudomâny, az
irodalom, a mûvészetek, a sport és âltalâban a kultûra terén."

Ezt a munkdt az emigrdciôs magyarsdg el is tudja végezni,
ezt a célt a kûlfôldi magyarsdg szellemi elitje képes is
megvalôsitani. Minden adottsdgunk megvan rd, s ez kôtelez!

Nyugodtan elmondhatjuk, van egy "szellemi Magyar-
orszâg", amely Kanadâban, Eurôpâban, Amerikâban és
Ausztrâliâban egyesît minden magyart, ha a cél olyan, hogy az
életûnket, magyar létûnket érinti, mint példâul az aggôdâs
ifjûsâgunk magyar ôntudatâért vagy a magyar igazsdg
hirdetése a vilâg kôzvéleménye felé.

Elmondhatjuk; kiâltô szavunk mindenûtt, mindenkinél,
akihez szôltunk, megértésre talâlt. Oldalakon keresztûl foly-
tathatnânk azok nevének felsorolâsât, akik ôrômmel vâllal-
tâk a feladat elvégzését, és ôrâkon ât idézhetnénk felemelô
megnyilatkozâsaikat.

Mi kôvetkezik ebbôl?

Hanyagsâg, bûn volna, ha ezt a hatalmas szellemi tôkét.



amelyet magyar egyetemi tanâraink szâzai, nemzetkôzi hîr-
névnek ôrvendô tudôsaink tucatjai, irodalmâraink, mûvé-
szeink egész sora jelent, nem hasznâlnânk ki kettôs célunk
érdekében:

1. fiataljaink magyarsâgtudatânak erôsîtése céljâbôl,
2. arra, hogy a vilâgot felvilâgositsuk, a Nyugat olyan

népet hagyott ûjra cserben — Mohi, Mohâcs, Nagymajtény,
Vilâgos, Trianon utân — Yaltâban és 1956-ban, amely a maga
tudomânyos, irodalmi, mûvészeti, kulturâlis és népmûvészeti
értékeivel nagyban hozzâjârult a vilâg szellemi fejlôdéséhez.

Ez "A magyarsâg kézikônyv"-ének célja, értelme. A feladat
nagy, de — tudjuk — minden szellemi erônk megvan hozzâ,
hogy megvalôsîtsuk. Ha ezt a "jô férfi munkât" nem végezzûk
el még mi, a régi nemzedék tagjai, akkor szégyenkezve âllunk
majd a tôrténelem îtélôszéke elôtt, mert legfôbb hivatâsunkat
nem teljesîtettûk. S ez alôl a mulasztâs alôl nincs, nem lesz
felmentés. Ez a mi legfôbb feladatunk, amit helyettûnk sem
gyermekeink, sem a kommunista elnyomatâsban élô magyar
sâg nem végezhet el. Gondoljuk meg: orosz megszâllâsrôl,
fûggetlen Magyarorszâgrôl, elcsatolt teruletekrôl, a kôrnyezô
orszâgokhoz csatolt magyarsâg emberi jogairôl csak mi, az
emigrâciôs magyarsâg beszélhet. Ezek otthon ma tiltott
kérdések, amelyeknek hangoztatâsâért még Illyés Gyulât is
kônyvének elkobzâsâval, hâziôrizettel sûjtotta a budapesti
kormâny.

Ez tehât a mindenkori emigrâciô egyik legfôbb feladata:
hangot adni olyan eszméknek, kôveteléseknek, amelyekrôl az
otthoni magyarsâg nem beszélhet. Ezt a szolgâlatot prôbâlja —
tôbbek kôzôtt — teljesiteni "A magyarsâg kézikônyve".

Domokos Sdndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada):

ÔNTUDAT ÉS LELKISÉG

Minden emberi érték, amely bennûnk rejlik, csak az
ônkifejtés ôsztônén keresztûl tud felszînre jutni és a kôzôsség
szâmâra hasznossâ vâlni. Ez az alapja annak a lélektannak,
amelyet Adler fedezett fel és amelyet ma ônkifejtési ôsztôn
("self-actualization") néven ismerûnk. Ennek elengedhetetlen
alapja, hogy a bennûnk szunnyadô — vagyis tudatalatti —



belsô kincsesbânyânk értékeit tudatossâ tegyûk, az ôntuda-
tossâgon keresztûl azokat a szellemiség ideâljâbôl a kézzel-
foghatôsâg valôs értékévé vâltoztassuk. Az olyan emberre, aki
erre képes, azt szoktuk mondani, hogy ôntudatos ember. Az
olyan ember, aki nem tudott eljutni sajât értékeinek felmé-
réséhez és azoknak gyakorlati kifejtéséhez, nem él ônmagâval
harmôniâban. Ez az egyén gyanakvô, keserû, meghasonlott és
mâs ember szeretetének viszonzâsâra képtelen. Ezért mondja
az erkôlcstan legnagyobb tanitôja, hogy szeresd felebarâtodat,
mint ônmagadat. Mert ha ônmagadon belûl nincs meg sajât
értékelésednek ôntudatos harmôniâja, akkor mâsok szere
tetének és megbecsûlésének viszonzâsâra is képtelen vagy.

Mig ezeket a lélektan nagyszerûen kielemezte az egyéni élet
viszonylatâban, addig a szociolôgia eléggé figyelmen kîvul
hagyta ennek a târsadalmak viszonyât formâlô szerepét. Az
igaz, hogy a tômegpszichôzis nem azonos az egyéni pszichével.
A tômeglelkiség csak az egyéni érték beolvadâsa a tômeg
nyomâsâra egy alacsonyabh kôzôs nevezô szintjébe. Mikor
nemzeti karakterrôl beszélùnk, akkor egy ilyen âltalânos
szinten jelentkezô kôzôs vonâsrôl, vagyis értékrôl veszûnk
tudomâst.

Ezen az alapon âllitjuk, hogy az északiak hidegek és
jôzanok, a déliek érzelmi és lelkesedô jellemével szemben. Ezen
az alapon beszélùnk a skôtok hires fukarsâgârôl, az îrek
lobbanékonysâgârôl, a sziciliaiak bosszûszomjârôl, a spanyolok
gôgjérôl, a japânok halâlmegvetésérôl, a szlâvok érzelgôssé-
gérôl és a magyarok lovagiassâgârôl stb. Kôzben nagyon jôl
tudjuk, hogy ezek a megâllapîtâsok mind kétes értékûek,
hiszen minden népben megtalâlhatô az az egyén, aki
homlokegyenest ellenkezôje annak, amit az âtlag felfogâs az
egyén nemzeti jellemével kapcsolatban ismer. Az is igaz, hogy
senki sem tudja az én énem valôsâgât meghatârozni, csak én
magam. Ugyanîgy nemzeti ôntudatunkon keresztûl meg-
nyilatkozô ônismeretûnket is csak mi, magyarok ismerjûk
igazân. Ahhoz azonban, hogy valôban ôntudatosan ismerjûk a
magunk értékeit, alapos és ôszinte ônismeret bâtorsâga
szûkséges.

Csak ezen az alapon emelkedhetûnk fel az ôntudatnak arra
a magasâra, ahonnan minden paranoid szemlesûtés félelme
nélkûl nézhetûnk mâsok szemébe. Ez az a magyar ôntudat.



amelyhez bâtorsâg kell. Mert a kép nem mindig olyan rôzsâs,
ahogyan azt mi lâtni szeretnénk. Âm csak az ôszinte kép nem
torz. Ezen az ôszinte és egyenes magyar ôntudaton keresztûl
vezet az ût mâs népek elismeréséhez és megbecsûléséhez. Lehet
a magunk széppé kendôzôtt ônarcképe nagyon hizelgô a
magunk szâmâra, de soha nem lesz meggyôzô a vilâg tôbbi
népének fôruma elôtt.

Mik legyenek bât azok a szempontok, amelyek valôdi
magyar ônarcképbôl fakadô magyar ôntudat ôsszetevôi?

Az elsô az egyenesség kérdése. Az adott szô szentsége
minden nomâd nép szâmâra a legszentebb tôrvény. Mit mutât
ezzel kapcsolatban a tôrténelem a mi magyar mûltunkra
vonatkozôlag? Minket Simeon bolgâr fejedelem is, meg Ottô
csâszâr is tôrbecsalt és ûgy mérték hadainkra a végzetes
csapâst. Âm tôrbecsalni csak azt kônnyû, aki hisz a mâsik
szavâban. A tôrténelem sorân sem Hunyadirôl, sem Mâtyâsrôl,
sem Râkôczi fejedelemrôl, sem Kossuth Lajosrôl, sem Deâk
Ferencrôl, sem tôrténelmûnk igazân kiemelkedô mâs sze-
mélyeirôl nem maradt fenn a kôpenyegforgatâs vâdja. Még a
hires "Kâllay kettôs" politika a mâsodik vilâghâborû alatt —
bâr kétségbeesett kîsérietével a nemzet érdekét szolgâlta — sem
tudta soha megnyerni a nemzet lelkûletét, mivel ez nem
népszerû a magyar szellem szâmâra. Nekûnk nem voltak
Talleyrandjaink, Metternichjeink, Fouchéink soha. Mig mind
a civilizâlt franciâk, mind a hidegvérû angolok lefejezték sajât
kirâlyaikat, addig a magyar tôrténelem csak Kis Kâroly
megôlését tartja szâmon egész ezeréve sorân. Azt a politikai
cselszôvényekkel, orgyilkossâggal és mérgezésekkel teli légkôrt,
amit Bizânc, Rôma és Madrid olyan természetesnek tartott, a
magyar kirâlyi udvar soha nem ismerte. Kôzel nemzeti
ôngyilkossâg volt a nâci Németorszâg mellett valô kiâllâs vagy
a szovjet hatalommal valô szembeszâllâs, mi mégis mind a
kettôt egy nemzedéken belûl elkôvettûk. Mi az, amit ezekbôl a
tényekbôl le kell vonnunk nemzeti ôntudatunk értékelése
szempontjâbôl? Az, hogy a magyar romantikusan lovagias
szelleme még reâlis érdekeit is félretevôen egryenes és ôszinte.
Igaz, hogy ez sokszor hatalmas âldozatokat kôvetelt, de ezt mi
vâllaljuk, mert ilyenek vagyunk. Ebben hibânk és érdemûnk
egyarânt benne van.

A mâsik kérdés nemzeti bûszkeségûnk kérdése. Ezen a



téren, azt hiszem, még két néppel vetekszûnk Eurôpa
szmpadân. Az egyik a spanyol, amelyet ezért a tulajdonsâgâért
"ôrûlt" jelzôvel illetnek, a mâsik pedig a lengyel, amely a
német pâncélosok ellen karddal vezetett rohamozâsâval szintén
ennek az ôrûlt bûszkeségnek hordozôjaként jelôlhetô meg. A
mi arisztokratâink beteges pénzszôrâsa, felvâgâsa és gaz-
dagsâg-fitogtatâsa fennmaradt az anekdotâk szavaiban. Ez
mâr nem bûszkeség, hanem gôg, amelyre, sajnos, hajiamosak
vagyunk. Ez nemcsak arisztokrâciânk gyengesége. Nâluk csak
a megnyilvânulâs voit olyan nagystîlû, hogy mint eirettentô
példa âlljon elôttûnk. A pénz- és az ûzleti élettel kapcsolatban
kôzép-, kispolgâri és paraszti osztâlyunk is megôrzôtt egy
beteges magatartâst. A "nem îrok, nem olvasok"-nâl sokkal
erôsebb iratlan tôrvény volt, hogy nem kereskedem! A
haszonra valô adds-vevés és a kamatra valô pénzkôlcsônzés
soha nem lett elfogadhatô életforma a magyarsdg emlûett
rétegei szdmâra. Az îgy keletkezett gazdasâgi ûrt viszont ha
mâsok kihasznâltâk, mi voltunk azok.akik azt rosszaltuk. Mind
a svâbsâg, mind a zsidôsâg térhôdîtâsât ezen a terûleten
rosszaltuk anélkûl, hogy azt sajât gôgùnk kôvetkezményének
tulajdonîtottuk volna. Itt az ideje, hogy ôntudatunk ôszinte-
ségével ezt elismerjûk. A jôvô egészséges Magyarorszâga nem
képzelhetô el szorgalmas magyar kereskedôosztâly nélkûl. Ezt
kiilônôsen tisztân kell lâtnunk itt nekûnk, akik ezen a
vilâgrészen betekintést kaphatunk az erôsen kereskedelemre
épitett târsadalomba. A kereskedelem nem azonos az aljas-
sâggal és fiatalsâgunknak ilyen irânyû bâtoritâst kell adnunk.

Harmadsorban nemzetûnk testi és szellemi tehetségének
felmérése is ilyen becsûletes ônbirâlatot kôvetel. Nem vitat-
hatô, hogy a nemzetkôzi sport terén ugyanûgy, mint a
Nobel-dijjal vagy bârmi mâs mértékkel felmért szellemi
teljesitmény skâlân népûnk nagyobb sikert mutathat fel, mint
amire népességének arânya a vilâg mâs népeivel szemben
feljogositanâ. Amikor azonban ezekkel az eredményekkel
dicsekszûnk, nem szabad soha szem elôl tévesztenûnk, hogy
mind sportolôink, mind szellemi nagysâgaink tekintetében
nem mindig âllunk a magyar fajisâg alapjân. Viszont minden
joggal tulajdonîtjuk magunkénak azokat, akik a magyar
kultûra talajârôl emelkedtek az âtlag fôlé. Ennek a becsûletes
ôszinteségnek, amely egy pillanatig sem kételkedik Petrovics-



Petôfi vagy Herczog-Herczeg Ferenc, Damjanics és Gârdonyi
magyarsâgâban, ugyanilyen ôszintén kell elfogadnia a Szép
Ernô, Molnâr Ferenc, Mikes Gyôrgy és Karinthy Frigyes
magyarsâgât is. Le kell szôgeznûnk egyszer és mindenkorra,
hogy magyar ôntudatunk nem faji, hanem nemzeti alapû.
Mindenki magyar, aki ôszintén annak érzi és vallja magât! Ez a
kulturâlis alapon âllô magyarsâg teszi lehetôvé, hogy te,
barâtom, jô amerikai vagy én jô kanadai âllampolgâr legyek,
ugyanakkor magyar kultûrâm értékeivel gazdagîtsam mind
befogadô orszâgomat, mind azt az orszâgot is, amely tâvol a
Duna-medencében fekszik ugyan, de a mi magatartâsunkon
keresztûl bîrâljâk meg. Hogy ezt a kettôs értékû szerepet
méltôn tôlthessûk be, szûkségunk van magyarsâgunk ôn-
tudatos és ôszinte megvalldsdra.

A negfyedik szempont, amely talân a legfontosabb, népûnk
és a tôbbi nép viszonydnak tôrténelmi felmérésén alapul. A
magânszemély is annyit ér târsadalmân beîûl, amennyit mâsok
életének szebbé és jobbâ tevésének érdekében tesz. Ez a
meghatârozâs feltétlenûl értékmérô a népek egymâskôzti
viszonyâban is. Itt a tôrténelmi mérleg a javunkra billen.
Hiâba akarjâk kicsinyes érdekek rânk sûtni az "Eurôpa
zavarokozôja" jelzôt, a tények erre râcâfolnak. Melyik eurôpai
nemzet dicsekedhetik el azzal, hogy 1000 éve él szomszédsâg-
ban egy mâsik néppel hâborû nélkûl? Egy sincs ilyen, kivéve a
magyar-lengyel ezer év tôrténelmi tdvlatdt. Melyik nép
mondhatja el azt, hogy perszonâluniô formâjâban élt egy
mâsik néppel, amely még ma is annak az idônek az emlékét
nemzeti léte felemelkedésének tetôfokaként ismeri el? Pedig
pont ez tôrtént magyar-horvdt tôbbévszâzados egyiittélés
sorân. Akkor, amikor a nemzeti jogok és a kétnyelvû nemzet
elismerése nem volt még nemzetkôzi divat, a magyar
parlamentben a horvât képviselônek ezt a jogât elismerték.
Eurôpânak melyik nemzete dicsekedhetik el azzal, hogy soha
nem voltak gyarmatosîtô tôrekvései? Kevés van ilyen és ezek
kôzé tartozik a magyar. Melyik nemzet volt az, amelyiknek
tôbbsége katolikus volt, az inkvizîciô mégsem tudta megvetni
lâbât orszâgâban abban a formâban, amelynek rettegô emléke
még ma is érezhetô Spanyolorszâg és Dél-Olaszorszâg târsa-
dalmi légkôrében? Melyik nép volt az, amelyik az elsô vallâsi
tûrelmességi tôrvényt hozta Eurôpâban? A kis Erdélyi feje-



delemség, amely akkor a magyar szellemiség fellegvâra volt.
Bar a jobbâgysâg intézménye kegyetlen târsadalmi forma és
mind hazânkban, mind Kelet-Eurôpâban tovâbb maradt
fenn, mint a Nyugat orszâgaiban, a magyar fôldesûr
patriarkâlis felelôsségérzete azt nagyban elviselhetôvé tette.
Ezért âllt 1848-ban a jobbâgy és a nemes egy csatasorba. Azt a
kôzômbôsséget, amellyel az angol târsadalom az îrek "potato-
famme"-jét tûrte vagy a dél-afrikai bûsok sorsât intézte, a
magyar nép nem ismerte. Maga az a tény, hogy a nemzetiségek
hatârainkon belûl ûgy eiszaporodtak, nyelvûket és kultûrâ-
jukat megôrizték, a magyar tûrelmesség élô bizonyûéka. Nem
akarom azt âllîtani, hogy ebben a tûrelmességben a lenézés
nem jâtszott szerepet, de azt minden kôrûlmények kôzôtt
visszautasîthatjuk, hogy népûnk kultûrâjâban mâsok gyû-
lôlete, mint mozgatôerô valaha is dôntô szerepet jâtszott volna.
Az a tudatos népirtds, amely ma Româniâban, vagy
Kambodzsâban végbemegy, teljesen tâvol âll a magyar
hagyomânyoktôl. Eurôpa kegyetlen kôzômbôssége Trianon
utân nagyban hozzâjârult a mâsodik vilâghâborû kirobban-
tâsâhoz. Ilyenkor méltân kérdezhetjûk, ki a "zavart okozô".^
Az, akit létfenntartâsa harcba kényszerit vagy az, aki ezeket a
kôrulményeket létrehozza? Amikor a flamand szôvômun-
kâsoknak menekûlniûk kellett a vallâsûldôzés miatt, egyetlen
orszâg nyitotta meg elôttûk kapuit és az Magyarorszâg volt. Az
ûldôzôtteknek ezt a védelmét hazânk végig gyakorolta. Az
osztrâk ellenâllôk és a lengyel ûldôzôttek egyarânt hazât
talâltak nâlunk. Az én csalâdomban mindkét nemzet vér-

belileg egyesûl. És tudom, ha az itt ûlôk végigvizsgâljâk
csalâdfâjukat, a nagy tôbbség felfedezi ôsei kôzôtt a befogadott
idegent.

Mindezeket nem azért soroltam fel ilyen gyors egymâs-
utânban, hogy a magam nemzedékét meggyôzzem. Azért
beszéltem errôl, hogy ifjûsâgunknak megmutassam azt az
ôntudatos magyar értéket, amely ôszinte blrâlaton alapul és
becsûletes. Mindezek utân kérdem a magyar fiataloktôl,
lâtnak-e ennek az ôntudatos ôszinteségnek tûkrében elég
értéket arra, hogy annak fenntartâsâra tôrekedjenek? Lât
nak-e elég értéket, amelyért érdemes vâllalni âldozatot és
sokszor a kigûnyolâst és a szélmalomharc terhét és vereségeit?
Lâtnak-e ebben a tûkôrben olyan ônarcképet, amellyel



érdemesnek érzik magukat azonosîtani? Ha igen, akkor a
magyar kultûra él hatârok nélkûl, vilâgszerte a szétszôrtsâgban
és itt ôrzi majd meg a magyar tisztasâgot, amely otthon a
szolgasâg és az anyagias érdekhajszâval mâr annyira beszeny-
nyezôdôtt. Mert ne felejtsûk, az elnyomâs csak ellenâllâst szûl,
de a beletôrôdés, a cinizmiLS rothaszt! ?>2i]nos, mind az otthoni,
mind az itteni légkôrt mâr megfertôzte a gulyâs-kommunizmus
jôllakottsâga és a Hoffi-szôkimondâs feszùltség-levezetése,
amely a kôzôny megszûlésének és az ôntudat elkopâsânak
legjobb môdja. Nekûnk, itteni magyaroknak azonban a
legnagyobb szûkségûnk van arra, hogy azt a magyar ôntudatot
amely ezeréves fennâllâsunknak alapja és jôvônk egyetlen
biztosîtéka, szabadon éljûk és fejlesszûk.

HOZZASZOLASOK

Ft. Hites Kristôf, O.S.B. (Portola Valley, CA) a kanadai
kezdeményezés egyetemes magyar értékét hangsûlyozza. El-
ismeréssel nyilatkozik a magyar iskolâk tevékenységérôl s
azokrôl a felemelô élményekrôl, amelyekben torontôi tar-
tôzkodâsa idején része volt. Az elveszett korosztâlyok felku-
tatâsât rendkîvul fontes feladatnak tekinti, mert kûlônben a
magyar ôntudat hiânya kôvetkeztében egyes korosztâlyok
egyetemi tanulmânyaik elvégzése utân szinte nyomtalanul
eltûnnek, mint ahogy ez San Francisco kôrnyékén tapasztal-
hatô, ezért mint az Amerikai Magyar Szôvetség târselnôke, a
Szôvetség igazgatôsâgi ûlésén javaslatot terjesztett elô a
Râkôczi Alapîtvâny legmesszemenôbb tâmogatâsâra.

Nt. Ludwig A. Aurél dr. (East Chicago, Indiana) néhâny
alapfogalom (nemzet, âllampolgârsâg, bevândorlâs, mun-
kakeresés) tisztâzâsa utân elismeréssel szôl a torontôi kez-
deményezésrôl s annak legszélesebb kôrû kiterjesztését java-
solja, és reméli, hogy a tôbb mint 50 éve ismert és fenyegetô
kérdést végre sikerûl megoldani.

Nagy Akos (Hyde Park, Dél-Ausztrâlia) arra mutât râ,
hogy bîzhatunk a magyar ifjûsâgban. Ezt igazolja az ausztrâliai
példa is, mert a hâromévenként megrendezett mag^yar
talâlkozôkon a fiatalok mindig sokan jelennek meg, legutôbb
legalâbb 500-an voltak ott. Ezeken a talâlkozôkon a cserkész-



ôsszejôveteleket, sport- és tâncversenyeket, szak- és népszerû
ismeretterjesztô elôadâsokat, kiâllîtâsokat, târsadalmi ese-
ményeket egyiitt rendezik meg. Mindig nagy az érdeklôdés
irântuk. Legutôbb 180 tâncos 18 népi tâncot mutatott be "Séta
a Kârpât-medencében" cîmmel, amirôl film készûlt, amely itt
is bemutatâsra kerûl.

Vladdr Pâl dr. (Caracas, Venezuela) az orszâghatârokon
âtnyûlô tâmogatâs gondolatânak jegyében kôszônti a Râkôczi
Alapîtvâny dîcséretes munkâjât, amelyet szerinte feltétlenûl ki
kellene bôvîteni az egymâstôl tâvol élô, egymâsrôl nem is tudô
magyarok kapcsolatainak kiépîtésével is.

Nt. Mihâly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada) azt
javasolja, hogy minden vonatkozâsban a magyarsâgtudat
ébren tartâsa legyen legelsô feladatunk. Ennek érdekében a
Râkôczi-jutalommal kitûntetett ifjak nevének minél szélesebb
kôrben tôrténô ismeretessé tételét, valamint a "Krônika"

terjesztését lâtja kivânatosnak.

Ft. Kôtai Zoltân dr. arrôl szâmol be, hogy annak idején
még néhai Mïndszenty Jôzsef biboros hercegprimâstôl kapott
megbîzatâsa alapjân magyar kônyvek kiadâsât inditotta el, a-
xni NyirôJôzsef, Wass Albert, VaszaryJdnos, Vaszary Gdbor és
mâsok mûveivel egyiitt tôbb mint 300 kôtetet eredményezett.
Mâr ezzel a tevékenységével is a magyarsâgtudatot igyekezett
ébren tartani és fokozni. 1972-ben "A MAGYAR ÔNTUDAT
FORRÂSAl" cîmmel kûlôn sorozatot indîtott, amelynek elsô
kôtete Somogyi Ferenc "Kûldetés, a magyarsâg tôrténete"
cîmû 656 oldalas kézikônyve volt. A vilâg minden részérôl nagy
érdeklôdés nyilvânult meg irânta. Elsô kiadâsa 1500, mâsodik
kiadâsa eddig 1000 példânyban el is kelt. A kôvetkezô
lépésként az irodalomtôrténet kiadâsâra kerûlt sor. Ez azért
volt szûkséges, mert az otthon kiadott irodalomtôrténetek
vilâgnézeti vagy pârtpolitikai alapon sok neves îrô és kôltô
munkâssâgânak ismertetését mellôzik. Az anyagot hârom
korszakra osztottuk. Az elsô rész "Magyar nyelv és irodalom
1825-ig" cîmmel, a mâsodik rész elsô fele "Magyar nyelv és
irodalom 1825-tôl 1925-ig. I. Hagyomânyok" cîmmel meg is
jelent, ezek irânt azonban mâr korântsem nyilvânult meg
olyan érdeklôdés, mint amilyenre joggal szâmîtottunk. A



mâsodik rész mâsodik fele, amelynek "Magyar nyelv és
irodalom 1825-tôl 1925-ig. II. Ûj irânyok" lett volna a cime,
mâig sem jelenhetett meg. Mi ennek az oka? Csak egyetlen
példât emlitek. Az egyik legnagyobb ifjûsâgi szervezetûnk 100
példânyt vett ât azzal a kûlôn kikôtéssel, hogy a kônyvek
fûzôttek legyenek. Egy év mûlva a szervezet 60 példânyt azzal
az indokolâssal adott vissza, hogy annak eladâsa nem sikeriilt.
Hogyan vâllalkozhatnék a kiadô ûjabb âldozathozatalra, ha a
magyarsâgtudat âpolâsâra hivatottak részérôl sem kap meg-
felelô tâmogatâst? Pedig a tovâhhi terv is kész volt. Illyês Gyula
"ôtâgû sip" néven ismert elgondolâsâhoz hîven szerettûk volna
feldolgozni és kiadni az otthon, az emigrâciô, Erdély, a
Felvidék és a Délvidék magyar irodalmânak tôrténetét.

"A magyar ôntudat forrâsai"-nak sorozatât angol nyelven is
megkezdtûk. Somogyi Lél édesapja kôzremûkôdésével megîrta
"Faith & Fate" cimmel a magyarsâg ezeréves mûltjânak rôvid
mûvelôdéstôrténetét, amelyben a kiilfôldi magyarsâg sikereit is
ôsszefoglalta. FI is kelt belôle 1200 példâny, pedig sokan nem is
tudnak rôla, mert a magyar lapok nem kôzôltek rôla
ismertetést, hiâba kaptak belôle mutatvânyt. Itt és îgy
dugulnak el a forrâsok, amelyek a magyar ôntudatot lennének
hivatottak tâplâlni.

Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) azt a nézetét fejti ki, hogy
a tervezett kézikônyvnek legelsôsorban minôséginek kell lennie
nemcsak tartalmilag, hanem kiâllîtâsa és kiadôja tekintetében
is. Amerikâban csak az a kônyv szâmîthat sikerre, amelyet
valamelyik neves, nagy kônyvkiadô hoz forgalomba. A magyar
kiadô hiâba ad ki kônyvet angolul, gyakorlatilag az îgy is csak
magyar kônyv marad. Megnyugvâssal veszi tudomâsul, hogy a
tervezett kézikônyv a torontôi egyetem kiadâsâban jelenik meg.

Szilassy Sdndor dr. (Turnersville, NJ) azt âllapitja meg,
hogy a "nyelvében él a nemzet" felfogâs mellett a kûlfôldi
magyar nemzedékek jôvôje szempontjâbôl talân fontosabb a
magyarsâgtudat jelentôségének felvetése és hangoztatâsa.

Kovdcs Miklôs (Philadelphia, PA) arra vonatkozôan tesz
gyakorlatias javaslatokat, hogyan lehetne a kônyveket ren-
deltetési helyûkre legcélszerûbben eljuttatni.



Baloghné Pap Gyôngyi (Toronto, Ont., Kanada) a
magyarsâgtudat lényegét a szûlôfôldhôz vagy szûleink, ôseink
szûlôfôldjéhez és annak kultûrâjâhoz valô kapcsolatban lâtja.
Célunk tehât nem lehet mâs, mint ennek a kapcsolatnak
vonzôerejét mâsod-, harmad-, negyednemzedékes magyarban
is megtartani. Ezért nem szoritkozhatunk a magyar nyelvre.
Kétnyelvûségre, kettôs kultûrâra kell tôrekednûnk. De nem
szoritkozhatunk csupân a gyermekekre, fiatalokra sem. A
felnôtteket is meg kell nyernunk, a magyarsâgtudatot azokban
is fel kell kelteni, akik mâr nem beszélnek, nem értenek
magyarul. Azt kell elérnûnk, hogy tôbbet tudjanak, beszél-
jenek a magyarrôl, a magyar hazârôl, a magyar tôrténelemrôl,
a magyar kultûrârôl. Ehhez minél tôbb kônyv, sok jô magyar
és angol nyelvû elôadâs, mûsor kell és jôl megszervezett
ôsszejôvetelek sorozata. Kôvetkezetesen kerùlni kell, ami
elvâlaszt és hangsûlyoznunk azt, ami ôsszekôt bennûnket,
minden magyart szerte a vilâgon.

Bognâr Kàlmân dr. (Sarasota, EL) irâsban bekûldôtt
hosszabb tanulmânyâban elismeréssel nyilatkozik a Râkôczi
Alapîtvânyrôl s annak elindîtôjârôl, Korponay Miklôsrôl. Az
Alapitvânynak a floridai Sarasotâban mûkôdô Amerikai
Magyar 'Petôfi' Kultûregyesûlet, amelynek ô volt akkor az
elnôke, mindjârt az elején alapitô tagja lett. A magyarsâg
tervezett kézikônyvét a magyarsâgtudat bibliâjaként ûdvôzli s
ûgy tekinti, mint vilâgîtô fâklyât, amely mindig a helyes utat
mutatja. A tovâbbiakban a falusi és a vârosi fiatalok katonai
szolgâlatuk idején tanûsîtott magatartâsâbôl von le igen
tanulsâgos kôvetkeztetéseket, amelyeknek az a lényege, hogy a
vârosiak urbânus jellegével pârhuzamosan a falusiakat erôsebb
és ôntudatosabb magyarsâg jellemezte. Szerinte a magyar
sâgtudat nem ôrôklôdik, de kifejleszthetô. Kifejlesztésében a
magyar iskola, de fôleg a helyes csalâdi nevelés a dôntô
tényezô. Magyarnak sziiletni lehet szerencse, véletlen vagy
kivâlasztottsâg, de magyarnak lenni, megmaradni mâr ôn-
tudatos elhatârozottsâg és kôvetkezetes magatartâs, amelynek
megkapôan szép jeleit a régi amerikâs magyarok segitô
készsége, hûsége és ragaszkodô szeretete adta. Ide tartozik a
magyar nyelv és kultûra megôrzése is, amit Mindszenty Jôzsef
bîboros primâs-érsek és Ravasz Ldszlô reformâtus pûspôk



egyarânt mindig hangoztatott. Ravasz Lâszlô megâllapîtâsa
szerint nyelvûnk "titkos jegy, amelybôl minden bâbeli zûr-
zavarban egymâsra ismerûnk; cîmer, amelyet bûszkén hor-
dozunk az emberi szellemek mérkôzô porondjân". Nem szabad
elfelejtenûnk, hogy bârhol élûnk, megmaradhatunk magya-
roknak, lehetnek belôlûnk jô magyarok, csak akarnunk kell,
hogy az egész vilâg bârmelyik részén az ôrôk Magyarorszâghoz
tartozzunk. Hisz abban, hogy a magyarsâg ugyanûgy âtvészeli
jelenlegi vâlsâgât, mint ahogy a 150 évig tartô tôrôk hôdoltsâg
és az évszâzados osztrâk sôgorsâg idején sem szûnt meg, mert
mindig ellenâllt minden beolvasztâsi tôrekvésnek és erôszak-
nak. Ezért kivânja, hogy a nagysâgos fejedelemrôl elnevezett
Alapitvâny bevâlthassa a hozzâ fûzôtt reményeket és minden
magyar, még az is, aki mâr nem beszéli nyelvûnket, ônmagâra
talâljon.

Ft. Gâcsér Imre dr. (Sao Paulo, Brazîlia) irâsban bekûldôtt
hozzâszôlâsâban abbôl a megâllapîtâsbôl indul ki, hogy az
emigrâciôk halâlos betegsége a rugalmassdg hiânya. Evti-
zedekbe kerûl, mire megszabadulnak âbrândjaiktôl. Kôvet-
kezésképpen az események, a tôrténtek utân kullognak a
helyett, hogy megkisérelnék befolyâsolni ôket. Altalâban
elkésûnk, elszalasztjuk a lehetôségeket vagy akkor ismerjûk fel
ôket, amikor mâr tûlhaladottak.

A magyar emigrâciô véleményem szerint — tisztelet a
kivételnek — iskolapéldâja ennek a betegségnek. És most, tôbb
mint hârom évtized utân, fâjdalmasan tapasztalja kôvetkez-
ményeit.

Ezek kôzôtt legsûlyosabbnak a nemzedéki vdlsdgot lâtom.
Ijesztôen fogynak azok az emberek, akik életûket szentelték a
magyarsâg szolgâlatâra. És helyilk legtôbbszôr betôltetlen
marad. Pedig a diaszpôrâk szâmarânya, — gazdasâgi és
szellemi szînvonala szerint — bôven telnék az utânpôtlâsra.

Miért nincs utânpôtlâs? Szâmos okot lehetne felsorolni.
Csak egyet emlitek meg. 1945 utân âldozatos munkâval
megteremtettûk a kereteket, ahogy akkor kôrûlményeink
engedték vagy kôvetelték. Azôta âltalâban ezekben a kere-
tekben, azokkal az intézményekkel dolgozunk, amelyeket
akkor létrehoztunk. Jôrészt gondolkozâsunk, felfogâsunk a
vilâgrôl sem vâltozott.



A felnôvekvô nemzedék azonban, minél inkâbb telt, mûlt
az idô, annal kevésbé talâlhatta meg helyét ezek kôzôtt az
idejétmûlt keretek kôzôtt. Nem értette meg az idôsebb
nemzedéket, kôvetkezésképpen mâsfelé tâjékozôdott, a ma-
gyarsâg intézményein kîvtil prôbâlta felépîteni târsadalmi
életét, kielégîteni kulturâlis igényeit, nem is szôlva a politikai
érdeklôdésrôl, hisz ez a téma sokkal kevésbé érdekelte, mint
apâit.

Példât mutatô kivétel ebben a viszonylatban a cserkészet,
emigrâciônk bûszkesége, talân az egyetlen intézményiink,
amely — eddig legalâbb is — megoldotta a nemzedékes
vâlsâgot. Sajnos, az a sok ezer fiatal, akiket magyarnak nevelt,
amikor kinôtt a cserkészet kereteibôl, csak ïgen kis arânyban
vett vagy vesz részt kôzôsségi életûnkben. Azok is, akik ilyen
irânyû érdeklôdést mutatnak, legtôbbszôr kûlôn csoporto-
sulâsban élik magyarsâgukat, lehetôleg kerûlnek minden
egyesûletieskedést.

Ez a jelenség azt bizonyîtja, hogy igenis van érdeklôdés a
fiatalabb vagy fiatal nemzedékben a magyarsâg ûgye irânt és
akarnak "magyarul" élni és tenni is.

Itt és ebben lâtom a lehetôséget arra, hogy az égetô
nemzedéki vâlsâgban megoldâst keressûnk. Az egyre ijesz-
tôbben fogyô "alapîtô" nemzedéknek meg kell keresnie az utat
feléjûk és segiteni abban, hogy a maguk môdjdn, a maguk
elképzelése szerint épîtsék ki kûlfôldi magyar életûket.

Segltsûk felszabaditani azt a hatalmas energidt, amit
gazdasâgi, kulturâlis, szellemi vonalon képviselnek és amelyet
egymâsra talâlva politikai vonalon is sokkal eredményesebben
tudnak felhasznâlni a magyarsâg szâmâra, mint az idôsebb
nemzedék. Lehet, hogy ez fâjdalmas mûtéttel jâr, hisz régi,
kedves és megszokott intézményeink felszâmolâsâhoz vezethet,
de meg kell tennûnk, ha azt akarjuk, hogy az emigrâciô és
kûlfôldi magyarsâg eredményesen végezhesse feladatât a
magyarsâg érdekében, mint a jelenlegi otthoni rendszer erôs és
értelmes ellenzéke.



VII.

EREDMÉNYEK

November 24-én, szombaton este a hagyomânyos szokâ-
soknak megfelelôen megrendezett dîszvacsora keretében keriilt
sor a pâlyâzati eredmények és kitûntetések kihirdetésére. Ezt
megelôzôen ûnnepi kôszôntô hangzott el az ausztrâliai
magyarsâg nevében, amely ugyancsak eredménynek minôsûl,
mert a clevelandi és ausztrâliai talâlkozôkon egybegyûlô
magyarsâg évtizedes testvéri kapcsolatait mutatja. Befejezésûl
Molndr Zsigmond dr. és Csepi Béla felemelô szavait idézzûk.

Nagy Âkos (Hyde Park, Dél-Ausztrâlia):

ÛNNEPI KÔSZÔNTÔ

Tôrténelmûnk legvâlsâgosabb korszakâban, amikor min-
den nemzettestvériink kettôs szellemi erôtérben kénytelen éini,
rânk, szabad orszâgokban élôkre ôriâsi feleiôsség, temérdek
feladat hârul. Poraink pihenhetnek idegenben is, de énûnk-
nek felelnie kell.

Az eredményes, népes tizenkilencedik Magyar Talâlkozô
ékesen bizonyitja; vâllaltuk és âlljuk feladatunkat!

Az ausztrâliai magyarok nevében negyedszer mondjuk a
dîszvacsora ûnnepi kôszôntôjét. 1971-ben Szorkovszky Elemér,
1977-ben Endrey Antal dr., 1978-ban Ruttkay Arnold jârt és
szôlt itt, az idén az ausztrâliai végvârbôl engem ért az a meg-
tiszteltetés, hogy kôszônthetem idegenben is rendûletlen
magyarsâgunk tetterôs vezetôit.

Egy messzi fôldrészrôl, a Csendes-ôceânon tûlrôl, kilo-
méterek ezrein keresztûl kézfogâsra nyûjtott kéznek tekintem
magam mindazok felé, akiknek hite, érzése, ôntudata a mi
hitûnk, érzésûnk, magyar ôntudatunk visszhangja; mi csak
aprô és alâzatos sejtjei vagyunk az ôrôk nemzetnek, de nem
felelôtlen tômeg széthullô egyedei, hanem az ôrôk eszme
fâjânak élô rûgyei, annak a bokrétânak, amelyet az Ûristen



kalapjâhoz tûzôtt, aprô kis virâgai. Adjon a jô Isten erôt,
egészséget mindnyâjunknak, hogy eredményesen fejezhessûk
be fôldi feladatainkat, amelyeknek elvégzésére rendeltettûnki

ERMEK ATADASA

Nâdas Jânos dr., mint a Magyar Talâlkozôk âllandô
titkârsâgânak vezetôje, a bîrâlô bizottsâg elnôkének, Somogyi
Ferenc t/r-nak, és az Arpâd Szôvetség fôszéktartôjânak, Varga
Sàndornak kôzremûkôdésével

a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatokon
mâr korâbban elnyert arany, ezûst és bronz Ârpâd-érmeket

Balogh Gyôzô (Németorszâg) irônak,
vitéz Falk Viktor (Westlake, OH) szakirônak,
Gyimesi Gyula {Fnrnsmote, Ont., Kanada) irônak,
Nagy Akos (Hyde Park, Dél-Ausztrâlia) szerkesztônek,
Somogyi Lél (Cleveland, OH) szakirônak,

az Ârpâd Szôvetség nagy, arany diszjelvényét szalagon
pedig

Nagy Akosnak és feleségének (Hyde Park, Dél-Ausztrâlia),
mint az 1979. év magyar csalddja dm, késôbb pedig

Szendrei Ferencnék és feleségének (Avon, OH), mint az
1980. év magyar csalddja dm nyerteseinek

nyûjtotta ât.

A 18. TUDOMÂNYOS, IRODALMI ÉS MÛVÉSZETI
ÂRPÂD-PÂLYÂZATOK EREDMÉNYE

A XIX. Magyar Talâlkozô (VII. Magyar Kongresszus) a
bîrâlô bizottsâg véleménye alapjân az âllandô titkârsâg
javaslatâra

arany Ârpdd-éremmel tûntette ki
1) az "English and Other than English Antology in

Community Languages" dmû gyûjteményes munkât, amely-
nek szerkesztôje és kiadôja Dezséry Andrds dr. (Adelaide,
Dél-Ausztrâlia);



2) "A Napnyugat îrôi Kôrének II. antolôgiâja" cîmû
gyûjteményes munkât, amelynek szerkesztôje és kiadôja Fényes
Maria (Los Angeles, Kalifornia);

3) a "Spring at last" cîmmel hârfa-egyûttes szâmâra îrt
zenemûvet, amelynek szerzôje KissJânos (Bay Village, OH);

4) azt a két magyar diszitésû kerâmiai mûvet, amelynek
készîtôje BânâtfiJânos (Santa Clara, CA);

ezûst Ârpàd-éremmeljutalmazta
5) az "Aleksis Rannit (észt kôltô) 22 verse, Ablâncy Gyôrgy

fordîtâsa" cîmû kôtetet, amelynek szerzôje Hahn Gellért dr.
(Campsie - Sydney, Ausztrâlia);

6) a "Pitypang" cîmû elbeszélés-gyûjteményt, amelynek
szerzôje Del Medico Erzsébet (Hollywood, Kalifornia);

7) azt a hanglemezt, amelynek énekese Târczi Kovdcs
Erzsébet (Pasadena, CA), orgonamûvésze pedig Neszlényï
Judit (Pasadena, CA);

bronz Ârpâd-éremmel értékelte
8) a "Forgôszél" cîmû regényt és a "Jâratlan utakon" cîmû

elbeszélés-gyûjteményt, amelynek szerzôje Solymossy Olivér dr.
(Stockholm, Svédorszâg);

9) a "Bajor akâcok alatt" cîmû versgyûjteményt, amelynek
szerzôje Feketéné Korény Lîvia (Kastl bei Amberg, Nyugat-
Németorszâg);

dîszoklevelet kapott

Elekes Attila (Milano, Olaszorszâg),
Szuchy Tibordr. (Los Angeles, CA),
Utczds Mihdly (Warradale, Dél-Ausztrâlia).

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA TACJAI KÔZÛL
PÂLYÂZATOKON ÛJBÔL SIKERREL VETT RÉSZT:
vitéz Beszédes Lajos (King of Prussia, PA),
Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, EL),
Domokos Sdndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada),
Gyimesi Gyula (Ennismore, Ontario, Kanada),
Szûts Gdbor (Johanneshov, Svédorszâg).



AZ ÉV MAGYARJA:
WassAlbert grôf(Astor Park, FL) irô és kôltô, az Amerikai

Magyar Szépmîves Czéh alapîtô elnôke, az Ârpâd Akadémia
târselnôke, nyugalmazott egyetemi tanâr lett.

AZ ÉV MAGYAR CSALÂDJA:
Szendrei Ferenc és felesége, Kalmdr Erzsébet (Avon, OH)

csalâdja. A gyermekek kôzûl a legidôsebb 17 éves. Hetedik
gyermekûket januârban vârjâk. A gyermekek mind jôl
beszélnek magyarul, a clevelandi Magyar Iskolâba jârtak,
illetôleg jârnak és magyar cserkészek.

AZ ÉV MAGYAR EGYESULETE:
a Magyar Kirdlyi Csendôrôk Bajtdrsi Kôzôssége, amely az

1881-ben alapîtott testiilet hagyomânyos szellemében 1949
augusztusa ôta (kerek 30 éve) a vilâg hârom részének szâmos
szabad orszâgâban eredményesen mûkôdik.

A dîszvacsora kôzônsége szokatlan melegséggel, hosszasan
ûnnepelte a volt m. kir. csendôrség jelenlevô kitûnô tagjait. Az
ûnneplés még tovâbb fokozôdott, amikor az est szertartâs-
mestere az alâbbi szavakkal kûlôn is kôszôntôtte a testûletet.

Molndr Zsigmond dr. szertartâsmester:

AZ ÉLÔKNEK ÂLDÂST, BÉKESSÉGET,
A HOLTAKNAK ÔRÔK DICSÔSÉGET!

Miutân a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga az év
magyar egyesûlete dmmel az emigrâciô szôrvânyaiban élô és
kûlônbôzô csendôr egyesûletekben tômôriilt tagjain keresztiil
tulajdonképpen az egykori m. kir. csendôrség testûletét
tûntette ki, kûlôn kôszôntôm az egész vilâgon az emigrâciô
orszâgûtjain élô egykori kitûnô hivatâsos csendôrtiszteket és
tiszthelyetteseket, akik magyar nemzeti érzésben, gondolat-
vilâgban és hazafias szellemben nevelték és képezték a derék



magyar csendôr legénység tagjait, akik a m. kir. csendôrség
megszûletésének napjâtôl, 1881 februâr 14-tôl, hazânk vég-
romlâsânak utolsô ôrâjâig ôrkodtek a magyar falvak és pusztâk
népének biztonsâga felett.

Kôszôntôm a még élô, egykori derék magyar csendôrôket, a
Kovâcs Istvânokat, a Szabô Jânosokat, a Varga Andrâsokat és
a tôbbieket, a magyar fôld és a magyar falu egyszerû, de talpig
becsuletes és a hazâhoz mindhalâlig hû fiait, akik — ha nem is
volt csalâdi cîmeriik és nemesi elônevuk, mégis — ahhoz az
ezredéves magyar katona-arisztokrâciâhoz tartoztak, amelynek
névtelen, ismeretlen ôsei mâr 1000 éwel ezelôtt ott portyâztak
a honszerzô Arpâd fejedelem lovas hadaiban, akik ott
hullottak el a muhi pusztân a tatârok és a mohâcsi sîkon a
tôrôkôk nyîlzâporâban; akik legendâsan szép kuruc szabad-
sâgharcunk bukâsa utân, mint szegény, rongyos kuruc-le-
gények, ônként mentek a nagysâgos fejedelemmel az ôrôk
hazâtlansâgba; akiknek dédapâi, mint vôrôs-sapkâs honvédek
1848/49-ben ott harcoltak Kossuth zàszlôi alatt; nagyapâik és
apâik az elsô vilâghâborûban ott rohamoztak a lengyel
mezôkôn és Doberdô fennsîkjân.

Ôk maguk a mâsodik vilâghâborûban kakastollas csâkôban
és rôvid karabéllyal âllottak a Kârpâtok ormain és a hâgôk,
szorosok bejâratânâl az utolsô tôltényig, és mindhalâlig vlvtâk
a reménytelen harcot a tengerként beôzônlô barbâr hordâk és
tank-szôrnyetegek ellen.

1944/45 telén, az ostrom idején igen sokan Budapest
utcâin haltak hôsi halâlt. S akik életben maradtak, azokat
Râkosi és sôtét bûnbandâja egyetemlegesen hâborûs bûnô-
sôkké minôsîtette. Sokan szibériai hadifogolytâborok meszes
sîrgôdreiben enyésztek el vagy internâlôtâborok, bôrtônôk és
klnzôkamrâk mélyén âldoztâk életûket a bolsevistaellenes
nemzeti Magyarorszâgért.

A nagy vilâgon szétszôrtan élôknek kîvânok erôt, egész-
séget, âldâst, békességet; azoknak pedig, akiknek vérét régen
felitta mâr a vérre mindig olyannyira szomjûhozô drâga
magyar fôld vagy akiknek elporladt csontjait idegen orszâ-
gokban, idegen pusztâkon és rônasâgokon mâr régen fôlka-
varta és széthordta a sûvltô kârpâti és szibériai szél: az Ûristen
adjon ôrôk nyugodalmat, dicsôséget; lelkûket pedig vegye
nagysâgos és igaz kegyelmébe.



A csendôrtârsadalom részérôl Csepi Béla szkv. csendôr
ezredes az alâbbi sorokkal kôszônte meg a kitûntetést.

Csepi Béla:

CSENDORSEGI EVGYURU

Azok nevében, akik jelen vagyunk az otthon kiirtott
csendôr testûletbôl, de azok nevében is, akik nem jôhettek el
erre a megindîtôan szép ûnnepélyre, kôszônôm a Magyar
Talâlkozônak, hogy testùletûnket tûntette ki az év érdemes
egyesûletének jelzôjével.

Hogy miért becses nekûnk ez a kitûntetés, azt csak a bânat,
a szomorûsâg gyenge hangjân tudom elmondani.

Hogy miért igy, azt kemény lélekkel, bâtor szembenézéssel
mondom el.

Azért, mert nincs folytatâs! A hôsi halottnak kijârô
végtisztesség ez. Csak példakép maradtunk!

Nincs folytatâs!
A kônyôrtelen elmûlâs szelleme sandit rânk, mikôzben

egyenként szedegeti le rôlunk a kôzel szâz éves mûlt aranyos,
ôszi diszbe ôltôzôtt emlékeit.

63 évigélt otthon a m. kir. csendôrség. Ennyi idô a férfikor
teljének felel meg. Ebben gyûlekeztek, halmozôdtak fel azok a
nemzetfenntartô erôk, amelyek a helytâllâs, hivatâsszeretet
mondâkba szépûlt ragyogô példâit mutattâk be évkônyve-
inkben.

Mi a magyar nép tôrzsôkôs erényeit ôriztûk. Nem
vârosokban, de falvakban, tanyâkon, pusztâkon, szâllâsokon
védtûk a nép gyermekeit. Mi gondoskodtunk arrôl, hogy a
gyôkér kitartson, a tôrzs erôsôdjék, az âgak hâboritatlanul
hozzâk meg gyumôlcseiket.

A csend és rend katonâi voltunk; a vidék békés munkâs-
sâgât védelmeztiik. A fenntartô és végrehajtô erôt magâbôl a
népbôl soroztuk ônkéntes jelentkezéssel. Ônmagât védte a nép
a belôle szârmazott csendôrség munkâjâval, feladataival.

Amikor pedig a nemzetre râszakadt a végzet, csendôreink a
honvédséggel vâllvetve harcoltak a tûzhenger elôzônlése ellen
és ezrével hullottak el legjobbjaink a hosszû harc alatt.

Az ârnyék lassan eléri a csendôrség képének tûlsô szélét is,



ahol még néhânyan viseljûk az egykor bûszke nevet. A régi
ôsnemes magyar csalâdok elmûlâsa bûsîtja szîvemet abban a
megâllîthatatlan végsô tettben, amikor az ôsôk dmereit befelé
forditjâk a falon. Ebben a rokontalan vilâgban elfordulok a
képtôl, ahol a nemzet sûllyed el. Hâtam môgôtt a nagyszerû
mûlt hîv, és mert nem âllhatok meg, megyek a semmi felé.
Nincs folytatâs!

A sors nem adta meg âldozatos jôakarâsunk jutalmât.
Kônnyeink egybefolynak a nemzet kônnyeivel, és viszi az âr
mûltunkat a végtelenség mindent elnyelô ôceânja felé.

Soha nem szûntûnk meg emlékezni mûltunkra és bizonnyal
hisszûk, hogy a magyar fôld, a magyar mûlt is emlékezik rânk,
és ahhoz, hogy megnyugodjunk, nekûnk ennyi is elég.

Aki nem érzi meg ezt a csendes bûsongâst, azt emlékez-
tetem Szabolcska Mihâly koszorûs kôltônk versére, amelyben
îgy sôhajt fel:

"Tudja a jô Mindenhatô,
Mi van azon sîrnivalô,

Hogy a mènes ott delelget
Valahol a csârda mellett,

Csârda mellett!"

Isten kôntôsébe kapaszkodunk, amikor a tôrténelem
szînpadjârôl tâvozunk, az itt és most megnyilvânulô meleg
ûnneplés utân jôlesô érzéssel, ismételt kôszônettel és hangtalan
ajakkal rebegjûk jelmondatunkat:

"Hïven, becsûlettel, vitézûl!" Most is, itt is, és mindôrôkké.



VIII.

BESZÂMOLÔK

ISTENTISZTELET

A XIX. Magyar Talâlkozô (VII. Magyar Kongresszus)
harmadik napjânak târgyalâsai elôtt, november 25-én, va-
sârnap délelôtt 9 ôrakor ôkumenikus istentisztelet kezdôdôtt,
amelyet nt. Ludwig A. Aurél dr. (East Chicago, Indiana)
reformâtus esperes, az Arpâd Akadémia hittudomânyi osz-
tâlyânak elnôke vezetett. Elmélkedésében az elmûlt év magyar
vonatkozâsû lelki élményeirôl emlékezett meg, majd az advent
hangulatânak felkeltésével az Istenbe vetett hit erejében rejlô
reménységére mutatott râ. Az elmélkedés elôtt, kôzben és utân
a jelenlevôk magyar karâcsonyi dalokat énekeltek.

TÂJÉKOZTATÂS

NâdasJdnos dr., az Allandô Titkârsâg vezetôje, a Magyar
Talâlkozôk Âllandô Titkârsâgânak tevékenységérôl adott
âltalânos tâjékoztatâst, majd az év folyamân beérkezett
javaslatokat, inditvânyokat, végiil a mostani Magyar Talâl-
kozôra rendkivûl nagy szâmban bekûldôtt ûdvôzleteket is-
mertette.

A javaslatokhoz és inditvânyokhoz tôbben szôltak hozzâ. A
megbeszélések eredményeként a kôvetkezô hatârozatok, âllâs-
pontok alakultak ki:

1) Észak-Amerika magyarsâgânak illetékes szervei szer-
vezzék meg a magyarsâg képviseletét az Egyesûlt Nemzetek
Szervezetében.

2) Kur Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész, az Ârpâd
Akadémia mûvészeti osztâlyânak rendes tagja elkészitette
Bartôk Béla fejszobrât. Mozgalom induit meg, hogy alkotâsât
1980 ôszén nagyszabâsû hangverseny keretében a washingtoni
Kennedy Centerben helyezzék el. A Bartôk Târsasâg ezt a
mozgalmat teljes erôvel tâmogatja. A Magyar Kongresszus is
kéri a magyarsâgot, kôvessen el mindent a mozgalom sikere



érdekében, az ûnnepi hang^ersenyen pedig majd minél
nagyobb szâmban jelenjék meg.

3) Ember Sdndor dr. volt orszâggyûlési képviselô a mûlt
évben arra tett javaslatot, hogy a szabad fôldôn élô magyarsâg
idejében készûljôn fel a magyar honfoglalâsnak és a Kârpât-
medencében megszervezett Magyarorszâg fennâllâsânak 1100.
évfordulôjâra, ami 1996-ban lesz. Mint ismeretes, ezt a
javaslatot a XVIII. Magyar Talâlkozô egyhangûlag elfogadta.
A nevezetes évfordulô megiinneplésére vonatkozô gondolât a
legszélesebb kôrôkben a legteljesebb egyiittérzést és a leg-
kedvezôbb visszhangot keltette. Ennek alapjân a XIX. Magyar
Kongresszus az ûnnepség megrendezésének môdozataira ja-
vaslatokat kér.

4) Nddas Jdnos dr. elismeréssel hivatkozott mindazokra,
akik az év folyamân illôképpen idézték Bethlen Gdbor erdélyi
fejedelem és vâlasztott magyar kirâly emlékét 1629 november
25-én tôrtént halàlânak 350. évfordulôja alkalmâbôl; egyûttal
arra hîvta fel a figyelmet, hogy 1980-ban lesz Bethlen Gdbor
szûletésének 400. évfordulôja. Az a kérése, hogy ezt az
évfordulôt minél tôbb egyesûlet ûnnepelje meg, mert ezzel
kapcsolatban az erdélyi magyarsâg mûltjâra és jelenére is ki
lehet majd térni.

5) A magyar sajtô tâmogatâsâra ugyancsak szâmos javaslat
érkezett az Allandô Titkârsâghoz. A megbeszélés folyamân az
a vélemény alakult ki, hogy a clevelandi Magyar Târsasâg
keretébe tartozô Ârpâd Szôvetségés Rend tagjai sorâba tôrténô
felvétel egyik elôfeltételét kell szabâlyként kôvetnûnk. A
szerint minden tagnak valamelyik magyar egyhâzkôzséghez
kell tartoznia (ha van ilyen lakôhelye kôzelében), és azt
anyagilag is tâmogatnia kell; tetszése szerint legalâbb egy
magyar lapra elô kell fizetnie és évente legalâbb egy magyar
kônyvet meg kell vâsârolnia. Szép és kivânatos lenne, ha
minden magyar egyhâz és egyesûlet ugyanerre buzditanâ
hiveit, illetôleg tagjait. Mondanunk is felesleges, hogy a
magyar iskolâk hathatôs tâmogatâsa is elengedhetetlen kô-
vetelmény.

6) A Magyar Kongresszus nagy sajnâlattal veszi tudomâ-
sul, hogy azok a tôrekvések, amelyek a Magyarorszâgon
elkobzott vagyonok volt tulajdonosainak megfelelô kârtalanî-
tâsât céloztâk, nem jârtak eredménnyel. Az Âllandô Titkârsâg



vezetôje a VI. Magyar Kongresszus felhatalmazâsâhoz hîven
elôterjesztést tett az Egyesûlt Âllamok elnôkéhez, amelyben azt
kérte, hogy az Egyesûlt Âllamok kûlûgyminisztere kezdemé-
nyezzen erre vonatkozô târgyalâsokat a magyar âllammal. Ezt
az elôterjesztést Ohio mindkét szenâtora, Glenn John és
Metzenbaum Howard, valamint Oakar Mary Rose és Mottl M.
Ronald kongresszusi képviselô is lelkesen tâmogatta, a
kûlûgyminisztérium illetékes fôtisztviselôi azonban az elô-
terjesztésben foglalt kérést nem méltânyoltâk, annak teljesîtése
elôl elzârkôztak.

7) A Magyar Kisebbségi Intézet megkezdte mûkôdését.
Egyelôre a magyar kisebbségek kérdéseiben jârtas szakértôk
ôsszeîrâsa és munkâssâguk teriiletének nyilvântartâsba vétele
folyik. Ezzel pârhuzamosan ugyancsak nyilvântartâsba kivân-
juk venni mindazokat a kutatôintézeteket, szaklapokat és
tudomânyos folyôiratokat is, amelyek âltalâban a kôzépkelet-
eurôpai kérdésekkel, kûlônôsképpen pedig Magyarorszâggal és
az utôdâllamokkal foglalkoznak. A vezetôség minden ilyen
irânyû bejelentést vagy tâjékoztatâst kôszônettel vesz.

8) A România fôvârosâba, Bukarestbe ôsszehîvott nem-
zetkôzi tôrténészkongresszussal kapcsolatban xjitéz Erdélyi
Istvân arra tett javaslatot, szerkesszûnk emlékiratot, amelyben
rôviden kimutatjuk, hogy a ma românoknak nevezett olâhok
semmiféle kapcsolatban sincsenek sem a dâkokkal, sem a
rômaiakkal, és hogy a Kârpât-medencében (Erdélyben) csak a
XIII. szâzad elején jelentek meg elôszôr. Ezt az emlékiratot
idejében meg kellene kûldeni minden szabad orszâg tudo
mânyos akadémiâjânak vagy hasonlô intézményének.

Halàcsy Endre dr. (Reno, Nevada):

A MAGYAR ADATTÂRRÔL

A Magyar Talâlkozôk krônikâibôl lâthatjuk, hogy egy
magyar adattâr gondolata nem ûj. A X. Magyar Talâlkozô
krônikâjânak 156-158. oldalân példâul xntéz Kisbarnaki Farkas
Ferenc "Csûcsszerv és lelki egység" cîmû cikkében "mindenre
kiterjedô kôzponti nyilvântartâst" sûrget. A XII. Magyar
Talâlkozô krônikâjânak 86. oldalân vitéz Baranchi Tamâska



Endre "Adattârra van szûkség" dmû cikkét talâijuk. Szâmos
izben tettek a magyar kônyvtârosok jelentéseket az amerikai és
kanadai kônyvtârakban târolt magyar anyagrôl. A sok javaslat
azonban mindig csak javaslat maradt és îgy joggal vârhatja az
idei Magyar Talâikozô kôzônsége, hogy a tavaly javasolt
Magyar Adattâr megvalôsîtâsa is hasonlô sorsra jutott. Nem! A
Magyar Adattâr megvalôsult. Mint gyakorlati emberek, a
magyar mérnôkôk csinâltâk meg. A kezdet egy tavaly
oktôberben kikûldôtt kôrlevelem volt a Magyar Mérnôkôk és
Épitészek Vilâgszôvetségének 172 amerikai tagjâhoz. A leve-
lekbôl 30 rossz cîm miatt visszajôtt, 142 rendeltetési helyére
jutott. Ezekbôl 19-en vâlaszoltak és 13-an kûldtek 5 $-t a
kôltségek fedezésére. Nos, Pizarro is 13 târsâval induit az inka
birodalom meghôdîtâsâra, îgy gondoltam, jô példât kôvet-
hetek. A tavalyi Magyar Talâlkozôn javasoltam a Magyar
Adattâr felâllitâsât azzal a céllal, hogy ha valamelyik
képviselônek vagy mâs politikusnak a magyarsâgra vagy
Magyarorszâgra vonatkozô adatra van szûksége, azt tôlûnk,
magyar forrâsbôl, ne pedig ellenségeinktôl kapja. Hogy ez
milyen fontos, azt mâris igazoltâk a dâkoromân elmélet kôrûl
kitôrt csatârozâsok.

A tavalyi Magyar Talâlkozôn a Magyar Mérnôkôk és
Epîtészek Vilâgszôvetsége nevében vâllaltam a Magyar Adattâr
megszervezését, noha barâtaim ôvtak, hogy a magyar emig-
râciô egy dolgot nem bocsât meg: ha valaki dolgozik. Nem baj,
mondtam, én mâr elég ôreg vagyok, kibîrtam az oroszokat is
Szibériâban, talân ezt is tûlélem. îgy is lett, bâr nem ment
kônnyen. Az eddigi kiadâsok mintegy 170 $-t tettek ki postâra,
telefonra, mâsolatokra, stb.

A munkât a keret felâllîtâsâval kezdtem el, bâr ezt egyes
magyar kônyvtârosok kifogâsoltâk. Azt mondtâk, elôszôr
lâssuk az anyagot, azt gyûjtsûk ôssze. Keretnek a kiilônféle
lehetôségek kôzûl legjobbnak lâttam a munkât Magyarorszâg
politikai-fôldrajzi részei szerint osztani csoportokra. A négy
fôcsoport — Csonka-Magyarorszâg, Délvidék, Erdély, Felvidék
{vitéz Szathmdry Kâroly, Shishman Endre, Zolcsâk Istvdn és
Sirchich Ldszlô vezetésével) — 1979 szeptemberére megala-
kult. Felmerûlt a gondolât, hogy jô lenne kûlfôldi fôcsoport
megalakîtâsa is az Egyesûlt Âllamok, Kanada, Ausztrâlia stb.
magyarjaira és magyar intézményeire vonatkozô adatok



gyûjtése és kezelése céljâbôl. Most mâr Ûrmôs Antal vezetésével
ez is megvan.

Elkészûlt az Adattâr sémâja is, amihez a magyar kônyv-
târosok segîtségét kértem, akik kôziil elsôsorban Bôdy Sdndor
dr-mk kell kôszônetet mondanom. A keret kiépîtése utân a
kôvetkezô lépés az adatok gyûjtése, a keret kitôltése, ami most
van folyamatban. Hogy sebtében mit lehet ôsszeszedni, arra
csak megemlîtem, hogy egyedûl nâlam kb. 700 adat gyûlt

Az âltalânos, valamint a nyugat-magyarorszâgi adatok a
csonka-magyarorszâgi fôcsoporthoz kerûlnek, Kârpâtalja a
Felvidékhez, Horvâtorszâg, Fiume, Tengermellék a délvidék-
hez. A fôcsoportokon belûl a tagozôdâs nagyjâbôl a vilâg
kônyvtâraiban âltalânosan hasznâlt egyetemes tizedes osztâ-
lyozâst kôveti szakmai csoportok szerint, de ezenkîvûl célsze-
rûnek lâtszott még két ABC-rendi nyilvântartâs. Az egyik
személyekre (SZ), a mâsik helyekre (H), vonatkozô adatokat
tart nyilvân. îgy pl. Kossuth Lajosra vonatkozô minden adat a
magyarorszâgi (csonka-magyarorszâgi) fôcsoport (jelbetûje: C)
személyi (SZ) nyilvântartâsânak (K) betûjéhez, tehât a C-SZ-K
iratgyûjtôbe kerûl. Ugyanûgy Kovâts Mihâly ezredes rekesze;.
K-SZ-K (kûlfôld, személyi, Kovâts), ésîgy tovâbb.

A Magyar Adattâr tehât megvan, mûkôdik.

Legyen szabad néhâny tapasztalatomat megemliteni.
Elôszôr is meg kell kôszônnôm a sokfelôl, elsôsorban a

magyar mérnôkôk részérôl tapasztalt tâmogatâst, amely az
Adattârat lehetôvé tette. Volt persze nem egy ellenkezô
vélemény is.

Mindezekkel szemben elindultunk és haladunk.

Az idén arra kérek mindenkit, nézze ât, milyen magyar
vonatkozâsû adata van és értesitsen arrôl bennûnket. (Dr.
A.A. Halâcsy, 1135 The Strand, Reno, Nevada 89503,
U.S.A.). Nem kell attôl a képtôl, kônyvtôl, herendi vâzâtôl,
egyenruhâtôl, érdemrendtôl, ujsâgkivâgâstôl, iskolai bizo-
nyîtvânytôl megvâlni. Csak egy jegyzetet kérûnk, mi van és hol
(dm, telefonszâm), hogy ha arra szûkség lenne, tudjuk, hol
van, hova fordulhatunk mâsolatért, fényképért vagy kôl-
csonzésért.



ZARÔNYILATKOZAT

Az 1979 november 23-ân, 24-én és 25-én Cleveland
vârosâban megrendezett VII. Magyar Kongresszus (XIX.
Magyar Talâlkozô) keretében ôsszegyûlt magyar tudôsok, îrôk
és mûvészek a magyarsâg idôszerû sorskérdéseinek alapos
megbeszélése utân az alâbbi tényeket és irânyelveket âllapî-
tottâk meg:

1.) Az iskolaûgyi értekezlet eredményeként megâllapit-
hatô, hogy a szabad fôldôn élô magyarsâg kôzel hârom
évtizeden keresztûl — hivatâsos és ônkéntes tanerôk segîtsé-
gével — a maga erejébôl mindent megtett, hogy az itt fel-
nôvekedett magyar ifjûsâgot az alsô és részben a kôzépfokû
magyar iskolai oktatâs megszervezésével — minden "hazai
segîtség" nélkûl — megtartsa magyarnak. Az értekezlet
râmutatott arra, hogy az e téren elért eredmények tâvolrôl sem
elégségesek és hogy a magyar iskolai oktatâs eredményessége
elsôsorban a szûlôkôn mûlik, akiknek ez irânyû tôrténelmi
felelôssége és feladata kétségtelen. Tovâbbmenôen az érte
kezlet ûgy lâtta, hogy a magyar egyhdzaknak is életbevâgôan
fontos érdeke magyar tanfolyamok és iskolâk, de legalâbbis
hétvégi magyar iskolâk szervezése, fenntartâsa és anyagi
tâmogatâsa, hogy életben maradâsukat biztosîtsâk. A magyar
egyhâzak a szentmiséken és istentiszteleteken a magyar nyelv
âllandô hasznâlatâval és a keresztény-keresztyén magyar
eszmék komoly hirdetésével kûlônleges tôrténelmi feladatot
végeznek.

2.) A jôvô évben, 1980 jûnius 4-én lesz a trianoni
kényszerbéke megkôtésének 60. évfordulôja. A XIX. Magyar
Talâlkozô mâr most felkéri a magyar egyhâzakat és egyesû-
leteket, hogy ebbôl az alkalombôl emlékezzenek meg az
ezeresztendôs Magfyarorszâg igazsâgtalan szétdarabolâsârôl,
valamint idegen uralom alâ kényszerîtett magyar véreink
milliôinak tengernyi szenvedésérôl, és arrôl, hogy a mâsodik
vilâghâborû folyamân hazânkra tôrô és azt megszâllô szovjet
haderô mâig sem vonult ki a Trianonban megcsonkîtott orszâg



terûletérôl, holott azt még a szâmunkra el nem fogadhatô
pârizsi békeszerzôdés is elôlrta, sot az Egyesûlt Nemzetek
Szervezete a Szovjetuniôt erre 14 hatârozatâval kûldn is
kôtelezte. Kormânyainkhoz kûldôtt emlékiratainkban kôve-
teljûk a trianoni és az azt kôvetô pârizsi békeszerzôdés békés, de
igazsâgos rendezését azzal a hârom elôfeltétellel, hogy

a.) a Magyarorszâggal ôsszefûggô magyar tôbbségû te-
rûleteket minden târgyalds nélkûl adjdk vissza Magyar-
orszdgnak,

b.) a szovjet haderô vonuljon ki az orszdg terûletérôl,
c. ) az ezeréves magyar nemzetnek adjdk vissza ôndllôsdgdt

és minden szabadsdgdt.

3.) A VII. Magyar Kongresszus behatôan foglaikozott a
Magyarorszâgtôl megkérdezésûk nélkûl elszakltott magyar
milliôk "kisebbségi helyzeté"-\e\ is. Megâllapîtotta, hogy a
megszâllô hatalmak elnyomô kisebbségi politikâja — fôként
Erdélyben és a magyar Felvidéken — egyre erôsebbé vâlik. A
VII. Magyar Kongresszus (XIX. Magyar Talâlkozô) nemcsak a
szabad fôldôn élô, hanem az otthon szôlâsszabadsâgâtôl meg-
fosztott magyarsâg nevében is a legerélyesebben tiltakozik az
elcsatolt terûletek lakossâgânak ôsi lakôhelyérôl tôrténô
szétszôrâsa, elnemzetlenîtése és a kiirtâsra irânyulô tôrekvés, a
magyar iskolâk fokozatos beszûntetése és a magyar vezetôk
ûldôzése ellen akâr Erdélyben, a Felvidéken, Kârpâtaljân vagy
a Délvidéken fordul is az elô.

4.) A szabad fôldôn élô magyarsâg minden elôkészûletet
megtesz arra, hogy a Helsinki Megâllapodâs értelmében
legkôzelebb, 1980-ban Madridban ôsszeûlô nemzetkôzi kon-
ferencia elé terjessze a magyarsâg sérelmeit. Ezek kôzûl kûlôn
kiemeli a Magyarorszâgon folyô elnemzetlemtési tôrekvést, az
ôsi magyar kultûra elszlâvosîtâsânak szemmel lâthatô szân-
dékât, a magyarsâg szinte mesterséges kiirtâsât célzô intéz-
kedéseket, amelyeknek kôvetkeztében a magyar népesség
szûletési ardnyszdma mdris a legalacsonyabb a xnldgon;
valamint az egyoldalû kultûrcsere sok âldatlan kôvetkezmé-
nyét. Mint kôztudomâsû, Magyarorszâgra mâig sem lehet
bekûldeni a szabad fôldôn élô magyarsâg sajtôtermékeit,
irôinak szépirodalmi mûveit, ugyanakkor Magyarorszâgrôl



korlâtlanul âradnak be a magyar kormâny propaganda-
kiadvânyai (kôztûk a "Magyar Hirek" dmû lap is, amelyet
otthon nem lehet kapni, sôt kiilfôldrôl sem lehet hazakûldeni).

5.) A szabad fôldôn élô magyarsâgnak Magyarorszâg
jelenlegi kormânyâtôl is kôvetelnie kell, hogy tegyen meg
mindent a magyar nép természetes szaporoddsânak emelése
érdekében, a Magyarorszâgtôl Trianonban és Pârizsban
elszakitott terûleteken élô magyarsâg nemzeti jogainak vé-
delme érdekében pedig hatârozottan szâlljon sîkra.

6.) A Magyar Talâlkozô ismételten felhivja a szabad vilâg
figyelmét a roman kormânynak arra a mesterkedésére, hogy
1980-ban Bukarestben a nemzetkôzi tôrténelmi konferenciân
Româniât, mint Erdély tôrténelmi jogelôdjét akarja ûnne-
pelni, holott a românok erôltetett "dâkoromân" elméletét
elismert, kivâlô nemzetkôzi tôrténettudôsok mdr szâmtalanszor
hiteltérdemlôen megcdfoltâk.

7.) Az otthon legnagyobbnak elismert irô megâllapîtâsa
szerint a szabad fôldôn élô magyarsâgnak nemcsak joga, de
kôtelessége is a "dôrômbôlés". Nem kopogtatâs, târgyalâs,
ônkéntes felajânlkozâs tehât, hanem kimondottan "dôrôm
bôlés". A VII. Magyar Kongresszus az egyoldalû "kiegyezés"-t
keresôk figyelmét erre kûlôn felhivja.

8.) A mûlt évben megalapitott Magyar Intézet és Magyar
Kisebbségi Intézet kiépîtése a szabad fôldôn élô magyarsâg
kivâlô szakembereinek felkérésével és folyamatos bekapcso-
lôdâsâval vâltozatlanul tovâbb halad.

9.) A VII. Magyar Kongresszus megelégedéssel és elis-
meréssel vette tudomâsul mind a torontôi Rdkôczi Alapûvdny
magyarsâgtudatot âpolô és erôsitô komoly tôrekvéseit, mind az
Arpdd Ahadémia tagjainak tudomânyos, irodalmi és mûvé-
szeti tevékenységét, valamint a magyar mémôkôk és épûészek,
képzômûvészek és ûjsdgirôk ôntudatos magyar megnyilat-
kozâsait.

10.) A VII. Magyar Kongresszus sajnâlattal âllapitotta
meg, hogy az 1950 kôrûl, valamint az I956-os szabadsâgharc
utân kiérkezett politikai menekûltektôl elkobzott jelentôs
vagyon kdrtalanûdsa érdekében meginditott eljârâs céljâbôl a



kôzbenjârâs és az igények képviselete elôl az Egyesûlt Allamok
kormânya tôbb tôrvényhozô kôzbenjârâsa ellenére is mereven
elzdrkôzott.

A Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga ezûttal is kûlôn
kôszônetet mond minden kôzremûkôdônek, tâmogatôjânak és
vendégének, a mûkôdését tâmogatô sajtônak, râdiôâllomâsok
vezetôinek az egyetemes magyarsâg ônzetlen szolgâlatâért,
kûlônôsképpen azoknak, akik mâs vilâgrészekrôl vagy orszâ-
gokbôl és tâvolabb esô vidékekrôl komoly anyagi âldozat-
vâllalâssal vettek részt a VII. Magyar Kongresszus (XIX.
Magyar Talâlkozô) eseményein.

Kek Cleveland vârosâban, 1979 november 25-érî.

Dr. NddasJdnos,
a MagyarTalâlkozôk Âllandô Titkârsâgânak vezetôje,
a Magyar Kongresszus Rendezô Bizottsâgânak elnôke.



AZ arpAd akadémia

KOZGYULESE

NddasJdnos dr. :

ELNOKI MEGNYITO

A kûlfôldi magyar tudôsok, irôk és mûvészek Honszerzô
Ârpâd fejedelemrôl elnevezett Akadémiâjânak XIV. évi rendes
kôzgyûlését a megjelenésben betegsége miatt akadâlyozott
elnôk helyett Nddas Jdnos dr., az Igazgatô Tanàcs elnôke
nyitotta meg. Meleg szavakkal kôszôntôtte az Ârpâd Akadémia
szokatlanul nagy szâmban ôsszegyûlt tagjait és a vendégeket,
kimentette a kényszerûségbôl tâvollevôket, majd a Magyar
Hiszekegy elmondâsa utân az Ârpâd Akadémia legidôszerûbb
feladataira, elsôsorban az erdélyi magyarsâg tôrténelmi
jogainak megvédésére hîvta fel a figyelmet, végiil az elnôk
irâsban bekûldôtt megnyitôjâbôl idézte az alâbbi részleteket.

Flôridn Tibor\

NEHEZ ÔRÔKSÉG

Nehéz ôrôkség âtvételére kért fol a bizalom. Elôzô
elnôkunk, dr. Béky Zoltdn, mint lelkész és pûspôk, hîvô volt és
magyar. Amerikai élete a hitért, az itteni magyarsâg
fennmaradâsâért és a Kârpât-medencében élô, négyfelé
szakitott, bôrtôn-sorsra îtélt népiink sorsânak jobbra fordî-
tâsâért folytatott harc âllandô példamutatâsa volt. Most egy
éve annak, hogy halâlânak hire riasztotta ârvasâgra az Ârpâd
Akadémia kôzgyûlésének részt vevôit. Illônek tartom, hogy az
elsô évfordulôn emlékezzûnk reâ, aki életét hitéért és
magyarsâgâért âldozta fel.

Milyen boldogok lennénk, ha tudôsainknak, îrôinknak,
mûvészeinknek egyetlen feladata lehetne: a kutatâs, irâs és
énjûknek minél tôkéletesebb kivetîtése mûveiken ât. Fôlteszem
a kérdést: lehetséges-e szâmunkra ez az ideâlis âllapot?
Szabad-e elfelejtenûnk, hogy Ârpâd Akadémiânk emigrâciôs



testûlet? A magyar tudomânyos élet, az irodalom és a
mûvészetek kûlônbôzô âgainak kûlfôldi otthona. Mûvelésûk
elsôsegîtésére és azért alakult, hogy mûvelôiknek tiszteletet és
megbecsûlést szerezzen hontalan népûnk tômegei és a kulfôld
elôtt. Viszont tudôsainknak, îrôinknak, mûvészeinknek mun-
kâssâgukon kîviil mâsik feladata, hogy tudomânyos ered-
ményeik, sikereik és egyre emelkedô hîrnevûk âltal a magyar
tudâs és kultûra jô hîrét is nôveljék mindenûtt a szabad
vilâgban. Munkâssâgunk tehât nemcsak a tudomâny és a
mûvészetek szolgâlata, hanem egyidejûleg nemzetszolgâlat is!
Erre kôtelez minket annak a ténye, hogy emigrâciôban élûnk
és erre jelôlt ki minket az Arpâd Akadémia, amikor tagjai
sorâba hîvott bennûnket.

Még mindig akadnak emigrâciônkban olyanok, akik nem
értik az Arpâd Akadémia nevének jelentôségét, sôt egyesek
meg is kérdôjelezik azzal, hogy Ârpâd idejében még nem volt
Akadémiânk.

Ennek az Akadémiânak életrehîvôi, alapitôi jôl tudtâk ezt
és nevének kivâlasztâsâval arra mutattak râ, hogy: "A
boldogsàgra kevés csak a jelen, a mûlton épûl az s az emlé-
kezeten." Az alapîtôk szândékosan nyûltak vissza Kârpât-
medencei mûltunk kezdetéhez és a honalapitô Ârpâd feje-
delemrôl nevezték el Akadémiânkat. Ezzel nemcsak tudo

mânyos és mûvészeti szerepûnket hangsûlyoztâk, hanem azt,
hogy hagyomânyaink és az emberiség javât is szolgâlô nemzeti
kultûrânk megôrzésére és terjesztésére is ôhajtunk vâllalkozni.

1956-os nemzeti fôlkelésûnk utân egyediil az Egyesûlt
Allamok — a kitûnô magyar szakmunkâsokon kîvûl — tôbb
mint ezer menekûlt egyetemi hallgatônak adott menedéket.
Ezer egyetemi hallgatô valôsâgos értelmiségi hadsereg, mely ha
megôrzi nemzeti ôntudatât, ezer fontos ôrhelyet foglalhat el
Amerikâban és lehetôsége nyilik arra, hogy ne csak jô
hîrunket, hanem védelmûnket is szolgâlja. Kezdve a tan-
kônyvekben, lexikonokban, tudomânyos munkâkban meg-
jelent hibâs fogalmak és vélemények helyreigazîtâsâtôl emberi
és nemzeti jogaink védelméig a Kârpât-medencében és az egész
vilâgon.

Tôrvény- és papîr-forma szerint Amerika nem "multi-
kulturâlis" âllam, de a valôsâgban az. A szînesek és fôként a
spanyol szârmazâsûak élnek is az egyre nôvekvô létszâmuk âltal



adott lehetôségekkel. A spanyol szârmazâsûak Amerika egyes
vârosainak spanyol negyedeiben a kétnyelvû feliratokat és
hivatalos nyomtatvânyokat mâr sikeresen ki is verekedték.
Kanadânak, mint multikulturâlis âllamnak szomszédsâgâban
— szerintem — csak idô és megfelelô fellépés kérdése a nagy
magyar létszâmû vârosokban a spanyolokéhoz hasonlô jogok
elérése. Ezt kôvetné mâsodik lépésként a kultûrânk fejlesz-
téséhez és kiadvânyainkhoz valô âllami hozzâjârulâs meg-
szerzése.

A Kanadai Magyar Irôk Szôvetségének példâjâra az Ârpâd
Akadémia irodalmi fôosztâlyânak keretén belûl meg kellene
kisérelni magyar és angol nyelvû kôitôi és prôzai antolôgiâk
kiadâsât.

A kétnyelvûség helyi jogainak és kulturâlis kiadvânyainak
âllami tâmogatâsânak megszerzésében nagy segîtséget nyûjthat
a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség. A lengyelek nagy létszâma
és a szenâtusban és a Kongresszusban levé képviselete reményt
ad erre.

Kîsérje siker, szerencse és Isten âldâsa az Ârpâd Akadémia
igazgatô tanâcsânak, minden osztâlyânak és minden egyes
tagjânak munkâjât!

BESZAMOLO AZ ELOZO EVI TEVEKENYSEGROL

A tagok létszâma és az elhunytak

Somogyï Ferenc fôtitkâr jelentése szerint 1979 november
25-én, a XIV. rendes kôzgyûlés napjân az Ârpâd Akadémia
tagjainak létszâma 304; a tudomânyos fôosztâlyba tartozik
146, az irodalmiba 79 s a mûvészetibe ugyancsak 79. A
tiszteleti tagok szâma 3, a rendes tagoké 284, a levelezôké 14, a
rendkiviilieké pedig 3. A legutôbbi kôzgyûlés ôta 4 rendes tag
tâvozott az élôk sorâbôl. Csery C. Mihdly dr. tanâr, tôrténész és
szakirô Kanadâban, a québeci Montréalban, D'Albert Gyula
zeneszerzô, tanâr és hegedûmûvész az illinoisi Chicagôban,
Harcsdr Ferenc dr. mérnôk és feltalâlô Kanadâban, az ontariôi
Ottawâban, Kézdi Kovdcs Elemér festômûvész pedig New York
vârosâban hunyt el. Emlékûket jegyzôkônyvileg megôrôkîtjûk
és kegyelettel ôrizzûk.



Az Igazgatô Tandcs tevékenysége

Az Igazgatô Tandcs elnôkségi részlege 6 alkalommal, teljes
ûlése — a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval egyûttesen —
hârom izben folytatott megbeszéléseket. Az elôbbieken ûgfy-
viteli kérdésekben tôrténtek intézkedések, az utôbbiakon a
megûresedett tisztségek betôltésérôl, ûj tagok felvételérôl,
munkatervekrôl, és elvi âllâspontok kialakîtâsârôl hoztak
hatârozatokat.

Egyéni mûkôdés

Az egyéni mûkôdés terén értesuléseink szerint fôként a
kôvetkezô tagok tûntek ki:

(Mint az Ârpdd Akadémia tagjainak akadémiai vonat-
kozdsban tôrténô megemlûése sordn dltaldban szoktuk, a tagok
tudomdnyos fokozatait vagy mds cimét ezûttal is mellôzzûk.)

Asbôth Oszkdr Ausztriâban ûjabb mûvészi feladatok
elvégzésével és tôbb mûalkotâssal fokozta mûvészi hirnevét.

Agyik Lajos verseskôtetét rendezte sajtô alâ.
Baranchi Tamdska Endre kiàllitâst rendezett, Ausztriâban

tôbb akvarellképet festett, szâmos cikke jelent meg. Mûvészi
tevékenységét a sarasotai Herald-Tribune hosszû cikkben
ismertette. Kovâts Mihâly halâlânak 200. évfordulôjân Char-
lestonban a Vitézi Rend fôkapitânyât képviselte, Bodô Sdndor
ésfelesége kiâllitâsât nyitotta meg.

Beniczky Âddmné tôbb értékes elôadâst tartott, a cleve-
landi Magyar Târsasâg irodalmi osztâlyânak elnôkeként
mûkôdôtt.

Beszédes Lajos cikkeket Irt, Svâjcban kiadott kônyvben
négy elbeszélése jelent meg, mûfordîtâst végzett.

Bfrô Béla a svâjci Ticino-kanton mûemlékeinek szâmba-
vételére kapott megbîzâst. Kutatâsainak eredményét német,
majd olasz nyelven teszi kôzzé. Az emigrâciôs magyar lapokban
szâmos mûvészeti vonatkozâsû cikke jelent meg, és tôbb
mûvészettôrténeti elôadâst tartott.

Boba Imre a londoni lengyel egyetemen és az 5. nemzetkôzi



finnugor kongresszuson adott elô. Egyik tanulmânyât lengyelûl
kôzolték.

Bodô Sdndor Kovâts Mihâly hôsi halâlânak 200. évfor-
dulôjâra megfestette a charlestoni csata lovasrohamât âbrâzolô
képét, a charlestoni emlékûnnepély idején az ottani mûzeum-
ban mûveibôl kiâllitâst rendezett.

Bogndr Kdlmdn ôt emigrâciôs magyar lapban s néhâny
folyôiratban szâmos cikket, szaktanulmânyt és kônyvbîrâlatot
kôzôlt. Megcâfolta Merdinger professzor Erdéllyel kapcsolatos
téves âllitâsait. Tollas Tibornak irodalmi estât és kônyvki-
âllîtâst rendezett.

Bogyay Tamds tovâbbra is rendkîvul értékes tôrténet-
tudomânyi kutatâsokat végzett, és német nyelven tôbb magyar
vonatkozâsû tanulmânyât kôzôlte tudomânyos folyôiratokban.

Bôdô Kdroly két szakelôadâst tartott, egy elbeszélést és
tôbb tanulsâgos riportot îrt.

Burgydn Aladdr szakcikkét az "Interceram" cimû szaklap
kôzôlte.

Buza Jdnos "Visszatérésem a zôld pokolbôl" cîmmel az
ausztrâliai Camberrâban kônyvet adott ki.

Chdszdr Ede a kisebbségek nemzetkôzi védelmével kap
csolatos kutatâsait folytatta.

Csapô Endre az ausztrâliai Magyar Élet dmû hetilap
târsfôszerkesztôjeként fejtett ki Sydneyben komoly hîrlapîrôi
tevékenységet; szâmos szaktanulmânya is megjelent.

Csôka Istvdn 50 éven ât alkotott festményeit mutatta be
nagy sikerrel New Yorkban a Fashion Institute of Technology
kiâllîtâsân.

Czakô Kdroly négy kontinensen folytatott ûzleti târgya-
lâsokat, és tartott kohâszati elôadâsokat. Tanulmânyai folyô
iratokban és gyûjteményes munkâkban angol, spanyol és
portugâl nyelven jelentek meg. Mexikôban a kormâny
vendégeként tartott elôadâssorozatot. Angliai kutatômunkâja
olasz ipari problémâk megoldâsâhoz vezetett. Detroiti elô-
adâsât az Amerikai Kohômérnôkôk Szôvetsége, brazîliai
elôadâsât a Latin-Amerikai Orszâgok Vas- és Acélipari
Szôvetsége "az iparâg 1979-ben legértékesebb kôzleményé"-nek
minôsitette. Magyarsâgszolgâlatât a clevelandi Magyar Ter-
mészettudomânyi Kôr titkâraként teljesîtette.

D'Albert Ferenc a Governors âllami egyetem zenetanâ-



raként fejtett ki értékes munkâssâgot és rendezett tôbb sikeres
hangversenyt. Kûlôn ki kell emelnûnk azt, amelyet elhûnyt
édesapja, D'Albert Gyula emlékére a chicagôi Sherwood zene-
iskolâban rendezett hegedûmûvészi kôzremûkôdésével.

Del Medico Erzsébet szâmos îrâsât kôzôlték fôként kali-

forniai lapok.
Dengl Miklôs a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak

fôszerkesztôjeként teljesitett kûlônleges értékû magyarsâg-
szolgâlatot; szâmos magyar mû kiadâsât tette lehetôvé, tôbb
cikket irt.

Dezséry Andrâs mint szerkesztô és kônyvkiadô ért el kivâlô
eredményeket Ausztrâliâban, ahol az Ethnie Grants Advisory
Committee tagjâvâ nevezték ki, az Australian Bock Publishers
Association tagjai sorâba hivtâk meg. "English and Other than
English" cîmû antolôgiâjâval orszâgos elismerést szerzett, az
Ârpâd-pâlyâzaton is arany Ârpâd-érmet nyert. Meghivâs
alapjân hârom vârosban tartott elôadâst.

Décsy Gyula finnugor és magyar nyelvészeti tanulmânyai,
amelyek szakfolyôiratokban jelentek meg, eurôpai szakkô-
rôkben âltalânos figyelmet keltettek.

Diôszeghy Tibor mûfordîtâsokat végzett magyarrôl né-
metre. Petôfi, Ady, Habits, Kosztolânyi, Mécs, Sik szâmos
kôlteményét fordltotta le. O volt az elsô, aki Illyés Gyula "Egy
mondât a zsarnoksâgrôl" cîmû versét is németre fordltotta.

Dominits Lâszlô elôadâsokat tartott és tôbb cikkel gaz-
dagîtotta tudomânykôrének szakirodalmât.

Domokos Sdndor "The Exchange of Ideas" cîmmel
bôlcseleti tanulmânyt, "Gyertyalâng" cîmmel verskôtetet adott
ki.

Dômôtôr Tibor vezércikkeket, teolôgiai tanulmânyokat,
hazafias és vallâsos verseket îrt, ûnnepi beszédeket mondott.

Endrey Antal szâmos cikket és tanulmânyt kôzôlt s a
magyar tôrténet megîrâsât folytatta angolul.

Erdélyi Istvdn heti és idôszaki lapokban 15 tôrténelmi, 8
politikai, 10 nemzetpolitikai vonatkozâsû tanulmânyât és
cikkét, valamint 10 kisebb kôzleményét kôzôlte; magyar és mâs
tudomânyos intézeteknek szâmos kônyvet adomânyozott.

Eszenyi Ldszlô az 1944/45-ôs eseményekkel kapcsolatosan
és az amerikai-magyar Kossuth-hâzak tôrténetére vonatkozôan
végzett kutatô munkât.



Falk Viktor tôbb cikket irt, elôadâsokat tartott, a mâsodik
vilâghâborû hadtôrténeti megâllapîtâsainak magyar vonat-
kozâsû tévedéseire vonatkozô kutatâsokat végzett.

Fdj Attila a német Ural-Altaische Jahrbûcher és az olasz
Horisont hasâbjain kôzôlt egy-egy hosszabb szaktanulmânyt.

Fényes Mdria a "Californiai Magyarsâg" cîmû hetilap
szerkesztésén kîvûl szâmos cikket, elbeszélést îrt és "A
Napnyugat Irôi Kôrének II. antolôgiâjâ"-t adta ki, amelyet a
XIX. Magyar Talâlkozô arany Ârpâd-éremmel tûntetett ki.

Flôridn Tibor "Keserû gyôkéren" cîmû verskôtetének
mâsodik kiadâsa jelent meg. Cikkeit és kôlteményeit amerikai,
kanadai, dél-amerikai, eurôpai és ausztrâliai magyar lapok és
folyôiratok rendszeresen kôzôlték. Egy prôzai és egy verskôtetét
rendezte sajtô alâ, tôbb elôadâst tartott és az Ârpâd Akadémia
elnôkeként, valamint az EXILE PEN CLUB titkâraként fejtett
ki rendkivûli értékes munkâssâgot.

Fûry Lajos tiszteletére az Amerikai Magyar Szôvetség
washingtoni osztâlya 30. kônyvének megjelenése alkalmâbôl
mûsoros irodalmi estet rendezett, amelyen a bevezetô imât
Irânyi Lâszlô, az Amerikai Magyar Szôvetség elnôke, az
ûnnepi méltatâst Somogyi Ferenc, az Ârpâd Akadémia
fôtitkâra, a zârôimât pedig Gyôrgy Ârpâd reformâtus pûspôk
mondta.

Gyimesi Gyula kôlteményei és prôzai îrâsai tôbb gyûj-
teményes munkâban jelentek meg. Két kôtetre valô elbeszélése
kiadâsra kész.

Gyimesy Kdsds Emô mint a Magyar Képzômûvészek
Vilâgszôvetségének és az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti
osztâlyânak elnôke fejtett ki értékes munkâssâgot; szâmos
képet festett, kiâllltâsokat rendezett és tôbb cikket îrt.

Gyôrgyey Kldra Molnâr Ferencrôl îrt monogrâfiât angolul,
szînmûvet és ûtikalauzt fordîtott, az EXILE PEN CLUB
amerikai részlegének elnôkeként mûkôdôtt, kôrlevelet szerkesz-
tett, kûlônbôzô emigrâciôs lapokba cikkeket és tanulmânyokat

Gratzer Miklôs értékes kutatômunkât végzett.

Hamvas Jôzsef a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâg-
szôvetségében és a Râkôczi Alapîtvânyban fejtett ki rendkîviil
értékes tevékenységet.

Haralyi Fejér Pdl "Fundamentals of Dynamic Geometry,



the Fejér Vector System" dmû ûttôrô mûvét rendezte sajtô alâ;
tôbb elôadâst tartott.

Haldcsy Endre a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâg-
szôvetségének elnôkeként mûkôdôtt s a "Magyar Adattâr"
anyagânak gyûjtését szervezte meg.

Haraszti Endre magyar tôrténeti vonatkozâsû cikkeit és
tanulmânyait a kanadai lapok rendszeresen kôzôlték; 71
mûvelôdéstôrténeti tanulmânya jelent meg; sok elôadâst
tartott. A washingtoni Mindszenty Târsasâg szabadegyetemén
Bethlen Gâborrôl emlékezett meg. A hamiltoni irodalmi
délutânokon elnôkôlt; tôbb konferenciân vett részt.

Hunyady Lâszlô "Teaching to Read and Write by the
Phono-Mimic and Phono-Kinetic Method" cîmû mûvét
rendezte sajtô alâ.

Incze Lajos eurôpai, fôleg magyarorszâg^ és erdélyi
vonatkozâsû cikkeket îrt angolul a Lewiston Journal Magazine-
be.

Irânyi Ldszlô a piarista rendtartomâny fônôkeként és az
Amerikai Magyar Szôvetség elnôkeként fejtett kl rendkîvûl
értékes munkâssâgot; szâmos elôadâst tartott, alkalmi beszé-
deket mondott, a Voice of America katolikus elôadâsait îrta és
mondta be.

Kapôtsy Béla arrôl îrt magyarul is, angolul is érdekes és
tanulsâgos tanulmânyt, mi lenne Morus Szent Tamâs mai
mondanivalôja a magyaroknak.

Katona Sdndor tôrténeti szaktanulmânyokat îrt; a nyugat-
németorszâgi magyarok kôzponti szôvetségének elnôkeként
fejtett ki értékes munkâssâgot.

Kelemen Gyôrgy Los Angelesben végzett orvostudomânyi
kutatômunkât.

Kertész Ldszlô szâmos elbeszélésével és kôlteményével
gazdagltotta emigrâciôs irodalmunkat.

Kisjôkai Erzsébet tôbb kôlteményét és prôzai îrâsât kôzôlték
magyar és holland nyelven.

Kissjdnos tôbb hangversenyt rendezett és vezényelt, ûjabb
zenei mûveket szerzett.

Kocsis Szûcs Ferenc figyelemre méltô kutatômunkât
végzett.

Koôsa Antal, mint a clevelandi Magyar Ûjsâg detroiti



fômunkatârsa, hétrôl hêtre szînes tudôsîtâsokat îrt; szâmos
kôlteménye is megjelent.

Kossdnyi Jôzsef irôkrôl, kôltôkrôl és azok mûveirôl kôzôlt
emigrâciôs lapokban szakavatott ismertetéseket.

Kosztolnyik Zoltân tôrténettudomânyi angol nyelvû szak-
folyôiratokban a magyar kôzépkor tôrténetének tôbb részletét
vilâgîtotta meg.

Kôtai Zoltdn a clevelandi Magyar Ûjsâg fôszerkesztôje-
ként folytatta kùlônleges értékû magyarsâgszolgâlatât;
szâmos magyar kônyv kiadâsârôl gondoskodott és cikkeket îrt,
alkalmi beszédeket mondott.

Kovdcs Jôzsef a VI. American Peptid Symposiumon
Washingtonban és meghîvâsra néhâny mâs helyen tartott
angol szakelôadâst.

Kovdrczy Istvdn a honfoglalâs hadtôrténeti vonatkozâsû
adatainak felkutatâsât folytatta.

Kônnyû Ldszlô két ûjabb monogrâfiâval, szâmos cikkel és
kôlteménnyel gazdagîtotta irodalmunkat; tobb elôadâst is
tartott.

Lengyel Alfonz Olaszorszâgban és Bulgâriâban âsatâsokat
vezetett; Madridban, Lisszabonban, Pârizsban, Stuttgartban
és Szôfiâban nemzetkôzi kongresszusokon vett részt, szâmos
elôadâst és a texasi El Pasôban elôadâssorozatot tartott.

Légrddy Tamds karnagyi tevékenységével szolgâlta sike-
resen a magyar zenei kultûra ûgyét; néhâny zenemûvet is
szerzett.

Lux Andrds kohômérnôki szaktevékenységén kîvul zene-
esztétikai tanulmânyokat îrt és elôadâsokat tartott.

Marina Gyula liturgia-tôrténeti kutatâsokat végzett, és
Kârpâtaljârôl îrt hosszabb tanulmânyt.

Miska Jdnos nagy kônyvészeti szakmunkâjât 400 oldalon
"Cold Hardiness and Winter Survival of Plants" cîmmel az

angol Commonwealth of Agricultural Bureau adta ki; a
kanadai irodalom kônyvészetét 1850-tôl 1979-ig mikrofilmen
dolgozta fel.

Mitnydn Ldszlô legûjabb kutatâsainak eredményeirôl négy
szaktanulmânyban szâmolt be.

Mohai Szabô Béla nagy sikerrel rendezte meg mâsodik
brazîliai képkiâllîtâsât.



Molnâr Lâszlô Ausztriâban fejtett ki figyelemre méltô
képzômûvészeti tevékenységet.

Molnàr Zsigmond cikkeit a Kanadai Magyarsâg rend-
szeresen kôzôlte; szâmos elôadâst tartott, alkalmi beszédeket
mondott.

Môzsi Istvân a Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
meghîvâsâra Tokyôban Liszt mûveibôl hârom hangversenyt
adott zenekari kîsérettel. A zenekar koncertmestere ugyan-
akkor testvérôccse, Môzsi Aladâr, a kivâlô hegedûmûvész volt.

Nagy Akos lankadatlan leikesedéssel folytatta szerkesztôi és
szervezôi tevékenységét, mûvészi filmfelvételeket készltett, és
elôadâsokat tartott.

Naphegyi Imre tôbb novellâjât a Magyar Élet cîmû hetilap
kôzôlte, "Hatârok nélkûl" cîmû humoreszkjét a Kanadai
Magyar îrôk Szôvetsége tûntette ki, "Gyanû" cîmû festményét
a sakatooni Art Gallery vâsârolta meg.

Nâdas Gyula, mint az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat
tulajdonosa, tôbb magyar mûvet adott ki és igen sokat
terjesztett.

Nâdas Jdnos tôbb orszâgos szervezet vezetôjeként tôretlen
leikesedéssel folytatta szervezô tevékenységét; széles kôrû
levelezést folytatott, szâmos elôadâst tartott és beszédeket
mondott.

Nâdas Rôzsa az Ârpâd Akadémia tagjainak kônyvészeti
anyagât gyûjtôtte ôssze.

Nânay Endre cikkei és tanulmânyai magyar hetilapokban
és kûlfôldi folyôiratokban jelentek meg.

Negyedi Szabô Margit verseit és prôzai Irâsait szâmos
kûlfôldi magyar lap gyakran kôzôlte.

Nemeskéry Lâszlô "Mesék a régi Budapestrôl" cîmû mûvét
rendezte sajtô alâ és kôtetnyi anekdôtât gyûjtôtt ôssze.

Nemesszeghyjenô ûjabb mûvészi alkotâsaival ért el tovâbbi
sikereket.

Németh Ernô magyar nyelvû ûjsâgokban és folyôiratokban
15 kôlteményét és prôzai îrâsât kôzôlte; tôbb elôadâst is tartott.

Noël Péter komoly kutatômunkâjâval ûjabb figyelemre
méltô eredményeket ért el.

Ormai (^Buzâné) Ildikô gyakran szerepelt ûnnepségeken
énekszâmaival, néha mûvészi orgonajâtékâval is.



Ormaijânos a Grand Canyonrôl készùlô hatalmas kôrképét
festette tovâbb.

Orsolya Jôzsef tôbb szobrâszati remekmûvel gyarapîtotta
kitûnô aikotâsait.

Os-Nagy Istvân Svâjcban hârom kiâllîtâst rendezett, két
kûlôn dîjat, arany ezûst és bronz érmet nyert.

Paddnyi-Gulyds Jenô a miincheni "Ûj Eurôpa" és a
Kanadai Magyarsâg hasâbjain kôzôlt cikkeket, "Tripartitum"
cîmmel mûvészetbôlcseleti tanulmânyt, "Saint-Germain grôf"
dmmel pedig filmvâzlatot készitett elô kiadâsra.

Pdddr Istvdn orvostudomânyi kutatâsairôl értékes szak-
cikkekben szâmolt be.

Petry Béla rajzmûvészeti alkotâsaival ôregbitette a magyar
mûvészek hîrnevét.

Pilisi Pdl ôt szaktanulmânyât tette kôzzé francia nyelven és
hârom konferenciân vett részt; tudomânyos intézetek meg-
bîzâsâbôl kutatâsokat végzett.

Polôny Elemér tôbb eurôpai kiâllîtâson aratott sikert
modem festészeti alkotâsaival.

Pôta Jôzsef mûveit az "Abstraction to Realism" cîmmel
Washingtonban rendezett kiâllîtâson 11 amerikai mûvész
alkotâsaival egyutt mutattâk be.

Puky Pdl ônzetlen orvosi szolgâlatâval Venezuelâban
nôvelte tovâbb a magyarsâg jô hîrnevét.

Rdkos Raymund ûjabb értékes mûvéhez gyûjtôtt anyagot.

Ruttkay Arnold szellemes îrâsait hét emigrâciôs magyar lap
rendszeresen kôzôlte. A sydneyi magyar râdiônak âllandô
munkatârsa lett. Az ausztrâliai IV. Magyar Talâlkozô irodalmi
estjének rendezôje volt.

Sadry Éva hârom festômûvészeti kiâllîtâson vett részt, mint
îrô és kôltô 32 alkotâsât kôzôlte amerikai és eurôpai magyar
lapokban; ûj verskôtetét és két riportkôtetét rendezte sajtô alâ.

Somogyi Ferenc a "Magyar Ujsâg" âllandô munkatârsaként
hétrôl hêtre hîrmagyarâzatokat és szâmos tôrténeti vonat-
kozâsû cikket, tôbb kônyvismertetést îrt, tôrténeti elôadâs-
sorozatot és néhâny kiilôn elôadâst tartott, ûnnepi beszédeket
mondott.

Somogyi Lél angol és magyar nyelven szâmos cikket és
kônyvismertetést îrt, folyôiratot szerkesztett, szakmai és



magyarsâgismereti elôadâsokat tartott, iinnepi beszédet
mondott, konferenciâkon vett részt.

Sulyok Vince a norvég nagylexikon szerkesztésében vett
részt, abba vagy 400 szôcikket îrt a magyar tôrténelemmel,
irodalommal, nyelwel és mûvészettel kapcsolatban; szâmos
kônyvismertetést îrt, verseket forditott; Jôzsef Attila vâlogatott
kôlteményeit ûltette ât norvégba.

Szablya Jdnos a venezuelai mûegyetemen vezetett rôvid
szaktanfolyamot, Washington âllam energia-szolgâlatâban
kûlônieges szakértôként vett részt, két szaktanulmânyât tette
kôzzé.

Szabô Magda "Dalolô abc" cimmel 300 népdalt és 100
ritmusgyakorlatot magâba foglalô énektanîtâsi tankônyvet îrt
a Kodâly-féle szolmizâciôs môdszer alkalmazâsâval. Mûve
hamarosan megjelenik.

Szabô Pâl ûjabb tanulmânyâval gazdagîtotta az orvos-
tudomânyi szakirodalmat.

Szakâts Istvânné tucatnyi elôadâst tartott, még tôbb cikket

Szalôki Zoltdn a textilgyârtâs korszerûsîtésének kérdéseivel
foglalkozô nagy mûvének kôvetkezô kôtetét készîtette sajtô alâ.

Szathmdry Kdroly a m. kir. fegyveres erôk mûzeumânak,
levéltârânak és kônyvtârânak megszervezésén, illetôleg fej-
lesztésén fâradozott.

Széll Tamds két angol tanulmânyt îrt, szakbizottsâgi
munkât végzett, a vegyészeti oktatâssal foglalkozô kongresz-
szuson vett részt és kiemelkedô oktatôi tevékenységének el-
ismeréséiil érdemérmet kapott.

Szépe Ldszlô hétrôl hêtre a Katolikus Magyarok Vasâr-
napjânak "Ûtitârs" cîmû rovatâban kôzôlte tanulsâgos îrâsait.

Szirmai Endre atomkutatâsainak eredményeirôl beszâmolô
cikkeket kôzôlt, édesapja, néhai Szirmai Kâroly irodalmi
hagyatékânak feldolgozâsât folytatta és eddig kiadott mûveit
ajândékozta szâmos kôzkônyvtârnak.

Szûts Gdbor egyik kôlteményét a svéd kôltôk napjân adtâk
elô svéd fordîtâsban, elbeszélését Kanadâban oklevéllel tûn-
tették ki; humoros îrâsait hârom kûlfôldi magyar lap kôzôlte;
Vasarely 35 mûvéhez humoros szôveget îrt, amelyet a mûvész
pécsi mûzeumâban is elhelyeztek.



Tallôs (H) Katalin festômûvészeti alkotâsain kîviil Szabô
Magda "Dalolô abc" clmû mûvét illusztrâlta.

Tollas Tibor ûj verskôtetet adott ki, a "Nemzetôr"
szerkesztôjeként teljesîtett értékes magyarsâgszolgâlatot; tôbb
magyar mû kiadâsât tette lehetôvé; észak-amerikai kôrûton
jârt.

Tôrôk Béla "Hungary and Europe" cîmû kônyvét Sydney-
ben adtâk ki.

Valkô Ldszlô az "International Coopérative Development"
kategôriâban az 1979. évi "National Coopérative Awards"
nyertese lett.

Varsânyi Gyula a kôzép-eurôpai kisebbségek helyzetérôl
angol, a kôzép-eurôpai egységtôrekvésekrôl pedig magyar
nyelven îrt figyelemre méltô tanulmânyt.

Vdrdy Béla tôbb eurôpai tudomânyos konferenciân vett
részt, szâmos szakcikket és tanulmânyt îrt angol nyelven
amerikai és eurôpai tudomânyos folyôiratokba, magyar
nyelven az amerikai magyarsâgrôl îrt tanulmânyt, valamint az
Encyclopedia Britannica készûlô ûj kiadâsânak magyar
vonatkozâsû sok cîmszavât dolgozta fel, kûlôn elôadâsokat is
tartott.

Vârdyné Huszdr Agnes ugyancsak tôbb eurôpai tudo
mânyos konferenciân vett részt, magyar nyelven tôbb tanul
mânyt Irt s az amerikai magyar irodalom tôrténetére
vonatkozô kutatâsokat végzett.

Vietôriszjôzsefûjabb szabadalom birtokâba jutott.
Wass Albert szâmos nemzetpolitikai, fôként erdélyi vo

natkozâsû cikket és tanulmânyt îrt, a Szépmîves Czéh (Literary
Guild) vezetôjeként tôbb kônyv kiadâsât tette lehetôvé angol
és magyar nyelven.

Meggyôzôdésûnk, hogy az Ârpâd Akadémia tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti fôosztâlyânak név szerint meg nem
emlitett, tôbbi tagja is értékes alkotô tevékenységet fejtett ki.
Sajnâljuk, hogy eredményeik elkerûlték figyelmûnket vagy az
azokra vonatkozô adatokat nem kaptuk meg idôben.



AZ ÂRPÂD AKADÉMIA ÛJ TAGJAI

A kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk és mûvészek Arpâd
Akadémiâja 1979 november 25-én megtartott XIV. kôzgyû-
lésén

I.

kôzismert, kimagaslô értékû alkotô tevékenysége alapjân,
meghîvâs és vâlasztâs ûtjân rendes tag lett:

Bdrdny Erzsébet énekmûvésznô (Cleveland, OH),
Boba Imre dr. egyetemi tanâr (Seattle, WA),
Del Mediconé Kultsdr Erzsébet îrô (Hollywood, CA),
fôt. Dômôtôr Tibor reformatas esperes és pûspokhelyettes

(Akron, OH),
dr. Fehérné Waller Anna ÇB\ierïos Aires, Argentîna),
Gyallay-Pap Domokos dr. szaklrô (Toronto, Ontario

Kanada),
Incze Lajos dr. szaklrô (Lewiston, Maine),
ft. Irdnyi Ldszlô dr. piarista tartomânyfô, az Amerikai

Magyar Szôvetség orszâgos elnôke (Washington, DC),
Katona Sdndor szaklrô (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg),
Kostya Sdndor dr. tanâr, szaklrô (Toronto, Ont., Kanada),
Kovdrczy Istvdn lapszerkesztô (Sôdertàlje, Svédorszâg),
Lux Andrds mérnôk, zeneesztétikus (Westlake, OH),
Molndr Ldszlô fôiskolai tanâr,festômûvész (Bées, Ausztria),
Nagy Gyôrgy dr. szaklrô, a Kanadai Magyarok Szôvetségé-

nek elnôke (Toronto, Ontario, Kanada),
Ndnay Endre dr. okl. ûgyvéd, szaklrô (Los Angeles, CA),
Pilisi Pdldr. egyetemi tanâr (Montréal, Qjuébec, Kanada),
Szalôki Zoltdn dr. kutatôintézeti igazgatô (Charlotte-

ville, VA),
ft. Szépe Ldszlô dr. tanâr, Irô (Waukesha, WI);

az Ârpâd-pâlyâzatra benyûjtott alkotâsânak Arpâd-érem-
mel tôrtént kitûntetése alapjân, ugyancsak meghîvâs és
vâlasztâs ûtjân levelezô tag lett:

Falk Viktor elektromérnôk, cserkészcsapat-parancsnok,
szaklrô (Westlake, OH),

Gyimesi Gyula 'wo {Enrûsmore, Ontario, Kanada),
Somogyi Lél komputermérnôk, igazgatâsi szaktanâcsadô,

szaklrô (Cleveland, OH).



TISZTÛJÎTÂS

Az Ârpâd Akadémia idôkôzben kûlônbôzô okokbôl meg-
ûrûlt tisztségeit az Igazgatô Tanâcs elôterjesztése alapjân a
kôzgyûlés egyhangû hatârozattal a kôvetkezôképpen tôl-
tôtte be:

elnôk Flôridn Tibor,

a tudomânyos fôosztâly elnôke Pulvœri Kdroly,
az irodalmi fôosztâly elnôke Wass Albert,
a tôrténettudomânyi osztâly elnôke Gdbriel Asztrik,
az orvostudomânyi osztâly elnôke Vareska Gyôrgy,
a mérnôktudomânyi osztâly elnôke Haldcsy Endre,
a szépirodalmi-esztétikai osztâly elnôke Beniczky Addmné,
a zenemûvészeti-esztétikai osztâly elnôke Lux Andrds.

A tôbbi tisztség betôltôjét a kôzgyûlés — ugyancsak az
Igazgatô Tanâcs elôterjesztése alapjân — egyhangû hatâ
rozattal korâbbi tisztségében megerôsîtette.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA ELÔADÂSAI

Balogh Gyôzô:

GONDOLATÛT "AZ ÉGI PER"-HEZ

Mennyit ér az ember, mennyit ér az élet, mennyit ér az
igazsâg?

Hârom egyszerû kérdés, mégis, ki tudna helyesen meg-
felelni râjuk?

A tudomâny szerint egymilliô éwel ezelôtt jelent meg a
fôldôn a homo sapiens. Mondjanak a tudôsok, amit akarnak,
szerintem ez a homo sapiens csak abban a pillanatban kezdett
el fïlozôfiai értelemben is emberré vâlni, amelyikben elôszôr
vette észre a szépet. A mâsodik nagy pillanat — és az mâr
szâzezer évekre elôre meghatârozta az emberi jellemfejlôdés
irânyât — az volt, amelyikben a homo sapiens elôszôr
produkâlta sajât kezével a szépet; amikor az emberi fajra
jellemzô mûvészi teremtô készség elôszôr jutott kifejezésre.

Az ember fejlôdését, a vilâg koronként vâltozô képét
mindmâig kizârôlag ez a mûvészi teremtô készség, illetve
annak szâmtalan produktuma mutatja hitelesen, semmi mâs.



A tôrténelmet a gyôztesek îrtâk! Es hâny hôditô harcolt a
tôrténelemben az emberi lélek mélyébôl fakadô igazsâgokért?
Egy sem. Kérdezem; hol van 1848-rôl a valô igazsâg? Petôfi
"Nemzeti dal"-âban, Chopin "Forradalmi etûd"-jében, vagy a
Habsburg-hâz dokumentâciôjâban? Vagy 1956-rôl? A szabad-
sâgharc nagyszerûségét dicsôitô kôlteményekben, vagy a Kreml
irattârâban?

Bértollnok hazudhatik, avatott mûvész igyekezete elvâ-
laszthatatlan az igazsâgtôl.

Ha ilyen gondolatokkal tekintiink a mûltba és az emberi
jellem és erkôlcs fejlôdô vajûdâsânak pozitîv ténye mellett
azokat az inzultusokat is szâmba vesszûk, amelyek évezredek
alatt az igazsâgot és a felbecsulhetetlen értékû emberi életet
érték, ezekhez hozzâadjuk a jelenkor — ilyen vagy olyan elôjelû
— hamis politikai és târsadalmi "igazsâgok"-torzîtotta képét,
hogy mindezekbôl a jôvônkre kôvetkeztethessûnk, akkor rânk
szakad a kétségbeesés, mert érezzûk, hogy a megsemmisûlés
tragédiâjânak keze maris érint bennûnket.

Ér még korunkban valamit az ember, az élet, az igazsâg?
Nem szândékoztam rémûletet kelteni az elmondottakkal,

csupânérzékeltetni, milyen gondolatok vezettek engem "Az égi
per"-hez. Ezeknek bôséges anyagâbôl igyekeztem ugyanis —
mindvégig mély mûvészi alâzattal — a huszadik szâzad
drâmâjât megîrni.

A huszadik szâzadbôl hûsz év van még hâtra. Mindannyian
megérhetjiik.

Nagy évfordulôk rendszerint félelmeteseknek tûnnek.
Ilyenkor — azt hisszûk — még az ôreg fôldgolyô is zôkken egy
picit. De a most kôvetkezô hûsz év nemcsak az évszâzadot zârja
le, lezârja az évezredet is! Es ha az ôreg fôldgolyô zôkken,
nagyobbat zôkken, mint mâskor. Talân meg is âll? Hiszen
minden, ami vagyunk, amink van: az élet, a fôld, a vilâg —
véges. És ha van Valaki, aki mindezt adta, pâlyâra tette, akkor
O a teremtéskor meghatârozhatta a véget is, jelet hûzhatott az
idôben, amelynél minden lejâr.

Vagy ha mégsem szabta végesre létûnk, nem szolgâltat-
tunk-e Neki azzal, hogy egyetlen isteni rendelését sem tartottuk
be igazân, elegendô okot arra, hogy az embert, teremtô
tervének megrontôjât a fôlddel egyutt megsemmisîtseP

Nem szûkséges valamely vallâs rltusa szerint élnûnk és



gondolkodnunk ahhoz, hogy Istent vagy valamilyen Vele
egyenértékû Teremtô Szellemet elismerjûnk vagy feltételez-
zùnk. "Az égi per"-ben sem egy vallâs istene lép elénk, hanem
a Teremtônek az ember érzésvilâgâban alkotott képe, az
ember Vele kapcsolatos gondolatainak megszôlaltatôja. Az a
Teremtô, aki nem a vallâs szabâlyait helyezte belénk, hanem
az erényre valô hajlandôsâgot, az erkôlcs alap-érzését, a lelki-
ismeret ellenôrzô erejét. Ez a Teremtô jelenti ki — miutân a
magasbôl az égiek kôzé a szînre szâllt, hogy a fôldet és az
emberiséget kîvânja megsemmisîteni, mivel az ember érdem-
telenné vâlt tovâbb élni az élet égi ajândékât.

Oszintén: hihetetlen lenne az ilyen szândék, amikor ma, a
huszadik szâzad végén — miutân emberôltôk ôta egyre tôbbet
beszélùnk igazsâgrôl, egyenlôségrôl, emberi jogokrôl —
ezerôtszâzmilliô ember él emberek ember elleni vétke kôvet-

keztében a legelemibb emberi jogokat lâbbal tiprô parancs-
uralmi rendszerek bôrtônhatârai môgôtt? Amikor ebben a
szâzadban, amelyben a civilizâciô és a jôlét soha nem remélt
magaslatâra jutottunk, tîzmilliôk pusztultak el és pusztulnak
ma is nevetséges vilâgnézeti kûlônbségek miatt; Nyugat pedig
magât évtizedek ôta a rend és igazsâg bajnokâvâ léptette ugyan
elô, mégis — mâr-mâr bekôvetkezett végelgyenguléséig —
szôcsatâban adja ki minden erejét. Hât ha valamilyen isteni
tôrvénykezés elképzelhetô, akkor elképzelhetetlen, hogy annak
szigorû mértéke szerint megérett az idô az emberiség
elpusztîtâsâra? Kétezer éve beszélùnk Krisztusrôl, szabad
akaratrôl, felebarâti szeretetrôl. Hogyan jutottunk hât ide,
ahol vagyunk? Lett volna Marxnak târsadalmunkban termô-
talaja, ha Isten "fôldi helytartôi", népek "Isten kegyelmébôl"
uralkodôi és nagyjai ezeket az egyszerû emberi erényeket
nemcsak hirdették, hanem gyakoroltâk volna? Soha.

S ha magunk is elvitathatatlannak érezzûk a Teremtô ama
jogât, hogy ennyi szôrnyûség utân kitôrôlje az embert a
vilâgbôl, mit vethetnek akkor pusztitô szândéka ellen azok,
akiket magâhoz hîvott az égi tanâcsba? Mit tudnânak az ember
védelmére felhozni? Arisztotelész azt mondja "Az égi per"-ben:
"Uram, vadonba vetetted az embert, a fôld vadonâba, s ami
még rosszabb: sajât embertestvéreinek farkasvermébe, de nem
adtâl neki annyi erôt, hogy helyt tudna âllni benne."



Kemény szavak. Istenkâromlâs-e a Teremtôt is felelôssé
tenni az ember bukâsâért?

Platon annak ad hangot, hogy az Ur ôsszekeverte az
emberben az égi szellemkincset a fôld sarâval, amitôl nem
tu.dja elvâlasztani magât.

Szôkratész panaszolja, hogy a vilâg hîvsâgai megejtik az
embert, mivel esendô, ostoba, vak, — annyira, hogy még
istenét is csak a bizonytalansâg homâlyâban keresgéli; felfogni,
megérteni ésszel nem tudja soha.

Hallgassuk meg azt a néhâny mondatot, amit az Ûr
Szôkratésznek felel:

"Szôkratész, ezt a te szddbôl? Tôled, akit nem vonzott
hivsdg és az ész oly messzire vitt, hogy a legfôbb
lênyegnek temagadban az értelemértéket Idsd?
Én mindenkit egyenlô vértben kûldôk a fôldre,
csakhogy erôsnek lenni nehéz s a lét gyônyôrét el
nem hdrûani kônnyû, szép!Noka Idtja, kïnem vak".
minden izében erôk tartjdk a vildgot! Erôk: a
csillagaim roppant tômegében, ugyancsak az ég, fôld
legkisebb anyagdban. Erôk! — egymdsba ôlelve,
egymdst lôkve-taszûva, ezdltal azonban egyensûlyt
tartva vezérlik bizton a Mindenség birodalmdt.
Ezt az erôt megkaptdk tôlem az emberek is mind!
És ha nem értik, mért, mirejô vagy a kétely kérdô
hangja zavarna, hogy éntôlem van-e, észrevehetnék:
nem leirott tôrvényt adtam, hogy kis betûértôk
mindig a széljdrdsnak megfelelôen magyardzzdk-,
példdt dllûottam ezerszeresen s a lelki-
ismeret intô hangjdt ûltettem sziveikbe.
Âm legtôbbje ûgy él, mint ônszemeit ki kiszûrta,
hogy csak Idtni ne Idsson! Fûlkapujdba be ôlmot
rendelt ônteni, hallani engem hogy sose halljon
s még sûketebb, hafigyelnie kellene lelke szavdra!"

Hova vezethet egy ilyen, mâr a drâma elején ekkora hévvel
fellângolô vita a még hâtralevô tôbb mint szâz oldalon? Hova,
amikor a kibontakozâshoz keresgélt utak mind zsâkutcânak
bizonyulnak, hiszen mindkét félnek igaza van! Hova vezethet,
amikor az égbe vett emberek is egytôl-egyig elismerik, hogy a



fôldi tragédiâk nagyrészt az ember bûnôs hajlandôsâgâbôl
fakadnak? Hât kik keseritik meg létiink, kik nyûlnak goromba
kézzel életûnkbe? Emberek. Kik gâncsoljâk el nemes igye-
kezetûnket? Emberek. Kik rontjâk meg irigységgel, intrikâval
ôrômeinket, diktatôrikus rendszabâlyokkal szabadsâgunkat?
Emberek!

Rembrandt azt mondja "Az égi per"-ben, hogy ember-
târsai éppen akkor tették koldussâ, amikor olyan mûvészi
magaslatra jutott, hogy ûgy érezte, akâr az arcra kiûlt lélek
képét is meg tudnâ festeni. Tolsztoj, a hîvô Tolsztoj, akit még
egyhâza is kikôzôsitett, szemrehânyôan mondja, hogy a fôldi
fertôben ûgy tûnik, mintha nem embert teremtett voina az Ur,
hanem ôsâllatba oltotta volna az emberit. Maddch az élet egész
tartalmât érinti, amikor azért nevezi tragédiânak az életet,
mert — szôszerint:

"ûjat vdrunk mindegyik ûj ôrdval, azonban
mégis a régi idô tér mindig egy ûj kôntôsben
vissza. Hidba tôrekszûnk tôbbre, megyûnk idedlok,
szép eszmények utdn, hozzdjuk elérniaz ember
nem tud. Az élet olyasmi ôrôk keresése, amit még
senkisem ért és senkinem ér el. Erônk nem elég rd,
tûlkurtûottad, tôviben nyested le, avagy a
fôldi vildg alkalmatlan rd ûgy, ahogyan van.
Ott ugyanis mindenkor minden jôszdndék oly
bizton ûéltetik elfeledésre, kudarcra, haldlra,
mintha Te ûgy rendelted volna. "

AzÛr:
"Megint én! Mért nem

mondjdtok, hogy az ember bûne az Isten vétke?

Madâch:

Ezt nem gondolnd kôzûlûnk soha senki. Csak éppen
fôldi dolog megszôlni apdkat, akik kevesebbel
engedik elfiaik, mint mennyit dûsjavaikbôl
nyujtani tudtak volna. "

Ki kit gyôz meg? Hogyan végzôdik "Az égi per"? Nem
ârulom el. Csak még annyit: ne gondoljâk, hogy ebben a
gondolatcsatânak beillô mûben nincs "tôrténet", amit a
magyar annyira szeret. Dehogy nincs. Az élet megannyi



szépsége, az életôrôm, a szerelem, mind, mind hangot kap
benne. Bârmennyire hihetetlen, de egy alig észrevehetôen
szôvôdô szerelem segît a végkifejlôdéshez. Egy tisztân indulô
szerelem, amelynek magjât a fôld klsértése vetette el. Egy ma
élô ember (nem mondom meg, hogyan lehet jelen az égben),
aki igy vâlaszol arra a kérdésre, "mi tinéktek az oly sokat
emlegetett szerelem":

"...asajgôsebre az ir. A
fény egy tarka sugàra a vaknak. Afôldre lehajlô
égbôl elcsent kis darab ûdvôsség. Egy ôrôknek
tûnô mdsodperc sebesen lefutô létûnkben.
Isten simogatô keze-érintése. Az êlet
egyfele, és ez a félsokszor tôbb, mint az egész. A
lét deli tôrzse, amely gyôkerével az életerôt még
akkor ïs onnan lentrôl szivja, a bûn talajâbôl,
hogyha a lombja a mennyekig ér ïs. "

Igen, ez a fôld klsértése. De hât mindannyiunknak kijut a
fôldôn egy ilyen nagy szerelem? Nem.

"...Csak

néhdnynak, kik a lélek, a test nyujtotta ôrômben,
mindegyik érzékszerv csordultig telt gyônyôrében
ûgy élik meg az ég ésfôld egymdsbafonôdô,
életadô ôlelését, mint a Teremtô egykor
tervezhette, szerelmet elûltetgetve sziviinkben.
... Vdgy parazsdval az ûjjhegyeinken simogat érzô
gyengédséggel a kéz... A szdj szerelem szavain szôl
halkan, a hangban a belsô tûz heve Idngbaborû s a
sôhajok édes igenjét szomjasan isszafûlûnk... A
szem kdprdzik a lepleibôl a fényre kibomlô
test ïngerlô szépségétôl. Illata kdbit,
rdhajolunk, megmdmorosodva magunkba leheljûk...
Éshaa sziv megtelt, két karba emeljûk erôvel,
csôkkal hintjûk a nyak meg a vdll érzéki mezôit\
ajkunk Idzasan ég eggyé, zzében a szent bûn
szdmyra kap és a pokolbdlvdny lakodalma zajdban
kéjhegedûn ôrdôngôs vdgta-zenét muzsikdl. "

Csak ennyit akartam bemutatni "Az égi per"-bôl. A mû
egésze legyen azok ôrôme, akik a kônyvet kézbeveszik és néhâny



ôrân ât elmélyulnek benne. S ha ebben a néhâny ôrâban mi,
olvasô és îrô, gondolatokban, érzésekben egymâsra talâlunk,
akkor nemcsak az ember, az élet, az igazsâg mélyebb
megértéséhez és értékeléséhez kerûliink kôzelebb, hanem akkor
magam is hihetem, hogy sikerûlt "Az égi per"-ben a huszadik
szâzad valô arculatât megrajzoïnom — ôrôkiil a jôvônek.

Beniczky Addmné:

EGY ELFELEJTETT REGÉNY
Kdrmdn: Fanni hagyomdnyai

A tudomânyokban, tudôs îrâsokban jâratlan székfoglalô
illônek talâlja, hogy szerény târgykôrt vâlasszon. Mert a
regényke, amelyet lassan kiszorltanak érdemesebb mûvek a
kônyvtârak polcairôl, kétségtelenûl szerény. Legalâbbis lât-
szôlag az. De ha a figyelmes olvasô elmélyul lapjain és
elgondolkozik a kôitôi szândékon és annak hibâtlan meg-
valôsîtâsân kincsesbânyâjât talâlja az értékeknek és ûgy érzi,
hogyha mâr megtalâlta azokat, tovâbb is kell adnia. Sôpôrjuk
le a feledés pôkhâlôs lepleit errôl a névrôl és errôl a
regénykérôl, hogy legalâbb még egy kis ideig emlékezziink râ.

Érdekes fiatalember îrta, aki ôsszesen 26 évet élt 1769-1795
kôzôtt. Kdrmdn JôzsefneV. hîvtâk. Joghallgatô volt Pesten,
aztân Bécsbe ment és ott fejezte be jogi tanulmânyait. A
magyaron kivûl beszélt németûl, franciâul, angolul és olaszul.
Kellemes volt és okos, kitûnô modorû és igen szép fiatal férfi.
Nyelvtudâsa sok olvasâssal jârt, aminek a kôvetkezménye korât
megelôzô mûveltség volt. Bécsben vâr râ a nagy érzés, a nagy
kaland és onnan indul el végzete is. A kaland egy csodaszép
hôlgy, grôf Markovics Miklôsné, egy volt kalandos katona és
bânâti fôldbirtokos felesége. Hûsz éwel fiatalabb férjénél,
viszont bat éwel idôsebb Kârmânnâl. Szerelmiik bizonyîté-
kaként 78 német nyelvû levél maradt fenn az utôkorra.
Kârmân elvenné feleségûl, ha a vâlâs szôba jôhetne. Markovics
azonban idejében beleszôl a szenvedélyes viszonyba és feleségét
hazaviszi az ezerholdas birtok kastélyâba.

A végzet is Bécsben szôvi szâlait Kârmân kôriil. Itt
ismerkedett meg ugyanis az ûgynevezett illuminâlt, felvilâ-
gosult eszmékkel, és Bécsbôl nyûjtja ki majd karmait utâna,



hogy elérje, elkapja az ifjût. Bécsbôl Kârmân hazajôn, és
Pozsonyban teszi le az ûgyvédi vizsgât. Rovidesen Pestre kerûl
és igen rôvid idô alatt kedvence lesz egy elôkelô, sôt fôrangû
irodalmi szalonnak, grôfBeleznay Miklôsné târsasâgânak.

Itt hatârozza el két mûvelt barâtjâval, hogy irodalmi lapot
indît és Pestet teszi ezzel irodalmi kôzponttâ. A lap Urdnia
dmen meg is indul, és ennek hasâbjain jelenik meg a "Fanni
hagyomânyai". A Bécsben megismert eszmék tovâbb érnek
benne, kapcsolatba kerùl — talân tagja is lesz — annak a
tragikus sorsû târsasâgnak, amelyet Martinovics-féle ôssze-
eskûvés néven ismerûnk. A târsasâgnak még nincs sok tagja
Magyarorszâgon, talân csak 70 fô, de besûgâs, ârulâs hamar
felfedi létûket, és 1795 mâjusâban a Vérmezôn mâr le is hull
Martinovics, Hajnôczy, Laczkovich és Szentmarjay feje.
Kârmân szûlôvârosâba, Losoncra megy, de egyre jobban
szûkûl kôrûlôtte a kôr; szâmos îrôtârsa (Kazinczy, Szentjôbi)
mâr fogsâgban van, és az egészséges fiatal férfi két héttel
Martinovicsék kivégzése utân mai napig tisztâzatlan kôrûl-
mények kôzôtt elhalâlozik. Csalâdi forrâsbôl kiszivârgô hîrek
szerint, de nem bizonyltottan, ôngyilkossâgot kôvetett el.

Mit ért el a rôvid ôt-hat év alatt, amig alkothatott?

Megindîtja az elsô, Pesten megjelenô magyar nyelvû
irodalmi folyôiratot és ezzel megteszi az elsô lépést Pest
irodalmi kôzponttâ tételére.

Az "Urânia" mâsik célja, hogy a hôlgyek olvasâsi kedvét
fokozza. Igy szôl bevezetôjében:

"Azért kîvdnunk îrni, hogy olvastassunk és mivel az izlés
uralkodônéja a szépnem, ezen munkdt fôként az asszonyï
nemnek szdnjuk. "

Kârmân az elsô, aki a nôkre, mint irodalompârtolôkra
gondol.

Ebben a rôvid életû folyôiratban jelenik meg az elsô
magyar târsadalmi regény, a XVIII. szâzad egyetlen szép-
prôzai terméke, a "Fanni hagyomânyai" Kdrmdn tollâbôl. A
mûvecske témâjâban, formâjâban és stllusâban a maga
korâban egészen ûjszerû irâs.

Témâja egyszerû tôrténet egy vidéki fiatal leâny szerel-
mérôl és halâlârôl a XVIII. szâzad végén.



Cselekménye vidéken jâtszôdik le. A fôhôs édesanyja még
akkor meghalt, amikor Fanni karon iilô gyermek volt. Szigorû
és rideg atyja ûjra nôsùl, a mostoha igazi mostoha lesz, hûgai
pedig gonosz kis teremtmények, akik kôzôtt Fanninak
hamupipôkeszerû szerep jut. Fanni szereti a magânyt, mert
olvashat, naplôt îrhat, âbrândozhatik és kis lugasâban, aboi
ùldôgélni szokott, nem bântja senki. Tizenhat éves, az akkor
illônek tartott iskolâzâson mâr tûl van. Barâtok utân vâgyik,
de volt iskolatârsai nem laknak kôzel. Egyszer egyik kedves volt
iskolatârsa, Tercsa, mégis meghîvja Fannit is nagy névnapi
bâljâra a szomszéd birtokra. Fannit elkisérik sziilei és
testvérhûgai is a mulatsâgba. Itt vâr râ a szerelem T-ai Jôzsi
személyében.

A francia ûgy hivja ezt a fajta szerelmet, hogy "un amour
coup de foudre", villâmcsapâsszerû szerelem, amely elsô
lâtâsra keletkezik. Kiderûl szerencsére, hogy Jôzsi nemcsak
csinos és jô tâncos, hanem olvasott és mûvelt fiatalember is.
Rôviddel a névnapi mulatsâg utân Tercsa meghîvja Fannit par
hêtre szâllôvendégnek; és ekkor kôvetkeznek a szerelem boldog
ôrâi, napjai. A fiatalok âllandôan egymâs târsasâgâban
vannak, csak akkor érzik jôl magukat, ha ketten lehetnek.
Ebbôl azonban szôbeszéd keletkezik, ami Fanni apjâhoz is
eljut. Feldûltan jôn meg az atya. Hallgassuk meg, hogy 210
évvel ezelôtt hogyan szôl egy atyai dorgâlâs és hogy mi volt a
kifogâs Jôzsi ellen:

"Azt tudtam {hittem), hogy vizet se tudsz zavami. Szerelmes-
kedni? No vârj te azzal. Hât mi ember ô? Ingyenélô, kôborlô,
se kenyere, se hdza. Most pelyhesedik, mdris szoknydk utdn
futos. Azt sem tudja az ember, kicsoda, micsoda!
Fanni: Nem olyan alacsony {t.i. szdrmazdsu) 5, mint gondolja
atydmuram.

Apa: Nos, hadd halljuk hdt, hol fekszik birtoka, jôszdga?
Neme? Hol a familidja? Nem hallottam én se hirét, se nyomdt.
Micsoda tisztséget visel, hogy hônapszdmra csak bdlokbajdr?"

Jôzsi tehât nem felel meg az elfogadhatô kérô kôvetelmé-
nyeinek. Az apai jelenet utân bevallja Fanninak, hogy ôt atyja,
aki kapitâny, tâbori életre szânta, vagyis katonânak. De csak
vârjon râ Fanni, ô lebeszéli apjât a katonai tervrôl és majd csak
egymâséi lehetnek valaha. Ebbôl a halavâny biztatâsbôl nem



valôsul meg semmi. Fanni sûlyos beteg lesz — a mai olvasô
tiidôbajt sejt — és gyorsan hervad sîr felé. Szenved, mert Jôzsit
eltiltottâk tôle; szenved, mert beteg, és a csalâd nem veszi
komolyan; szenved, mert egyedûl van; és szenved, mert a
XVIII. szâzad végén igy volt ez illô. Halâlos âgyânâl
megjelenik Jôzsi, az ô karjâban leheli ki lelkét, és neki
hagyomânyozza naplôjât, levelezését, amelybôl ez a kis
tôrténet kivilâglik.

A kisregényben rengeteg kônny hull nemcsak Fanni, de
Jôzsi szemébôl is, ami akkor divat volt, és irodalmi nyelven
szentimentalizmusnak hîvjâk. Jelent pedig kôztudottan érzé-
kenységet, fogékonysâgot a szenvedésre, sot annak kedvelését.
A mûvecske îrôja persze, hogy ismerte Goethe "Die Leiden des
jungen Werthers" cimû prôzai mûvét, vannak is hasonlôsâgok
a Lotte-Werther és Fanni-Jôzsi szerelem kôzôtt. De micsoda
remek fordulattal teszi elfogadhatôvâ a mesét Kdrmàn, amikor
az érzelmes tôrténetke hôsének egy 16 éves leânykât tesz meg
férfi helyett, és hogy a tôrténet kôré magyar kôrnyezetet alakît!

A mû legjobb részei Fanni lelki fejlôdésének valôsâggal
pszicholôgiai (lélektani) tanulmânyba beillô rajzai és a
cselekménnyel mindig ôsszhangban levô természet leirâsai.
Lâssuk, hogy él Kârmân ezzel a lehetôséggel, de ne felejtsûk,
hogy ezt tôbb mint 200 éve îrta:

A naplôregény azzal kezdôdik, hogy Fanni kioson a kert
végéhen levô lugasha és ott îrja naplôjât.

"Oh be jô lit!.. .veteményes kertûnk ajtaja megett, melyen a
gyûmôlcsôsbe jdrnak, a sôvényt vastagon befutotta a komlô,
amely dtalfonôdik egy szép kôkényfdcskdra és ezen nydjas
boltozat alatt dll az én kis asztalkdm, amelynél oly jô izû az
olvasds. Ide lopom ki magamat sok vasdrnap délutdnjdn és sok
kordn reggelen, mikor senki sem Idt, senki sem bdnt. lit
olvasok orozva, itt irok, itt sîrok orozva. "

De kijâr ô este is a kerthe és lesi a holdat. îgy îr ekkor:

"Suhog az estszél a falevelek kôzôtt. A mages tôlt hold fûgg a
levegôben. Minden homdlyos szegletébôl a bokroknak csuda
dmyékformdk ballagnak elô és az én szivem megtelik szomorû
emlékezetekkel. "

Ez az a hold, amelynek fényénél majd a dehreceni poéta
lîrâja îgy szôl:



"Itt a halvdny holdnakfényin
Jajgat és sir elpusztult reményin
Egy magdnos drva sziv. "

Mâsutt azt îrja Fanni, hogy a természet csak szépet alkot.

"Szép vagy te, ha kellemidet elhdnyod is, az én kis hajlékom is
pusztul, lassanként elveszti mdr zôld lombkorondjdt és midôn
itt irok, egy ôsszefonnyadô sdrga levél panaszkodvdn bucsuzva
esik penndm ald. A puha sétdlô utakon hallik a lehullt szdraz
levelek szomoru zôngése, melyet az ôszi szél ôsszerdz. A
természet szûnnapja bedllt. "

Vajon azon a Szajna felé vezetô ûton nem ilyen hangu-
latban zôrôgnek-e majd 100-110 év mûlva azok a zôrgô
falevelek?

Milyen a târsadalmi kép, amely a kis tôrténet hâtterét
alkotja? Egy vidéki birtokon bizony unalmas. Irigykedve
mondjâk a lânykâk, hogy a vârosban bezzeg van jâtékszîn,
târsasâg, gyertyafényben ragyogô bâlterem, sok-sok lâtogatâs,
muzsikâlâs és sûrgôlôdô, enyelgô ifjak. Târsasjâték is van,
zâlogkivâltâs is van, és puszik is esnek. Vidéken lesni kell a
vendéget, vârni az ablaknâl, hogy mikor fut be egy-egy szânkô
vagy lovas. A vârosban mûvelt és jôl tâncolô ifjak vannak, de a
vidéki gavallér bizony nem ilyen. Hallgassuk meg Tercsât;

"T-ai Jôzsi dicsôségesen tdncol, ugye? Ugy szdll, mint a
gondolât. A tactust ûgy tartja, mint a mester. Ldm, mert ô a
vdrosbôl jôn. De ezek itt csak tdntorognak, hol a sleppem
szaggatjdk sarkantyujokkal, hol a Idbujjamra hdgnak, mint a
részeg, hol a mdsik pdrhoz csapnak, majd kiugrik az agyvelôm!
De ô a levegôbe viszi a tdncosnéjdt, azt hinné az ember, hogy
ûszik. Ugye, ugye, ugye?"

Hogyan udvarol a vârosi fiatalember? Kârmân hangu-
latosan îrja le a névnapi bal végét és Fanni-Jôzsi bûcsûzâsât;

"A gyertydk lassan kialusznak. Nehezednek a szemek, a pdrok
ritkulnak, a palota tdgasodik."}àzsi feladja Fanni kabâtjât:

"Jôzsi: Mint a test a lélektôl, ûgy esik megvdlnom a kisasz-
szonytôl.

Fanni: Hisziaz ûr a feltdmaddst?

Jôzsi: Ha a kisasszony reménylenem engedi — hiszem. "



Ez volt az elsô célzâs. Késôbb egyutt olvasgatnak, sôt
eljutnak mâr arra a fokra is, hogy zavar nélkûl, szô nélkûl
vannak, hogy ûgy mondjuk: egyutt hallgatnak. Mi volt példâul
az olvasmânyuk? Gessler idilljeibôl valô. Ezek az idillek naiv
falusi tôrténetkék, gôrôg nevû ifjû parasztokkal és leânyzôkkal
és sok kônnyel. Ez az idill, amit Jôzsi felolvas, tulajdonképpen
burkolt szerelmi vallomâs; a mâs szôvege, mint egy "conveyor
belt" viszi a szerelem szavât az imâdott leânykâhoz. A
Gessler-idillbeli ifjû îgy szôl:

"Orvoslô kéz nélkûl fogok elhervadni, mert nekem nem
xrirult semmi gyônyôrûség. "

Amikor Jôzsi ezt olvassa: "Titkon kapott keszkenôjéhez és
orozva tôrôlte le nedves szemeit. "

Majd amikor ahhoz a passzushoz ér, mikor az idillbeli ifjû
elképzeli, hogy Dafné érdemesebb férj ôlelései kôzôtt fog élni, s
ô ebbe belehal, akkor mâr Jôzsi: "alig mondhatta ki az utolsô
szôkat a zokogds miatt." Fanni is kônnyzâport ont. De hât îgy
illett ez akkor.

Kônnyek ide, kônnyek oda, szentimentalizmus itt meg ott,
Kârmdn Fannija meglehetôsen reâlisan îrja le az elsô csôkot:

"...megfogta kezemet, indulatos ragaddssal szdjdhoz kapta,
érzettem red hullani meleg kônnycseppjeit. Nem birtam tôbbé
magammal, semmit tôbbé nem érzettem, hanem erôs, édes és
talpamtôl fejemig véremet pezsegtetô ôlelését karjdnak de-
rekam kôrûl, szdjdt, forrâ csôkjdt ajkamon — oh — amelyet én
is viszonoztam. "

Mikor ez a naplô- és levélregényke megjelent, olyan
hitelesnek talâlta az olvasôkôzônség, sôt szakértôk is, hogy
elkônyvelték eredetinek. Ezt a tévhitet mâr kb. 50-60 éve
megcâfoltâk, de a meggyôzés nem ment kônnyen. Miért nem
lehet ez a mû egy fiatal leâny eredeti vallomâsa? Azért, mert
voltak ugyan kôltôi hajlandôsâgû honleânyaink az elmûlt
szâzadok folyamân, de ilyen mûvészi felkészûltséggel, meg-
figyelôkészséggel, kifejezési eszkôzôkkel egy magyar kisasz-
szonyka sem rendelkezhetett a XVIII. szâzad végén. Szen-
vedély és szenvedés rohamai kôzôtt nem keletkezhetett volna
ilyen pszicholôgiailag (lélektanilag) hiteles mû. Naplôt îgy nem
lehet irni, csak akkor, ha mâr az âtélt, de elûlt és megenyhûlt
fâjdalom a mûvész lelkén âtszûrve rôgzôdik. Vagyis igazi îrô



kell hozzâ. És ilyen volt Kdrmân Jôzsef, aki korât megelôzte
mûveltségben, alkotâsaiban és eszméiben. Korai halâla sûlyos
veszteség voit éledezô irodalmunk szâmâra. A magyar
szépprôza még hosszû évtizedekig vârat magâra, és még akkor
sem éri el a fiatal irô szintjét.

Befejezésûl idézzûnk egy szép passzust, amikor a még
boldog Fanni îgy elemzi a szerelmet:

"Mi a szerelem? Nem fogok hozzd leirdsdhoz. A szô csak ùres,
jelentés nélkûl valô hang. Hideg mint a réz, amely cseng, de
nem érez, holt, megmerevedett. Oh, mi az élet szerelem
nélkûl? Iszonyû, mint a tdgas vadon, amelyben nem jdrt
embernyom. Borzasztô, mint az éjfél hasogatô hidege... Nem
élt az, aki szerelem nélkûl élt. "

Az idézett szôvegrészek a "Magyar Remekîrôk" Kârmân
Jôzsef és Berzsenyi Daniel mûveit tartalmazô 9. kôtetébôl
valôk. (Budapest, Franklin Târsulat, 1906.)

KossdnyiJôzsef:

FLÔRIÂN TIBOR
KÔLTÔI ÉS EMBERI PORTRÉJA

A vilâg a végsô idôk feszûltségében vergôdik.
Tornâdôk és fôldrengések, véres terrorcselekmények,

bombâk robbanâsa, fékevesztett tômegszenvedélyek teszik
aggôdô arcûvâ, elrémûlt szîwel lâbbujjhegyen tipegôvé az
emberiség jobbik részét.

S ebben a szôrnyû, apokaliptikus korban a szentek és
hôsôk, kôltôk és irôk, derék papok és alâzatos szîvû Theresa
nôvérek a hâborgô tômeg kôzé vegyûlve, életûk âldozatâval
hirdetik a békét, a jôsâgot, az ônzetlenséget, jelesen a krisztusi
tanîtâst. Assisi gyékényes kâptalanjânak lelkiilete ônti el ôket s
a nagyvârosok Bâbeleiben, kisvârosokban és falvakban,
dombokon és szântôkon, erdôs vôlgyeken és kopasz puszta-
sâgokon megjelennek a modem kor prôfétâi. Ezek kôzé
tartozik az a férfï is, akinek életmûvérôl szândékozom
megemlékezni s akinek neve: Flôridn Tibor.

Miutân a méltatô maga is kôltô, visszafogja a magassâgot



zûgva szelô Pegazust, s a lexikonok târgyilagos môdjân kezdi a
méltatâst.

Flôriân Tibor a Felvidéken, Selmecbânyân szûletett
1908-ban. Édesapja erdélyi szârmazâsû bîrô, 1912-ben szûlô-
fôldjére, Szamosûjvârra helyezteti ât magât. A kis Tibor ekkor
négy éves, de Erdélybôl a kôvetkezô éveken ât minden nyâron
felrândul a Felvidékre, ahol a festôi Murâny vôlgyében îrja elsô
versét 1928-ban.

Gimnâziumba a kolozsvâri piaristâkhoz jâr, jogi tanul-
mânyait a kolozsvâri egyetemen végzi. Elsô verseit Kuncz
Aladdr és Szentirmai Jenô kôzli. 1931-ben az "Ûj Arcvonal"
dmû antolôgiâban egyûtt indul nemzedéke fiatal îrôival:
Szemlér Ferenccel, Wass Alberttal, Jancsô Elemérrel, Méliusz
Jôzseffel, Bânyai Lâszlôval, Kovâts Jôzseffel.

A Kemény Zsigmond, Pâzmâny Péter és az Erdélyi
Irodalmi Târsasâg, majd itt az emigrâciôban az Ârpâd
Akadémia rendes tagja, az Ârpâd Akadémia Irodalmi
fôosztâlyânak elnôke, majd az Ârpâd Akadémia elnôke, a
NEMZETKÔZI P.E.N. Club menekiilt îrôkat magâbafoglalô
osztâlyânak titkâra s végriil a "Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetségé"-nek elôbb megbîzott, késôbb vâlasztott elnôke.

Amint lâtjuk, Flôriân Tibor nem tartozik az elefântcsont-
toronyban ûldôgélô "henyedolmânyosok" kôzé. Nem bânja, ha
"kôriilâlljâk a magyarok."

Erdélyi irodalmi ûtjai sorân szerepel Kolozsvârott, Désen,
Szamosûjvârt, Brassôban. Amikor a român sovinizmus rôvi-
debbre fogja a gyeplôt, az irôk és kôltôk Erdély protestâns
templomaiban tartjâk irodalmi estjeiket. Flôriân Tibor hîre
Erdély hatârain is tûljut; verseit sugârozzâk a kassai és
budapesti râdiôk is és a Zeneakadémiân kétszer is szerepel. A
Magyar Vârosok Szôvetsége és a pécsi egyetem Kisebbségi
Intézete szervezésében 1938-ban nemzedékének îrôival egyûtt
tîz magyarorszâgi vârosban gyûjtja fel a magyar lélek fâklyâjât.

Az amerikai Flôriân életmûvét leszâmîtva, eddig tartana az
erdélyi fejezet szâraz, lexikâlis lelrâsa.

De mi megy végbe a kôltô, az irô lelkében, amlg az
irodalmi târsasâgok tagjaik sorâba iktatjâk, miképp ôrvénylik
élete a kor viharos tâjain?

Ennek a belsô, szubtilis résznek a kibontâsa, magyarâzâsa
az egyûttfutô, az îrô, kôltô forrâsvidékeit, hegy- és vlzrajzât



aprôlékosan ismerô esztéta feladata. Szép, komoly feladat, âm
a kiértékelés munkâjâban Flôriân Tibor esetében segîtenek a
roman, német, angol, olasz nyelvû mûfordîtâsok is, amelyek
egyôntetûen igazoljâk Flôriân Tibor irâsainak magas szintjét,
mert az idegen mûfordîtôt csak jô îrâsok vonzzâk.

Jellegzetesen erdélyi kôltô, nem tartozik semmiféle isko-
lâhoz, de a fâk, virâgok, erdôk szerelme, természetérzése
visszavezetik az antik gôrôg irodalomig, a "Munkâk és napok"
eklogâinak bukolikus vilâgâhoz, aboi "Daphne sîpjâra a zôld
mezôn tâncot szôkdelnek a barmok" (Szâsz Kâroly fordîtâsa).

Meg kell emlîteni, hogy a fûvészverseknek a magyar
kôltészetben is messze visszanyûlô hagyomânya van. Debrecen
iskolât csinâlt belôliik. A nagy formâtumû erdélyi kôltô, Aprily
Lajos is idetartozik, aki az elsô vilâghâborû utân Brassô helyett
a szépséges Duna-kanyart vâlasztja, s hiâba folytat végnélkûli
beszélgetést fûvel, fâval, virâggal, madârral, csak hazavâgyik
szùlôfôldjére, s ennek a sôvârgô honvâgynak âllît ôrôk emléket
a "Kor falâra" cîmû kôtetében. Igy van Flôriân Tibor is.
Elnémul a nagyvâros Bâbelében, s hangjât csak akkor kapja
vissza, amikor az erdôk, hegyek, tavak vidékén hâzat, kertet
szerez. New Milfordot Erdôszâllâsnak kereszteli, s itt az
Erdélyre emlékeztetô tâjban az eltômôtt forrâsok egyszerre
muzsikâlni kezdenek, mint a vîzesések erdélyi orgonâi a
zôld-mohâs, ôreg kôveken.

Az ismert esztéta, Zolnai Béla âllapitotta meg: a magyar
kôltô Hrâja szemérmes, még a vilâgforradalmâr Petôfi sem
lépte ât a szâzadokon keresztûl kialakult és szentesîtett izlésbeli
mértéket. Ezt a megâllapîtâst még megtoldhatom Sûtô
Andrâsnak, Erdély ma élô legnagyobb îrôjânak véleményével:
"Nem magyar kôltô az, aki a magyarsâg mostani élethalâl-
harcâban egyéni nyavalygâsait gajdolja vagy vaskos szexuâlis
leîrâsokra pazarolja idejét."

J6 olvasni Flôriân Tibor szerelmi lîrâjât: fûszeres erdélyi
kertekben, illatos fenyôerdôkben jâr az ember, ha a "Virâg-
szirom" és a "Mîg a virâgszirom alszik" cîmû verseit olvassa.
Szerelmi lîrâja a legszebb tanûvallomâs arrôl, hogy ehben a
szextôl megvadult korban is lehet tisztân, transzcendentâlis
erôktôl megfényesedve dalolni az ôrôk emberi szerelmet:

Ha râm szâll sûlyosan a gond, légy velem.
Te légy ôrôk patakom, tengerem.



Flôridn Tibor "sub specie eternitatis" keresztény kôltô.
Versben és prôzâban egyként hitet tesz a keresztény erkôlcsi

vilâgrend szépsége mellett, hitet tesz Krisztus mellett; éppen
ezért hitet tesz az emberi szabadsâg mellett is. Melbourne-ben
mondja Csepelyi Rudolf ausztrâliai îrôtârsânak: Mindig a
szabad és tiszta emberi életért kûzdôttem, olyan életért,
amelyben nincs ônzés, gyûlôlet és faji gôg, hanem egy
megtisztult nemzeti érzés, amely minden népet megbecsûl:
magasra értékeli és szereti magât az Embert, tekintet nélkiil
fajtâjâra és felekezetére. Meggyôzôdésem, hogy az ember-
szeretet az, amivel meg lehet vâltani a vilâgot.

Vilâgos keresztényi, krisztusi beszéd!

A szeretet nâla még a szabadsâgnâl is tôbb, mert a
szabadsâg teremthet gyilkosokat, a szeretet soha. A szeretet
ôlel, megtart, megôriz. Aquinôi Szent Tamâs egykor halha-
tatlannak hitt, a skolasztikus filozôfiât ôsszefoglalô mûve, a
"Summa" jôrészben elévûlt, âm a "De ordine charitatis" (A
szeretet rendje) cîmû munkâja élô iras, jô eligazîtâs e kaotikus
kor ûtvesztôjében.

Kôvetésre méltô utat jelôl emberi magatartâsân tûl a
magyar nemzeti érdekek, az igazsâg, az emberméltôsâg
természetjogban gyôkerezô elveiért; magyar harcât keményen
vivja, s maga ismeri el, hogy a harc hevében tolla néha karddâ
alakul, de azért sosem eskûdôtt a bosszû Istenére.

Amerikâba érkezése elôtt négy évet Bajororszâgban toit. Itt
dôbben râ, hogy a Szamos, Maros vârja, és csak otthon lehet
emberként élni.

A Duna sok hajôt, sugarat, bûs dlmot ringat...
. ..mintha nézném a torténelmet...

Ûsznak lassan a magyar hajôk, s kitépik vdgyainkat...

Erdélyisége, magyarsâga végigkiséri egész életén. Akâr-
melyik strâzsân âll, mindeniitt egyforma éberséggel figyeli
fajtâja sorsât, s nincs az emigrâciônak még egy irôja, aki
annyira szépen formait jellem lenne, s akire ûgy râillene a
klasszikus mondas: "Kôltô, érj fel mûved magasâba", mint
Flôridn Tiborra.

Nemzeti magatartâsânak szépsége és erkôlcsi tartalma
messze szâzadokba nyûlik vissza. Arrôl a fôldrôl jôtt, amelynek
elsô kirâlya, Szent Istvân 1001-ben mâr îgy gondolkozik:



"Mivel minden nép sajât tôrvényei szerint él, azért mi
is...tôrvényhozô elmélkedéssel meghatâroztuk népûnk szâ-
mâra, miképpen éljen tisztességes és békés életet".

Az ilyen nemes veretû tanîtâson felnôtt Erdély s benne a
magyarsâg roman impérium alâ kerûl. Flôriân Tibor is. De az
elnyomâsban, a szenvedésben is nemes szîvû ember marad,
mint a magyarsâg is jô részében elôkelô gondolkozâsû,
irgalmas szîvû nemzet. Olyan harcmodorra, kegyetlenségre,
amilyenre a românsâg jô része diktâtorâval az élen vetemedett,
az ezeresztendôs gazda-nemzet sohasem gondolt.

Azokban az idôkben, amikor Erdély fôldje roman részrôl
dûhtôl, fûstôs szenvedélyektôl izzik, példaadô tettként Sireagu
Octavian roman îrô prôzaverseit kôlti ât magyarra.

Flôriân Tibor sokrétû lîrâjâban nagy helyet foglalnak el a
végsô kérdések: Isten, élet, halâl. Ide tér vissza Illyés Gyula is,
és a nemzeti problémâkon tûl — a rendszer nagy bosszûsâgâra
— az élet és halâl semmiféle pârt âltal el nem hârithatô
problémâi foglalkoztatjâk. Flôriân Tibor is, — mint majdnem
minden ember — megtorpan a halâl, az elmûlâs ijesztô réme
elôtt, nem bânja mâr a telet sem, amelynek bavât tapossa, még
egy-két telet kér a sorstôl, mert nehéz elhinni, hogy a teremtett
vilâg tovâbb forog, milliônyi szépsége tovâbb él, s mi mâr errôl
nem tudunk semmit.

Ami a szobrâsznak a mârvâny, a kôltônek az édes
anyanyelv, amin keresztûl eléri az emberi szîveket versben,
prôzâban, de mindenképpen a "Hogyan"-on keresztûl. Flôriân
Tibor nyiltan bevallja:

Nem a szô volt a cél,
a versért egy sort sem irtam én.
A szépségbôl egy csôppnyi, ajôbôl valami,
amit a kornak vâgytam vallani.

Itt ûjra jelentkezik a gôrôg szépségeszmény; a szépség és a
jôsâg egyûttesen. Flôriân Tibor nem "l'art pour l'art" kôltô, de
nem is propagandista, ettôl megôvja kiteljesedett mûvészi
személyisége, keveseknél tapasztalt érzékenysége. A "Néma
forradalom" szerzôje, a kitûnô Kovâcs Imre irt egy finom
veretû, mély analitikus tanulmânyt a 70 éves Flôriân Tiborrôl,
a kôltôrôl és az emberrôl. Tôbbek kôzôtt egyedûlâllô
természet-szeretetérôl îgy vélekedik: "A magyar kôltészetben



sehol sem olvastam ilyen lelkesedéssel és szeretettel îrni egy
hâzrôl, amely az ember otthona, szinte mâr hazâja, ûj hazâja,
ahogy Flôriân Tibor kinyît egy ablakot és kitekint a kertbe, a
vilâgba, annyi emléket hoz vissza elvesztett ifjûsâgunkbôl és
hazânkbôl, hogy az olvasônak belefâjdul a szîve."

A hagyomânyôrzés sok évi ûldôztetés utân mâra modem
dolog lett. Flôriân Tibor a klasszikus kôltôk kôzé tartozik,
hiszen humanista lénye s nemzetét féltô lelkisége, mondani-
valôjânak komoly méltôsâga nem egyeztethetô ôssze az
îrâsjelek nélkûli, kusza, értelmetlen ûj irânnyal, amely a
beàvatottak szâmâra is rejtély, a nagy kôzônség szâmâra pedig
egyenesen érthetetlen.

A "csodâk fôntjén" kerengô Ady, Kosztolânyi, Babits,
Illyés Gyula, Szabô Lôrinc, Jôzsef Attila s az ûjak kôzûl Nemes
NagyÂgnes, Weôres Sândor, Nagy Lâszlô, Csôri Sândor mind
megôrzi a versforma kôtôttségét. Tudjuk, hogy a nyugati
irodalmak 40-50 éve elhagytâk a rimes, ritmusos verselést, de
aztis tudjuk, nincs messze mâr az idô, hogy ûjra visszatérjenek
a "régi" formâkhoz.

Flôriân Tibor érzékeny kôltôi fvile felfogta a vilâg minden
tâjârôl érkezô tôrekvéseket, de tudja, hogy az egész emigrâciô
hallgatja, ezért mindenki nyelvén ir, hogy mindenki meg-
érthesse.

Az emigrâciô jobbik lelke ô. Ônzetlensége, âldozatvâl-
lalâsa, tiszta embersége bârcsak fénylô, szép jeladâs lehetne az
utânunk jôvô nemzedéknek.

Szendrey Tamâs dr. (Erie, PA):

SZENT ÂGOSTON GONDOLATVILÂGA
A MAGYAR BÔLCSELETBEN

Nemzetûnk és népûnk tudomâny- és szellemtôrté-
netének szâmos megnyilvânulâsât mâr részletesen feltérké-
peztûk, de a sajâtos magyar filozôfiai gondolkodâst és annak
jelesebb vagy kevésbé hires egyéniségeit alig ismerjûk. Ez az
âltalânos hiâny még inkâbb érezhetô akkor, ha ennek a
filozôfiatôrténetnek egyes részletkérdéseit vizsgâljuk, mint
példâul Szent Âgoston gondolatvilâgânak és irâsainak hatâsât
a magyar bôlcseletre, teolôgiâra, és âltalâban népûnk és



nemzetûnk gondolatvilâgâra. E rôvid ismertetô jellegû îrâsnak
az a célja, hogy vâzlatosan bemutassa Szent Âgoston hatâsât,
és hogy a tovâbbi kutatâsi irânyt kijelôlje.

Az augusztinianizmus legkorâbbi megnyilvânulâsai Ma-
gyarorszâgon a kôzépkori, nagy részben ismeretlen vagy
szerzetesek hozzâvetôlegesen meghatârozott îrâsaiban talâl-
hatôk. Csak a reneszânsz hatâsa kovetkeztében és ezen belûl
emelkednek ki az olasz neo-platonizmus képviselôi. Ekkor lesz
jelentôs Erasmus és kôrének szerepe, és ekkor honosodik meg
hatârozottabban az augusztinianizmus, mint a magyar bôl-
cselet egyik jellegzetes irânya. (1)

Ezeket a hatâsokat a magyar gondoikodâs a XVI. szâzad
folyamân még inkâbb magâévâ teszi, a XVII. szâzadban
jelentkezô és elterjedô janzenizmus pedig hatârozottan hoz-
zâjârul Szent Âgoston tanainak térhôdîtâsâhoz; példaként
emlîteném Szent Âgoston îrâsainak befolyâsât II. Rdkôczi
Ferenc életmûvére és vallomâsaira. (2)

Az elmûlt hârom évszâzadon ât a magyar nemzet és nép
szellemtôrténetében rendszeresen talâlkozhatunk az dgostoni
vildgnézet egyes elemeivel, elsôsorban tôrténetbôlcseleti el-
gondolâsaival és teolôgiai irâsaival. Erdekesek és tanulsâgosak
azok a szellemi keresztmetszetek, aboi ez az âgostoni gondo-
latvilâg talâlkozik a magyar népi gondolatelemekkel, és
termékenyîti azokat, de ennek jellemzése és elemzése a magyar
filozôfiatôrténet jôvô feladatai kôzé tartozik.

A XIX. szâzad mâsodik felében és sajât szâzadunk elején
jelentkezett a magyar filozôfiâban egy feltûnôen széles kôrû
(tudomânyelméleti és vilâgnézeti szempontbôl egyarânt) ide-
alista âramiat, amelynek egyik vetûlete a fokozottabb érdek-
lôdés Szent Âgoston bôlcselete irânt. (3) Tovâbbâ, a
skolasztikus filozôfia elterjedése a katolikus szellemi életben az
elmûlt szâzad végén és a XX. szâzad elsô harmadâban
nemcsak Aquinôi Szent Tamds bôlcseletét ismertette és
terjesztette, hanem a keresztény filozôfiai hagyomâny egyéb
jeles képviselôit, kôztûk Szent Agostont is. (4) Ezt a
folyamatot a mâsodik vilâghâborû és annak kôvetkezményei,
kivâlt kultûrpolitikai és ideolôgiai vonatkozâsokban, hâttérbe
szoritottâk, bâr îgy sem szûnt meg Szent Âgoston gondolat-
vilâgânak hatâsa, noha lényegesen csôkkent; ennek ellenére,
egy olyan bôlcseleti hagyomâny, amely kôzel ezeréves mûltra



tekint vissza magyar fôldon és majdnem 1600 évre, mint a
keresztény kultûra szerves része, valahogy tovâbb él és mâs
formâkban, szavakban és kifejezésekben jelentkezik és tûlél.
Ezt a szentâgostoni bôlcseleti hagyomânyt szeretném rôviden
ismertetni. (5)

Szent Agoston volt annak a kulturâlis szintézisnek elsô
meghatârozôja és alkotôja, amely azôta is egyik alapja a
jellegzetesen keresztény kultûrânak Eurôpâban; azokbôl a
kulturâlis és vallâsos elemekbôl kovâcsolt kultûra pedig
elterjedt Kôzép- és Kelet-Eurôpâban is a X. szâzad végén és a
XI. szâzad elején. Az évszâzados politikai civakodâsok és a
magyarlakta terûleteket ért mongol veszély és a tôrôk
megszâllâs, nem volt képes megszakîtani azokat a szâlakat,
amelyek Magyarorszâgot a keresztény kultùrâhoz kôtôtték. A
nehézségek és megprôbâltatâsok ellenére mégis szôlhatunk
arrôl a tényrôl, hogy a magyar nép szellemi és kulturâlis
életében nem kôvetkezett be szakitâs a keresztény kultûrâval;
îgy a szentâgostoni ôrôkség is mindig végighûzôdott a magyar
szellemi életen, még ha néha majdnem lâthatatlanul is.
Bizonyos korokban és néhâny gondolkodô és intézmény
életében pedig nagyobb befolyâssal bîrt.

A magyar nép és nemzet bôlcseleti hagyomânyairôl (és e
hagyomâny megismerésének mivoltârôl és nehézségeirôl) rész-
letesen elôszôr Erdélyi Jdnos munkâibôl tâjékozôdha-
tunk. (6) Erdélyi emliti a bôlcseleti néphagyomdny fon-
tossâgât, de ezenkîvûl lényegesnek tartja a kereszténység
gondolatvilâgânak szerepét a magyar tudomânyossâg fejlô-
désében. Jobban ismerjûk a keresztény bôlcselet szerepét és
fejlôdését a magyar filozôfia tôrténetében, mert ennek emlékei
kéziratokban és nyomtatâsban fennmaradtak; viszont a
néphagyomânyi elemek vagy beolvadtak a keresztény vilâg-
nézetbe vagy csak szâjhagyomâny ûtjân maradtak életben.
Ezenkîvûl az iskolâzottsâg elterjedése az évszâzadok folyamân
elôtérbe helyezte az îrott tudomânyos és kulturâlis elemeket.
Csak napjainkban érdeklôdûnk megint ezek irânt a bôlcseleti
jellegû néphagyomânyok irânt. (7) Teljesebb és ârnyaltabb
képet a magyar filozôfiai gondolkodâsrôl és életrôl csak akkor
kaphatunk, amikor a keresztény kultûrât befogadô nép
gondolkodâsânak sajâtos jellegét is megvizsgâltuk és a
talâlkozâs révén megszûletett két dominâns kultûrelem (és



egyéb hatâsok és kôriilmények) ôsszefûggéseit a szâzadok
folyamân részletesen megvizsgâltuk. Mindezek ellenére azért
lényeges, sot meghatârozô befolyâssal bîrt a keresztény
bôlcselet a magyarorszâgi szellemi életre.

A keresztény kultûrât és az eurôpai âllamformât Szent
Istvân kirâly alapozta meg és erre a folyamatra dôntô befolyâst
gyakorolt annak a keresztény âllamformânak bôlcseleti meg-
alapozâsâul szolgâlô kônyv, Szent Agoston De civitate Dei cimâ.
mûve. Keresztény kirâlyaink elôtt nem volt ismeretlen a kônyv,
és nem voltak ismeretlenek annak tanai sem; példâul Szent
Istvân Intelmeiben kimutathatô a De civitate Dei hatâsa,
elsôsorban az isteni gondviselés politikai vonatkozâsainak
elôadâsâban; ôsszességében, az a politikai lâtâs, amely Szent
Istvân cselekedeteit és hagyatékât jellemezte, a De civitate Dei
tanait tûkrôzi természetesen a kor értelmezése szerint.

A XII. szâzadig a magyar szellemi élet inkâbb a keresztény
hit és gondolkodâs elsajâtîtâsâval foglalkozott és csak ennek a
szâzadnak végén kristâlyosodott ki a sajâtosan magyar és
keresztény gondolatvilâg. Ennek a folyamatnak vizsgâlata és
ezen belûl Szent Agoston hatâsânak kimutatâsa a kôvetkezô
hârom vizsgâlati folyamat alapjân érhetô el:

Elôszôr is szûkséges megvizsgâlni a kolostori és egyéb kônyv-
és irattârak âllomânyât; ezen belûl a szentbeszédek gyûjte-
ményei lényegesek, mert azokbôl megâllapithatô a prédikâlô
papsâg bôlcseleti és teolôgiai érdeklôdése és mûveltsége.

Mdsodszor vizsgâlat alâ kell vetnûnk a kirâlyok és a
kôrnyezetûkben mûkôdô tanâcsadôk és titkârok îrâsait;
ezekben néha olyan utalâsokra és utasîtâsokra talâlunk,
amelyekben a kor szellemi és vallâsos élete megnyilvânul.

A harmadik forrâscsoport a leglényegesebb; ez a vizsgâlt
kor teolôgiai és bôlcseleti irodalma. Ezekben a mûvekben az
ôsszes Szent Agostonra hivatkozô emlîtést és mûveinek minden
idézését meg kell jelôlnûnk. Ezenldvûl az ôsszes Szent Agoston
âltal befolyâsolt és a magyar szerzôk âltal ismert filozôfus és
teolôgus îrâsait is meg kell vizsgâlnunk. (8)

A tovâbbi elemzés elôtt szûkséges megemlîteni, hogy Szent
Agostonnak elsôsorban teolôgiai munkâssâga, kivâlt a kegyrôl,
kegyelemrôl szôlô tanîtâsa gyakorolt széles kôrû hatâst a
magyar teolôgiai és vallâsos irodalomra. Ezenkîvûl kimutat-
hatôk a kor irodalmâban Szent Agoston tôrténetszemléletének



egyes elemei, elsôsorban az isteni Gondviselés tanânak
megfogalmazâsa, és âllambôlcseletének egyes elemei; viszont
az alapvetô szentâgostoni metafizikai és tudomânyelméleti
felfogâsok csak elvétve fedezhetôk fel magyar bôlcselôk
îrâsaiban, és akkor is inkâbb a XIII. szâzadban elterjedô
skolasztïkus bôlcselet keretein belûl jelentkeztek.

A kôzépkorbôl fennmaradt îrott emlékek kôzôtt meg-
talâlhatôk nemcsak Szent Agoston îrâsainak kiadâsai, hanem
magyar teolôgusok, fïlozôfusok és egyéb szellemi pâlyâkon
mûkôdô egyének (fôleg szerzetesek) îrâsai és îrott emlékei,
amelyek magukon viselik a szentâgostoni gondolatvilâg is-
meretét és hatâsât. Hârom helyen kûlônôsen nagy szâmban
talâlhatôk ilyen iratok; ezek a pozsonyi, veszprémi és zâgrâbi
rendhâzak kônyvtârai. (9) Erdemes megemlîteni, hogy
ezeken a vârosokon keresztûl ôzônlôtt be a nyugati szellemi
hatâs lényeges hânyada Magyarorszâgra. Tevékeny gyûjtési
munkât végzett a cisztercita rend is; tagjainak munkâjât
francia rendtârsaik tâmogattâk azâltal, hogy nagyon sok
teolôgiai és filozôfiai kônyvet eljuttattak a magyar cisztercita
rendhâzakba. A pilisi és ercsi gyûjtemények âllomânyât
megismerhetjûk az 1388-as katalôgusok alapjân, és Igy
kimutathatô, hogy Szent Agoston mûvei arânylag nagy
szâmban szerepeltek ezekben a gyûjteményekben.

A XIV. és XV. szâzadban lényegesen bôvûltek ezek a
gyûjtemények fôleg a misztikus irânyzat irodalmâval. Ennek az
irânyzatnak mind kûlfôldi, mind magyar képviselôi szorgal-
masan idézték Szent Âgoston teolôgiai munkâit és
Vallomdsaït.

Emlltést tettem arrôl, hogy fontos forrâsnak szâmît e
târgykôr kutatâsâban a szentbeszédek gyûjteménye. Ezek kôzûl
legteljesebben fennmaradtak a veszprémi egyhâzmegyében a
XIV. és XV. szâzadbôl szârmazô lelrt prédikâciôk szôvegei;
feltûnôen gyakran idézték Szent Agoston mûveit, elsôsorban
zsoltârmagyarâzatait és egyéb bibliai elmélkedéseit. Ezek
alapjân arra a kôvetkeztetésre juthatunk, hogy Szent Âgoston
teolôgiai és hitbuzgalmi îrâsainak hasznâlata valôban kimu
tathatô és ezek széles kôrû hatâst gyakoroltak a magyar vallâsi
életre és irodalomra. Viszont kimondottan filozôfiai îrâsai csak

kisebb mértékben és szûkebb kôrôkben gyakoroltâk hatâsukat.
A XI. szâzadban Szent Gellért csanâdi pûspôk érdeklôdôtt az



augTJsztinianizmus bôlcseleti mûvei irânt, de csak a XIII.
szâzad végén szûletett és a kôvetkezô szâzad elején mûkôdô
Marcel szerzetes mûkôdésével talâlkozunk az elsô ismert

magyar filozôfussal, akit mint a magyar Âgostont emlegettek.
Pârizsban és Rômâban végezte tanulmânyait és 1303-ban mint
zâgrâbi pûspôk mûkôdôtt. Bôlcseleti munkâssâga fôleg a
vallâsfilozôfia terûletén ismert; îrâsaiban kimutathatô àz
augusztinianizmus hatârozott ismerete és befolyâsa.

Ezekre az eredményekre épûlt a XIV. és XV. szâzadôk
elevenebb és kiterjedtebb magyar szellemi élete. Bar ennek a
két évszâzadnak fôbb irânyzatai nem az augusztinianizmus
hagyomânyait alkalmaztâk vezérfonainak, hanem inkâbb az
âllandôan terjeszkedô humanizmust, abbôl az âramiatbôl sem
hiânyzott teljesen a szentâgostoni szellem, mivel a neo-pla-
tonizmus is mint a humanista mozgalom szerves része terjedt.
îgy Mâtyâs kirâly udvarâbôl sem hiânyzott teljesen az
augusztinianizmus, mivel a korszak bôlcseleti és vallâsos
irodalma, kivâlt Piso Jakab, Olàh Miklôs, Brodarics Istvân,
Pesti Gdbor, Temesvâri Pelbdrt, Pannonius Andréas, és Vttéz
Jdnos munkâssâga is szerves része volt annak a lényegében
keresztény kultûrânak, amely elképzelhetetlen Szent Agoston
szellemi hagyatéka nélkûl; ez akkor is îgy volt, ha nem is lehet
mindig kimutatni a szellemi befolyâs keresztmetszeteit a
forrâskritika szigorû szabâlyai szerint. A kulturâlis és szellemi
élet folytonossâga is gyakran alkalmazhatô ilyen jellegû
hatâsok és kôlcsônhatâsok âbrâzolâsânâl.

A reformâciô âltal okozott szellemi és vallâsos viharbôl sem

hiânyzott Szent Agoston gondolatvilâgânak hatâsa. Ez a
megâllapîtâs érvényes a magyarorszâgi reformâciôs tôrek-
vésekre is. A hîres tudôs és Agoston-rendi szerzetes, Erazmus,
bâr megmaradt katolikusnak, mégis megértéssel és mérhe-
tetlenûl nagy befolyâssal volt a reformâciôt elôkészîtô és
tâplâlô szellemi mozgalmakra. Az ô hatâsa révén tôbb magyar
tudôs fejlesztette tovâbb a keresztény humanizmusra épîtett
szellemi és vallâsos reformtôrekvéseket. Ebbôl a munkâssâgbôl
sem hiânyzott Szent Agoston bôlcseleti és teolôgiai hagyatéka.
Ezek kôzûl a zômiikben a XVI. szâzadban mûkôdô magyar
tudôsok kôzûl szûkséges megemllteni Dudith Andrdst, Méliusz
Juhdsz Pétert, és Laskôi Csôkds Pétert (ismert mûve Az
emberrôl, 1585). Még inkâbb tûkrôzi Szent Agoston hatâsât.



kivâlt a vallâsfilozôfia terûletén, Likai Skalich Pâl és mûve, az

Encyclopaediae seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam
profanorum Epistemon 1559-bôl. A reformâciô utôhatâsa
korâban és a XVII. szâzad magyar bôlcseletében megint
talâlkozunk Szent Agoston tovâbbi hatâsâval. Bâr Apdczai
CsereJdnos munkâssâgât elsôsorban inkâbb korânak racionâlis
szellemi âramlatai befolyâsoltâk, ô is megemlîti Szent Âgoston
korszakalkotô szerepét a filozôfiai gondolkodâs tôrténetében A
bôlcsesség tanuldsdrôl (1653) cimû elôadâsâban, amelyet
akkor tartott meg, amikor elfoglalta a gyulafehérvâri rektori
tisztséget. (II)

A XVII. szâzad folyamân fokozôdott az érdeklôdés Szent
Âgoston îrâsai, fôleg Vallomdsai irânt; ennek egyik magya-
râzata a miszticizmus irânt valô érdeklôdés mind a katolikus,

mind az evangélikus és reformâtus egyhâzakban. A szâzad
egyik legismertebb tudôsa, Medgyesi Pdl (1624-1663), kiadta
Szent Agoston Vallomdsait és bevezetôjében azt hangoztatta,
hogy Szent Agoston nem "pâpista" szellemû. Ezzel kapcso-
latban érdemes megemlîteni, hogy a katolikus reformâciô
vezéralakjât, Pdzmdny Pétert is foglalkoztatta a szentâgostoni
életmûre alapozott misztikus irânyzat. Annyi bizonyos, hogy
Szent Agoston mûveit alaposan ismerték mind a reformâciô
korâban, mind a XVII. szâzadban.

A janzenizmus magyarorszâgi képviselôi is jôl ismerték
Szent Agoston mûveit; az egész janzenista mozgalomra
leginkâbb jellemzô Szent Agoston befolyâsa, kivâlt azért, mert
ezâltal akartâk ellensûlyozni a késôi skolaszticizmus tûlsâgosan
racionâlis légkôrét. A janzenista mozgalom magyarorszâgi
megnyilvânulâsairôl (és az eurôpai janzenizmus mivoltârôl)
elsôsorban Zo^naf Bé/a (12) munkâssâgâbôl tâjékozôdhatunk;
ô pedig osztja az ismert filozôfiai irô és tôrténész, Wilhelm
Windelband véleményét, hogy az augusztinianizmus "refor
mâtus" elôjelû ellenzéki mozgalom volt a késôi skolaszticiz-
mussal és âltalâban a jezsuita irânnyal szemben fôleg azért,
mert a Vallomdsokban âbrâzolt lelki vilâg kôzel âllt a
janzenizmus szelleméhez. Bâr azok kôzûl, akiket az augusz
tinianizmus befolyâsolt Magyarorszâgon, nem mindenki osz-
totta akâr a janzenizmust vagy a reformâciô egyik-mâsik
irânyât, ezeknek az irânyzatoknak képviselôit azonban ha-
târozottan — gyakran sajât vallomâsuk szerint — befolyâsolta



a szentâgostoni szellem. Ezt a helyzetet néhâny példâval is
alâtâmaszthatjuk. Ide tartozik a mâr emlîtett Medgyesi Pdl
munkâssâga, Pécsi Lukâcs Vallomdsok-ïoràîtéiSZ. (1591), és
egyéb fordîtâsok Szent Âgoston mûveibôl. Elsôsorban a
Vallomdsokat forditottâk tôbben, leginkâbb egyhâzi jôvâ-
hagyâs nélkûl, kôztûk LepenyeiJdnos a XVII. szâzadban és a
jezsuita Molndr Jdnos a XVIII. szâzadban. Érdemes még
emlîteni II. Rdkôczi Ferencet, aki politikai testamentumâban
hasznâlta és gyakran idézte Szent Âgoston Vallomdsait.

A XVIII. szâzad ôta fejlôdô és elterjedô magyar tudo-
mânyos élet, és ezen belûl a fîlozôfiai és teolôgiai tudomânyok,
rendszeresen ismerték és ismertették Szent Âgoston életmûvét
és gondolatvilâgât, bar kiilônôsebb hatâsrôl aligha beszél-
hetûnk. Viszont a XIX. szâzadban, fôieg mâsodik felében és a
XX. szâzad elsô harmadâban ûj életre kapott magyar fîlozôfia
ismét Szent Âgoston és munkâssâga irânt tanûsîtott szélesebb
kôrû érdeklôdést. A bôlcseleti idealizmus képviselôi, kôztûk
Bôhm Kdroly, Pauler Akos és szâmos mâs gondolkodô, ismét
tanûskodnak Szent Âgoston tartôsnak bizonyult szellemének
befolyâsârôl munkâssâgukra.

A politikai életben bekôvetkezett vâltozâsok kôvetkezmé-
nyeként a magyar szellemi élet mûhelyeiben és szakirodal-
mâban mâs fîlozôfiai irânyzatok uralkodnak, az viszont
bizonyos, hogy az 1600 éves mûltra visszatekintô szentdgostoni
szellem a vâltozott kôrûlmények kôzepette is tovâbb él.
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Kosztolnyik Zoltàn dr. (Collège Station, TX);

ROMÂNOK A KÔZÉPKORI PANNÔNIÂBAN
ÉS ERDÉLY TERÛLETÉN?

A magyar Anonymus îrja, hogy Tétény vezér, Horka apja
tudomâst szerzett az ott lakôktôl Erdôntûl (Ultrasïluana) jô
fôldjérôl, ahol valami Gelou nevezetû olâh ("Gelou quidem
Blacus") uralkodott; Tétény arra vâgyott, hogy Ârpâd
fejedelem engedelmével megszerzi magânak és utôdainak
Erdôntûl fôldjét. Apafarkas-Agmând apa kémlelte ki Tétény
részére az erdôntûli fôldet, amelyet megszeretett. Jelentette
urânak, hogy a fôld lakôi az egész vilâgon a leghitvânyabb
emberek, mivel olâbok és szlovének, akiknek fegyvere csak îj és
nyîl, s vezéruk kevéssé âllja a prôbât, de jô vitézei sincsenek. A
kunok és a besenyôk sokat zaklatjâk ôket.

Ârpâd és tanâcsa engedelmével Tétény Gelou olâb vezér
ellen vonult, seregét legyôzte. A csatâbôl megfutott Gelout
Tétény vitézei a Kapus-patak mellett ôlték meg. Gelou îgy
bekôvetkezett balâla utân a fôld lakôi ônként békejobbot
nyûjtottak, (1) urukkâ vâlasztottâk Tétényt, és azon a
belyen, amelyet Eskûllônek mondanak, eskûvel erôsitették meg
hûséguket Tétény irânt. Tétény aztân békével és szerencsével
birtokolta ezt a fôldet, amelyet ivadéka egészen Szent Istvân
kirâly korâig tartott meg.

A tôrténtekbez bozzâtartozik, hogy Horka fia révén Tétény
unokâja Geula (Gyula) volt, akinek kisebbik leânya, Sarolta



lett Szent Istvân édesanyja. Istvân kirâly fogsâg^a vetette s
magyar fôldre, udvarâba vitte anyai nagybâtyjât, mert Gyula
nem akarta felvenni a kereszténységet. A Képes Krônika (c. 65)
ehhez hozzâteszi, hogy Gyulât azért kellett Istvân kirâly
udvarâba vinni, mert nem nyugodott bele az ûj politikai
helyzetbe s âllandôan zavarta a kôzhangulatot.

Anonymtts mondanivalôjânak nem az a jelentôsége, hogy
sajât korânak, a XII-XIII. szâzad fordulôjânak fogalmait és
tôrténetszemléletét vetîtette a mûltba vissza és ennek kôvet-

keztében mâr a magyar honfoglalâs korâban (dllftôlagos*)
olâhokat emlit Erdélyben, hanem az, hogy az 5 korabeli
szemszôgêbôl nézve az erdôntûli, erdélyi {âllûôlagos*) olâhok
mâr a magyar honfoglalâs, az erdélyi magyar uralom
kezdetétôl mint a magyarok ônként behôdolt alattvalôi
ismeretesek. Anonymus hangsûlyozza, hogy Gelou {âllûô
lagos*) olâh vezér csapatai, illetve népei hitvâny ellenfeleknek
hizonyultak, legyôzték ôket s a legyôzôtt olâhok ônként
hôdoltak meg az ôket legyôzô magyaroknak. Anonymus
szempontjâhôl nem az a fontos, hogy az 5 korâban Erdélyben
olâhok éltek, hanem az, hogy az akkor {âllûôlag*) ott élô
olâhok kezdettôl fogva a magyaroknak ônként behôdolt
alattvalôi voltak. (2)

Az az Anonymus îrja ezt, akit a mai român tôrténetîrâs
olyan szîvesen idéz, pedig rosszul teszi. A român Nicolae
Draganu tôrténész figyelmét ugyanis két sûlyos kôrulmény
kerûlte el, amikor 1933-han fontosnak tartotta hangsûlyozni,
hogy Erdély terûletén — éppen egy késôi XII. szâzadheli
magyar krônikâs hîradâsa nyomân — mâr Ârpâd fejedelem
idejéhen olâhok éltek. De ugyanez a két kôrulmény elkerûlte az
angol C.A. Macartney professzor figyelmét is, aki jôakarattal
hâr, de magfyar prohlémât emleget. (3)

Az érdemes angol szerzô arra a feltételezésre alapitja
âllâsfoglalâsât, hogy volt egy ûn. Gyula-monda, aminek
keletkezése a X. szâzadnâl késôhhre nem tehetô, s Anonymus
ezt a mondât interpolâlta. Eltekintve attôl, hogy monda nem
hîr komoly forrâsértékkel, Macartney feltételezését gyengîti az
a tény, hogy a kôzépkori latin nyelvû tôrténeti magyar
irodalom nagy szakembere, Horvâth Jânos nem tud ilyen
monda létezésérôl. Anonymus forrâsmegjelôlésére tâmasz-
kodva (4) Horvâth kifejti, hogy Anonymus tulajdonképpen a



népi epika tôrténeti énekéhez fordul informâciôért. Mond-
hatnânk ûgy is: ha Anonymus hôsôkrôl, tôrténelmi szemé-
lyekrôl îr, jokulâtor-ének jârhat eszében. Ha pedig jokulâtor-
éneket idéz a tôrténetîrô, annak adatait a maga szâjîze, sajât
belâtâsa és kora felfogâsa szerint alkalmazza. Igy magâban az
a tény, bogy Anonymus a jokulâtorok révén megôrzôtt szô- s
informâciôs kincset basznâl s vetû vissza kordndl mintegy
hdrom évszdzaddal elôbb megtôrtént események leirdsdhoz,
tartbatatlannâ teszi Macartney megâllapîtâsât. Anonymus
korâban, a XII. szâzad végén ugyanis éltek olâbok Erdélyben.
Tebât még akkor is, ba az angol tudôs feltevése szerint a
Gyula-monda valôban léteznék, az arra alapozott bîradâs
csupân azt jelentené, bogy az {dllûôlagos*) erdélyi olâbok mâr
Arpâd fejedelem idejében, tebât még Ârpâd 907-ben bekô-
vetkezett balâla elôtt behôdoltak a magyaroknak. Igy a
Macartney szerint elkôvetett Anonymus-féle baklôvés {gaffe)
tulajdonképpen az erdélyi olâb kôvetelmények jogi és tôr
ténelmi jogosultsâgât âssa alâ olyan értelemben, bogy a
legyôzôtt, és ezt a mivoltât beismerô, tovâbbâ legyôzôinek
ônként bebôdolô népcsoportnak nincsenek, mert nem lebetnek
tôrténelmi kôvetelései. Ez a kôriilmény elkerûlte az érdemes
angol szerzô figyelmét.

A român Draganu professzor nem tesz kûlônbséget az
Erdély terûletén embtett blacus, blachïi, valamint az Ano
nymus âltal ugyancsak a magyar bonfoglalâs elôttrôl embtett
pannôniai blakok {blachii) kôzôtt. (5) Pedig Anonymus mig
Erdôntûlon csupân blacus-rôl, blaccbi-rôl ir, Pannôniâban
mâr a szlâvok, bolgârok és a "rômaiak pâsztorai" târsasâgâban
embti ôket, és sobasem magukban. Anonymus kitételét Kézai
Simon, (c. 23) csak megerôsîti, mikor azt îrja, bogy Pannônia
fôldjén Attila balâla utân a szlâvok tiz évig uralkodô nélkûl
éltek a gôrôg, germân, messziânus és olâb (ulahis) jôvevé-
nyekkel egyûtt, akik a bunok leverése utân Pannôniâban bâtra
maradtak, és akik — ez igen fontos! — korâbban Attilât
szolgâltâk. (6) Nagyon valôszinû, Draganu professzor igenis
észrevette, bogy Kézai Simon kijelentése s ôvatos szôbasznâlata
csupân gyengîtené az ô amûgy is agyaglâbakon âllô feltevését.
Kézai ugyanis nyiltan kimondja, bogy Pannôniâban Attila
balâla utân a szlâv elem volt tûlsûlyban a gôrôg stb. és blacbii



jôvevênyek târsasâgâban. (7) Tovâbbâ, hogy —ez is igen
fontos! — ez a jôvevény elem a szlâv lakossâggal egyetemben
korâbban Attilât szolgâlta. A hangsûly itt nem azon van, hogy
Pannônia fôldjének lakossâga a hun uralom alatt Attilânak
hôdolt, hanem azon a Draganu részére kellemetlen s îrâsban
rôgzitett tényen, hogy a blachii, ulahii elem mind Pannô-
niâban, mind Erdély fôldjén a terûlet urânak alâvetett,
alârendelt életkôrûlmények kôzôtt élt. Ha mâr annyira szereti
a roman professzor hasznâlni a magyarellenes felfogâsât
alâtâmasztô magyar forrâsokat, akkor a Képes Krônika (c. 23)
megjegyzésére is fel kell figyelnûnk, mert az csupân Kézai
âllîtâsât tâmasztja alâ, fûggetlenûl attôl, hogy példâul a késôi
XV. szâzadbeli zsâmboki kôdexen alapulô Budai Krônikânak
ez a szôvegrésze mâs sorrendet hasznâl. Mind a Képes Krônika,
mind a Budai Krônika kompilâtorai ugyanis megâllapitjâk,
hogy a Pannôniâban lakô népelem Attila korâban kôzônséges
szolganép volt. (8) Sot, c. 14 alatt a krônika szôvegek
kompilâtorai egyezô szôvegezéssel âlhtjâk, hogy Attila korâban
a pannôn és egyéb vârosok lakôi Attila engedelmével a
tengeren ât Apuliâba kôltôztek, mikôzben jôszâgukat hâtra-
hagytâk. A vlakhok ellenben ônként visszamaradtak a pannôn
fôldôn. (9)

A român tudomânyos felfogâs — mégcsak nem is
feltételezés! — agyaglâbakon âll, s azt tovâbb gyengîti
Nesztornak, az orosz krônikâsnak az az âllitâsa, hogy a
vlakhokat, akik azelôtt a pannôniai szlâvok felett uralkodtak, a
honfoglalô magyarok legyôzték s elkergették. Ez a mâsik sûlyos
kôrûlmény, ami a român tôrténész figyelmét elkerûlte. Nesztor
krônikâja ugyanis — vagy ha nagyon szigorûak akarunk lenni
annak ez a részlege — még Anonymus elôtt, a XII. szâzad
elején keletkezett. Arrôl sem szabad megfeledkezni, hogy
Anonymus szerint az orosz fejedelmek adtâk tudtul Aimas
vâlasztott magyar fejedelemnek: a pannôn fôldôn szlâvok,
bolgârok, vlakhok és a rômaiak pâsztorai élnek; Attila halâla
utân ugyanis a rômaiak nyâjai legeltek pannôn fôldôn, miért is
Pannôniât a rômaiak legelôjének mondtâk.

Csakugyan, Ricardus irja egy elveszett Gesta Ungarorum
Christianorum alapjân, hogy az ô korabeli Ungâriât korâbban
"pascua Romanorum"-nak hivtâk; hasonlô megâllapitâsra jut
a X. szâzadbeli bizânci csâszâri szerzô, Bîborbanszûletett VII.



Konstantin De administrando imperio cimû mûvében, illetve a
XII. szâzadbeli francia Odo de Deuil, aki tôrténeti munkâ-
jâban a mâsodik kereszteshadjârat magyarhoni âtvonulâsa
alkalmâbôl emlîti, hogy a Dunântûl âllîtôlag Julius Caesar
legelôje volt. Ehhez hozzâtehetjûk Panier Gyula megâllapî-
tâsât, amely szerint a kôzépkori magyar vâroslakô elem olasz,
azaz vallon és francia volt.

Az orosz krônikâs anno 6396-6406, azaz a 888-889. évek
alatti bejegyzései szerint a magyarok — szôvegében fekete
ugoTok** — Kiev és a vâros mellett vonulô magyar hegy,
Ugorskaya gara kôzelében vonultak el és keltek ât a
Magyar-hegyen, vagyis a Kârpâtokon, tovâbbâ hogy a
magyarok nomâdok voltak, akârcsak a povlocok {palôcok),
akik âtverekedték magukat a nagy hegyen és ûj hazâjukban
szomszédaikkal, a vlakhokkal és a szlâvokkal harcoltak.
Mindez arra enged kôvetkeztetni, hogy a "Magyar-hegyen" tûl
a szlâv népelem telepedett le elôbb. Ellenben a vlakhok
legyôzték a szlâvokat, îrja az orosz krônikâs, viszont a
magyarok a vlakhokat elûzték és a vlakhok fôldjét elfoglalva a
szlâvok kôzôtt telepedtek meg, akiket szolgasâgra vetettek. A
szlâvok îgy a magyarok szolganépei lettek, miért is azt a
teruletet azôta a magyarok orszâgânak nevezik. Nesztor
feljegyzi még, hogy a letelepûlt magyarok harcoltak a
gôrôgôkkel, lerohantâk a trâk és macedôn teruletet egészen
Tesszalonikâig, de kûzdôttek a morvâk s csehek ellen is.
Nesztor korâbban, a 880/82-es évekre esô bejegyzés^ alatt
emlîtette a Kiev mellett elvonulô magyarokat s az ugyancsak
Kiev melletti "Magyar-hegyet."

Az orosz krônikâs feljegyzései azért jelentôsek, mert példâul
Anonymus adataival ôsszevethetô s egykorû adatok alapjân
rôgzitik a magyarok (10) Duna-melléki bevonulâsât, s mint-
egy kettôs tényâllâst kôzôlnek. I. A Duna mellékén elôszôr a
szlâvok talâltak otthonra, de ôket a vlakhok szolgasorba
kényszeritették. Ugyanakkor 2. az oda betôrô s ott letelepûlô
magyarok elûzték a vlakhokat s letelepûltek a hâtramaradt
szlâvok kôrében, akiket uralmuk alâ vetettek. Nesztor
hangsûlyozza, hogy a magyarok kiûzték a vlakhokat. A magyar
honfoglalâs kôvetkeztében tehât — Nesztor megâllapîtâsa
szerint — a pannôniai vlakhok eltûntek a Duna mellékérôl.



Az OTOSz évkônyvek haszndlta "vlakh" kifejezéssel kap-
csolatban igen megsztvlelendô az amerikai szerkesztô, S.H.
Cross Harvard-professzor véleménye, aki szerint a vlasi, illetve
vlakhi kifejezések az itdliaiakra, olaszokra vonatkoznak, amint
ez kitûnik a modem cseh vlachy, illetve a mai lengyel wlochy
szavak haszndlatdbôl is.

Az orosz krônikâssal karôltve a magyar Képes Krônika cc.
14 és 23 feljegyzéseibôl is arra lehet kôvetkeztetni, hogy a
pannôniai vlakh késôi rômai leszdrmazott, de nem olâh-roman
volt. (11) Tényleg, Viterbôi Gottfried (12) Panthéon cîmû
mûvében (13) az a megâllapîtâs, hogy Attila idejében
lombardok laktak magyar fôldôn, (14) akik — mint erre a
Képes Krônika kompilâtora râmutatott — Attila uralma
idején szolgasorban éltek Pannôniâban, a rômaiak legelôjén.

A magyar és orosz krônika-anyag ôsszehasonlîtâsa utân az
Anonymus emlîtette magyar fôldôn élô (dllftôlagos*) "olâhok"
kérdésében az olvasô arra a kôvetkeztetésre jut, hogy a
pannôniai vlakh népelemet éppen az orosz krônikâs tanûsâga
szerint a honfoglalô magyarok kiûzték ûj hazâjukbôl, ha
teljesen ki nem pusztîtottâk ôket, avagy annyira cselédsorha
kényszeritették ôket, hogy nevûket, esetleges fennmaradâsukat
az orosz krônikâs mâr fîgyelemhe sem vette. Ezt a felfogâst
tâmogatja Anonymus fentehh emlîtett kitétele, amely szerint
Tétény vezér kémje, Apafarkas-Agmdnd szerint az erdôntûli
hlacus a vilâg leghitvânyahh népe volt. Sôt, Nesztor âllitâsa,
hogy a pannôniai — a Duna mellett élô — szlâv népelemet a
vlakhok szolgasâgra vetették, viszont a vlakhokat a magyarok
gyôzték le teljesen és olyannyira, hogy tovâhhi létezésûkrôl a
krônikâs tudomâst sem vesz, nyiltan kimondja, hogy a vlakhok
lehukâsa a sors jogos hûntetése volt a szlâvokkal szemhen
tanusîtott hamis merészségûkért. A magyarokhan emhereikre
talâltak.

Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy mig Nesztor szerint
a vlakhok szolgasorha dôntôtték a pannôniai szlâvokat, addig a
gyôztes magyarok ûj hazâjuk szlâv lakossâgât csupân uralmuk
alâ vették.

UTALÂSOK

* A szerkesztô beszûrâsa.

** A "fekete" jelzô természetesen nem az ugorok bôrének szinére vonatkozik.



hanem a kinai szokâsnak megfelelôen azok foldrajzi elhelyezkedésére. A "fekete
ugorok" értelme tehât a mi nyelviinkôn "nyugati ugorok"-at jelent (a szerkesztô).

(1) "sua propria voluntate dextra dantes"
(2) sicut in annalibus continetur cronicis"
(3) "Anon/ymus/ commits his grand historical gaffe of introducing Vlachs, under

a prince of their own".
(4) "ut dicunt nostri ioculatores"
(5) "Terram Pannonie habilitarent Sclaui, Bulgarii et Blachii ac pastores

Romanorum".
(6) "qui vivente Ethela populari servitio sibi perviebant"
(7) "advenis remanentibus in eadem"
(8) "qui Attylle serviebant"
(9) "qui ipsorum coloni extitere ac pastores, remanentibus sponte in Pannonia"

(10) A szôvegben Nesztor a magyarokat fekete ugorok néven emllti s megkûlôn-
bôzteti ôket a fehér ugoroklôl, akik mâr Herakliusz csàszàr idejében bevonultak a
Duna vôlgyébe. A fehér ugor matriarchalis târsadalmi szervezetben élô népelem
(fehérnép, fehércseléd).

(11) "Pannonia extitit...Sclavis tantummodo, Grecis, Vlachis, Teutonicis advenis,
Messianis remanentibus,...qui vivente Atyla populari servitio sibi serviebant".

(12) VI Henrik német csâszâr nevelôje, Anonymus kortârsa volt.
(13) xxii: 23

(14) "Que lempore Lombardihabitabant in Ungaria".

JEGYZET

Anonymus szôvege, cc. 24-27, SSH, 1, 65kk.; C.A. Macartney, The Médiéval
Hungarian Historians, Cambridge, 1953, 74k., âllltja, hogy a Tétény-epizôd ônâllô
forrâsként keriilt bele a gestâba. Anonymus utal az âltala hasznâlt forrâsokra: "sunt
antiquiores populi, de quibus hystoriographi...scripserunt;" SSH, 1, 36,1-2, ill. "sicut
in annalibus continetur cronicis," uo. I, 41,19-20. Kristô Gy., "Anonymus
magyarorszâgi Irott forrâsainak kérdéséhez," MKSz, 88,1972, 166kk. Horvâth J,
Ârpdd-kori latinnyelvû irodalmunk stdusproblémdi, Bp. 1954, 213kk., az SSH, 1,
65,19 alapjân. Nesztort S.H. Cross et al, ed,, The Russian Primary Chronicle,
Cambridge, Mass., 1953, 62 kiadâsban, ill. R. Trautmann, Die altrussische Nestor-
Chronik, Leipzig 1943, 282 fordltâsban hasznâltam. Cf. W. Philipp, "Die Provest'
vremennych let," azô Ansatze zum geschichtlichen und politischen Denken im Kiewer
Russland, Breslau, 1940, 24kk. Nesztor szôvege 1110-12 kôrûl Irôdott, bâr mûve
kompilâtora, az ûn. Laurentius-Krônika Irôja csupân a XIV. szâzad utolsô
negyedében fejezte be mûvét.

Tudtunkkal egy korâbbi krônika (-szôveg?) is készûlt 1039 kôriil. Errôl A. Pogodin,
"Der Bericht der russischen Chronik iiber die Griindung des russischen Staates,"
Zeitschriftfur osteurop'àische Geschtchte, 5, 1931, 202kk., ill M.T. Florinsky, Russia:
Historyand Interprétation. 2 kôt., âtdolg. kiad., New York, 1953, 1, 13k. A krônikâs
a kor szokâsa szerint — cf. R. Buchner, "Die politische Vorstellungswelt Adams von
Bremen," Archivfur Kulturgeschichte, 4b, 1963, 15kk,, — korâbbi munkâkbôl vett ât
feldolgozatlan részleteket, "sind unverarbeitete Abschnitte aus fremden Geschichts-
werken aufgenommen worden," Philipp, 25. Anonymus a pannôniai olâhokrôl SSH,
I, 45, 11-12, az Attila-korabeli âllapotokrôl, uo. 1, 46,1-1, ill. 48,11-12.

A Képes Krônika de Vlachiis szôlô megjegyzései uo., I, 269,17-18, ill. I, 218,3-7;
Kézai Simon uo., I, 163,17-19. Nesztor volochi-t emllt, akik a pannôniai szlâvokat
uraltâk, de akiket a magyarok levertek, loc. cit. Ôoroszban a kifejezés rômait jelent.
Cross, 235, 29 jegyz., akârcsak vlakhi, vlasi, korai szlâv kifejezések. A dél-szlâvok
u/acft-nak nevezik az olâh pâsztornépet, N. Draganu etimolôgiai fejtegetéseit L. Gâldi,



Le romanisme tmnsdanubien, R6ma, 1937, I6kk., Itélte el, mig Tamâs L., Rômaiak,
romdnok és oldhok Ddcia Trajdndban, Bp. 1935, 85k., régészeti, nyelvészeti s
tôrténelmi érvek alapjân vitatja, hogy az olâhok a dàciai telepesek utôdai lennének.

Az oldh nyetv balkdni eredetét tagadni nem lehet, ibid, 114, s ha a Tômai-romdn
folytonossdg fenndllna, a folyôk s vdrosok nevei ma is Tômai eredetûek lennének, de
nem azok, ibid., 120. Amint erre Grâf A., A Pannônia ôkorifôldrajzdra vonatkozô
kulatdsok dttekintô ôsszefoglaldsa, Bp. 1936, 120 s 217, râmutatott, régészeti alapon
kôzépkori vârosaink csak megszakltott folytonossâggal rendelkeznek; a rômai vârosok
régi nevei feledésbe merûltek, mai neveik magyar vagy sziâv eredetûek. Ibid., 16. A
témâval kapcsolatban nem tartom szerencsésnek Kristô Gy., "Rômaiak és vlachok
Nyesztornâl és Anonymusznâl," Szdzadok, 112, 1978, 623kk., nagyszabâsû tanul-
mânyât. Pauler Gy. megâlIapUâsâra nézve Id. Fûgedi E., "A befogadô: a kôzépkori
magyar kirâlysâg," TôrténelmiSzemle, 22, 1979. 355kk.

Godefriedus Viterbiensis Panthéon, seu universitatis libri, 22:23, MGHSS, XII,
140 bôl vett idézet helyességét csak alâtâmasztja az Anonymus-korabeli Chronicon
rhythmicum Sitticense régi fôliànsok s kôdexek alapjân tett megjegyzése, SSH, 11, 606,
12-13, avagy Odo de Deogilo, De profectione Ludovici VIIin orientem, c. ii, MGHSS,
XXVI, 62 kitétele, hogy az 1147-es Pannônia helyén régen a rômaiak legelôje volt.
Ujabban P. Diaconu, Les Petchénegues au bas-Danube, Bukarest, 1970, 34, 83 jegyz.,
még Blborbanszûletett Konstantin, De administrando imperio, c. 37, âllîtâsât is
félredobva âllitja, hogy olâh terûleten mâr a tizedik szâzadban românul beszélô
lakossâg élt. A. Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and His World, London,
1973, 457, 2 jegyz., szigorûan visszautasltja Diaconu âllitâsât, mig G.C. Soulis, "The
Legacy of Gyrill and Methodius to the Southern Slavs," Dumbarkton Oaks Papers,
XIX, Washington, DC, 1965, 19kk., kifejti, hogy a XIV. szâzadbeli két roman
fejedelemség teruletén macedôn-szlovén volt a hivatalos s kôzigazgatâsi nyelv, sot az is
maradt az egyhâzi nyelv 1679-ig. Vô. Torjai-Szabô 1., Erdély szellemi szdzadai,
Mùnchen, 1956, 47kk.: tôlem, "Magyar Beginnings in the Reports of Hungarian and
Byzantine Chroniclers," Ct</iara, 19-1, 1979, 40kk.

Vladdr Pâl dr. (Caracas, Venezuela):

A MAGYAR "FEUDALIZMUS" FEJLÔDÉSE

Végig gondolva tôrténelmiinkôn, ônkéntelenûl is felmerui
benniink az a kérdés, vajon mi is volt az a megkûlônbôztetô
tény, erô vagy szervezet, amely Magyarorszâgot kôzépkori
nagyhatalommâ nôvelte, és miért is esett olyan mélyre az
orszâg par szâz éwel késôbb. Mai elôadâsom ugyan az
âllîtôlagos magyar feudalizmussal foglalkozik, ûgy érzem, a
tények erre a kérdésre is fényt vetnek.

Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a magyarorszâgi fejlôdést,
szûkséges néhâny szôt szôlni a nyugaton virâgzô hûbériségrôl.
Ennek alapja a kirâlyi kôtelességek (rendfenntartâs, védelem)
és elôjogok (adôszedés, îtélkezés) âtruhâzâsa volt egy kis
csoportra, amely ezeket felhigîtva, piramis-szerûen tovâbb
ruhâzta ât hozzâ hasonlô, de alacsonyabb rendu csoportokra.



A feudalizmus tehât egyutt jâr a târsadalom erôs rétegezô-
désével, és a csoport hatalma attôl fûggôtt, hâny lépcsôfok
vâlasztotta el a kirâlytôl, aki végsô fokon minden hatalom
forrâsa volt. Ezt a tâvolsâgot a nemesi cîmek jelképezték, de
ezek a cîmek egyûttal meghatârozott teriiletre is vonatkoztak.
Nem volt elképzelhetô abban a korban Champagne grôfja
champagne-i grôfsâg nélkûl. (1) A hûbérurak hatalma
teriiletûkôn beliil nemcsak sajât birtokaikon érvényesûlt, de
kôzvetve vagy kôzvetlentil minden darab fôldôn és annak
lakôin. (2) A kôzépkori feudalizmust tehât a személyes
hûbéri fiiggés és a terûlethez kôtôtt és ôrôkletes hatalom
jellemezte. (3)

A kôzépkor végétôl a nyugati kirâlyok erôfeszîtései a felé
irânyultak, hogy a feudâlis cimeket lassan elvâlasszâk terûleti
vonatkozâsaiktôl, ûres udvari cîmekké fejlesszék ôket. Ettôl
kezdve mâr nem beszélhetûnk feudalizmusrôl, hanem csak a
feudâlis elemek tûlélésérôl.

A magyarorszâgi helyzet a kôzépkor elején mindezzel
homlokegyenest ellenkezô volt. Az élesen rétegezôdôtt nyugati
târsadalmakhoz képest az orszâg majdnem demokratikusan
egyszerû volt: a kirâly és a szolganép (és a hozzâjuk tartozô
szabadosok, "libertini minores libertatis") (4) kôzôtt csak egy
réteg, a nemesség létezett, és ezen belûl nem volt jogi
megkiilônbôztetés, mert a nemesség a birtok nagysâgâtôl
fûggetlenûl, egy és ugyanaz volt; minden nemes hatalma tehât
csak sajât birtokaira terjedt ki. Ezt a hatalmat korlâtozta még
a kirâlyi vârmegye, amely a nemesi birtokoktôl fûggetlen
egységet alkotott, és a vârnagyok és ispânok âltal kôzvetlen
kirâlyi ellenôrzés alatt tartotta az orszâgot.

A vârmegye jellegzetesen magyar rendszer volt. Gyôrffy
részletekbe menô elemzés alapjân arra a kôvetkeztetésre jutott,
hogy bâr egyes elemeire vannak pârhuzamok, maga az
intézmény mindegyiktôl eltért. (5) Szent Istvân ezzel valami
teljesen ûjat teremtett (6), bâr kônnyû lett volna nyugati
példâkat âtûltetnie, mert megvoltak a feudâlis kibontakozâs
alapjai. Létezett a nemzetségi birtok, kôzpontjâban a nem-
zetségfô vârâval, létezett a nemzetségfô kîsérete, és léteztek a
nagyobb egységek is, mint Koppâny, Ajtony vagy a gyulâk
"birodalmai" és a dukâtusok. Mindezek kisebb vâltoztatâ-
sokkal megfelelhettek volna a nyugati grôfsâgoknak és



hercegségeknek. Szent Istvân kirâly mâs ûtat vâlasztott, és az ô
rendszere tartôsabbnak bizonyult. A nemzetségi birtok terii-
letébôl kirâlyi vârmegye lett (7), a harcos jobbâgysâgbôl
vârjobbâgyok lettek, akik lassan beleolvadtak a kisnemességbe
(8), néhâny évtizeddel késôbb pedig Kônyves Kâlmân még a
dukâtusokat is megszûntette. (9)

Ezzel az âtszervezéssel az azelôtt "személyi fûggésben âllô
vitézeknek és parasztoknak a személytelen intézményhez, a
vârhoz valô kapcsolâsa tôrtént meg" — îrja Gyôrffy. (10) Te-
gyiik még hozzâ: miutân a vâr a korona egyenes birtoka volt, a
korona volt tehât ezen vitézek és parasztok kôzvetlen ura. Ezzel
nemcsak a honfoglalô nemzetségek utôdai voltak kôzbeiktatott
lépcsôfokok nélkûl alâvetve a koronânak, de ugyanilyen
viszonyba keriilt az azelôtt a nemzetségfôk alâ tartozô elemek
jô része (11), sôt sok tovâbbi csoport is. (12)

A szentistvâni szervezet tovâbbi sajâtossâga volt, hogy a
tôrvényhozâs pillanatâban fennâllô birtokok még hazaârulâs
esetében sem szâllottak ât a koronâra. A tôrvény vilâgos volt:
ha valaki "a kirâlysâg elârulâsâra tôrekedett, az ilyen halâlos
îtélet alâ essék, de javai vâltozatlanul szâlljanak ât ârtatlan
gyermekeire. " (13) Mint Gyôrffy olyan jôl Irja: "a nyugati
hûbéres orszâgok.. .nem tudtak egységes jogrendet érvényre
juttatni,...(mîg) Mag^arorszâgon csak Istvân kirâly tôrvényei
érvényesûltek." (14) Ez az egységes jogszolgâltatâs még a
leganarchikusabb idôkben is bizonyos féket jelentett a
hatalmaskodôkkal szemben, és magât a kirâlyt is kôtelezte.
(15) A kirâlyi parancsokban gyakran olvashatjuk, hogy azok
prelâtusokhoz, bârôkhoz szôlnak.

Felvetôdik itt a kérdés: Ha a nemesség egy volt, hogyan
kerûl ide a bârôi cîm? Tisztâzzuk tehât, hogy ez a dm (16),
valamint a velejârô "nagysâgos" megszôlîtâs a kirâlyi tanâcs
tagjait illette. Bârô volt minden (talân nem is olyan nagy
birtokkal rendelkezô) nemes, akit a kirâly tanâcsâba behivott,
de leszârmazottja mâr nem. (17) Mâr Szent Istvân korâban
kifejezésre jutott az az elv, hogy a hatalom a kôzjogi
funkciôkbôl ered, amikor kimondta a tôrvény, hog^ ha servust
âllît a kirâly udvari vâr élére, tanûskodâsât az ispânok
(comesek) kôzôtt fogadjâk el. (18)

A magyar viszonyokat tehât az erôs kôzponti hatalom, a
kevéssé rétegezôdôtt târsadalom és a kôzjogi hatalom személyes



és nem ôrôkôlhetô jellege, tehât inkâbb modernnek mondhatô
vonâsok jellemezték.

A târsadalom természetesen nem volt olyan egyszerû, mint
itt leîrjuk. Vagyoni és birtokkùlônbségek léteztek, a kirâlyi
tanâcs tagjainak rokonai kônnyebben jutottak fontes sze-
rephez, mint mâsok. Mindezt és sok mâs hasonlô tényt el kell
ismerni, de mindez nem vâltoztat azon, hogy az âllamszer-
vezet, a kôzjog és a szokâsjog szervesen gâtolta a hûbéri jel-
lemvonâsok fejlôdését.

Talân érdemes megjegyezni, hogy az orszâgot akkor is
nehéz ténylegesen feudâlisnak nevezni, ha ezt a jelzôt a marxi
jelentésében hasznâlnânk. "A feudalizmusban...a személyi
fûggés jellemzi mind az anyagi termelés viszonyait, mind az
ezen felépiilô életkôrôket" — îrta Marx. (19) Mint lâthattuk,
az Ârpâdok âllamszervezetét éppen a személytelen fûggés
jellemezte, amely minden tôrténetszemlélet szerint magasabb
fejlettségi foknak felel meg.

Az elsô két évszâzad nem hozott nagyobb vâltozâsokat.
Habâr a kirâlyi birtokok lassû felmorzsolôdâsa elôsegîtette a
nagybirtokos osztâly kifejlôdését (20), ezt ellensûlyozta a
vârjobbâgyok és az Aranybullâban emlîtett "serviensek"
felszîvôdâsa a kôznemesség soraiba, amelynek emlékét mâig is
ôrzi "szolgabirô" szavunk. (21) A kirâlyi vârmegyét nem
grôfsâg és hercegség, hanem végsô fokon a nemesi megye
vâltotta le, és az elsô nagy erôprôba az Aranybullâval, a
kôznemesség jogi helyzetének megerôsôdésével végzôdôtt.
Kialakult ugyan egy nagybirtokos csoport, amelynek tagjai
bizonyos elôjogokat, "immunitâsokat" is élveztek, de az
ismételten megerôsîtett osztatlan nemesség elve és a kôzjogi
tisztségek, valamint a velûk jârô hatalom személyes és nem
ôrôkôlhetô jellege ennek az osztâlynak kûlônvâlâsât meg-
akadâlyozta.

A kôvetkezô vâlsâg rôvid néhâny évvel késôbb kôvetkezett,
a tatârjârâs utân. A vârépîtés 1220-ig kirâlyi elôjog volt, IV.
Béla idején azonban a magânvârak épîtése (22) és a kirâlyi
vârak elajândékozâsa mâr olyan âltalânossâ vâlt, hogy a
nagybirtokos csoport hatalmi lehetôségei megszilârdultak, és
az utâna kôvetkezô gyenge kirâlyok idején ez a hatalom
ténylegesen is megnyilvânult. Azt kell mégis mondani, hogy itt
sem feudâlis fejlôdést, hanem inkâbb a feudalizmust megelôzô



anarchiât talâljuk. Csâk Maté vagy Aba Amadé nem
birtokolta a kirâlyi hatalom egy részét, csak legfeljebb
bitoroka. Egyetlen ilyen ûn. tartomânyurasâg sem volt egy
emberôltônél hosszabb életû. Tartomânyokrôl beszélûnk
ugyan, de az oligarcha nagyurak tartomânyai nem voltak
egyebek, mint a nagybirtokok szervezetlen fûzére. (23)
Jelentôs szerepet jâtszott ebben az a kôrûlmény is, hogy
kirâlyaink ugyan a vârakat mindig tartozékaikkal egyiitt
ajândékoztâk el, de ezeket a falvakat nem emelték ki kirâlyi
igazgatâsi beosztâsukbôl. (24)

Az Ârpâd-hâz kihalâsa utân uralomra kerûlô Anjouk
hûbéri vilâgnézete is rovidesen alkalmazkodott a magyar
szervezethez. Feudâlis hâtterûkre mutât, hogy a letûnt
oligarchia helyére ûj oligarchiât teremtettek, (26) amelynek
legnagyobb részét a régi nemzetségek szegényebb, tehât
kôzépnemes âgai alkottâk. Ez az ûj csoport mindenesetre
szélesebb kôrû volt, mint az elôzô; Fûgedi Erik hoz is ezzel
kapcsolatban értékes adatokat. (27) Ellentétben az Ârpâd-
kori politikâval, ûgy lâtszik, hogy az Anjouk âtruhâztâk a
vârak elajândékozâsâval mindazokat a btrâskodâsi elôjogokat,
amelyeket a vârnagyok, mint kirâlyi tisztviselôk élveztek. Ezzel
kapcsolatban a nagybirtok ônâllôsâga nôvekedett, de végzô
fokon a kôvetkezmény nem a nemesi osztâly âtalakulâsa lett
személyi fûggések lâncolatâvâ, hanem a jobbâgysâg és a
nemesség kôzôtt a vâlaszvonal kiélesedése és a jobbâgysâg
helyzetének fokozatos romlâsa.

A nagybirtok jelentôségét ellensûlyozta viszont a nemesi
megye fejlôdése. Az Ârpâdok kôzigazgatâsâval ellentétben az
Anjou politika jellegzetessége a hatalom delegâlâsa volt. (28)
Habâr ez is hûbéri jellemvonâs, a sajâtos magyar helyzet
ellenkezô eredményre vezetett, mert nâlunk a személytelen
nemesi megye vette ât azokat a hatalmi jogokat, melyek
nyugaton a feudâlis urakhoz, illetve azok feudumâhoz voltak
kôtve. Ezâltal a nemesi megye âtvette a kirâlyi vârmegye
szerepét, és benne fôként a kôzép- és kisnemesség érdekei
tûkrôzôdtek, végsô fokon pedig tovâbbra is a kirâly képviselôje,
az ispân ellenôrzése alatt âllott. (29)

Nagy Lajos politikâjâban nôvekvô mértékben jelentkezett a
kûlônleges magyar viszonyok kihangsûlyozâsa. 1351-ben ûjbôl
megerôsîtette az Aranybullât, kûlôn kiemelte a nemesség egy



és ugyanazon szabadsâgjogait, és teljes nemesi jogokat adott a
szabadosok egy tovâbbi csoportjânak. Ezenkîvûl vigyâzott arra,
hogy egy csoport se szerezhessen magânak tûlzott hatalmat, és
ha tôbb vâr volt is néha egy kézben, ezek a vârak âltalâban
egymâstôl olyan messze fekûdtek, hogy nem alkothattak
ôsszefûggô hatalmi alapot. (30)

Az Anjou-kirâlyok âltal képviselt hûbéri vilâgnézet tehât
hozzâidomult a sajâtsâgos magyar âllapotokhoz, és az Arpâdok
âltal képviselt személytelen fûggés tovâbbra is jellemzô vonâsa
maradt az orszâgnak, ûgyszintén az osztatlan nemesség elve,
valamint a kôzjogi hatalom funkciôkhoz kôtôtt és nem
ôrôkletes jellege. (31)

Ebben az idôben fejlôdôtt tovâbb egy lâtszôlag feudalizâlô
intézmény is, amellyel elôszôr az 1250-es évekhen talâlkozunk,
az ûn. familiârisok intézménye, amikor egyes kisbirtokosok
vagy fôld nélkiil maradt ifjabb fiak személyes hûséget fogadtak
szomszédos nagybirtokosoknak. Ne tévesszûk ezt ôssze az ismert
feudâlis hûségeskûvel. Ez az eskii személyes volt, nem
vonatkozott a birtokra, amely tovâbbra is a nemesi vârmegye
keretébe tartozott; az eskûtevô még csak az ûr birôi joghatâsa
alâ sem kerult, mégkevésbé kôtelezte utôdait. (32)

Az Anjouk utân, Zsigmond idején egy, tôrténelmûnkben
egyedûlâllô helyzettel talâlkozunk: a siklôsi egyezmény és Cillei
Borbâlâval valô eljegyzése utân teljesen âtadta az orszâg
kormânyzâsât egy fôûri Hgânak, amelynek tagjait egymâshoz
szoros rokoni kapcsolatok is fûzték, ugyanakkor pedig a
koronabirtokok az orszâg teruletének alig 5%-âra zsugo-
rodtak. (33) Bârmilyen fontos volt is ez a tény az orszâg
politikai tôrténelmének szempontjâbôl, nem fejlesztette tovâbb
a nagybirtokos csoport elvâlâsât a nemességtôl, sôt a lîgâba
nem tartozô nagybirtokosok még kôzelebb is szorultak a
kôzépnemes réteghez. (34) Tulajdonképpen egy csalâd elô-
retôrését talâljuk a korona felé, de jogilag még annak esetében
sem talâlunk vâltozâst.

Volt ugyan egy ûjîtâs, amely ûj fejlôdési lehetôségek felé
nyitotta meg az utat, de ennek a feudâlis kibontakozôdâshoz
semmi kôze sem volt, hacsak nem gâtlôlag: Zsigmond 1405-ôs
dekretuma, amelyben a mezôvârosokat Buda vâros jogaival
ajândékozta meg. Lehetséges, hogy ezzel a nagybirtokos urak
hatalmânak ellenszeréûl akart ûj erôt meginditani.(35)



A Zsigmond és Mâtyâs kirâlyok kôzôtti években gyakor-
latilag tovâbbra is a bârôk kormânyoztâk az orszâgot, nem
csoda tehât, ha târsadalmi téren semmi szâmottevô vâltozâst
sem talâlunk — vagy talân az a csoda, hogy a kirâlyi elôjogok
delegâlâsa és a kormânyzôsâgok tovâbbra is csak személyekre
szôltak, nem pedig ôrôkôs jogon. Ez mutatja az elsô
Ârpâd-hâzi kirâlyaink âltal felépîtett rendszer szivôssâgât és
korât messze meghaladô jellegét.

Mâtyâs uralkodâsa idején mélyrehatô vâltozâsok tôrténtek.
Kirâlyi tanâcsâban a régi csalâdok tagjai nemcsak kisebb-
ségben voltak, de fôként udvari és birôi, tehât szépen hangzô,
de kis befolyâssal jârô tisztségeket tôltôttek be. (36) A tanâcs
tôbbi tagjânak is csôkkentette befolyâsât azâltal, hogy egyre
tôbb parancs kelt "a kirâly ûr sajât megbizatâsâbôl", valamint
azâltal, hogy nôvekvô mértékben hagyatta jôvâ rendelkezéseit
az orszâggyûlés âltal. (37) Lehetséges, hogy itt a modem
fejlôdés jeleit talâljuk: a hatalmi tartalmuktôl megfosztott
cîmekkel a kôzponti hatalom erôsôdôtt, ami Magyarorszâgon
kônnyebb volt, mint Nyugaton, mert a cimek môgôtt amûgy is
csak kôzjogi, nem pedig ôrôkôs terûleti hatalom rejlett.

Sajnos, ezzel pârhuzamosan Mâtyâs felûjitotta a régi
kirâlyok birtokajândékozô politikâjât, és ezzel hatalmi alapot
adott annak a csoportnak, amelynek hatalmât mâsrészrôl
korlâtozni akarta. "A régi nagy arisztokrata csalâdokat Mâtyâs
egyeduralma bântotta — îrja Fûgedi Erik — az ûjonnan
felemelkedettek pedig nem tudtak belenyugodni a bârôi cîm és
a tényleges hatalom kôzôtti éles ellentmondâsba. îgy âllott
Csontmezôn...egymâssal szôvetségben Bâthori Istvân, Orszâg
Lâszlô és Kinizsi Pâl — Corvin Jânossal szemben." (38)

Egy mâsik veszélyes ûjitâst is meg kell emlîteni. Mindig
hangsûlyoztuk, hogy a magyar jogszokâsok nem ismerték az
ôrôkôs tisztségeket, cimeket vagy a cîmek môgôtt rejlô
ôrôkletes hatalmat. (39) Mâtyâs viszont Vitovec Jânost
Zagorje megye, Zâpolya Imrét pedig Szepes megye ôrôkôs
ispânjâvâ nevezte ki, Bânfi Miklôs, majd Geréb Péter pedig azt
a kivâltsâgot kapta, hogy az "ôrôkôs ispânokhoz hasonlôan"
vôrôs pecsétviaszt hasznâlhasson. (40) Mâtyâs adomânyaiban
kétségtelenûl nyugati hatalmi szimbolikât kell lâtnunk (41),
amely az ô erôs keze alatt csak jelentéktelen formasâg volt, de
ezâltal olyan bârôi stâtust teremtett, amely egyedûl a kirâly



személyes bîrâskodâsa alâ tartozott. Amint meghalt, meg-
nyilvânult a kôzjogi funkciô viselésétôl fùggetlen, ôrôkletes
bârôi status megalkotâsânak végzetes kôvetkezménye.

A kôvetkezmények tragikusak, elkerûlhetetlenek voltak.
Ha elsô kirâlyaink idején az arânylag kis, de jôl szervezett
Magyarorszâg sikerrel verte vissza a hatalmas hûbéri csâszâr
minden tâmadâsât, ûgy most a szervezetlen és megbîzhatatlan
bandériumokra utalt magyar kirâlynak kellett elbuknia a jôl
szervezett ottoman szultânsâggal szemben.

A tények vitathatatlanok, de kétséges, mennyiben fedik az
idejétmûlta feudâlis fejlôdés fogalmât. Az emlîtett — mond-
hatnânk — feudalizâlô jelenségek végig elszigetelt események
maradtak. Talân nem is véletlen, hogy az elsô feudâlisnak
nevezhetô nagyûri csalâd, a Zâpolya, egyûttal az utolsô is volt,
és hatalma csak lépcsôfok volt a teljes kirâlyi hatalom elnyerése
felé. (42) Inkâbb felelhet ez meg ismét egy ûj dinasztia
feltôrésének, mint egy âltalânos feudâlis rend és szervezet
kialakulâsânak. Tovâbbra is fennmaradt a megyei rendszer, és
az emlîtett csoport, amely tôrténelmûnk folyamân egyedûl
kerûlhet a feudalizmus gyanûjâba, egy emberôltô alatt nagy
részben eltûnt. Az ûj mâgnâsok kaptak ugyan eleinte lassan,
késôbb rohamosan nôvekvô szâmban grôfi és bârôi cîmado-
mânyokat, de ezek nem jârtak egyutt terûleti hatalommal.
Egyszerû udvari cîmek maradtak, amelyek feudâlis mâzt
jelentettek csupân minden tartalom nélkùl.

A fejlôdést tehât nem lehet valôban feudâlisnak nevezni.
Egy oligarchia kivirâgzâsa volt, amelynek utôdai egyszerû
udvari mâgnâsokkâ sûllyedtek, akik a Napkirâly versailles-i
udvarânak példâjâra a kirâlyi kegy visszfényét elegendô
jutalomnak tartottâk; politikai vagy hatalmi tôrekvésekbôl
annyira kikapcsolôdtak, hogy nemzeti hovatartozâsuk is
sokszor kétségessé vâlt.

Egy ezredév nagy részén futottunk végig, talâlkoztunk
nagyurakkal, udvari grôfokkal, oligarchâkkal, cimkôrsâggal,
de feudalizmussal vajmi kevéssé. Ennél a megâllapitâsnâl
érdemes megâllni egy pillanatra. Mivel magyarâzhatô ez a
kûlônleges magyar helyzet? Nem hiszem, hogy messze jârnék az
igazsâgtôl, ha ezt a Szent Istvân orszâgszervezésének tudnâm
be. Az âltala alapîtott kirâlyi vârmegye és utôdja, a nemesi



megye, olyan hatalmi és jogi gôcot alkotott, amely lehetetlenné
tette azt a feudâlis fejlôdést és rendszeres tûlkapâst, amellyel
Nyugaton talâlkozunk. Ha ezt a néha kisebb, néha nagyobb,
de mindig tényleges hatalmat ôsszekapcsoljuk az osztatlan
nemesség gondolatâval és azzal a hagyomânnyal, hogy a kirâly
hatalma a honfoglalô nemzetségek és utôdaik, a nemesség
ônkéntes elismerésébôl ered, akkor nyugodtan mondhatjuk,
hogy a kôzépkori Magyarorszdg Eurôpa legmodemebb dllam-
szervezetét alkotta, és ennek részleges tûlélése adta meg a
lehetôséget arra, hogy az orszâg megôrizhesse viszonylagos
fûggetlenségét Béccsel szemben és nem sùllyedt le az ôrôkôs
tartomânyok kôzé.

Ha ûgy tûnnék, hogy esetleg eltûlozom Szent Istvân
mûvének szerepét és kihatâsât, szeretném valakinek a szavait
idézni, akit igazân nem lehet elfogultsâggal vâdolni. Veres
Péter îrta: "nekem itt csak az a fontos, hogy az istvânkirâlyi
politikâval tovâbb lehetett élni, mert îme, én is, a szocialista
forradalmâr, ezer év multân elmélkedni kényszeriilôk rôla."

JEGVZETEK

A tôrténelmi hâtteret, valamint sok itt nem is szereplô adatot hârom kor hârom
nagv tôrténelmi mûvébôl vettem (Panier Gyula—Hôman-Szekfû és Molnâr Erik).
A târgy âltalânossâga miatt ezekre a mûvekre legtôbbszôr nem is jegyzem az
utalâsokat. A rôvidîtések a kôvetkezô mûvekre utainak:

BK Bakay Kornél: A magyar âllamalapitâs. (Gondolât, 1978, Bp.)
FE/UK Fûgedi Erik: Uram, kirâlyom... (Gondolât, 1974, Bp.)
FE/VT FCigedi Erik: Vâr és târsadalom a 13-14. szdi Magyarorszâgon (Akadémia,
1977, Bp.)
Gyôrffy Gyôrffy Gyôrgy: Istvân kirâly és mûve. (Gondolât, 1977, Bp.)
KCY Kristô Gyula: A XI. szdi hercegség tôrténete Magyarorszâgon (Akadémia,
1974, Bp.)
Mac Macartney, G.A.: Hungary (Edinburgh University Press, 1962).
MF Maksay Ferenc: A magyar falu kôzépkori telepûlésrendje. (Akadémia, 1971, Bp.)

1. Ezzel bozhatô kapcsolatba, hogy Franciaorszâgban csak Maison de Bourgogne,
Maison d'Anjou megnevezéseket talâlunk csalâdnevek helyett, mlg Angliâban a
Norfolk, Chester stb. nevek egyarânt vonatkoznak a hûbéri terûletre és annak minden
bûbérurâra.

2. Ilyen kôrûlmények kôzôtt természetes, bogy a kirâlyi kôzigazgatâsnagy részben
ôsszevegyult a hûbéri alâvetettség vonalaival és hûbéri terûletekkel.

3. A latin megkûlônbôztetést basznâlva, a hûbérûr személyében egyesltette a
"potestas"-t és a "potentia"-t, mîg a hatalom ôrôkletessége kifejlesztette az
"auctoritas"-t is. Részletes ôsszefoglalâst Id.Gyôrffy 590/93. oldal.

4. Eza kifejezés ugyan egy 1214-es oklevélbôl ered, de jôl jellemzia teljes nemesség
alsô batârât megkôzelitô csoportokat. A serviens megnevezés tûlsâgosan bizonytalan,
mert egyformân jelôlte a hâztâji szolgâlôkat és Dâniel halicsi kirâlyt, aki



fôlovâszmesteri tisztjébôl kifolyôlag ugyancsak "kirâlyi szolga" volt. Habâr a marxi
tôrténelemkutatâs nagy figyelemmel kisérelte meg a târsaclalom rctegezôdésének
feltârâsât, elismeri, hogy a kiilônbôzô megnevezések értelmc laza és âllandôan vâltozô
volt. Ezt jellemzi Molndr Erik megjegyzése: "az egyik legfontosabb târsadalmi
folyamat éppen a szolgacsalâdok foldre iiltetése, gazdasâgi ônâilôsâguk biztositâsa."
Maksay megjegyzi, hogy a kôltôzkôdési joggal birô szolgâltatôk még ûj falvakat is
alapitottak. (MF 41.o.) Erôltetettnek tûnik tehât cgy felismcrhetô rétegezôdés
keresése.

5. Régebbi helyi formâkra sem lehet visszavezettii, mcrt "amit még a legfejlettebb
Pannôniâban is talâlunk, az sem azonos a magyar vârmegycszervezettel." (Gyôrffy,
191. oldal)

6. Szent Istvân talân Géza egyes kezdeményezéseire tâmaszkodott, mert annak
uralkodâsa idején mâr egyes tôrzs- és nemzetségfôk katonai kiséretc, és esetleg vâraik
is, fejedelmi hatalom alâ keriiltek. A korai âtalakulâsra mutât, hogy csak vârjobbâgyi
eredetû nemesek tartottâk magukat a Kér vagy Kùrt nemzetség ("de genere Qer')
tagjainak. (Gyôrffy 197. oldal)

7. Ezt mâr Pauler is megjegyezte; Id. még Gyôrffy 197. o.
8. Gyôrffy 198 vârjobbâgyi telepulési helyen mutatja ki kisnemesi falvak

csoportulâsât. Miutân a vârjobbâgyok kirâlyi fôldeken laktak, helyzetiik csak 11 Endre
korâban szilârdult meg véglegesen, akinek nevéhez fûzôdik a vârjobbâgyok javâra tett
szâmos ôrôkjogû birtokadomânyozâs.

9. A dukâtusokkal kapcsolatban ûjabban megjelent gazdag irodalom âltalâban a
honfoglalâs utâni elsô évekre teszi keletkezésûket. Kristô Gyula ezt azonban tûl
korainak tartja.

10. Gyôrffy, 22. o.
11. Ld. a 8. sz. jegyzetet
12. Ezek egy részét oklevelek ûgy emlltik, mint "szabad a vârtôl, de nem a

kirâlytôl". Valôszlnûleg a kirâly magânbirtokân élô serviensek és udvarnokok, de
kôzéjiik sorolhatôk a szabadosok egyéb csoportjai is.

13. II, 2. par. Idézi: Gyôrffy.
14. Gyôrffy, 519. o.
15. Két kirâlyt is tâvolltottak el nevében: Aba Sâmuelt ellenfelei jogtalan kivégzése

miatt, és Pétert, akinek csâszâri hûbéreskuje a német jogrendet a magyar jog fôlé
helyezte. Ld. Kosztolnyik Z.: Az 1046-os csanâdi gyûlés. (A XIV. Magyar Talâlkozô
Krônikâja, Cleveland, 150/56. o.)

16. A dmet III. Béla kancellâriuma hozta divatba.

17. "Valakinek bârôi mivolta egyszerre volt dm és stâtus." (FE/UK 161. o.) Fiigedi
ugyancsak megemllti, hogy Rozgonyi Istvân pozsonyi ispân csak "vitézlô" volt, habâr
ugyanazon oklevél apjât mint "néhai nagysâgos Rozgonyi Simont" emlUi, akinek, mint
néhai orszâgbirônak, kijârt ez a dmzés. (FE/UK, 147. o.)

18. 11,16 par. Gyôrffy szerint a "servus, serviens" kifejezés nem jelentett rabszolgât.
19. Idézi; BK.

20. A nagybirtok a XI. szâzadban az orszâg teriiletének alig 5%-ât jelentette.
(KGY)

21. Ezt a kifejezést elôszôr Zsigmond 1405-ôs dekrétuma hasznâlja, amikor a
serviensek ûjabb csoportja részesult teljes nemesi elôjogokban.

22. Részletes adatokat ld. FE/VT 23. o.

23. FE/VT 67. o.

24. FE/VT 44. o.

26. Ezek hatalma természetesen nem hasonlUhatô a XIII. szd. végén uralkodô
helyzettel. A vârak tôbbsége még Nagy Lajos halâlakor is kirâlyi kézen volt, és a
vârnagyok âtvették a megyés ispânok hatâskôrének nagy részét. A vârnagyok
szerepének részletes târgyalâsât ld. FE/VT 177. o.



27. FE/VT 177. o.

28. Mac. 44. o.

29. Ugyanerre az idôszakra esik a csalâdi cimerek elterjedése. A nyugati
hasznâlattal cllentétben ezek a régi nemzetségi cimereknek feleltek meg.

30. FE/VT 86. o.

31. "A magyar jog ismert ugyan bàrôi stâtust, de bârôi szârmazâst nem. (FE/UK
147) Az orszâgon kivûl viszont talâikozunk olyan esetekkel, mint Szécsi Dénes, aki a
bécsi egyetemre mint "Lendva hercege" iratkozott be. vagy SzécsiJânos, aki a pâpânak
irt levelében magât "bârôi nemzetségbôl szârmazônak" mondja. Ezekre nincsen
pârhuzam az orszâgon belûl. (FE/UK 149/50 o.)

32. FE/VT49.0.

33. Mac. 49. o.

34. Zsigmond hosszû uralkodâsa idején csak ôt kôznemes kerûlt be kirâlyi
tanâcsâba, mîg az ôsszes tôbbi kinevezés 19 csalâd tagjai kôzôtt oszlott meg,
amelyeknek tûlnyomô tôbbsége Garai Miklôs rokonsâgâba és sôgorsâgâba tartozott.
(FE/UK)

35. Zsigmond dekrétumaival kapcsolatban: "(Sigismundus) was the true father of
Hungary's international trade, which he advanced by abolishing internai duties,
regulating tariffs on foreign goods and standardizing weights and measures." (Mac.
48. o.)

36. Mâtyâs kirâlyi tanâcsâban 20 régi csalâd mellett 39 ûj csalâd tagjai szerepelnek,
mig fôpapi kinevezések 50%-os arânyban estek jobbâgycsalâdok gyermekeire. (FE/UK
184. o.)

37. FE/UK 188. o.

38. FE/UK 191. o.

39. Hunyadi Jânos esetében talâikozunk elôszôr kivétellel, akit V Lâszlô Beszterce
megye ôrôkôs ispânjâvâ nevezett ki azzal a joggal, hogy leveleire vôrôs pecsétet
tehessen. III Frigyes csâszâr a Szentgyôrgyi és Bazini grôfoknak engedélyezte a vôrôs
pecsét hasznâlatât, és megâllapitotta, hogy ezâltal Magyarorszâg nâdorânâl is
magasabb rangba kerûltek. Mindkét esetben idegen szokâssal âllunk szemben.
(FE/UK 210. o.) Meg kell jegyeznûnk, hogy abban a korban a clmek és kûlsôségek
mô.gôtt tényleges hatalom is rejlett. A sok utalâs a clmekre tehât egyûttal utalâs a
môgôttûk rejlô hatalomra is.

40. FE/UK 210/211. o.

41. Mâsként kell nézni az Oguz-nemzetség esetét, amely mint "vârmegyei
kôznemesség kôzôssége" szerepel a XII szd. 6ta, és amely régi besenyô szokâsra valô
hivatkozâssal blrta a vôrôs pecsét hasznâlatânak jogât. (Fehér Mâtyâs Jenô kôzlése.)

42. Az a tény, hogy a hârom (Garai-, Hunyadi-, és Zâpolya ) csalâd esetleg
feudâlisnak is mondhatô elôjogokat szerzett, Cillei Borbâla, Mâtyâs és Zâpolya Jânos
személyében magât a kirâlyi méltôsâgot is elérte, alâtâmasztja a vélt feudâlis példâk
kiilônleges elbirâlâsânak sziikségességét a feudâlis kereteken klvùl. Ami viszont a
Németûjvâri, valamint a Szentgyôrgyi és Bazini grôfok elôjogait illeti, ezek gyôkerei
mind az orszâgon kiviil kereshetôk (lâsd még a 39. szâmù jegyzetet).

43. Ezek a sorok Veres Péter "Bôlcs és balgatak ôseink" clmû kônyvébôl
szârmaznak.



Vitéz Erdélyi Istvân (Long Island City, NY):

A KÂRPÂT-MEDENCE SZEREPE
AZ EGYESULT EURÔPÂBAN

Miutân 1979 jûnius 10-én megvâlasztottâk az Eurôpa-
parlamentet, amely politikailag az elsô komoly lépés az
Egyesiilt Eurôpa felé, az egész vilâg nagy érdeklôdéssel vârja,
megszûletik-e belôle az Egyesiilt Eurôpa, és ha igen, milyen
lesz az? Még Hua Goufeng, a 700 milliôs Kîna elsô szâmû
vezetô embere sem szûnt meg eurôpai lâtogatâsa sorân az
eurôpai orszâgok ôsszefogâsât, egyesiilését sûrgetni.

Ma mâr kétségtelen, hogy a tôrténelmi fejlôdés a
helytelenûl értelmezett és bûnôs, erôszakos môdon alkalmazott
"népek ônrendelkezési joga" ellenére — minek kôvetkeztében
szinte ôrânként szûletnek meg az életképtelen, mesterséges,
heterogén lakossâgû, tôrténelmi, kulturâlis mûlt nélkûli
jelentéktelen âllamocskâk a vilâg kûlônbôzô részeiben, hogy
csak az ENSZ 152. legûjabb tagâllamât, a 616 négyzetkilo-
méternyi, 120 ezer néger és mulatt lakossâgû Saint Lucia
szigetâllamot emlitsem — az Egyesiilt Âllamokhoz, Szovjet-
uniôhoz és Kînâhoz hasonlô kontinensnyi birodalmak kiala-
kulâsa felé vezet. Mârcsak azért is, mert a szédiiletes iramban

fejlôdô technika vivmânyainak elôâllîtâsâra és ûzemben
tartâsâra lassan még a gazdasâgilag és iparilag fejlett âllamok
sem lesznek képesek. Ez elsôsorban Eurôpâra vonatkozik,
amely két téridegen hatalom: a pânszlâv-bolsevista Szovjetuniô
és a monokapitalista Egyesûlt Âllamok behatolâsa kôvet
keztében most éli tôrténelmének talân legvâlsâgosabb idejét.

Ha az eurôpai népek nem akarnak atomsirba temetkezni
vagy a két téridegen hatalom szolgasâgâba sûllyedni, sûrgôsen
egyesûlniûk kell. Nemcsak azért, hogy veszélyeztetett, meg-
alâzô helyzetiikbôl kiszabaduljanak, hanem azért is, mert
Kînânak harmadik nagyhatalomként valô jelentkezése ellenére
a két szuper-hatalom: az Egyesiilt Allamok és a Szovjetuniô
kôzôtt a vilâg biztonsâga érdekében sûrgôsen szûkség van a
mérleg nyelvére. Es erre a szerepre egyedûl az Egyesûlt Eurôpa
képes. A kezdeményezô lépések gazdasâgi és most politikai
vonalon mâr meg is tôrténtek.

Hogy azutân az Egyesûlt Eurôpa kôzel 350 milliôs
tômegével, kimerîthetetlen szellemi tartalékâval, tôbbezeréves



tôrténelmével, magas kultûrâjâval hamarosan kinô majd ebbôl
a szerepbôl és ûjra a vilâg kôzpontja, sarokkôve lesz, az biztos.
De az is biztos, hogy ezt az Egyesûlt Âllamok és a Szovjetuniô is
tudja és ettôl jobban fél, mint az ôrdôgtôl. Ez a soha ki nem
mondott kôzôs érdek kôti ôssze a lâtszôlag merôben ellentétes
két vilâghatalmat, s ez a felismerés irânyîtja az Egyesûlt
Allamoknak agresszivebb partnerével szemben elkôvetett
megalkuvâsra, engedékenységre, koegzisztenciâra hajlamos, az
egész vilâgra végzetes politikâjât.

Mielôtt râtérnék a dolog lényegére, egy kérdést kell
tisztâznunk.

A fôldrajzi Eurôpât az Ural-hegység, a Volga, a Kâspi-
tenger és a Kaukâzus vâlasztja el Azsiâtôl. Ez azonban teljesen
ônkényes meghatârozâs, mert a legôsibb idôk ôta létezik egy
mâsik Eurôpa, amit keleten a Baltikum, a Kârpâtok és a
Dardanellâk zârnak le.

Padânyi ezt îgy fogalmazta meg:
"Van egy fôldrajzi értelemben vett Eurôpa és van egy

"eurôpai" Eurôpa... Ez az Eurôpa valahol a keleti hosszûsâg
25. foka tâjân végzôdik... Ami a 25. hosszûsâgi fokon tûl van,
bârmennyire is "Eurôpâ"-nak âllitja a fôldrajz, nem az. Sem
lelkében, sem formâiban, sem mûltjâban. Az "eurôpai"
Eurôpa fôldrajzilag nem mâs, mint az eurâziai kontinens
masszîv nyûlvânyokkal kôrûlcsipkézett nyugati félszigete,
amelyet az Eszaki-tenger és a Fekete-tenger egymâshoz
legkôzelebb esô pontjai kôzôtt hûzott egyenes vonal vâlaszt le
az ôriâsi kontinensrôl. Ez a vonal Kônigsberg kôrnyékétôl, a
Memel-torkolattôl indul el és valahol a Dnyeszter-torkolat
mélyén éri el a Fekete-tengert. S valôban, ez a vonal jelenti
annak a talân ezer kilométer széles sâvnak keleti szegélyét,
amely az "eurôpai" Eurôpât az "âzsiai" Eurôpâtôl fôldrajzilag
elvâlasztja és amelynek nyugati szegélyét viszont a Stettin és az
Adria északi csûcskéjén levô Trieszt kôzôtti vonal jelenti.
Valahol a két vonal kôzôtt levô sâv belsejében végzôdik a gôtika
vilâga és valahol a kettô kôzôtt kezdôdnek a hagymakupolâk.
Valahol a két vonal kôzôtt zârôdott le a pâncélos kôzépkor
eurôpai lovagvilâga, s valahol a kettô kôzôtt kezdôdtek a
hâremek. Valahol a két vonal kôzôtt tûnik el az abbé és hallgat
el a hegedû, és valahol a kettô kôzôtt jelenik meg a pôpa és
kezd el ciripelni a balalajka. A Budapest-Danzig vonal



még minden izében és minden vonatkozâsâban "nyugat", a
Bukarest-Kiev vonal mâr minden îzében és vonatkozâsâban

"kelet"." (Egyetlen menekvés, 1967.)
II. Jânos Pâl pâpa még bîboros korâban a milânôi "Vita e

pensiero" cîmû folyôiratban "Gondolatok Eurôpârôl és Kôzép-
Eurôpârôl" cîmmel nagyobb tanulmânyt irt. Érdekes môdon
ebben majdnem ugyanolyan megâllapîtâsokat tesz, mint
Padânyi, amikor ezeket îrja:

"Eurôpa tôbb mint harminc esztendeje tartô kettéosztâsa
nyugati és keleti Eurôpâra, bizonyos értelemben megszûntette
Kôzép-Eurôpa fogalmât. Eurôpa kôzepén hârom évtizede
egyfajta politikai hatâr hûzôdik végig, amely még egyugyan-
azon népet, nevezetesen a német népet is kettészeli. Ezzel
szemben szâzadunk elsô felében...Kôzép-Eurôpa eleven fo-
galom volt, ezt a fogalmat mindenekelôtt az ott élô népek
vallottâk... Eurôpai fôldrajzi hatârainak meghatârozâsa nem
probléma... Eurôpa orientâlis s okcidentâlis kettéosztôdâ-
sânak folyamata a mâsodik évezredben ment végbe s ennek a
magyarâzata a két vallâsos-kulturâlis kôzpont befolyâsa. Ez a
két kôzpont: Rôma és Konstantinâpoly. Az a tény, hogy az
"eurôpaisâg" hatârai a fôldrajzi Eurôpân belûl vonulnak,
szoros ôsszefûggésben âll ennek a két kôzpontnak kialaku-
lâsâval..." (Ûj Eurôpa)

Mâs szôval, a Baltikum-Kârpâtok-Dardanellâk vonalâtôl
nyugatra fekvô teriilet nemcsak fôldrajzi, hanem tôrténelmi és
szellemi egység is: ez a fehér fajtânak és kultûrâjânak klasszikus
fôldje. Ami ettôl keletre van, ha részben keresztény is, mâr
Azsia.

Ezen a teruleten a fehér ember mâr tôbbszôr alakitott ki
olyan kulturâlis, târsadalmi és politikai egységet — hogy csak a
Rôma-Gallia(Pârizs)-Pannônia(Aquincum) erôhâromszôgre
épiilt Rômai Birodalmat, a Karoling-birodalmat vagy a
kôzépkori univerzalista-keresztény Eurôpât emlitsem — , ame-
lyet nyugodtan nevezhetûnk Egyesûlt Eurôpânak és tekint-
hetûnk a megszûletendô tôrténelmi elôdjének.

Sokat îrtak mâr az Egyesûlt Eurôpârôl és a titkos fiôkok
mélyén talân mâr készen is vannak a tervek, de a nagy
nyilvânossâg elôtt még senki sem vâzolta fel — mégcsak
hozzâvetôlegesen sem — kûlsô, fizikai keretét, amit azutân
idôâllôan ki lehet majd tôlteni élettel, tartalommal. Azzal



azonban mindjârt tisztâban kell lennùnk, hogy az Egyesûlt
Eurôpa se kûlsô szerkezetében, se belsô szervezettségében nem
hasonlit, de nem is hasonlithat az Egyesûlt Âllamokhoz, s
mégkevésbé a Szovjetuniôhoz, de nem lesz még csak a kettô
szintézise sem.

Egyetlen fôidrész sem rendelkezik annyi hatârozott, zârt
fôldrajzi egységgel, mint az "eurôpai" Eurôpa: délen a
Balkân-, Appenini- és Pireneusi-félsziget; nyugaton az angol és
îr sziget; északon a Skandinâv-félsziget; keleten a Kârpât-
medence, amely egyben a vilâg legtôkéletesebb szârazfôldi
fôldrajzi egysége. Ezeket az egységeket a Berlin-Madrid-
Konstantinâpoly erôhâromszôg fogja egybe, amelynek cso-
dâlatosképpen pontosan a felezôpontjâba esik a Rômai
Birodalmat — ûgy is mondhatnâm, az ôkori Egyesûlt Eurôpât
— ôsszefogô kisebb erôhâromszôg.

Eme adottsâgok alapjân az Egyesûlt Eurôpa csakis az ôrôk
természeti tôrvények âltal kialakîtott fôldrajzi egységekre és az
ezek âltal meghatârozott természetes fejlôdés sorân kialakult
sokszâzéves tôrténelmi mûlttal, sajât nyelwel és egyedi
kultûrâval rendelkezô âllamegységekre épûlhet fel idôâllôan,
nem pedig — ahogy egyesek szeretnék és képzelik — soha nem
létezett, mesterséges mozaik-âllamokra. Ezeknek az egyen-
rangû, egyenlô sûlyû, ônmagukban is életképes, erôs, egész-
séges, sajâtos tôrténelmi hivatâssal rendelkezô âllamegy-
ségeknek belsô rendjét minden kûlsô befolyâstôl mentesen az
ott élô népeknek kell kialakîtaniuk az âllamegység jellegzetes
fôldrajzi, gazdasâgi, hadâszati, kulturâlis, népi, nyelvi és
tôrténelmi adottsâgaiknak megfelelôen. Ez elsôsorban vo-
natkozik a Kârpât-medencére.

A leendô Egyesûlt Eurôpa azonban csak akkor tudja
betôlteni hivatâsât, és csak akkor lesz idôâllô, ha keleti hatârât
a Baltikum-Kârpâtok-Dardanellâk vonalâig tolja elôre, és ha
visszatér a mâsfélezeréves eurôpai, univerzalista keresztény

kultûrâhoz, amely a francia forradalom vérgôzôs mocsarâba
fulladt bele. Mâs szôval, ha — feledve a kôzel kétévszâzados

tragikus kôzjâtékot, amelynek szûkségszerû kôvetkezménye
volt, hogy odajutott, ahol most van — nemcsak névlegesen és
formailag, hanem a szô valôdi értelmében minden "izmus"
nélkûl ûjra keresztény lesz.



Franz Kônig, Bées bîboros érseke, "Eurôpa erkôlcsi vâlsâga
és a kiût" (Uj Eurôpa) cîmû cikkében ezeket îrja:

"Eurôpa tôrténete a kereszténység nélkiil elképzelhetet-
len... Eurôpâbôl szellemi âramlatok indultak ki, innen induit
el a keresztény hitre térités. Eurôpâbôl induit el a kereszténység
éppenûgy, mint a materialista târsadalmi felfogâs "ûdvôzîtô
tana". A technikai civilizâciô is innen induit el diadalmas

ûtjâra az egész vilâgon. A kommunizmus és hitetlenség is
Eurôpâbôl vâgott neki a nagyvilâgnak. De Eurôpâbôl kell
kiindulnia az egész vilâg szellemi megûjhôdâsânak is... Ezt a
megûjhôdâst csakis a kereszténység hozhatja... A keresztény-
ségre elmondhatatlanul nagy feladat vâr a jôvô Eurôpâjâban.
A kereszténységnek kell biztositania az ûj Eurôpa alapjait... Es
csak ez mentheti meg Eurôpât. " (Ûj Eurôpa)

A francia Bernhard Alix, Le Mans pûspôke, egy katolikus
konferenciân azt javasolta, hogy a leendô Eurôpai Egyesûlt
Âllamok védôszentje Szent Benedek legyen. Az a Szent
Benedek, akinek fiai, a bencések vetették el Eurôpa fôldjén a
keresztény kultûra magvait.

Ezek elôrebocsâtâsa utân, ha felrajzoljuk a térképre a jôvô
Egyesûlt Eurôpâjât, annak a kôvetkezô âllamegységekbôl
kellene âllania: Spanyol-Portugâl Uniô —îrorszâg —Anglia —
Franciaorszâg — Benelux-âllamok — Svâjc — Németorszâg —
Skandinâv Uniô (Svédorszâg, Norvégia, Dânia) — Balti Uniô
(Finnorszâg, Esztônia, Lettorszâg, Litvânia) — Lengyel-Cseh
Uniô — Magyar-Horvât Uniô —Olaszorszâg—Gôrôg-Albân
Uniô —Balkân Uniô (Szerbia, Bulgâria, România) — Tôrôk-
orszâg.

Jôllehet ez a felsorolâs egyrészt maga helyett beszél,
mâsrészt részletes kifejtése csak nagy, âtfogô tanulmâny
keretében lenne lehetséges, mâr most néhâny hozzâfûzést kell
tennem.

Ausztriât, a németség Ostmarkjât fôldrajzi fekvése és ôsi
tôrténelmi hivatâsa elvâlaszthatatlanul a német tômbhôz

kapcsolja. A cseh medence a lengyel térség nyugati védô-
bâstyâja a németséggel szemben, tehât odatartozik. Itt kell
megjegyeznem, hogy Lengyelorszâg alatt a tôrténelmi, illetve
azt a legjobban megkôzelîtô, két vilâghâborû kôzôttit értem.
Kelet-Poroszorszâgot, a Baltikum sarokkôvét, fôldrajzi fekvése



és tôrténelmi mûltja kapcsolja a Baltikumhoz. A gôrôgkeleti
Balkân Uniô és a mohamedân Tôrôkorszâg a régi gôrôg-rômai
és az Ozmân Birodalom tôrténelmi hagyomânyai alapjân az
eurôpai nagy erôhâromszôg délkeleti sarokpontjât lesz hivatott
alâtâmasztani; bekapcsolâsât nemcsak a fôidrajzi és politikai
szûkségszerûség diktâlja, hanem az a felismerés is, hogy ezt a
keleti szellemiségû és kultûrâjû Eurôpa-idegen terûletet
Eurôpa végre eurôpizâlja és bekapcsolja az eurôpai kultûra
vérkeringésébe. Ezen a terùleten tehât az Egyesûlt Eurôpâra
nemcsak politikai, gazdasâgi stb. feladatok vârnak, hanem a
jôvô szempontjâbôl kiszâmîthatatlan jelentôségû missziôs
feladat is anélkûl, hogy a mâr ûgyis eurôpai ûtra tért
mohamedân tôrôkôket kereszténnyé kellene tenni.

Részletesebben kell szôlni a Magyar—Horvât Uniôrôl.
A fôidrajzi, gazdasâgi, hadâszati stb. szûkségszerûség és a

leendô Egyesûlt Eurôpa érdeke kôvetelôen irja elô, hogy keleti

kulcsterûletén, a Kârpât-medencében a félévszâzaddal ezelôtt
esztelenûl szétrombolt évezredes âllami egységet helyeâllîtsâk.
Az ott élô nemzetiségeknek minden kûlsô befolyâstôl mentesen
meg kell talâlniuk az âllamalkotô magyarsâggal a békés
egyûttélés môdozatait, s tudomâsul kell venniûk, hogy a
Kârpât-medencében, sajâtos szerkezeténél fogva, semmiféle
belsô hatâr, még etnikai sem hûzhatô az egész és a részek sûlyos
kâra nélkûl.

Farkas Ldszlô az "Egyesûlt Eurôpa és a Kârpât-medence"
(Északi Fény) cimû tanulmânyâban ezt îgy fogalmazta meg:

"A Kârpât-medence politikai ôsszefogâsânak eurôpai
jelentôsége azzal az egy ténnyel elegendôképpen indokolhatô,
hogy abban egry 1500 km-es védôvonal môgôtti egységrôl van
szô nemcsak az esetlegesen hâttérbe szorulô stratégiai érte-
lemben, hanem ûgy is, hogy ezen a vonalon kell kivédeni
minden olyan "nem katonai" térhôdîtâst is, ami az eurôpai
civilizâciôt és integritâsât fenyegeti. Ilyen feladatra széttagolt
hâtorszâg képtelen, kôvetkezésképp kûlsô beavatkozâst von
magâra. Népeink legûjabb tôrténelme, azt hisszûk, eléggé
szemléltetôen bizonyîtja, hogy a szétdarabolt Kârpât-meden
cében a beavatkozâs az ott élô népeknek milyen degradâlâsât
jelenti, annak akâr Clemenceau-i, Lloyd George-i, akâr
Hitler-i vagy Sztâlin-i gyakorlatârôl van szô."



A csonkaorszâg magyarsâgânak biolôgiai stagnâlâsa és
nagyobb tâvlatban vârhatô csôkkenése ellenére — az elszakî-
tott terûletek magyarsâgânak szaporulata a tervszerû elnem-
zetlenîtés és irtâs ellenére messze magasabb a csonkaorszâgi-
nâl — a Kârpât-medencében ma tôbb mint 14 milliô magyar
él. Ha ehhez hozzâvesszûk a tôrténelmi batârokon tûlra

kényszeritett — csak Bukarestben tôbb mint 200.000 magyar
él — szâzezreket és a szabad fôldôn élô magyarok kôzel 1
milliôs tômegét, akkor a magyarsâg létszâma meghaladja a 16
milliôt. A Kârpât-medencében tehât a rendezés joga — tûl a
tômegen — a vitathatatlan tôrténelmi jog folytân is az ôslakô,
ezer év ôta nyugati keresztény, âllamalkotô magyarsâgot illeti
meg.

Itt mindjârt le kell szôgezni, hogy az âllamalkotô
magyarsâg és a sok évszâzadon keresztûl ônként betelepûlt és
betelepîtett nemzetiségek kôzôtt a békés egyuttélés, amit a
trianoni orszâgcsonkîtâs szakîtott meg és a szomszédos népek
soviniszta hatalmi hôbortja magyargyûlôletté torzîtott, a
modem kor kôvetelményei és a keresztény egyenjogûsâg
alapjân csak ûgy âllithatô helyre, ha az ôsi fôldjûkrôl kiûl-
dôzôtt, îgy vagy ûgy idegenbe (Csehorszâgba, Oroszorszâgba,
Româniâba, Szerbiâba) kihurcolt, kitelepîtett magyarok —
beleértve a szabad fôldôn élô magyar, német, rutén emig-
rânsokat is — visszatérhetnek szûlôfôldjûkre, a helyukbe
tômegével betelepîtett tôtok, ukrânok, românok, szerbek pedig
visszatérnek sajât hazâjukba. Ez a minimâlis erkôlcsi és anyagi
elégtétel azért, amit a nyugati hatalmak és a szomszédos népek
félévszâzad alatt a magyarsâg ellen elkôvettek.

Nem vitâs, hogy ilyen kôrulmények kôzôtt az elmûlt
félévszâzad alatt sovinisztâvâ nevelt nemzetiségekkel valô
megegyezés emberfeletti feladat lesz. De nem lehetetlen, hiszen
ugyanilyen nehézségekkel kiizkôdnek az angolok (skôt, welsz,
Ir), franciâk (baszk, breton, elszâszi), spanyolok (baszk,
katalân) stb. is.

A Kârpât-medence egyedûl délnyugat felé nyitott. Ebbôl
az adottsâgbôl kôvetkezô tôrténelmi szûkségszerûségbôl szû-
letett meg a 900 éves mûltra visszatekintô magyar-horvât uniô.
A két nép kôzôtt késôbb felmeriilt és mesterségesen szltott
ellentéteket a magyarsâg 1868-ban véglegesen lezârta. Amikor
magyar teriiletek felâldozâsâval a Drâva-Duna vonalâban



hûzta meg a hatârt. A Drâvân-tûli részek természetes hatâra
délen az Adria, amibôl sziikségszerûen kôvetkezik, hogy
Horvâtorszâgnak a Drâva-Szâva kôzén kîvûl magâba kell
foglalnia Dalmâciât és Bosznia-Hercegovina nyugati részét is.
Ez a terûlet nemcsak fôldrajzilag, banem kulturâlis és
tôrténelmi alapon is szerves kiegészîtô része a kârpât-medencei
âllamegységnek s élesen elkûlônûl az Eurôpa-idegen Balkân
tôbbi részétôl. A két nép 900 éves ôsszefogâsâra épûlô ûj
Magyar-Horvât Uniô csakis ilyen formâban tudja betôlteni az
Egyesûlt Eurôpâban râhârulô tôrténelmi feladatokat és
hivatâsât.

Félreértések elkerûlése végett meg kell jegyezni, hogy az
Egyesûlt Eurôpân belûl javasolt uniôk csakis az érdekelt népek
kôzôs érdekbôl fakadô ônkéntes akaratdbôl jôhetnek létre, a
târsulô felek népi ônâllôsâgânak megtartâsâval. Ez magâra a
Egyesûlt Eurôpâra is vonatkozik. Ez elôl azonban egyetlen
eurôpai nép sem térhet ki.

A fent elmondottak egyes megâllapîtâsaival lehet vitat-
kozni, de magukkal a tényekkel nem. Az idôkôzben bekô-
vetkezett események egyre kôvetelôbben sûrgetik Eurôpa
egyesûlését, amelynek egyik "sine qua non"-ja — akâr tetszik,
akâr nem — a Kârpât-medence esztelenûl szétrombolt
évezredes politikai egységének helyreâllîtâsa.

Azt azutân, hogy a keresztény Egyesûlt Eurôpa mikor
szûletik meg, csak a jô Isten tudja. Az azonban biztos, hogy ha
a nagy mûltû eurôpai népek és nemzetek nem akarnak
atomsirba temetkezni vagy a két téridegen nagybatalom
szolgasâgâba sûllyedni, sûrgôsen cselekedni kell. És ha
megszûletik, akkor az is biztos, hogy az utolsô félévszâzad
tragikus és véres tapasztalatai utân keleti kulcsterûletét, a
Kârpât-medencét nem bîzhatja se a maroknyi tôtokra, se a
balkâni szerbekre, de még kevésbé az ârulâsra mindig kész
românokra, banem csakis az ezer év minden prôbâjât kiâllt, se
nem német, se nem szlâv, nyugati keresztény, âllamalkotô
magyarsâgra.



A XIX. MAGYAR TALALKOZÔVAL

PÂRHUZAMOS ÛLÉSEK

MÉRNÔKTUDOMÂNYI ES SZERVEZÉSI ELÔADÂSOK

a "Magyar Mérnôkôk ésÉpûészek Vildgszôvetségé"-nek
1979 november 24-én megtartott éxrirendes ôsszejôvetelén

Bauer Alajos {^r\d.ge-w3.ter, NJ):

AZ AUTOMATA FORGALOMSZABÂLYOZÂS
ALAPELEMEI

Az autôforgalom és az ûthâlôzatok nôvekedési hânyada
erôsen megnôtt az elmûlt 50 évben. Hogy a rendelkezésûnkre
allô ûtrendszereket gazdasâgosan kihasznâljuk és a megâllâsok
szâmât lecsôkkentsûk, modem forgalomszabâlyozâsi rend-
szerre van szûkségûnk. Az automata forgalomszabâlyozâsnak
hârom fô alapvetô eleme van; a jelzôkészulék, a tâvvezérlô és a
jelzôlâmpa.

A jelzôkészulék szerepe, hogy jelezze a jârmû jelenlétét és
ezâltal befolyâsolja a tâvvezérlô vâltâsi sebességét.

A jelzôkészulék nyomâsra érzékeny, mâgneses teret elô-
âllîtô, radar és akusztikus, valamint keretantennâs lehet.

A keretantennâs a legjobban bevâlt és elfogadott készûlék.
Vannak még kûlônleges jelzôkészûlékek is, amelyek fôként
mentô és tûzoltô jârmûveken hasznâltak.

A rendszer legfontosabb eleme a tdwezérlô vagy irânyîtô
készûlék. A tâvvezérlô rôgzitett idôbeâllîtottsâgû, félautomata
két- és tôbb fâzisû, teljes automata két- és tôbb fâzisû, és
mikrokomputeres teljes automata lehet.

Ma a legmodernebb rendszerek szâmitôgép-technikât
alkalmaznak, hogy a legmegfelelôbb "zôld hullâm"-ot âllîtsâk
elô, csôkkentsék a megâllâsok szâmât és ezâltal jelentôs
energia- és idômegtakarîtâst eredményezzenek. Ezek a modem
szâmîtôgépek âltal irânyîtott rendszerek tôbb milliô dollârba



kerùlnek, de tanulmânyok kimutattâk, hogy a befektetett
ôsszegek âltalâban egy éven belûl visszafizetôdnek. Ma, amikor
az energia-takarékossâg oly fontos, az automata forgalom-
szabâlyozâs jelentôs szerepet jâtszik életûnkben.

(Az érdeklôdôk az elôadâs âbrâkkal ellâtott mâsolatât is

megkaphatjâk, ha îrnak a kôvetkezô cîmre:
A. Bauer, 34 Edgewood Terrace, Bridgewater, NJ 08807.

Noël (Edmonton, Alberta, Kanada):

ELEKTRON-KÔTÉSEK ÉS SZÉTVÂLASOK

Az elôadô ôsszevontan ismertette az elektron-fizika fej-
lôdését. A Mendelejeff-, Moseley-, Bohr-, Sommerfeld-, Lewis
Kossel-féle és a kémikus-statikus rendszert, valamint a Stark-
és Sidgwitz-Powell-féle elektronelméletet ôsszehasonlîtotta a
Schrôdinger-egyenletekkel kifejezett és a Qjuantum-szâmokkal
jellemzett elektron-terekkel. Heisenberg bizonytalansâgi sza-
bâlyât, De Broglie âllôhullâmait, a kûlônbôzô fô- és mellék-
(mâsodrendû) orbitokon elhelyezkedô elektronok tôrvény-
szerûségeit, a kûlsô és belsô elektronok energia-viszonyait, az
elemek csalâdjait, a hullâmelméletet s a fizikus dinamikus
elméletét târgyalta. A valencia- és a molekulâr-orbit kôzelîtô
eljârâsânak a Schrôdinger-egyenletek egy-atomos kôtésekre
érvényes szabâlyait tôbb-atomos kôtésekre tette lehetôvé. Az
Einstein-i relativités, a Maxwell-egyenletek, azok tovâbb-
fejlesztése a Maxwell-energiatenzoron keresztûl a maxwelli
feszûltségi tenzorban csûcsosodik ki. Ez a tenzor ôsszehozta a
kémikus és a fizikus elképzeléseit, elméleteit egy kôzôs
matematikai formâban, amely magâban foglalja a makro- és
mikrokozmosz ôsszes tôrvényét. A Dirac-, Swinger-, Foynman-,
Tamanaga-, Yukawa-féle Q,uantum-elektrodinamika az e-
nergia megmaradâsânak tôrvényét târgyalja azokban az
esetekben, amikor az energiâk rendkîvûl nagyok, az idôbeli
vâltozâsok pedig nagyon kicsinyek.

A fiiggelékben matematikai szâmitâsok, képletek, tâblâ-
zatok, a Schrôdinger-egyenletek részletes levezetése, a Quan-
tum-szâmok, azok értelmezése, az energia-héjak, a periodusos
rendszer, a kûlônbôzô kôtési feltételek, a teljes Maxwell-el-
mélet részletes levezetése és târgyalâsa foglalnak helyet.



A szerzô sajât véleményét, kutatâsai eredményeit — az
elektronok szerepére vonatkozôan az energia-termelés, a
kémiai âtalakîtâsok és a gyôgyâszat terén — az egyes
fejezetekben ismertette.

A felhasznâlt szakmunkâk felsorolâsâban amerikai, angol,
magyar, német mûvek és a szerzô elôzô kôzleményei talâl-
hatôk.

HaralyiFejér Pdl (Mount Clemens, MI):

A FEJÉR-VEKTOR BEVEZETÉSE

Az ûj vektorrendszer feltalâlôja, tôbb mint egy ôrâs
elôadâsâban târta hallgatôsâga elé az ûj geometriai fogalmat:
a Fejér-vektort. Mivel ez az ûj matematikai eszkôz ûj alapokon
(a ma még ismeretlen dinamikus geometriân) épûlt, de
folytatâsa a tavaly bemutatott "mérô szâmrendszer"-nek,
természetesen teljesen kûlônbôzik a ma hasznâlatban levô
vektorrendszertôl, amelynek alapjai a mai mozdulatlan,
statikus geometriât s az ahhoz tartozô egy vagy tôbb pontban
hatô erô tâmadâsi irânyait fejezi ki, illetve elemeit mutatja.
Tehât valôjâban hasznos szerszâm az erôk elemzésében. Ezzel
szemben az ûj Fejér-vektorrendszer egy erôtér megtestesitôje,
amely erôtér dinamikus minden vonatkozâsban, s nemcsak a
mâr bemutatott és kiadott "mérô szdmrendszer" alapja, de az
ûj Fejér-vektorrendszeré is, és végsô fokon a jôvôben kiadandô
dinamikus geometriânak is. Mivel az ûj vektorrendszer ennek a
dinamikus erôtérnek a megtestesîtôje, ezért egyszerre fejezi ki
nemcsak a térben levô hosszûsâgot (nagysâgot), hanem az
irânyt és idôt is. îgy roppant kifejezô s mellette hihetetlenûl
egyszerû, és kônnyû vele dolgozni. Annak ellenére, hogy egy
dinamikus teret reprezentâl, tehât sok dimenziôs, mégis
kétdimenziôs térben âbrâzolhatô, ami nagyon megkônnyîti
megértését és hasznâlatât.

Jablanczy Ldszlô dr. (Vancouver, B.C., Kanada):

VÂLASZÛTON
AZ ÉSZAK-AMERIKAI ERDÔGAZDÂLKODAS

Az észak-amerikai erdôgazdâlkodâs vâlsâgos korszakhoz ért
napjainkban. A târsadalom râjôtt, hogy az erdôk kimerit-



hetetlensége nem valôsâg és hogy az erdônek sok mâs, pénzben
ki nem fejezhetô szerepe is van. Ezeknek az értékeknek
megôrzése az erdôgazdâlkodâs môdjâtôl fûgg, amelynek
irânyîtâsa a târsadalom feleiôssége.

Az emberiség szûkségleteinek âkalânos emelkedése a faipar
terjeszkedésével jârt; ez pedig az erdôk fokozott igénybevételét
kôvetelte kûlônôsen hozzâférhetô tâjakon. Az erdôk hozam-
szabâlyozâsânak és kezelésének môdszerei nem tartottak lépést
a korszerû âllomânygazdâlkodâs biolôgiai kôvetelményeivel.
Az erdôgazdâlkodâst irânyîtani hivatott jogszabâlyok elveikben
hiânyosak és erôtlenek. A tartamos gazdâlkodâs elengedhe-
tetlen eszkôze, a gazdasâgi egységre vonatkozô ûzemterv, alig
ismert Eszak-Amerikâban.

Az észak-amerikai erdôk nagy részének kezelését a kiter-
melésre jogosîtott faipari vâllalatokra bîztâk. Ezek iizleti
szervezete és iizemi jellege nem egyezik az erdô târsadalmi-
gazdasâgi érdekeinek tâvlatâval. Tény, hogy fejlett faipar
nélkûl elképzelhetetlen belterjes gazdâlkodâs. A feldolgozô
jellegû ipar azonban nem hivatott a nyersanyag megterme-
lésének irânyîtâsâra, az erdô bonyolult kezelésére. Erre a
feladatra képzett szakemberek âltal szervezett és vezetett, a
kereskedelmi érdekek fôlôtt âllô és az âltalânos nemzetgaz-
dasâgi elvek szerint mûkôdô erdôgazdasâgi iizemegységek
hivatottak.

A kôzép-eurôpai erdôgazdâlkodâs tôbb évszâzados ta-
pasztalatai révén elért korszerû môdszereket az észak-amerikai
erdészet vezetôinek, elfogulatlan tudôsainak intelmei ellenére
sem vették figyelembe. A biztos okolôgiai alapon âllô
erdômûvelési és fahasznâlati môdszerek helyett a kârosnak
bizonyult és csakis rôvid tâvlatû kereskedelmi érdeket szolgâlô,
kîméletlen, nagy tarvâgâst és fenyvesitést fogadtâk el az er
dôgazdâlkodâs helyes ûtjâul.

Gyôkeres elvi és môdszerbeli irânyvâltozâs nélkûl mâr a
kôvetkezô szâzad târsadalma szenved az észak-amerikai erdôk

vegyi szennyezôdést okozô betegségei, rovatdûlâsai és fatermô
képességének rohamos leromlâsa miatt. A kôzép-eurôpai
erdészet fejlôdését ismerô szakember sokban hozzâjârulhat a
téves vâgânyra tért észak-amerikai erdôgazdasâg fejlesztéséhez.



VïtézHamvasjôzsef{Toronto, Ont., Kanada):

A MAGYAR MÉRNÔK FELADATA
AZ EMIGRÂCIÔBAN

Pozsonyi kisebbségi sorsban kezdôdô pâlyafutâsânak vâl-
tozatos szakmai élményei alapjân az elôadô azt mutatja ki,
hogyan lehet és kell a magyar mérnôknek idegenben
ôntudatosan helytâllni, hogy fajtâjânak jô hirnevét ôregbîtse.
Ezen tûlmenôen szerinte a magyar mérnôk elsô feladata az
emigrâciôban, hogy îzig-vérig magyar legyen és maradjon,
ismerje a magyar mûveltség minden rétegét, elemét és
gazdagsâgât, ne csak "szakmâja szârazsâgât", aztân ismertesse
meg a vilâggal, mit adtak a magyar mérnôkôk, tudôsok,
feltalâlôk az emberiségnek. Megîtélése szerint azonban még
ennél is fontosabb mdsodik feladata, hogy "tegyen valamit a
magyarsâgért", ha kell, hozzon érte âldozatot is.

MitnyânB. Pd/(Montréal, Q,uébec, Kanada):

A MONTRÉALI MAGYAR MÉRNÔK EGYESÛLET

Az elôadô, mint a Les Laboratoires Industriels et Com
merciaux Limitée (190 Benjamin-Hudon, St-Laurent, Mont
réal H4N 1H8, Q,ué. Canada) alelnôke, az egyesûlet
mûkôdésérôl tartott beszâmolôt.

Az egyesiilet fennâllâsânak 20. évfordulôja alkalmâbôl
készîtett elsô Gim- és Adattârâval (Directory of the Hungarian
Canadian Engineers — Province of Qjuébec), amelyet kiosztott
a jelenlevôknek, — mint mondta — azt remélik elérni, hogy a
magyar mérnôkôk a jôvôben:

1. kôzelebb kerûlhessenek egymâshoz,
2. kôlcsônôs segîtséget nyûjthassanak egymâsnak,
3. kôlcsônôs tâmogatâssal egymâs elôrehaladâsât és mun-

kâjât segîtsék.
Ismertette az egyesûlet szakmai és târsadalmi mûkôdését:

minden mâsodik hônapban egy-egy târsasvacsorât rôvid 30
perces (vetitettképes) elôadâssal egybekôtve rendeznek. Egy-
egy mérnôk ismerteti kimagaslô mérnôki munkâjât, mig az év
minden mâsik két hônapjâban eg^y-egy kirândulâst rendeznek
valamelyik nagyuzem (mint pl. a Gentily Atomerômû, a



CanadaAir stb.) megtekintésére, ahol egyik vezetô magyar
mérnôk ismerteti az ûzem mûkôdését. E kirândulâsokon az

egyesûlet tagjai csalâdosan vesznek részt, gyermekeikkel
egyûtt. A kirândulâs kôltségeit az egyesûlet fedezi.

Az egyesûlet egyéb tevékenysége az ezévi XXI. Szent Istvân
Bal, az egyesûlet ôsztôndijalapjânak mûkôdése, a téli kôzôs
sî-tûra, a nyâri kôzôs kirândulâs, az ûjonnan érkezô magyar
mérnôkôk és technikusok bekapcsolâsa a munkâba, az ûj âllâst
keresôk részére megfelelô munkalehetôségek nyûjtâsa stb.

Czakô Kâroly (Seven Hills, OH):

A CLEVELANDI

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÂNYI KÔR
(kivonatosan)

A Magyar Târsasâg elnôkének, Nâdas Jdnos rfr-nak
ôsztônzésére 1978 november 11-én Cleveland vârosâbôl és

kôrnyékérôl néhâny magyar mérnôk, épltész és mâs szakember
a hajnali ôrâkba nyûlô megbeszélés utân elhatârozta, hogy
feléleszti azt a maradék parazsat, ami a 10-15-20 évvel azelôtt
még lobogô lânggal égô mâglyâbôl megmaradt.

A szervezés célja nem tômegmozgalom elindîtâsa volt,
csupân az amerikai magyar életben mâr cselekvôen kôzre-
mûkôdô szakemberek meghîvâsâra szoritkozott. A meghîvâs
elôfeltétele két tag ajânlâsa. A meghivott hâzastârsa a kôr-
nek kûlôn meghîvâs nélkûl tagja lesz. Ez a kôr barâti
jellegét biztosltja. A lényeg a hasonlô képzettségû, gondol-
kodâs môdû, életet élô magyar mérnôkôk, tudôsok, szak
emberek ôsszefogâsa és târsasâgi élete. Ennek biztositâsa
céljâbôl a kôr évente kôrûlbelûl négyszer tart ôsszejôvetelt
fehér asztal mellett, egy-egy elôadâssal, amelynek hangsûlya
azonban nem a szakszerûségen, hanem a humânumon,
elsôsorban a magyar humânumon van.

A kôr szervezete és mûkôdése az amerikai tôrvényekhez
igazodik, tagjai azonban ugyanakkor észben tartjâk, hogy
Magyarorszâg az egyetlen hely a vilâgon, ahol a hivatalos nyelv
a magyar s ahol a vilâg magyarsâgânak zôme él. A kûlfôldôn
képzett mûszaki, tudôs, épltész nemzedék fiataljait fokozatosan



akkor is bevonjâk, ha csak tôrten beszélnek is magyarul, de
lélekben, mûveltségben magyarok maradtak.

A kor vezetôségének tagjait évente vâlasztjâk. Az elsô
tisztikar a kôvetkezô volt;

elnôk Burgyàn Aladdr vegyészmérnôk,
titkâr Czakô Kâroly kohômérnôk,
a mûsorbizottsâg elnôke Lux Andrds kohômérnôk,
a tagfelvételi bizottsâg elnôke Burgydn Aladdr vegyész

mérnôk,

a jelôlô bizottsâg elnôke Somogyi Lél komputermérnôk,
pénztâros Bohdnszky Viktor gépészmérnôk,
ellenôr Gdspdr Istvdn épitészmérnôk.

A felmerûlt készkiadâsokat a Burgydn-, Czakô-, Lux
és SorTiogye-csalâd fedezte, a meghîvôk nyomdai elôâllîtâsârôl
Somogyi Lél gondoskodott, a rendezô bizottsâg feladatait a
vezetôségi tagok hâzastârsai végezték el.

A kôr târsasebéddel egybekôtôtt elsô ôsszejôvetele 1978
december 10-én volt. Ezen Burgydn Aladdr, Czakô Kdroly és
Lux Andrds a mintegy 70 jelenlevôt a kôr céljârôl és
hivatâsârôl tâjékoztatta.

A mâsodik ôsszejôvetelen, 1979 mârcius 31-én a nyugat-
clevelandi magyar reformâtus egyhâz templomâban Lux
Andrds vagy 200 fônyi hallgatôsâg elôtt Bartôk Bêla élet-
mûvét ismertette hangszalagrôl jâtszott zeneszâmok kisére-
tében. Az elôadâs nemcsak az amerikai, de magyarorszâgi
szakértôk érdeklôdését is felkeltette. Az utâna kôvetkezô

târsasebéden 100-nâl tôbben vettek részt.

A harmadik talâlkozôra 1979 jûnius 24-én a Burgydn-
hâzaspâr tanyâjân, kirândulâs keretében kerûlt sor. Ezen
Bogdrdy Imre gépészmérnôk, cserkésztiszt — tôparton,
erdôben — a természetben valô tûlélésrôl adott elô. A
kirândulâson a vendégek gryermekei is részt vettek.

A negyedik ôsszejôvetelt a kôr nem rendezte meg kûlôn,
mert tagjai szép szâmban a Magyar Club 1979 szeptember
11-én a nyugat-clevelandi magyar reformâtus egyhâz termébe
ôsszehîvott iilésén ifjabb Bartôk Bêla édesapjârôl szôlô
elôadâsât hallgattâk meg.

A "Clevelandi Magyar Természettudomânyi Kôr" (CMTK)
tagjai ugyancsak szép szâmban jelentek meg a XIX. Magyar



Talâlkozô ûlésein s azokkal pârhuzamosan a "Magyar
Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége" és mâs szervezetek
ûlésén is.

A tûz lassan ûjra ropogni kezd. A kerék is forog, és ki tudja,
hol âll meg.

A SZABAD MAGYAR ÛJSÂGIRÔK SZÔVETSÉGENEK
KÔZGYÛLÉSE

A "Szabad Magyar Ujsâgîrôk Szôvetsége" november 24-én
tartotta meg Clevelandben, a XIX. Magyar Talâlkozô
ûléseivel pârhuzamosan, évi rendes kôzgyûlését, amelyet a
betegsége miatt tâvollevô Flôriân Tibor elnôk helyett Stirling
Gyôrgy megbizott iigyvezetô titkâr nyitott meg és vezetett.

A tanâcskozâsi elnôk ûdvôzôlte a megjelenteket, felolvasta
a tâvolmaradâsra kényszerûlt elnôk, Flôridn Tibor megnyitô
beszédét, amelynek elhangzâsa utân a kôzgyûlés egyhangû
hatârozattal tâviratilag kôszôntôtte a Szôvetség elnôkét.

Stirling Gyôrgy iigyvezetô titkâr ezutân szervezeti kérdé-
sekrôl szâmolt be, majd az eddig végzett munkârôl és elért
eredményekrôl tette meg titkâri jelentését.

Kostya Sdndor dr. a kanadai irôk és ûjsâgîrôk ûdvôzletét
tolmâcsolta.

Haraszti Endre az ûjsâgîrôk érdekvédelmének szûksé-
gességérôl tartott kitûnô elôadâst, majd annak megvalôsitâsâra
vonatkozôan tett tôbb javaslatot.

Kollarits Bêla dr. a sajtô szabadsâgâval és a szabad szôlâs
biztosîtâsâval kapcsolatosan terjesztett elô két javaslatot.

Somody Istvdn îrâsban benyûjtott javaslatait Stirling
Gyôrgy megbizott ûgyvezetô titkâr ismertette. Ezek a javas-
latok fegyelmi és jogvédô bizottsâg felâllîtâsâra, segltô és
tanulmânyi alap létesîtésére, valamint az emigrâciôban élô
ûjsâgîrôk és îrôk életrajzi adatainak ôsszegyûjtésére vonat-
koztak.

Nddas Gyula dr., mint az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat
tulajdonosa, ugyancsak îrâsban, a Szôvetségen belûl kônyv-
kiadôi szakosztâly felâllîtâsât javasolta.

A javaslatok megtétele, illetôleg ismertetése utân a
kôzgyûlés vezetését, mint korelnôk, Fazakas Ferenc vette ât. A



kôzgyûlés az elnôk kûlôn-kûlôn feltett kérdésére minden
javaslatot egyhangû szavazattal elfogadott. Ugyancsak egy-
hangû hatârozattal fogadta el Somody Istvdn îrâsban be-
kûldôtt azt a javaslatât is, hogy az Ujsâgîrôk Szôvetsége
karâcsonykor intézzen felhîvâst a vilâg minden tâjân élô
magyar îrôkhoz és olvasôkhoz a magyar sajtô munkâjânak
megértô, erkôlcsi és anyagi tâmogatâsâra.

Szabadkai Sdndor felszôlalâsâban azt kérte, hogy a
kôzgyûlés szavazzon bizalmat a Szôvetség jelenlegi vezetô-
ségének. Ennek megtôrténte utân a kôzgyûlés ugyancsak
egyhangû szavazattal a kôvetkezô évre meghosszabbitotta a
tisztikar megbîzâsât.

Kônnyû Ldszlô napirenden kîvûl azt kérte a kôzgyûlésen
jelenlevôktôl, hogy a magyar sajtôn keresztûl tâmogassâk fia,
Kônnyû Ernô megvâlasztâsât Kalifornia szenâtorâvâ. A
kôzgyûlés a szabad magyar ûjsâgîrôk nevében Kônnyû Ernôt
biztosîtotta tâmogatâsârôl.

A KELETI TARSASÂG ELÔADÂSAI

Veress Ors Ferenc dr. (New York, NY):

ÔSTÔRTÉNETUNK NÉHÂNY KÉRDÉSE

A magyar ôshaza és az uralifinnugor eredet tanûdsa

Tôbbek — mint példâul Klaproth, Siebold, Ewald, Boller,
Schott — szerint a finnugor, szamojéd, tôrôk-tatâr, mandzsu-
tunguz és japâni nyelv urâl-altaji. Az urâl-altaji nyelvek és
nyelvcsalâdok tudomânyos ôsszehasonlîtâsât elôszôr 1836-ban
Schott kîsérelte meg. Az âltala urâl-altajinak nevezett
nyelvcsalâdot Castren altajinak, Mûller Miksa turâninak
mondta. Az ûgynevezett urâl-altaji nyelvek és nyelvcsalâdok
kôzôtt fennâllô xokonséig feltevés volt, amely koronként ûjabb
elméletekkel bôvûlt. A nyelvi ôsszefûggést aztân genetikai térre
vetîtették s a magyarsâg eredetére is vonatkoztattâk. Mûller
Miksa turâni elmélete a magyarsâg turâni eredetét vezette be a
magyar tôrténelembe.



A mai nyelvészek az altaji (tôrôk-tatâr, mongol stb)
rokonsâgot elvetik, ezzel a magyarsâg ôstôrténelmét szûkebb
keretekbe szoritjâk, a magyar ôshazât olyan térre helyezik,
amelynek adottsâgai sem mûveltségi, sem tôrténelmi szem-
pontbôl nem târhatjâk elénk azt a szellemi fokot, amelyet
népûnk valôban elért. A finnugor nyelvcsalâdhoz valô tartozâs
eszméjének mâsik negatîvuma, hogy élesen ellentmond a
magyarsâg korai tôrténelmi felfogâsânak, legrégibb krôni-
kâink tanltâsânak és tanûsâgtételének. Ellentmond a szkî-
tâkkal valô genetikus és tôrténelmi viszonyunknak, hun-avar
rokonsâgunknak stb. Mezopotâmiai ôrôkségiink elméleti kôr-
vonalai ebben az elgondolâsban természetesen szôhoz sem
juthatnak.

Ez az elmélet az elôadô szerint nem szilârdan megalapozott
"târgyilagos igazsâg", hanem csak feltevés, amely szâmos
kérdést hagy tisztâzatlanul. Ilyen a kaukâzusi ôshaza kérdése, a
szabîr kérdés, a magyarsâg âzsiai eredetének kérdése, fôként
pedig a magyar-sumér viszony és rokonsâg elmélete. Az
elôadônak az a véleménye, hogy a tôbb rétegû elmélet
ôsszeegyeztethetô. A finnugor rokonsâg nyelvészeti valôsâga
nem zârja ki a magyarsâg ôsibb és mâs geokulturâlis
kôzpontbôl valô szétterjedését és szellemi erejének fôlényét.
Nagy Géza kivâlô régészûnk mâr a szâzadfordulô kôriil
fôlényes tudâssal és bizonyîtô erôvel târta fel a szkîtâk
magyarsâgât és a szkîta-magyar-sumér nyelv ôsszefûggéseit.

Az elôadô végiil az ôstôrténelmi meggondolâsok hatâsât
mutatja ki a tôrténelmi és az egyéni tudatra, ami jôl
megfigyelhetô, mert a tôrténelmi tudat, az én-tudat és a
nemzeti érzés egymâssal ôsszefûggô kategôriâk. Ezeknek idegi
jellege ébresztô, târsadalmi szinten hagyomânyôrzô hatâsû;
politikai vetûlete viszont a makacs szabadsâgszeretet (amellyel
a magyarsâg elnyomôitôl a "rebellis" jelzôt kapta) és a nemzeti
fiiggetlenség szelleme. A tudat tôrténelmi szinten valô
kifejezôdésének legmélyebb rétegeiben lelhetôk fel mîtikus
gondolkozâsunk ismert képletei, amelyekbôl tâplâlkozva ala-
kul ki vilâgképiink valôsâga.



Az Artûr-mondakôr és a magyar ôstôrténel
Atvétel, kôlcsônzés és eredetiség az epikai irodalomban

Az artûri mondakôr és a kerekasztal-monda tôbb szinten

mutât szoros kapcsolatot a magyarsâg ôsi, m'itoszi, epikai
hagyomânyaival. Azok a megfigyelések, amelyeket a Szent
Lâszlô kultusz falképekrôl is jôl ismert tôrténetével kapcso-
latban elôszôr Nagy Géza, legutôbb pedig Ldszlô Gyula
végzett, és amelyek azt belsô-âzsiai epikai forrâsokkal, gazdag
vâltozatait pedig honfoglalâs elôtti eredettel kôtôtték ôssze;
vilâgosan kizârjâk a mondakôr nyugati eredetét, kûlônôs-
képpen azt az elméletet, amely szerint a Kâroly Robert és Nagy
Lajos idején virâgzô lovagkultûra francia eredetû lett volna.

Az elôadô hangsûlyozza, hogy a mondakôr magyarral
rokon epizôdjait kiilfôldi kutatôk is felismerték. Nickol
példâul, a Metropolitan Muséum egyik kurâtora az egész
artûri mondakôrt a szkîta-hun hagyomânyban, tehât keletrôl
szârmazô hagyomânyban kereste, amelybôl sajât epikai
mûltunk nemcsak tâplâlkozott, âtvett, hanem annak szerves
része és tovâbbvivôje is volt. Hiszen a szibériai lovas kultûrâk
népei, kôztûk a szkîtâk, hunok, szarmatâk, majd nyomukban
az avarok és magyarok, hasonlô etnikummal és kulturâlis
igényekkel, ôrôkséggel érkeztek Eurôpâba. A keltânak minô-
sîtett és késôbb francia, német elemekkel (a Parsifal- és
Gral-motivum francia vâltozataival) bôvûlt monda és regény
(chanson de geste), tehât a kôzépkori udvari kôltészet teljes
egésze, amelyet egyesek nyugat-eurôpainak mondanak, tu-
lajdonképpen keletrôl szârmazik. Vizsgâlataink eredménye-
ként ide kerûl a hun mitikus elemekkel és elômagyar epikai
részletekkel âtszôtt Edda és Niebelung epikus ciklus is, amely
az elôadô megâllapitâsa szerint a korai artûri mondakôrt
erôsen szmezte.

Népmeséink sok epikus vonâst ôriztek meg. A magyar
népmesékben is talâlkozunk a kelta és Artûr-mondâkbôl ismert
lovagok hasonmâsaival, kûlônôsen azokban, amelyek belsô-
âzsiai, tehât keleti szârmazâst mutatnak (Gwynn, Nudd fia
példâul s a pokol mestere, a Hétrôfû Szakâllas stb.). Szkîta
eredetû és îgy a magyarral is kapcsolatos az a mondarész,
amely a szkîta ûstôket idézi s a Gral-edénnyel fûgg ôssze. Ez az



iist, amelyet Artûr az Annwn-szigeten szerzett meg, mâgikus
erôvel bîr, és csak a bâtor, igaz ehetett belôle. Szent Lâszlô
motivumât és legendâjât, amely vilâgosan példâzza a kelta
témânâl ôsibb magyar forrâst, Derzsényi olasz sablonnak lâtja.
Lâszlô Gyula a jelenetet és az epikai részek szâmtalan példâjât
a honfoglalâs elôtti korba vetiti, és lépésrôl-lépésre mutatja ki
annak gazdag sorozatât a csernogovôi ivôkûrtôn âbrâzolt
vadâszaton, redikori szkîta alakos vereten és legkorâbbi
âbrâzolâsân, a kul-obai szkîta kurgânok leletein.

A magas rendû nyugat-eurâzsiai mûveltség szîvôsan
bevésôdôtt a magyarsâg majdnem minden hagyomânyos
szellemi ôrôkébe, meséinkbe, epikâink késô, honfoglalâs utâni
termékeibe, sôt még ma is élô epikâjânak egyes részeibe is. Az
elôadô az utôbbi megâllapîtâs igazolâsâul kimutatta Molnâr
Anna balladâjânak az artûri mondakôrrel valô kapcsolatait, és
felismerte az Erdélyi Zsuzsanna âltal ôsszegyûjtôtt râolvasâsok
remekeinek ûgynevezett grâli motîvumait is.

A tâltosok varâzslatait gyakorlô regôs és garabonciâs diâk
alakjât a magyarorszâgi Klingsor mester mondâja tartotta
fenn, akinek csodâlatos lovagi alakjâban a magyar regôsôk
hîrnevének megszemélyesîtôjét ismerhetjûk fel. A wartburgi
dalnokversenyen Klingsor legyôzi Wolfram von Eschenbachot,
akinek Percevalja adta az artûri mondakôr késôbbi formâjât.
Ez a személy azért fontos szâmunkra, mert regôsi, sâmâni
jelleget ârul el, "par excellence" része lehetett tehât az artûri
regekor magyar vâltozatânak tovâbb élésében, sôt annak is
tudatâban lehetett, hog^y a mondakôr nyugati — breton vagy
német — vâltozatû formâja tôlûnk szârmazhatott ât. Alak
jâban talân az a mondabeli lehetôség is megcsillan, hogy
valôjâban ezek a mondabeli elemek a magyarsâgtôl erednek.

A XIII. szâzadbeli nyugati "chanson de geste"-k, lovag-
regények mesebeli orszâga Magyarorszâg, tôrténetei Magyar-
orszâg kirâlyairôl, hôseirôl szôlnak, akiknek csodâlatos hîre
bâmulatot kelt.

Az elôadô felteszi a kérdést, vajon ez az eredeti hôsôk
hîrének ûjjâszûletése-e. Befejezésiil a mezopotâmiai irânyzat
termékenységi mîtoszârôl szôlt és azt hangsûlyozta, hogy a vele
kapcsolatos szâlak kibogozâsa nemcsak egyetemes érdem,
hanem nemzeti kôtelesség is. Mert Toldi epikâjânak Arany
âltal ûjra megénekelt motivumaiban sok artûri vonâs fedez-



hetô fel, ami az észt Toll-mîtosz alakjaival és szereplôivel
egyutt Keletrôl âtôrôklôtt, nagy irodalmi és mîtikus hagyo-
many.

A magyar tôrténelem mélylélektandnak néhdny kérdéséhez

A magyar tôrténelmi lélektant még eddig nem îrtâk meg, a
magyar tôrténetirâsi (historiogrâfiai) lélektanrôl sem szôltak.
A magyar tôrténelem mélylélektani ôsszefiiggéseire eddig
kevesen mutattak râ. Az elôadô azt a kérdést veti fel, milyen
hatâsa van és milyen lélektani jellege lehet a magyar
tôrténelemnek.

A tôrténelem sokféle megkôzelîtésének lehetôsége kôzûl
kétségtelenûl a lélektani az egyik legérdekesebb és legtanul-
sâgosabb. Megâllapîtâsânak igazolâsâul Aba Samuel jelle-
mének a legûjabb kutatâsok alapjân tôrtént kiértékelésére
hivatkozik. Aztân azt a kérdést veti fel, vajon a tôrténetirô
lélektani karakterének van-e szerepe és milyen. A kôvetkezô
kérdés nem lehet mâs: ezek a lélektani vetûletek milyen
viszonyban vannak a tényekkel? Pontosabb példâval: Kézat
Simon mennyire adja vissza kora lelkiségét és az uralkodôét,
Kun Lâszlôét, amikor "megteremtette" vagy "visszahozta" a
hun-magyar testvériség, rokonsâg eszméjét âllltôlag azért,
hogy kirâlyânak a nagy nevû ôsôkkel kedvében jârjon? Vagy
ezt csak az uralkodô maga rendelte îgy el?

Lélektanilag a mai olvasônak is erôt ad, "hizeleg" a hun ro
konsâg, mert az vilâghôditô nép ôrôkébe lépteti tudatunkat.
Ha a lélektan kifejezéseivel élhetûnk: "frf" (tudat alatt levô)
részûnk energiâval tôltôdik fel, "superego" struktûrânk erôs
ideâllal târsul, énûnk "identification boundary" eleme pedig
megerôsûl, kiegyensûlyozôdik. Az elôadô pârhuzamot von a
nyelv "intrinsic" (tulajdonképpeni, lényeges) lélektani tudat-
formâlô hatâsa és a tôrténelmi gondolât kifejezô ilyen irânyû
hatâsa kôzôtt, s ennek megfelelôen azt âllapîtja meg, hogy a
nemzet nemcsak nyelvében él, hanem tôrténelmi tudatâban,
tôrténelmének magâévâ tevésében is. A nemzeti tôrténetirô
nemcsak tényekben gondolkozik, hanem lélektanilag is meg-
alapozza mondanivalôjât.



Kerezsy Agnes (New York, NY):

A MAGYAR BÔLCSESSÉG-IRODALOM KIALAKULÂSA
A BABILÔNIAI BÔLCSESSÉG-IRODALOM ÉS A

BIBLIAI JÔB-TÉMA TUKRÉBEN

Az elôadô a babilôniai irodalom kihatâsât és a belôle

tâplâlkozô, rajta alapulô irodalmi alkotâsok gazdagsâgât a
Jôb-témân keresztûl mutatta be. Kiemelte a mezopotâmiai
bôlcselet vonâsait, irodalmi formaalkotô erejét. A babilôniai
bôlcsesség-irodalomban a Jôb-témânak kûlônbôzô példâi
vannak.

Az elôadô az "Igazsâgos szenvedô versé"-t hasonlîtotta
ôssze Jôb kônyvével a felmerûlô filozôfiai és etikai kérdések
alapjân. Mind a két irodalmi alkotâsban az isteni igazsâg-
szolgâltatâs és az élet céljânak keresése az uralkodô téma.
Akârmilyen szenvedés éri az embert, legyen az fizikai, anyagi
vagy érzelmi, az nem jogositja fel arra, hogy az isteni igaz-
sâgszolgâltatâsban kételkedjék. A babilôniai "Igazsâgos szen
vedô" elfogadja ezt az alapelvet, de Jôb istenkâromlô szavai
meglepnek bennûnket, akik az alâzatos szolga magatartâsât
vârjuk Jôbtôl. Az ember egyedûli bûne a tudatlansâg, amit
Isten a sajât hatalmâval s tudâsâval ellentétbe âllitva vilâgit
meg a Jôb kônyvében. Az elôadô râmutatott a formai és
szerkezeti kûlônbségekre s ezâltal kiemelte a sumér kôltemény-
komplex magas szintû jellegét. A fent emlîtett két irodalmi mû
elemzésén keresztûl vezette vissza a magyar bôlcsesség-iro
dalom kialakulâsât a sumér eredetre. A magyar siratô énekek
hangulata, bôlcsészeti hâttere és gondolatai sokban meg-
egyeznek a babilôniai irodalmi alkotâsokkal.

"îtélôi azok lesznek a vilâgnak,
Kik Isten kedvéért drâga szép ruhdknak,
Szerelm.es atydknak s minden gazdagsdgnak
Szerelmét elhagynak, mint mulandôsdgok. "

(Az îtéletrôl; Régi Magyar Kôltôk Tara)

Fazekas Ludas Matyija a magyar bôlcsesség-irodalomban
az igazsâgos szenvedô visszatérô alakja, aki végûl is diadal-
maskodik sanyargatôjân, a népet elnyomô fôldesûron, akinek
pontos mâsât megtalâljuk a sultantepei tâblâk "nippuri
szegény ember"-ének meséjében (O.R. Gurney).



Szendrey Tamds dr. (Erie, PA):

TUDAT ÉS ADAT
A MAGYAR ÔSTÔRTÉNELEM KUTATASÂBAN

Az elôadô az adatolô tôrténetirâs fontossâgâra mutatott râ,
és vitâba szâllt azokkal, akik "âbrândos" elméletek tôrté-

nelmileg le nem igazolhatô vilâgâban élnek, és sok esetben ily
elméleteknek teret is adnak, azok alapjân kônyveket îrnak.

Mâs a tudat vâgya és mâs a tôrténeti tény. Kùlônôsen az
ôstôrténet az a teriilet, aboi a tôrténelmi felfogâs adatok nélkûl
megnyiivânul.

Az elôadâst heves vita kôvette. Veress Ôrs Ferenc
hozzâszôlâsâban hangsûlyozta, hogy lényegében egyetért a
gondolât alaptételeivel, de a szigorû târgyilagossâg elmélete
sokszor esik — kùlônôsen a magyar ôstôrténelem tôrténetének
viharos utolsô évszâzadâban — a magyarsâg ideolôgiâjâval és
etnikumâval szemben nem barâtsâgos tudôsok âldozatâul.
Erre a habsburgi irânyzat jô példa. A tûlszigorû adatolô
irânyzat mâsik veszélye, hogy magât az adatot is lehet
"kezelni", hiszen az adatok, kùlônôsen amiket az ôkori
tôrténetîrôk kôzôlnek, nem abszolût értékûek, maguk is
kiértékelésre szorulnak, îgy megint az "irânyzatos" tôrténetirâs
részeivé vâlnak. Mâsik példânak a hozzâszôlô azt hozta fel,
hogy az amerikai demokratikus tôrténetirâs kôzponti irânyltô
ideolôgiâja a manifest destiny tétele. Hol lehet ezt adatolni?

Veress Ôrs Ferenc dr. (New York, NY):

A TÂLTOSHIT TANULMÂNYOZÂSANAK
néhAny problémAja

A magyar samanizmus rendszere

Az elôadô megâllapitâsa szerint a magyar samanizmus vagy
tâltoshit rendszerezésének nagy fontossâga van, de tôbb
nehézsége mutatkozik. Elsôsorban az a kérdés, vajon magât a
tâltoshitet vallâsnak vagy csak hiedelemvilâgnak tekintsùk-e?
Az elôadô a tâltoshitben a magyar vallâs tételes rendszerét véli

meglâtni, és ennek kôrvonalait igyekszik felvâzolni, bâr



hiânyzik a tâltoshit egységes meghatârozâsa meg a tâltos vallâs
rendszerének részletes leîrâsa is, mert az ôsszehasonlîtô
vallâstôrténelem és vallâstudomâny csak igen leszûkîtett
terûleten mozog.

Diôszegi megâllapîtâsa szerint a samanizmus nem tekint-
hetô vallâsnak. Meghatârozâsa értelmében "a sâmânhit nem
mâs, mint a képzeteknek az a halmaza, amellyel a szibériai
âllattenyésztô, halâsz és vadâsz igyekezett szabâlyozni viszonyât
az ôt kôrùlvevô természetfeletti erôkkel". Ez a megbatârozâs a
samanizmust a szibériai népek alacsonyabb târsadalmi bely-
zetére korlâtozza, és teljesen félrevezeti azt, aki a samanizmus
szinte szâmba sem vebetô gazdagsâgât nem ismeri.

Az elôadô szerint a rendszerezés a szerkezeti elemek

megbatârozâsâval kezdôdbetik. Nébâny ilyen elem: az égig érô
fa. a vârkerîtés, a forgô kastély, az arany ruba, a tâltos lô, a
feldarabolâs, a mitikus alak, az âlom, a felébredés, a
tudakozôdâs, a tûndér, a tâltos stb. Ezekbez jârul a megfelelô
tudatszimbôlum, amilyen példâul a réviilés, a csodâs erô, a
misztikus utazâs, a mîtikus nyelv (a metalingvisztikus beszéd)
stb. Ide kell sorolni még a beavatâsi rendszer fokozatait is.

Az elôbbiek megismerése utân mâr alkalmazni lebet az
alapvetô kettôs beosztâst, a doktrina és a praktikum elkii-
lônîtését. Az elmélet része a rîtus, a liturgia, a meditâciô, a
lâtomâsos kép, az ikonogrâfîa s a mindebbôl fakadô, illetôleg
ezeken alapulô filozôfla és tâltosi etika.

A magyar vallâs neve eredetileg bdjolds volt. Ezt a vallâs szô
csak akkor vâltotta fel, amikor a bâjolâst az ôsi magyar
tâltosbit erôsen kompromittâlta. (A religio szô ugyanis azonos
értelmû a bdjolds szôval; a religio ûjrakôtôdést jelent, bâjolni
pedig annyi, mint megkôtni.) A bâjolâsnak kiilônbôzô fajtâi
vannak, mint példâul az âlom-bâjolâs (vizsgâja az âlom-be-
avatâs), a kantâr-bâjolâs, a réviilés-bâjolâs stb.

A magyar ôsvallâs tanîtôjânak szerepe kiilôn kérdést
igényel. Neve sokféle; tâltos, varâzslô, nézô, mâgus, tudôs,
regôs, jôs, kuruzslô, garabonciâs stb. Kérdés: milyen viszony-
ban âllnak ezek egymâssal a tâltosbit rendszerében?

A tâltosbitben alapvetô szerep jutott a felsôbbrendû
lényeknek ù, akik kôzé tartozott a tiindér, a szép asszony, a vén
banya és a Boldogasszony, aki érdekes môdon a magyarsâg
tâltosbitének kôzponti alakjâvâ, istenasszonyâvâ lett. Paizs



Dezsô szerencsés magyarâzata szerint a "boldog" jelzô eredeti
jelentése: "megkôtôzôtt", "elvarâzsolt", "elragadtatott", "eksz-
tâzisban levé".

A fendek alapjân az elôadô megâllapîtja, hogy "a magyar
vallâs ekszatikus jellegének rendszerezése" lehetséges. Erre
Diôszegi, Berze Nagy és mâsok munkâja mâr utat nyitott, ha
nem is ért el megnyugtatô eredményeket, mert a népi
hagyomânyok alapjân felépîtett rendszerezés "nem hatolt az
orâlis âtadâs verbâlis szimbolikâja môgé", s ennek kôvetkez-
tében "az orâlis âtadâs gazdag anyagât" szélesebb fokon nem
hasonlîtotta ôssze.

A tâltos-beavatâs rendszere ésjelentôsége
A magyar samanizmus (tâltos vallâs) beavatâsi rendszerének

elmélete

A "beavatâs" âltalânos târsadalmi jelenség, a tâltos-
beavatâs kérdése mégis rendkivul bonyolult, mert gyakorlata
titoktartâssal jârt, leirâsâval és kielemzésével pedig éppen ezért
nem is lehetett behatôbban foglalkozni. Ahhoz, hogy helyes
eredményt érjûnk el, az elôadô szerint a kérdést komplex
môdszerrel kell megkôzelîteni. Elsôsorban a honfoglalâst
megelôzô korbôl és keletrôl szârmazô néprajzi elemekre, a mai
tibeti lamaizmus sâmâni alapon âllô beavatâsi rendszerére,
majd a "passage de rite" eseteire, végûl a jeles napok népi
szokâsaira utal. Az utôbbiak kôzûl kûlôn kiemeli a Luca-nap-
jâhoz és a karâcsonyi éjfélhez fûzôdô, mâig élô hiedelmeket. Az
ormânsâgi szôlâsmondâst idézi, amely szerint "minden rossz
adventbe kallôdik", majd Amnek mâr kimondottan a
beavatâsra utalô megâllapîtâsâra hivatkozik, amely szerint
"vannak olyan emberfeletti rosszak, amik vagy akik csak
beavatott személyeknek megfelelô cselekvények elvégezte utân
jelentek meg".

Az elôadô kiilônbséget tesz szorosabb értelemben vett
beavatâs és rîtus {szertartds) kôzôtt. Hangsûlyozza, hogy a
samanisztika otthoni kutatôi (pl. Diôszegi is) a tâltos-beavatâs
képzetkôrét ûgy képzelték el, hogy az csupân passziv jellegû;
a kivâlasztott egyén aztân vizsgân esik ât, ami a sâmânfân vagy
a "kattankôrô létrân" valô sikeres felmâszâs képzete. Az "égig



érô fan" vagy vilâgfân valô felkûszâs hasonlô hiedelnme a
sâmânizâlâs vagy sâmân-beavatâs gyakorlatâval kapcsolatban
minden urâli és tôrôk fajtâjû népnél megtalâlhatô. Ez az
elgondolâs azonban fïgyelmen kîvûl hagyja a beavatâsi môdok
egészen mâs jellegû és sokkal gyakoribb môdszereit, és az orâlis
hagyomânyok szimbôlikus nyelvét sem értelmezi. Mellôzi a
népmesék tâltos-szôvegeiben felbukkanô mîtikus szôvegeket,
hagyomânyokat, a jeles napokhoz kôtôdô szokâsokat, szakrâlis
jellegû sâmân-tâltos énekeink idevâgô ritusait.

A komplex môdszerrel tôrténô megkôzelités elônye, hogy
modellizâlô keretet âllît fel, és ebben szerkezeti elemeket
hasonlît ôssze. A beavatâs egyik fontos formâja példâul a
vdrkerûés. Ennek lényege, hogy a beavatandô éjnek idején
kimegy a keresztûtra vagy a temetôbe, ott kôrt rajzol a porba,
és abba beâll. Ez a hiedelem vagy babona orszâgszerte ismert.
Tompa Mihàly "Keresztùtrôl" cimû versében meg is énekli:

Hanem jô elôre, mint mâr tavaly nyâron,
Az ember egy halyag-mogyorôfât vâgjon,
S ha a tett-helyre megy, vegye a kezébe,
îrjon egy karikât maga kôriil vele.

Az utân ne féljen, mert abba a vârba
Nincs olyan teremtett âllat, ki behâgna.
Lô, szekér jôn felé vâgtatva az ûton
Tûzesen csattogva, de meg ne mozduljon.

A kôvetkezôkben az elôadô azt mutatja ki, hogyan lehet a
komplex môdszer segîtségével az indiai vagy tibeti mandala,
valamint az észak-amerikai indiânok gyôgyûô kôre (a "healing
circle") szakszerû ôsszehasonlîtâsa alapjân bebizonyîtani, hogy
a magyar vdrkerûés is beavatâsi rendszer része, amelynek célja
a titkos erôk elnyerése, azok "fék" alatt tartâsa és a szellemi
felemelkedés, a révûlés âllapotânak âllandôsulâsa, a "boldog"
(kôtôtt értelemben vett) âllapot elérése.

A tdltos égig érôfdja, a tdltoslétra és a sdmdnfa

A magyar samanizmus kôzponti képzetét az élet fdja és a
révûlés (eksztâzis) alkotja. Az elôadô a vilâg- vagy sâmânfa
szerepérôl tâjékoztatja hallgatôsâgât. Ez a fa a vilâg kôzepe, a



kozmosz tartô oszlopa, és az élet nagy misztériumaként vetûl
elénk. Csak a tâltos tudja megkôzelîteni. Az ôreg Butùm
darvâsz îgy vall rôla: "Van a vilâgon egy csodâlatos nagy fa.
Nemcsak a hold jâr el âga kôzôtt, hanem a nap is. Az emilyen
ember csak a hîrét hallja, hogy van, de lâtni nem lâthatja".

Bûtûm leîrâsa nem egyedûlâllô. A csodâs nagy fa a
gnôsztikus képzetek misztikus képét adja, amely a fény
misztériumât is tûkrôzi. Nyugati kifejlôdését a platôni fény-
filozôfiâban nyeri el, de nâlunk ôsibb eredetû. A mennyei
fényben fûrdô tâltosi ût, amely âzsiai eredetû, régi vallâsunk
lényeges (intrinsic) része. Az âzsiai samanizmus nemcsak
mîtoszâban, hanem mûvészi âbrâzolâsâban is az élet fdjât
helyezi kôzpontjâba. Ez a szimbôlum aztân innen kisugâro-
zôdik és behatol a mezopotâmiai térbe, és megjelenik a sumér
mîtikus gondolkodâsban és irodalomban. Az Inana és
Gilgames kôrul kialakult epikâban az ô mîtikus személyûk kôré
fûzôdô eseményeket és mozgatô erôket nem tudjuk mâsként
megérteni, mint a samanizmus mezopotâmiai megjelenési
formâit. Ehhez a megértéshez a magyar tâltos-samanizmus
ismerete alapvetôen fontos.

Az elôadâs sorân a vildghegy szkîta képe is megvilâgitâsra
keriilt. A vilâghegy tetején kinôvô kozmikus fa komplex
kérdéseivel foglalkozô elôadô az ôsi tîpusok tovâbbélését
mutatta be s mai folklôrban. Ez a jelenség szerinte a mîtikus
tôrténet kozmikus erejének és a pragmatikus tôrténelem sajâtos
ôtvôzetének kapcsolôdâsa, amely mindaddig megfigyelhetô,
amlg a nép, mint etnikus egység, fennmarad.

Ahogy a szkîta âllatkûzdelem vallâs-mîtoszi képe belekerult
a keresztény jelképvilâgba. éppûgy a tâltos-sâmânhit vilâgfâja,
az életfa képe azonosult a keresztfâval, és a keresztény kozmosz
része lett. Ezzel a kérdéssel ôsszefûggésben az elôadô a Szent
Lâszlô kôré fonôdô mîtikus tôrténetek és a sâmânfa szkîta
lemezeken megtalâlhatô, valamint a sumér âbrâzolô mûvé-
szeten is végigvonulô ôsi szimbôlika mitiko-vallâsi pârhuzamait
is bemutatta.

Az égig érô fa folklôrban lecsapôdô és népi hagyomâ-
nyokban gazdagon szereplô mesetîpusa és a megmâszandô fa
tôrzsének létra jellege a sâmânfa szerepének tovâbbi fontos-
sâgât mutatja. A tâltos-"vizsga", a beavatâs e kôré a jelkép
kôré fonôdik, ennek a szimbôlumkôrnek egyik része.



A tâltoshit életfâja, az égig érô fa nemcsak a vilâg kôzepét
képviselte, de magât a szakrâlis kirâlyt is. Ennek hason-
mâsât megint a sumér vilâgképben talâlhatjuk, amire Geo
Widengren mutatott râ.

A magyar népmesék égig érô fâja a legôsszetettebb
vallâsmîtoszi kép. Megértése, jelképének lefordîtâsa nagyban
segît a magyar ôsvallâs részleteinek felismerésében és meg-
értésében. A honfoglalâs elôtti korban és annak hun-avar
elôzményeiben felbukkanô mûvészi târgyi emlékeink a vilâgfa
meglétét vagy legalâbbis a sâmân-tâltoshit ilyen fajta szim-
bôlikus lecsapôdâsât sejteti, ami honfoglalâskori dîszîtmé-
nyeink palmettâs ornamentikâjâban szinte barokkos tûlten-
gésben jelentkezik. Ez a vilâgfa védô, szakrâlis szerepének a
tarsolylemezek mûvészi kôrében megnyilvânulô sajâtsâgât
bizonyîtja, ami azok birtokosait szinte a vilâgfa részeivé avatta.

Az elôadô még a sâmânfa tetején ûlô madâr, a mezopo-
tâmiai szârnyas korong szerepére is râmutatott. Az erôsen
stilizâlt szakrâlis fa vagy korong teteje felett lâthatô madâr a
hindu garuda- és a magyar grz^madârral, valamint a népi
âbrâzolâsok madâr-fa kompozîciôival fûgg ôssze.

Az égig érô fa a tâltos-tanitâs kôzponti szimbôluma is. Az
életfa nemcsak fôldi, testi és bensô, szellemi létûnk réteges
vilâgânak kôzpontja, hanem az az ût is, amelyen a kôzéphez, a
sâmâni teremtés eredetéhez is eljutunk.

Ldczay Ervin dr. (Long Island City, NY):

A MAGYAR NYELV A KAePÂT-MEDENCÉBEN
A HONFOGLALÂS ELÔTT ÉS
A MEGYER-TÔRZS EREDETE

Az elôadô részletesen indokolja, miért van a tôrténetirâs
szempontjâbôl az îrott kûtfôkôn kivûl ma mâr a régészetnek és
nyelvészetnek is kûlônôs, néha dôntô jelentôsége. A régészeti
leletek az îrott kûtfôk hiradâsât nemcsak igazolhatjâk, hanem
gyakran meg is câfolhatjâk. Hasonlô eredményekhez juthat a
nyelvészeti kutatâs is. Kézzelfoghatô példaként a honfoglalâs
idôpontjâra vonatkozô eltérô adatokat hozza fel. Kdldi Mârk a
magyarsâg Duna-medencei honfoglalâsât 677-re, Kézai Simon
700-ra, Anonymus pedig 895-re teszi. Van Loey brûsszeli



nyelvész a British Museumban két norvég utazô, Othere és
Wulfstan 870-bôl valô naplôjâra bukkant, amelybôl kideriil,
hogy a honfoglalâs elôtt 25 évvel a horvâtok fôldjétôl északra
mâr "Maegtja Londe", azaz Magyarorszâg volt. Ldszlô Gyula
tehât — az elôadô szerint — nem ok nélkùl vetette fel a kettôs

honfoglalâs lehetôségét. O azonban még csak az avar korig
megy vissza, holott — az elôadô szerint — a sumér nyomok
sokkal korâbbra vezetnének.

A magyar honfoglalâs korâban élô V. Orbân és IX.
Gergely pâpa a magyarokrôl azt îrja, hogy azok kirâlyi szittyâk.
A szittyâk viszont Gordon Childe angol régész "The Danube in
Prehistory" cîmû mûvének leletek alapjân tôrtént megâlla-
pîtâsa szerint mâr Kr. e. 3000 kôrûl telepedtek meg a
Kârpât-medencében. Az elôadô vetitett képen bemutatta azt a
korongot is, amelyet Torma Zsôfia a tordosi kultûrâbôl âsott
ki, s amelyen egyelôre meg nem fejtett îrâsjelek lâthatôk. A
korong kora Kr. e. 5000-re tehetô. Az elôadô ugyancsak
bemutatta azt az irâsjeleket mutatô hârom égetett cserepet is,
amelyet 1963-ban kolozsvâri régész talâlt.

Az emlîtett irâsjelekkel kapcsolatban az elôadô Telekiné
Kovâcs Zsuzsannâra hivatkozik, majd behatôan ismerteti a
sumér-magyar "nyelvazonossâg" lehetôségét. a szittya nemze-
tek vândorlâsait a dâkok, majd Kr. e. 3000 kôrûl a székelyek
feltûnését Erdélyben, majd egy részûknek tovâbbvonulâsât
Sziciliâba. Megâllapitâsa szerint ide kell sorolni az etruszkokat,
albânokat és haszkokat is.

A tôrténelem évezredeken keresztûl szittya nemzetekrôl és
azok mûveltségérôl tud, de sehol sem emlît szittya, hun, dâk
vagy mâs nemzeti îrâst. Csupân Kr. e. 650 tâjârôl maradt fenn
az etruszk harcos, Avele Feltiska sîrkôve rovâsos felirattal. Az
ôsi avar birodalom 1500 feliratot tartalmazô, cserepekre irt
"levéltâr"-a, amelyet dr. S/ioAizfu FaAe japân tôrténész kôzlése
szerint az oroszok âstak ki, a nyugati tôrténetîrôknak egyelôre
még nem âll rendelkezésére. A japân tôrténész azt is
megjegyezte, hogy az egykori Media és Parthia terûletén lakô
népek még ma is magyarul vagy ahhoz kôzel âllô nyelven
beszélnek.

A kôvetkezôkben az elôadô azt a véleményét fejti ki, hogy
az Ârpâd fejedelemmel a Kârpâtok medencéjébe vonulô
magyarsâg tôrôkôs nyelvjârâst heszélhetett, az ott talâlt



pannôniai, székely, jâsz, avar népelemek pedig azt a nyelvet
hasznâltâk, amelyet ma magyar nyelvnek nevezûnk. A
hôditôk, akârcsak a vilâgmâs részein, a Kârpât-medencében is
elvesztették régi tôrôkôs nyelvuket és felvették vagy talân
helyesebben, visszavették a sumérbôl szârmazott tôretien
szittya nyelvet. Az elôadô szerint tehât, ahogy mâr Nagy
Sdndor is megâllapitotta, téves az a tôrténelmi felfogâs, hogy a
magyar nyelvet a honfoglalô magyarsâg hozta a Kârpât-
medencébe, mert az az emberiség legrégibb kultûrâjânak
5000-6000 év ôta mâr îrâsba is foglalt nyelvet ott talâlta.

Kôztudomâsû, hogy a hét tôrzsbe szervezôdôtt honfoglalô
magyarsâg élén a vérszerzôdéssel megalakult magyar nem-
zetnek is nevet adô Magyar- vagy Megyer-tôrzs âllt. Az elôadô
ennek a tôrzsnek eredetét mutatja ki. Az Ârpâd-hâz cimerébôl
indul ki, amelynek legrégibb âbrâzolâsât az esztergomi kirâlyi
palota romjainak az 1930-as években feltârt falrészein fedezték
fel. Ez az elôadô megâllapîtâsa szerint a cîmer kôzepén az
oroszlân volt, oldalân pedig a négy ék, amely a sumér ékîrâs
szerint a fôld istennôjének nevét jelenti.

Ezutân a koronâzâsi jelvények vetitettképes bemutatâsâval
a jogar fejébe foglalt kristâly oroszlânjâra hivta fel a figyel-
met, amely ugyancsak a négy ék bevâgâsâval egyiitt lâthatô.
Hasonlô âbra fedezhetô fel egy sumér pecséthengeren is. Az
elôadônak az a feltevése, hogy az Ârpâdok a jogarban levô
kristâlyt talân még Subartubôl hoztâk magukkal. Subartu
szerinte a sumér birodalom egyik északi tartomânya volt a
Kaukâzustôl délre, a Tigris és az Eufrâtesz folyôk forrâsvi-
dékén. A Megyer-tôrzs, amelynek élén az a csalâd âllt,
amelybôl a késôbbi Ârpâdok szârmaztak, ebben a tartomâny-
ban élt. Ezt a tényt bizonyîtja az elôadô kôvetkeztetése alapjân
Xenophôn "Anabasis"-a és Biborbanszûletett Konstantin
bizânci csâszâr "De administrando imperio"-ja.

Az elôbbi szerint a rômai hadvezér Kr. e. 400-ban a szôban

forgô vidéken "7nacar"-okat emlit. Ez a szô a tôrôkben
magyart, "Macarïstan" pedig Magyarorszâgot jelent. Az
utôbbi viszont azt mondja el, hogy amikor Ârpâd fejedelem két
unokâja, Tormâsés Bulcsu Bizâncban jârt, a csâszâr kérdésére
azt vâlaszoltâk, hogy ôk nem tôrôkôk, hanem "subartoz
asphaloi. "



Padânyi Viktor el-Bakr arab îrô nyomân azt is leîrja, hogy
a Madar-csalâdbôl szârmazô s az arabok âltal leigâzott ki-
râly fia, Opos hogyan vezeti el arab fennhatôsâg alâ kerûlt
népét a Kaukâzustôl északra, a Kubân-folyô vidékén levô s mâr
a krônikâkbôl is ismert Magyarorszâgra.

A kôvetkezôkben az elôadô a legrégibb magyar nemzeti
jelkép, a turulmaddr eredetét mutatja ki. EIôszôr sumér
buzogânyfejbe vésett âbrâzolâsât vetiti hallgatôsâga elé. A
turulmadâr feje itt még oroszlânfej. A nagyszentmiklôsi
Attila-kincs egyik koporsôjân a turulmadâr feje mâr madârfej,
de még mindig oroszlân-fûlekkel, amelyek aztân a késôbbi
âbrâzolâsokon szintén elmaradnak.

Az elôadô feltevése szerint Subartuban a magyarsâg talân
évezredekig élt, és magas mûveltségre tett szert.

Innen vonult északra és lett a Kârpâtoktôl az Altaji-hegy-
ségig terjedô siksâgot benépesîtô szittyâk része. Padânyi a
szittyâk ôt nagy nemzetét kûlônbôzteti meg: a dâkot, a hunt,
az avart, az ûzt (a besenyôkkel egyûtt) és a szabîrt, amelyhez a
Megyer-tôrzs és a hozzâ késôbb csatlakozô mâsik bat (Nyék,
Kûrt-Gyarmat, Tarjân, Jenô, Kéri és Keszi) tôrzs is tartozott.



XII.

SZABADEGYETEMI ELÔADÂSOK

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1979. ÉVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZATA

Âprilis 20.
A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: dr. Nddas

Jdnos. Imât mond: ft. dr. KôtaiZoltdn.
A XX. szdzad zenei géniiisza: Bartok Béla. Dr. Bachman

Tibor Indiana-egyetemi (PA) zenetanâr elôadâsa vetîtett
képekkel és zenei bemutatôkkal. Elnôkôl: Lux Andrds.

Aprilis 27.
Irodalmi és mûvészest. Elnôkôl: dr. Somogyi Ferenc, aki

"Torténelmi emlékeink Kdrpdtaljdn" cîmmel megemlékezést is
mond.

Kôzremûkôdnek: Szappanos Istvdnné (versek), Kossdnyi
Jôzsef (versek). Polôny Zoltdn (novella). B. Ormai Ildikô
magyar dalokat énekel Gyôryné Mezô Margit zongorakisé-
retével.

Mdjus 4.
A kezdet és a vég. Beszélgetés a vildgmindenség titkairôl.

Természettudomânyi elôadâs vetîtett képekkel. Elôadô:
Peller Miklôs. Elnôkôl: Czakô Kdroly.

Elôadâs utân GdspdrÂddm Kuhlau Op. 51. Sonatina cîmû
mûvét adja elô zongorân.

Mdjus 11.
Erdélyi est. A kommunista Romdnia nacionalista pro-

paganddja kûlfôldôn. Dr. Luddnyi Andrds (Ada, OH)
elôadâsa. Elnôkôl: Sirchich Ldszlô.

Elôadâs utân Reményik-verseket ad elô: dr. Bogndmé
Gosztonyi Mdrta. Magyary Csilla Nylrô Jôzsef egyik vidâm
tôrténetét olvassa fel (Uz Bence). Dr. A es Imréné Beethoven
Sonate Pathétique, Op. 13. cimû mûvét adja elô zongorân.



Mdjus 18.
A néhai maharadzsâk xnldga. Ami elmûlt és ami van

Indidban. Nt. dr. Harangi Ldszlô vetîtettképes elôadâsa indiai
ûti élményeirôl. Elnôkôl: VargaSdndor.

Elôadâs utân: Nyilas Ferenc magfyar dalokat ad elô
zongorân.

Mdjus 25.
Légy jô mindhaldlig! Emlékezés Môricz Zsigmondra

szûletésének 100. évfordulôjân. Beniczky Addmné elôadâsa.
Kôzremûkôdnek: Halmay Tihamérné, Bajsay Jôzsef és

Fétervdry Kdroly.



XIII.

ÉLETRAJZI ADATOK

(A név utân zârôjelben a jelenlegi Iakôhelyet, a vâros és az
âllam nevét tûntetjûk fel. A * jelentése: szûletésének éve és
helye. A nagy M betû Magyarorszàg rôviditése.)

BANATFIM.JANOS (Santa Clara, CA)*1912, Budapest.
Iparmûvészeti fôiskolât végzett. Elôbb az Operahâz dîszlet- és
kosztûmfestôje, késôbb a Goldberger Textilgyâr rajzolôja,
majd a Budakalâszi Textilmûvek tervezô fônôke lett. Kétévi
harctéri szolgâlat utân 1944-ben kerûlt kiilfôldre. Négy évig
Braunau am Inn vârosi szînhâzâban voit vezetô diszlettervezô.

Rôvid ideig Pârizsban ûjbôl textiltervezô és festô lett. 1949-ben
a braziliai Rio deJaneirôba vândorolt ki, ahol 8 évig textilgyâri
vezetô tervezôként, majd ônâllôan belsô berendezôként ("in-
terior decorator"-ként) mûkôdôtt. Az egyiptomi kôvetség
elismerésûl berendezési tanâcsosânak (consulter decorator-
nak) tette meg. 1965-ben âtkôltôzôtt a kaliforniai San
Franciscôba, onnan pedig hamarosan Santa Clarâba, ahol
majdnem kizârôlag kerâmiâval foglalkozik. Korâbban a
magyar népi kerâmia és a kis plasztika stîlusât kôvette,
ûjabban a magas tûzôn égetett, szabadban is kiâllîthatô mûvek
elôâllîtâsâra tért ât.

Alkotâsai kôzûl Uhland osztrâk kôltô fejszobra a linzi mû-
zeumba, Pieta cîmû olajfestménye Sao Paulôban a bencések
kolostorâba, tôbb mâs mûve magângyûjteményekbe kerûlt.
"Erzsébet-hîd" cîmû olajfestménye a Kûlfôldi Magyar Képzô-
mûvészek Eg^esûlete, "Szent Lâszlô" kerâmiai fejszobra pedig
az Ârpâd Akadémia tulajdonâban van.

Két magyar jellegû kerâmiâja 1979-ben arany Arpâd-
érmet nyert.

Fôt. DOMÔTÔR TIBOR (Akron, OH) *1929, Budapest.
Kôzépiskolai tanulmânyait a budapesti evangélikus gimnâ-
ziumban, teolôgiai tanulmânyait az Erzsébet tudomânyegye-
temen, Sopronban végezte. Az utôbbiakat Budapesten és
Debrecenben folytatta. 1954 és 1956 kôzt a békési egyhâz



lelkészeként mûkôdôtt. Az Egyesûlt Âllamokba 1956 végén
érkezett. 1958 és 1966 kôzt az alliancei Magyar Reformâtus
Egyhâz lelkésze volt. 1966-ban Akronban vâlasztottâk meg
lelkésszé. 1968-ban egyesîtette a két akroni reformâtus
egyhâzat. 1971-ben esperes lett. 1972 ôta az Amerikai Magyar
Reformâtus Egyhâz hivatalos lapjânak szerkesztôje. 1974 ôszén
kezdeményezésére felépiilt az amerikai magyarsâg egyik
legnagyobb szeretet-intézménye, a 107 ôreg magyar befoga-
dâsâra alkalmas "Lorântffy Otthon" Akronban, amelynek
azôta igazgatô elnôke és ûgyvezetôje. Az Erdélyi Vilâgszôvetség
alelnôke, az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet igaz-
gatôja, az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos igazgatôsâ-
gânak elnôke. 1978 nyarân egyhâzânak ligonieri zsinata
pûspôkhelyettessé vâlasztotta. Munkâssâgânak eredményeként
Észak-Amerikâban hârom ûj reformâtus gyûlekezet létesûlt és
kezdeményezésére ugyancsak hârom ûj magyar reformâtus
templom épûlt.

Irodalmi tevékenységének eredménye tôbb szâz alkalmi
irâs, vezércikk, teolôgiai tanulmâny, hazafias és vallâsos vers,
iinnepi beszéd, valamint 1953 ôta 8 ônâllô kôtet. Legûjabb
verskôtetét most rendezi sajtô alâ. 1979 ôta az Ârpâd
Akadémia meghîvott rendes tagja.

Vitéz FALK VIKTOR (Westlake, OH) *1931, Kecskemét.
Kôzépiskolai tanulmânyait Nagyvâradon kezdte, majd a
"Mindszenty Jôzsef" magyar gimnâziumban, Ausztriâban
folytatta. Az érettségi vizsgât a karintiai Spittal an der
Drau-ban 1949-ben tette le. Elektromérnôki oklevelét 1959-

ben a Cleveland âllami egyetemen szerezte meg. 1963-ban az
American Institute of Electrical Engineers pâlyâzatân "A New
Approach to Small Direct Current Measurement" cimû
tanulmânyâval dîjat nyert. Jelenleg vâllalati vezetô mérnôk.
Magyar vonatkozâsban szâmos cikke és tanulmânya jelent
meg, a mâsodik vilâghâborûval kapcsolatos hadtôrténeti
kutatâsokat folytat. A Vitézi Rend tagja, a Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend lovagkeresztes tagja, jubileumi Râkôczi-
emlékéremmel kitûntetett cserkésztiszt és a 14. szâmû Gôrgey
Artûr cserkészcsapat parancsnoka, a Magyar Harcosok Baj-
târsi Kôzôsségének bronz-emiékéremmel kitûntetett tagja.
1978-ban hadtôrténelmi tanulmânyât bronz Ârpâd-éremmel



tuntették ki, 1979-ben pedig az Ârpâd Akadémia levelezô
tagjâvâ hîvtâk meg.

Vitéz HAM VASJÔZSEF (Toronto, Ontario, Kanada) *M.
Kôzépiskolai tanulmânyait Pozsonyban végezte. 1929-ben
Budapesten kûlônbôzeti érettségi vizsgât tett, amelynek
eredményeként a m. kir. vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisz-
tériumtôl ôsztôndîjat nyert. A Ludovika Akadémia elvégzése
utân csapatszolgâlatot teljesîtett, 1938-ban a "Jôzsef Nâdor"
mûegyetem vegyészmérnôki karâra vezényelték, aboi 1942-ben
vegyészmérnôki oklevelet szerzett. Az orosz harctérre mâr mint
hadimûszaki tôrzskari szâzados kerûlt ki. A mâsodik vilâg-
hâborû urân Kanadâban olajvâllalatnâl kapott âllâst, de
hamarosan mâsik cégnél, majd az egészségûgyi miniszté-
riumban helyezkedett el elôbb mint biokémikus laborâns,
késôbb mint elektromikroszkôpos kutatô. A pozsonyi meg-
szâllâs idején magyar ôntudata olyannyira megerôsôdôtt, hogy
fajtâjânak ônzetlen szolgâlatât mindennél fontosabbnak te-
kintette. Korân bekapcsolôdott a Magyar Mérnôkôk és
Épîtészek Vilâgszôvetségének munkâjâba, majd a torontôi
Râkôczi Alap tevékenységébe is. Érdemeinek elismeréséùl az
Ârpâd Akadémia lÔ78-ban rendes tagjai kôzé iktatta.

INCZE LAJOS DR. (Lewiston, Maine) *1915, Parajd,
Udvarhely vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Székely-
udvarhelyen és Marosvâsârhelyen végezte. Érettségi vizsgâjât
1934-ben Tordân român bizottsâg elôtt tette le. Egyetemi
tanulmânyait a kolozsvâri eg>etem jog- és âllamtudomânyi
karân fejezte be, aboi 1941-ben avattâk doktorrâ. Katonai
szolgâlatot 1938/39-ben a român, 1940/44-ben a magyar
badseregben teljesîtett. Az utôbbi években baditudôsitô volt. A
mâsodik vilâgbâborû utân az Egyesûlt Âllamokban telepedett
le. Jelenleg lakôbelyén a "St. Mary's Général Hospital"
nevelésûgyi igazgatôja. - Irodalmi tevékenységét 1930-ban
kezdte. A kolozsvâri "Jôbarât", a "Székelyfôld", a kolozsvâri
"Hitel, "Erdélyi Helikon", "Pâsztortûz" kôzôlte kôltemé-
nyeit, néprajzi gyûjtését, mûvelôdéspolitikai tanulmânyait,
majd irodalmi bîrâlatait. Mint ûjsâgîrô, a Ellenzék, a Magyar
Lapok, a Jôestét, a Brassôi Lapok és a Estilapok munkatârsa,
a marosvâsârbelyi "Az Ellenzék"-nek 1937-tôl 1940-ig szer-
kesztôje volt. Amerikâban 1950 ôta nemcsak elôadâsokat



tartott és szakcikkeket kôzôlt, hanem a "Le Messager" cîmû
francia napilapban franciâul, a "Lewiston Journal Magazine"
hasâbjain pedig angolul szînes cikksorozatai jelentek meg
kûlônbôzô eurôpai orszâgokrôl, kôztûk nagyon gyakran
Magyarorszâgrôl és Erdélyrôl is. "Mellékesen" vitorlâs hajôs,
kertész, fényképész (kiâllîtâsokat is szokott rendezni), etnog-
rafus, régiséggyûjtô, rajzolô és festô is. Négy fia kôzûl kettô
tengeri élettani doktor, egy haditengerész, egy pedig tengerész.
Az Arpâd Akadémia 1979-ben hlvta meg irodalmi fôosztâ-
lyânak rendes tagjai kôzé.

FT. IRÀNYI LÀSZLÔ, SCH.P. DR. (Washington, DC),
a piarista rend tartomânyfônôke és az Amerikai Magyar
Szôvetség orszâgos elnôke. *1923, Szeged. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait a szegedi piarista gimnâziumban végezte, 1941-
ben kitiintetéssel ott is érettségizett. Utâna rôgtôn belépett a
piarista rendbe. A Vâcott eltôltôtt noviciâtus utân a budapesti
Pâzmâny Péter, majd a rômai Gregoriana tudomânyegye-
temen folytatott hittudomânyi tanulmânyokat, amelyeknek
eredményeként 1951-ben hittudomânyi doktori okievelet,
majd 1952-ben a domonkos 'Angelicum" (mai nevén Szent
Tamâs) egyetemen filozôfiai doktori okievelet szerzett. Ezt
megelôzôen 1948-ban Rômâban âldozôpappâ szentelték,
1950/52-ben pedig a piarista rend kôzponti szeminâriumâban,
Monte Mariôban filozôfiât és dogmatikât adott elô. Az
Egyesiilt Âllamokba 1953-ban helyezték ât. Derbyben a
konviktus vezetését biztâk râ. 1954-ben Rozsâly Ferenc
rendtârsâval egyûtt megalapitotta Washingtonban a piarista
tanulmânyi hâzat és megszervezte a havi magyar szentmisék
bemutatâsât. 1954-tôl 1967-ig a marylandi Emmitsburgben
levô "Mt. St. Mary's Seminary"-ben filozôfiât és dogmatikât
adott elô; ugyanakkor a Georgetown egyetemen az "Institute
of Languages and Linguistics"-ben két éven ât magyar nyelvet
is tanitott. 1964-tôl 1972-ig a washingtoni "Immaculata
Collège" teolôgiatanâra volt. - Rendjében 1957-tôl washing
toni hâzfônôk volt, 1967-tôl hâromszor helyettes tartomâny-
fônôkké vâlasztottâk. 1975-ben, amikor a tartomânyt a
rendfônôk teljes jogkôrrel ruhâzta fel, ôt vâlasztottâk meg az
elsô tartomânyfônôkké s ebben a méltôsâgâban 1976-ban és
1979-ben ûjravâlasztâssal megerôsitették. (Érdemes meg-



emlîteni, hogy a tartomânynak jelenleg hét nemzetiséghez
tartozô 39 tagja van: 12 magyar, 9 amerikai, a tôbbi pedig
spanyol, lengyel, szlovâk, kubai stb.) - Irôi tevékenységet
magyar és angol nyelven fejt ki. A "New Catholic Encyclo-
pediâ"-ba hét hosszabb cikket irt, tanulmânyait az "American
Ecclesiastical Review" kôzli. A "Voice of America" katolikus

elôadâsait ô irja és mondja be. Az Amerikai Magyar
Reformâtus Egyesûlet Mindszenty Jôzsef bîboros washingtoni
lâtogatâsakor vele egyiitt arany éremmel tûntette ki. Életrajzât
kôzôlte az "American Catholic Who's Who". - Az Ârpâd
Akadémia 1979-ben hîvta meg tudomânyos fôosztâlyân belûl a
hittudomânyi osztâly rendes tagjâvâ.

KATONA SANDOR (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg)
*1913, Szolnok. Kôzépiskolai tanulmânyait szûlôvârosâban
kezdte és Pécsett, a katonai nevelôintézetben fejezte be. A
Ludovika Akadémia elvégzése utân 1935-ben avattâk had-
naggyâ. Berettyôûjfaluban, Szekszârdon és Uzsokon csapat-
szolgâlatot teljesîtett. 1941/43-ban hadbiztosi képesitést szer-
zett, aztân a honvédelmi minisztériumban és a fôvezérségen
kapott beosztâst. A hâborû utân az IRO-nâl, majd az amerikai
hadseregnél tevékenykedett, végiil a németorszâgi gazdasâgi
életben helyezkedett el. îrôi munkâssâgât még otthon kezdte.
Cikkei a Katonai Szemle hasâbjain jelentek meg. Kint a
Nemzetvédelem cimû folyôirat kôzôlte îrâsait. Dokumentâciôs
filmet készitett a szabadsâgharcrôl, amelynek iskolai vâltozatât
3 és félmilliô német tanulô nézte végig. Kônyveket adott ki.
Megalapitotta a Ludovikâs Egyesûletet és a Kôrôsi Csoma
Sândor Tôrténelmi Târsasâgot (négy év ôta mindkettô lapjât is
szerkeszti). "Ârpâd és Hannibâl" cimmel kônyvet îrt. 1978
novembere ôta a németorszâgi magyarok csûcsképviseleti
szervének, a Kôzponti Szôvetségnek elnôke s ebben a
minôségében kôrlevelek ûtjân tâjékoztatja a 81 németorszâgi
Eurôpa-képviselôt. - Az Arpâd Akadémia 1979-ben hivta meg
tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

KOVARCZY ISTVAN (Sôdertâlje, Svédorszâg) *1919,

Pâpa. Kôzépiskolai tanulmânyait a bencés gimnâziumban
kezdte, majd az âllami tanitôképzô intézetben végezte.
1938-ban kântortanîtôi oklevelet szerzett. Még ugyanabban az
évben a hajmâskéri katonai tanmûhely kôzismereti elôadôja és



polgâri mûszaki tisztviselôje lett. 1940-ben katonai szolgâlatra
vonuk be. Részt vett a Délvidék visszaszerzésében, majd a
gyorshadtest keretében az oroszorszâgi honvédô harcokban.
1943-ban âtmenetileg polgâri âllomânyba helyezték s a
magyarpolânyi iskolâhoz nevezték ki. Ugyanakkor alakulata
hadinaplôjânak megîrâsâval bîztâk meg. 1944-ben ûjra
katonai beosztâst kapott, iitegparancsnoki tanfolyamra ve-
zényelték, majd 1945 elején Németorszâgba telepîtették ât,
ahol francia hadifogsâgba esett. 1946-ban hazatért. Az iskolâk
âllamosîtâsa utân gazdasâgi igazgatônak nevezték ki. Atélte az
ûgynevezett "svâbok" kitelepîtését, a Felvidékrôl kiûldôzôtt
nincstelen magyarok betelepitését és a kommunista "telepesek"
esztelen pusztîtâsait. 1948 novemberében elhurcoltâk; a
hadbîrôsâg felmentette, a népbîrôsâg azonban ôtévi kény-
szermunkâra îtélte. Kiszabadulâsa utân bânyâba kûldték, ahol
a vâjârvizsga letétele utân az 1956-os szabadsâgharc kitôréséig
mint omlasztô vâjâr dolgozott. Ekkor az oroszlânyi nemzet-
ôrség parancsnokâvâ vâlasztottâk. November 4 utân mene-
kûlnie kellett. Svédorszâgba keriilt, ahol kiilônbôzô munka-
kôrôkben dolgozott, végiil technikai segédeszkôzôkkel kîsér-
letezô mûhelyt rendezett be. - 1957 ôta az "Északi Vârtân"
cîmû folyôirat szerkesztôje és kiadôja s az "Északi Vârtân
Segélyakciô" vezetôje. Az elôbbi ûtjân sok, otthon elnyomott
tudôs îrâsât hozta nyilvânossâgra, az utôbbin keresztûl hazai
râszorulôkat, kiilfôldôn tanulô fiatalokat tâmogatott. - 1970
ôta a Turâni Akadémia, 1979 ôta a Magyar Nemesi Szôvetség
rendes tagja. Az Ârpâd Akadémia 1979-ben hîvta meg rendes
tagjai sorâba.

LUX ANDRAS {Westlake, OH) *1921, Pâpa. Kôzépiskolai
tanulmânyait a pâpai reformâtus kollégiumban, egyetemi
tanulmânyait Sopronban, a "Jôzsef nâdor" mûszaki és
gazdasâgtudomânyi egyetem bânya-, kohô- és erdômérnôki
karân végezte. Kohômérnôki oklevelet szerzett, a fizikai kémia
tanszékén tanârsegéd, majd a fizikai tanszéken adjunktus lett.
Az 1950-es évek elején, amikor a soproni karokat âtszervezték,
mint docens, az erdômérnôki fôiskola fizikai tanszékére kapott
meghîvâst. 1956 decemberében érkezett Clevelandbe. Mint
fizikus, az akkor indulô szîvsebészetben helyezkedett el és
mûkôdôtt 12 éven ât. Az utôbbi évtizedben a neves Gould



Corporation kutatô fîzikometallur^sa. - Szâmos szaktanul-
mânyât kôzôlte, tôbb szabadalom birtokosa. Szaktudomânyi
munkâssâgâval pârhuzamosan zenetôrténeti és zeneesztétikai
kérdésekkel foglaikozik, ilyen târgyû tanulmânyokat ir és
elôadâsokat tart. Tôbb tudomânyos és târsadalmi egyesûlet
tagja. 1952-ben a magyar felsôoktatâs kivâlô oktatôja cimét és
dîjât, 1973-ban az American Society for Metals, 1974-ben az
Emvention kitûntetését nyerte el. Az MHBK-aranykoszorû és
becsûletérem tulajdonosa. Az Ârpâd Akadémia 1979-ben
hîvta meg tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba, s
ugyanakkor zeneesztétikai osztâlyânak elnôkéûl vâlasztotta.

MOLNAR LASZLÔ (Bad Hall, Ausztria) *1910, Kapos-
vâr. 1929-ben Kaposvârott érettségizett. A budapesti Képzô-
mûvészeti Fôiskola elvégzése utân rajztanâri oklevelet szerzett.
Félévig tanârsegédként képezte tovâbb magât a Fôiskolân,
aztân Nyîregyhâzân, Budapesten, Pesterzsébeten tanîtott.
1941-ben az Iparmûvészeti Iskola rendes tanârâvâ nevezték ki.
1944.ben katonai szolgâlatra hîvtâk be Ungvârra. 1945 mâjus
elején Felsô-Ausztriâban esett hadifogsâgba. Bad Hallban
telepedett le, ahol szeptemberben mâr arcképkiâllitâst ren-
dezett. 1955-ben osztrâk âllampolgârsâgot szerzett. 1957-ben
Kammer am Attersee magyar gimnâziumânak tanâra és
igazgatôhelyettese volt. 1958-ban a bécsi egyetemen letette azt
a vizsgât, amelynek alapjân Ausztria egész terûletén âbrâzolô
mértant és rajzot tanithatott, az elmûlt 33 éven ât azonban
mint arcképfestô mûkôdôtt; 1946-ban és 1947-ben Linzben,
1955-ben és 1962-ben pedig Bad Hallban kiâllîtâsokat is
rendezett. - Az Ârpâd Akadémia 1979-ben hîvta meg
mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

PILISI PAL DR. (Sainte-Foy, Québec, Kanada) *1941,
Szekszârd. Kôzépiskolai tanulmânyait a szentendrei ferences
gimnâziumban végezte, ahol 1960-ban kitûntetéssel érett
ségizett. Az Eôtvôs Lôrând tudomânyegyetemre csak nehéz-
ségek lekûzdésével, késedelmesen vették fel; 1964-ben az
orszâgot is el kellett hagnia. Megjârta Triesztet, Latinât s
Capuât, mîg végiil kilenc hônapi tâbori élet utân a louvaini
egyetemre kertilt, ahol tanulmânyainak befejezéseként az
âllam- és târsadalomtudomânyok doktorâvâ avattâk (1972).
Tanulmânyait a pârizsi Sorbonne egyetemen folytatta, ahol



aztân ûjabb doktorrâ avatâsa (1978) utân kutatôintézetben
dolgozott. Innen hîvtâk meg a québeci Laval egyetemre.
Nagyon sok tudomânyos szaktanulmânya jelent meg fôleg
francia nyelven. Ezekben legtôbbszôr Magyarorszâg és az
eurôpai egység kapcsolatât kereste, és azt igyekezett bebizo-
nyîtani, hogy Magyarorszâg az eurôpai keresztény civilizâciô
kikûszôbôlhetetlen tagja. E mellett Kanada és az Egyesûlt
Eurôpa nemzetkôzi kapcsolatainak kérdései foglalkoztatjâk.
Elsô verse 17 éves korâban jelent meg, miutân azt lllyés Gyula
és Âprily Lajos âtnézte. 1967-ben, amikor lllyés Gyula
megkapta az eurôpai îrôk nagydîjât, a Francia Akadémiân
magyarul ô szavalta el a kôltô "Egy mondât a zsarnoksâgrôl"
cimû kôlteményét. Pârizsban verskôtete jelent meg; lôweni
diâkokbôl szinjâtszô csoportot szervezett, amellyel aztân
bejârta a magyar telepeket. Az Arpâd Akadémia 1979-ben
hîvta meg tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

SOMODY ISTVÂN {^G\en Cove, NY) *1895, Celledômôlk,
Vas vârmegye, M. Ujsâgîrôi pâlyafutâsât 1914 elején Szombat-
helyen kezdte. Cikkein, tudôsîtâsain kivûl néhâny kôtetnyi
verset és novellât is irt. 1919-ben a budapesti Ûj Lap segéd-
szerkesztôje és politikai rovatvezetôje s a keresztény lapok
munkatârsa lett. 1924 ôta a Magyar Tâvirati Iroda, 1934 ôta a
Magyarsâg cimû napilap belsô munkatârsa volt. 1930-ban
névmagyarosîtâsi mozgalmat indîtott, amelynek sikere érde-
kében 1940-ig 150 beszédet mondott. Kôzben ausztriai, olasz-
és németorszâgi, svâjci utazâsairôl kôzôlt szînes beszâmolôkat.
Mint ahogy 1920-ban a pâlosok betelepitésére, a Piavénâl
elesett hôsôk kôzôs emlékmûvének felâllitâsâra is javaslatot
tett. A trianoni békeparanccsal elcsatolt terûletek visszake-
riilése utân érdekes cikkekben ismertette a Felvidéket, a Kâr-
pâtokat és Erdélyt. Hîrlapirôi tevékenységét a mâsodik vi-
lâghâborû utân kûlfôldôn is folytatta. Cikkei fôként az
Amerikai Magyar Hang két és a Szabad Magyarsâg hét
évfolyamâban jelentek meg, de mâs lapok is gyakran kôzôlték
îrâsait. Hangszalagos kônyvkiadâst kezdeményezett. 35 év ôta
tartô kiilfôldi és 30 éve tartô amerikai élete folyamân rengeteg
anyagot gyûjtôtt ôssze. Ennek egy részét az Amerikai Magyar
Szépmîves Czéh "Szemben a sorssal" cîmmel 1979-ben 336
oldalas kôtetben adta ki. - Érdekes îrâsait a Magyar Talâlkozô



Âllandô Titkârsâga a Ârpâd-pâlyâzatokon tôbbszôr dîszok-
levéllel tiintette ki.

SZABLYA JÂNOS DR. (Seattle, WA) *1924, Budapest.
Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte. Mérnôki, tanâri,
kôzgazdâszati, majd mûszaki doktori oklevelet szerzett (1948).
1947-tôl 1956-ig a budapesti Ganz Villamossâgi Mûvek tervezô
mérnôkeként mûkôdôtt, szâmos kutatômunkât végzett. 1949-
tôl mûegyetemi elôadô volt, 1951 végén tanârsegéd, késôbb
rendkivûli tanâr lett. 1955-ben a mûegyetem ûj karâra
helyezték ât. 1956 decemberében Ausztriâban a soproni
egyetemi karhoz csatlakozott s azzal egyutt 1957 tavaszân
érkezett a kanadai British Columbiâba, ahol nyelvtudâsa révén
dôntô szerepe volt abban, hogy a soproni egyetemen
Vancouverben folytathatta munkâjât, és hogy az erdészeti kar
az ottani egyetem részévé lehetett. 1962-ben a vancouveri
egyetem "assistant professor"-âvâ nevezték ki, 1963-ban a
Washington âllami egyetem hîvta meg. 1973/74-ben ven-
dégelôadô volt a nyugat-németorszâgi Braunschweig mû-
egyetemén, 1979 nyarân pedig a venezuelai Barquisimeto
egyetemén tartott elôadâssorozatot. - Nagyon sok kutatô
munkât végzett, amelynek eredményeirôl 32 tudomânyos
kôzleményben, 29 jelentésben és 19 szakcikkben szâmolt be.
Hârom tanulmânya kiadâsra kész. Szâmos tudomânyos
târsasâgés bizottsâg tagja. Az Ârpâd Akadémia mâr 1969-ben
meghîvta tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

SZALÔKI ZOLTÂN DR. (Charlottesville, VA) *1900,
Kakaslomnic, Szepes vârmegye, M (ma: Velka Lomnice,
Csehszlovâkia). Érettségi vizsgât jeles eredménnyel 1918-ban
Budapesten, a Toldi fôreâliskolâban tett. Gépészmérnôki
oklevelét 1922-ben a budapesti mûegyetemen szerezte meg,
ahol 1929-ben kitûnô eredménnyel mûszaki doktori oklevelet is
kapott. 1922-tôl 1932-ig ugyanott a technolôgiai tanszék
tanârsegédje, majd adjunktusa volt. 1932-tôl 1934-ig a
Hungâria Gumigyâr fômérnôkeként, 1934-tôl 1944-ig a
budapesti Pamuttextil Mûvek mûszaki igazgatôjaként mû
kôdôtt. 1946-tôl 1948-ig az âllamosîtott csehszlovâkiai textil-
ipari igazgatôsâg ûjjâszervezési és beruhâzâsi osztâlyânak
fônôkeként mûkôdôtt Prâgâban, 1949-tôl 1952-ig az angliai
Olghamban székelô vâllalat fômérnôke, majd mûszaki igaz-



gatôja, 1952-tôl 1965-ig a massachusettsi Whitinsvilleben a
Whitin Machine Works kutatô igazgatôja, majd gyârtâsi
fôigazgatôja, 1966/67-ben mérnôki osztâlyânak, 1967/69-ben
pedig kutatâsi és fejlesztési tevékenységének igazgatôja volt;
1969 ôta az Institute of Textile Technology tudomânyos
szakértôje és tanâcsosa a virginiai Charlottesvilleben. - 1926
ôta szâmos szaktanulmânyt îrt, legutôbb az ITT sorozatâban
"Textil Processing" cîmmel kétkôtetes kônyve jelent meg. Az
Egyesûlt Âllamokban, Nagy-Britanniâban, Francia-, Olasz- és
Nyugat-Németorszâgban bejegyzett 12 szabadalom tulaj-
donosa. Az Ârpâd Akadémia 1979-ben hîvta meg tudomânyos
fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.



XIV.

NEVMUTATO

(A szdmok az oldalakat jelzik)

Alexa-Szabolcsy Maria 10
Andrâssy Gula 120
Antalfy Mihâly 10
Apponyi Albert 118, 122,

123

Asbôth Oszkâr 176

Âcs Imréné 261
Agyik Lajos 176
Âprily Lajos 201
Babej Andrâs 14
Babej Tamâs 14
Bachman Tibor 261
BajsayJôzsef 262
Ballô Istvân 14, 126
Balogh Gyôzô 12, 158, 187
Baloghné Pap Gyôngyi 154
Baloghné Petresjudit 10, 12
Balogh Tamâs 59
Baranchi Tamâska Endre

177, 243, 244,261
Barcza Lâszlô 11
Bartôk Béla 176, 244
Batâry Erzsébet 11
Batizy Lehel 11
Bauer Alajos 238
Bânâtfijânos 159, 263
Bârâny Erzsébet 186
Beleznay Miklôs 194
Beniczky Âdâmné 15, 19,

28, 51, 176,187,193
Benkei Andrâs 86

Berze NagyJânos 254
Beszédes Lajos 159, 176
Bethlen Gâbor 115, 165

Békési Istvân 12, 38, 112
Béky Zoltân 173
Béldy Béla 135
Bényey Zoltân 11
Bîrô Béla 176

Bisztray Gyula 61
Boba Imre 176, 186
Bodnâr A. Lajosné 13
Bodô Sândor 177
Bogârdy Imre 244
Bognâr Kâlmân 61, 154

159,177
Bognâr Rudolfné 261
Bogyay Tamâs 177
Bohânszky Viktor 244
Boldozsâr Matild 11
Borsody Istvân 129
Bôja Adrienne 14
Bôdô Kâroly 177
Bôjtôs Barbara 14
Bôszin Endre 11
Bôtykôs Béla 135
Bôdy Sândor168
Burgyân Aladâr 177, 244
Buzajânos177
Buza Pâl 14

BuzogânyJôzsef 14
Cabala Susanne 14
Châszâr Ede 177
Csapô Endre 177
Csathô Gâborné 51
Csepelyi Rudolf 202
Csepi Béla 157, 162
Csernochjânos 127



CseryC. Mihâly 175
Csikôs Nagy Anna 11
Csillagjôzsef 11
Czakô Kâroly 177, 243, 244,

261

Czibon Rôzsa 11

D'Albert Ferenc 177

D'Albert Gyula 175, 178
Del Medico Erzsébet 159,

178,186
Dengl Miklôs 10, 52, 178
Dezséry Andrâs 158, 178
Décsy Gyula 178
Diôszeghy Tibor 178
Dohanos Istvân 11

Dombrâdy (T.) Dôra 10
Domjân Arpâd 11
Domjân Jôzsef 11
Domokos Sândor 159

Dômôtôr Tibor 178, 186,
263

Dunai Âkos 10
Egyed Aladâr 23, 263
Elekes Attila 159

Ember Sândor 165

Endrey Antal 157, 178
Erdélyi Istvân 16, 166, 230
Erdélyi Jôzsef 206
Erdélyi Zsuzsanna 249
Estôk Mihâly 41
Eszenyi Lâszlô 178
Eszterhâs Istvân 51

Faisi Shokutu 258

FalkViktor 158, 179, 186,
264

Farkas Lâszlô 235

Fazakas Ferenc 11, 12, 126,
130

Fâbry Gyôrgy 51
Fâbry Zoltân 97
Fâj Attila 179

Fehérné Walter Anna 186

Fekete Istvân 11

Ferencz Bêla 11

Fényes Mâria 159, 179
Fiedler Kâlmân 10

Flôriân Tibor 8, 11, 173,
179, 187, 199-204, 245

Friedrich Istvân 121

Fûgedi Erik 223, 225
Fûry Lajos 179
Garamy Jôzsef 35
Gâbriel Asztrik 187

Gâcsér Imre 155

Gâspâr Âdâm 161
Gâspâr Istvân 244
Geszthy Ferenc 127
Gratzer Miklôs 179

GreffJânos 26
Gutayjânos 26
Gyallay-Pap Domokos 10,

12, 13, 83, 96, 136, 186
Gyimesi Gyula 158, 159,

179,186
Gyimesy Kâsâs Ernô 11, 179
Gyôrgyey Klâra 179
Gyôrffy Gyôrgy 220, 221
Gyôryné Mezô Margit 231
Hahn Gellért 159

Hajas Gyôrgy 86
Halâcsy Endre 166, 180, 187
Halmay Tihamér 23
Halmay Tihamérné 262
Hamvas Jôzsef 13, 142, 179,

242,265
Haralyi Fejér Pâl 170, 240
Harangi Lâszlô 262
Haraszti Endre 10, 12, 37,

64, 180,245
Harcsâr Ferenc 175

Hegedeôs Kâlmân 14
Herendyjânos 35



Hézsely Ferenc 12, 95
Hites Kristôf39, 151
Horthy Miklôs 121
Horvâth Âgnes 14
Horvâth Benedek 60

Horvâth Béla 11
Horvâth Istvân 47
Horvâth Miklôs 51
Hunyady Lâszlô 180
Huszâr Kâroly 121, 122
Hyvnar Vaclav 14
lllyés Gyula 101, 110, 111,

113, 115, 203,204
Incze Lajos 180, 186, 266
Irânyi Lâszlô 180, 186, 266
Ivâni Zoltân 51
Jablanczy Lâszlô 240
Janics Kâlmân 99, 110
Jaschkô Balâzs 58
Jâszi Oszkâr 114
Jôkay Lajos 42
Jôzsef fhg. 121
Kalmâr Erzsébet 160
Kapôtsy Béla 180
Katona Sândor 180, 186,

267
Kârmân Jôzsef 193-199
Kârolyi Mihâly 120, 124
Kelemen Gyôrgy 180
Kerezsy Âgnes 251
Kertész Lâszlô 180
Kézdi Kovâcs Elemér 175
Kirchmayer Istvân 10
Kisjôkai Erzsébet 180
Kiss Blanka 143
Kiss Ferenc 11
Kissjânos 159, 180
Klasil Mihâly 11
Kocsis Szûcs Ferenc 180
Koe-Krompecher Lâszlô 11
Kollarits Béla 10, 245

Korényi (F) Lîvia 159
Korponay Miklôs 13, 131,

138,154

Kossânyi Jôzsef 10, 16, 181,
199

Kostya Sândor 10, 186, 245
Kosztolnyik Zoltân 181, 212
Kovâcs Andréa 14
Kovâcs Istvân 130

Kovâcs Jôzsef 181
Kovâcs Miklôs 153

Kovârczy Istvân 181, 186, 267
Kôtai Zoltân 10, 52, 152,

181,261
Kônnyu Ernô 246
Kônnyu Lâszlô 10, 181, 246
Kruchiô Agnes 143
Kuncz Aladâr 200
Kun Szabô Istvân 11 12

111

Kur Csaba 11,164
Kurnik Henry 143
Lâszlô Gyula 248, 249
Lengyel Alfonz 181
Légrâdy Tamâs 181
Lévay Lea 14
Lloyd George 123, 127
Lôte Pâl 13, 52, 95, 129
Ludânyi Andrâs 261
Ludwig Aurél 10, 12, 15,

34,112,151,164
Lukâcs Lâszlô 52
Lux Andrâs 181, 186, 187,

244,261,268
Magyary Csilla 10, 11, 261
Marina Gyula 181
Marton Kati 86

Metykô Gyula 11
Mihâly Ferenc 13, 95, 152
MindszentyJôzsef 35, 152,

153



Miskajânos 181
Mitnyân Lâszlô 181, 242
Mohai Szabô Béla 59, 181
Molnâr Erik 115

Molnâr Lâszlô 182, 186, 269
Molnâr Zsigmond 10, 13,

14,160,182
MôrJôzsef 11
Môzsi Istvânll, 12, 182
Nagy Âkos 13, 16, 35, 151
Nag^ Akosné 35, 158, 182
Nagy Géza 247, 248
Nagy Glôria 142
Nagy Gyôrgy 12, 84, 90, 186
Nagy Sândor 259
Naphegyi Imre 182
NâdasGyuIa4, 10, 182, 245
NâdasJânos2, 3, 11, 14-17,

164, 165,172,173,175,
182

Nâdas Rôzsa 182
NânayEndre 182, 186
Negyedi Szabô Margit 10,

182

Négyesy Irén 10
Memeskéry Lâszlô 182
Nemesszeghyjenô 182
Nemesszeghy (R) Matild 11
Neszlényi Judit 159
Németh Ernô 182
Noël Péter 182, 239
Nôgrâdy Lâszlô 128
Nyeste Jânos 51
Nyilas Ferenc 14, 262
Nyîrô Jôzsef 52
Ormai (B) Ildikô 182
Ormai Jânos 183
Ormayjôzsefné 24
Orsolya Jôzsef 183
Ôvâry Gâbor 35
Ôs-Nagy Istvân 183

Padânyi-Gulyâs Béla 91
Padânyi Gulyâsjenô 183
Padânyi Viktor 260
Palotay Csabâné 44
Panajoth Zoltânné 10
Papp Gâbor 19, 20, 26, 29
Peidl Gyula 121
Peklô Mâria 13

Peller Miklôs 261

Perényi Zsigmond 134
Pethes Béla 11

Petry Béla 183
Pétervâry Kâroly 262
Pilényi Oszkâr 11
Pilisi Pâl 183, 186, 269
Polôny Elemér 183
Polôny Zoltân 261
Pôta Lâszlô 183

Puja Frigyes 84, 85
Puky Pâl 183
Pulvâri Kâroly 187
Rajnay Istvân 14
Ravasz Lâszlô 154

Râkos Raymund 182
Réthâti Schill Andrâs 12
Révay Gyula 11
Roskô Lâszlô 51

Ruttkay Arnold 157, 183
Saâry Éva 183
Sândor Andrâs 49

Sândor llona 50

Shishman Endre 167

Silverhorn Tibor 11

Sirchich Lâszlô 87, 97, 112,
167,261

Sireagu Octavian 203
Solymossy Olivér 159
Somody Istvân 145, 146, 270
Somogyi Ferenc 2, 3, 10, 12,

15, 17, 52, 158,261
Somogyi Ferencné 52



Somogyi Lél 10, 153, 158
183,186,244

Soôs Jôska 11
Stibinger Edit 11
Stirling Gyôrgy 10, 13, 245
Sulyok Vince 184
Sûtô Andrâs 201
Szabadkai Sândor 246
Szablyajânos 184, 271
Szabô Magda 52, 184
Szabô Pal 184
Szakâts Istvânné 184
Szalatnai Rezsô 98
Szalôki Zoltân 184, 186, 271
Szappanos Istvânné 10, 261
Szappanos Lâszlô 14
Szathmâry Kâroly 167, 184
Szendrei Ferenc 158, 160
Szendrey Tamâs 16. 204,

252
Szentirmai Jenô 200
Szentkirâlyi Miklôs 14
Szerdahelyi Lâszlô 94
Széll Tamâs 184
Szépe Lâszlô 186
Szilassy Sândor 114, 153
Szilassy Tamâs 14
Szirmai Endre 184
Szorkovszky Elemér 157
Szôts Vilmos 11
Szuchy Tibor 159
Szûts Gâbor 159, 184
Tabajânos11
Tallôs (H) Katalin 185
Tallôs Môric 11
Târczi Kovâcs Erzsébet 159
Telekiné Kovâcs Zsuzsa 258

Thiery Âkos 158
Tisza Istvân 116

Tollas Tibor 185

Tomory Zoltânné 45
Torma Zsôfia 258

Tômôry Éva 143
Tôrôk Bêla 185

Tôttôsy Ernô 91-93
Utczâs Mihâly 159
Valkô Lâszlô 185

Vareska Gyôrgy 187
Varga Nândor Lajos 11
Varga Sândor 152, 262
Varsânyi Gyula 185
Vaskô Ilona 50

Vaszary Gâbor 152
Vaszaryjânos 152
Vârdy Béla 13, 112, 129,

153,185
Vârdyné (H) Âgnes 48, 185
Veres Péter 227

Veress Ôrs, 13, 246, 252
Vietôrisz Jôzsef 185
Vitéz Ferenc 10

Vitézjulianna 14
Vladâr Pâl 10, 36, 128, 152

219

Vôlgyi Gyula 10
Vôlgyijânos 16
Wass Albert 128, 160, 185,

187

Wéninger Endre 52
Windischgràtz Lajos 120
Zâhony Botond 52
Zolcsâk Istvân 167
Zsigmond Andrâs 143



XV.

FUGGELÉK

A XX. MAGYAR TALÂLKOZÔ ELÉ

Hosszû és àldozatos munka utdn 1980-ban elérkezûnk a

jubileumi XX. Magyar Taldlkozôhoz, amelyet érthetô môdon
jelentôségéhez illôen szeretnénk megrendezni.

Hdlds kôszônetet mondunk a szabad fôldôn élô magyar-
sdgnak és minden tagjdnak, fôként mindazoknak, akik
bdrmilyenformdban hozzdjdrultak ahhoz, hogy a magunk sem
dlmodta, szép jubileumhoz elérkezhettûnk. Ez a kôszônet
elsôsorban munkatdrsainkat, az elôadôk és felszôlalôk hosszû
sordt, a mûvész- és irodalmi estek szereplôit, a kidllitdsokon
részt vevô mûvészeket, valamint a Magyar Taldlkozôval
pdrhuzamos ûlések tdrsrendezôit illeti. Az a tervûnk, hogy
mindezekrôl a XX. Magyar Taldlkozô évkônyvében kûlôn is
megemlékezûnk, ugyanott kôzôljûk az Allandô Titkdrsdg
tudomdnyos, irodalmi és mûvészeti Arpdd-pdlydzatdn arany,
ezûst vagy bronz Arpdd-éremmel és diszoklevéllel kitûntetettek
ôsszesûett névsordt, valamint az Arpdd Akadémia és az Ârpdd
Szôvetség kivdlôsdgainak egyûttes felsoroldsdt is.

A jubileumi Magyar Taldlkozô megrendezésével kapcso-
latban mdris figyelemre méltô javaslatokat kaptunk, amelye-
ket gondosan dttanulmdnyozunk, és ha gyakorlatilag kivi-
hetôknek bizonyulnak, azokat szives ôrômmel meg is valô-
sûjuk. Tôbben indûvdnyoztdk, hogy bôvûsûk ki a XX. Magyar
Taldlkozô eseménysorozatdt, mert az elmûlt 19 éven dt fôleg
tudomdnyos, irodalmi és mûvészeti elôaddsokra stb. szorit-
koztunk. Ezért tervbe vettûk, hogy szavalô-, sakk- és bridzs-
versenyeket rendezûnk, nemes vetélkedésre adunk lehetôséget
a magyar népi tdnc mûvelôinek, a kûlônbôzô tdnccsopor-
toknak, valamint a magyar dalkultûra dpolôinak, a daldr-
ddknak s énekkaroknak is.

Terveinkkel kapcsolatban minden érdeklôdôt, egyént és
egyesûletet arra kérûnk, mielôbb keressen fel bennûnket
soraival, hogy a részletekrôl, pdlydzati kiirdsokrôl, feltéte-
lekrôl, értékes dijakrôl idejében tdjékoztatdst kûldhessûnk.



Miutdn a Magyar Talâlkozô megrendezése minden alka-
lommal ôridsi munkdval jdr és idôbeli nehézségeket okoz,
azokat a kedves magyar testvéreinket, akik mds vildgrészeken
laknak ugyan, de munkdnkat elismerô pdrtoldssal kisérik, arra
kérjûk, ne vdrjanak kûlôn felkérésre, hanem — amennyiben a
XX. (jubileumi) Magyar Taldlkozô dùzes védnôki névsordban
nevûk feltûntetését kivdnjdk — szfveskedjenek a Krônika
drdnak bekûldésével egyûtt — anyagi lehetôségeiknek meg-
felelôen — személyenként 5-10 $ védnôki dijuhat is elôre
bekûldeni. Ez ûgyintézés szempontjdbôl is nagy kônnyebbséget
jelentene.

Befejezésûl még egyet: ki-ki hivja fel munkdnkra, fôként
tervezett jubileumi versenyeinkre mdsok, elsôsorban az érde-
keltek figyelmét is. Elôre is kôszônet érte!

A viszontldtdsra a XX. Magyar Taldlkozô clevelandi hetén,
1980 november végén!

Dr. NddasJdnos,
az Allandô Titkdrsdg vezetôje



A RAKOCZI ALAPITVANY PALYAZATA

A pâlyâzat cime: "A magyarsdgtudat kûlfôldôn".
Célja: a magyarsâgtudat fogalmânak meghatârozâsa,

megôrzésének és fejlesztésének lehetôségei az emigrâciôban.
Szùkségessége: a statisztikai adatok szerint az észak-

amerikai kontinens mâsfél milliôra becsûlt magyar szârmazâsû
lakosâbôl mindôssze 10%-nak van magyarorszâgi élménye s
ennek âtlagos életkora mâr 65-75 év kdzôtt mozog. Az
elsônemzedékes szûlôk 6%-a, a mâsodnemzedékes szûlôk 1 %-a
jâratja gyermekét magyar hétvégi iskolâkba. Cserkészeink
szâma — a magyar fiatalok szâmâhoz viszonyîtva — a 6-12 éves
korban 3%, a 12-16 éves korban 0.5%. Sûrgôsen tennûnk kell
tehât valamit, hogy a fiatalsâg magyarsâgtudatât felébresszûk.

A pdlyamû terjedelme: legalâbb 25 gépelt oldal,
nyelve: magyar, angol vagy bârmely mâs vilâgnyelv.
Jutalomdij: 2000, 1000 és 500 U.S.A.-$. (A magyar

sajtôban felhasznâlt pâlyamûvekért kûlôn tiszteletdîjat és a
tovâbbi 10 legjobb pâlyamunkâért értékes kônyveket adunk.)

Hatdridô: 1980 december 1.
Pdlydzhatik: korra, nemre és âllampolgârsâgra valô

tekintet nélkûl bârki, egyén és munkakôzôsség egyarânt,
névalâirâssal vagy jeligével.

Birdlô Bizottsdg: a Râkôczi Alapîtvâny Elnôki Tanâcsa
âltal felkért szakértôkbôl allô bizottsâg.

Felhaszndlds: a beérkezett és kiértékelt pâlyamunkâk a
megrendezésre keriilô Ifjûsâgi Talâlkozô szimpozionjânak
napirendjére keriilnek.

Cim: Rdkôczi Foundation, P.O.Box 67, Station "L".
Toronto, Ontario M6E 4Y4, Canada.

A Rdkôczi Alapûvdny kiilôn is kéri a SZELLEMI
MAGYARORSZÂG tagjait, az îrâstudôkat hatârokon innen és
tûl, Eurôpâtôl Észak-Amerikâig, Ausztrâliâtôl Dél-Amerikâig,
hogy pâlyâzzanak! Jôvônkrôl, létunkrôl, fennmaradâsunkrôl
van szô, olyan kérdésekrôl, amelyeket csak ôsszes szellemi
erônk ôsszefogâsâval tudunk megoldani.



PALYAZATI HIRDETMENY

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga ebben az évben
ûjbôl tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatot hirdet,
amelyen a magyar szellem minden kimagaslô értékû, îrâsban
vagy képen, rajzon rôgzîthetô alkotâsâval bârki részt vehet.

A pâlyamûveket minden esetben hârom példdnyban kell
benyûjtani.

Kézirat (nyomtatâsban még meg nem jelent mû) csak a
szerzô nevének feltûntetése nélkûl, jeligével kûldhetô be. A
szerzô nevét, pontos lak- vagy levelezési cîmét és rôvid
életrajzât a pâlyamû jeligéjével ellâtott zârt borîtékban kûlôn
kelI kôzôlni.

A kéziratot 8 x 11.5 inches (21.5 x 28 cm-es) papîron ritkân
gépelt sorokkal kell elkészîteni.

A benyûjtott pâlyamûveket —az Ârpâd Akadémia tagjai
sorâbôl vagy mâs szakemberek kôzûl felkért — hârom-hârom
tagû bîrâlô bizottsâg véleménye alapjân az Âllandô Titkârsâg
arany, ezûst vagy bronz Arpâd-éremmel, dîszoklevéllel,
oklevéllel tûnteti ki.

A pâlyamûveket nem kûldjûk vissza, mert azokat a
pâlyâzaton elért eredménytôl fûggetlenûl az Arpâd Akadémia
kônyv- és irattârâban helyezzûk el.

A pâlyâzatokat 1980 augîisztus 20-îg az alâbbi cîmre kell
bekûldeni:

Arpâd-pâlyâzat
c/o Dr. Jânos Nâdas
1450 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107, U.S.A.
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