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ELOSZO

KÔSZÔNTO A HUSZADIK ÉVFORDULÔN

1980 november 28-dn huszadszor jôttûnk ôssze az ôt fôld-
részrôl, a szabad vildgon szétszôrt magyarok. Miért jôvunk
ôssze émôl évre lelkesedéssel? Azért, mert drvdk vagyunk,
magdnyosak és erôt akarunk merûeni minden taldlkozôbôl.
Kûlônôsen akkor, ha az vildgméretû és a Idtogatô vendégek
létszdmdnak folytonos nôvekedésével a leglényegesebbet iga-
zolja. Azt, hogy a széthûzôknak, egymdssal perlekedôknek,
sajdt hiûsdgukért vetélkedôknek, vezéri szerepre tôrôknek
hirdetett magyarok kôzôtt egyre nôvekszik azoknak a szdma,
akik nem szerepre vdgynak, hanem dldozatot hozni. Akik
utdljdk a vitdkat és a gerillaharcot. Akik nem akamak —
ellenségeink ôrômére — kést fenni egymds ellen, hanem kezet
fogni és tisztelni mdsok véleményét akkor is, ha az ellenkezik
a mienkkel.

Milyen jô a huszadik évfordulôn azt Idtni, hogy egyre nô a
nemzet sorsdért aggôdô, épûô magyarok szdma. Azoké, akik
hivô aldzattal hordjdk szellemûk, tuddsuk, mûvészetûk, cse-
lekedeteik tégldit emigrdns életûnk épûletének fenntartdsd-
hoz, szépûéséhez és utôdainknak valô tovdbbaddsdhoz. Ez az
épûlet a mi legnagyobb gondunk, mert ebben nô fel az ifjû-
sdg, aki majd tôkéletesebb angol nyelvtuddssal a gyorsan pergô
események dltal teremtett, folyton vdltozô helyzetben és a
komputerek vildgdban is képviselni tudja a magyar nemzetet
és védeni nem csupdn emberi jogait, hanem igazsdgos orvos-
Idst szerezni nemzeti sérelmeinek is.

Az eltelt két évtized alatt minden Taldlkozô ûnnep volt.
Azzd tette egymds Idtdsa és az ôrôm, hogy az eszme, amiért
elindûôi létrehoztdk, egyre erôsôdik és a tdvoli kontinenseket is
magdhoz vonzza. Ûnnepeltûnk minden novemberben a sza
bad vildg legnagyobb magyar vdrosdban, az amerikai Deb-
recenben. Ma azonban nem elég ûnnepelnûnk, hanem hdldt
is kell adnunk, hogy a huszadik Magyar Taldlkozôt megér-
hettûk és az emberiség legvdlsâgosabb napjaiban hitet
tehetûnk hagyomdnyainkhoz valô hûségûnkrôl és minden
dldozatot vdllalô, vdltozatlan nemzetszeretetûnkrôl.



A huszadik évfordulôn Idtjuk, hogy a rendezôség nemcsak
praktïkussdgbôl vdlasztotta az amerikai hdlaadds riapjdnak
hétvégét Taldlkozôink idôpontjdul, hanem jelképes szdndékkal
is. Lehet-e szebben ûnnepelni a hdlaadds napjdt, mint egy
ilyen ôt vildgrészt ôsszefogô Magyar Taldlkozôn? Illônek tar-
tom, hogy 20 év utdn végre kôszônetet mondjunk annak az
embemek, aki nemcsak ehndûotta ennek eszméjét, hanem
szivôs akaratdval, szervezô készségével évrôl évre meg is ren-
dezte ésfenn is tartotta. Kôszônjûk dr. Nddas Jdnosnak, hogy
— a névtelen munkatdrsak ônzetlen tdmogatdsdval - nydri
sûlyos autôbalesetének kôvetkezményei utdn is lehetôvé telle
taldlkozdsunkat a huszadik évfordulôn.

Adja Isten, hogy ez a mostani mérfôldkô ne csak megc: -
kezést jelentsen, hanem folytatdst és ehnduldst is a jovô felé.
Mert célunkat mégnem értûk el és nemzetûnk szolgdlatdt nem
fejeztûk be. Munkdnknak addig kell tartania, amig minden
magyar szabad lesz a Kdrpdt-medencében! Nagyon szeret-
ném, ha ehhez a szolgdlatunkhoz évrôl évre egyre tôbb fiatal
csatlakoznék és vennék dt tôlûnk a fdklydt, melyet hordozni
nemcsak kôtelesség, hanem dicsôség is lesz egykor!

Legyen eza kôtet ûtmutatô tovdbbi tôrekvéseink célja felé.

New Milford — Erdôszdllds

Flôridn Tibor

az Àrpdd Akadémia elnôke



A XX. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

AZ ELSO NAP: 1980 NOVEMBER 28.

Elôkêszûés

A Magyar Kongxesszust, mint a XX. Magyar Talâlkozôt a
clevelandi Magyar Târsasâg az Allandô Titkârsâggal egyiitt
1980 november 28-ra, 29-re és 30-ra hîvta egybe a Euclid
Avenue és az East 12th Street sarkân levô Stattler Office
Towers (volt Plaza Hotel) emeleti termeibe, ahol a kôzvetlen
elôkészîtés munkâlatai — a kiâllîtâs anyagânak végleges
elrendezésével egyiitt — mâr november 27-én megkezdôdtek.
Ugyanezen a napon tôrtént meg a tâvolabb esô orszâgokbôl,
âllamokbôl és vârosokbôl érkezô vendégek fogadâsa s elhe-
lyezése is a Euclid Avenue és az East 18th Street sarkân levô
Swingos Hotelben.

A szâlloda éttermében november 27-én este târsas-

vacsora volt, amelyen az Âllandô Titkârsâg vezetôje —
legkôzvetlenebb munkatârsaival egyiitt — kôszôntôtte a
megjelenteket. A târsasvacsorât a szâlloda egyik emeleti
lakosztâlyâban hangulatos ismerkedés kôvette rôgtônzôtt

ének- és zeneszâmokkal, humoros elôadâsokkal és tréfâkkal,
komoly megbeszélésekkel vagy eszmecserékkel.

Megnyitàs

A XX. Magyar Talâlkozô — VIII. Magyar Kongresszus —
eseményeinek sorozatât Nddas Jdnos dr., a clevelandi Magyar
Târsasâg elnôke, mint a rendezô Âllandô Titkârsâg vezetôje,
hivatalosan november 28-ân, pénteken délelôtt 10 ôrakor
nyitotta meg a Stattler Office Towers emeleti Garden
termében. Keresetlen szavakkal ûdvôzôlte az egybegyûlteket,
majd kiilônôs ôrômmel kôszôntôtte a XX. Magyar Talâlkozô
alkalmâbôl megrendezett magyar katolikus papi gyûlést.



Bevezetô szavait, mint minden elôzô évben, a Magyar
Hiszekegy elmondâsâval fejezte be.

Magyar katolikus papi gyûlés

Az "Amerikai Magyar Katolikus Papok Egyesûleté"-nek
ûlését ft. dr. Fûzér Julidn ferences (New Brunswick, NJ), a
Szent Lâszlô rômai katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa,
mint elnôk, nyitotta meg és vezette ft. Mustos Istvdn (Devon,
PA) piarista tanâr kôzremûkôdésével. Az ûlés nyilvânos volt,
megbeszélésein protestâns lelkészek, katolikus és protestâns
vilâgiak részt vettek, ismételten felszôlaltak.

A megnyitô ima elmondâsa utân a târgyalâsok — rôvid
ebédszûnet kivételével — késô délutânig folytak. Napirendjén
a katolikus sajtô, a magyar hierarchiâval valô kapcsolat, az
amerikai magyar piispôk kérdése, Mindszenty bîboros szentté
avatâsa, a magyar ifjûsâggal kapcsolatban magyar gimnâ-
zium, a magyar cserkészet és nyaraltatâs, majd a katolikus
archivum létesitése szerepelt. Tôbb javaslat megtétele és
elfogadâsa utân a papi gyûlés befejezô imâval végzôdôtt.

Ankét a magyar csalddrôl

Délutân fél 3 ôrakor nôi ankét kezdôdôtt, amely a szabad
fôldôn élô magyar csalâd gondjaival és lehetôségeivel foglal-
kozott. Nddas Rôzsa dr. lelkes megnyitôja utân az ankétot
Beniczky Âddmné vezette szakavatott felkészultséggel. Dr.
Ndnay Endréné (Los Angeles, CA) bevezetôjében a magyar nô
és csalâd szerepére mutatott râ az emigrâciôban. Dr. Ormay
Jôzsefné (Toronto, Ontario, Kanada) a kûlfôldre szakadt
magyar népcsoportok fennmaradâsârôl, dr. Luddnyi Andrds-
né a szabad idô okos felhasznâlâsârôl, Gattôné dr. Gyékényesi
Katalin a kétnyelvû hâzastârsak feladatairôl, dr. Koe-Krom-
pecher Ldszlônê (Columbus, OH) a kôrnyezet hatâsârôl,
Madzsar Gyôrgyné az iskolai és az iskolân kîvûli magyar okta-
tâsrôl, Ormay Gabriella (Toronto, Ontario, Kanada) a ma
gyar szervezetek munkâjâba tôrténô bekapcsolôdâsrôl, Ekker
Ldszlônê a kôzéleti szerepvâllalâsrôl, dr. Szép Mdrta (Akron,
OH) pedig a magyarsâg szolgâlata érdekében valô pâlya-
vâlasztâsrôl adott elô.

Az ankét irânt rendkîvul nagy érdeklôdés nyilvânult meg.



A tâgas elôadôtermet zsûfolâsig megtôltôtte a hallgatôsâg,
amely az elôadôkat lelkesen ûnnepelte, az elôadâsokat és
felszôlalâsokat pedig âllandôan fokozôdô figyelemmel és
tôbbszôr fel-felzûgô tapssal kîsérte.

Erdélyrôl Erdélyért

Délutân 5 ôrakor a "Parler A" teremben az Erdélyi
Vilâgszovetség Clevelandi Nôi Szervezete tartott iilést Erdélyrôl
Erdélyért. T. Dombrâdy Dora elnôk megnyitôjân kîviil kedves
hangulatossâggal emlékezett meg Erdély egy részének vissza-
csatolâsârôl, illetôleg annak 40. évfordulôjârôl, késôbb pedig
Wass Albert grôf "Ûzenet a magyarsâghoz" cîmû kiâltvânyât
olvasta fel. Dr. Somogyi Ferencné komoly felkészûltségrôl
tanûskodô elôadâsâban azt igazolta, hogy Erdély minden
magyaré. Boisseninnê Mâté Ilona (Washington, DC) gyakor-
lati példâkkal mutatott râ, mik a tennivalôk Erdély magyar-
sâgâért. Tâborné Szabadkai Krisztina az ifjûsâg Erdély
magyarsâgânak védelmében felemelt szavât idézte nagy
lelkesedéssel. Dr.Bogndmé Gosztonyi Mdrta befejezésûl Tâ-
bori Piroska "Uzenet Erdélybôl" cimû kôlteményét szavalta el
magâval ragadô erôvel és mûvészi âtéléssel. A termet
szorongâsig betôltô kôzônség kônnyes szemmel, meghatottan
énekelte el a székely himnuszt.

A kidllîtâsok megnyitâsa

6 ôra utân mâr gyiilekezni kezdett a kôzônség a szokatlanul
gazdag anyagot bemutatô kiâllitâsok megnyitâsâra. A kônyv-
kiâlUtâst az idén is dr. Nàdas Gyula, az Arpâd Kônyvkiadô
Vâllalat tulajdonosa rendezte, aki most Ûj kônyvek —
kônyvtdjékoztatô cimmel kûlôn kis fûzettel is meglepte az
irodalompârtolô magyarokat. A képzô- és iparmûvészeti
kiâllîtâst ezûttal is Gyimesy Kdsds Ernô festômûvész, a
"Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségé"-nek elnôke
rendezte, aki nemcsak maga jôtt el New York vârosâbôl,
hanem a kiâllîtott anyag tûlnyomô részét is onnan szâlli-
totta Clevelandbe. A fényképészeti kiâllîtâst Buza Gyôrgy
és Szentkirdlyi Gyôrgy rendezôi mûvészete tette valôban
vonzôvâ.

A kiâllitâsokat Kossdnyt Jôzsef kôhô nyitotta meg mélyen-



szântô gondolatokban bôvelkedô beszéddel, amelynek végén
sorra bemutatta a jelenlevô îrôkat, kôltôket, szerkesztôket és
kiadôkat, akik név szerint a kôvetkezôk voltak:

Beniczky Adâmné, Domokos Sdndor (Winniped, Mani-
toba, Kanada), Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA), fr.
DunaiÂkos O.P.M. (Youngstown, OH), Fazakas Ferenc (San
Francisco, CA), Fényes Maria (Los Angeles, CA), Fiedler
Kdlmân dr. (Chicago, IL), Flôridn Tibor (New Milford, CT),
Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto, Ontario, Kanada),
Gyimesi Gyula(EnnismoTe, Ontario, Kanada), Haraszti Endre
(Hamilton, Ontario, Kanada), Kossdnyi Jôzsef (Lakewood,
OH), Kostya Sdndor dr. (Toronto, Ontario, Kanada), Lôte
Pdldr., nt.Ludwig A. Artûr dr. (East Chicago, IN), Magyary
Csilla,Molndr Zsigmond dr.,Nddas Gyula dr.,NddasJdnos dr.,
Ndnay Endre dr. (Los Angeles,CA), Négyesy Irén (Smith-
ville,OH), Panajof/i Zoltdnné, Ruttkay Arnold (Brighton-Le-
Sands, NSW, Australia), Simon Valentin, Somogyi Ferenc dr.,
Somogyi Lél, Stirling Gyôrgy (Falls Church, VA), Szappanos
Istvdnné, T. Dombrddy Dora, Vdthy Kdlmdn (Toronto,
Ontario, Kanada), és Vladdr Pdl dr. (Caracas, Venezuela).

A kiâllitô képzômûvészek kôzûl a megnyitâson jelen volt:
Batdry Erzsébet, Bdrdny Magda, Brosné Karikâs Cecûia
(Washington, D.C.), Fenesy Albert, Gyimesy Kdsds Ernô (New
York, NY),Juhdsz Fazekas Ilona (Toronto, Ontario, Kanada),
Kemenes Mdtyds (Erlanger, KY), Koe-Krompecher Ldszlô dr.
(Columbus, OH), Kozmon Gyôrgy, Kur Csaba (Warren, OH),
Lendvay Imre (St. Louis, MO), Polôny Elemér (New York,
NY), Tallôs Môric (Philadelphia, PA), Tapolczay Maria és
Tôth Ldszlô (Washington, D.C.).

Jelen volt még Hampelné Tallôs Kitty (Lakewood, OH)
festômûvész is, akit a "Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek
Vilâgszôvetsége" aranyrdzifl dîjjal tûntetett ki. A kitûntetést a
jelenlevô képzômûvészek ûdvôzlése sorân Gyimesy Kdsds Ernô
elnôk nyûjtotta ât.

Alkotâsait a târlaton kiâllitotta még: Asbôth Oszkdr (Bées,
Ausztria), Bényey Zoltân (New York, NY), Bôszin Endre
(Toronto, Ontario, Kanada), Csôka Istvdn (New York, NY),
Domjdn/dzje/(Tuxedo Park, NY), MôrJôzsef (Phoenix, AZ),
Metykô Gyula (Budapest), Nemesszeghy Jenô (Adelaide,
Ausztrâlia), Petry A. Bêla (Maitland, FL), Rêvai Gyula



(Frankfurt am Maine, Nyugat-Németorszâg), Soôs Jôska
(Briisszel, Belgium), Szdsz Endre (Hollôhâza, Magyarorszâg),
Tichy Kdlmân (Rozsnyô, Csehszlovâkia), Varga Ndndor Lajos
(Budapest) és Vtgh Istvdn (New York, NY).

Irodalmi és mûvészest

Kôzvetlenùl a kiâilîtâs megnyitâsa utân, este 7 ôra tâjban
kezdôdôtt a XX. Magyar Talâlkozô egyik legkiemelkedôbb
eseménye, az irodalmi és mûvészest, amelynek mûértô
kôzônsége majdnem teljesen betôltôtte a mintegy 1000 személy
befogadâsâra alkalmas elôadôtermet. Az ûnnepi megnyitôt
Flôridn Tibor, az Arpâd Akadémia elnôke mondta. A
huszadik évfordulôval kapcsolatos kôszôntô szavai nyomân
Nddas Jdnos dr-t, mint a Magyar Talâlkozôk Âllandô
Titkârsâgânak vezetôjét és legkôzvetlenebb munkatârsât,
hûgât, Nddas Rôzsa dr-t az egybegyûltek helyûkrôl felâllva,
percekig tartô tapssal ûnnepelték.

Elsô mûsorszâmként Vizsolyi Agnes (Madison, WI) he-
gedûmûvész Beethoven "Tavaszi szonâta" cîmû mûvét és
Bartok Béla 1. rapszôdiâjânak 1. tételét adta elô pâratlan
sikerrel. Mûvészi jâtékât Môzsi Istvdn zongoramûvész kîsérte
valôban mesteri môdon. Buzdné Ormai Ildikô (Bay Village,
OH) énekmûvész magyar dalai, amelyeket zongorân Gyôryné
Mezô Margit zongoramûvész kîsért, szinte magukkal ragadtâk
a kôzônséget. Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) "Fô-
prôba" cîmû rôvid elbeszélését nagy érdeklôdéssel és elismerô
tapssal kôszônte meg a hallgatôsâg. Haldszi Ldszlô (Livonia,
MI) dalénekes kellemes hangjân Gyôryné Mezô Margzt
zongorakîséretével Kacsôh Pongrâc "Jânos vitéz"-ébôl vett
âriâival meghôdîtotta kôzônségét, amely percekig tartô tapssal
kért tôle râadâst.

Dr. Szakdts Istvdnné (Németorszâgbôl) "A dajka sîrkôve"
cîmû felolvasâsâval ûj oldalârôl mutatkozott be, meglepetést
keltett és érthetô elismerésben részesûlt. Ruttkay Arnold
(Ausztrâliâbôl), aki derûs îrâsai révén S6 Bernât néven is
vilâgszerte jôl ismert, "Csak akkor fâj, ha nevetek" cîmmel
folytatott vidâm csevegése még mindig emelni tudta az est
hangulatât, amelyet végûl Môzsi Istvdn (a par héttel késôbb
vâratlanul elhunyt) kivâlô zongoramûvész és zeneszerzô.



zenetanâr Liszt Ferenc XV. rapszôdiâjânak szôlôszâmként
tôrtént mesteri elôadâsâval soha el nem ért magassâgba
lendîtett. A hosszan, lelkesen, elragadtatâssal tapsolô kôzônség
akkor még nem gondolhatta, hogy a kivâlô mester, Liszt
Ferenc egyik legnagyobb interpretâlôja, valôjâban hattyûdalât
jâtszotta.

A mûsort Brosné Karikds Cecûia (Washington, D.C.)
vezette ûgyesen és szellemes hozzâértéssel. Egyszer azzal lepte
meg hallgatôsâgât, hogy két mûsorszâm kôzt ôsszekôtô
szôvegébe régi, kedves dalt szôtt be, amelyet kîséret nélkiil
adott elô. A hâlâs kôzônség meieg tapssal kôszônte meg a ritka
élményt, amelyben része volt.

Az irodalmi és mûvészest utân a vendégsereg még sokâig
egyiitt maradt, vidâm eszmecserét folytatott s a kiâllîtâs
bôséges, vâltozatos és értékes lâtnivalôiban gyônyôrkôdôtt.

A MÂSODIK NAP: 1980 NOVEMBER 29.

A magyar jôvô kildtdsai

Szombaton délelôtt a XX. Magyar Talâlkozô tanâcskozâsai
9 ôrakor kezdôdtek a Stattler Office Towers emeletén levô
Ghio teremben, amelyet az érdeklôdôk mindvégig megtôl-
tôttek. Az elnôklés tisztségét ft. dr. Irdnyi Ldszlô piarista
(Washington, D.C.), rendjének észak-amerikai tartomâny-
fônôke s az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos elnôke tôltôtte
be. Igen figyelemre méltô, tartalmas megnyitôja utân dr.
Ndnay Endre (Los Angeles, CA) mondott érdekes bevezetô
elôadâst. A magyar jôvô kilâtâsait a szabad fôldôn s a
szervezett emigrâciô sziikségességének kérdését dr. Nânay
Endrén kîvûl dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ontario, Kanada),
Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) és/r. Dunai Akos ferences
vilâgîtotta meg részben kisebbségi târsadalompolitikai, részben
kônyv- éslapkiadâsi szempontbôl.

A tovâbbiakban dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto,
Ontario, Kanada) azokrôl az elôkészûletekrôl adott szâmot,
amelyeket a szabad fôldôn élô magyarsâg tett a madridi
konferenciâval kapcsolatosan. Dr. Somogyi Ferenc azokra a
feladatokra hîvta fel a figyelmet, amelyek a trianoni
békeparancs igazsâgtalan rendelkezéseibôl kifolyôlag vârnak



elsôsorban a szabad fôldôn élô magyarsâgra annak a tôrténeti
ténynek mérlegelése alapjân, hogy Trianon magyar tragédiâja
Eurôpa tragédiâja is volt és a vilâgbéke tovâbbra is fenyegetô
veszélyét csak az igazsâgtalansâgok kikûszôbôlése hârîthatja el.
Nt. Szépfalusi Istvdn (Bées, Ausztria) szociogrâfiai felmérés
alapjân és a szociolôgia tûkrében az ausztriai magyarsâg
helyzetét mutatta be és vârhatô jôvôjét vilâgîtotta meg. Stirling
Gyôrgy (Falls Church, VA) a magyarorszâgi Kâdâr-rendszert
bîrâlta, ûgy vont kôvetkeztetéseket a szervezett emigrâciô
szûkségességére és feladataira. Harasztï Endre (Hamilton,
Ontario, Kanada) Burebistârôl, a dâkok fejedelmérôl és a
român tôrténelemhamisitâsrôl mondott el korâbban isme-

retlen adatokat. Dr. Nddas Jdnos a "Radio Liberty" és a
"Radio Free Europe" adâsaival szemben felmeriilô kifogâsokat
tette szôvâ. Végiil dr. Haldcsy Endre (Reno, NV) a Magyar
Adattâr eddig elért eredményeit ismertette.

Az elôadâsokat, amelyeket délutân 1 ôra tâjban târsasebéd
szakîtott meg, kivétel nélkûl széles lâtôkôr, alapos felkészûltség
és târgyilagos, nyugodt hangnem jellemezte.

Az ankéttal pdrhuzamosanfolyô tandcskozdsok és ûlések

A "Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsége", amely
elôzô este igazgatôsâgi ûlést tartott, Ivdnyi Gyôrgy elnôkletével
az egész napon ât folyô kôzgyûlést és elôadâssorozatôt
rendezett. Dr. Haldcsy Endre és vitéz HamvasJôzsef, valamint
Ûrmôs Antal beszâmolôja utân dr. Mitnydn Ldszlôt vâlasz-
tottâk meg ûj elnôkké. A tovâbbiakban Noël Péter (Fd-
monton, Alberta, Kanada) az entrôpia-frekvencia fûggô-
ségérôl, dr. Mitnydn Ldszlô (Montréal, Quebec, Kanada) a
lézer-tûkôrrendszerek szabadsâgfokânak meghatârozâsârôl,
Somogyf LéZ a komputer magyar feltalâlôirôl, dr. Tuba Istvdn
(Pittsburgh, PA) pedig az V. Nemzetkôzi Technolôgiai
Kongresszusra valô elôkészûletekrôl tartott elôadâst.

Kûlôn és egész napon ât ûlésezett az Arpâd Akadémia
orvostudomânyi osztâlya is, amelynek tagjai kôzûl Batizy
Gusztdv dr. (Canton, OH), Fejér Imre dr. (Toronto, Ontario,
Kanada), vitéz Magoss Imre dr. (Buffalo, NY) és Vareska
Gyôrgy dr. ugyancsak elôadâssorozaton adott szâmot az
orvostudomâny terén elért legûjabb kutatâsi eredményekrôl.



A Magyar Cserkész Szôvetség szokâsos évi tiszti konferenci-
âjaszintén egész napon ât folytJdmbor Lajos vezetô tiszt elnôk-
letével, Simonyï Viktor, Jankura Akos, ft.Addm Jdnos dr.,
^attyasovszky-Zsolnay Miklôs dr.,Bodndr GdboT,Bedy Baldzs,
Bôcsay Zoltdn, ifj.Falk Viktor és mâsok kôzremûkôdésével.

Pârhuzamosan ûlésezett még a torontôi Râkôczi Ala-
pîtvâny Korponay Miklôs, a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
Zâhony A. Jôzsef, a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége
Flôridn Tibor, a Magyar Bélyeggyûjtôk Egyesùlete Kôrmôczy
Zoltdn és a New Yorkban székelô Keleti Târsasâg dr. Veress
Ôrs elnôkletével.

Dùzvacsora

Este 7 ôra utân kezdôdôtt a XX. Magyar Talâlkozô (VIII.
Magyar Kongresszus) dîszvacsorâja. Miutân Bodndr Margit
énekmûvésznô Nyilas Ferenc zongorakîséretével elénekelte az
amerikai, majd a kôzônséggel egyiitt a magyar himnuszt, ni.
dr. Ludwig A. Artûr (East Chicago, IN) reformâtus esperes
mondott bevezetô imât és asztali âldâst. Az îzletes és bôséges
vacsora elfogyasztâsât kôvetôen/t. dr. Irdnyi Ldszlô piarista
tartomânyfônôk, az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos
elnôke mondott rendklvul tartalmas ûnnepi kôszôntôt. A
megjelenteket c(r. Mo/nar Zj/gmonrf ûdvôzôlte, aki a jubileumi
dîszvacsora szertartâsmesteri tisztét is nagy kôrûltekintéssel és
râtermettséggel tôltôtte be.

Hyvnar Vaclav vârosi fôtisztviselô Voinovich George
polgârmester képviseletében kôszôntôtte a XX. Magyar
Talâlkozôt megrendezô clevelandi Magyar Târsasâgot, annak
fâradhatatlan elnôkét. dr. Nddas Jdnost és legkôzvetlenebb,
hûséges munkatârsât, l^ûgât, dr. Nddas Rôzsdt, majd a
huszadik évfordulôt megôrôkîtô polgârmesteri kiadvânyt
nyûjtotta ât a vâros arany kulcsâval egyiitt. A Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének clevelandi fôcsoportja nevé-
hen Dobolyi Àrpdd, a Csendôrôk Csalâdi Kôre nevében pedig
Molndr Istvdn dîszes emlékplakettet nyûjtott ât dr. Nddas
Jdnosnak, mint a Magyar Târsasâg elnôkének és a Magyar
Talâlkozôkat évrôl évre megrendezô Âllandô Titkârsâg
vezetôjének, az Ârpâd Szôvetség és az Ârpâd Akadémia pedig
ûnnepélyesen âtnyûjtott dîszoklevélben fejezte ki hâlâs kô-
szônetét dr. Nddas Rôzsdnak kimagaslô értékû, ônzetlen



munkâssâgâért, amelyet tôbb mint két évtizeden ât végzett. A
kôzônség mindkettôjûket hosszan tartô, meieg tapssal és
felâllâssal ûnnepelte.

A kôvetkezôkben dr. Nàdas Jdnos — Varga Sdndor kôzre-
mûkôdésével — az Ârpâd-érmeket adta ât az elôzô évek nyerte-
seinek £s kitûntetettjeinek, majd dr. Somogyï Ferenc
hirdette ki a XIX. tudomânyos, irodalmi és mûvészeti
Ârpâd-pâlyâzat eredményeit.

Jubileumi magyar bdl

A dîszvacsorât este 10 ôra tâjban a hagyomânyos Magyar
Bdl kôvette, amelyet a két bâlelnôk, Kovdcs Andréa és Nyilas
Ferenc nyitott meg. A két einôk mutatta be a nyitô pârokat és
az elsô bâlozôkat is, a tânc azonban a clevelandi cserkész-
csapatok Regôs Csoportjânak festôien szép és elragadôan
mûvészi magyar tâncbemutatôjâval kezdôdôtt, amely meg-
érdemelten ôriâsi tetszést aratott. A nyitô pârok, majd az elsô
bâlozôk bevonulâsa is felejthetetlen lâtvânyossâgot nyûjtott,
sok-sok tapsot kapott.

Az elsô bâlozô hôlgyek és tâncosaik a kôvetkezôk voltak;

Ambrus Bôske Kimnach Gergely
A bel Zsuzsa Kovdcs Géza

Darôczy Zsuzsa Szélpdl Kdroly
Freydinger Pdlma Szappanos Ldszlô
Hunkdr Anna Rajnay Zoltdn
Kanyô Zita Fôldesijôzsef
Kovdcs Melinda Szentkirdlyi Miklôs
Mészdros Zsôka PallaiJames
Urmôs Cynthia Tuba Tamds

A tânczenét Hegedeôs Kdlmdn kitûnô zenekara szolgâl-
tatta. A zongorân Môzsi Istvdn, a kivâlô zongoramûvész
jâtszott.

Televiziôsfelvétel

Itt kell megemlitenûnk, hogy a Kossdnyi Miklôs és felesége,
Mdria tulajdonâban levô és igazgatâsâval mûkôdô clevelandi
NBN (Nationality Broadcasting Network) radié- és televiziôs
âllomâsa két és fél ôra hosszat tartô filmfelvételt készitett az

ûjonnan létesitett vezetékes (kâbeles) televiziôadâs részére. Az



NBN-nek ez volt az elsô televîziôs felvétele és kôzvetîtése, amely
kivâlôan sikeriilt és âltalânos tetszést aratott.

A HARMADIK NAP: 1980 NOVEMBER 30

Beszdmolô

November 30-ân délelôtt 9 ôrakor dr. Nddas Jdnos szâmolt
be a XX. Magyar Talâlkozô elôkészîtô munkâlatairôl,
valamint a bekûldôtt irâsbeli javaslatokrôl és ûdvôzletekrôl.

Az utôbbiak kôzûl kiilôn kiemelte Yves de Daruvar francia
diplomata levelét, amelyben nagy elismeréssel nyilatkozott a
hûsz év ôta minden évben megismétlôdô Magyar Talâlkozô
jelentôségérôl. A szokâsos zdrônyilatkozat elôkészîtésére kûlôn
bizottsâg alakult.

Hdlaadds

Az immâr hagyomânyos vasârnapi âhitat az idén a
beszâmolô utân kôvetkezett. Az ekumenikus istentiszteletre
olyan sokan jôttek ôssze, hogy a megtartâsâra kiszemelt tâgas
helyiség megtelt. Nt. dr. Ludwig A. Artûr (East Chicago, IN)
reformâtus esperes, az Arpâd Akadémia hittudomânyi osz-
tâlyânak elnôke igehirdetésében megkapôan kapcsolta ôssze az
amerikai hâlaadâs ûnnepének hangulatât az âltalânos ke-
resztény âdventi vârakozâs évezredes gondolatkôrével s a
huszadik évfordulô kôszônetét az Ige megtestesûlésének
karâcsonyi iinnepéhez tartozô boldog ôrômmel, amit a
felzendûlô magyar karâcsonyi énekek dallamai még inkâbb
fokoztak.

Az istentisztelet méltô hâlaadâs volt a hûsz Magyar
Talâlkozô eredményeiért.

Az Ârpdd Akadémia kôzgyûlése

Rôviddel 10 ôra utân Flôridn Tibor elnôk az Ârpâd
Akadémia XV. évi kôzgyûlését nyitotta meg. Bevezetôje utân
Somogyi Ferenc fôtitkâr szâmolt be az Akadémia kôzponti
szerveinek s tagjainak tevékenységérôl. Elôterjesztésére Nddas
Rôzsa rendes tagot az Igazgatô Tanâcs ôrôkôs tiszteletbeli
fôtitkârâvâ vâlasztottâk, majd ûj tagok meghivâsârôl dôn-
tôttek.



A tovâbbiakban Irânyi Ldszlô "Amerika vallâsi arculata",
Chdszdr Ede "A kisebbségek nemzetkôzi védelme és az Egyesûlt
Nemzetek Szervezete", Lengyel Alfonz "Kîna Mao utân",
Kostya Sdndor "A pânszlâv diplomâcia ûjabb mesterkedése a
Kârpât-medencében", Lux Andrds pedig "Megemlékezés
Bartôk Béla szûletésének 100. évfordulôjârôl" cîmmel tartott
rendkîvûl értékes és tanulsâgos elôadâst. Kosztolnyik Zoltdn
"Nagy Kâroly csâszâr Duna-vôlgyi politikâjânak messzehatô
kôvetkezményei" cimû elôadâsât a fôtitkâr mutatta be.

Vetûettképes elôadds Erdélyrôl

Az Ârpâd Akadémia kôzgyûlése utân Kôkai-Kun Tamds
(Washington, D.C.) tartott vetîtettképes elôadâst Erdélyrôl.
Anyagât két részre osztotta. Elsô részében azt mutatta be, hogy
Erdély szellemi élete milyen elvâlaszthatatlanul szoros kap-
csolatban volt ezer éven ât az egyetemes magyar szellemi
élettel. Mâsodik részében Erdély fôldrajzi tâjain, vârosain és
kôzmûvelôdési kôzpontjain vezette végig hallgatôsâgât. A
vetîtettképeket kisérô, magyarâzô szôveg angol, ezért nagyon
alkalmas angolul beszélô kôzônség szâmâra tôrténô elôadâsra

Bezdrds

A XX. Magyar Talâlkozô hârom teljes napot igénybe vevô
tanâcskozâsainak és eseményeinek sorozatât dr. Nddas Jdnos,
mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, délutân 2 ôra tâjban a
Magyar Hiszekegy elmondâsâval fejezte be.

Ôrômmel âllapithatjuk meg, hogy a XX. Magyar Ta
lâlkozô irânt is — az elôzôkhôz képest — fokozôdô érdeklôdés
nyilvânult meg. Az irodalmi és mûvészest hallgatôi 800-nâl
tôbben voltak, a diszvacsorân 500-an vettek részt, a Magyar
Bâlon a mûlt évi 700-nâl jôval tôbben szôrakoztak, a
kiâlhtâsokat pedig 1000-nél is tôbben lâtogattâk.

A vendégek kôzûl sokan jôttek Kaliforniâbôl (fôleg Los
Angeles és San Francisco kôrnyékérôl), Kanadâbôl (kûlônôs-
képpen Toronto, Montréal, Hamilton és Edmonton vârosa-
ibôl, de mâs, messzebbre esô helyekrôl is), az Egyesûlt Allamok
szâmos âllamâbôl, tovâbbâ Akron, Bloomington, Buffalo,
Chicago, Détroit, Cincinnati, Columbus, New Brunswick,



New York, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, Washington
stb vârosaibôl. Ausztrâlia, Eurôpa és Venezuela magyarsâga
ugyancsak kiilôn emlitésre méltô képviseletet kapott.

November 30-ân, vasârnap este a tâvolabbrôl jôtt vendégek
tiszteletére a Swingos szâllô kitûnô éttermében ismét târsas-
vacsora volt, amely utân a megjelentek vidâm hangulatban
még sokâig szôvôgették a legkôzelebbi talâlkozô terveit.
Tôbben par napig a vârosban maradtak.

Kalotay Maria (Erie, PA):

SZENTISTVANNAPI BUCSU

Kecsesen libbenô,

szépséges leânyok,
s karcsû ifjak
roptâk a tâncot.
Ruhâjuk ékes volt:
magyar népviselet,
a lânyok varrtâk,
himezték nagy gonddal.

Nota szârnyalt,
repûltek a pârok,
a nézôk ajkân
boldog mosoly jâtszott.
Idôs férfi tapsolt.

kurjantott is néha,
majd szemét tôrôlte,
s a lelke hazaszâllt
egy kis falucskâba.
szép Magyarorszâgra:
bol ifjû korâban
kedves mâtkâjâval
ô jârta a csârdâst.

Magyar nép,
magyar tânc,

ôsi magyar nota:
a szivemet ôrôm lakja,

amîg verset îrok rôla!..



A MAGYAR CSALAD
A SZABAD FÔLDÔN

CSALÂDVÉDELMI ANKÉT
Kivonatosan

Beniczky Addmné:

GONDOK, LEHETÔSÉGEK, MEGOLDÂSOK

Az emigrâciôban szôrvânyként élô magyarsâg fennma-
radâsânak kérdése mindnyâjunk gondja. Hogy errôl ma itt
nagyobb nyilvânossâg elôtt beszélhetùnk, az az ôtletet adô dr.
Nddas Rôzsa érdeme. A téma kôzérdekû volta tette lehetôvé,
hogy elôadôink nemcsak Clevelandbôl vâlaszoltak a hîvô szôra,
hanem Eszak-Amerika tôbb âllamâbôl, sôt Kanadâbôl is.

A konferenciât elôkészîtô megbeszéléseink azt céloztâk,
hogy olyan gondokat, problémâkat vitassunk meg, amelyek a
csalâdi élet lângjât ôsidôk ôta élesztô anyânak, jelen esetben a
magyar anyânak nyûjtsanak segîtséget. A mâsik problémakôr
a felnôtt magyar ifjûsâg szerepének megvitatâsa lenne. A jelen
az anyâk gondja, a jôvô az ifjûsâgé. Az a kérdés, fiataljaink
megkaptâk-e a kellô elôkészîtést arra, hogy ônâllôan megâlljâk
helyûket csalâdi, târsadalmi és kôzéleti vonalon. Es megad-
tuk-e nekik a lehetôséget arra, hogy a maguk sajâtosan
amerikai magyar kôrében ônâllôan dolgozzanak? A megvi-
tatandô gondokat ilyen témakôrôkbe foglaltuk: a magyar nô
és csalâd az emigrâciôban, a hâzon kîvul is dolgozô csalâdanya
kettôs feladata, a magyar nyelv ûgye otthon és az iskolâban, a
kétnyelvû hâzastârsak gondjai, a fennmaradâs kérdése, a
kôzéleti szereplés, a pâlyavâlasztâs, a szabadidô kérdése, az
ifjûsâg szerepe.

Ôrûlûnk, hogy a konferenciân valô részvételre felkért
elôadôk igennel vâlaszoltak és még nagyobb ôrômûnk volt,
hogy mindegyikûk mâs és mâs témakôrt vâlasztott. Elkerul-
hetetlen azonban, hogy ebben a bonyolult gondolattômegben
egyik elôadô mondanivalôja ne érintse a mâsik kôreit.
Reméljûk, hogy elôadôink a lehetôséghez képes a legcseké-
lyebbre szoritjâk az ismétléseket.



Vagyunk itt elég szép szâmban, akiket a magyar csalâd
sorskérdései szîvûnkôn érintenek, de még sokkal tôbben is
lehetnénk. Hiânyoljuk azt a sok anyât, asszonyt, fiatalt, aki a
megélhetés vagy tanulâs hajszâjâban nem szakitott magânak
egy kis idôt arra, hogy râdôbbentsûk legfontosabb feladatâra.
Sokan azzal a jelszôval felelnek vissza, hogy "Amerikâban
élûnk, ûgy irânyîtjuk sorsunkat, ahogy itt kîvânjâk". Ha îgy
szôlnak, nem gondoljâk meg, hogy Amerika jôvôja a mi
gyermekeink jôvôje is és hogy nem lehet kôzômbôs szâmukra az
a târsadalom, amelyben majdan a mi fiatalsâgunk is
érvényesûl. Azok a nevelési hagyomânyok, csalâdôsszetartô
erôk, amelyeknek gyôkerei visszanyûlnak az ôreg Eurôpâba,
még ma is konstruktîv alapot jelentenek a moral fékezô
bilincseit lazulni engedô Ujvilâgban.

Konferenciânk értelmi szerzôje, dr. Nâdas Rôzsa kôvet-
kezik, aki mint az Amerikai Magyar Szôvetség alelnôke és
egyben nôi osztâlyânak elnôke kôzelebbrôl tâjékoztat ben-
niinket feladatainkrôl.

Nâdas Rôzsa dr. :

A CSALÂD- ÉS NEMZETVÉDELEM
SZOLGÂLATÂBAN

A még nem is olyan régen erkôlcsi alapon âllô nemzeteket
szemûnk elôtt bomlasztjâk szét mâr nem is titokzatos erôk
vilâgszerte. Ez a folyamat az elmûlt évtizedek alatt egyre
erôsôdôtt Amerikâban is. És a csalâd intézménye egyre jobban
âldozatâvâ vâlik a kor destruktiv âramiatânak.

Ez a felismerés indîtotta a Fehér Hâzat arra, hogy ez év
tavaszân az egész orszâgra kiterjedô ûgynevezett Fehér Hâz-i
konferenciât hîvjon életre a csalâd intézményének megmen-
tésére az orszâg hârom nagy regionâlis kôzpontjâban, Balti-
moreban, Minneapolisban és Los Angelesben és ez adta
nekûnk a gondolatot, hogy hasonlô, de sajâtos, a magyar
csalâddal foglalkozô konferenciât rendezzûnk.

Sajnos, az idô nem engedi meg, hogy a Fehér Hâz-i
konferenciâkkal bôvebben foglalkozzam, pedig igen tanul-
sâgos lenne. Csupân annyit kivânok megjegyezni, hogy azok a
legnagyobb konfûziôk kôzepette zajlottak le a nélkûl, hogy a
legfontosabb kérdésekben egységes âllâspontra jutottak volna.



Szélsôséges, erôsen megszervezett csoportok, radikâlisok, fel-
forgatôk, homosexuâlisok, nôi egyenjogûsâgot kôvetelôk,
welfare-élvezôk, mind a maguk vélt jogaik kivîvâsâra kîvântâk
azokat felhasznâlni.

Két fô irâny kiizdôtt egymâssal. A kisebbik csoportot azok
alkottâk, akik a csalâdi élet megjavîtâsât a régi erkôlcsi elvek
alapjân a csalâdi élet tisztasâgâban és a csalâdon belûl valô
lelki megûjhodâsban lâtjâk. A nagyobb és hangosabb csoport
azokbôl âllt, akik az âllamnak, fôként pedig a federâlis
kormânynak a csalâdi életbe valô fokozottabb beavatkozâ-
sâval, tôrvényhozâsi intézkedésekkel (mint amilyen a buszoz-
tatâs), ûjabb iigynôkségek létesîtésével, az adôfizetôk nagyobb
megterhelésével, az ûj életstilus elfogadâsâval, erkôlcsi en-
gedményekkel kîvânjâk az amûgy is szétoszlâsban levô csalâd
intézményét tovâbb gyengîteni. Tévedés lenne azonban azt
hinni, hogy az erôviszonyok arânytalansâga az amerikai nép
felfogâsânak valôsâgos megoszlâsât tûkrôzte vissza. A kon-
ferencia delegâtusainak megvâlasztâsa, de még az âllami
kinevezések terén kôvetett môdszerek alkalmazâsa is a

liberâlistôl a szélsô baloldalig terjedô csoportokat juttatta
tôbbségre.

Ez az ûgynevezett Fehér Hâz-i konferencia — sikertelensége
ellenére is — jô volt arra, hogy Amerika népe elôtt feltârja a
csalâdi élet vâlsâgât a maga ijesztô valôsâgâban.

Amikor kissé késôn, mint etnikek, ebbe a konferenciâba az
Amerikai Magyar Szôvetség részérôl kivântunk bekapcsolôdni,
sajnos, részben felkészûletlenségûnk, részben szervezetlen-
ségûnk miatt nem tudtuk elérni, hogy azon, mint delegâtusok,
részt vehessûnk és véleménytinknek hangot adjunk, nem
kétséges, erôsen konzervativ és nemzethû irânyban. Igy ezt
most tesszûk.

Ûgy véljûk, mind magyar, mind amerikai szempontbôl
szûkséges, hogy a magyar csalâd sokrétû problémâit megvi-
tassuk. Târgyalâsunk anyagât angol nyelven a Fehér Hâzhoz és
a kongresszus tagjaihoz is eljuttatjuk.

Magunk, gyermekeink jôvôjének biztosîtâsa érdekében
erôsen be kell kapcsolôdnunk az amerikai életbe, hiszen
Amerika jôvôje gyermekeink jôvôje is. Egy erôteljes, tisztultabb
erkôlcsi alapon âllô Amerika legfôbb biztosîtéka nemcsak a
szabad vilâgnak, de a vasfûggôny môgé zârt népek szabad-



sâgânak is. A magyarsâgtudatban felnevelt ôntudatos gyer-
mekek, akik tôbbségiikben mâr itt szûletett amerikai polgârok,
nemcsak Amerika érdekeinek, de hazânk szabadsâgânak is
hasznos szôszôlôi lehetnek.

A jôvôben mi, magyar nôk sem maradhatunk tétlenek.
Erôteljes szervezetekbe kell tômôrulnunk, hogy sûlyunk és
szavunk legyen az amerikai politikai életben csakûgy, mint a
tôbbieknek. Hasznâljuk fel az Amerikai Magyar Szôvetségnek,
ennek az egész Amerikât âtfogô csûcsszervezetnek a kereteit,
hogy a magunk nôi szervezetét kiépîthessiik és amikor az
Egyesûlt Âllamok érdekei és sajât nemzeti érdekeink ûgy
Idvânjâk, a tôbb mint egy milliônyi észak-amerikai magyarsâg
nevében hallassuk szavunkat.

Dr. NdnaynéMedvegy Màrta (Los Angeles, CA):

NYELVTUDÂS ÉS MAGYARSÂGSZOLGALAT

Magyarorszâg ezeréves tôrténelmében az igazi hôs a
névtelen magyar nô volt. Az a magyar nô, aki ôsztônôsen
felismerte az anyasâgban rejlô nemzetfenntartô erôt. Az
évszâzadok folyamân a magyar nô alâzatos kitartâssal viselte
sorsât. A tatârdûlâs, a tôrôk veszedelem és a Habsburg
elnyomâs évszâzadai alatt keresztényi szeretettel âllt hites ura
mellett és gyermekeit Istenben valô bizalomra és feltétel
nélkûli hazaszeretetre nevelte. Lelkierejével ô tartotta ôssze a
csalâdot. A magyar anya szûlte azokat a nôket és férfiakat,
akik testûkkel és vérukkel alkottâk azt a bâstyafalat, amely
megvédte Eurôpât a pusztulâstôl. Az elsô és a mâsodik
vilâghâborû utân a XX. szâzad tôrténelmi eseményei ûj
tényezôt hoztak létre: a menekûlést. Megszûletett a magyar
emigrâciô. 1956-ban ismét tetemrehîvâs volt. Hûszezer magyar
fiatal élô bâstyafalat rohamoztâk az orosz tankok. Megindult a
vérfolyam, melyen kétszâzezer magyar evezett ki a szabad
vilâgba.

Az emigrâns magyar nô vâllain kettôs terhet hordoz. Az
ôsanyâitôl ôrôkôlt hatârtalan lelkierôvel igyekszik megâllni
helyét fogadott hazâjâban. A menekûlô magyar anya még
meleg âgyâbôl emelte ki és hozta gyermekét az ûj vilâgba.
Sajâtos magyar otthont, kultûrât és fegyelmezési rendet
hagyott maga môgôtt. Mâs erkôlcsû, a szabadsâg jelszavâval



bélelt elv-zavaros vilâgba cseppent bele. A magyar no, ha
gyermekkorâban keriilt ki az anyaorszâgbôl, fokozatosan ment
ât a kényszer-asszimilâciôs folyamaton. Ha serdûlt korâban
jutott ûj kôrnyezetbe, akkor még nehezebb sors vârta.
Kôrûlményesebben ment ât a nyelvelsajâtitâs, elhelyezkedés és
még nehezebben a pârvâlasztâs problémâjân. Kùlônôsen, ha
ragaszkodott a magyar élettârshoz. Ûgy tudjuk, nem sok
magyar anya akad, aki a miatt bânkôdnék, hogy fia vagy
leânya magyare hoz a csalâdba. Ezt az amerikai olvasztôke-
mence se rôhatja fel a magyarnak, mert ezt a magyar vér, faji
vonzalom termelte ki, és a magyar kûlônôs ârvasâga a sziâv
tengerben, a nagyobb bizalom a kôzôs egyéni és vérmérsékleti
adottsâgok irânt. Mindez sokszor félreteszi a gazdasâgi, anyagi
elemek elsôrendûségét.

A magyar nô, mint anya, az emigrâciôban ûj, az ôhazâban
nem létezô, ismeretlen tényezôkkel kezdte életét. Az elsô,
âltalânos és ûttôrô probléma a nyelv volt, még akkor is, ha
hazulrôl magâval hozta annak alapjait. Ha pedig a nullârôl
induit el, nemcsak kifelé, de a csalâdon heliil is komoly
nehézségekkel kellett megkûzdenie. Nehéz eldônteni, melyik
érzékenységében nagyobb a probléma, a csalâdon belûl-e vagy
a nagyvilâg felé-e. A gyerek fogékony agya az âllandô idegen
kôrnyezetben hetek alatt, mint a szivacs magâba szedi a
szûkséges és jô nyelvi alapokat. Itt kezdôdik a herkulesi
vâlaszût. Gyermekén keresztûl tanulja vagy gyakorolja-e a
szûlô az ûj nyelvet? Mellôzze sajât gyermekével az anyanyelvi
érintkezést? Adja fel az anyanyelvet, amely az egyedûli ôszinte,
teljes és bensô kapcsolatot fenntartô és âpolô tényezô? Vagy
tartsa meg emberi és szûlôi természetes felsôbbségét és
kôvetelje meg magyar gyermekétôl — hâzon belûl — a magyar
nyelv hasznâlatât? A gyermekre az utôbbibôl soha kâr nem
szârmazik. A gyermek csak hasznât lâtja, nagy hasznât a
késôbbiekben. Nem az a létkérdés, hogy meddig jut el a szûlô,
ha gyermekét fogadja meg tanârânak, hanem kizârôlag a
gyermek érdeke irânyadô, s henne talân — elrejtve — a
magyar ûgy is. A magyar gyermeket magyarul kell nevelni s
akkor ember lesz belôle, jô magyar is és ûj hazâjânak is jô
polgâra. A szûlô hozza ki belôle a legtôbbet, hogy ûj hazâjânak
hasznosabb, megelégedettebh és nevesehh polgâra lehessen.

Engedjék meg, hogy sajât szerény tapasztalatom alapjân



vilâgîtsam meg ezt a kérdést. Egy leânygyermekûnk van.
1957-ben, a szabadsâgharc utân kerûltûnk ki Amerikâba.
Jômagam valamit beszéltem angolul, de csak angolul, nem
amerikai-angolul. Férjem, mint afféle vérbeli magyar ûgyvéd,
"good bye"-jal kôszôntôtte az érkezôket is. Leânyunk ôtéves
volt, amikor Kaliforniâban megtelepedtûnk. Rôvidesen isko-
lâbakerult, amerikai kômyezetbe. Igy el kellett dôntenûnk, mi
legyen a hâzon belûl az érintkezési nyelv. A magyart
vâlasztottuk. Megértettûk vele vâlasztâsunk okât. Elfogadta.
Becsûletesen be is tartotta, sot tartja ma is a "The Fletcher
School of Law and Diplomacy" két master degree-je utân is.
Sohasem szôl hozzânk angolul, akâr személyesen, akâr
telefonon beszél velûnk. A magyar lehet az apa nyelve is. Ez a
szûlôk akaratâtôl fûgg. Zûrichben élô rokonsâgomban a
francia feleség megtanult magyarul és igy magyar férjétôl valô
gyermekével otthon magyarul is tud beszélni.

Nem tudok igazat adni annak a felfogâsnak, amelyik azt
kérdezi, minek a kûlfôldôn élônek és dolgozônak a magyar
nyelv. Nemcsak azért kell neki, mert a csalâdi, emberi mûlthoz
a nyelv ugyanûgy hozzâtartozik, mint a név, a vér s a hiteles
tôrténelem, hanem azért is, mert plusz-nyelv, egyben mindkét
vagy legalâbb egyik szûlô nyelve, mint mâsodik nyelv pedig
kônnyebben hozza a harmadikat. Hadd emlitsem meg, hogy
leânyunk fôiskolai felvételéhez tôbbek kôzôtt egy nem angol
nyelv hiânytalan ismerete is szûkséges volt. Bar franciâul
tôkéletesen beszél, megprôbâlkozott a magyar nyelwel.
Elfogadtâk, mint anyanyelvét és idegen nyelvként az angolt.

A magyar csak azzal tudja igazolni, hogy a legnemesebb
politikai emigrâns, ha munkahelyén, hivatâsâban kitartô
szorgalommal, jô munkâval igyekszik eredményt elérni s e
mellett gyermekét példaszerûen neveli, tanulâsâban ôre és
gondozôja. Igy a kôvetkezô magyar nemzedéket ûj hazâja mâr
példâul âllithatja a nagyvilâg elé. Ki mint vet, ûgy arat. Az a
szûlô, amelyik gyermeke nevelésébe és tanitâsâba beleadja
magyar szûlôi kôtelességét, magyar szivét, lelkét, megelégedést
biztositgyermekének és ônmagânak is. Ez kétségtelenûl munka
és nagy kôtelesség, de a legnagyobb siker a vilâgon.

Miért vagyunk itt? Miért van magyar emigrâciô és miért
van kûlôn kôtelességû emigrâciôs magyar szûlô? Mert mig a
magyar Nyugat bâstyâjaként egy évezredig vérzett, Nyugat



felvirâgozhatott. Amikor pedig a nagypolitika fejûnk felett
âtnyûlt keletre is és ezt a bâstyât feladta és eladta,
râkényszerîtett benniinket, hogy elhagyjuk az ôsi fôldet. Ez a
helycsere nem jelentheti azt, hogy csak a szabad vilâgi
pénzhajszânak âldozzuk életûnket és gyermekeinket is erre
neveljûk. Ha a rômai papa trônusân is lengyel tud maradni,
nekûnk is kotelességûnk, hogy gyermekeinket a kényszerbôl
elhagyott haza irânti kôtelességekre neveljûk, tudatukba
véssûk, hogy eredményeikkel is szolgâljâk azt az ôsi fôldet,
amelynek fiai a Nyugatért hôsi halâlt haltak. Arra neveljûk
ôket minden erônkkel, hogy az âtlagon felûliek legyenek és
amikor a jôvôt szolgâljâk, soha ne feledjék el a magyar mûltat.

Dr. OrmayJôzsefné ÇYoronto. Ont. Kanada):

A KULFÔLDRE SZAKADT
MAGYAR NÉPCSOPORT FENNMARADASA

Ahogy ôregszûnk és ahogy évrôl évre észrevesszûk, hogy
soraink ritkulnak, mindinkâhh égetôhhé vâlik a kérdés:
fennmaradhat-e magyar népcsoportunk kûlfôldôn? Biolôgiai-
lag utôdainkhan természetesen fennmaradunk. De megma-
rad-e magyar nyelvûnk, megmaradnak-e magyar egyesûlete-
ink és fôleg megmarad-e magyar nemzeti ôntudatunk?

Nem gondolom, hogy most a szâmomra rendelkezésre âllô
pâr perces idôhen râmutathatok ennek a sûlyos prohlémânak a
megoldâsâra. Csupân az a célom, hogy megosszam itt kedves
hallgatôimmal tapasztalataimat. Talân sikerûl âtadni szemé-
lyes érzésemet és hitemet ahhan, hogy magyarsâgunk fennma-
radhat itt az idegenhen is, csak akarnunk kell.

Erdélyhen nôttem fel, vagyis a mai Româniâhan, ami
hizonyos fokig szintén "kûlfôldre szakadt magyar népcsoport"-
hoz valô tartozâs volt. A "nem, nem, sohâ"-t, vagyis azt a meg-
gyôzôdést, hogy a trianoni hatârokha nem nyugodhatunk
hele, szinte az anyatejjel szîvtam magamha. Ez a gondolât
kôzôs célt adott és ôsszefogta a magyarsâgot, mint egy nagy
csalâdot, osztâlykûlônhség nélkûl. Mert elnyomâshan lenni és
kôzôsen kûzdeni a fennmaradâsért, erôt adô dolog, ha îgy
fogjuk fel és îgy érezzûk. "Nem sokasâg, hanem lélek...tesz
csuda dolgokat" — mondja Berzsenyi. A kérdés tulajdon-
képpen az, mit tartunk fontosnak, mi az életcélunk? Azt



tartjuk-e a legfontosabbnak, hogy szomszédaink és barâtaink
âmuldozzanak, mikor hâzunkat, kocsinkat és ruhânkat lâtjâk
vagy pedig azt, hogy olyan cél lelkesît bennûnket, ami tûl van
ônmagunkon és szûk csalâdunk érdekén és az egész magyar-
sâgot szolgâlja. A kérdés az, képesek vagyunk-e ebben az
anyagias kômyezetben, ami lélekôlôbb az elnyomâsnâl is,
lelkiinket megtartani. Képesek vagyunk-e hîvek maradni
magyar ôseinkhez, magyar hagyomânyainkhoz, magyar nyel-
viinkhôz és szôszôlôi maradni elnyomott és ârva népùnknek itt
az idegenben is. Kôtelességiink nem szûnt meg a haza irânt
csak azért, mert arra kényszeriiltunk, hogy elhagyjuk hazânk
terûletét. Sot, mi itt kiilfôldôn kônnyebben megtalâlhatjuk a
nagy vilâg fôrumât, ahol a hazânkat és népûnket ért
igazsâgtalansâgokat hangoztathatjuk. Ha igy fogjuk fel itteni
életûnket, nemcsak hasznos fiai lehetûnk hazânknak itt
kiilfôldôn is, de akkor, amikor ilyenformân adunk, kapunk is.
Életcélt és lelkierôt kapunk, életiink nem lesz csupân ôncélû

Mi a gyakorlati ûtja annak, hogy fiatalsâgunknak magyar-
sâgtudatunkat âtadhassuk? Elôszôr is a szûlôknek jôl meg kell
tanîtaniuk gyermekeiket magyarul. Egyùtt olvasni gyônyôrû
irodalmunkbôl példâul nemcsak a nyelvet fejleszti, de fokozza
a csalâd ôsszetartozâsânak élményét is. Aztân meg kell
ragadnunk a magyar iskola lehetôségét, hogy a fiatalsâg
szôkincse bôvuljôn. Az iskolânak azonban nemcsak nyelv-
tudâst, hanem magyar ôntudatot is kell adnia. Ha belyesen
tanltjuk tôrténelmûnket, amiben mindig ûjra megismétlôdik a
zsamok ellen a hôsies kiâllâs, lehetetlen, hogy ifjûsâgunk ne
érezze, bûszkeség ilyen néphez tartozni, mint a mienk.
Ezenkiviil igyekezzûnk gyerekeinknek magyar élményt adni.
Elôadâsok passzîv hallgatâsânâl sokkal tôbbet ér, ha ôk vesznek
részt valami magyar szervezetben, mint amilyen példâul a
cserkészet; ha ôk szeiA^eznek valamit, ha ôk maguk szerepelnek.
Mi, az idôsebb nemzedékhez tartozôk pedig értékeljûk
fiatalsâgunk ilyen môdû tevékenységét, tûntessûk ki ôket
elismerésûnk jeléûl minden formâban. Nem helyes az, hogy a
sajtô fôleg csak a bâlkirâlynôk neveit és képeit hozza, inkâbb
azokat a fiataljainkat kellene ûnnepelni, akik hivek maradtak
magyarsâgukhoz és ezt tevékenységiikkel bizonyitjâk.

Ne nyugodjunk bele abba, hogy mâr mâsodik nemzedé-



kiink elveszîtse gyônyôrû magyar nyelvûnket. Kétségtelen,
hogy pusztân a nyelvtudâs még nem magyarsâg, de vajon nem
a magyarsâgtudat szomorû hiânya okozza-e nyelviink elvesz-
tését. Nekûnk nincs megkûlônbôztetô vallâsunk, ami ôssze-
tartson bennûnket, nekûnk, ahogy Reményik mondta, a nyelv
a végsô menedékûnk, ha fenn akarunk maradni itt kûlfôldôn.
Nagyon szomorû lenne, ha egy ilyen emigrâciô, mint a mienk,
amely olyan nagy szâmban a mûveltebb osztâlybôl kerûlt ki,
képtelen lenne âtadni nyelvét, és nemzeti ôntudatât ivadé-
kainak.

Gattôné dr. Gyékényesi Katalin:

NEVELHETÔK-E A GYERMEKEK MAGYAROKNAK
NEM MAGYAR HÂZASTÂRS MELLETT?

Samuel Taylor Coleridge angol kôltô és kritikus egykor a
névre érdemes nevelôk hivatâsât ûgy hatârozta meg: "ébren
tartani a multat — a jelenben — a jôvô szâmâra".

Ebben az értelemben a magyar szûlô is nevelô, aki gyakran
felûlmûlhatatlan akadâlyokkal kerûl szembe, amikor gyer-
mekeiben a magyar kulturâlis ôntudatot felébreszteni és
megtartani tôrekszik abbôl a célbôl, hogy az âtszârmaztathatô
legyen a jôvô nemzedékek szâmâra.

Ha a szûlôk kôzûl egyik sem beszél magyarul, ez a feladat
az adott helyzet természeténél fogva sokkal bonyolultabb,
nehezebb és kétségesebb lesz. Fogas kérdés, hogy kûlônbôzô
nemzetiségû szûlôk gyermekei egyâltalâban nevelhetôk-e ma-
gyaroknak. Hogyan ismerhetik fel, hogy ôk magyarok? Milyen
fejlôdési folyamaton mehetnek ât, milyen befolyâsolâst kap-
hatnak s mi vârhat râjuk a jôvôben, hogy magyar ôntudatot
nyerhessenek, azt megtarthassâk és gyarapîthassâk? Mégpedig
a nélkûl, hogy ragaszkodâsuk egynyelvû és egyed kultûrâjû
etnocentrikus magatartâsra vezessen, az Egyesûlt Allamokban
eluralkodott fehér-angolszâsz-protestâns magatartâshoz ha-
sonlôan, csak ellenkezô szélsôségben?

Ezek azok a kérdések, amelyekkel rôviden foglalkozni
szeretnék.

Kûlônbôzô nyelvû és kultûrâjû szûlôk gyermekei a szô
szoros értelmében nem lesznek, mert nem lehetnek egynyelvû
és egyedkultûrâjû utôdok, ha csak az egyik szûlôt el nem



hanyagoljâk. De lehetnek kétnyelvûek és kétkultûrâjûaki A
kétnyelvûség ugyanis két kultûrâltsâgot is jelent. És ez gazdag
értékforrâs lehet, kûlônôsen kultûrtôbbes amerikai târsadal-
munkban. Persze, csak helyénvalô neveléssel.

îgy az egyes szûlô személyes felelôssége, hogy gyermekeivel
azzal a kulturâlis identitâssal foglalkozzék, amelyet képvisel.
Altalâban a szûlôk kulturâlis tartalma kûlônbôzô. Azért

kettôjûk kôzûl a kulturâltabb félnek nagyobb a befolyâsa a
gyermek beavatâsâra. Élettanilag és érzelmileg azonban az
édesanyânak természetes és elônyôs adottsâgai vannak. Ôlelô
kôzelségben mâr a kisdedkorban van alkalma az etnik kultûra
primitîv elemeinek a gyermek tudatâba plântâlâsâra.

Kezdetben mondôkâk, jâtékok, gyermekdalok, mesék és
ételek, késôbb kôzmondâsok, népdalok, népi tâncok, szokâsok
és dîszîtô motîvumok megélését nyûjthatja gyermekeinek. A
serdûlô korban pedig kiegészîtésiil az etnik mûkultûra és
civilizâciô csalâdi megbeszélését is irânyîthatja.

Az édesanya-gyermek viszonylat azonban arra is râmutat,
hogy a kulturâlis nôvekedésnek természetes ûton kell végbe-
mennie, és hogy azt erôltetni nem lehet. Mert az a gyermek
kialakulô identitâsânak, mentalitâsânak, azaz fiûi vagy leânyi
jellemarculatânak része.

A gyermek nem nôvekedik légures térben, hanem kûlôn
bôzô kôrnyezeti szférâkban, amelyek kôzôtt a legbefolyâsosabb
kôzpont a csalâd. Kulturâlisan mâs intézményekbe a csalâdbôl
kinôve keriil a gyermek. A magyar szûlô, miutân a gyermek
kulturâlis ônazonossâgânak alapjait a csalâdban lerakta,
keresse mâs magyar intézmények tâmogatâsât polgâri kôzôs-
ségében, éspedig a magyar egyhâzkôzségben, a magyar
iskolâban, a magyar cserkészetben, ének- és zenekarokban stb.
Ezt a mâsodlépést azonban meggondoltan tervezni és kezde-
ményezni kell s îgy tôbb idôbe is kerûl.

Amerikai târsadalmunkban magâtôl értetôdôen az angol
nyelvû szûlô lesz elônyben a gyermek egzisztenciâjânak
kiépîtésében. Mindazonâltal ez az elôny bizonyos mértékig
beérhetô azzal a vonzôerôvel, amelyet a tervezetlen és spontân
otthoni légkôr fejt ki a gyermekkel szemben. Azért a magyar
egyéniség kibontakozâsât lusérje mindig meleg szeretet és
âradô ôrôm, mert ezek az érzelmek bizakodâst és hajlandô-
sâgot keltenek a gyermeki lélekben.



És ha most valaki azt kérdezné, hogy mi a kultûra
legfontosabb aszpektusa, a nyilvânvalô vâlasz az lenne: a nyelv.
Ezért a gyermek nyelvtanulâsa kezdôdjék meg mâr a bôlcsôben
s aztân baladjon tovâbb môdszertelen spontâneitâssal és
ismételgetô utânzâssal.

Régen bebizonyosodott tapasztalat, bogy a gyermek ûgy
tanul meg egy nyelvet, bogy ballgatôzik; megismétli a
ballottakat, leirja a mondottakat és végiil elolvassa a leirtakat.
Az ennek a négy életûgyességnek gyakorlâsâval megszerzett
nyelvismeret azonban nem a végsô cél. Az elérendô eszmény az
az értelmi kapacitâs, amely képesîti a nyelvtanulôt a mûves
irodalom élvezetes olvasâsâra. A magyar szépirodalmi mûvek
kultûrszellemiségét nem értô és nem élvezô nyelvtanulô, még
ba beszél is magyarul, magyar egyéniségében befejezetlen.
Sajnos, mint ilyen, kulturâlis magyar ôntudatra sobasem
ébredbet. A négy életûgyesség âllandô gyakorlâsa mellett a
nyelvtanulâsnak egy mâsik aszpektusa a szûlô és a gyermek
cselekvô viszonylatânak kibangsûlyozâsa. A szûlô nem en-
gedbeti meg a gyermeknek, bogy passzîv magatartâst vegyen
fel és nem vârbatja el tôle, bogy a nyelvet ozmôzis-szerûen
sajâtîtsa el. Ha a célbavett nyelven szôl vagy kérdést intéz
bozzâ, kôvetelje meg, bogy a gyermek ugyanazon a nyelven
feleljen. Ilyen esetben a magyar szûlônek kôvetkezetesen a
magyar nyelvet kell basznâlnia s a gyermektôl is el kell vârnia a
magyar nyelvû vâlaszt. Ha nem teszi, lelassitbatja, sôt
megâlbtbatja a nyelvtanulâs folyamatât.

Az angol nyelvû bâzastârs élvezi a târsadalom kûlsô
tâmogatâsât, de a csalâdi ottbon mégis ellenôrzés alâ vebetô
olyan kulturâlis eszkôzôkkel, mint amilyenek az ûjsâgok, fo-
lyôiratok, kônyvek, banglemezek, bangszalagok és râdiô-
adâsok. Végkôvetkeztetésûl megâllapîtbatjuk, bogy kûlônbôzô
nemzetiségû szûlôk gyermekei a csalâdi kôrben nevelbetôk
magyaroknak, de csak oly mértékben, bogy minôségi magya-
rokkâ vâlâsuk elkezdôdbessék. És ez, amint lâttuk, a szûlôk
âltal képviselt két kultûra belsô viszonylatân épûl.

De a valôdi és tartalmas magyar ônazonossâgnak termé-
szetesen és spontânul, és a csalâdi nevelés mellett mâs
târsadalmi intézmények formâlis tâmogatâsâval kell kibon-
takoznia.

A virâg minôsége és szépsége a talaj szerkezetétôl, a



termékenyîtô anyagoktôl, a klîmâtôl és az idôjârâstôl fûgg. A
gyermek magyar egyéniségének minôsége és szépsége is a
humân ismeretek — a tôrténelem, a filozôfia, a nyelv és
irodalom — megélésétôl fiigg. De ez a kulturâltsâg azonfelûl
megszilârdîtja, felruhâzza és eligazîtja a nyelvtanulô magyar
egyéniségét, magyar ônazonossâgât, mikor egy szélesebb
szôvôdésben mâs kultûrâkkal egyiitt foglal helyet.

De el ne felejtsûk, a kétnyelvûség és kettôs kultûrâltsâg
gazdag értékforrâst alkot. Mint végtelen folyamat, nemcsak
két nyelv ismeretébe vezet, hanem kétféle gondolkozâst és
érzûletet értet meg s ezzel a kultûrtôbbes nyelvtanulôt képessé
teszi arra, hogy az egynyelvûség és egyedkultûrâltsâg két
szellemnyomoritô béklyôjâtôl — a provincializmustôl és
sovinizmustôl — magât mentesîtse.

Dr. Koe-Krompecher Ldszlôné:

A KÔRNYEZET HATÂSA
A CSALÂDRA ÉS A GYERMEKRE

Gyermekeink jôvôje a mi gondunk reggel, délben, este, és
âllandôan. Hiszen nemcsak a tanîtôi beszéd, nemcsak a szûlôi
vagy iskolai szabâly, nemcsak a szûlôi vagy enyhe fegyelem,
hanem maga a kôrnyezet is az, ami formâlja gyermekeinket.

Hogy milyen is volt ez a kôrnyezet ezer éven ât nâlunk,
magyaroknâl? És hogyan van ez most otthon és itt?

Ârpâdtôl a mohâcsi vészig sokszor magyar kûzdôtt magyar
ellen, és csalâdi hâborûk folytak, de apâk és fiûk mindig
szorosan egyûtt harcoltak. A nevelés a csalâd szoros
egységében, a papok kegyes hozzâjârulâsâval tôrtént. Nem volt
vitâs a hovatartozâs, hiszen az ellenfél a nagyratôrô mâsik ûr
volt vagy a nem szâmîtô népség, az idegen kun, jâsz, és mâs
telepes. Igy volt ez 500-600 esztendeig.

Majd jôtt a tôrôk délrôl és erôsôdôtt nyugatrôl a német,
majd az osztrâk. Mindkettô idegenûl beszélt, idegenûl bânt
velûnk és érzett irântunk, nyiltan ellenség volt. Minden
magyar csalâd szorosan csalâd maradt. A kôrnyezet szoros,
magyar és hûséges volt. Ez volt a Zrinyi Ilonâk és Lorântffy
Zsuzsannâk kora. Vilâgos volt a vâlasztâs: a csalâddal maradni!
A szûlô és gyermek testben és lélekben 350 évig, azaz a mohâcsi
vésztôl a 67-es kiegyezésig jellegzetesen egy volt. Akkor, miutân



megszûnt a tôrôk veszély, megszûnt a német veszély, meg-
valôsult a magyar otthon, a magyar iskola, a magyar ûjsâg és a
magyar kôzélet. Es 60 évig az iskola, a jâtszôtér, az utca nyelve
azonos volt a csalâd nyelvével. Alig volt kûlônbség a szûlô
ideâlja és a gyermek iskolâtôl kapott ideâlja kôzôtt. A
kôrnyezet hatâsa azonos volt a szûlôi hâz hatâsâval.

1914-tôl 1944-ig, az elsô vilâghâborûtôl kezdve csapâs
csapâsra érte nemzetûnket. Hisz csak a Donnai, abban a
szôrnyû csatâban 130.000 magyar honvéd vesztette életét.

Majd jôtt a végzetes, kegyetlen és igazsâgtalan Trianon,
amelynek kôvetkeztében 1 milliô magyar csalâd menekûlten és
éveken ât vagonokban élt, majd 5 milliô maradt ott,
harmadrendû néppé degradâltan a Kârpâtok ôvezte ezeréves
otthonâban. A csalâd és a kôrnyezet nyelve azonban ebben a
szomorû korszakban nagyjâbôl még ugyanaz volt.

De 1944 végén s 1945 elején jôtt a pokol. A gyermekek az
iskolâban teljes ellentétjét tanultâk annak, amit az otthonban
hallottak. Ûj tanrend lépett életbe, ûj tôrténelmi szemlélet
érvényesult. Vallâsrôl, Istenrôl és hazârôl szâmunkra teljesen
idegen elveket, elméleteket tanultak. Igy a magyar szûlô szent
kôtelessége lett, hogy gyermekeit ennek dacâra fegyelemre,
tisztességre, istenfélelemre, hazaszeretetre és kôtelességtudâsra
tanitsa. S a magyar szûlô joggal lehet bûszke arra, hogy
szeretetével és gondoskodâsâval megtartotta magyamak az
ifjûsâgot, amely minden ellentétes nevelés dacâra megâllta a
helyét. Ennek csodâlatos bizonyîtéka volt a magyar ifjûsâg
harca 1956-ban, amikor csodâs tettei a vilâgtôrténelem
lapjaira kerûltek.

És mi van itt, az emigrâciôban? Itt nincs ellenséges nevelés,
csak leromboljâk a régit. A magyar szûlô aggodalommal
figyeli, hogy gyermeke mennyi kîsértéssel kerûl szembe a rossz
kôrnyezetben, rossz barâti kôrben, cigaretta élvezése és
kâbitôszerek hasznâlata kôzben. Csak az otthon jô hatâsa és
annak ereje tarthatja meg a jô ûton. A mi kôtelességûnk, hogy
az otthon hatâsât és erejét fokozzuk.

A magyar anya gyermeke nevelését mâr a szûletéstôl kezdve
tartja kézben, hogy pici gyermeke iskolâskorig magâba szîvja és
megtarsa egész életére a magyar erényeket. Nevelés kôzben
dîcsérjûk meg gyermekeinket jôtetteikért és bîztassuk ôket
tovâbb a jôra. Foglalkozzunk velûk, beszélgessûnk problé-



mâikrôl, majd adjunk lehetôséget, hogy ne csak sportoljanak,
hanem olvassanak jô magyar kônyveket, jârjanak cserkészetbe
vagy egyéb megbîzhatô ifjûsâgi kôrôkbe, kerûljenek jô
kômyezetbe.

Mert ne felejtsûk el, hogy a csalâd a nemzet magva és
kincse! Az a nemzet, amelynek jôl nevelt, vallâsos, hazafias ifjai
vannak, nem vész el, hanem értékes tagja lesz az ûj egyetemes
emberi târsadalomnak, fiai pedig bùszkeséget adnak a magyar
népnek.

Madzsar Gyôrgyné:

OTTHONI, ISKOLAI ÉS ISKOLÂN KÎVULI
MAGYAR OKTATÂS

Egyszer azt olvastam egy versben, hogy
Nem elég ajôra vdgyni,
ajôt akamikell.
És nem elég akarni,
de tenni, tenni kell.

Amikor azon kezdtem gondoikozni, hogy mit is mondjak
itt, eszembe jutott ez a par sor. Ûgy érzem, nekûnk szôl. Ha
csak szeretnénk, hogy gyermekeink tudjanak magyarul, az
egyedûl nem elég. Attôl még nem sokat tudnak. Nekûnk azt
akami is kell. És még csak akarni sem elég, azért tenni kell
valamit, azon dolgozni kell.

A magyar oktatâs szerintem nemcsak abbôl âll, hogy
megtanîtjuk a gyereket irni, olvasni. Mindannyian tanultunk
az iskolâban kôtelezô idegen nyelvet. Mi maradt meg belôle?
Az "ante, apud, ad, adversum" vagy a "der, die, das"?
Nemcsak az tartozik ide, hogy gyermekûnk tudja, van
Kârpât-medence, a Duna folyô és élt egyszer egy Mâtyâs kirâly.
Ennél tôbb kell. Ide tartozik a magyar szârmazâs érzése, a
magyarsâg szeretete és az irânta valô érdeklôdés. Vagyis a
magyar tudat kialakîtâsa. Szerintem ez a legfontosabb. Ez az
alap, amire majd a tudâs falât épiteni lehet.

Kétségtelen, hogy a gyerekre a legnagyobb hatâssal az
otthoni kôrnyezet van. Mi magxink — szûlôk — igazân
hisszûk-e, éljûk-e, megvalljuk-e magyarsâgunkat? Mert csak
annyi érzést, tudatot tudunk âtadni gyermekeinknek, amennyi



bennûnk is van. Vagy tegyem fel mâsképpen a kérdést? Ha a
gyerek pontosan szûleit utânozza, azt csinâlja-e, amit a szûlei
elvârnak tôle? A mâsik kérdés: âllandô, kôvetkezetes-e
magyarsâgunk vagy csak idônkint fellobbanô lâng?

Erdekes lenne egyszer kisérletet csinâlni. Az édesapa és az
édesanya egy hétig figyelné, hogy a magyar vonatkozâsû
dolgok milyen hatâssal vannak râ. Nemcsak azt, hogy erre mit
csinâl, de azt is, hogyan. Nem csak azt, amit mond, de azt is,
milyen hangsûllyal mondja. Példâul nagy sôhajtâs utân azt
mondja:

— Gyere, kisfiam, csinâljuk meg a magyar iskolai leckét.
Essûnk tûl rajta.

Lelkesîtô, ugye? Vagy:
— Pisti, tessék elôvenni egy magyar kônyvet és olvasnil —

mennydôrôg az édesapa a Wall Street Journal hasâbjai mogiil.
Ilonka ôrse kirândulâsra késziil:

— Szôrnyû, hogy mâr megint fuvarozni kell! Az embemek
mâr a hét végén sincs nyugta?

Aki nem megy a mârcius 15-i unnepségre, azzai mentegeti
magât:

— Nekem ott semmi ûjat nem mondanak. Unom azt a sok
dumât!

Nem ismerôs senkinek? Épitjiik Déva vârânak falait^ de
azok csak akkor âllnak meg, ha a malterba belekeverjûk sajât
hitûnket, meggyôzôdéstinket, sajât verîtékûnket is.

Mikor a gyerek 6-7 éves lesz, elvisszûk magyar iskolâba.
Heti két ôrâra. Heti két ôra alatt prôbâl a tanîtô magyar
mûveltséget csôpôgtetni bele. îrâst, olvasâst, valamennyi
tôrténelmet, irodalmat, fôldrajzot. Nem kônnyû dolog. A
gyerek mâr nagyobb, tele van kérdésekkel. Szeretné tudni a
mit, miért, merre, meddiget. És a legnagyobb kérdés szâmâra:
miért kell nekem ezt vagy azt megtanuinom? Annyi eredményt
tudunk elérni, amennyire meg tudjuk gyôzni, hogy ô is akarjon
tanulni, amennyire fel tudjuk kelteni érdeklôdését, szeretetét
sziileinek és nagyszûleinek hazâja, Magyarorszâg irânt. Kôzben
tervszerûen megalapozzuk, felépîtjiik, fejlesztjiik magyar
szôkincsét. Mondanivalônkat, az olvasmânyokat fejlettségi
fokukhoz mérten vâlogatjuk meg. A gyerek mindaddig csak
szavakat olvas, amîg a magyar nyelvû szôveget magâban ât
nem éli.



Az otthoni és az iskolain kîvûl kûlsô hatâsok is befolyâ-
soljâk a gyereket. A fizikâban tanultuk, hogy az egy irânyba
hatô erôk ôsszegezôdnek. Kôvetkeztetés: ha mi is kitesszûk
gyerekeinket minél tôbb oldalrôl ugyanannak vagy egymâst
kiegészîtô hatâsnak, azok is ôsszeadôdnak. Gondolok itt a
magyar ifjûsâgi szervezetekre és kûlônôsen a cserkészetre. A
gyerek igénye sokrétû. A mese, a jâték, a dal, a barâtok, a
kôzôs élmények, kirândulâsok, mind pozitîv nyomot hagynak a
lelkén. És magyarul. Elôszôr csak nagy jâték neki az egész.
Késôbb észreveszi, hogy ennek a jâtéknak céltudatos szabâlyai
vannak, amelyek emberségét, magyarsâgât fejlesztik. De az ide
tartozâsnak feltételei vannak. Tudnia kell beszélni, îrni,
olvasni magyarul. Megkîvân tôrténelmi, fôldrajzi, irodalmi
ismeretet, magyar tudatot. És nem ugyanezt akartuk mi is
elémi otthon és az iskolâban? Nem az a fontos, hogy melyik
tényezô milyen mértékkel adôdott ôssze, hanem a végered-
mény.

Szândékosan nem beszéltem gyakorlati problémâkrôl, azok
megoldâsârôl, môdszertanrôl. Elôszôr is, mert mindenkinek
magânak kell eldôntenie, mit szeretne elérni, mi legyen a
végeredmény. Elég, ha csak ragad a gyerekre valami? Vagy
tudjon egy kicsit gagyogni, hadd ôrûljôn neki a nagymama
vagy valami tôbbet? Mâsodszor a gyerek egyéniségétôl fûgg,
mivel s hogy tudunk râ hatni. Nem biszem, hogy egy
huncutsâgtôl majd kicsattanô, focirôl âlmodô gyereket le
tudunk kôtni a rimek szépségének magyarâzatâval vagy egy
csendes, kônyveket bôngészô, bélyeget gyûjtô gyereket lelke-
sedéshe hozna egy jô fâra-mâszâs vagy éjjeli portya lehetôsége.

Amire én, mint édesanya, râ akartam mutatni, csak az,
hogy valamit elérni nemcsak egy môdon lehet. De akârhogyan
csinâljuk, rengeteg tûrelmet, szeretetet, kitartâst, lelemé-
nyességet, megértést, hitet klvânô munkâra van szûkség. Az
eredmény nem azonnal lâthatô, mint a hâzfestésnél. Néha csak
hosszû évek mûlva hontakozik ki, mutatkozik meg, de hiszem,
hogy igy lesz.

Tudom, sokan azt mondjâk: mi értelme van az egésznek?
Legfeljehh ideig-ôrâig elodâzzuk a beolvadâst. Bevallom, én is
gondoltam mâr râ. De olyankor elôveszem Mécs Lâszlô egyik
versét. Talân mâs kétkedônek is ugyanûgy vâlaszt ad, mint
nekem adott:



"Mindenkinek valamit xnnni kell:
szeretni kell, remélni, hinni kell.
Ezt biztdk râ. — Isten kérdôjele
minden mds itten: ne tôrôdj vele. "

Ormay Gabriella (Toronto, Ontario, Kanada):

A MAGYAR FELNÔTT IFJÛSÂG BEKAPCSOLÔDÂSA
A MAGYAR SZERVEZETEKBE

Mivel nyolc éve tevékenyen veszek részt a kûlônbôzô
magyar egyesûletekben, sajât tapasztalataimbôl meritve, és
barâtaim ezzel kapcsolatos véleményét figyelembe véve szôlok
hozzâ a témâhoz.

Az a benyomâsom alakult ki, hogy a magyar felnôtt ifjûsâg
részt ôhajt venni a magyar târsadalomban. Flogy ez a vâgy
aztân milyen egyesûletekhez vonzza, sok mindentôl fûgg.
Szeretném a kérdést kùlonbôzô szempontokbôl megvilâgîtani:

1. Mik azok a mozgatô erôk, amelyek arra késztetik az
ifjûsâgot, hogy belépjen a magyar szervezetekbe?

2. Mik azok az élmények és tapasztalatok, amelyek el-
idegenîtik a fiatalokat a meglevô szervezetektôl?

3. Milyen szervezetek vonzzâk az ifjûsâgot, tehât melyek-
nek van jôvôje?

A fiatalokat arra, hogy részt vegyenek a târsadalmi
szervezetek munkâjâban is a magyar târsasâg utâni vâgy
készteti. Ennek az érzésnek sokszor a pârkeresés a magyarâ-
zata, sokszor a mâr meglevô pârral egyutt a târsadalmi
izolâltsâgbôl valô kitôrés. Sokan tôbb évi visszavonulâs utân
kezdenek ûjra részt venni a magyar târsadalmi életben. Keresik
gyerekkori barâtaikat, azt a kôzôsséget, amelynek alapja a
magyar szârmazâs. A barâti kapcsolatot a kôzôs mûlt, a kôzôs
tevékenység, a kôzôs hovatartozâsi érzés erôsîti. Megkérdeztem
olyan fiatalokat, akiknek târsasâguk mâr fôleg kanadai,
ragaszkodnak-e még magyarsâgukhoz. Legtôbben igennel
vâlaszoltak és az egyhâzi egyesûletek vagy a Magyar Hâz
tevékenységében vesznek részt, sok esetben gyerekeiket magyar
ôvodâba jâratjâk.

Szerintûk a magyar szârmazâs tudata bizonyos ônérzettel,
bûszkeséggel jâr, amit szeretnének gyerekeiknek is âtadni.



Szâmukra a magyar nyelv mâr nem kifejezési eszkôz, de a
magyarsâghoz valô ragaszkodâs még megvan nâluk.

Olyanokat is megkérdeztem, akik mâs magyar szerveze-
teknek is tevékeny tagjai, mi az indîtô okuk erre. Vâlaszuk
szerint egyrészrôl az, hogy nem kôzômbos szâmukra a
magyarsâg megmaradâsa, mâsrészrôl pedig az, hogy jô érzéssel
gondolnak arra a hasznos munkâra, amelyet végeznek.
Kûlônôsen érdeklôdnek a fiatalok az erdélyi magyarsâg
elnyomâsa irânt. Az igazsâgtalan bânâsmôd, ami ôket érinti,
felhâborodâst kelt bennûk és segitô szândékra ôsztônzi ôket.
Ugyanakkor az ilyen fiatalok, akiket még a legmagyarabb érzés
toit el, mégsem tudjâk az idôsebb nemzedék tagjainak hazafias
érzelmeit teljesen osztani. Sokszor a hazafias ûnnepélyek
érzelmességét tûlzâsnak talâljâk.

Meg kell még emlîtenem: sok fiatalt az vonz a magyar
szervezetekbe, hogy ott, ha hajlandô dolgozni, kônnyen
"valaki" lehet, vezetôi beosztâst kaphat és elismerésben
részesûlhet az idôsebb nemzedéktôl. Sajnos, a legtehetségesebb
fiatalok annyira elfoglaltak, hogy nem érnek râ magyar
vonatkozâsû tevékenységre és lelkileg nincs is erre szûkségiik,
mert karrierjûk kielégîti ôket. Mâsok szâmâra viszont karri-
erjûk szempontjâbôl is elônyôs a magyar egyesùletekben valô
résztvétel, mint példâul az orvosok, ûgyvédek, ûzletemberek
szâmâra mind ismeretségi, mind hirdetési szempontbôl.
Vannak olyan magyar egyesiiletek, amelyek elôsegîtik az
ôsszekôttetést Kanada vezetô târsadalmâval. A Helikon bâlon
példâul kônnyû megismerkedni miniszterekkel és polgâr-
mesterekkel vagy mâs hires és fontos âllâsû emberekkel, ami
legtôbbiink szâmâra mâsképpen lehetetlen lenne.

Sajnos, ûgy érzem, meg kell emlîtenem azt is, mi az, ami
visszatartja a fiatalokat a meglevô szervezetektôl. Mi nem
vagyunk tisztâban a kûlônbôzô politikai beâllîtottsâgokkal és
nem osztozhatunk ezekben. Az idôsebbek viszont elvârjâk
tôlûnk az ilyen âllâsfoglalâst, és ha ez részûnkrôl elmarad,
akkor szinte ellenségesekké vâlnak velûnk szemben. Még azt is
rossz néven veszik, ha példâul a Helikon Bâlra meghlvunk egy
liberâlis minisztert, ha tôrténetesen ôk konzervatîvok, holott a
magyarsâgnak a kanadai kormâny jôindulatâra minden-
képpen szûksége van.



Sokszor nehéz elviseini a leereszkedô vâllveregetést is.
Vannak olyan magyar vezetôk, akik ugyan felkérnek bennûn-
ket, hogy vegyûnk részt szervezetûkben, de inkâbb csak dîsznek
szânnak bennûnket, mintsem hogy komoly feladatot bîznânak
rânk. Ami azonban szâmunkra a legvisszatetszôbb, az a
gyûlések levezetése kôzben a demokratikus szabâlyok sokszor
teljes mértékû mellôzése. Elkedvetlenîtô részt venni olyan
gyûléseken, amelyeken a jelenlevôk folyton egymâs szavâba
vâgnak, a hatârozatokat pedig gyakran szavazâs nélkùl vagy
annak ellenére mondjâk ki. Sokszor egy-egy kis csoport
egyszerûen ki akar sajâtîtani benniinket a nélkùl, hogy
véleményùnket megkérdezné.

Arra vonatkozôan, hogy milyen szervezeteknek van jô-
vôjûk, fôleg csak torontôi vonatkozâhan beszélhetek, termé-
szetesen a cserkészet kivételével, amelynek tevékeny tagja
vagyok és jôvôjében hiszek. Az egyhâzi szervezetek és a
târsadalmi egyesùletek vonzzâk az ifjûsâgot. A vallâs, a
megszokott templom és annak hitélete vonzô, a szôrakozâs
magyar târsasâgban kellemes. A sport vagy a kùlônbôzô
mûvészetek terén kifejtett tevékenységek szintén vonzanak. A
magyar kisebbségek elnyomâsa ellen alakult târsasâgok
érdeklik a fiatalsâgot, mivel szeretne segîteni a magyarsâg
szenvedésén.

Befejezésùl még csak azt szeretném hangsûlyozni: hiszek
abban, hogy a magyar fiatalsâg magyar szervezeti élete
megmarad, bar lehet, hogy a meglevôk helyett a jôvôben ûj
szervezetek alakulnak.

Dr. Szép Mârta (Cuyahoga Falls, OH):

fajtAnk SZOLGÂLATA

Amiôta Magyarorszâgot elhagytam, két îzben kaptam ûj
âllampolgârsâgot. Elôbb az Egyesùlt Kirâlysâg, utôbb — 12
éwel ezelôtt — az Egyesùlt Allamok polgâra lettem. Az angol
âllampolgârsâgot igazolô okmânyomat a fiatal kirâlynô îrta
alâ uralkodâsânak elsô évében, az amerikait meg Hawaiiban
virâgfùzérek illatozâsa és 24 âgyùlôvés kôzben vettem ât. De
mindkét alkalommal lelkemben dôrômbôlt az elfojthatatlan
igazsâg, hogy szivem mélyén magyar vagyok és magyar



maradok. Âllampolgârsâgi jogviszonyt lehet cserélni, szîvet
kitépni lehetetlen.

Mindkét orszâgtôl meghatottan és hâlâsan vettem, hogy
befogadott, ugyanakkor azonban annak is tudatâban voltam,
hogy tanultsâgban, munkakészségben, emberi értékben igen-
csakadtam annyit, mint amennyit kaptam. Errôl azôta meg is
gyôzôdtem. Ezért vâllaltam, hogy arrôl beszéljek, mi môdon és
mely foglalkozâsi âgakban lehet fajtânkat, a magyarsâgot,
amelynek szîvben s lélekben âllampolgârsâgi kapcsolataink
felcserélése utân is szerves részei maradtunk, legjobban szol-
gâlni az idegenben.

Négy orszâgon ât vezetô vândorlâsom sorân sokféle
foglalkozâsû emberrel talâlkoztam. Volt lehetôségem meg-
figyelni és leszûrni, hogy ki, hol és mit tud a magyarsâgnak
adni.

Az elsô pillanatban a legtermészetesebb dolognak lâtszik,
hogy a diplomdciai pdlydn nyilik fajtânk szolgâlatâra legtôbb
lehetôség, ezért a fiataloknak elsôsorban erre a pâlyâra
érdemes készûlniûk. Kereken ki kell azonban mondanom,
hogy ez a lâtszat a magyar élet huszadik szâzadbeli tévhite
csupân, mert a diplomâciai pâlya zârt kôr, amelynek mintegy
hetven éve lefektetett alapjait és irânyelveit jôszândékû és tiszta
szemû magyar egyelôre nem tôrheti meg.

A mâsodik sok reménnyel kecsegtetô pâlya a tanâri,
mégpedig elsôsorban a tôrténelemtanâri, amelyen a mûlt
eseményeinek tanulsâgaival foglalkozô egyén a legegysze-
rûbben bîrhatja az ifjûsâg érzékeny lelkét a vilâg mai rendjével
szemben jobb, ûj belâtâsra. A tôrténelemtandrnak kétség-
telenûl joga van dôngetni az ajtôn; ha azonban azt a képet,
amelyet a tan- és kézikônyveket irô idôsebb egyetemi és
fôiskolai tanârok rajzoltak a magyarsâgrôl, meg akarja
vâltoztatni: akkor ne csak azt kérjûk Istentôl, hogy adjon neki
erôt, tudâst és tûrelmet, hanem azért is imâdkozzunk, hogy
csoda is kisérje, kôvesse munkâssâgât, mert a nélkûl nem sokra
jut.

Sokkal nagyobb lehetôsége van a kônyvtdrosnak, aki
kôzvetlen kapcsolatba kerulhet egyénenként is olvasôival, és
felhasznâlhat îrâst, képet, elôadâst véleményûk irânyîtâsâra.
Neki nyilik legtôbb alkalma, hogy jô magot vessen s még
életében lâsson gyenge kalâszt szârba szôkkenni. Nem vitâs.



hogy bizonyos adottsâgok az ô kezét is megkôtik, de a kônyvet,
amelyet gondozâsâra bîztak, nemcsak a polc legaljân lehet
ôrîzni, hanem a kiâllîtâsi szekrénybe is lehet helyezni.

A kônyvtârossal egy vonalba vagy talân még elôbbre kell
helyeznùnk mindenkit, aki a magyarsâg megbecsûlését mû-
vészi alkotdsaival vagy a magyar mûvészet propagâlâsâval
nôveli. Nem véletlen, hogy a hangversenyek mûsorain magyar
zeneszerzôk darabjai és szâmai sorozatosan szerepelnek; hiszen
ennek az orszâgnak legnagyobb zenekarait hosszû idô ôta olyan
magyar karmesterek irânyîtottâk, mint Széll, Ormândy,
Dorâti, Solti; az elôadômûvészek soraiban pedig Czifra
Gyôrgy, Starker, Szigeti, Vâsâry Tamâs és mâs magyarok
nevére bukkanunk.

Képzômûvészeink kôzûl a festészet, szobrâszat és grafika
terén egyarânt felsorolhatatlanul sokan keriiltek az élvonalba.

A kisebbségi kultûrâk irânt valô érdekiôdés mai virâgzâsa
idején minden magyar tdncos is szôvivôje a szînpadon
fajtânknak, mint ahogyan felbecsûlhetetlen szolgâlatot teljesît
minden magyar kéz, amely magyar népviseleti ôltôzéket varr,
teritôt, pâmât stb. hîmez, magyar motîvumû dîsztârgyat
farag.

Ezek utân mâr csak arra kell râmutatnom, hogy a
magyarsâg szolgâlatânak lehetôsége nem azon mûlik, ki milyen
foglalkozâst ûz, hanem csak azon, hogy megvan-e lelkében az
ôntudatos akarat magyar kultûrâjânak minden alkalmat
megragadô tanûsîtâsâra és mâsokkal tôrténô megosztâsâra. Az
én uram âllatorvosi rendelôjében és âllatkôrhâzi irodâjâban
minden hônapban mâs-mâs magyar népmûvészeti teritô
lâthatô kizârôlag azzal a hâtsô gondolattal, hogy ez ûjabb és
ûjabb alkalmat nyûjtson a magyarsâgrôl és Magyarorszâgrôl
szôlô beszélgetésre. Még ennél is egyszerûbbnek lâtszô jelenség,
hogy az ajtôra kitett tâblân a Szép név magânhangzôjârôl
nem hiânyzik — az angolban szokatlan — ékezet, ami mâr
egymagâban is bizonyos fokû magyar hitvallâs. Ez az ékezet és
a név kezdô betûjének "Sz" alakja minden ûj lâtogatô
érdeklôdését azonnal felkelti s îgy mindjârt megindulhat a
beszélgetés a magyar eredetrôl, sorsrôl és helytâllâsrôl.

Fajtânk szolgâlata tehât — ismétlem — nem a foglalkozâsi
âgon fordul meg, hanem a kemény és becsûletes munkân,
amelyet akâr kézzel, akâr ésszel végzûnk, s azon a Idngon ott a



szîv legmélyén, amely ijesztô szâmû bizonysâgok ellenére is
szûntelenûl lobog és ûjra meg ûjra câfolja Zilhay Lajos egyik
kônyvének dôbbenetes cîmét, amely szerint "a lélek kialszik".
Amîg a kûlfôldre szakadt magyarsâgban a lélek ki nem alszik,
addig fajtânk szolgâlata folytatôdik s ez a szolgâlat a nemzet
sorsânak kialakîtâsâban is diadalt arathat.

Szabô Magda (Oakland, CA):

A SZULÔK FELADATA

A gyermek a szûlôk szemefénye, életùk folytatâsa, a csalâdi
egyûvétartozâs, szeretet zâloga. Eppen ezért okosan, tûrel-
mesen és példamutatôan kell nevelni, hibâit nyesegetni,
jôtulajdonsâgait kifejleszteni.

Ma — a XX. szâzad utolsô negyedében — gond a
gyermeknevelés, mivel legtôbbszôr mindkét szùlô dolgozik és a
munkahely minden idegessége benne van otthon is. Ha a
hâzastârsak kôzôtt nincs harmônia, akkor ez az ideges
hangulat otthon fokozôdik, aminek minden esetben a gyermek
lesz szenvedô alanya. O lesz az, akivel nem érnek râ
foglalkozni, akit lerâznak magukrôl. Az ilyen szûlôk mâr kicsi
korban boldogtalannâ teszik sajât gyermekûket és râadâsul
észre sem veszik a gyermek fâjdalmât, elzârkôzâsât, amely
elôbb-utôbb — tévesen — azt tudatosîtja benne, hog^y
fôlôslegessé vâlt. Igy alakul ât a vidâm kisgyermek mosoly-
talannâ, dacossâ, engedetlenné. A szûlô mâr csak azt észleli,
hogy elvesztette gyermekét és természetesen az irânyîtâs,
nevelés minden lehetôségét.

Ez ellen az âltalânosulô kortûnet ellen minden erônkkel

kûzdeni kell. Bârmilyen fâradtak vagyunk is, foglalkoznunk
kell a gyermekkel, akit mi hîvtunk meg az életre.

Kôtelességeinket, teendôinket rôviden az alâbbi pontokban
foglalom ôssze:

Naponta beszélgessûnk a felmerûlô problémâkrôl, a
gyermek âltal felvetett témâkrôl. Csak îgy tudjuk kielégiteni
kérdezôskôdô természetét. A napi kôzôs sétâk, étkezési idôk,
esetleg autô-utazâsok erre nagyon alkalmasak.

Mindig hallgassuk meg a gyermek mondanivalôjât, ne
fojtsuk bele a szôt. Ha mindent elmondott, vezessûk râ a helyes
îtéletalkotâsra.



Kérjûk szâmon az iskolâban, cserkészetben vagy otthon
kapott feladatok elvégzését (az îrâsbelit ellenôrizzûk és ha
rossz, csinâltassuk meg ûjra, hogy a hibâk kikùszôbôlôdjenek).

Kérdezzûk ki a szôbeli leckéket, a zenei feladatot hallgassuk
meg. A jôl végzett munkât dîcsérjûk meg, de sose adjunk érte
ajândékot. A rosszul készîtett munka miatt feddjûk meg vagy
ismételt esetben kedvenc szôrakozâsânak megvonâsâval bûn-
tessûk a kôtelességmulasztâst. (A tilalmat azonban sose oldjuk
fel azért, mert elvesztettûk tûrelmûnket vagy menni szeretnénk
valahovâ). Minden vonatkozâsban kôvetkezeteseknek, szigo-
rûaknak kell lennûnk (természetesen magunkkal szemben is).

A hâzastârsak ne licitâljâk tûl egymâst a gyermek fiile
hallatâra. Egyikùk se tegyen engedményt a mâsik hâta môgôtt,
mert akkor cinkosâvâ vâlik sajât gyermekének és lerombolja a
szigorûbb fél tekintélyét, de nem nôveli a sajâtjât sem.

Legyen idônk legalâbb félôrâs olvasâsra és az olvasott
elbeszélés, cikk vagy bibliai szakasz megbeszélésére.

Ellenôrizzûk a gyermek olvasmânyait, meséltessûk el annak
lényegét, vilâgitsunk râ az erkôlcsileg helyesre, domboritsuk ki
a helytelent. Hozassunk fel hasonlô eseteket vele és értékeljûk
ki azokat is vallâs-erkôlcsi felfogâsunk szerint.

Jusson idônk — ha csak kevés is — a jâtékra. Ha nem
tudunk mindnyâjan egyûtt jâtszani, felvâltva foglalkozzunk a
gyermekkel. îgy megtanul szépen, komolyan jâtszani is.

Hivjuk meg pajtâsait otthonunkba, mert îgy lâtjuk, kikkel
barâtkozik és a kârosnak lâtszô barâtsâgot idôben leépîthetjûk.

Tôrekedjûnk arra, hogy gyermekûnk barâti kôrében
magyarok is legyenek, akârcsak magunkéban. Tanulja meg
becsûlni szûlei, nagyszûlei népét, nyelvét és érezze magât
kôzéjûk tartozônak. Kétnyelvûsége és magyar mûveltsége a
befogadô orszâg gyermekei elôtt is tekintélyt szerez neki. Ne
higgyùk, hogy e miatt azok kikôzôsitik.

Neveljûk a gyermeket tudatosan kétnyelvû és kettôs
kultûrâjû értékes emberré, szerezzûnk neki is, magunknak is
barâtokat mindkét nyelvterûleten. Ez nemcsak vâltozatos-
sâgot, hanem felkészûlést is jelent a jôvôre, amikor elérkezik a
târskeresés kora. A szûlô kôtelessége, illetôleg feladata
mindent idôben és észrevétlenûl elrendezni, irânyltani.

Beszéljûnk csalâdunk tagjaival mindig tûrelmesen, szépen
és magyarul. Legyen a "mi hâzunk a mi vârunk". Bent van a



régi haza, kîvul az ûj vilâg. Ha îgy szoktatjuk gyermekûnket,
sosem lesz sem nyelvi, sem tiszteletadâsi problémâja.

Soha ne râzzuk le a gyermeket azzal, hogy nincs idônk vagy
hogy fâradtak vagyunk. Ha hozzânk fordul, ne kûldjûk
hâzastârsunkhoz.

Ne kényszeritsiik zenetanulâsra azt, aki nem akar vele
foglalkozni. Tanîtsunk énekeket és énekeljûnk mindnyâjan
egyûtt magyarul. Ne feledjûk, hogy a magyar dal mâsodik
anyanyelvûnk.

A gyermeknek azt a tehetségét fejlesszûk ki, amelyik mâr
kicsi korâban kiûtkôzik belôle (ének, tânc, torna, rajz).

Ha segîteni akar, soha ne utasîtsuk vissza, hanem adjunk
neki aprô feladatokat magunk kôrûl, elvégzésûket azonban
kérjûk szâmon mindenkor. A szâmonkérés igen fontos nevelôi
eszkôz. Bizonyos munkâkat fizessûnk meg, de okvetlen
ellenôrizzûk, hogy a gyermek mire kôlti az îgy megkeresett
pénzt. Szoktassuk râ, hogy kûlônleges alkalomra vegyen rajta
aprô ajândékokat szûleinek, nagyszûleinek, testvéreinek vagy
barâtainak.

Ha rosszul csinâlt valamit, ne szidjuk, hanem mutassuk
meg neki ûjra, hogyan kell helyesen csinâlni, mert igy nem
veszîti el kedvét az ûjrakezdés miatt.

Ha rosszat tett vagy megbântott valakit, kérjen bocsânatot
ésbânja is meg tettét. Mondjon olyankor is igazat, ha esetieg
bûntetés jâr érte. (Talân ez az erkôlcsi nevelés legnehezebb
teriilete, mert a szûlôk sokszor nem jârnak elôl jô példâval).

Szoktassuk râ a gyermeket a tâvollevôkkel tôrténô levele-
zésre is, hogy irâsa, fogalmazâsi készsége korâhoz megfelelô
legyen (10-11 éveskisleânyok kezdhetik a naplôirâst).

Tartsunk barâtsâgot magyar csalâdokkal tâvolabbi vidéken
is és szabadsâgunk idején kôlcsônôsen lâtogassuk egymâst.
Ugyancsak jô cserébe adni gyermekûnket hasonlô gyermekkel
rendelkezô csalâdhoz, hogy ôsszeszokjanak, megbarâtkozzanak
egymâssal. îgy mindkét csalâd gyermeke mas életformât is lât,
ami befolyâsolja majd sajât életszmvonalânak kialakitâsâban.

Ragaszkodjunk a kôzôs imâdkozâshoz is, ha egyûtt van a
csalâd. Az esti bibliaolvasâs és megbeszélés, valamint a kôzôs
éneklés biztositja a nyugodt éjszakât, pihenést. Az ima
elmondâsâval egyûtt mindez nem vesz igénybe tôbbet 10



percnél és mégis nagy hatâssal van az egyuvétartozâs és
Isten-szeretet elmélyîtésére.

A szulôk legyenek mindig a gyermek példaképei. Tehât: ne
veszekedjenek, ne mondjanak egymâsra rosszat, kûlônbôzô
véleményuket nyugodtan beszéljék meg egymâssal, hogy a
gyermek mindig felnézhessen râjuk.

Ne feledjûk, hogy gyermekeinkért minden téren felelôsek
vagyunk. Nevelésûk âldozatvâllalâssal jâr, de a befektetett
tûrelem és szeretet tôkéje meghozza kamatait. Feinôttekké vâlt
gyermekeinkben, késôbb unokâinkban csak igy lelhetûnk igaz
ôrômet s csak igy mondhatjuk el nyugodt lelkiismerettel, hogy
mint szûlôk, a rânk bizott feladatot elvégeztûk.

Tomory Zoltdnné (Chicago-Wilmette, IL):

A DOLGOZÔ NÔ
ÉS GYERMEKEINEK NEVELÉSE

(Hogyan tudja elldtm kettôsfeladatdt?)

A feltett kérdésre Amerikâban kônyvtârnyi szakirodalom
igyekszik vâlaszolni. Ezek a kônyvek azonban szâmunkra
idegen kultûra idegen értékmérôire tâmaszkodva keresik a
megoldâst, ezért szâmunkra szûkségszerûen elégtelenek.

Amîg amerikai asszonytestvérunk ônkiteljesûlési âlmainak
veti alâ csalâdja életét, addig a magyar anya csalâd- és
gyermek-kôzpontû élete az anyasâgban teljesedik ki. Ez az
életszemlélet azonban sohasem jelent szûklâtôkôrû magânyba
vonulâst. Hiszen asszonyaink megâlltâk helyiiket az élet
minden, férfierôt is igénybe vevô feladatai kôzepette is: az egri
nôk vârvédô harcâtôl az otthonbôl mesterségesen kikénysze-
ritett, hâborû utâni kenyérkeresô munka 16 ôrâs robotjân ât az
1956-os hôsi kiâllâsig. Az azôta lâtszôlagos egyensûlyba jutott
târsadalmi rend dolgozô asszonya — legyen az doktorâtussal
rendelkezô értelmiségi vagy gyâri szakmunkâs kiilônbôzô
boni ûjsâgok vitafôrumainak tanûsâga szerint még mindig
anyai hivatâsât tartja elsôrangû fontossâgûnak.

Ahhoz, hogry a dolgozô anya feladatât el tudja lâtni,
elsôsorban arra van sziikség, hogy életét, gondolatait gyermeke
jôvôjének szolgâlatâban sziklaszilârd alapokra fektesse. Sokezer
éves hagyomânyaink génjeinkbe is âtûltetett nemzetôrzô



bôlcsessége, mint mindig, ma is âtsegît bennûnket nehéz-
ségeinken.

Fel kell ismernûnk, hogy feladatunk nem kettôs. Anyâk
vagyunk, gyermekeink jôvôjét épîtjûk ûgy, ahogy azt a
kôrûlmények megkîvânjâk.

Gyermekeinket idegen vilâgban vagyunk kénytelenek
nevelni s ennek az idegen vilâgnak fokmérôje mâs, de
korântsem magasabbrendû, mint magyar ôrôkségiink.

Merjûk gyermekeinket sajâtos magyar hagyomânyainkra
tâmaszkodva nevelni.

Nevelési irânyvonalunk âllandô szem elôtt tartâsa mellett
merjûnk részt venni gyermekeinknek az idegen kultûra
problémâival âtszôtt életében, hiszen a gyermek élete csupân a
mâban mozog.

Kultûrânkat, magyar hazânkat gyermekeink szâmâra
tegyûk élô valôsâggâ, hogy elsô személyben is tapasztalbassâk a
magyar lélek magas eszmeiségét, csupaszîv melegét.

Merjûk pôtoini az itteni iskolâkbôl és életbôl szâmûzôtt
eszmét.

Mindenekfelett valô gonddal alapozzuk meg az Istenbe
vetett feltétlen hitet, az igazsâg szeretetét és a tiszta erkôlcsôt,
hogy a felnôvô gyermek ûtkeresése errôl a szilârd nyugvô-
pontrôl indulhasson el. Ha ezzel a gondolatvilâggal kûlôncnek
érzed magad, fordulj népûnk ihletettjeibez, tâltosaihoz, a
nemzet lelkiismeretét képviselô, a Nyugat levegôjétôl még
érintetlen kôltôk tanltâsaihoz. Idézd fel magadban Berzsenyi
hitét, Arany gyermekét simogatô kezét és eszményien szép
csalâdi életét. S az élet gyakorlati kérdéseire valô feleletként
âllitsd gyermeked elé példaképûl Isten szeretetének fôldi
megtestesitôjét: Jézust.

Éljed hangoztatott értékeidet olyan intenzitâssal, hogy azok
tûlsugârozzanak az otthon falain, s érezhetôvé, âllandô
meleggé vâljanak gyermekeid életében akkor is, ha fizikailag
nem vagy jelen, s magyar szîved meleg bûvkôrébe vonja
gyermekeid idegen kis barâtait is, akik mindig talâljanak
nyitott ajtôt nâlad, s îgy gyermekeid idegensége ne kikôzôsîtô
csûfolôdâssal, hanem csendes irigységgel talâlkozzék majd, s
târsaik versengjenek barâtsâgukért.

Isten és haza szolgâlatât korân tanulgatô gyermekeid
egyéni céljai is nemesek lesznek, s a lâtszat-csillogâsoktôl



ôsztônszerûen idegenkednek majd. Magyar kôzôsséggel valô
kapcsolataik, hasonlô értékmérôkkel rendelkezô egyénekkel
kôtôtt barâtsâgaik sajât korhatârukon belûl ad majd lehetô-
séget arra is, hogy a szûleiktôl tanult értékeket a magukéba
épîtsék.

A tôbbi mâr csak szervezés kérdése, s ebben segîtségunkre
lehetnek az itteni szakkônyvek.

Dr. Luddnyi Andrdsné {Addi, OH):

SZABAD IDÔ A CSALÂDBAN

Hogyan tôltik a csalâdtagok a szabad idôt? Nem lehet erre
a kérdésre vâllvonogatva vâlaszolni, passzîvan, hogy nem
tudjuk vagy nem fontes vagy nem érdekel. A jôl felhasznâlt
szabad idô hozzâjârul ahhoz, hogy mennyire tart ôssze a csalâd
nemcsak most, hanem majd évek mûlva is, és hogy fontosnak
tartjâk-e a csalâdtagok magyarsâgukat.

Minden csalâdban van olyan idô akâr hétkôznap, akâr
hétvégen, amikor egyiitt van mindegyik csalâdtag a hâzban. A
fizikai egyuttlét egymagâban persze nem jelenti még azt, hogy
ugyanebben az idôben a csalâdtagok egyutt részt is vesznek
valamiben. A csalâd ôsszetartâsa érdekében fontos, hogy min
den nap (vagy hetente legalâbb hâromszor-négyszer) legyen
valamennyi idô "félretéve" arra, hogy egy vagy tôbb kûlônbôzô
tevékenységben mindegyik csalâdtag részt vehessen. Nem lehet
csupân ûgy eleget tenni ennek a kôvetelménynek, hogy minden
este egyutt vacsorâzik a csalâd. Ne értsen senki sem félre,
nagyon fontosnak tartom ezt, mert alkalmat ad ez arra, hogy a
csalâdtagok beszâmoljanak a tôbbieknek a megtôrtént napi
eseményekrôl. (Itt megjegyzem: ahhoz, hogy a vacsoraidô
mindenki szâmâra értékes és érdekes legyen, mindenkinek
szôhoz is kell jutnia!)

De ezen tûlmenôen az esti szabadidôben (hetente legalâbb
hâromszor-négyszer) félre kell tenni 1-1 Vè ôrât, amikor egyik
vagy mindkét sziilô foglalkozik a gyerekekkel. Jô, ha mindkét
szûlô egyutt vesz részt a foglalkozâson, mert akkor van igazi
egyuttes. Ha nem is lehetséges ez mindig, ûgyeljenek arra a
szûlôk, hogy ha kulôn-kûlôn is, de mindkettô kiveszi részét a
szabad idôben valô foglalkozâsbôl. A gyerekek szeretik a
rendszert életûkben, és ha hozzâszoknak ilyen csalâdi foglal-



kozâshoz, akkor mâr elôre vârjâk és komolyan hiânyzik nekik,
amikor ez elmarad.

Fontos, hogy ez a foglalkozâs magyarul tôrténjék. Ne
legyen a csalâdi kôzôs program a tévé nézése. Ez passziv
szôrakozâs, és csak az angol nyelvet, életet és târsadalmat
erôsîti meg, nem a csalâd magyarsâgât. Sok minden mâst lehet
tenni. A szûlôk olvashatnak gyermekeiknek vagy a gyerekek
olvashatnak fel felvâltva, ha mâr elég nagyok ehhez. (Hangos
olvasâssal javul a gyerek olvasâsi képessége és szôkincsét is
tevôlegesen gyarapitja, mert rôgtôn megkérdezheti azt, amit
nem ért meg.) Lehet magyar lemezt hallgatni vagy egyiitt
énekelni népdalt és mâs magyar éneket. Sok érdekes
târsasjâték van, amit az egész csalâd jâtszhatik. Jô ôtlet néha
megkérdezni a gyerekeket, hogy ôk javasoljanak valamilyen
kôzôs programot az estére.

Javaslom, hogy a hétvégekre is tervezzenek a szûlôk egy-egy
kôzôs programot. A csalâd elmehet kirândulni vagy elôadâst
meghallgatni. Fontos, hogy a gyerekek mâr kiskortôl kezdve
szokjâk meg, hogy ôk is mennek elôadâsokra. De a szûlôk ne
vigyékezt tûlzâsba. Azt igyekezzék a szûlô elérni, hogy a gyerek
idôvel ezeket az elôadâsokat szeresse, élvezze, ne azt hogy
megutâlja vagy elidegenedjék tôlûk.

Megkell itt azt is jegyeznem, hogy még egy tîpusû csalâdi
esemény nagyon fontos.Ha valamelyik gyerek szerepel valahol,
legyen az akâr egyhâzi program, akâr iskolai, cserkészeti vagy
sportesemény, azon, ha lehet, az egész csalâd vegyen részt. Ez-
âltal a szûlô is jobban tudja értékelni, milyen eredményt ért el
gyermeke, és azt is tudja jelezni, hogy a gyermek eredménye
igazân érdekli. A gyermek az ilyen fontos szereplést nem felejti
el, de arra is emlékezik majd, hogy ott voltak-e szûlei.

Rendszeres, tevékeny foglalkozâs révén a szûlô jobban
megismeri gyermekét, kôzelebb kerûlhet hozzâ s îgy elérheti,
hogy amikor a fiatalnak problémâja van, akkor majd tôbb
valôszinûséggel fordul tanâcsért, segrtségért szûleihez.

Hosszû tâvlatban az is nagyon fontos, hogy a szûlô
gyermekei szabad idejének felhasznâlâsât figyelemmel kôvesse.
Gyermekei tevékenységeirôl legyen mindig tâjékozott. A
tâvolbalâtô (tévé) nézését szoritsa minimâlisra. Olvasâsra és
mâsra biztassa gyermekét, amit legjobban példaadâssal tehet
meg. Ha pajtâsok jônnek ôssze gyermekével jâtszani, — ami



a gyermek târsadalmi fejlôdése szempontjâbôl nagyon fontos,
mert késôbbi életében is kônnyebben szerez majd magânak
barâtokat, ha fiatal korâban voltak pajtâsai —, arra biztassa és
szoktassa, hogy a hâzban jâtszanak. Ott tudja a sziilô késôbb is
legjobban ellenôrîzni, hogy mit csinâlnak a fiatalok. Mert ha a
gyermek megszokta, hogy barâtait hazahozhatja, akkor késôbb
is valôszinûbb, hogy fiatal barâtait szintén hazaviszi.

Ekker Ldszlôné:

KÔZELETI FELADATOK

Az elôadô személyes élményei és tapasztalatai alapjân arra
mutatott râ, hogy a magyar nôkre az amerikai kôzéletben is
jelentôs feladatok vârnak. Ezek vâllalâsâval nemcsak az
amerikai kôzéleti szellem javîtâsâhoz jârulhatnak hozzâ,
hanem — fôleg helyi vonatkozâsokban — a magyarsâg
érdekeit is szolgâlhatjâk.

Részletesen ismertette, hogy munkatârsaival egyiitt hogyan
kûzdôtt azon a helyen, ahovâ vâlasztâs ûtjân bekeriilt, négy
éven keresztûl, amig a fennâllô jogszabâlyok helyes értelme-
zését és kifogâstalan végrehajtâsât el nem érte. Hasonlô nehéz
és kitartô munkâval mâs is nagy segîtséget nyûjthat polgâr-
târsainak és magyar véreinek is nemcsak elhelyezkedés,
elômenetel vagy jobb munkabeosztâs szempontjâbôl, de
bizonyos esetekben még a kôzmunkâk odaîtélése terén is.

Manapsâg sok nô foglal el fontos kôzéleti poziciôt,
magyarok azonban még mindig alig talâlhatôk kôzôttûk.
Rajtunk mûlik, hogy kitartô, kôvetkezetes munkâval beke-
rûlûnk-e a bennûnket szâmarânyunk alapjân is jogosan
megilletô kôzéleti âllâsokba, és ha mâr bekeriiltûnk, besegît-
sûnk ilyen helyekre mâs magyarokat is, mint ahogy mâs
nemzetiségû amerikai polgârtârsaink teszik ezt a maguk
nemzetiségébôl szârmazôk elônyére.

A CSALÂDVÉDELMI ANKÉT ELÔADÔI:

Beniczky Adamné magyar és amerikai kôzépiskolai tanâr, az Arpâd Akadémia
rendes tagja, szépirodalmi-esztétikai osztâlyânak einôke és a clevelandi Magyar
Târsasâg irodalmi osztâlyânak einôke.

Ekker Ldszlôné a vilâghîrû Cleveland Clinic-en szôvettani vizsgâlatokat végez.
Tôbb mint 4 éven ât megyei egészségugyi tanâcs (Geauga County's Board of Heaith)
tagjaként is mûkôdôtt. 2 gyermek anyja.



Gatto-né dr. Gyékényesi Katalin a clevelandi John Carroll egyetem 'associate
professor'-a. Minden iskolai tanulmânyâl Amerikâban végczte. A Case Western
Reserve egyetemen spanyol nyelvet és irodalmat tanult, Fullbright ôsztôndljjal
Madridban jârt, Clevelandben bôlcsészettudomânyi doktori okievelet szerzett. 3
kisgyermek anyja.

Dr. Koe-Krompecher Ldszlôné Gundel Erzsébet Budapesten kereskedelmi
akadémiât végzett, 1973-ban a Kentucky egyetemen kereskedelmi szervezési képesUést
szerzett, az Ohio âllami egyetem alkalmazottja, volt egyetemi tanâr (épltészmérnôk és
festômûvész) felesége, 3 fiû anyja.

Dr. Luddnyi Andrdsné Nddas Julianna szâmtantanâr, cserkésztiszt. 8 éven ât
magyar reformâtus vasârnapi iskola oktatôjaként mûkôdôtt. A magyar nyelvhôl és
irodalombôl a bloomingtoni Indiana egyetemen M.A. fokozatot szerzett. A portlandi
(OR) és adai (OH) egyetem nyâri magyar tanfolyamainak egyik elôadôja. 2
leânygyermek anyja.

Madzsar Gyôrgyné a clevelandi Magyar Iskolàban 12 év ôta tanlt. a 34. szâmû
Zrinyi Ilona leânycserkészcsapat fenntartô testûletének elnôke, minden ifjûsâgi
mozgalom lelkes tâmogatôja. 4 gyermek (3 leâny és 1 fiû) anyja.

Dr. Nddas Rôzsa az Arpâd Akadémia rendes tagja, Igazgatô Tanâcsânak tb.
fôtitkâra, az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos alelnôke és nôi osztâlyânak elnôke.

Dr. Ndnay Endréné Medvegy Mdrta a Szinmûvészeti Akadémia nôvendéke, majd a
Madâch Szinhâz tagja volt, kôzben kônyvelést és angolt is tanult. Ugyvéd felesége.
vâllalati fôkônyvelô és a pénziigyi osztâly vezetôje. Magyar iigyekben is sokat fâradozik.
1 leâny anyja.

Ormay Gabriella kôrhâzi gyôgyszerész. cserkésztiszt. a Helikon Târsasâg
tisztikarânak tagja s a torontôi ifjûsâgi mozgalmak egyik vezetô egyénisége.

Dr. Ormay Jôzsefné Erdélybôl szârmazik. A mâsodik vilâghâborû idején ônkéntes
vôrôskeresztes âpolônô volt. A torontôi egyetemen tanâri okievelet szerzett. 9 év ôta a
Magyar Iskola tanâra. fiatal magyarok mûkedvelô târsulatânak rendezôje. a Kanadai
Magyarok Szôvetségének igazgatôsâgi tagja és nevelésûgyi elôadôja. 2 gyermek anyja.

Szabô Magda az Ârpâd Akadémia rendes tagja. okleveles tanitô. volt kântor.
zenetanâr és zeneszerzô. szaldrô. Dr. Szabô Kâroly operaénekes felesége.

Dr. Szép Mdrta Magyarorszâgon, Angliâban és Kanadâban szerzett angol nyelvbôl
és irodalombôl kôzépiskolai tanâri okievelet. Bôlcsészettudomânyi doktori oklevelét az
Egyesûlt Âllamokban szerezte. aboi kiilônbôzô egyetemeken. legutôbb Akronban
tanîtott. Dr. Szép Gâspâr âllatorvos felesége. Leânykori neve Harsânyi.

Tomory Zoltdnné a chicagôi Kôrôsi Csoma Târsasâg tagja és magyar iskolâjânak
hûsz év ôta igazgatôja és tanâra.



A MAGYAR JÔVÔ KILÂTÂSAI
A SZABAD FÔLDÔN

Ft. Irdnyi Ldszlô dr., Sch.P. (Washington, D.C.):

ERÔS NEMZETTÉ AKARUNK ÔSSZEFORRNI

Ma mâr tôbbszôr hallunk az emigrâciô alkonyârôl. Egyesek
a nemzethalâl emlegetésétôl sem riadnak vissza.

A zsoltâros îgérete: "mint fônixmadârnak, megûjitom
ifjûsâgodat!"

Akiben a nemzeti jôvô feleiôssége él, az nem restelli
Gilgamesként elhagyni a lâthatô vilâgot; râmerészkedik a
vallâsi titkok ôceânjâra és keresi a nemzet, a magyarsâgtudat
halâla ellen alkalmazhatô szert, a "pharmakon athanasias"-t.
Hiszen a nemzethalâl nem elkerûlhetetlen végzet, mint Oswald
Spengler el akarnâ hitetni velûnk.

Herder megjôsolta, hogy a magyar nemzet meghal, mert
nincs népdala. (Akkor még nem gyûjtôtték ôssze a magyarsâg
népdalkincsét.)

Széchenyi ezen végképpen elkeseredett, de amikor a lipcsei
csatâban, ahol futârszolgâlatot teljesitett, ballotta a magyar
huszârok énekét a tâbortiizek mellett, — akkor ott nyilt ki
benne a nemzetmentés lehetôsége és kôtelessége. Folytatâsât jôl
ismerjûk.

Nietzsche, a liberâlis humanizmus hîres felszâmolôja
megâllapîtja: "Es stirbt der Mensch an seinen Gôttern". De ha
a nép bele tud halni bâlvânyaiba, hamis isteneihe, akkor az
élô, egy, igaz Istenben meg is tud éledni!

Deus sanabilesfecit nationes! {Sap. 1,14.)

Széchenyi szavaival:
"Hâzsârtos, egymâst iildôzô népbûl, — mely erejét

kôlcsônôs zsibbasztâsra fecsérli, — elvégre egy csalâddâ, egy és
oszthatatlan erôs nemzetté akarunk és Isten segîtségével fogunk
ôsszeforrni!"



Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA):

VITAINDÎTÂSUL

"A magyar jôvô kilâtâsai a szabad fôldôn" târgykôrrel
kapcsolatosan legyen szabad elmondanom a kôvetkezôket:

A jôvôt nem lehet meglâtni a mûlt ismerete nélkûl, tanîtja
Toynbee, a nagy tôrténelmi tamtômester. Mi a magyar
szârmazâsi és faji kôzôsség tôrténelmi magja, amely itteni
magyarmentési munkânk forrâsa? Mi adja a konzervâlô erôt a
magyarsâgtudathoz? Mi az, ami azt idézi elô, hogy a francia
anyâtôl és magyar apâtôl szûletett francia tiszt idegen
kôrnyezetben, félévszâzaddal késôbb, Trianon magyar tra-
gédiâjârôl vilâgirodalmi remeket alkosson, vagy hogy Khalid
szaud-arab kirâly személyes pilôtâja bûszkén kijelentse; "ma
gyar repixlô kapitâny vagyok a szaud-arab kirâly szolgâla-
tâban"?

Mi tartja ébren bennûnk ezt az erôt? Mi okozza az ilyen
ônvallomâs generâciôs ôrôklését?

Ha nem csupân kalandvâgybôl hagytuk el ôseink fôldjét,
nem cseréltiink szîvet, csak a haza kényszerpôtlâsârôl kellett
gondoskodnunk, az ôsi gyôkér tehât megmarad bennûnk és
velûnkvan, velûnk és gyermekeinkkel, talân azok gyermekeivel
is, reméljiik. Ez a gyôkér mély, nagyon mély. Hûmuszât ôseink
vére âztatta és anyâink sokezer âlmatlan éjszakâja, aggôdô
imâja szentelte meg. Ebbôl szûletett a szâzadok viharaival
dacolva a mi egyéniségûnk, ôntudatunk, vilâgnézetûnk. Ez
nevelte ki a szlâv tenger kôzepén élô magyarban az ûldôzôtt
fajta nemes kûlôncségét, a magyarsâgtudatot. Ez az az erô,
amely mindig visszatér az ôrôk magyar kûthoz, amelynek
forrâsa kiapadhatatlan.

Nincs mâs nép — talân a zsidôsâg kivételével — , amely
olyan mértékben szôrôdott volna szét, mint a hâborû utâni
magyarsâg. Ha nincs is olyan gazdasâgi, faji ôsszetartô ereje,
mint a zsidôsâgnak, de a magyarsâg kiâllta a kritikus idôk
prôbâit. Fajtânk magyarsâgtudatbôl és annak megvallâsâbôl
nem vizsgâzott rosszul. A kôzôs vér diktâlja azt a visszhangot,
amelyet a Kârpâtoktôl ide és innen vissza tisztân hall, âtérez és
tovâbbad minden magyar s csak a férgese tagad meg.

A nemzetkôziség hangorkânjânak, nagy és elegâns divat-
jânak delelôjén csak a nemzetiségek hôsi fûggetlenségi



harcairôl hallhatunk. A baszkok tûzharcaik ârân kûlômtik el

magxikat a spanyol mostohaanyâtôl. Az îrek és skôtok egyre
hangosabban hirdetik, hogy ôk csak kényszer-kapcsolt brit
birodalmi elemek. A kis Benelux-âllamok féltve ôrzik nemzeti

életûket. Nem is beszélve az afrikai és âzsiai népek naciona-
lizmusârôl. Sot, a kommunista internacionalizmus kegyet-
lensége sem tudta kiirtani a vasfùggôny nemzeteinek éles
kûlônâllâsât, még a szlâvokét sem a pânszlâv jelszô bedobâ-
sâval. A roman pedig kûlôn fejezet a nemzeti kommunizmus
cîmszô alatti roman fajâllam kialakîtâsâban. A magyar
tôrténelem kûlônleges magyar gyôkeret, "root"-ot termelt ki, s
ezzel talân nagyobb és erôsebb nemzeti kôzôsséget is, mint
bârmely mâs nemzet esetében. Itt, olyan orszâgban, ahol
mindenki valahonnan bevândorolt és ahol mindennapi meg-
szokott kérdés: "Where are you from?" (Honnan jôttél?),
bûszkén vallhatjuk meg magyarsâgunkat. Ôntudattal annal is
inkâbb, mert az egyetlen "kis" létszâmû nemzet, amelyet
mindenki ismer, legalâbbis az 56-os szabadsâgharc ôta.
Ilymôdon magyarsâg^unk megvallâsa: egyéniségiink kifejezôje
és ugyanakkor târsadalmi és politikai felmérhetôségunknek is
tényeleme.

Az emigrâciô népvândorlâssâ fajult. Tômegek ôzônlenek
Amerikâba a vilâg minden tâjârôl. Nagy részùk csupân ûj és
jobb hazât keres, fôleg gazdasâgilag megfelelôbbet. Ennek az
emigrâciôs népvândorlâsnak a haza politikai kényszerbôl
eredô hajtôereje ma mâr nem lényeges elem.

A magyar emigfrâciô azonban kivétel. A 44-es és az 56-os
tômeg talân az utolsô, amelynek magja, oka a politikai
ûldôzôttség volt. Ezért hirdeti a magyar emigrâciô, hogy a
menekûlt stâtusa nem azonos a tôbbiével. A magyar, mielôtt
kénytelen volt elhagyni ôsei fôldjét, sûlyos âldozatot hozott a
szabadsâg oltârân. 44 elôtt jogosan hitte, hogy az orszâg
eurôpai elôzônlését kell megakadâlyoznia; hiszen ténylegesen
mâs nâciô ellen nem viselt hadat. Mig 1956-ban az egyetlen
volt a vasfùggôny môgôtt, sôt a vilâg ôsszes nemzete kôzôtt,
amely tényleg fegyvert fogott az orszâgot megszâllva és fogva
tartô ôriâs orosz haderô ellen.

Ez egyben tôrténelmi kôtelességet is rô a magyarra.
Ez lenne az a gyôkér, a mi mûltunk és jelenùnk, melyet ât

kellene menteni a jôvôre, ât kellene plântâlni a jôvô, a



kôvetkezô nemzedékbe. Ez "a" feladat. Ennek a jelenleg mâr
ôregnek nevezhetô emigrâciônak ez lenne a fô feladata.

Elôszôr tehât azt kellene szemûgyre venni, milyen is ez a
magyar emigrâciô.

Az ûjabb emigrâciônak — ideérkezés szerint — két nagy
tâbora van: a mâsodik vilâghâborû utân, az 50-es években
érkezettek és az 56-os szabadsâgharc utâniak tâbora. Na meg a
kôzbeesô szôrvâny. Az elôbbinek tôbb nehézséggel kellett
megkûzdenie, mint a magyar szabadsâgharc akkori népszerû-
ségével szentesitett 56-osnak. Az elôbbinek 30, az utôbbinak 24
éves emigrâciôs tapasztalai vannak. Mindegyik tâbor emig-
râciôs magyarsâgismerete tele van hullâmvôlgyekkel. A
magyarok emigrâciôs tagozôdâsa kûlôn tanulmânyt igényel;
ûgyszintén Amerikâhoz és a magyarsâghoz valô hozzââllâsuk

A DP-k sokkal egységesebb tâbort alkotnak, mint az
56-osak. Az utôbbiak foglalkozâsbeli, târsadalmi és gazdasâgi
kûlônbôzôsége elkûlônûlést is eredményezett. Az elkûlônûlés a
magyarsâgmegvallâs rovâsâra is megy. Ez néha komolytalan és
mosolyt kivâltô extravaganciât is eredményez. Egyesek ugyanis
olyan "elôkelôen" tâvoltartjâk magukat mindentôl, ami
magyar és aki magyar, mintha a Mayfloweron 1620-ban
érkeztek voina s nem a magyar srâcok vérfolyamân ûsztak
volna ki ide, idegenbe ugyanûgy, mint a tôbbi irhâjât mentô
magyar. Nem tudni, milyen megfontolâs vagy a mûltba ide
âthozott hâttér az, amely visszatartja ezeket a sorskôzôsség-
vâllalâstôl, de ôrvendetes, hogy egyre tôbb, évtizedekig
elkûlônûlt tér vissza és issza a kôzôs kût vîzét. Egyre tôbben
lâtjâk be az amerikai noble-életet utânzôk kôzûl, hogy a
magyar gyôkér van olyan nemes és értékes, mint a May-
flower-féle.

Ez a kôzôsség lenne tehât a magyarsâgmentô munka
energiaforrâsa. Van-e kilâtâsunk arra, hogy ezt a feladatot
ezzel az emigrâciôval el tudjuk végezni és munkânk sikerrel jâr?
Kôztudomâsû, hogy a tervbevett harcot csak szervezetten lehet
végigharcolni. Kevés emigrâciônak van a szabad fôldôn annyi
és olyan sokféle szervezete, mint a magyarnak, amely pillériil
szolgâlhat ennek a munkânak az elvégzésére. Talân inkâbb az
a baj, hogy tûlsok, tûlsâgosan elaprôzott a magyarsâg
egyesûleti élete és a magyar élet szervezkedése.



Szâmunkra ebben a munkâban talân semmi sem olyan
lényeges és az emigrâciô létére iigydôntô, mint a Széchenyi
ôrôkérvényû mondâsâban rejlô igazsâg: Nyelvében él a
nemzet. Minden tartalomhoz, amit magyarsâgtudatunkbôl
tovâbbadunk, elengedhetetlen a nyelv. Magyar emigfrâciô
magyar nyelv nélkûl nincs. A nyelv, az anyanyelv ôrzôje,
âtplântâlôja a magyar anya. Alig lehet vitâs, hogy a
magyarsâgmentô szolgâlat ôrangyala: a magyar nô és a
magyar anya, aki ôsztônôsen és egyben tudatos tervszerûséggel
az ûj élettel velejârô nehézségek kôzepette is âtmenti a csalâdi
egységet ôsszetartô anyanyelvet.

A nô és az anya problémâit itt, Amerikâban tudomânyo-
sîtottâk. Ezzel ennek a nemzetfenntartô intézménynek tartô-
pilléreit és a velejârô bajokat ûzletesitették, irodalmasîtottâk.
Kônyvek, "best sellerek" alakjâban âruljâk. Az irodalmi
okoskodôk nem a pillérek kikezdhetetlenségét védik, hanem
igyekeznek a csalâdot, benne az anyât meggyôzni arrôl, hogy
az ûj amerikai eszmék feleszik ezt az intéményt is. A magyar
anyânak nem elég a vâratlan hazacserével velejârô probléma:
az ûj ottbon, az ûj kultûra, az ûj, illetve semmilyen
gyermeknevelési rend, az iskolâzâs zûrzavara, az ûj, ingadozô
erkôlcs, a sex, a kâbitôszer, az irânytalan, elvtelen szabad-
sâgosdi, — még az is râszakad, hogy ha nem kôveteli meg
otthon az anyanyelv hasznâlatât, elveszti a csalâddal, fôleg a
gyermekekkel a meghitt, belsô kapcsolatot; hiszen az ôssze-
tartâs és kôzôsség, az ôrôm és bânat ôszinte kifejezôje csakis az
anyanyelv lehet.

Az anyanyelv ôsszetartô erejét azok érezhetik legjobban,
akik nagy amerikai elôkelôskôdésûk elsô hullâmaiban, meg-
gondolatlanul, meghirdették: minek a gyereket terhelni a
magyarral, hiszen arra tôbbé nem lesz szûksége. Most azzal
âltatjâk magukat, hogy angolul is jôl "megértik" egymâst, de
magyar angoljuk mérfôldnyi ûrt hagy a bensôséges kôzlésben.
Sajnos, nem ritka, hogy nemcsak a természetes szûlôi tekintélyt
veszti el az anya vagy apa az anyanyelv elhanyagolâsâval, de
érzi, hogy a gyerek magâban megmosolyogja az angollal nem
mindig sikeresen prôbâlkozô szûlôt. Az anyanyelv a magyar
csalâd szâmâra olyan fegyver, melyet semmi nem pôtol a
tûzhely âpolâsa sorân.



îgy hât a magyar jôvô a magyar anya nyelvet mentô
munkâja nélkiil kilâtâstalan.

A magyar anya nyelvmentô és ôrzô munkâjât kôveti a
magyar intézmények, egyesuletek, egyhâzak, cserkészet, ma
gyar iskolâk, lapok, a magyar îrôk magyar jôvôt mentô
munkâssâga.

Minthogy jômagam a magyar îrô és a magyar ûjsâg
problémâival vagyok — nagyjâbôl — ismerôs, csak ezekkel
foglalkozom, ezekkel is csak rôviden. A kérdés tôbbi vonat-
kozâsât âtengedem a kôvetkezô hozzâszôlôknak.

A magyar szô, az anyanyelv emigrâciôs kirâlynôi — amint
ezt mâr fentebb megindokoltam —, a magyar anyâk és a
magyar nôk. A magyar szô és îrâs mûvelôi, tehât az anyanyelv
tovâbbi letéteményesei âltalâban az ûjsâgok, szerkesztôk,
hîrlapîrôk és az îrôk.

Vegyûk talân elôszôr nagyîtô alâ a magyar îrôkat. îrôkat,
akik magyarul, tehât anyanyelvûkôn îrnak. Nem akarom
rangsorolni ôket, de ûgy érzem, kiilônôs érdemiik azoknak
van, akik a magyar tôrténelmet, a magyar tôrténelmi képeket
dolgozzâk fel, éspedig az emigrâciô szâmâra, az ûj nemze-
dék szâmâra is hasznosîthatôan. Ez kettôs feladatot teljesît:
magyar nyelven magyar mûltat tudatosît. De bârmilyen
târgykôrben mûvelje is valaki a magyar nyelvet, partizân- és
nemzetfenntartô munkât végez. Ez a munka semmilyen
haszonnal nem jâr. Legfeljebb kritikât vâlt ki kûlônôsen
azokbôl, akik semmit sem tesznek magyar ûgyben, de
fâradhatatlanul kritizâlnak mindent és mindenkit. Amig
magyar anya és emigrâciôs magyar irodalom van és lesz, nem
kell kétségbeesnûnk a kôvetkezô nemzedék magyarsâgtudata és
magyarsâgânak megvallâsa tekintetében.

A magyar ûjsâg problémâjâval részleteiben majd az
ûjsâgkiadôk foglalkoznak.

Sajnos, az emigrâns magyar lenézi a magyar sajtôt, a
magyar ûjsâg betûjét. Silânynak minôsîti az angol nyelvû
ûjsâgokkal valô ôsszevetésben. Nem érzi ât annak szûkségét,
hogy az egyoldalû amerikai hirmagyarâzatokat magyar
kôzôsségi szemszôgbôl a magyar jôvô âtértékelésével egyûtt
szemlélje. Tudja, de elnagyolja azt a tényt, hogy tisztâban és
kôdmentesebben lehet lâtni az eseményeket a kétdimenziôs —
amerikai és magyar — szemûvegen keresztûl. Ez az oka, hogy a



magyar sajtô — az ûjsâgok és kônyvek is — hôsi kûzdelmet
folytatnak fennmaradâsuk érdekében, pedig mind a kettô a
magyar anya munkâjânak kiegészîtôje és pôtlôja, egyben
magyarsâgtudatunk generâciôs fenntartâsânak és fennma-
radâsânak létkérdése.

Befejezésûl rôviden meg kell emlékeznûnk a leginkâbb
hiânyzô magyar politikusrôl; arrôl a magyarrôl, aki a
nagypolitikâban a magyar jôvô ûgyét (is) szolgâlja. Sajnos,
ennek teljes hiânyâban vagyunk. A nagy amerikai szétfolyô
szabadsâgosdiban ehhez pénz, sok pénz, komoly szervezeti és
hirdetési felépîtmény kell. Ezek kôzûl emigrâciônk egyikkel
sem rendelkezik. Talân két magyarlakta terûlet lenne a
legalkalmasabb arra, hogy ezt a létfontossâgû kérdést elôbbre
vigyuk: az egyik Cleveland, a mâsik talân Kalifornia. Az itteni
lehetôségeket nem ismerem, de Kaliforniâban sikeriilt ezen a
vâlasztâson Kônnyu Ernôt, Kônnyû Lâszlô neves irônk fiât
—egyelôre — a kaliforniai tôrvényhozâsba bevâlasztani. A
politika, a nagypolitika a jobb sors kimérésének piaca, az
abban valô magyar részvétel tehât mindennél fontosabb. Erre
kûlôn kellene a magyar emigrâciônak szervezkednie.

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

KÔZÉP-EURÔPA JÔVÔJE

Az emigrâciô jôvôjének kérdése szorosan ôsszefûgg a
magyar jôvô kérdésével, mert hisz az emigrâciô a magyar
nemzetnek éppen olyan szerves része, mint a trianoni hatâro-
kon belùl vagy azokon kîviil, elszakitott teriileteken élô
magyarsâg. Ebbôl az kôvetkezik, hogy az emigrâciônak sajât
fennmaradâsânak biztosîtâsa utân legfontosabb feladata, hogy
kûzdjôn azokért a sorscélokért, amelyek a magyarsâg jôvôjét
érintik. Az egyik legfontosabb kérdés tehât az emigrâciô
kilâtâsai szempontjâbôl is Kôzép-Eurôpa jôvôjének kérdése.

Mint tudjuk, a szovjet megszâllâs alatt levô teriileteken tilos
ilyen kérdésekrôl mégcsak beszélni is, mert hiszen a jôvôt nem
szabad mâs keretek kôzôtt elképzelni sem, mint "a dicsôséges és
legyôzhetetlen Szovjetuniô" âltal szuronyos hatalommal létre-
hozott "kommunista paradicsom" kereteiben. Az elmûlt 30
éven ât valôban ûgy lâtszott, hogy a szovjet hatalom
megdôntésére nincsen reâlis kilâtâs. Ennek folytân ez a kérdés,



ha nem is meriilt feledésbe, de polcra kerûlt. Most azonban a
vâltozott nemzetkôzi helyzetben, Reagan elnôkké vâlasztâsa
utân, de talân méginkâbb a szovjet gazdasâgi és nemzetiségi
belsô problémâinak kiélezôdése és megsokszorozôdâsa folytân
elérkezett annak az ideje, bogy ezt a kérdést levegyuk a polcrôl,
leverjiik rôla a port és ûjra megvizsgâljuk és megvitassuk.

A probléma tebât: milyen legyen a szovjet megszdllds utdn
Kôzép-Eurôpa? Ezzel a kérdéssel a magyar emigrâciônak most
mâr foglalkoznia kell.

Olyan nagy és bonyolult ez a probléma, bogy egy elôadâs
vagy akâr a maiboz basonlô, nébâny ôrâs ankét keretében még
csak meg sem kîsérelbetjiik, bogy lényegébe hatoljunk. E
belyett arra kell szoritkoznunk, bogy ezt a gondolatot, ezt a
târgykôrt ismét bevessûk az emigrâciô kôztudatâba és râ-
mutassunk azokra az utakra, amelyeken a megoldâst keres-
nûnk kell. Mindkét szempontbôl az a legfontosabb teendônk,
bogy levetkôzzûk a régi koncepciôkat, amelyek a két
vilâgbâborû kôzôtti idôben alakultak ki és amelyek értbetôen a
mi nemzedékûnk gondolkodâsât is befolyâsoljâk. majdnem
fogva tartjâk. Éppen ezért be kell illeszkednûnk, amennyire
lebet, abba a belyzetbe, amely a kôzép-eurôpai orszâgokban a
kôzelmûlt éveiben alakult ki és amely az elkôvetkezendô
években elôrelâtbatôlag befolyâsolja az ott élô népek lelki-
vilâgât és gondolkodâsmôdjât.

Arra nézve nincsen kétségiink, bogy a szovjet megszâllâs
alatt vagy a szovjet érdekszférâban élô népek gyûlôlik a
moszkvai uralmi rendszert és megvetik vagy semmibe sem
veszik a marxista-leninista ideolôgiât. Viszont nem szabad
magunkat abba a bitbe ringatnunk, bogy az elmûlt 30 év
tapasztalatai nem bagytak nagyon is mély nyomokat az
ottaniak lelkében. 1953, 1956 és 1968 keserû emlékei utân a
vasfûggôny môgôtt élô népek jogosan kiâbrândultak a
Nyugatbôl, amely kôvetkezetesen cserbenbagyta ôket. Ennek
egyik, mindnyâjunk âltal valôszînûleg tôbbszôr észlelt jele,
bogy a sikeresen Nyugatra menekûlt bonfitârsaink elsô
reakciôja Nyugatra érkezésûk utân rendesen az, bogy "a
kommunista rendszer rossz, de az itteni sem jô". Vagyis az
ottboniak valamilyen barmadik megoldâst, barmadik utat
keresnek, bar nem tudjâk, bogy milyent.

Ugyanakkor kétségtelen, bogy a Nyugatbôl valô kiâbrân-



dulâs kôvetkeztében kialakult bennùk a tényleges hatalmi erôk
keserves, de reâlis lemérésén alapulô szemlélet, amely szâmol
azzal, bogy egy talân nem legyôzhetetlen, de igen erôs
nagyhatalom tôszomszédsâgâban, annak ârnyékâban élnek,
amellyel mindig szâmolniuk kell. Vagyis a vasfûggôny môgôtti
népeknek ma nincsenek illûziôik arra nézve, hogy belâthatô
idôn belûl olyan fûggetlenek lehessenek, hogy példâul
csatlakozhassanak az eurôpai kôzôs piachoz vagy részt
vehessenek bârmilyen oroszellenes hatalmi csoportosulâsban.
Vagyis, hacsak nem kôvetkezik be valamilyen drâmai fordulat
a nemzetkôzi helyzetben, a jôvô Kôzép-Eurôpâja elôrelât-
hatôlag a nyugati és keleti hatalmi csoportosulâs és kormâny-
zati rendszer kôzôtti olyan elhelyezkedést keres, amely nem lesz
a Nyugatnak integrâns része, de nem lesz ellenséges Moszk-
vâval szemben sem.

Az ûj kôzép-eurôpai megoldâs keresésében nem szabad
figyelmen kîviil hagynunk egy mâsik fontos szempontot sem.
Az elmûlt évek folyamân a kôzép-eurôpai népek lelki
beâllîtottsâga egymâs irânt mâr nem az, ami volt a mâsodik
vilâghâborû elôtt. Egyes népek és népcsoportok érzelmileg
kôzeledtek egymâshoz, mâsok felé viszont a viszony megrom-
lott. Mîg példâul a magyar-român antagonizmus intenzîvebb,
mint valaha volt, a hagyomânyos magyar-lengyel érzelmi
kôzôsség sokkal erôsebb, mint azelôtt volt. A csehek irânt 1968
ôta és a 77-es kartamozgalom kôvetkeztében tôbb rokonszenv
van, viszont a felvidéki magyarsâg nôvekvô elnyomâsa
kôvetkeztében erôsen romlott a szlovâkokkal valô viszony. Az
osztrâkok irânt talân soha sem volt tôrténelmûnkben olyan
rokonszenv, mint amilyen most tapasztalhatô. A jugoszlâviai
népek irânt is teljesen mâs a beâllitottsâg, mint 40 éwel ezelôtt
volt.

Vagyis amikor a jôvô Kôzép-Eurôpâjârôl beszéliink, a
jelenlegi helyzetbôl kell kiindulnunk. Céltalan lenne, hogy a
megoldâsok keresésében Kossuth Duna-konfederâciôs tervétôl
kezdve tôrténelmi példâkbôl induljunk ki. Ezzel szemben
igen behatôan kell foglalkoznunk az ûj tervekkel. Mert vannak
ilyenek nagy szâmban. Nem ezen a kontinensen és természe-
tesen nem Moszkvâban, hanem Nyugat-Eurôpâban. Ezek tôbb
modem elgondolâst vetnek fel, egy findlandizâlt Kôzép-



Eurôpâtôl kezdve, egy svâjci-osztrâk mintâra berendezett és
ezekre tâmaszkodô, semlegesîtett Duna-medencéig.

Nekûnk, magyaroknak, akiknek — sajnos — sem fogyô né-
pességiinknél, sem gazdasâgunknâl, hanem a Duna-meden-
cében elfoglalt kôzponti fekvésûnknél és tôrténelmi szere-
pûnknél fogva van kulcshelyzetûnk ebben a kérdésben,
szorosan be kell kapcsolôdnunk ezeknek a megoldâsoknak a
keresésébe és az elgondolâsok kidolgozâsâba. Viszont jobb, ha
legalâbbis egyelôre nem kôtelezzûk el magunkat semmilyen
irânyban. Viszont van egy olyan alapelv, amelyhez feltétlenûl
ragaszkodnunk kell, bârmilyen tervrôl târgyalnânk is. Ez pedig
az, hogy az ûj kôzép-eurôpai elrendezésnek az ott élô népek és
népcsoportok ônrendelkezésï jogdn és annak gyakorldsdn kell
alapulnia.

Mi csak ennek az elvnek az érvényesîtése alapjân érhetjûk
el, hogy a hatârokon tûl élô és hazânktôl elszakîtott testvéreink
maguk dônthessenek arrôl, melyik âllam keretében akarnak
élni. Erôsîti ezt az âllâspontunkat, hogy a lengyel testvér-
emigrâciô ezt az alapelvet mâr hivatalosan magâévâ tette.

A lengyelek nem az egyetlenek, akik mâr intenzîven
foglalkoznak Kôzép-Eurôpa jôvôjének kérdésével. Mâs nem-
zetiségek, mint példâul a szlovâkok, elôbbre vannak ezen a té-
ren, mint mi. Az 1982. év jûniusâra meghirdetett szlovâk
vilâgkongresszuson, amelyet Torontôban tartanak, egész na-
pot szânnak Kôzép-Eurôpa jôvôjének târgyalâsâra. Minket,
magyarokat is meghivtak a vitâban valô részvételre. A Kôzôs
Kûlûgyi Bizottsâg hatârozata alapjân mi dr. Kertész Istvânt, a
Notre Dame egyetem tanârât kértiik fel a magyar âllâspont
kidolgozâsâra és ismertetésére. Orômmel jelenthetem, hogy
Kertész Istvân a megbîzatâst elfogadta.

A szlovâk vilâgkongresszus, amelyen részt vesznek a tôbbi
kôzép-eurôpai emigrâns szervezetek is, kiindulô pontja lehet a
Duna-medence jôvôjét illetô megoldâs keresésének. Fontosnak
tartom, hogy a jôvô évben az Egyesûlt Âllamokban tartandô
III. Magyar Vilâgkongresszus is kitûzze napirendjére ennek a
kérdésnek a târgyalâsât. Végre elérkeztûnk oda, hogy az idô
nekûnk dolgozik, kifelé haladunk a sôtét alagûtbôl. Készûljûnk
fel idôben, hogy el ne vakîtson bennûnket a nagy fény, amikor
egyszerre kiérûnk belôle.



Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO):

AZ AMERIKAI MAGYAR KÔNYV JÔVÔJE

A magyar emigrâciônak vannak kivâlô îrôi és kôltôi, de
kevés az olvasôja és kevés az ônzetlen kiadôja. A "csak"
irodalomnak alig van olvasôja és kiadôja.

Lâtszôlag mégis vannak magyar szépirodalmi kônyvek
Amerikâban, de azok java része a szerzôk anyagi âldozatâbôl
jelenik meg. Hîvô emberek megprôbâijâk âttôrni a kôzônyt, de
rendszerint kifâradnak, mielôtt sikerrôl szô lehetne. A
kiadâshoz, terjesztéshez ûzleti tudâsra, komoly tôkére, erôs
szervezetre lenne szûkség. S mert ez rendszerint hiânyzik, a
kudarc elkerûlhetetlen.

Ha azt akarjuk, hogy a magyar irodalom megmaradjon
Amerikâban, akkor sokkai tôbb magyar olvasônak, kônyv-
pârtolônak kell jelentkezni. Lelkiismereti kérdéssé kell tenni az
érdemes amerikai magyar kônyvek pârtolâsât.

A magyar kiadôknak szôvetkezeti alapon kell megâlla-
podniuk egy orszâgos kiadôi, terjesztési programban. A
magyar kônyvek terjesztésébe be kell vonni a magyar hôlgyeket
és kulturâlis szervezeteket is.

A munka elindîtâsa céljâbôl javasolnâm az érdekelt îrôk,
kiadôk, kônyvkereskedôk ôsszehivâsât orszâgos ankétra a
Magyar Talâlkozô keretében. Ahol annyi kivâlô koponya és
jômôdû magyar gyûlik ôssze, ha van bennûnk akarat,
lehetetlen, hogy ne talâlnânk râ az amerikai magyar
kônyvkiadâs és a kônyvbarâtok megszervezésének môdjâra.

Tudatositani kell, hogy a mai jôl keresô, jômôdû
honfitârsak erkôlcsi kôtelessége az irodalom- és mûpârtolâs.
Még az sem elég, hogy megveszûnk egy kônyvet; terjeszteni is
kell azt. Sose adjunk magyar kônyvet kôlcsôn olyannak, aki azt
meg tudnâ vâsârolni.

Hangsûlyoznunk kell, hogy a mai embernek is szûksége van
a jô kônyvre, mert a râdiô és televîziô tômegembereket nevel,
leszoktatja az egyént az ônâllô gondolkodâsrôl s ez mind
kulturâlis, mind politikai szempontbôl veszélyes.

Be kell dobni az amerikai magyar életbe ezt a jelszôt: Vissza
a kônyvhôz! A kônyv ma néktek végsô menedéktek! Szâz-
szorosan igaz ez a szôrvânymagyarok életében!

Két lehetôség âll elôttûnk. Vagy egyutt menekûlûnk meg.



vagy kûlôn-kûlôn pusztulunk el. Az elôbbi esetben feljegyzi
neviinket a magyar kultûrtôrténelem. Az utôbbi esetben
kitôrlik neviinket az Elet kônyvébôl.

A vâlasztâs nem kétséges. Kôvessunk el tehât mindent az
amerikai magyar kônyv megmaradâsa érdekében.

Fr. Dunai Akos, O.F.M. (Youngstown, OH):

A NEMZETI EMIGRÂCIÔ LAPJÂRÔL

Az elôadônak az az érzése, hogy a magyar nemzeti
emigrâciô sajtôjâval kapcsolatos kérdések tùzetesebb meg-
beszélése az ankét keretében bizonyos értelemben az elôzô
napon, a XX. Magyar Talâlkozô keretében megrendezett
katolikus papi gyûlésen mâr jôrészt megtôrtént. Ismétlésekbe
nem ôhajt bocsâtkozni, azt azonban ûjbôl hangsûlyozza, hogy
a "Katolikus Magyarok Vasârnapja" azokat az eszméket és
elveket hirdeti, amelyeket otthon megvallani nem lehet s
amelyeknek szolgâlatâban mindnyâjan itt vagyunk az idegen-
ségben. Ez a lap nem hajdani pletykalapok, bulvârlapok
utôdja; nem kôzôl csiklandôs hîreket, csâbîtô képeket, sôt még
elvi âllâspontjâval ellenkezô hirdetéseket sem. Minden szâ-
mâban a magyar élet égetôen idôszerû sorskérdéseivel
foglalkozik. Magyar nemzeti és keresztény irânyzatot kôvet s
ennek megfelelôen a nemzeti emigrâciô ûjsâgja. Ezt igazolja
olvasôtâbora is, amely 80 %-ban azok kôzûl a magyarok kôzûl
keriilt ki. akiknek nagy tôbbsége politikai vagy vilâgnézeti
okbôl kényszerult szûlôhazâjânak elhagyâsâra.

Az idôsebb nemzedék soraibôl szârmazô idôsebb magyarok
szâma egyre jobban fogy, az ûjabban kiérkezettek csatlakozâsa
ellenben âllandôan szaporodik, mert azok a lapbôl azt kapjâk
meg, amit otthon leginkâbb nélkiilôztek, a bâtor és nyilt
véleménynyilvânitâst. Korântsem âllîtja, hogy a lap s âltalâban
a kûlfôldi magyar sajtô jôvôje kilâtâstalan, de a kôzôny és az
érdeklôdéshiâny, amely lépten-nyomon tapasztalhatô és meg-
dôbbentô példâkkai igazolhatô, bizony komoly aggodalmat
kelthet. Még a magyarsâg sorsât szivukôn hordozôk kôzûl is
meglepôen kevés az elôfizetô. Mit vârhatunk a tôbbiektôl?

Elfelejtjûk, hogy a sajtô az egyetlen fegyver a kezûnkben,
amellyel még harcolni tudunk eszméink védelmében. És ûgy
lâtszik, hogy mi mâr ezt az utolsô, egyetlen fegyverûnket is



kiadtuk kezûnkbôl. Vissza kell tehât szereznûnk, amîg lehet és
amîg nem késô, hogy jôvônket biztosîtsuk.

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

A SZABADFÔLDI MAGYARSAG ELÔKÉSZÛLETEI
A MADRIDI KONEERENCIÂRA

Egy évvel ezelôtt a helsinki és belgrâdi konferenciâk
lehangolô tapasztalatairôl beszéltûnk és arrôl, hogy a magyar
emigrâciô korlâtolt lehetôségei folytân hogyan készûlhetûnk fel
eredményesebben a kôvetkezô fordulôra Madridban.

A belgrâdi konferencia 1978 jûnius elsején fejezôdôtt be, s
mâr két hônappal késôbb, a Szabadvilâgi Magyarok Vilâg-
kongresszusânak Hâgâban tartott augusztusi ûlésén elhatâ-
roztuk, hogy mozgôsitjuk a szabad vilâg magyar szervezeteit a
madridi egységes fellépésre. A cél az volt, hogy vilâgviszony-
latban, ha szôvegében nem is teljesen azonos, de tartalmilag
mégis egységes, azonos szellemû beadvâny kerûljôn minden
résztvevô âllam hivatalosainak asztalâra.

A koordinâlt magyar fellépésen kîvtil mâsik jelentôs
elgondolâs is felmerûlt rôviddel Belgrâd utân: annak szûksége,
hogy a magyar és târsemigrâciôk a madridi konferenciân
képviselve legyenek. A madridi részvétel biztosîtâsâra elvben
két lehetôség mutatkozott: az egyik szerint helyet kell szerezni a
befogadô orszâg hivatalos delegâciôjâban, amely a delegâtus
szâmâra hivatalos stâtust, rangot és szabad bejutâst biztosit a
târgyalôterembe. Aboi ez nem lenne elérhetô, ott a mâsodik
lehetôség kihasznâlâsâval môdot kell talâlni megfelelô "lob-
byzôk" kikûldésére, akik nem hivatalos minôségben is ered-
ményes felvilâgositô munkât végezhetnek hotelszobâkban,
folyosôkon, sajtôirodâkban és fogadâsokon. A lobbyzôknak
megvan az az elônyûk, hogy — mivel nem tagjai a
kormânydelegâciônak — szabadabban, a kormâny âllâs-
pontjâtôl fûggetlenûl képviselhetik népûk ûgyét. Természe-
tesen, a képviselôk kivâlasztâsa fokozott figyelmet kivân, mert
vigyâzni kell, hogy a lobbyzô szabadsâgâval vissza ne éljen,
megfelelô felkészûltséggel rendelkezzék és felvilâgosîtô tevé-
kenységét sajât kôzôssége és befogadô orszâga irânyâban
egyarânt felelôsségérzettel, tapintattal végezze.

Az eddig elmondottakbôl kitûnik, hogy az emigrâciôk



vezetôi nemcsak korân felismerték a madridi konferencia kû-

lônleges jelentôségét, hanem a stratégiât illetôen is gyors elvi
egyetértés alakult ki.

Ezen a ponton — mielôtt ismertetnénk, hogyan valôsultak
meg ezek az elvek és tervek a gyakorlatban — szûkséges és
hasznos tudatosîtani magunkban és kôzôsségunk minden
tagjâban: honnan eredt, mi volt az oka a korai felismerésnek
az emigrâciôkban a madridi konferencia kûlônleges jelentô
ségét és a felkészûlés sûrgôsségét illetôen. A fontossâg és
surgôsség felismerésének fô oka a belgrâdi kudarc volt, a
szovjet tômb magatartâsa miatt keletkezett mély megdôb-
benés, az emberi, nemzeti és kisebbségi jogok jôvôje irânt
feltâmadt hirtelen nagy aggodalom.

Valaki azt kérdezhetné; miért râzott meg bennûnket
Belgrâd kûlônôsképpen, hiszen sikertelen nemzetkôzi kon-
ferenciâk mâr korâbban is voltak. A vâlaszt a Carter elnôk
megvâlasztâsât kôvetô kûlônleges vârakozâsok hangulata adja
meg. Egy évvel Belgrâd elôtt, 1976 novemberében az Egyesûlt
Âllamok olyan ûj elnôkôt vâlasztott, aki valôsâgos megszâl-
lottként vallotta magât a szabadsâgjogok bajnokânak és az
emberi jogok megvalôsîtâsât az amerikai kûlpolitika egyik
kôzponti céljâvâ, a jobb nemzetkôzi kapcsolatokhoz vezetô
kapû kulcsâvâ tette. A Carter-i elv tâvolrôl sem minôsithetô
maximâlis kûlpolitikai programnak, sôt meglehetôsen mini-
mâlisnak tekinthetô. Szâmunkra, magyarok szâmâra a Car
ter-i emberi jogok elve mindôssze annyit jelentett, hogy bar
Magyarorszâg és a magyar kisebbségek javâra lényeges
politikai vâltozâst nem vârhatunk, legalâbb az életben
maradâsukhoz szûkséges szabadsâgjogokat biztositani lehet.
Ilyen érzésekkel és bizakodâssal néztûnk Belgrâd elé nemcsak
mi, hanem a hivatalos amerikai kûlpolitika is.

Az ébredés Belgrâdban gyors volt és keserû. Kiderûlt, hogy
az amerikai delegâciô minden igyekezete, jôszândéka, he-
lyenként bâtorsâga falba ûtkôzik és elakad nemcsak a
rosszhiszemûen hajthatatlan és ellenséges keleti tômb ellen-
âllâsân, hanem az eurôpai szôvetségesek megalkuvâsân és
minden âron kiegyezésre valô hajlamossâgân is. A semmit-
mondô hivatalos zârônyilatkozat a konferencia céljât a helsinki
elvek gyakorlatba ûltetésével kapcsolatos nézetek kicserélé-
séfeenjelôlte meg. Megâllapltotta, hogy Belgrâd teljesîtette ezt



a feladatât és "tisztâbb képet teremtett a tovâbbi târgyalâsok
anyaga szâmâra". Ezek a szavak egyértelmûek a teljes
eredménytelenség beismerésével.

A vereség igazi méretére nem is az a legjellemzôbb, ami a
zârônyilatkozatban volt, hanem ami abbôl kimaradt. Azt a
kifejezést, bogy "emberi jogok" — az amerikai kûlpolitika
egyik alapelvét, Carter elnok hitvallâsât és fogadalmât — a
zârônyilatkozatban a keleti tômb megemlîteni sem engedte!

Innen szârmazott a mi nagy megdôbbenésûnk. A leg-
rosszabbtôl tartottunk: ezekutân lehet-e, érdemes-e folytatni a
kûzdelmet az emberi jogok érvényesîtéséért! Ha a nyugati
politika hajlandô elejteni még az emberi szabadsâgjogok
minimumânak kôvetelését is, hogyan remélhetjûk, hogy a
nemzeti és kisebbségi jogokat valaha is a nemzetkôzi politika
figyelmének elôterébe tudjuk âllîtani? S mi a remény ezekutân
az ônrendelkezési jog, a kulturâlis, kôzigazgatâsi ônkormâny-
zati fiiggetlenség, âllami szuverénitâs tâvolabbi céljainak
munkâlâsâra, amelyekre pedig a helsinki elvek intézkedéseket
tartalmaznak.

A Belgrâdot kôvetô hônapok vâlsâghangulatâban Eurô-
pâbôl olyan hirek jôttek, hogy a nyugat-eurôpai orszâgok
tôbbsége hûvôsôdô magatartâst mutât az emberi jogok tovâbbi
erôltetésével szemben. Az érvelés az volt, hogy mivel a
Szovjetuniô mereven ellenzi az emberi jogoknak a madridi
napirendre valô tûzését, s ehelyett politikai és katonai
biztonsâgi kérdések târgyalâsât szorgalmazza, mi értelme van
az emberi jogok erôltetésének, mikor annak kôvetkezménye
csak a szovjet tômb elvadulâsa és a tovâbbi konferenciâkrôl
valô elmaradâsa lehet? Francia oldalrôl olyan hangok
érkeztek, hogy ha az amerikaiak ragaszkodnak az emberi jogok
târgyalâsâhoz, tanâcsosabb lenne a madridi konferenciât
elhalasztani, mert nem lâtnak reményt a szovjet és az amerikai
âllâspont ôsszehangolâsâra. A vâlsâg mély pontjân az amerikai
kûlûgyminisztérium egy hivatalos tényezôje ûgy nyilatkozott,
hogy ha a nyugat-eurôpaiak hajlandôk feladni az emberi jogok
târgyalâsât, az Egyesûlt Âllamoknak esetleg szintén el kell âllni
az ûgy szorgalmazâsâtôl, mert Madridban nem kîvânja a
Szovjetuniô jelenlétében elismerni annak beigazolôdâsât, hogy
a nyugati szôvetségesek kôzôtt ebben a kérdésben ellentét van.

Ebben a lehangolô, kilâtâstalan helyzetben tôrtént valami,



amit a magunk épûlésére, magunk elégtételeként érdemes
feljegyezni: a Idvûlâllôk âltal oly gyakran birâlt vasfûggôny
môgôtti emigrâciôkat a csalôdâsok, aggodalmak, a borûs
jôslatok nem riasztottâk el, hanem ellenkezôleg, megkemé-
nyîtették és egységbe kovâcsoltâk. Megâllapîtottuk magunk
kôzôtt, hogy az emberi jogokért folytatott kûzdelmûnk
fûggetlen minden nagyhatalmi vâltozâstôl és fûggetlen a napi
politika hullâmhegyeitôl, hullâmvôlgyeitôl egyarânt. Leszô-
geztiink hârom elvet, egyben hârom feladatot;

1. minden nagyhatalmi pâlfordulâstôl fûggetlenûl kor-
mânyvonalon képviseini kell az emberi és kisebbségi jogokat,

2. minden kûlsô hangulathullâmzâstôl, megalkuvâstôl és
cinizmustôl fûggetleniil erôteljesen propagâini kell minden
vonalon az emberi jogok igényét és

3. bârmilyen ûjabb kedvezôtien fordulat jônne, folytatni
kell a târgyalâsokra valô készûlést és felkészûlten kell vârni a
kôvetkezô alkalomra.

Minden hivalkodâs nélkûl megkockâztatom azt a megâlla-
pîtâst, hogy az 1978/79-es években a vasfûggôny môgôtti
emigrâciôk kôvetkezetesebbeknek és elôrelâtôbbaknak bizo-
nyultak, mint sok érdekelt orszâg kormânya. Az események
fejlôdése minket igazolt. Mindnyâjan tudjuk, mi volt az a
hârom robbanâs, amely a letargikus Nyugatot felrâzta: az
irâni tûszok ûgye, az afganisztâni erôszak és a lengyel
munkâsok mozgalma.

1980 a magâra ébredés éve volt és ettôl kezdve ûj
hangulattal, ûj szellemmel talâlkoztunk kezdeményezéseink
sorân. Miutân a hârom nagy esemény elsôsorban a két
nagyhatalom viszonyâra hatott ki, a Madriddal kapcsolatos
elôkészûletek sûlypontja az amerikai kontinensre tevôdôtt ât.
De az Egyesûlt Eurôpa nôvekedô valôsâgânak keretében
eurôpai testvéreink is szorgalmasan tevékenykedtek befogadô
orszâgaik kormânyainâl.

Az Egyesûlt Allamokban a madridi konferencia elôké-
szîtésével kapcsolatban a kormânyzat és a Kongresszus
kûlônbôzô vonalain pezsgô tevékenység induit meg. Egy évvel
elôbb még az amerikai kelet-eurôpai csoportoknak kellett
kôzôs beadvânyban sûrgetniûk a madridi kormânydelegâciô
ôsszeâllîtâsât és vezetôjének kijelôlését. Ebben az évben



(1980-ban) a személyek kivâlasztâsa és minden egyéb szervezési
munka lâtbatôan meg^orsult.

Az 1980-as évet részûnkrôl is az amerikai és kanadai

bivatalos tényezôkkel, kormânyszervekkel és kongresszusi
bizottsâgokkal valô âllandô talâlkozâsok, eszmecserék, ki-
hallgatâsok és folyamatos târgyalâsok nôvekedô ûteme jelle-
mezte. Hosszadalmas volna felsorolni a madridi elôkészûle-

tekkel kapcsolatos rengeteg lâtogatâs, levélvâltâs, az elnôkkel,
kormânytagokkal, kongresszusi szakértôkkel valô talâlkozâsok
részleteit.

Magyar vonalon a madridi készûlôdések tôbb teriileten
folytak: a magyarorszâgi helyzettel, a româniai és csehszlo-
vâkiai magyarsâg sérelmi anyagânak ôsszeâllitâsâval kiilôn-
bôzô csoportok foglalkoztak. De amikor az amerikai bivatalos
tényezôk elôtt a megjelenésre kerûlt sor, a kûlônbôzô csoportok
âltalâban egyûtt mentek vagy egymâst tâmogattâk. A sajâtos
madridi feladatokkal kapcsolatosan a legrendszeresebb, leg-
tôbb amerikai fôrumot mozgôsîtô munkât a Kôzôs Magyar
Kûliigyi Bizottsâg végezte, melyben amerikai és kanadai
magyarok mûkôdnek egyûtt. A sok csendben végzett munka
eredménye a Madridra készûlt nagyterjedelmû nyomtatott
emlékirat a magyarorszâgi helyzetrôl "The Hungarian People's
Republic and The Helsinki Final Act" cîmmel. Az emlékirat
szînvonala kifogâstalan, tartalma érzelemmentes, târgyilagos.
Ismerteti a szuverénitâs, az ônrendelkezési jog és a szabad-
sâgjogok sérelmeinek teljes skâlâjât és éppen târgyilagossâ-
gânâl fogva hatâsos, sôt megrâzô. Az emlékirat anyagânak
nagyobb része az Egyesûlt Âllamokban, a szerkesztés és
nyomtatâs munkâja Kanadâban tôrtént. Szeptember ôta ott
van minden nyugati madridi delegâciô asztalân. Az emlékirat
jelentôségét nemcsak kitûnô tartalma adja, hanem az a
pâratlan megnyilatkozâs is, amellyel 33 magyar orszâgos,
kontinentâlis és vilâgszervezet alâîrâsâval igazolta az emigrâciô
nemzeti és szellemi egységét.

Az erdélyi emlékirat "Rumania's Violations of Helsinki
Final Act Provisions Protecting the Rights of National,
Religions and Linguistic Minorities" cîmmel a Committee for
Human Rights in Rumania kitûnô munkâjânak eredménye-
ként még a madridi konferencia elôtt elkészûlt és a legfrissebb,
legteljesebb erdélyi sérelmi anyagot tartalmazza.



Rôvidebb, de egészen kivâlô emiékirat készûlt a Csehszlo-
vâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya részérôl a felvidéki
magyarok helyzetérôl "Violations of the Human and Nation-
ality Rights of the Hungarian Minority in the Czechoslovak
Socialist Republic" cîmmel Sïrchïch Ldszlô szerkesztésében.

Az 1979/80-as évek lâzas tevékenységében Madrid elô-
készîtésére kitûnôen szerepelt és nagy segitség volt az American
East European Conférence néven ismert csûcsszervezet Bolstein
John vezetésével. A tagcsoportok — kôztuk a magyarok —
nagy egységben, megfontolt, de hatârozott magatartâsukkal
kivîvtâk az amerikai kormânykôrôk elismerését. Az amerikai
kûlûgyminisztérium egyik hivatalos tényezôjének nyilatkozata
szerint a szervezet tagjaival folytatott megbeszélések az
amerikai âllâspont kialakîtâsâra Madridban hasznosaknak
bizonyultak.

Minden kôzremûkôdô méltatâsâra nincs lehetôség, de az
Amerikai Magyar Szôvetség Madridra készûlt emlékiratât még
meg kell emlitenûnk.

November 11-én, két hônapig tartô eljârâsi elôkészîtô
megbeszélések és kûzdelmek utân megnyilt a madridi aréna.
Az érdemleges târgyalâsok, amelyek kûlônbôzô bizottsâgokban
folynak, csak két napja kezdôdtek meg, de a bevezetô beszédek
sorân a nyugati indîtô beszédek meglepôen és megnyugtatôan
erôsek voltak. Kulônôs hangsûlyt fektettek az emberi jogokra,
valamint a Szovjetunio egyezménysértô afganisztâni szerepére.

A kedvezô hangulat indîtâsâra most eredeti elhatârozâsunk
mâsodik részét is megvalôsitjuk: azonkîvûl, hogy a hivatalos
amerikai kûldôttségben nt.Bertalan Imre reformatas lelkész,
az Amerikai Magyar Reformatas Egyesûlet elnôke révén
mindnyâjunk szâmâra megnyugtatô képviselet van, az ame
rikai, eurôpai és kanadai szervezetek képviseletében felvâltva
mintegy nyolcan "lobbyznak" majd Madridban. Mindnyâjan
lelkiismereti kôtelességûnknek érezzûk, hogy idôt, energiât
nem kîmélve végezzûk felvilâgosîtô munkânkat a hivatalos
kikûldôttek és a sajtô kôrében. Némelyikûnknek sajtô akkre-
ditâlâsa is lesz, ami lényegesen megkônnylti mozgâsunkat.

Befejezésûl szeretném ôsszefoglalni azokat a tanulsâgokat,
amelyeket a Madriddal kapcsolatos elôkészùletek érleltek meg
bennûnk. Az oly gyakori kishitûség ellenére Madridra jôl fel
tudtunk készûlni, tudtunk egységesen fellépni. Lehet, hogy



Madridban lesz valami eredmény, lehet, hogy ûres kézzel
jôvunk onnan vissza. Lehet, hogy a jôvô hiztatô fordulatokat
hoz, lehet, hogy tovâhhi csalôdâsok érnek hennûnket. De a
népének elkôtelezett emigrâciô feladatai, kôtelességei fùgget-
lenek a halsors vagy jôszerencse vâltozâsaitôl. A mi létûnk
értelme: szûntelenûl készenléthen âllni.

Mindig készen és minden ûj alkalomra felkészûlten!

Utôirat

A clevelandi XX. Magyar Talâikozô ôta a madridi
konferencia elsô szakasza, amelynek feladata a helsinki
egyezmény végrehajtâsânak felûlvizsgâlâsa volt, hefejezôdôtt.
A hat hétig tartô elsô szakasz meglepetést hozott, mert
Nyugat-Eurôpa és Kanada felsorakozott az Egyesult Allamok
mellé az emheri jogok és az afganisztâni agressziô szâmon-
kérésében. Megnyugtatô volt az az erôs hang is, amellyel a
nyugati vilâg tâmadta a keleti tômb visszaéléseit az emberi
jogok minden terûletén.

A magyar ûgy képviseletét Madridban amerikai, eurôpai és
kanadai magyar szervezetek kikûldôtteibôl allô nyolctagû
csoport lâtta el. A hivatalos amerikai kuldôttségnek is volt két
magyar tagja. A magyar csoport a fontosabb hivatalos
kiildôttségek tagjai kôrében személytôl személyig folytatta
tâjékoztatô munkâjât és ennek eredménye a konferencia
kûlônbôzô bizottsâgainak keretéhen folyô megbeszélésekben
meg is mutatkozott.

A konferencia mâsodik szakasza januâr 27-én kezdôdik és a
tervek szerint mârcius 5-ig tart. A teljes madridi konferencia
kiértékelése, a magyar képviselet munkâssâga és tovâhhi
feladatai remélhetôleg a kôvetkezô clevelandi Magyar Talâi
kozô târgysorozatâra keriilnek.

Somogyi Ferenc dr. :

TRIANON 60 ÉV UTÂN IS

IGAZSÂGTALAN

Az ember fejlôdésének ûtjât, mint mindenûtt, a Kârpât-
medencében is legelsôsorban a fôldrajzi helyzet szabta meg.
Hosszû évezredek folyamân igen sokféle emberfajta fordult



meg ebben a térségben. Nyugatrôl elôbb latin, aztân szlâv és
germân népelemek tôredékei vagy feleslegei talâltak itt ûj
hazât, keletrôl pedig a nagy eurâzsiai szteppe-vidék lovas
nomâd népeinek egymâsra zûdulô hullâmai csaptak ât a
Kârpâtok hâgôin és kerestek a hegyek môgôtt védelmet, végsô
menedéket.

Teleki Pdl grôf talâlôan mutatott râ, hogy mi. magyarok
évezredekben gondolkozunk. Mâsok is csak îgy ismerhetik fel
azt a tôrténeti tényt, hogy ezen a tdjon tartôsabb ideig ûrrd
lennï egyetlen hatalom sem tudott. Még Rôma és a hun Attila
vilâghatalma sem tudta az egész Kârpât-medence térségét
meghôdîtani. Mindez a magyar nemzetnek sikerûlt elôszôr.
Nemcsak fegyverrel, hanem gazdasâgi eszkôzôkkel, kor-
mânyzatilag és kulturâlis téren is. Sikerûlt pedig azért, mert
Ârpdd fejedelem felismerte a Kârpâtok medencéjének egye-
dûlâllô fôldrajzi jelentôségét, Szent Istvdn kirdly pedig vâllalta
a keresztény Nyugat-Eurôpânak ezen a természetes védôbâs-
tyâjân a virrasztô ôr szerepét, amelyet a magyar nemzet ezer
éven ât hîven betôltôtt. Besenyôk, ûzok, kunok, tatârok és
tôrôkôk Eurôpâra zûdulô néphullâmainak ostromlô erôi tôrtek
meg ellenâllâsân.

A tôrôk hatalom letôrése utân Eurôpa mâr azt bitte, tôbb
veszély nem fenyegetheti keletrôl. Csak a magyarsâg érezte
meg ôsztônôsen és ismerte fel tudatosan azt az ûjabb veszélyt,
amely az orosz nagyhatalom kibontakozâsâban fenyegette a
nyugati civilizâciôt. 1849-ben, amikor mâsodszor vîvta elszânt
szabadsâgharcât azzal az eurôpai hatalommal, amely a
magyarsâgnak a tôrôkôkkel folytatott évszâzados harcai
kôvetkeztében valô âtmeneti elgyengûlését a sajât maga
uralmânak fokozâsâra igyekezett kihasznâlni: "a szabadsdg, az
eurôpai egyensûly s a civilizdciô nevében" ûnnepélyes ôvâst
emelt a vilâg kôzvéleménye elôtt" az orosz hatalmassâg
igazsâgtalan beavatkozâsa ellen", amelyre nyugati (osztrâk)
szôvetségese kérte.

A magyar vészkiâltâs és a szabadsdg keresztes hâborûjânak
meghirdetése azonban sûket fûlekre talâlt. De ki és hogyan is
hihette volna el akkor éppen a "rebellis" magyaroknak, hogy
az az Oroszorszâg, amely a franciâk moszkvai kudarca utân
részt vett Napôleon leverésében, Eurôpa belsô rendjének
helyreâllîtâsâban és a bécsi kongresszuson megalakult Szent



Szôvetség tagjaként annak biztosîtâsâban: ûjabb veszélyt
jelenthet Eurôpa hatalmi egyensûlyâra? Es ki tôrôdôtt
Eurôpâban késôbb, mâr az osztrâk-magyar kiegyezés utân, a
pânszlâv mozgalom kibontakozâsâval, Magyarorszâg nemzeti
kisebbségeinek egyre fokozôdô izgatâsâval és az oroszok
céltudatos balkâni politikâjâval, amely az osztrâk-magyar
trônôrôkôs meggyilkolâsa utân végiil is az elsô vilâghâborû
kirobbantâsâhoz vezetett? Azt a veszélyt, amely Eurôpât
keletrôl fenyegette, senki sem lâtta meg, csak Tisza Istvân grôf
magyar miniszterelnôk, aki azon a bizonyos koronatanâcson
egyedûl ellenezte a hadûzenetet Szerbiânak. Mindezen azon-
ban nem szabad csodâlkoznunk. Hiszen Oroszorszâg 1907 ôta
mâr tagja annak az "entente cordiale"-nak, amely Német-
orszâg egyre nôvekvô erejének ellensûlyozâsâra jôtt létre.

És amîg Magyarorszâg tôrténeti elhivatottsâgâhoz és azt
tâmogatô szôvetségeséhez hîven hôsiesen harcolt az Eurôpâra
tôrô ûjabb keleti veszély ellen, nyugaton egyre élénkebbé lett
az izgatâs, amely a nemzeti kisebbségek âllîtôlagos elnyomâ-
sâval vâdolta azt a Magyarorszâgot, amely fennâllâsa ôta egész
Eurôpâban pâratlan môdon a legmesszebb menô kivâltsâgokat
biztositotta a terûletére betelepîtett, bevândorlô vagy ellen-
séges ûldôzés elôl bemenekûlô idegenek szâmâra. A tâjéko-
zatlan Eurôpa pedig hitelt adott a vâdaknak. Senkinek sem
jutott eszébe, hogy felvesse a kérdést: ha Magyarorszâg
elnyomta nemzetiségeit, hogyan tudtak évszâzadokon ât
fennmaradni, népi kultûrâjukban kifejlôdni, gazdasâgilag
pedig annyira megerôsôdni, hogy a magyar Erdély s a magyar
Felvidék magyar vérrel és verejtékkel meghôdîtott s ezer éven
ât megtartott fôldjét a liberâlis gazdasâgi rendszer adottsâ-
gainak iigyes kihasznâlâsâval egyszerûen felvâsârolhattâk?

Eurôpât félrevezették és tudatosan megtévesztették. El-
terelték figyelmét a valôdi veszélytôl, amely a câri Oroszorszâg
ôsszeomlâsâval, a brest-litovski kûlôn-békével amûgy is tova-
tûntnek lâtszott. A félrevezetések és megtévesztések hôlabdâi
ekkorra mâr lavinâkkâ nôvekedtek. Oroszorszâg és a cârizmus
nélkûl is ôsszezûztak mindent, ami ûtjukba kerult. A pânszlâv
célok megvalôsitâsârôl a Magyarorszâgon bekôvetkezett ese-
mények is gondoskodtak. Amikor a kormânyhatalom a
forradalmi Oroszorszâgban kommunistâvâ kiképzett Kûn Béla
népbiztosainak kezébe kerult, Eurôpa a bolsevizmus veszélyétôl



valô félelmében indokoltnak lâtta Magyarorszdg megszdlldsdt
ésfeldaraboldsdt.

Ilyen elôzmények utân a trianoni békeparancs kônnyedén
rombolhatta le Eurôpa ezeréves védôbâstyâjât. A nagy
eurâzsiai szteppe ûjabb hullâma elôl eltûnt a Kârpâtok
medencéjének politikai, vilâgnézeti, katonai, gazdasâgi és
kulturâlis egységében jelentkezô gât, amely védelmet nyûjt-
hatott voina — mint az elôzô évezreden ât — a keresztény
mûveltségû Nyugat-Eurôpânak. Anthony Eden joggal âlla-
pîthatta meg, hogy "az osztrâk-magyar birodalom ôsszeomlâsa
nagy szerencsétlenség volt Eurôpa békéje szempontjâbôl".
Robert Lansing mâr 1928-ban elôre lâtta, hogy Trianon a
bâborûk egész sorânak magvât vetette el.

Az események nem sokâig vârattak magukra. A germân és
szlâv néptenger hullâmai rôvidesen ôsszecsaptak. És Cseh-
orszâg, Lengyelorszâg, România, Szerbia egymâst kôvetôen
lettek a német "Drang nach Osten" âldozatai vagy eszkôzei,
aztân Szovjet-Oroszorszâg csatlôsai vagy gyarmatai. Csak
természetes, hogy a mâsodik vilâghâborû végén Magyarorszâg
sem keriilhette el sorsât, mint ahogy tragédiâjânak betelje-
sulésétsem, amikor 1956-ban hôsi szabadsâgharcânak brutâlis
leverését nemcsak Nyugat-Eurôpa, hanem az egész szabad
vilâg is tétlenûl és tehetetlenûl nézte végig.

Korâbban Berlin, majd Lengyel- és Kelet-Németorszâg,
végûl Csehszlovâkia példâja a békeparancs 60. évfordulôjân
mâr vilâgosan mutatja, hogy Trianon az egész Eurôpa
tragédidja volt, mert a keresztény Nyugat szellemi {spiritudlis)
civilizâciôjât megsemmisîtéssel fenyegetô anyagelvû {materi-
dlis) szovjet-orosz nagyhatalom Trianon egyenes kôvetkez-
ménye gyanânt kerûlt Eurôpa — katonailag és gazdasâgilag
egyarânt megbénîtott — szîvéig. És ez a tragédia — a
tanulsâgok levonâsa és gyors ellenintézkedések megtétele
nélkûl, mint legutôbb Afganisztân vakmerô megszâllâsa
bizonyltja — talân mâr a kôvetkezô félévszâzadon belûl az
egész vilâgra is kônnyen végzetessé vâlhatik.

Felesleges hangsûlyoznunk, hogy az az igazsâgtalansâg,
amelyet a nagyhatalmak 60 éwel ezelôtt Trianonban elkô-
vettek, mâris tôbbszôrôsen megbosszûlta magât; velûnk,
magyarokkal szemben pedig megsokszorozôdott és âllandôsult.
Nemcsak az erdélyi és felvidéki magyarsâgot ûldôzik és



nyomjâk el, hanem a délvidéki és a nyugat-magyarorszâgi
elszakltott magyar teriileteken maradt véreinket is elnem-
zetietlenîtik. Ugyanakkor a szabad vilâgon szétszôrôdott
magyarsâg egyre jobban felmorzsolôdik.

Trianon, amelyet a mâsodik vilâghâborût kôvetô pârizsi
kényszerbéke megûjîtott, kôvetkezményeiben ma is vâltozat-
lanul igazsâgtalan, ezért orvosiâst, igazsâgot kôvetel.

Van-e legalâbb némiképpen biztatô remény, van-e kilâtâs
az elsôsorban kétségteleniil magyar, de ugyanakkor kôzép-
eurôpai, sot eurôpai és egyetemes igazsâgon esett sérelmek
orvoslâsâra? A sérelmek és panaszok egyre kôvetkezetesebb
feltârâsâbôl kétségtelenûl arra kôvetkeztethetûnk, hogy van. S
a magyar jôvô legszebb, legbiztosabb reménye éppen ez a
kilâtâs a régi haza elszaldtott, s a csonka orszâg megszâllt
magyar teriiletein ugyanûgy, mint ahogy a szabad fôldôn
vilâgszerte.

Nt. Szépfalusi Istvdn (Bées, Ausztria):

AZ AUSZTRIAI MAGYARSÂG
SZOCIOGRÂFIAI FELMÉRÉS TÛKRÉBEN

Az elôadô bejelenti, hogy nem emigrâns, a nemzeti
emigrâciôval most talâlkozik elôszôr. Tulajdonképpen "Làs-
sdtok, halljdtok egymdst" cimmel és "Mai magyarok Ausztn-
dban" alcîmmel megjelent kônyvét kellene rôviden ismertet-
nie, amely a svâjci Bernben, az Eurôpai Protestâns Magyar
Szabadegyetem kiadâsâban, 1980-ban, 406 oldal terjedelem-
ben jelent meg, ehhez azonban a rendelkezésére âllô idô nem
lenne elég, ezért csak néhâny fîgyelemre méltô tényre és adatra
szeretne hivatkozni.

Mûve megirâsa elôtt 1970 januâr 1 és 1974 december 31
kôzt ôt évig tartô kutatômunkât végzett, mikôzben 122
helységben 709 csalâdot lâtogatott meg, hogy 54 kérdésre
kielégîtô, kôzvetlen vâlaszt kapjon, amihez csalâdonként
legalâbb mâsfélôrâs beszélgetésre volt szûkség.

Megâllapitâsa szerint az ausztriai magyarsâg tulajdon-
képpeni kôzôsségi élete a csalâdi kôrre szoritkozik, ezért a
magyarsâg hivatâsât és feladatât mâr nem is tudja betôlteni.
Az elôadô csak a valô helyzet rôgzîtésére, szociogrâfiâra
szoritkozott. Kôzmûvelôdési és târsadalmi téren az ausztriai



magyarsâg 90 %-ig a Magyarok Vilâgszôvetségének befo-
lyâsolâsa alatt fejt ki tevékenységet. A régi magyar egyesûletek
mindôssze 10 %-ot tudnak magukhoz vonzani s a jelek szerint
ezek felett Ausztriâban végképp eljârt az idô.

Az Ausztriâban élô magyarok szâmânak megâllapitâsa
szinte a lehetetlenséggel volt hatâros. A hivatalos felmérés
ugyanis a szlovén, horvât és magyar kisebbséget egyszerûen
mellôzte. Osztrâk statisztikusok javaslatâra végiil is azt vette
alapul, hogy hânyan beszélnek Ausztriâban oroszul, mert —
mint mondtâk neki — legalâbb ugyanannyi vagy talân tôbb is
beszél magyarul. Oroszul Ausztriâban a hivatalos felmérés
szerint 97.000 személy beszélt. Ebbôl a szâmbôl kiindulva
megâllapitâsa szerint kôrûlbelûl 70.000 személy ért, beszél,
esetleg ir is magyarul. A magyarul olvasôk szâma ennek
mintegy50 %-âra tehetô.

A legolvasottabb szerzôk kôzôtt az elsô 17 Magyarorszâg,
România, Jugoszlâvia vagy Csehszlovâkia terûletén élô mai irô.
A nyugati szerzôk kôzûl a legolvasottabb Cs. Szabô Ldszlô, aki
a 18. helyet foglalta el.

Magyar anyanyelvûnek 1971-ben az ausztriai magyarok
kôzûl mindôssze 19.130 vallotta magât. Az elôadô ennek okât
Pécsett megjelent tanulmâny alapjân azzal magyarâzta, hogy
az anyanyelv bevallâsa nem egyszerû adottsâg kôzlése, hanem
idônként kôvetkezményekkel jârô politikai âllâsfoglalâs is.
Csak ezzel a meggondolâssal érthetô, hogy Ausztriâban
kôrûlbelûl minden negyedik magyar vallja be nemzetiségét.

Stirling Gyôrgy (Fall Church, VI):

A KÂDÂR-RENDSZER BIRÂLATA

A szocialistânak nevezett mai Magyarorszâgon, az ûgyne-
vezett népi demokrâciâban egypârtrendszer van, ahol a
birâlatot erôszakkal elfojtjâk, sôt megtoroljâk. A nyugati
magyar emigrâciônak jutott az a szerep, amelyet az igazi
parlamenti demokrâciâban az ellenzék toit be, mert a hazai
proletârdiktatûra — maga Kâdâr Jânos nevezi igy sajât
rendszerét — megfosztotta a magyar népet attôl a lehetôségtôl,
hogy szabad véleményt nyilvânîtson a szovjet fegyverekkel
râkényszeritett kormânnyal szemben. A kritika joga és
kôtelessége rânk, emigrânsokra hârult s ennek a tôrténelmi



feladatnak jôl kell megfelelnûnk. Értelmetlen handabandâzâs,
alaptalan vâdaskodâs és dûhôdt ôkôlrâzâs tôbbet art az
ûgynek, mint hasznâl és gyakran lerontja a kritika értékét.
Higgadtan, megfontoltan kell birâlnunk, mindig a lényeget
kell célba vennûnk és olyan érveket kell hasznâlnunk,
amelyeket bizonyîtani tudunk. Ezeket tartom most szem elôtt,
amikor a Kâdâr-rendszerrôl s az ûgynevezett Kâdâr-mitoszrôl
beszélek.

A Kâdâr-mîtosz nem ûjkeletû: kôrûlbelûl tîz éwel ezelôtt,
az ûj mechanizmusnak nevezett gazdasâgi reform bevezetését
kôvetôen ûltették el magjât gondos kezek, hogy aztân addig
locsolgassâk, mîg kicsîrâzik. A "legenda" pedig egyre izmo-
sodott, terebélyesedett s ma mâr tanûi lehetûnk virâgbaszôk-
kenésének is: mind jobban terjed és ver gyôkeret az emberek
tudatâban az a vélemény, hogy az adott helyzetben Kâdâr
Jânosnâl jobb vezetô nem képzelhetô el Magyarorszâg szâmâra.

Ezt a hitet lâtszôlag alâtâmasztja az a tény, hogy az utolsô
években hazânkban nemcsak konszolidâlôdott a helyzet, de
szemmel lâthatôlag emelkedett az életszînvonal, a viszonylagos
szocialista jôlét is. A rendszer propagandistâi mindezt Kâdâr
zsenialitâsaként kônyvelik el, azt mondjâk: tud a lehetôsé-
gekkel jâtszani. Csak éppen az igazsâgot nem mondjâk ki: hogy
a nagy lehetôségeket Kâdârék szâmâra az 1956-os "ellen-
forradalom" teremtette meg.

Nemcsak azért, mert Kâdâr a szabadsâgharc vérbefojtâsa
utân lett az oroszok kegyébôl a magyar nép vezetôje, hanem
azért is, mert a forradalom — amely gyarmati politikâjânak
âtértékelésére kényszerîtette Moszkvât — sûlyos âldozatok ârân
kivîvott eredményeivel elinditott egy folyamatot, amit ô ûgye-
sen meglovagolt. Kâdâr zsenialitâsa legfeljebb abban van,hogy
mîg szâzszâzalékig kiszolgâlja az oroszokat, a magyar nép elég
széles rétegei elôtt is népszerûségre tett szert. S hogy jôl és
Moszkva megelégedésére végzi dolgât, az abbôl lâthatô, hogy
az egész szocialista tâborban ô van hatalmon a leghosszabb
ideje. Immâr kerek 24 éve.

A Pârizsban kiadott Magyar Fûzetek legutolsô kôtetében
olvashatunk egy elképzelt beszélgetést, amelyet a cikklrô egy
"jôindulatû konformistâval" folytat, aki a mai hazai elterjedt
kôzgondolkodâst képviseli. E beszélgetés sorân azt fejtegeti a
rendszerbe beleilleszkedett értelmiségi, hogy Kâdâr legna-



gyobb érdeme: apolitikussâ tette a magyar népet. Elvégre az
utolsô évszâzadban annyi bajt hozott az orszâgra az ôrôkôs
politizâlâs, hogy most jôl jôn "egy kis apolitikus kikapcsolô-
dâs". És itt hozzâteszi; "Végûl is, talân egy ûj Széchenyivel
âllunk itt szemben".

Bârmilyen megdôbbentô is szâmunkra ez a pârhuzam —
vagy akâr a Deâk Ferenccel valô ôsszehasonlîtâs —, tudomâsul
kell vennûnk, hogy létezik ilyen nézet is. S hogy létezhetik —
huszonnégy éwel az égigcsapô lelkesedésû, ezervâgyû forra-
dalom utân —, azon lemérhetô, milyen munkât végzett
Kâdâr. (És végeznek reklâmfônôkei, akik ûgyesen épitgetik
Kâdâr nimbuszât, amikor olyan tulajdonsâgokkal igyekeznek
felruhâzni ôt, amilyenek fényévnyi tâvolsâgra vannak tôle.)

1957-ben Kâdâr megértette az oroszokkal, hogy a magya-
rokat nem tanâcsos ingerelni és a Râkosi-terror helyett a
"gulyâskommunizmus"-sal kell ôket megszelîdlteni. Akkor
biztosîthatja, hogy ebben a térségben nyugalom lesz. A kevés
belpolitikai lazîtâs és gazdasâgi engedmény nem érinti a
lényeget. Azt, hogy a szocialista Magyarorszâg kôzgazdasâgi
kapacitâsât és haderejét a szovjet érdekek szolgâlatâba âllîtja,
ugyanakkor lemond az ônâllô kûlpolitikârôl. Az oroszok —
akikben még élt a Budapestnél elszenvedett kudarc emléke —
rââlltak az alkura. Mindkét fél jôl jârt s azôta Magyarorszâgon
—az irânyîtott pârtsajtô és a pâr hêtre hazalâtogatô magyarok
szerint — minden a legnagyobb rendben van. Lâtszôlag.

Mielôtt megtépâznânk Kâdâr nimbuszât, valamit tisztâzni
kell. Éspedig azt, hogy mi az, amiért felelôsség terheli Kâdârt,
illetve rendszerét és mi az, amiért oktalansâg ôt bîrâlni.
Példâul fel lehet hozni ellene, hogy a forradalom utân
elvâllalta a hôhérmunkât és magyar szabadsâgharcosok vére
szârad a kezén (a tôrvényes magyar miniszterelnôkôt, Nagy
Imrét is beleértve), de azért mâr értelmetlen dolog lenne
elmarasztalni, hogy Magyarorszâg orosz katonai megszâllâs
alatt âll. Jôllehet az elsô idôben sokszor megigérte, hogy a
szovjet csapatok elhagyjâk az orszâgot (mihelyt nem lesz
szûkség jelenlétûkre), de tudjuk, hogy ez taktika volt. S azt is
tudjuk, hogy Kâdârnak nincs hatalmâban megbizôit kitessé-
kelni az orszâgbôl. Még akkor sem lenne, ha akarnâ. De nem is
akarja.

Az oroszok addigmaradnak hazânkban, amîgjônak lâtjâk.



Ez a kérdés mâr Jaltâban eldôlt. Kâdâr legfeljebb csak azért
felelôs, hogy vâllalkozott erre a megalâzô szerepre és gâtlâs
nélkiil kiszolgâlja Moszkva érdekeit.

De ûres szalmacséplés lenne felrôni neki, hogy Magyar-
orszâgon egypârtrendszerû diktatûra — proletârdiktatûra —
van, aboi elképzelhetetlen a szabad vâlasztâs, mert mindez a
szovjet katonai jelenléttel fûgg ôssze. Mint ahogy azt is
fôlôsleges szâmonkérni tôle; miért nem a NATO-hoz és az
Eurôpai Kôzôs Piachoz tartozik Magyarorszâg a Varsôi
Paktummal és a KGST-vel szemben. Amikor a nagyhatalmak
kiszolgâltattâk Moszkvânak a Duna-medence âllamait — és
ûjra megismételték a trianoni orszâgcsonkitâst — sorsunk,
kényszer-bovatartozâsunk nainden vonatkozâsban eldôIt.

De hiszen akkor Kâdâr semmiért sem felelôs — mondhatnâ
valaki. Elviselhetô életszînvonalat biztosîtott a népnek, az
orszâgban nyugalom van. Ugy tûnik, mégiscsak ô az ûj "baza
bôlcse", aki szîvén viseli hazâja sorsât. Miért ne érdemelné meg
bât a dîcséretet és a tâmogatâst?

Hogy Kâdâr mit nem tesz, amire pedig môdja lenne, és mit
tesz, amit nem Idvânnak tôle, amire nincs szûkségs amivel csak
"tûlteljesîti a normât', felsorolni is hosszû lenne. Elégedjûnk
meg a legkirivôbbakkal. Lâssuk elôbb azt az "érdemét", hogy
apolitikussâ tette a magyar népet. Nemcsak apolitikussâ:
apatikussâ, kôzômbôssé, ônzôvé, anyagiassâ. Az ifjûsâg
oktatâsât kommunista ideolôgiâval fertôzte és elsorvasztotta
tôrténelemtudatât, idealizmusât. Csak egyet erôszakol: az o-
rosz nyelv és az orosz vonatkozâsû târgyak tanîtâsât, a leg-
kisebb kortôl fel az egyetemig. Belesûlykoljâk a gyerekekbe,
hogy az orosz nyelv a legszebb és az orosz tôrténelem a
legdicsôbb. A Szovjetuniôrôl tôbbet kell a gyerekeknek
tudniuk, mint sajât szûlôhazâjukrôl.

Egymâst érik a vetélkedôk, meg a televîziôs mûsorok,
amelyeken értékes jutalmakat nyerhetnek a fiatalok, ha sokat
tudnak a Szovjetuniôrôl. Nemrégiben is rendeztek egy ilyent
Budapesten, amelynek dôntôjét végignézték szovjet vendégek
is, akik a végén âmuldozva jegyezték meg, hogy hazâjukrôl
ilyen nagyszabâsû vetélkedôt és ilyen széles tudâst még egyetlen
szocialista orszâgban sem lâttak. Ûgy lâtszik, talpnyalâsban,
szervilizmusban és a "nagy testvérhez" valô tôrleszkedésben
verhetetlenek az otthoniak. Es ez Kâdâr bûne.



A gyerekeket a szovjet pionîrokhoz hasonlô ûttôrô moz-
galomban nevelik, majd ôsztôndîjakkal lâtjâk el ôket, hogy
egyetemi tanulmânyaikat szovjet fôldôn végezzék. Ahonnan
legtôbbjûk orosz feleséggel tér haza, âtitatva szovjet kultû-
râval. Valamirevalô vezetô âllâsba csak olyan kerûlhet, aki
legalâbb egy tovâbbképzô tanfolyamot elvégzett a Szovjet-
uniôban, a moszkvai Vôrôs Akadémiârôl szârmazô "vôrôs
diploma" pedig a karrier biztos zâloga.

Az ifjûsâg nevelése a katonasâgnâl folytatôdik, ahol a
legfontosabb minden elméleti anyag kôzûl a marxi-lenini
ideolôgia, amelyet a politikai tisztek — politrukok — vernek
vasszigorral az ûjoncok fejébe. A példakép a "legyôzhetetlen"
Vôrôs Hadsereg. A katonai tudomânyokat orosz minta alapjân
oktatjâk. Ez sem lenne kôtelezô a rendszer szâmâra —
ilyen mértékben.

Az eloroszosîtâs kôrûltekintôen folyik a sportban, kultû-
râban, a mûvészetek minden âgâban, irodalomban és a
képzômûvészetben. Orosz alkotâsok magasztalâsâval van tele a
sajtô, orosz szerzôk darabjait jâtszâk a szînhâzak s orosz filmek
mennek a mozikban. (Igaz, jôrészt kongô nézôtér elôtt.) A
hirkôzlô szervek a TASzSz (ez az orosz Telegrafnoe Agentstvo
Sovetskovo Soyuza név "Tass" rôviditésének helyes kiejtése.
A szerkesztô) hireibôl élnek és a Pravda kommentârjaira
tâmaszkodnak, a râdiô és a televîziô gyakran sugâroz szovjet
mûsort, egyes ûjsâgok hangja pedig néha émelyîtô: akadnak
cikkek, amelyek a Râkosi-korszak ômlengéseire emlékeztetnek.
De nemcsak az olyan lapokban, folyôiratokban, amilyeneket
magyar nyelven a Szovjetuniôban, a Szovjet-Magyar Barâti
Târsasâg kôzremûkôdésével szerkesztenek (van ilyen az ûjsâg-
ârusoknâl szép szâmmal!), hanem mâshol is. És a cikkek alatt
egyre gyakrabban talâlkozunk sziâv nevekkel: ezek vagy
magyarul tudô oroszok vagy irâsaikat — szolgai fordîtâsban a
szovjet sajtôbôl vették ât.

A Szovjet Kultûra Haza a fôvâros kellôs kôzepén, a Kossuth
Lajos és a Semmelweis utca sarkân pôffeszkedik és egymâst érik
Magyarorszâgon az orosz kulturâlis rendezvények: kiâllîtâsok,
zenekarok, elôadômûvészek és egész szînhâzak lâtogatnak el
rendszeresen a nagyobb vârosokba, hogy a szakszervezet âltal
potyajegyekkel verbuvâlt kôzônség elôtt szerepeljenek. Ilyenkor
az ûjsâgok oldalas beszâmolôkban dîcsérik a produkciôkat,



mint példâul a legutôbb tôrtént: novemberben a szovjet
kultûra hônapjât tartottâk Budapesten, amelynek keretében a
moszkvai opéra balettkarânak és a leningrâdi Gorkij Drâmai
Nagyszînhâz târsulatânak vendégjâtékâban, meg szovjet film-
fesztivâlban gyônyôrkôdhetett a magyar kôzônség. A "magyar"
lapok nem gyôzték tûllihegni egymâst a csodâlattôl.

Kûlôn meg kell emlîteni a szovjet és a magyar îrôszôvet-
ségek kôzti szoros egyuttmûkôdést, amely a munkaprogramok
ôsszehangolâsâban és sûrû kôzôs konferenciâzâsokban nyil-
vânul meg. Ezek eredményeképpen a magyar kônyvkiadâsban
mindig elsôbbséget élveznek a szovjet îrôk és az orosz
klasszikusok, az oroszbôl fordîtott ideolôgiai mûvekrôl, szak- és
tankônyvekrôl nem is szôlva. Az oroszosîtâs szôrôs lôlâba
mindeniitt kilôg és vajon ki felelôs mindezért, ha nem Kâdâr,
aki eltûri, sôt tâmogatja az otromba propagandât.

Es ez a rendszer, amelynek szôszôlôi "az egyhâz és âllam
megegyezésérôl" és szabad vallâsgyakorlatrôl beszéinek, a
legraffinâltabb eszkôzôkkel és kôrmônfont ravaszsâggal gâtolja
a keresztény egyhâzak — elsôsorban a katolikus egyhâz —
mûkôdését, a gyermekek hitoktatâsât és az ûnnepek megûlését.
Az egyhâzi ûnnepek helyébe szovjet vonatkozâsû "ûnnepek" —
âprilis 4., november 7. stb — léptek, azonkivûl mârcius 15 és
oktôber 6 helyett olyan évfordulôkrôl emiékeznek meg az
iskolâkban, mint az elsô proletârdiktatûra szûletése és a Vôrôs
Hadsereg megalakitâsa.

Azt mâr fôlôsleges is megemlîteni, hogy a magyar
tudomâny és technika, mûszaki képzés és fejlesztés szovjet
jârszalagon fut. A Magyar Tudomânyos Akadémia szovjet
tudôsokat hîv meg tagjaiul s a Szovjetuniôban kiképzett
mérnôkôk szovjet "segîtséggel", szovjet tapasztalatok nyomân
épîtik a paksi atomerômûvet, a budapesti metrôt, a lakôte-
lepeket, a gyârakat és az olajvezetékeket. Az orszâg energia- és
nyersanyagellâtâsa csak a Szovjetuniô jôindulatâtôl fûgg. A
termelés elsôsorban a KGST igényeihez kénytelen igazodni a
moszkvai KGST-kôzpontban hozott dôntések alapjân. A
szovjet sémâktôl valô eltéréshez némi szabad kezet csak a
kôzgazdâszok és a mezôgazdâszok kaptak a belsô gazdasâg-
szervezésben, illetve a kistermelôk tâmogatâsâban. De csupân
azért, mert ezâltal javult az orszâg gazdasâgi stabilitâsa, ami
Moszkva érdekeit szolgâlja.



Ez Kâdâr bûnlajstroma mindarrôl, amit az orszâg és a nép
érdekei ellen cselekszik. De a vâdirat ezzel nem teljes, hâtravan
még mindaz, amit tehetne, de nem tesz. Noha môdjâban
âllna. Es ezek talân még az eddiginél is nagyobb sûllyal esnek a
latba a Kâdâr-"legenda" megcâfolâsâra, mert a nemzet
életérdekeit és fizikai létét, fennmaradâsât érintik. Amikhez

képest a lélekrombolâs, a lélekmérgezés meg az eloroszositâs is
csak bocsânatos bûnôk.

Kâdâr leîrta az eiszakîtott terûleteken élô magyarsâgot és
egyetlen szava sincs rôluk, sorsukrôl, érdekûkben. Magâra-
hagyta a magyarsâgnak csaknem egynegyedét, kitette ôket a
biztos pusztulâsnak. Kâdâr szabadjâra engedte és elôsegîtette
az abortusz-ôruletet, amivel tôbbmilliô magyar magzat
meggyilkolâsâhoz nyûjtott segédkezet, jârult bûnrészesként
hozzâ. Végiil Kâdâr mâr évek ôta tudja, lâtja, miként csôkken
egyre jobban a magyarnépszaporulat, de egyetlen beszédében,
egyetlen megnyilatkozâsâban sem emelt szôt a szomorû
folyamat ellen és nem prôbâlta felrâzni a nemzetet, hogy
figyelmeztesse a kôvetkezményekre. De nem indittatott or-
szâgos târsadalmi mozgalmat sem, hogy félreverjék a haran-
gokat: mostantôl fogva mâr nem gyarapszik a magyar nép,
hanem fogyatkozik, és ennek az ûtnak a végén a nemzethalâl
réme fenyeget.

(Kâdâr csak 1980-ban, a 13. pârtkongresszuson elmondott
megnyitô beszédében ismerte el, hogy "Hazânk népesedési
helyzetének alakulâsa nagy fontossâgû nemzeti és târsadalmi
ûgy, ezért âllandô figyelmet igényel. Most ismét olyan
szakaszba érkeztûnk, amikor — jôrészt a hatvanas évek elsô
felére jellemzô alacsony népszaporulat kôvetkezményeként — a
szûletések szâma csôkken. Mindent meg kell tennûnk, hogy e
kedvezôtlen tendencia megvâltozzék és hazânk népessége
egyenletesen szaporodjék, kûlônôsen a hâromgyermekes csa-
lâdok szâma nôvekedjék".

Beszédének mâs részében Kâdâr ugyan râmutatott a
népszaporulat alakulâsânak kôvetkezményeire is, kifejezetten
azonban a magzatelhajtâs ellen semmit se mondott. A
szerkesztô. )

Ezek Kâdâr legnagyobb bûnei. A megbocsâthatatlanok.
Hogy hallgat, holott beszélnie kellene és tétlen, amikor minden
mâst félretéve cselekednie kellene. A Kâdâr-mitosz melen-



getôinek legfôbb érve, hogy Kâdâr — ahogy lehet alapon —
igyekszik âtmenteni a magyarsâgot jobb idôkre s ezért a
tôrténelem majd ôt igazolja. Most azonban, hogy "orszâglâsa"
huszonnegyedik évfordulôjân mérleget készîtûnk mûkôdésérôl,
kideriil: csak a felszînen tûnik minden rendben levônek, a
mélyben sûlyos bajok leselkednek és fenyegetnek tragédiâval,
amelyért — ha egyszer bekôvetkezik — Kâdârt és rendszerét
terheli a felelôsség.

HarasztiEndre (Hamilton, Ont., Kanada):

HISTORIA VERSUS PROPAGANDA

Aki a românok âltal kitalâlt "dâkoromân-elmélettel" és
annak korai tôrténetével ismerôs, tudja, hogy Bukarest
ûgynôkei mâr az elsô vilâghâborû vége elôtt is pedzették,
valami kôziik van az egykori rômai birodalomhoz, mert
okoskodâsuk szerint a rômai hôditâs elôtt fennâllô dâk biro-
dalom egyes megmaradt csalâdjai ôsszehâzasodhattak rômai
katonâkkal. Ezt a tôrténelmi adatokkal, régészeti leletekkel alâ
nem tâmasztott gondolatot aztân gondosan beleûltették
azoknak a politikusoknak az agyâba is, akiknek a végzet
tôbbé-kevésbé szabad kezet adott Trianonban.

Az 1920-as békeparancs kegyébôl megnagyobbodott Ro-
mânia a két vilâghâborû kôzti években még fokozottabban,
még célratôrôbben kisérelte meg annak a gondolatnak
elfogadtatâsât fôleg a naiv nyugati vilâggal, hogy Erdélynek a
Regâthoz valô csatolâsât — végeredményben a régi "dâko-
român mûlt" is igazolta. Dôntô bizonyîtékokat ezûttal sem
tudtak felkutatni, de annâl tôbbet îrtak, beszéltek. Abban
reménykedtek, hogy amit sokszor ismételnek, azt elôbb-utôbb
majd mindenki elhiszi. Decebal, a dâkok kirâlya (Kr.u.
85-106), hôssé magasztosult. Decebal ugyan a rômaiak ellen
élethalâl harcot vîvott, végul hâza népével egyûtt ôngyilkos-
sâgot kôvetett el, de mindehhez mégis hozzâ lehetett kapcsolni
azt az elképzelést, amely szerint 106 utân mégiscsak maradtak
dâkok a heg^yekben, akik lemerészkedtek a vôlgyekbe,
ôsszehâzasodtak a légionâriusokkal s ennek kôvetkeztében "ûj
nép keletkezett", az ûgynevezett dâkoromân. Ez az ûj nép —
Bukarest ûgynôkei szerint a românok ôsei — âtvészelte a
népvândorlâs gôt-hun-gepida-avar-magyar viharât, âtvészelte



a magyar âllamalkotâs, az erdélyi fejedelemség, majd az
osztrâk-magyar uralom ezer esztendejét és a rombadôlt
Monarchia nyomâban "ismét" erdélyi birtokâba léphetett.

A régészek, nyelvészek, torténészek nem tudtâk alâîrni,
igazolni ezeket a merész âllîtâsokat. A tôrténettudomâny
bizonyîtékok felsorakoztatâsâval megvilâgîtotta, hogy a ro-
mânok bizony nem mâsok, mint ôkori fôldesurak âltal
bizonyos fokig "latinizâlt" balkâni gôrôgôk, albânok vagy
sziâvok utôdai, akik nagyjâbôl Rôma bukâsa utân lépésrôl
lépésre, ûttalan utakon, karsztoktôl kôrûlvett, titkos folyô-
vôlgyeken szûntelenûl észak felé haladtak, elszlâvosodott
bulgârokkal, mâs szlâv népekkel, tôrôk nomâdokkal keve-
redtek, azok nyelvét részben âtvették s a XIII. szâzad elsô
felében végûl is elérték Erdélyt. Kezdôdôtt a fokozatos
beszivârgâs a Kârpât-medencébe, aboi az olâh pâsztornép-
tôredékek élvezhették a magyarsâg védelmét. Asszimilâciôra
nem kényszeritették ôket, nyelviiket, szokâsaikat megtart-
hattâk. "Hâlâjuk" fôleg abbôl âllt, hogy valahânyszor kûlsô
veszedelem szakadt Erdélyre, a tôrôkôktôl vagy németektôl
kapott vérdij ellenében mindig vad diihvel tâmadtak befo-
gadôikra (I).

A gyorsan szaporodô erdélyi românok mâr a XIX. szâzad
mâsodik felében érezték, hogy Erdély, ez a gazdag orszâg,
esetleg az ôlûkbe hullhat. A remélt lehetôség elérkezett és a
nacionalista roman értelmiség azôta is mindent elkôvet, hogy a
vilâgtôrténelem legvakmerôbb tôrténelemhamisitâsa ûtjân
bizonygassâk nemcsak România népei, de az egész vilâg elôtt:
Erdélyre "tôrténelmi jogaik" vannak, — hiszen ôk a rômaiak és
a dâkok késôi unokâi. Arrôl, hogy a rômai légiôk Decebal
népét bizony majdnem nyomtalanul khrtottâk, maradékukat
itâliai rabszolgasâgba hurcoltâk, aki pedig megmaradt, az
inkâbb ôngyilkos lett, hogy rômai kézre ne jusson: Nagyro-
mânia iskolâiban, egyetemein hallgatni "illett". A roman
propaganda nyomâban évtizedek ôta igen keveset lehetett
olvasni arrôl, hogy Erdély fôldje semmiféle dâkoromân
kultûrânak bizony irmagjât sem mutatja és sem Bizânc, sem
Rôma krônikairodalma nem tud a dâkoromân ôsszehâzaso-
dâsrôl. A nyelvészet ugyan kimutatta, hogy a român nyelv
pontosan tûkrôzi a balkâni vândor-olâhsâg észak felé haladô
ûtjât a kôzépkorban, de — sajnos — a nyugati torténészek,



politikusok mâr ezzel nem sokat tôrôdtek. Az, hogy a roman
nyelv ma is 45-46 %-ban szlâv eredetû és alig valamivel tôbb,
mint 30%-ban mutât vulgarizâlt latin nyomokat, mâr nem
voit fontes! Maradt Erdély elrablâsânak "realitâsa", a kelet-
eurôpai status quo. Az elsô vilâghâborûban gyôztes hatalmak
politikusai szâmâra a tôrténettudomânynâl lényegesen fonto-
sabb volt, hogy Kelet-Eurôpâban egy mindenre kaphatô
mûâllam létezzék, amely "kûlsô ôsztônzésre" — mindig
készségesen hajlandô lesz elârulni szomszédait vagy szôvetsé-
geseit! A hagyomânyosan mérsékelt szinvonalû kôzoktatâssal
rendelkezô nyugati âllamok Iakossâga "romantikus érdeklô-
déssel fordult a "drakulâs kastélyokkal" rendelkezô "késôi
rômaiak" felé. Az 1950-es évektôl kezdve mâr a tekintélye-
seknek szâmîtô nyugati enciklopédiâk is lehetségesnek vélik a
românok "dâkoromân" eredetét. A tôrténelem mûzsâja
elkeseredetten takarhatta el szemét: félrelôkték és helyébe a
leghazûgabb, legszemérmetlenebb propagandât léptették.

Tulajdonképpen még ma sincs olyan elismert tôrténész, aki
nyugodt lelkiismerettel âllîthatnâ, hogy a românok az ôkori
rômaiak és a dâkok utôdai. Hitelt érdemlôen még ma sem
lehet mâst âllitani, mint amit a magyar kutatôk s velûk egyiitt
a târgyilagos eurôpai tôrténelemtudomâny âllît: az olâhok
hivatlan vendégekként érkeztek az Ârpâd-hâz Erdélyébe,
amelynek terûletét hétszâz évvel ezelôtt és azôta is menedékûk-
nek tekinthették.

Egy nagy jelentôségû vâltozâsra azonban fel kell hîvnunk a
figyelmet.

Bukarest nagyjâbôl az 1940-es évekig nem annyira a "dâk",
mint inkâbb a "rômai" vonatkozâsokat domboritotta ki.

Bukarest ugyanis jôl ismerte azt az eurôpai felfogâst, amelynek
lélektani kôzpontjâban Rôma, mint az eurôpai civilizâciô egyik
fôoszlopa âllt. Nem vitâs, hogy az olasz, spanyol, portugâl, sôt
bizonyos mértékig az angol, amerikai tôrténetîrâs is Rômât
afféle "ôsanyaként" tiszteli. A "rômai eredet" hangsûlyozâsâval
a românok azt suttogtâk Nyugat fiilébe: mi a testvéreitek
vagyunk, hiszen nekûnk is Rôma az anyânk, akârcsak nektek.
Alljatok mellénk és ne tûrjétek, hogy ezek a rajtunk oly sok



évszâzadon ât uralkodô, gôgôs hun ivadékok eltiporjanak
bennûnket.

Bukarest macchiavellistâi szâmâra ez a "rômai-roman"

ideolôgia fokozatosan idôszerûtlen lett. Remania a Szovjetuniô
érdekkôrébe keriilt. Most mâr gondosan ûgyelni kellett a
roman propaganda tovâbbi vonalvezetésére. Figyelembe kel
lett venni, hogy Moszkva nem a rômai, hanem a Rômâval
szembeâllt bizânci kultûra modernizâlt vâltozatânak vallotta
magât. Bukarestnek azt is figyelembe kellett vennie, hogy az
orosz tôrténelemkônyvek a rômaiakat "imperialistâk"-nak
bélyegezték. Az "imperialistâk"-kal — a lenini ideolôgia
hagyomânyai szerint — a "népiek" âllnak szemben. 1945
utân tehât a roman âlszocializmusnak — bel- és kûlpolitikai
okokbôl egyarânt — némileg vâltoztatnia kellett az eredeti
dâkoromân elképzeléseken.

Évrôl évre fokozatosan halvânyîtani kezdték a rômai
vonatkozâsokat és erôsiteni kezdték a dâk jelleget. Nyugat felé
természeteseii tovâbbra is erôsîtették a rômai vonatkozâsok

érzését, de belteriileteken és Moszkva felé egyre nagyobbra nôtt
Decebal kirâly ârnyéka, emléke. Elvégre Decebal dâk volt.
Most mâr nem a "hôs" rômaiak nôrablâsai szerepeltek az
âbrândos elképzelések kôzpontjâban, hanem a dâk csalâdok
"fogadtâk be" a rômai jôvevényeket. îgy induit meg az a
"tôrténelmi szerelem", amelynek a "hôs român nép" lett a
kôvetkezménye.

A magyarorszâgi kormânyzat talân tôbbet tehetett volna az
erdélyi magyarsâg megmentéséért, de az orosz nagyhatalmi
érdek, amely a "szocialista testvérnépek" barâtsâgât szorgal-
mazta, ezt megakadâlyozta. A magyar tôrténettudomâny
leglelkiismeretesebb mûvelôi elôtt azonban tovâbbra is csak
a tôrténelmi igazsâg maradt lényeges. Az az igazsâg, amely
azelôtt is, azôta is a régészet, nyelvészet és az eredeti
feljegyzések hârmas egységén alapult. A magyar tôrténet
tudomâny nem sokat tôrôdôtt az amûgyis âtmeneti jellegû
politikai érdekekkel. A magyar tôrténészek — otthon és
idegenben egyarânt — tovâbbra sem titkoltâk, hogy a
dâkoromân folytonossâg elméletét csupân erôltetett mîtosznak
tartjâk, de semmiképpen sem tekintik tudomânyos értékûnek.

Erre Bukarest azt lâtta idôszerûnek, hogy ideiglenesen
magâra hagyja Decebal kirâlyt. Az ô személye ugyan ezutân is



fontos maradt, hiszen az ô ôngyilkossâga utân kezdôdôtt volna
el az a bizonyos, âllîtôlagos "ôsszehâzasodâs", de 1960 kôriil
mâr ûgy lâtszott célszerûbbnek, hogy egyrészt "a dâk vonal"
erôsôdjék a "rômai vonal" némi hâtrânyâra, mâsrészt olyan ûj,
megdôbbentô dâtumot târjanak az âmulô-bâmulô Nyugat
felé, amely most mâr azt a "hôs dâk népet" helyezi elôtérbe,
amely Kelet-Eurôpâban minden mâs nemzetet megelôzôtt
"nemzeti létben" és "kultûrâban"!

A 60-as évek vége felé egyre tôbbet hallhattunk Burebis-
târôl, Decebal hôs elôdjérôl, aki âllîtôlag a dâk birodalom elsô
megalapitôja volt. Kérdés: vajon amikor a tôrténészeknek
âlcâzott român propagandistâk ezt az ûjabb, merész lépést
megtették, gondoltak-e arra, hogy "aki sokat markol, keveset
fog"?

Érdekes és jellemzô példaként be kell mutatnom azt a
cikket, amelyet Serafim Duicu kôvetett el. (2) A "dâkoromân
birodalom" tôbb mint kétévezredes "fennâllâsât" ûdvôzlô,
âltudomânyos lelkendezés logikâtlan zagyvasâga még azzal sem
tôrôdik, hogy legalâbb a tôrténelmi adatokat elkûlômtse a
vâgyakozô fantâzia-virâgoktôl és a "pârtszerû" frâzisoktôl. Az
"i.e. 70-es esztendô" kôdôs tâvlatâbôl kiemeli Burebista
géta-dâk kirâly személyét, akit "Trâkia elsô és legnagyobb
kirâlyâ"-nak nevez. A dâkok Kr.u. tôrtént tômeges kiirtâsârôl.
elhurcolâsârôl, ôngyilkossâgârôl Duicunak mâr egy szava sincs.
A derék dâkok szerinte "kivonulnak, de csak a tôrténelem-
kônyvbôl, amelynek hâtât forditanak; megmaradnak azonban
az élet sokkal jelentôsebb kônyvében, azaz nagy mértékben
hozzâjârulnak a român nép etnogenezisének folyamatâhoz, s
rânyomjâk bélyegûket e nép szellemi arculatâra, jô pâr
alapvetô mîtoszâra, kûlônôsképpen pedig a môdra, ahogy
keletkezésétôl napjainkig kiveszi részét az egyetemes tôrténelem
alakîtâsâbôl."

Duicu beismeri, hogy a tôrténelemkônyvek semmit nem
tudnak bizonyîtani az ô oldalukon, de hirtelen vallâsos hit
szâllja meg és kijelenti, hogy mindennek ellenére a românsâg
mégis a "dâk szellemiség", fajta, mîtosz tovâbbfolytatôja és
benne a tôrténelem lapjairôl mâr két évezrede kivonult dâk
nép megint "tôrténelemformâlô erô" lett. Nincs bizonyîték a



dâk-român folytonossâgra? Hinni kell benne — sugalmazza
Duicu. Elvégre a "hit" nagyobb erô a tudomânynâl is!

Duicu aztân îgy folytatja tovâbb:
"Egység, szabadsâg, fûggetlenség! — Ezekért a nemes

eszményekért kûzd és cselekszik Burebista, ezekre épûl a roman
nép egész tôrténelme, âltaluk érezteti hatâsât nemcsak az
egyetemes tôrténelemben, hanem a mûvelôdés, a politikai és
erkôlcsi tanok, a tudomânyok terén is. A roman vajdâk
valamennyi nagy csatâja a szabadsâg, a népnemzeti méltôsâg,
az âllami egység és fûggetlenség jegyében vîvott csata...
România politikai és gazdasâgi kezdeményezései embrionâ-
lisan mâr a géta-dâkok és hôs kirâlyuk. Burebista gondol-
kozâsmôdjâban is ott feszûltek... A géta-dâkok leszârmazottai,
akik politikai téren mindig a jog hatalmâért szâlltak sîkra és
nem a hatalom jogâért, sokszor idéztek elô dôntô fordulatot az
eurôpai események alakulâsâban... Az ôsrégi kôzôs alapra, az
illir-trâk szubsztrâtumra épûlnek, valamint olyan érzelmi és
gondolati kôzegbôl fakadnak, melyben az érdekelt orszâgok s
nemzetek ôhatatlanul egymâsra talâlnak. "

Duicu — és munkaadôi — most mâr elôdeiknél is tôbbet
akartak markolni és sokkal, de sokkal kevesebbet fogtak.
Burebistât, akinek idejében a rômai "ôsszehâzasodâs" még
csak szôba sem jôhetett, megtették "ôsatyânak", szabadsâg-
hôsnek, nemzetalapitônak, az olâh pâsztorok Abrahâmjânak,
— és majdnem hogy csak râadâsul a népeket testvéri
egyetértésben tartô szocialistânak is. Gondolt-e Bukarest,
gondolt-e Duicu arra, hogy talân-talân az a naîv nyugati
tôrténész, ki Decebal népének rômaiakkal valô szerelmi
hâzassâgât még hajlandô lett volna elképzelni, — tényleg szô
nélkûl "lenyeli" a român ôsapânak megtett, Kr. elôtt élt dâk
fejedelmet?

Burebista Kr.e. az I. szâzad egyik jelentôs alakja volt. Kr.e.
70-ben valôban ôsszevonta a Kârpât-medence keleti felében
élô tôrzseket, szkîtâkat, dâkokat, trâkokat. Ennek valôban
2050 esztendeje, ezen nincs mit vitatkozni. Legfeljebb az ôtlik
az ember eszébe: miért nem ûnnepelték a românok Burebista
âllamalapitâsât 1930-ban, amikor a 2050 évnél lényegesen
kerekebb két évezredrôl lehetett volna szônokolni? Megtehették



volna; Nagyromânia mâr létezett! De 1930-ban Bukarest —
Pârizs és London felé — nem jôhetett elô a dâk "parasztokkal".
Akkoriban a dicsôséges Rômât kellett elôtérbe tolni. Maradt
1980-ra a félszegnek hatô 2050-es évfordulô ûnneplése,
amelynek sorân mesélni lehetett az "imperialista" rômaiakat is
tûlélô, hôs, szocialista Burebistârôl, a népi demokratikus
Nagyromânia Krisztus elôtt élt megalapitôjârôl.

Aki csak egy kicsit konyît az ôkor tôrténetéhez, jôl tudja,
hogy a Krisztus elôtti években dâkok és rômaiak kôzôtt

barâtsâgrôl, szerelemrôl még annyira sem lehetett szô, mint
Kr.u. a II. szâzadban. Az utôbbira nincs bizonyîték, az elôbbi
pedig tôrténelmi képtelenség. Burebista dâk orszâgâba nem
hatoltak be rômaiak és a szkitâk-dâkok-trâkok vidékén mâr
elvétve sem akadt senki, aki beszélt volna latinul. Honnan
eredt tehât a modem român nyelv 32 %-ât alkotô latin
szôkincs? Horribile dicta: csak nem tényleg a balkâni olâh
pâsztorok keverék nyelvébôl?

Egy dolog nem vitâs. Burebista valôban élt. A tôrténe-
lemtudomânynak nem az a feladata, hogy elhallgassa
Burebista kilétét, hanem még az eddiginél is részletesebben,
pontosabban kell ôt bemutatni. Azt kell bebizonyîtani, hogy
Burebista tényleg nagy dâk kirâly volt, de semmi kôze sincs a
românokhoz!

Ha megnézzûk a kôzépkelet-eurôpai tôrténelmi térképeket,
a Kr.e. elsô évszâzadbôl arânylag igen kevés vâzlatot talâlunk.
Az ôkori térképek tûlnyomô része a korabeli rômai kôztârsa-
sâgra vonatkozik, az ûgynevezett triumvirâtusok korâra, s a
rômai hatârokon kivûl esô terûletet, mint "senki fôldjét"
mutatja be. Ha a Kârpât-medence legvalôszînûbb Kr.e. I.
szâzadbeli âllapotât meg akarjuk rajzolni, akkor hârom nagy
tôrzsszôvetséget kell figyelembe vennûnk: I./ a szkîtâkat, 2./
a trâkokat és 3./ a keltâkat. Természetesen Burebista dâkjai
— bâr ezen a téren a românok nevetséges erôlkôdést
mutatnak, — semmi esetre sem jelentettek "ôslakossâgot".
Valôszînûleg a dâksâg az egyik szkîta, trâk, esetleg kelta
népelem vagy ezek kôzûl kettônek etnikai-nyelvi utôda volt.
Burebista birodalma éppen ott bukkan fel a tôrténelemben,
aboi ez a hârom nagy népelem — a szkîta, trâk és a kelta —
érintkezik: a Duna és a Kârpât-medence keleti karélya kôzôtt.

A Kârpât-medence legrégibb lâtogatôinak a szkltâk



lâtszanak — mâr amennyire tôrténelmi reflektorunk bele tud
hasîtani a mûlt kôdébe. Nem tudjuk, hogy hîvtâk ônmagukat,
hiszen a "szkîta" nevet a gôrôgôktôl kaptâk. Valôszînûsît-
hetjûk, hogy a "szkîta" szô gyûjtônév volt; beletartoztak az
Âzsia irânyâbôl érkezett lovas népek tôrzsei, tôredékei.
Évtizedes vita folyik a felôl is, vajon "indogermânok" voltak-e
vagy "turâniak". A gôrôgôk a mongolokhoz hasonlîtottâk ôket,
ami a "turâni" felé hajtja a mérleg nyelvét. Nyelvûket nem
értették, mârpedig az indogermân gôrôg kônnyen râismer-
hetett volna a rokon nyelvre. A kôzépkor krônikâsai a szkitâkat
a tôrôkkel hoztâk kapcsolatba; a tôrôkot pedig a hunnal,
avarral, magyarral azonosîtottâk. Burebista korâban a szkitâk
a Kârpât-medence keleti-északkeleti részében élték nomâd
életûket.

A trâkok zômmel az Al-Duna két oldalân éltek, kôzel a
Fekete-tengerhez. Burebista korât megelôzôen valôszînûleg az
Adria partjân éltek és elôbb macedôn, majd rômai nyomâsra
szorultak kelet felé. Etnikai-nyelvi fùggetlenségûket sokâig
megôrizték; még a gôrôgok sem voltak képesek trâk szomszé-
daikat a hellén kultûra elfogadâsâra szoktatni. A trâkok északi
vonalai érintkeztek a szkîta lovasokkal, nyugati-északnyugati
tôredékeik pedig kapcsolatban âlltak a pannôniai keltâkkal.
Kr.e. 210 kôriil a keltâk még a balkâni Thrâciât is
meghôdîtottâk. Kr.e. 100 kôriil ismeretlen tômegû trâk jelent
meg Erdélyben s ôhatatlanul a katonailag erôsebb szkîtâk
fennhatôsâga alâ keriiltek.

Mikor — Kr.e. 70 kôriil — Burebista felbukkant a
Kârpât-medence tôrténetében, az Erdélyben élô szkîtâknak,
trâkoknak nem kellett mâr a kelta befolyâstôl tartaniuk. A
kelta hatalom meggyôngiilt. Mâr igen kôzel voltak ahhoz, hogy
Pannôniât kevés ellenâllâs ârân âtadjâk a rômai légiôknak. A
Dunâtôl keletre is zavaros âllapotok uralkodtak. A szkîta erô
vesztett korâbbi mozgékonysâgâbôl, âtiitôképességébôl és az
erdélyi havasok kôzôtt, a szkîta-trâk keverék falvakban a lovas
életmôd mâr nem tudott régi méltôsâgâban érvényesiilni. Ez
volt annak a terûletnek a gôc-vidéke, ahol — éppen ekkoriban
— ûj népnév bukkant fel: a dâk. Ez a nép Burebista népe.

Mi lehetett az erôskezû fejedelem tényleges anyanyelve? A
keltât logikus itt mellôzni, mint a legkisebb valôszînûséget.
Marad: a szkîta vagy a trâk. Sejthetjiik azt is, hogy hatalmât



nem az erôtlen trâksâgra, sokkal inkâbb a még hatalmas,
harcias északi-keleti rokonokkal rendelkezô szkîtâkra alapozta.
Vélhetô, hogy szkîtâin keresztûl jô kapcsolata volt a krimeai és
pontusi szkîta és parthus népekkel. Az is lehetséges, hogy szkîta
vezérekkel vette magât kôrûl, de a tômegeket a Balkânrôl
Erdély hegyeinek biztonsâgâba kerûlt trâkok adtâk. A forrâsok
nagy részébôl megâllapithatôan a dâkok trâk eredetûek. A
kelta befolyâst, kultûrhatâst Burebista magâtôl értetôdôen
érvényesîtette. A kelta vaskorszak tapasztalata Burebista
harcosainak eszkôzeiben, fegyvereiben ôltôtt régi és mégis
ûjabb formât.

Kr.e. 70 kôrûl Burebista mâr korlâtlan ûr volt a Duna

kôzépsô folyâsa és a Keleti Kârpâtok kôzti terûleten. Nem
tudjuk, milyen tômegû lakossâg felett uralkodott, azt sem
tudjuk, milyen katonai erôt jelentett — a rômai kôztârsasâggal
szemben. Rôma ez idô tâjt az ûgynevezett harmadik mithri-
datesi hâborût vîvta Kisâzsia szkîta katonai hatalma ellen. A
rômai légiôknak nehéz dolg^k volt, hiszen a Fekete-tengerparti
gôrôk vârosok és az al-dunai trâk-szkita tôredékek is tâmo-
gattâk Mithridatest. Egyidejû bajt okozott Rômânak Spartacus
rabszolgafelkelése. A capuai gladiâtoriskola trâk vîvômestere a
rabszolgatômegek élén csaknem megdôntôtte a kôztârsasâgot.
Végûl Crassus és Lucullus egyesûlt hadai gyôzték le. Kr.e.
70-ben Crassus és Pompeius konzulok visszaâllîtottâk a
Sulla-elôtti rômai alkotmânyt. A zavaros âllapotok Itâliâban
véget értek, de a Burebistâhoz hasonlô, vâllalkozô szellemû
tôrzsfô ez idôben viszonylag kônnyedén alkothatott a Tiszâtôl
keletre "birodalmat".

Vitathatô, hogy mi volt Burebista orszâgânak nyelvezete. A
legvalôszînûbb, hogy falurôl falura mâs-mâs nyelvet hasz-
nâltak; az északi vidékeken inkâbb a szkîtât, a déli teruleteken
a trâk nyelv dâk nyelvjârâsât. Meg kell jegyezni azt is, hogy a
forrâsok csak egy része tekinti a dâkot természetszerûen trâk
eredetûnek. Ne feledjûk, hogy a dâkokat a gôrôgôk gétânak
hîvtjâk. A "dâk-géta" szô egyûttes szerepeltetése az utôbbi
idôkben sûrûn megjelenik a român propagandistâk szôvegei-
ben, mârpedig a gôrôgôk példâul a szkîtâkat "massagétâknak"
nevezték.



Voltak-e "românok" Burebista orszâgâban? Azt hiszem,
erre még a legmûveletlenebb vagy legfanatikusabb bukaresti
âltôrténész se mondana igent. A dâk-gétâkat csupân mint
mîtikus ôsatyâkat kezelik. A "vlach" (olâh) pâsztorok bôlcsôit
csak Burebista kora utân félezer éwel valahol a Dél-Balkân

sziklâs, erdôs lankâin kezdi ringatni az anyai kéz.
Kr.e. 70 kôrûl — 2050 éwel ezelôtt — mâr létezett az az

orszâg, amelyet a gôrôgôk a gétâk fôldjének, a rômaiak pedig
késôbb "Dâciânak" hîvtak. A "Dâcia" névvel kapcsolatban
fontos megjegyezni, hogy Burebista orszâga sem terûletileg,
sem felépîtésében nem volt még azonos Decebal dâk kirâly
teriiletével, mégkevésbé azzal a Dâciâval, amely Kr.u. 107 és
271 kôzôtt — tehât Burebista utân tôbb mint 150 éwel —

végul is âtmenetileg Rôma tartomânya lett. A "Dâcia" név a
rômai kôztârsasâgi idôkben ennyit jelentett: "a dâkok or
szâga". Latin anyanyelvû ember nem tehette lâbât Burebista
fôldjére; azonnali halâlveszéllyel nézett szembe.

Hol volt Burebista birodalmânak sûlypontja? A fejedelem
âltal alapîtott Sarmisegetuza fôldrajzilag kôzelebb volt a
szkîtâk felsô-tiszai vidékéhez. A Felsô-Tisza és Sarmisegetuza
kôzôtt erôs lovas kôtelékeket tarthatott a fejedelem. A lapâlyos
vidék és a sok folyô erre jô lehetôséget adott. Egy mâsik katonai
kulturâlis sûlypont volt a mai Bânât terûletén. Erre sincsenek
magas hegyek; itt is lehetséges volt a lovas haderô âllomâsoz-
tatâsa, kôvetkezésképpen: a szklta hatalom elsôfokû alkal-
maztatâsa, bâr ez a mâsodik katonai sûlypont utal a balkâni
trâk kapcsolatok erôsebb voltâra.

Milyen volt az a dâk mûvészet, amelyrôl a leletek
tanûskodnak? Ha a român propagandistâkat olvassuk, akkor
ez a mûvészet szinte egyenes elôdje volt a regâti olâhsâg
kézmûvességének. A régészet viszont nem îgy lâtja. Székely
Zoltdn, a sepsiszentgyôrgyi mûzeum igazgatôja, "Adatok a
dâkok késô-vaskori mûveltségéhez" cimmel 1954-ben Csik-
szeredân megjelent kônyvében a szôrcsei és csikszeredai
leletekrôl megâllapitotta, hogy az erdélyi dâkok mûvészete a
pontusi szklta mûvészet valôsâgos mâsa.

Burebista egyébként nem volt a dâkok elsô kirâlya.
Pompeius Trogus rômai tôrténetirô feljegyezte Oroies géta
kirâly nevét is, aki mâr Kr.e. 230 kôrûl uralkodott valahol a
Felsô-Tisza és a Mâramaros-vidék kôzôtt. Orales-, elgôrôgôsl-



tett név, valôszînûleg egy szkîta lovas nomâd tôrzs fônôke
rejtôzik môgôtte. Burebista ennek az Orolesnek késôbbi utôda
lehetett, de sokkal nagyobb lehetôségekkel, hatalommal.
Burebista valôban képes volt arra, hogy egyesitse a szkîta, trâk,
géta tôrzseket. Hatalma, hatâskôre nyugaton elért Pannô-
niâig, keleten a szteppe vilâgig, délen az Al-Duna mocsaras
delta-vidékéig.

Vizsgâljuk most meg a rendelkezésre allô — hiânyos —
tôrténelmi kronolôgiât. Tudjuk, hogy Burebista a Kr.e. 70 és
60 kôzti idôszakban ismeretlen sorrendben meghôdîtotta
Piatra, Costesti, Blidaru, Gradistea stb vârakat. Felhîvom a
figyelmet arra, hogy ezek a "vârak" valôszînûleg csak faerôdôk
voltak, a nevek pedig mâr erôsen elromânosîtott alakban
kerûltek adataim kôzé. Ha e "vârak" eredeti neveit ismernénk,

— tehât nem gôrôg, nem is latin vâltozataikat, hanem a
terûlet akkori kôznyelvén keletkezett névszavait, — akkor
komoly kôvetkeztetésekre juthatnânk az erôdîtések lakossâ-
gânak szkîta, esetleg trâk eredetére vonatkozôan. Valôszînûleg
helyes az az adat, amely Burebista fellépését Kr.e. 82-re teszi,
uralkodâsât pedig elvezeti egészen Kr.e. 44-ig. Ebben a
tôrténelmi idôszakban épîtették Sarmisegetuza vârosât is.
Kr.e. 70, amelyet Bukarest 1980-ban "ûnnepelt", Burebista
hatalmânak csûcspontjât jelzi, mîg Kr.e. 60 kôrûl a dâk
fejedelem a kelta eredetû boiusok, késôbb az anartusok és
teuriscusok felett aratott fényes gyôzelmet. Miutân megszi-
lârdîtotta uralmât északon, a déli trâkok ellen fordult;
végigdûlta Trâkiât. Csapatai elérték a macedôn és illîr hatârt

Mindez ûjabb elgondolkodâsra késztethet bennûnket.
Valôszînû-e, hogy egy âllîtôlagosan "trâk" uralkodô — nyilvân
szkîta erôkkel — végigdûlja sajât trâk szûlôfôldjét? Persze, ez
sem lehetetlen, de a kronolôgia éppenûgy Burebista szkîta
eredetére utal, mint ahogy a "dâk" leletekben a tudôsok a
pontusi szkîta mûvészet mâsait vélik felismerni. A kronolôgia
ésszerû, logikus alkalmazâsa arra a kôvetkeztetésre késztet,
hogy Orales szkîta tôrzsfô utôda, Burebista elôszôr sajât szkîtâi
kôrében teremtett rendet, utâna legyôzte a keltâkat, végûl



lerohanta, uralma alâ kényszeritette a trâkok terûleteit —
egészen a macedôn hatârig.

A déli hôdîtâs kb. Kr. e. 55-ben tôrtént. Itt mâr Burebista

— elsô izben életében — farkasszemet nézhetett a rômai
hatalommal. A rômai kôztârsasâg élén 60 ôta Julius Caesar,
Crassus és Pompeius ûgynevezett elsô triumvirâtusa âllott.
Szôvetségûket 56-ban a lucai talâlkozôn pecsételték meg.
55-ben, tehât akkor, amikor a diadalmas Burebista
elérte a macedôn hatârt, Pompeiust és Crassust Rômâban
konzullâ vâlasztottâk. Rôma figyelme elterelôdôtt a Balkânrôl,
hiszen Pompeius 55 utân Hispania, Crassus pedig Szîria
helytartôja lett ôtévi idôtartamra, Caesar galliai helytartôsâgât
pedig meghosszabbîtottâk. Julius Caesar meghôdîtotta egész
Galliât (a mai Franciaorszâgot), amely Rômânak dicsôséget,
Caesarnak hatalmas anyagi forrâsokat eredményezett. 55 és 54
kôzôtt Caesar âtcsap a tengeren Britanniâra. Amikor visszatér,
leveri a gallok lâzadâsât. Burebistânak tehât a tôrténelem
adott idôt, hogy megszerzett hatalmât biztosithassa.

Kôzben Crassust is elfoglalta kisâzsiai-parthiai hadjârata,
majd mezopotâmiai hôdîtâsa. Mindazonâltal Burebista alig-
hanem fellélegzett, amikor Crassus halâlhîrét meghallotta
(53-ban), mert a triumvirâtusnak ez a tagja kisâzsiai
szôvetségeseit igâzta le. Kôzben Caesar tâvol volt Rômâtôl,
ahol a szenâtus tâmogatâsâval (52-ben) Pompeius szerzett
teljhatalmat.

.Ennek a tanulmânynak nem az a célja, hogy a jôl ismert
rômai tôrténelmet felelevenîtse, egy-két adat ismertetése mégis
fontos volt, mert ezek az adatok magyarâzzâk Burebista
rendkîvtili lehetôségeit Kr.e. 70 és 44 kôzôtt. A dâk fejedelmet
egyébként legmegbîzhatôbbnak vélt hîvei gyilkoltâk meg Kr.e.
44-ben. Ugyanebben az esztendôben — mârcius idusân — lelte
halâlât — ugyancsak orgyilkossâg kôvetkeztében — Julius
Caesar is, a rômai kôztârsasâg legnagyohb alakja.

Burebista birodalma a fejedelem halâlâval azonnal darab-
jaira esett szét. Az orszâgot csak Burebista erôs keze volt képes
ôsszetartani. Nyilvânvalôan az északi szkîta tôrzsfôk azonnal
ônâllôsîtottâk magukat és semmiféle kôzôsséget sem vâllaltak
tôbbé a déli, nyelvûkben talân fôleg trâk, tôredékkel.



A Burebista halâlât kôvetô idôkbôl éppenolyan hézagos
adataink vannak, mint Burebista orszâglâsânak idôszakâbôl.
Burebista utôdânak, Decebalnak sorsât a rômai hadak
pecsételték meg. Célom ezûttal csak az volt, hogy bemutassam
azt a dâk fejedelmet, akit Bukarestben a românok etnikus
atyjânak neveztek ki.

Ennek oka pedig nyilvânvalô: nekûnk nem szabad
agyonhallgatnunk Burebista kétségtelen létezését! Nem dol-
gozhatunk a propagandistâk eszkôzeivel. Fontes volt Burebista
bemutatâsa, hogy az olvasô elôtt vilâgossâ legyen: ennek a dâk
uralkodônak még kevesebb kôze volt a românokhoz, mint a
korâbban sokkal tôbbszôr emlegetett Decebalnak. Termé-
szetesen az utôbbi se hallott vilâgéletében vlachokrôl vagy
românokrôl.

A tôrténeti hûség kedvéért szeretném még megemlîteni,
hogy amikor a dâk tôredékek, talân Caesar halâlânak hirére
felbâtorodtak, és egyre-mâsra veszélyeztették a Rôma hatalmi
kôrébe tartozô terûleteket, akkor a mâsodik triumvirâtusbôl
gyôztesen kikerûlt Octavianus (a késôbbi Augustus) a Szâva
folyô partjân, Sisciânâl (Sziszeknél) tâmaszpontot teremtett
ellenûk (Kr.e. 35-ben). Ezt kôvetôen Vinicius rômai tâbornok
hatolt be az Al-Duna vonalân Burebista volt birodalmâba.

Forrpontja felé kôzeledett a rômai-dâk halâlos gyûlôlkôdés. A
tôbbi mâr ismeretes bârki elôtt, aki olvasta Rôma Decebal dâk
fejedelem ellen folytatott harcainak tôrténetét. A kegyelem-
dôfést Traianus csâszâr adta meg a dâkoknak Kr.u. 105-ben.
Jô darabig latinul alig tudô, kisâzsiai légiôk ôrkôdtek Dâcia
felett. Aztân az ô csontjaikat, poraikat is felszivta az anyafôld
— a szkîtâkkal és trâkokkal egyûtt. Végiil feltâmadtak, mint az
"ôsszehâzasodott" rômaiak és dâkok dâkoromân utôdai — a
român tôrténelemhamisîtôk kalandos képzeletében.

Burebista mâr évszâzadok ôta aludta ôrôkké tartô âlmât,
amikor megindultak az elsô latinizâlt szlâv-gôrôg-albân
tôredékek az albân-macedôn hegyekbôl észak felé. Burebista
mâr 1400 éve porladt, amikor az elsô félénk olâh pâsztorcsalâd
bemerészkedett II. Endre kirâlyunk orszâgânak Erdôelve
néven ismert részébe.

Burebista nevét az olâh pâsztorok tûlzottan nagyra tôrô



utôdai ma mâr valôsâgos harci jelszôként hasznâljâk. Sajnâlat
illeti ezt a vakmerô szkîta-trâk fejedelmet, hogy 2050 év
tâvlatâbôl drâmai életét, halâlât a vilâgtôrténelem legvak-
merôbb tôrténelemhamisîtâsa prôbâlja fejetetejére âllîtani.
Szerencsére, ezzel Bukarest annyira tûllôtt a célon, hogy hitele
még azoknak a nyugati tudôsoknak szemében is megdngott,
akik eddig tessék-lâssék hajiamosak voltak a dâkoromân
lehetôséget fontolôra venni. Hiâba; aki sokat markol, ke-
veset fog.

Az 1980. évi bukaresti tôrténészkongresszus Magyaror-
szâgrôl kikûldôtt résztvevôi kôzùl egyik-mâsik eléggé nyiltan
kifejtette megdôbbenését a roman mesterkedésekkel kapcso-
latban. Pach Zsigmond Pdl akadémikus a "racionâlis-reâlis
tôrténelemszemlélet" és a românok "romantikus-nacionalista"

tôrténelemszemlélete kôzti kûlônbséget hangsûlyozta.
Kôpeczi Béla akadémikus szerint Karl Dietrich Ehrmann, a

Nemzetkôzi Tôrténettudomânyi Bizottsâg elnôke vele egyet-
értésben hangsûlyozta, hogy "a tôrténeti tény tisztelete minden
tôrténeti kutatâs pozitîv eleme még akkor is, ha azokat
egyoldalûan magyarâzzâk és rosszul értelmezett nemzeti vagy
mâs érdekek szerint hamisîtjâk meg".

Hahn Istvân akadémikus véleménye szerint:
"A merésznek tetszô roman kôvetkeztetésekkel szemben a

kûlfôldi szakértôk részérôl fenntartâsok hangzottak el".
A românok jôl kihasznâltâk a hazai pâlya elônyeit. A

termekbe lépôknek kilônyi propagandaanyagot nyomtak
kezébe, 98 %-ban român propagandistâk beszéltek, a
hozzâszôlâsokat pedig legfeljebb ôt percben szabtâk meg.

A magyar tôrténészek, s a magyar lapok hangja érthetôen
letompîtott volt. Tudtâk, hogy élesen nem bîrâlhatjâk a
"testvérnépet", nem leplezhetik le részleteiben a românok
hazugsâgzuhatagât. De sokat "tanultak". Megtanultâk, hogy a
tôrténelmi igazsâgot ezentûl, mint mondtâk, még jobban kell
tisztelni. Bukarest tehât 1980-ban nemcsak sokat markolt és

keveset fogott, de propagandâjâval, hamisîtâsaival politikai
szôvetségesei kôrében is nevetségessé tette ônmagât és luciferi
ârnyéka mellett Cliônak, a tôrténelem mûzsâjânak ôrôk
érvényû igazsâga még fényesebben ragyog.

És kôzvetett ûton ez a Burebista emlékének szentelt 1980-as
esztendô legkézzelfoghatôbb eredménye.
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NddasJdnos dr. :

KIFOGÂSAINK
A "RADIO LIBERTY" ÉS A "RADIO FREE EUROPE"

ADÂSAI ELLEN

Mint mindannyian tudjuk, az Egyesûlt Âllamoknak két
olyan nagy râdiôâllomâsa van, amely kimondottan a kûlfôld
felé sugâroz hîreket. Az egyik Mûnchenben a "Free Europe",
a mâsik Washingtonban, District of Columbiâban a "Radio
Liberty", Mindkettô magânjellegû intézmény ugyan, de
természetesen mindegyik âllami tâmogatâsban részesûl, mert e
nélkiil nem tudnâ folytatni mûkôdését,

Ez a két râdiôâllomâs a vilâg minden nyelvén rendszeresen
ad hirszolgâlatot, îgy magyar nyelven is. A hivatalos



felvilâgosîtâsok szerint naponta 19 ôrân keresztul — éspedig 10
és Vé ôrân âtfriss, eredeti, 8 és Vé ôrân ât ismétiôdô — hîreket
sugâroz. Csak Mûnchenben ezt a magyar szolgâlatot 76
személy lâtja el, akik kôzûl 29 szerkesztô.

Mindkét râdiô hîrszolgâlata a "Free Europe" ! elvek alap-
jân âll és mûkôdik, ennek megfelelôen a jelenlegi hatârokat
véglegeseknek ismeri el. Alkalmazottai még magânéletûkben
sem foglalkozhatnak mâs nézetekkel, sôt még azoknak a
lapoknak is ehhez kell cikkeikben igazodniuk, amelyeket a két
râdiô tâmogat.

A két râdiôâllomâs politikai magatartâsa miatt évek ôta
lâzongunk kûlônbôzô szervezeteken keresztul, mivel a nagy-
szâmû magyar politikai emigrâciônak nem âll môdjâban a
maga âllâspontjât ismertetni sem Budapest felé, sem a
magyar, sem a megszâllt magyar terûleteken élô véreink felé.
Voltaképpen most is csak egymâs kôzôtt tanâcskozunk, mert
mindabbôl, amirôl itt târgyalunk, sem a Krônikâbôl, semmit
sem lehet âtjuttatni széles kôrôkben a hatârokon tûl.

Az emlîtett két râdiôâllomâs nyilvânvalôan ezeknek az
erôs kifogâsoknak és panaszoknak hatâsa alatt ez év âprilis
26-ân szimpôziumot hîvott ôssze Washingtonban, amelyre 50
személyt — fôleg a hirkôzlô szervezetek (média) képviselôi
kôzûl — meghîvott. Magyar vonatkozâsû szimpôziumot
rendeztek angol nyelven. Clevelandbôl is tôbbet, jômagamat
is, meghîvtak. A megbeszélés egész napon keresztul tartott
kézzelfoghatô eredmény nélkûl, mert sokan felszôlaltak ugyan,
sokan tettek javaslatokat is, a politikai tûrelem alapjân
azonban a lényegre nem mertek râtérni, nem élezték ki a
dolgokat. Aztân nagyon szép jegyzôkônyvet vettek fel, amit
elkûldtek és ezzel a probléma befejezôdôtt.

Azt javaslom, a Magyar Kongresszus mondja ki, hogy a hû
tudosûàs elve alapjân, az amerikai alkotmàny alapjân s a
helsinki egyezmény alapjân az emlîtett két râdiôhîrszolgâlatot
kérjûk fel: a magyar emigrâciô hîreit, âllâsfoglalâsait,
mondjuk példâul ennek a kongresszusnak zârônyilatkozatât,
mâs magyar szervezetek (Amerikai Magyar Szôvetség, Kanadai
Magyarok Szôvetsége, Kôzôs Kûlûgyi Bizottsâg stb) megnyi-
latkozâsait még abban az esetben is kôzôlje valamilyen
formâban, ha azokkal nem értene egyet.

A szabadfôldi magyarsâg a szovjet âltal megbîzott magyar



kormânnyal szemben a politikai jogaitôl megfosztott magyar
nép mellett âll, érdekeit képviseli és évrôl évre megdôbbenve
âllapîtja meg a magyar kormâny sorozatos mulasztâsait.
Otthoni véreink nem értesûlhetnek hârom évtizedes mun-

kâssâgunkrôl, legfeljebb csupân egyes hazai kommunista
cikkîrôk tâmadâsaibôl. Nem értesûlhetnek erdélyi és felvidéki
testvéreinknek a roman és csehszlovâk megszâllôk âltal valô
embertelen bânâsmôdjârôl, emberi és nemzeti jogaiktôl valô
megfosztâsârôl, ûldôztetésérôl, széttelepîtésérôl, sem pedig a
szabadfôldi erdélyi szervezetek Erdély és Felvidék magyar-
sâgânak megmentése érdekében folytatott munkâjârôl. Nem
vâlik ismeretessé példâul, hogy az Erdélyi Vilâgszôvetség az
USA-kormâny felfogâsâtôl eltérôen békés revîziôt kôvetel, a
Magyarorszâggal ôsszefûggô magyar tôbbségû terûleteknek
minden târgyalâs nélkûli visszaadâsât. A râdiôkon keresztûl az
sem vâlhatik a Vasfûggôny môgôtt ismertté, hogy a Helsinki
megâllapodâs alâîrâsâval az azt alâîrô hatalmak megszegték a
pârizsi békét, amely vilâgosan kimondta, hogy az oroszok
Ausztriâbôl valô kivonulâsuk utân 30 napon belûl kôtelesek
Magyarorszâgrôl is kivonulni; ezzel a kôtelezettséggel szemben
beleegyeztek Magyarorszâg megszâllâsânak véglegesitésébe.

A példâk vég nélkûl lennének sorolhatôk, a râdiôknak a
szabadfôldi magyarsâg szervezetei hîreinek kilûgozô vagy nem
kôzlô môdszere tekintetében. Baj van tehât a râdiôk hlrszol-
gâlata kôrûl. Olyan hîrek érkeznek Mûnchenbôl, hogy
hazulrôl frissen menekûlt kommunista Irôk kôzûl is helyet
kaptak a Free Europe szerkesztôségében, sôt elônyôsebb
pozîciôkat, mint az évtizedek ôta ott mûkôdô, megbîzhatô
munkatârsak. Talân ezért is van, hogy a mûncheni Free
Europe râdiôt otthon Budapest III. néven emlegetik. Sze-
retnénk remélni, hogy Reagan elnôk kormânya ezeknek a
râdiôhîrkôzlési szerveknek Amerika szempontjâbôl valô meg-
bîzhatôsâgât és nemzethûségét is felûlvizsgâlja.

A magunk részérôl kérésûnkkel megkeressûk a két râdiô-
hîrszolgâlat magyar vezetôit, és ha nem kapunk megnyugtatô
îgéretet a jôvôre nézve, akkor a kormânyzathoz és a
Kongresszus két hâzâhoz fordulunk, azokat kérjûk, hogy ezen a
szâmunkra sérelmes helyzeten vâltoztatâs tôrténjék.

Azt hiszem, hogy 30 évi vârakozâs utân ezt joggal



megtehetjûk, mert kîvânsâgunk az amerikai alkotmânyban is
gyôkerezik.

HOZZASZÔLÀSOK
A MAGYAR JOVÔ KILÀTÀSAIRÔL SZÔLÔ ANKÉT

ELÔADÀSAIHOZ

Nâdas Jânos dr. Kônnyii Lâszlô elôadâsâval kapcsolatban
elismeréssel nyilatkozik a magyar îrôk és kôltôk, tudôsok alkotô
tevékenységérôl, amelynek eredménye csak részben ismert,
mert kiadâsi lehetôségek nélkûl a legtôbb a szerzôk îrôasz-
talânak fîôkjâban marad, a kiadott munkâk jelentôs részét
viszont raktârakban, padlâsokon ôrzik, mert nem akad
vevôjûk. Ennek ellenére a Magyar Talâlkozô keretében évrôl
évre megrendezett kônyvkiâllîtâson ôrômmel lâtbatjuk az
ûgynevezett emigrâciôs irodalom termékeit, amelyeknek szâma
szerény becslés szerint 300-400-500 kôtetre tehetô. Minden
erônkkel arra kell tôrekedniink, hogy minél tôbben vâsârol-
janak magyar kônyveket, de — mint az Arpâd Szôvetség mâr
hosszû évek ôta megkîvânja tagjaitôl — legalâbb évente egyet.

Nt. Ludwig A. Artûr (East Chicago, IN) legelsôsorban
azt kéri, a magyar nemzettel kapcsolatban sohase hasznâijuk a
kis jelzôt, mert az mâr eleve bizonyos kisebbségi érzést kelt
bennûnk is, mâsokban is. Kérdi, ki hallott mâr kis finn vagy
dân stb nemzetrôl. Mâsodik megjegyzése, hogy emigrâciôs
tudatra feltétlen szûkség van-, az emigrâciôt megtagadni nem
szabad, viszont azzai is tisztâban kell lenniink, hogy az a
magyar, aki kûlfôldôn szûletett, mâr nem emigrâciôs, hanem
kûlfôldi magyar. Harmadik észrevétele, hogy a magyar nyelv
tuddsa elengedhetetlen kôvetelmény, a nélkûl nincs magyar
mûveltség, de magyar nemzeti ôntudat sem lehet. Kr.e. 422
ôta zsidô, gôrôg, ôrmény és mâs tôrténeti példâk felsorolâsâval
bizonyîtja, mennyire igaz az a mondâs: "nyelvében él a
nemzet". Végûl arra mutât râ, hogy mâsok segîtségére nem
tâmaszkodhatunk, ônmagunk alakîtsuk ki kôzvéleményûnket,
és ônmagunk vâllaljuk kulturâlis, szociâlis és gazdasâgi téren
egyarânt a rânk vârô feladatok elvégzését.

Fazakas Ferenc {Mountsân View, CA) azt kifogâsolja, hogy
egyesek helytelenûl csehszlovâkokrôl vagy jugoszlâvokrôl be-



szélnek, holott csak csehek és szlovâkok, horvâtok és szerbek
vannak. Hasonlô hiba, amikor az elszakîtott teruleteken 1920
elôtt szûletett személyek sziilôhazâjaként nem Magyarorszâgot,
hanem az utôdâllamot nevezik meg. Stirling Gyôrgy elôadâ-
sâval kapcsolatban kiilôn râmutat arra a komoly veszélyre,
amely kûlônôsen két ténybôl tûnik ki: egyrészt abbôl, hogy
Magyarorszâgon 1980-ban mâr tôbben halnak meg, mint
amennyien szûletnek, ami kétségteleniil a magzatelhajtâs
megengedettségének kôvetkezménye, mâsrészt pedig abbôl,
hogy Magyarorszâgon jelenleg a gyermekeknek csupân 10 %-a
jâr hittanra, ami viszont az erkôlcsôs életmôd folytatâsânak
lehetôségét teszi kérdésessé. Megâllapitâsa szerint veszélyben
forog az emigrâciô is, mert az Amerikai Magyar Szôvetségben,
a kastli magyar gimnâziumban és a Katolikus Magyarok
Vasârnapjânak tâmogatâsa terén egyarânt vâlsâgos a helyzet,
aminek fôként a vilâgnézeti vagy politikai kôzômbôsség az oka
és magyarâzata.

Wass Albert vészkiâltâsa Erdély magyarsâgânak megmen-
tése érdekében megdôbbentô s arra int bennûnket, hogy
részben semmiféle anyagi âldozattôl sem riadhatunk vissza,
részben mindent el kell kôvetnûnk, hogy a magyarsâg szava
politikai vonatkozâsban is hallhatô legyen, mint ahogy Kônnyii
Ernô âllami szenâtorrâ és Lantos Tamâs kongresszusi képvi-
selôvé tôrtént megvâlasztâsa révén Kaliforniâban bizonyâra
hallhatôvâ lesz. Mindent meg kell tennûnk, hogy azok a
kivâlôsâgok, akik magyaroknak valljâk magukat, a legtelje-
sebb mértékben érezzék, hogy a magyarsâg môgôttiik van és
tâmogatja, megbecsûli ôket.

Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA) a Szentîrâsbôl vett
idézettel magyarâzza meg, milyen értelemben hasznâlta a
magyar nemzetre vonatkozô kis jelzôt. Azt akarta csupân
hangsûlyozni, hogy sok nagyobb népességû vagy terûletû
orszâg kôzûl is a magyar nemzetet ismerik 1956-os bâtor
felkelése ôta vilâgszerte nagynak, hôsnek.

Dr. Ndnay Endréné (Los Angeles, CA) a Wass Albert
kiadâsâban megjelent s Erdély magyarsâgânak sorsâval
foglalkozô "Transylvania and the Hungarian-Rumanian Prob-
lem" cimû kônyvet dîcsérte, majd azt mondta el, hogy azt
leânya eljuttatta Max Kampelmanhoz, az Egyesûlt Allamok



madridi kiildôttségének vezetôjéhez, aki viszont azt a Fehér
Hâz egyik legbefolyâsosabb egyéniségének adta ât. Kampel-
man kaliforniai ûtja sorân arra is îgéretet tett, hogy a madridi
konferenciân az erdélyi kérdést is felveti.

Lengyel Alfonz dr. (Cincinnati, OH) arra hivta fel a
figyelmet, hogy az eurôpai biztonsâgi konferencia gondolata
tulajdonképpen Khrushchev agyâban szûletett meg, majd azt
mondtael, hogy Kînâban, ahol âsatâsokat vezetett, az ûjsâgok
a Szovjetuniôt nyiltan a yaltai szerzôdés megszegésével
vâdoltâk, fôként Afganisztân megszâllâsâval kapcsolatban.
Erre a tôrténetesen éppen akkor Pekingben jârô Bush
elnôkhelyettes figyelmét is felhîvta s a yaltai szerzôdés
felûlvizsgâlatât javasolta. Azt kéri, hogy a XX. Magyar
Talâlkozô is tegyen erre illetékes helyen javasiatot. Végiil
Nâdasjânos dr. elôadâsâhoz fûzi azt a megjegyzést, hogy azok
a râdiôk, amelyeknek adâsai ellen joggal kifogâsok meriil-
hetnek fel, nem kormânyzati szervek, ezért kivânalmainkat
velûk szemben csak megfelelô jogâszi kôrûltekintéssel érvé-
nyesîthetjûk.

Masszi Lajos (Boston, MA), mint a Massachusettsi Magyar
Egyesûlet elnôke, gyakorlati példâkat hoz fel arra, hogyan és
mit lehet a magyar nyelv fennmaradâsa és a magyar kônyv
terjesztése érdekében szôval, kiâllîtâsok és vacsorâk rendezé-
sével tenni. Az emlîtett példâk mind kivâlô munkâssâgrôl és
meglepôen szép eredményekrôl tanûskodtak.

Vizsolyi Daniel dr. (Buffalo, NY) a fiatalok mielôbbi
bekapcsolâsât sûrgeti a magyar szervezetek mukâjâba. A
tâvolabbi magyar jôvô biztosîtâsa céljâbôl azt javasolja, hogy a
magyar szervezetek adjanak ôsztôndîjakat olyan magyar
fiataloknak, akik politikai tudomânyok (political sciences)
tanulmânyozâsa révén diplomâciai pâlyâra készûlnek, ahol
tudâsukat a magyarsâg javâra tudjâk majd kamatoztatni. Azt
se felejtsûk el, hogy valahol utat tévesztettûnk, amikor szinte
kizârôlag nyugati kapcsolatok kiépîtésére tôrekedtûnk, holott
legtôbbszor csak elutasitâsban volt részûnk. A turâni népekkel
valô rokonsâgunk lehetôségeit is ki kellene aknâznunk. Nem
vitâs, hogy példâul Kînânak, Japânnak és tôbb mâs keleti
orszâgnak szûksége lenne nyugati rokonra, nekûnk pedig keleti
hatalomra.



Szentmiklôsy Éles Géza dr. a "Radio Liberty" és a "Free
Europe" adâsaival kapcsolatos javaslat megtételét a kor-
mânyzati szerveknél feltétlenûl sziikségesnek tartja. Meggyô-
zôdése, hogy az nem is marad eredménytelen. Kôztudomâsû,
hogy éppen az 1956-os magyar szabadsâgharc leverése utân
foganatosîtott erélyes intézkedések az akkori amerikai kormâny
kiilpolitikai âllâsfoglalâsânak megfelelôen tôrténtek.

Haraszti Endre (Hamilton, Ontario, Kanada) megâlla-
pîtâsa szerint otthon gyakran hasznâljâk a "kis orszâg vagyunk"
kifejezést, amelyet ûjabban a szabad fôldôn megjelenô
îrâsokban is tôbbszôr megtalâlunk. Sokan elfeledkeznek arrôl,
hogy a "nagysâg" meghatârozôja nem feltétlenûl mennyiségi,
ezért az elôbbi kifejezés alkalmazâsa helytelen. Ugyanîgy
helytelen az is, amikor "10 milliôs magyar nemzet"-rôl
beszélûnk. Aki ezt teszi, nyilvânvalôan "10 milliôs magyar
âllam"-ra gondol, ami valôban 10 milliôs a trianoni hatârok
kôzôtt. Ezzel szemben a hozzâszôlônak az a véleménye, hogy a
magyar nemzet — beleszâmîtva az erdélyi, felvidéki, délvidéki
és lajtabânsâgi magyarsâgot, beleszâmîtva a szabad vilâgban
szétszôrôdott, magukat magyaroknak vallô, magyarul beszélô
tômegeket, — legalâbb 16 milliôra tehetô. Ez a 16 milliôs
nemzet nemcsak a mai hatârok kôzôtt létezik, de ott van
Erdélyben, ott van Szabadkân, ott van Kassân, ott van a vilâg
nagyvârosaiban, ott van mindenûtt, aboi magyarul gondol-
kodunk, beszélûnk s aboi szeretetûnket, indulatainkat a mi
magyar lelkûletûnk ârnyalja. Az âllamot a nemzettel sohasem
szabad ôsszetévesztenûnk.

(A szerkesztô megjegyzése: Mindaz, amit a hozzâszôlô
elmondott, csak akkor helyes és elfogadhatô, ha a nemzet szôt
a magyarsdg szôval cseréljûk fel, mert a nemzet szôban rejlô
fogalom szorosan ôsszefûgg az âllam fogalmâval. Kôz- és
nemzetkôzi jogilag ugyanis nemzet az âllamfenntartô nép,
tehât szabad orszâgokban a vâlasztôk ôsszessége nemzetiségre
valô tekintet nélkûl. A nemzethez valô tartozâs tehât az

âllampolgârsâg fûggvénye. Az orszâg hatârain kîvûl élô
magyarsâg azonban tôbb, mint a nép, ha tudatâban van
magyarsâgânak, de mégis kevesebb, mint a nemzet, mert
egyûtt âllamot nem tart fenn. Félreértések elkerûlése céljâbôl
tehât leghelyesebb 16 milliôs magyarsâgrôl és 10 milliôs
orszâgrôl beszélni.)



Nâdasjânos dr. ismételten râmutat a râdiôk hîrkôzlésének
fontossâgâra. Példâkkal bizonyîtja, hogy ez a hîrkôziés
egyoldalû. Azon keresztûl nem vâlik példâul ismertté, hogy az
Erdélyi Vilâgszôvetség, amelynek elnôke az elmûlt évben is
legalâbb 50.000 $ adomânyozâsâval jârult hozzâ a felmerûlô
kiadâsok fedezéséhez, a kormânyzati és tôbb szervezeti
felfogâstôl eltérôen a magyarlakta terùleteknek minden
tovâbbi târgyalâst mellôzô visszaadâsât kôveteli. Termé-
szetesen a râdiôkon keresztûl az a nézet sem vâlhatik ismertté,
amely szerint Helsinkiben megszegték a pârizsi békét, amely
vilâgosan kimondta, hogy az oroszok Ausztria megszâllâsânak
megszûntetése utân 30 napon belûl kôtelesek Magyarorszâgxôl
kivonulni. De ezek a râdiôk azokat a hîreket sem kôzvetîthetik,
amelyek a megszâllt terûleteken foganatosîtott jogtalan
intézkedésekrôl, példâul a kolozsvâri Hâzsongârd lerombo-
lâsârôl, az ottlakô magyarok, svâbok erôszakos kitelepîtésérôl
szâmolnânak be.

Szentendrey Istvdn a clevelandi Magyar Iskola részérôl
Papp Gâbor dr. megbîzâsâbôl a fiatalok bevonâsânak kérdésé-
vel foglalkozik. Szerinte a fiatalok itt vannak.csak fel kell kérni
ôket, hogy munkâba âlljanak. Természetesen ûtmutatâst is
kérnek és vârnak. A magyar nyelv és a magyar szellem
fontossâgât mindnyâjan elismerjûk. A Magyar Iskola ezt a
kettôt âpolja, nehéz feladatânak ellâtâsa érdekében azonban a
magyar egyesûletek segîtségére van szûksége nemcsak szellemi,
hanem anyagi vonatkozâsban is.

Bognàr Kdlmân dr. (Sarasota, FL) véleménye szerint
szervezett emigrâciô nélkûl csak teljes beolvadâsrôl lehet szô.
Az emigrâciô szakszerû és helyes megszervezése ad egyedûl
môdot arra is, hogy az elhagyott hazân segîtsûnk és lakôinak
sorsân kônnyîtsûnk. A szervezett emigrâciô azonban csak akkor
tud feladatânak eleget tenni, ha egységre tôrekszik, 1945-ôs
részlege tehât szorosan egyûttmûkôdik 1956-os részlegével,
mint ahogyan a clevelandi Magyar Talâlkozôkon kezdettôl
fogva s a mostani ankéton is tôrtént. A szervezett emigrâciô
egységébe azonban csak azok vonhatôk be, akik valôban
âtérzik a kettôs Trianon tragédiâjânak sûlyossâgât s akik
természetesnek talâljâk azt a tôrekvést, hogy a Kârpât-meden-
cében minden magyar egy hazâban élhessen és boldogul-
hasson.



Acs Imre dr. elôszôr is arra a nagyszabâsû mûre hîvja fel a
figyelmet, amely az Ârpâd Akadémia tagjainak vilâgszerte
folyô értékes munkâssâgârôl Idvân szâmot adni. Aztân tucatnyi
felmeriilt kérdésre vonatkozôan idézi a tudomânyos szakiro-
dalom elfogulatlan âllâsfoglalâsât, majd arra mutât râ, hogy
magyar vonatkozâsû részeinek pontos ismerete nélkûl sok szép
elgondolâs és lelkes fâradozâs eredménytelen marad.

Nddas Jdnos dr. zârô szavaival kôszônetét fejezi ki a rômai
katolikus papoknak, akik elôzô nap lelkiismeretesen meg-
târgyaltâk a magyar jôvô kilâtâsait a szabad fôldôn. Meglâ-
tâsaik nélkûl a most zârulô ankét eredménye hiânyos lenne.

Stirling Gyorgy elôadâsâval kapcsolatban javasolja: ha mâr
megtôrtént a Helsinki megâllapodâs, akkor kôveteljûk, hogy
Magyarorszâg kormânya tegye lehetôvé a megâllapodâs
szellemében az eszmék szabad beâramlâsât, a magyar kônyvek
és ûjsâgok szabad bevitelét, valamint a politikai szervezkedés
szabadsâgât, a tôbbpârt-rendszert, s ennek értelmében a sza
bad vâlasztâsokat. Kîvânsâgunkat a zârônyilatkozatban is
fejezzûk ki.

A Magyar Talâlkozô kanadai résztvevôitôl ûgy értesûlt,
hogy 1982-ben a szlovâkok vilâgkongresszust rendeznek
Torontôban, amelyen egyes magyar vezetôk is megjelennek,
mint megfigyelôk.

Arra kéri dr. Gyallay-Pap Domokost, készitsen elô ebben a
târgyban az 1981. évi Magyar Talâlkozôra ankétot, hogy
annak keretében kialakîtsuk a magyar âllâspontot, amelynek
képviseletére mâr elôre is felkéri dr. Gyallay-Pap Domokost.

Ft.Irdnyi Ldszlô dr., Sch.P. (Washington, D.C.), mint az
ankét elnôke, bejelenti, hogy tôbb hozzâszôlô nincs, kôszônetet
mond az elôadôknak és hozzâszôlôknak s az ankétot berekeszti.

Megjegyzés

Az ankét keretében hangzott el Haldcsy Endre dr. (Reno,
NV) beszâmolôja a Magyar Adattâr eddig elért eredményeirôl,
valamint Sdndor Andrds (McGraw, NJ) jelentése az Egyesûlt
Allamok terûletén mûkôdô magyar iskolâkrôl. Ezeket a kôtet
"Beszdmolôk" cimû fejezetében kôzôljûk.



IV.

beszAmolôk

Haldcsy Endre dr. (Reno, NV):

A MAGYAR ADATTÂRRÔL

Mint ismeretes, vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérez-
redes a X. Magyar Talâlkozôn, mâr 1970-ben "mindenre
kiterjedô nyilvântartâs"-t siirgetett. 1978-ban ennek alapjân a
Magyar Intézet létesitése céljâbôl ôsszehîvott ankéton gyakor-
lati javaslatot tettem, amelyet a Magyar Talâlkozô elfogadott s
îgy 1979-ben a munkât el is kezdhettûk.

A Magyar Adattâr munkâjât ôt fôcsoport a mag^yarsâg
politikai megosztottsâgânak megfelelôen Csonka-Magyar-
orszâgra vonatkozôan vitéz Szathmdry Kdroly, a Délvidékre
vonatkozôan Shisman Endre alelnôk, Erdélyre vonatkozôan
Zolcsdk Istvdn, a Felvidékre vonatkozôan Sirchich Ldszlô, mas
orszâgokra vonatkozôan pedig Urmôs Antal irânyitâsâval
végzi. Most azon fâradozunk, hogy minden fôcsoporton belûl
kilenc szakmai fôosztâlyt alakîtsunk. Az egyes fôosztâlyok
adatgyûjtési kôre nagyjâbôl az âllamok minisztériumainak
hatâskôréhez hasonlô a kilencedik fôosztâly kivételével, amely
kimondottan és kûlôn a tôrténelemmel foglalkozik. A fôosz
tâlyok munkâjânak elvégzésére még munkatârsakat keresûnk.
Értékes fôosztâlyi anyagokat mâr kaptunk a magyar iparra,
sportolâsra vonatkozôan. Kapcsolatba keriiltûnk tôbb magyar
intézménnyel is, mint amilyen példâul a Svédorszâgban létezô
Északi Magyar Archîvum vagy a mâriazelli Mindszenty
Mûzeum. Svâjcbôl magyar kônyvkiadô vâllalat is jelentkezett,
amely amerikai ôsszekôttetést keres.

Szervezetiinket tanâcsadô testûlettel egészitettûk ki, amely-
nek 12 tagjât mâr fel is kértûk. Ezt a testûletet most mâs
orszâgokban lakô kivâlô magyarokkal igyekszûnk bôvîteni. Az
inditâst erre a hangszalag-kônyvtâr gondolatânak megvalô-
sîtâsa adta. Marton Lajos mâr korâbban felvetette azt a
kérdést, vajon azok a fôleg fiatalabb magyarok, akik nem
olvasnak olyan kônnyen, mint az idôsebb korosztâlyokhoz
tartozôk, nem hallgatnânak-e szivesen olyan hangszalagokat.



amelyekre magyar irodalmi és zenei alkotâsokat vettek fel. Ma
mâr vannak elôadômûvészeink (kôztûk Szeleczky Zita is), akik
hajlandôk a kôzremûkôdésre, hozzâjuthatunk stûdiôhoz, ahol
a hangszalagokat elkészîtik és van olyan mûszaki szakem-
berûnk, aki a felvételeket irânyîtani tudja. Csak egy hiânyzik
még: az a par tizezer dollar, amellyel el lehetne indulni.

Amikor megtudtuk, hogy a szôvetségi kormâny illetékes
szerve 1980-ban vagy 3 milliôt juttat etnik tanulmânyok
tâmogatâsâra, 47,000 $-os grant-et kértûnk. Ugyanakkor
hoztuk létre az elôbb mâr emlîtett, fôként nevelôkbôl allô
tanâcsadô testûletet. A grant-et 1980-ban ugyan nem kaptuk
meg, de az illetékesek azzal bîztattak bennûnket, hogy

1981-ben lehetôség nyîlik erre. Egyûttal ôsztônzést kaptunk
arra is, hogy szervezetûnket kûlôn jegyeztessûk be. A Magyar
Adattâr Nevada âllam terûletén mâr mint "Hungarian Data
Center, Incorporated" mûkôdik, amely az Internai Revenue
Service-tôl adôkedvezményt is kapott. Ez azt jelenti, hogy aki a
Magyai Adattârnak ad, azt adôjâbôl levonhatja.

Tovâbbi terv a pârtolô tagok toborzâsa fôleg nem
magyarok kôzûl. A "supporting membership" évi 10 $
ellenében a magyarsâgot ismertetô kiadvânyokhoz juttatnâ
az érdeklôdôket s îgy a magyarsâg irânt barâtsâgos hangulatot
kelthetne, tâplâlhatna. Erre szûkség is lenne, mert mâris
értesûltûnk példâul arrôl, hogy az olaszorszâgi Milano
vârosâban Dragan Foundation néven român szervezet mû
kôdik, amely magyarellenes hîrverést folytat, sôt Carter volt
elnôkhôz levelet intézett s abban azt kérte: "please repuise any
false information campaign and pressure made by unfair, new
American citizens", "fighting at the présent in the streets in
Transylvania". Ilyen megnyilatkozâsokkal szemben barâtokra
van szûkségunk. Munkânk nem kônnyû, mert ellenségeink
ereje nagy. Az emlîtett milânôi Dragan Foundation évi 2 milliô
$-t kap a român âllamtôl, amely a bukaresti tôrténészkon-
ferenciâra érkezô kûlfôldi tôrténészek tâjékoztatâsânak céljaira
is 20 milliô $-t bocsâtott rendelkezésre.

A Magyar Adattâr kiadâsai a fentiekkel szemben 1978/79-
ben 171 $ 09 centet, 1979/80-ban pedig 545 $ 01 centet tettek
ki, de fedezet ezekre sem volt. Kûlôn szâmlân igyekszûnk
ôsszegyûjteni azt a 600-700 $-t, amely a "Rêvai Nagy
Lexikona" teljes sorozatânak beszerzéséhez szûkséges s amelyre



eddig a Magyar Târsasâg 25 $-os adomânyâval egyutt 185 $
gyûlt ôssze. Mondanunk is felesleges, hogy a Charlestonban
tervezett hâztôl, magyar mûzeumtôl még nagyon messze
vagyunk, pedig arra rôvidesen szûkség lesz, hogy ott minden-
kinek rendelkezésére âlljon az ôsszegyûjtôtt anyag. Mâr eddig
is igen sok értékes adat gyûlt ôssze, aminek alapjân vâlaszolni
tudtunk a hozzânk intézett szâmos kérdésre.

A Magyar Adattâr jelenieg négy kéréssel fordul a magyar
emigrâciôs târsadalomhoz: 1./ ki-ki kôzôlje azok nevét, akiket
pârtolô tagokul tôrténô feikérésre alkalmasnak gondol; 2./
legyen szîves kôzôlni, hol, milyen értékes adatok lelhetôk
fel; 3./ jelentkezzék mindenki, aki a fôosztâlyok keretében
hajiandô munkât, kôzremûkôdést vâllaini; 4./ kûldjôn adôbôl
levonhatô adomânyokat a Magyar Adattâr céljaira.

Ôsszefoglalâsként: megindultunk, mûkôdûnk és fejlôdûnk.
Reméljûk, hogy a magyar ûgynek szolgâlatâra lehetûnk, és
reméljûk, Petôfi Sândor mâsfél szâz éwel ezelôtt irt verse:

"Mit tôrôdôm a hazâval,
A hazânak szâz bajâval?
Majd elmûinak a bajok" -

rânk, magyar emigrânsokra nem lesz vonatkoztathatô.

Sândor Andrâs {McGravi, NJ):

A MAGYAR ISKOLÂKRÔL ÉS ÔVODAKRÔL

"A magyar jôvô kilâtâsai a szabad fôldôn" cimmel
megtartott ankéton elhangzott hozzâszôlâs keretében vâlt
ismertté annak a felmérésnek az eredménye, amely az Egryesûlt
Âllamok terûletén mûkôdô magyar iskolâkrôl és ôvodâkrôl
készûlt. A felmérés azokra az iskolâkra és ôvodâkra vonat-
kozott, amelyeknek fenntartôja: 1.) katolikus egyhâzkôzség,
2.) reformâtus gyulekezet, 3.) katolikus egyhâzkôzség és
reformâtus gyulekezet egyutt, 4.) katolikus egyhâzkôzség vagy
reformâtus gyulekezet cserkészcsapatokkal egyuttesen, 5.)
târsadalmi egyesûlet. A cserkészcsapatok iskolâi a felmérés-
ben nem foglalnak helyet.

A kikiildôtt kérdôivekre kôzvetlenûl 29 iskola és ôvoda

vezetôsége vâlaszolt. A 29 kôzûl 1 mindennapos, 23 hétvégi, 5
pedig nyâri iskola ôsszesen 1501 tanulôval.



A Cserkész Szôvetség 1974. évi kimutatâsa szerint akkor 2
mindennapos, 16 hétvégi és 2 nyâri magyar iskola mûkôdôtt
899 tanulôval. Azôta tehât 9 ûj magyar iskola létesûlt, a
tanulôk szâma pedig 602-vel nôvekedett. Erdemes még
megjegyezni, hogy 4 régebbi magyar iskola 134 tanulôval 1974
és 1980 kôzt megszûnt, az 1979. évi Bethlen Naptâr adatai
szerint viszont még tovâbbi 4 magyar iskola mûkôdik.

A sûrû sorokkal gépelt 15 oldalas felmérés a fenntartô
testûleteken kivûl tôbbnyire a tanfelûgyelôk, igazgatôk,
tanârok, tanîtôk névsorât, a hasznâlt tankônyveket s a tanîtâsi
ôrâk szâmât is tartalmazza. A mûkôdô magyar iskolâk
székhelye: Akron, OH, Allen Park, Ml, Barberton, OH,
Bethlehem, FA, Bridgeport, CT, Chicago, IL, Cleveland,
OH (3, egy kôzépiskolai tagozattal). Détroit, MI, Duquesne,
PA, Fairport Harbor, OH, Fairfield, CT, Youngstown, OH,
Ligonier, PA, Linderi, NJ, Los Angeles, CA, Manville, NJ,
Miami, FL, New Brunswick, NJ (3, egy mindennapos és egy
kôzépiskolai tagozattal), New York, NY, Passaic, NJ, Perth
Amboy, NJ, Portola Valley, CA, Reseda, CA, South Bend,
IN, South Norwalk, CT, Toledo, OH, Trenton, NJ,
Woodbridge, NJ (ôvoda).

A felmérés nem teljes. A munka folytatôdik.

NddasJdnos dr. :

AZ ÂLLANDÔ TITKÂRSÂG TEVÉKENYSÉGÉRÔL,
A JAVASLATOKRÔL ÉS ÛDVÔZLETEKRÔL

November 30-ân délelôtt 9 ôrakor Nâdas Jânos dr., az
Allandô Titkârsâg vezetôje szâmolt be az elmûlt év folyamân
végzett munkârôl, az egész vilâgot behâlôzô, széleskôrû
levelezésrôl, a felmerùlt kôltségekrôl, a XIX. Magyar Talâl-
kozô krônikâjânak kiadâsârôl és terjesztésérôl, az illetékes
kormâny- és egyéb hatôsâgokhoz intézett felîratokrôl, valamint
a Magyar Talâlkozô, az Ârpâd Akadémia és az Arpâd
Szôvetség tagjaihoz kikûldôtt kôrlevelekrôl, végûl pedig a
jubileumi talâlkozô (kongresszus) elôkészitésérôl, megren-
dezésérôl. Oszintén sajnâlta, hogy nyâri gépkocsibalesete
kôvetkeztében az eredetileg egész hêtre tervezett jubileumi
eseménysorozat megrendezése elmaradt.

Orômmel szâmolt be arrôl, hogy a szabad vilâg minden



tâjârôl milyen sokan ûdvôzôlték a XX. Magyar Talâlkozôt s
âltalâban milyen elismeréssel méltattâk azt a két évtizeden
keresztûl szakadatlanul végzett munkât, amelyet a Magyar
Talâlkozôk folytattak. Kûlôn kiemelte Yves de Daruvar francia
diplomata ûzenetét, amelyet mint az Ârpâd Akadémia
tiszteletbeli tagja intézett a XX. Magyar Talâlkozô alkalmâbôl
az Ârpâd Akadémiâhoz, mint a szabad vilâgban élô, magyar
szârmazâsû tudôsok, irôk és mûvészek testûletéhez, amelyet "a
legértékesebb magyar kulturâlis intézmény"-nek nevezett.

Az Arpâd Akadémia Yves de Daruvar szerint nagyban
hozzâjârul ahhoz a fényhez, amelyet a magyar szellemi élet
sugâroz a vilâgba, amikor lehetôségeinek keretében megldsérli
a nemzeti kultûra és a tôrténelmi ôrôkség fenntartâsât annak
elleriére, hogy ebben a korszakban, amelyben élûnk, az
ezeréves haza sorsa igen viszontagsâgos. Mint mâr volt alkalma
errôl irni, megint râmutatott, hogy egy orszâg valôdi lelkûletét
néha csak kevesen ôrzik, de ezek egyûttal az egész nemzeti
kôzôsség helyett is gondolkodnak, s amikor a nemzet akaratât
âtmenetileg megbénîtjâk és szavât elhallgattatjâk, fenntartjâk
a reményt és szitjâk a haza ûjjâszûletésébe vetett hit lângjât. Az
Arpâd Akadémia s a jubilâlô Magyar Talâlkozô tulajdon-
képpen Szent Istvân kirâlyunk egyik legszebb tanâcsât kôveti,
amelyet fiâhoz, Szent Imréhez intézett: "Apâid tôrvényei és
hagyomânyai legyenek szentek elôtted, mert az a nép, amelyik
megtagadja ôseit, csak nehezen tudja létét és fennmaradâsât
biztosîtani".

Az ûdvôzlésekkel és iinnepi kôszôntôkkel egyutt szâmos
javaslat is érkezett az Allandô Titkârsâg ûtjân a XX. Magyar
Talâlkozôhoz. Ezek kôzûl az ankétok, megbeszélések tôbbet
részletesen megtârgyaltak, néhâny szakszerû elôkészîtés céljâ-
bôl kûlon bizottsâgok elé kertil, Dezséry Andrâs dr. (Adelaide,
South Australia) javaslatât azonban itt kell megemlitenûnk.
Ennek az a lényege, hogy a szâmkivetett magyar irôk, kôltôk,
lapszerkesztôk, valamint az irodalmi és vitaestek szervezôi
irâsaikban, mûveik cimeiben az otthonrôl irânyîtott anyanyelvi
mozgalomtôl valô megkûlônbôztetésiil az egyre jobban elter-
jedô "anyanyelv" szô helyett minden esetben, kôvetkezetesen
hasznâljâk a "magyar nyelv" megjelôlést.

A javaslatot annâl is inkâbb elfogadhatjuk, mert Dezséry
Andrâs dr., az "English and Other than English" cimmel
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Yves de Daruvâr ûzenete az Ârpdd Akadémidhoz.



kiadott ausztrâliai antolôgia szerkesztôje és kiadôja, aki tavaly
nâlunk arany Ârpâd-érmet nyert, s akit az idén (november
10-én) Ausztrâliâban kûlôn sajtôfogadâson ûnnepeltek, 18
orszâg nevében kôvetségek îrâsban kerestek fel elismerô
soraikkal, mégis a magyar nyelv megôrzését, âpolâsât tekinti
legszentebb hivatâsunknak, akârcsak a Magyar Talâlkozôk
tekintették két évtizeden ât és tekintik a jôvôben is mindenkor.

Az Âllandô Titkârsâg beszâmolôja nem lenne teljes, ha
nem tôrténnék emlités arrôl, hogy mindazok, akik a 20 Magyar
Talâlkozô kôzûl 10-nél tôbbôn vettek részt, ennek bizonyl-
tékaként kûlôn elismerô dîszoklevelet kaptak, amely azt
tanûsîtja, hogy a dîszoklevélen megnevezett kedves honfïtâr-
sunk 1961 november 24 és 1980 november 30 kôzt a Magyar

Talâlkozô ôsszejôveteleit, elôadâsait, mûsorait rendszeresen
lâtogatta, kôzel két évtizeden ât mind erkôlcsileg, mind
anyagilag ônzetlenûl tâmogatta, s ezzel a szabad fôldôn élô
magyarsâg nemzeti ôntudatânak, fennmaradâsânak és mû-
velôdésének érdekeit szolgâlta: ezért az Âllandô Titkârsâg
ôszinte megbecsûlését, legteljesebb elismerését és hâlâs kô-
szônetét érdemelte ki.

Az elôbb ismertetett beszâmolô utân az Allandô Titkârsâg
vezetôje a szokâsos zârônyilatkozat szôvegének elôkészitésére
hivatott kûlôn bizottsâg kikûldésére tett javaslatot.

MAGYAR TALÂLKOZÔK ALLANDÔ TITKÀRSÀGA
megâllapitjaés

ELISMERÔ DÎSZOKLEVÉL
kiadâsival kdzli, tanûsitja, hogy

kedves honfltârsunk

azohiôi Cleveland virosâban 1961. noveinher 24 és 1980. november 30 kozt megrendczcit
20 Magyar Talâlkozô Osszejôveteleit. elôadâsait. môsorait és kiâllitâsait rcndizcreacn
litogatta, kôzel két évtizeden ât mind erkôlcsileg. mind anyagilag ônzetlenûl tâmogatta. s
ezzel a szabad fbldôn élô magyarsig nemzeti ôntudatânak, fennmaradâsânak és mQvclô-
désénck érdekeit szolgâlta; ezért az Âllandô Titkârsâg ôszinte megbecsûlését. legteljesebb
elismerését és hâlâs kOszônetét érdemelte ki.

Kelt ohiôi Cleveland vârosiban. a XX. Magyar Talâlkozôn, az Or 1980.. s az eurôpai
magyar honfoglalâs 1084. évében. november hô 30. napjân.

az Allandô Titkârsâg vezetôje



V.

EREDMÉNYEK
KIHIRDETÉSE A DÎSZVACSORÂN

November 29-én, szombaton este a szokâsos diszvacsora
keretében kerûlt sor a huszadik évfordulôjâhoz érkezett
Magyar Talâlkozô ûnnepi kôszôntésére, majd a tudomânyos,
irodalmi, mûvészeti pâlyâzatok, valamint a fényképészeti
kiâllîtâs eredményeinek kihirdetésére, az Ârpâd-érmek és mâs
kitûntetések, elismerô oklevelek âtadâsâra.

Ft. dr. Irdnyi Ldszlô, Sch.P. (Washington, D.C.):

MAGYAR HÂLAADÂS

Ûnnepi kôszôntô
A Magyar Talâlkozô — immâr 20 éven keresztûl évrôl évre

— a magyar és egyetemes emberi eszmék talâlkozôja.
Modernnyi emberôltô, eszmeôltô!
Az eszmék vilâga nem vértelen ârnyék és erôtlen tûkrôzés,

mint ahogy a nemtôrôdôm mormogôk, a kôzômbôsek, az
ûnottak hirdetik. Êppen ellenkezôleg: csak az élô gondolât
erejében szûletik, âll és él minden valôsâg.

Kezdetben volt a Logosz, az abszolût Élô, személyes
GONDOLAT. Minden âltala lett és nélkûle semmi sem lett,

ami lett. És az O bôségébôl mindnyâjan merîtettûnk (Jân.l).
És ha ég és fôld elmûlnak, az Ô igéi el nem mûlnak (Mâté 24,
35).

Intézményeket és alakulatokat, nemzeteket és orszâgokat
lehet zsugoritani, csonkitani; az igazsâgot nem. Tanârokat
lehet elmozdîtani, katedrâkat és iskolâkat lehet megszûntetni
és elsorvasztani: az eszmét, a gondolatot nem. Egyedûl ezért
érdemes dldozni és kockâztatni. Eszmék és eszmények birto-
kâban vanjôvôje egyénnek és nemzetnek, akârmilyen sivâr is a
jelenje.

Nélkûlûk a lét és tevékenység elvesztette értelmét és értékét.
Nemzetének és az egész emberiségnek az tesz igazân szolgâ-
latot, aki élô és életrevalô gondolatokkal gyarapitja szellemi



vilâgât. Taine mondja valahol: Ha egy marslakô lejônne a mi
bolygônkra és szâmon kérné, mit mûvelt ennyi idô alatt a fôldi
nemzedék, bûszkén mutathatnânk râ arra a négy-ôt nagy
eszmére, amelyet az emberiség az évezredek folyamân
kidolgozott.

Ha a nagy magyar égi talâlkozôn, az apokalipszis idejében
és vilâgâban megkérdezi majd a jô Isten és a magyarsâg
ôrzôangyala, mit csinâlt, mit termelt, mit alkotott a magyar
emigrâciô, râmutathatunk a Magyar Talâlkozôkra, az Arpâd
Akadémiâra, a Krônikâkra. Ez lesz az Ûristen elôtt legfôbb
érdemûnk, menetlevelûnk a mennyorszâgba.

Ezért ûnnepi pillanat — szâzszorosan — a Magyar
Talâlkozô huszadik évfordulôja.

Ezért igazân a hâlaadds, magyar hàlaadds ûnnepe ez.
Ezért ûdvôzôljûk, kôszôntjûk, ûnnepeljûk a Talâlkozôk s az

Ârpâd Akadémia alapîtôit, a Krônikâk munkâjânak elindîtôit
és immâr hûsz éve apostolait, âldozatos munkâsait, prôfétâit:
dr. Nâdas Jânost, dr. Nddas Rôzsdt és dr. Somogyi Ferencet.

Valôban Illések ôk a magyar ûgy szekerének hûzdsdban-
vondsdban.

Ezért legyen ezerszeres hdla, kôszônet "ad multos annos"
szdmukra!

És kôszônet és szîvbôl jôvô szeretettel teljes ûdvôzlés kedves
mindnyâjuk szâmâra azzal a kôzôs hivatâstudattal, hogy

Mivagyunk a vezeték vdrai.
Nem tudjuk, hogyan, nem tudjuk, kinek,
De rajtunk keresztûl megy az ûzenet.
A magyari Igét hordja vdllunk.
Bennûnket idedllitottak! A Ilunk!

A XX. MAGYAR TALALKOZO KÔSZÔNTÉSE

Molndr Zsigmond dr. szertartâsmester angolul ûdvôzôlte a
vârosbôl tâvol levô Voinovich A. George clevelandi polgâr-
mester képviseletében megjelent Hyvnar Vaclav vârosi kôz-
igazgatâsi vezetôt, aki ugyancsak angol nyelven tolmâcsolta a
polgârmester szîvélyes ûdvôzletét abbôl az alkalombôl, hogy a
Magyar Talâlkozô huszadik évéhez jutott. Személy szerint
kûlôn kiemelte Nddas Jdnos dr. és Nddas Rôzsa dr.
kimagaslôan értékes, fâradhatatlan munkâssâgât, majd un-



af Cleiînîlmtîï
GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

PROCLAMATION

CONGRATULATIONS

THE HUNGARIAN ASSOCIATION

For the past 20 years the Hungarian Association has sponsored
the Hungarian Congress in Cleveland. This year the traditional get-
together of the Hungarian intellectual coiranunity is being held on
November 28-30, at the Statler Office Towers, previously known as
the Cleveland Plaza Hôtel.

The participants of the Congress are members of Hungarian
historical, médical, and engineering professional societies from
the United States and Canada, as well as from other parts of the
free world. The Congress also hosts the meeting of the highly-
respected Arpad Academy of Hungarian Scientists, Writers, and
Artists Abroad.

As Mayor of Cleveland, I am delighted to officially welcome ail
participants of the Hungarian Congress to our great city. I also
extend my thanks and appréciation to ail présent and past officers
of the Hungarian Association for their dedicated efforts to maintain
the Hungarian cultural héritage and for bringing the elite of
Hungarian intellectual life to Cleveland for the past 20 years.

NOW, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City of
Cleveland, do hereby offer this Proclamation of Congratulations to
the Hungarian Association, its Président Dr. John Nadas and to Dr.
Rose Nadas, the Association's Executive Assistant. Our best wishes
and greetings are also extended to ail members and guests of the
Hungarian Congress. We urge ail participants to continue their
efforts on behalf of freedom-seeking Hungarians in their homeland
on the shores of the Danube River, as well as for their brothers
and sisters living under Soviet domination in the entire Central
and Eastern Europe régions.

™ WITNESS WHEREOF, I have set my hand
-y '•/"and caused the Corporate Seal of the

City of Cleveland to be affixed on
1 this 28th day of Nove^iber, ,1980.

fyû&iA-cnKeJ^y



nepélyesen âtnyûjtotta azt a polgârmesteri nyilatkozatot,
dîszoklevelet, amely a Magyar Talâlkozô jelentôségérôl ta-
nûskodik és vezetôinek érdemeit méltatja. Nâdas Jânos dr-nak
kûlôn âtnyûjtotta — legjobb kîvânsâgainak kifejezésével — a
vâros arany kulcsât is.

A polgârmester koszôntôje utân a dîszvacsora kôzônsége
felâllt helyérôl és percekig tartô, hosszû, meleg tapssal
ûnnepelte az Âllandô Titkârsâg vezetôjét és legkôzelebbi
munkatârsât.

Fiedler Kdlmàn dr. (Chicago, IL) a Chicagôban székelô
Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség és annak elnôke. Ripa Karl dr.
nevében kôszôntôtte a XX. Magyar Talâikozôt s az Âllandô
Titkârsâg vezetôjét, Nâdas Jdnos dr-t, aki a Lengyel-Magyar
Vilâgszôvetségnek is alelnôke. Ripa Karl dr. elnôk ûdvôzlô
levelében a hagyomânyos lengyel-magyar barâtsâg jelentôségét
hangsûlyozta, és az egyuttmûkôdés fontossâgâra mutatott râ.

Dobolyi Arpdd fôcsoportvezetô, a Magyar Harcosok
Bajtârsi Kôzôsségének clevelandi fôcsoportja nevében iidvô-
zôlte a XX. Magyar Talâikozôt és annak vezetôségét, majd
mûvészi kivitelû emlékplakettet nyûjtott ât az Âllandô
Titkârsâg vezetôjének.

Molndr Istvdn a Magyar Csendôrôk Csalâdi Kôzôssége
nevében kôszôntôtte a XX. Magyar Talâikozôt és ugyancsak
mûvészi kivitelû emlékplakett âtadâsâval juttatta kifejezésre a
két szervezet kôlcsônôs megbecsûlését.

Somogyi Ferenc dr., az Ârpâd Akadémia fôtitkâra, soron
Idvûl kôzôlte a hallgatôsâggal, hogy az 1980. év magyarja az
Âllandô Titkârsâg vezetôje, Nddas Jdnos dr. lett. A kôzônség
megismétlôdô tapsorkânja kôzben Varga Sdndor, az Ârpâd
Szôvetség fôszéktartôja az év magyarjânak, aki egyben az
Ârpâd Szôvetség kormânyzôja is, ûnnepélyesen âtnyûjtotta az
Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjének nagy, arany
dîszjelvényét bordô bârsony szalagon.

Az Ârpâd Akadémia fôtitkâra és az Ârpâd Szôvetség
fôszéktartôja diszoklevél egyuttes âtnyûjtâsâval mondott kô-
szônetet dr. Nddas Rôzsdnak tôbb mint kétévtizedes, ônzetlen
magyarsâgszolgâlatâért.

Az ûjra meg ûjra fel-felzûgô taps elûltével Nddas Jdnos dr.
a kôvetkezôket mondta:

Thank you, Mr. Hyimar, for your kind words addressed to





me. Please convey our deepest appréciation and gratitude to
our beloved mayor, Honorable George Voinovich for this
proclamation, for the récognition of our cultural work and
achievements of two décades.

Hâlâsan kôszônôm a szeretetnek és elismerésnek ezt a nem

vârt megnyilvânulâsât, amely tôbbfelôl sugârzott ma felém.
Engedjék meg, hogy ezt az elismerést megosszam kedves

munkatârsaimmal, élûkôn dr. Somogyi Ferenccel, az Ârpâd
Akadémia fôtitkârâval, mindazokkal, akik hosszû évtizedeken
keresztùl hûséges fegyvertârsaim voltak és akiknek kitartô,
lelkes és âldozatos munkâja nélkûl nem tudtunk volna a
huszadik Magyar Talâlkozôig eljutni.

Kûlôn hâlâs kôszônet illeti a Magyar Talâlkozôk kivâlô
elôadôit, kôzremûkôdôit, szabadfôldi tudôsainkat, îrôinkat,
mûvészeinket, akik pâratlan tudâsukkal és tehetségûkkel
programjainkat gazdagokkâ és értékessé tették, vâllaltâk a
messze tâjakrôl valô eljôvetel tetemes kôltségeit is.

Minden Magyar Talâlkozô egy-egy hatârkô volt a magyar
emigrâciô orszâgûtjân. Ez is az, de kétségtelenûl jelentôsebb,
mint a tôbbi volt. A vândor ilyenkor megâll, visszanéz és
mérleget készît. Mi is ezt tessziik. Ujra meg ûjra erôt gyûjtûnk a
jôvôre, hogy tovâbb végezhessûk azt a magyar munkât,
amelyre magyar voltunk halâlunkig kôtelez bennûnket.

Minden tôrekvésûnknek az a célja, hogy magyar és magyar
kôzt ne legyen orszâghatâr; ezért kulônôs ôrôm szâmunkra,
hogy ma velûnk egyiitt ûnnepelnek az ausztrâliai, eurôpai,
kanadai, venezuelai magyarok képviselôi is. A magyar Szent
Koronânak mindnyâjan egyfoirmân tagjai vagyunk és mind-
nyâjan felelôsek is az ezeréves hazânak.

Az ût idâig sokszor nehéz, de mindig szép volt.
Meghatôdva kôszônôm meg ismét a kitûntetést.

ERMEK ATADASA

Nddas Jdnos dr., mint a Magyar Talâlkozôk Allandô
Titkârsâgânak vezetôje, — Somogyi Ferenc dr. birâlô-bizott-
sâgi elnôk felkérésére — Varga Sdndor Arpâd-szôvetségi
fôszéktartô kôzremûkôdésével

Flôridn Tibor kôltônek és îrônak, az Arpâd Akadémia
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elnôkének, mint az 1978. év legkivâlôbb magyarjânak,
ûnnepélyesen âtadta az Arpâd Szôvetség hûség- és hivatâsrendi
nagy, arany diszjelvényét bordô bârsony szalagon,

Fényes Mdria (Los Angeles, CA) szerkesztônek,
Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) îrônak,
KissJânos (Bay Village, OH) zeneszerzônek és karnagynak,
Lendvay Imre (St. Louis, MO) képzômûvésznek és
Polôny Elemér (New Yor, NY) festômûvésznek pedig
a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatokon

mâr korâbban elnyert arany vagy ezûst Ârpâd-érmeket
piros-fehér-zôld szalagon.

AZ ÂRPÂD-PALYAZATOK EREDMÉNYE

A XX. Magyar Talâlkozô (VIII. Magyar Kongresszus) a
birâlô bizottsâg véleménye alapjân s az Âllandô Titkârsâg
javaslatâra

arany Ârpâd-éremmel tûntette ki
1) a "The Panslavism" cimû tanulmânyt, amelynek

szevzôie Kostya Sândor dr. (Toronto, Ontario, Kanada),
2) a "Vilâghelyzet" cîmû kôtetet, amelynek szerzôje Ndnay

Endre dr. (Los Angeles, CA),
3) azokat a grafîkai mûveket, amelyeknek alkotôja Petry

Béla (Maitland, EL);

ezûstÂrpdd-éremmeljutalmazta
4) a "Mindszenty-emlékmise" cîmû zenemûvet, amelyet

Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) szerzett,
5) az "Ôszi harmat utân" cîmû kéziratos regényt, amely

nek szerzôje Kovdrczy Istvdn (Malmô, Svédorszâg),
6) a "Vasvirâg" cîmû verseskôtetet, amelynek szerzôje

Négyesy Irén (Smithville, OH),
7) az "Attila" cîmû tôrténelmi szînmûvet, amelynek

szerzôje Tarjdn Rôzsa dr. (Bées, Ausztria);

bronz Ârpdd-éremmel értékelte
8) "A kép" cîmû kéziratot, amelynek szerzôje Ormay

Ga6n'eZ(a (Toronto, Ontario, Kanada),
9) a "Szînhâz és nevelés" cîmû kéziratos tanulmânyt,

amelynek szerzôje Solymossy Ohvér dr. (Stockholm, Svéd
orszâg),



10) "A vilâg legérdekesebb panteolôgiai mûzeuma" cî-
mû tanulmânyt, amelynek szerzôje Vajda Endre dr. (Los
Angeles, CA),

11) a "Versem, az élet" cîmû verseskôtetet, amelynek
szerzôje Vindis Zoltdn (Adelaide, South Australia),

12) a "Szabadsâgharcos emlékmû" tervét, amelynek ké-
szitôje Szuchy Tibor dr. (West Hollywood, CA),

13) "Az 1956 oktôberi magyar felkelés rejtélye" dmû irâst,
amelynek szerzôje Szluha Istvdn dr. (Troy, MI);

diszoklevelet kapott
14) Balatoni Istvdn (yjiWiston, FL),
15) Domonkos Mdria (Toronto, Ontario, Kanada),
16) Rdcz Imre (Los Angeles, CA),
17) Utczds Mihdly (Warradale, South Australia),
18) Vdthy Kdlmdn (Don Mills, Ontario, Kanada);

az Arpdd Akadémia tagjai kôzûl a pdlydzatokon sikerrel
vett részt

19) vitéz Beszédes Lajos (King of Prussia, PA),
20) Dezséry Andrds dr. (Adelaide, South Australia),
21) £rde(yî/dz5e/(New York, NY),
22) Hahn Gellért dr. (Campsie, N.S.W., Australia),
23) Naphegyï Imre (Winnipeg, Manitoba, Kanada) és
24) Ôsze Andrds (New York, NY).

AZ ÉV MAGYARJA:

NddasJdnos dr., a clevelandi Magyar Târsasâg elnôke, az
Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos târselnôke, az Ârpâd
Akadémia Igazgatô Tanâcsânak elnôke, a Magyar Talâlkozôk
Allandô Titkârsâgânak vezetôje stb tôbb mint 30 éven ât
végzett kimagaslô értékû kûlfôldi magyar kôzéleti tevékeny-
ségének elismeréséûl.

AZ ÉV MAGYAR CSALÂDJA:

Kocsondy Zoltdn (Grand Rapids, Ml) és felesége, Tôrôk
Jûha Mdria csalâdja. A gyermekek kôzûl 3 fiû, 3 lâny; a
12 unoka kôzûl 6 fiû, 6 lâny. A gyermekek és unokâk mind
beszélnek magryarul és hiven ôrzik ôseik magyar hagyomânyait.



AZ EV MAGYAR EGYESULETE:

a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének zrildgszervezete,
amelynek fôcsoportjai és csoportjai a szabad fôldôn szétszô-
rôdott magyarsâg minden jelentôsebb kôzpontjâban évtizedek
ôta ôrzik és âpoljâk a magyar és keresztény, nemzeti
hagyomânyokat.

A FÉNYKÉPESZETI KIALLITÂS NYERTESEI

A XX. Magyar Talâlkozô képzômûvészeti kiâllîtâs^val
pârhuzamos fényképészeti kiâllîtâs pâlyâzatân

a legjobb kép\
Helcz Tibor (Syracuse, NY) vâszon-kidolgozâsos Baby

Pélican cîmû képe lett, amely plakettet nyert.

A szinesfelvételek csoportjâban
az elsô dijat Szent Kirdlyijdnos "Az utolsô vitorlâs",
a mâsodik dîjat Haldszi Ldszlô (Détroit, MI) "Tûzkarika",
a harmadik dîjat Dobolyi Andréa "Kikôtô" cîmû felvétele

kapta.

Elismerô dicséretben részesûlt

Vargha Zoltdn "Szent Istvân szobra" cîmû felvétele,
Lendvay Jôzsef "70 éves a magyar cserkészet" cîmû,

nagyîtott képsorozata, tovâbbâ

a fekete-fehérfelvételek csoportjâban
KnrôsiFerenc "Hâborûs emlék — Sopron" cîmû képe.

Kûlôn emlîtésre méltônak bizonyult dr. Dombrddy Gyula
"Tavasz", Haldszi Ldszlô (Détroit, MI) "Kéz a kézben", és
Csia Pâl "Tudomâny és aima" cîmû felvétele, tovâbbâ Tôth
Ldszlô 1945-tôl napjainkig készûlt képeinek sorozata.

DISZJELVÉNYEK ÂTADASA

Az eredmények kihirdetése utân Molndr Zsigmond dr.
szertartâsmester kôszôntôtte a nyerteseket és kitûntetetteket,
kûlônôsképpen az ôsi magyar katonaeszméket ôrzô s âpolô



Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségét. A birâlô bizottsâg
elnôke az év magyar csalâdjât és az év magyar egyesûletének
képviselôjét arra kérte, fâradjon az elnôki emelvényre. Ennek
megtôrténtével Nàdas Jànos dr. — Varga Sdndor kôzremû-
kôdésével — Kocsondy Zoltdnnak és feleségének, valamint
az MHBK vilâgszervezeti vezetôjét, vitéz Duska Lâszlôt
képviselô Dobolyi Ârpdd clevelandi fôcsoportvezetônek iinne-
pélyesen âtnyûjtotta az Ârpâd Szôvetség hûség- és hivatâs-
rendje részérôl a kitûntetô cîmmel egyiittjârô nagy arany
dîszjelvényt a bordô bârsony szalagon.

NddasJdnos dr. :

10

KÔSZÔNET
A dîszvacsora hivatalos része utdn

Ismételten hâlâsan kôszdnôm Dobolyi Ârpddnak a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôssége, Molndr Istvdnnak a Magyar
Csendôrôk Csalâdi Kôzôssége és dr. Fiedler Kdlmdnnak a
Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség nevében és képviseletében
mondott meleg, ûdvôzlô szavait, tovâbbâ dr. Molndr Zsigmond
szertartâsmesternek a mûsor kitûnô levezetését.

Sok kedves barâtot, egyhâzi és egyesûleti vezetôt, képviselôt
szeretnék egyenként bemutatni és ûdvôzôlni, ehhez azonban.
sajnos, nincs idônk. Szeretném azonban legalâbb kôszônteni
azokat a jelentôs szervezeteket, amelyek az utôbbi években a
Magyar Talâlkozôval pârhuzamosan tartjâk ûléseiket. Igy a
Magyar Orvosok Szôvetségét, a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek
Vilâgszôvetségét, a new-yorki Keleti Târsasâgot, a Râ-
kôczi Alapîtvânyt, a Szent Lâszlô Târsasâgot és Rendet, a
Szabadfôldi Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetségét, az Erdélyi Vilâg
szôvetségét, az Amerikai Magyar Bélyeggyûjtôk Egyesiiletét és
most elsô alkalommal a magyar katolikus papsâg ôsszejôve-
telét.

Kûlônôs ôrômmel ûdvôzlôm kôrûnkben a magyar ifjûsâgot
oly nagy gonddal nevelô Magyar Cserkész Szôvetség vezetôit,
tisztjeit és parancsnokait és tisztikarânak tagjait, akik itt
tartjâk évi konferenciâjukat és oly szép szâmban vannak most is
kôzôttûnk.

Ûdvôzlôm a magyarsâg nagy âtfogô szervezetei kôzôtt az



Amerikai Magyar Szôvetséget, a Kanadai Magyarok Szôvet-
ségét, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségét, a Magyar
Csendôrôk Bajtârsi Kôzôsségét, amely mâjusban ûnnepli a
magyar csendôrség fennâllâsânak 100. évfordulôjât, ûdvôzlôm
tovâbbâ a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetséget, a helyi szerve-
zetekkôzûl az Egyesûlt Magyar Egyleteket, a Hungaria Magyar
Szabadsâgharcosok Szervezetét, a Clevelandi Magyar Atletikai
Clubot, hogy csak a jelentôsebb szervezeteket emlîtsem.

Ebben a szép ôsszesereglésùnkben sok kivâlô magyar vezetô
van jelen, aki mind a szabadfôldi magyarsâg kimagaslô ér-
téke és a maga helyén pôtolhatatlan munkât végez. Az idô
rôvidsége miatt legalâbb annyit szeretnék megemlîteni, amire
rendkîvul biiszkék vagyunk, hogy magyar Amerika minden
fontosabb magyar gôcpontjârôl vannak itt lângolô lelkû,
fajtânkhoz hû magyar testvérek. Az ô érdemûk is, hogy
részvételûk révén a Magyar Talâlkozôk jelentôsége vilâgszerte
emelkedik.

Legutoljâra hagytam a magyar sajtô ûdvôzlését, a magyar
râdiôk kôszôntését, kôztûk, mint magyar sikert, a most
megindult magyar kâbel-televîziô lelkes életrehozôit, akik ezt a
jubileumi ôsszejôvetelûnket is megôrôldtik.

Szeretettel kôszôntôm végiil a kedves clevelandi kôzônséget,
kedves barâtainkat, tâmogatôinkat, pârtfogôinkat. Érezzék
ûgy, hogy a ma este a Magyar Târsasâgra és reâm hullô
elismeréseknek ôk is megérdemelten részesei.

Tartson meg bennûnket a jô Isten egymâs szeretetében és a
magyarsâg lankadatlan tovâbbi szolgâlatâban.



VI.

ZÀRÔNYILATKOZAT

Az 1980 november 28-ân, 29-én és 30-ân Cleveland
vârosâban megrendezett XX. Magyar Talâlkozô elsôsorban a
szabadfôldi magyarsâg jôvôjével foglalkozott. Megâllapitotta,
hogy a szabadfôldi magyarsâg fennmaradâsa érdekében
szervezett emigrdciôra van szûkség. Minden magyar intéz-
mény, egyhâz, egyesûlet, fôrum teljesitse a maga hivatâsânak
megfelelô kôtelességét.

1. A magyar nyelv tuddsa nélkûl a magyar jôvô kilâtâs-
talan. Mûkôdjenek tehât magyar iskolâk minden egyhâznâl,
ha kell, fizetett tanerôk alkalmazâsâval. Tovâbbmenôen
bennlakô kôzépiskolâkat kell szervezni, ahol angol nyelven
vagy a befogadô orszâg mâs nyelvén, de a hagyomânyos
magyar szellemben oktatjâk, nevelik a szabadfôldi magyar
ifjûsâgot.

2. A târsadalmi szervezetek, egyesûletek a maguk tekin-
télyének latba vetésével kôvessenek el mindent, hogy a magyar
szûlôk gyermekeiket rendszeresen jârassdk magyar iskoldkba és
magyar cserkészetre.

3. A szôrvdnymagyarsdgot nemcsak fel kell térképezni,
hanem minden rendelkezésre allô eszkôzzel a magyar kôzéletbe
is be kell kapcsolni.

4. Erôteljesen arra kell tôrekedni, hogy ne legyen magyar
egyén és csalâd, aki nem tartozik magyar egyhdzhoz, nem jârat
magyar lapot, nem vâsârol magyar kônyvet. Az Ârpâd
Szôvetség ennek a tôrekvésnek megvalôsitâsât kîvânja meg
tagjaitôl.

5. A magyar csalâd magyarsâgânak megôrzése érdekéhen
a szabadfôldi magyar nôkre, édesanydkra is az âtlagon felûl
tôbb feladat megoldâsa vâr. Be kell kapcsolôdniuk az amerikai
kôzéletbe és képviseletûk megerôsîtésére fel kell venniûk a
kapcsolatot a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) szervezetével.



6. Kôvetkezetesen tudôsîtanunk kell, hogy a magyarsdg
nem"kisnemzet". Kôzel 16 milliôs lélekszâmâval kétségtelenûl
a kôzépnemzetek kôzé tartozik, a népek csalâdjâban elôkelô
helyet foglal el, létszâmâval megelôzi a svédeket, dânokat,
belgâkat, hollandokat stb, szellemi (tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti) alkotâsaival és mâs teljesîtményeivel viszont a
legelsôk kôzé tartozik.

A magyarorszâgi kormânyzattôl a Magyar Talâlkozô
(Kongresszus) elvdrja és kôveteli, hogy.

1. a helsinki megâllapodâs értelmében tegye lehetôvé a
magyar politikai élet teljes szabadsdgdt, az abbôl kirekesztett
magyar milliôk szâmâra biztosîtsa a tôbbpârtrendszer beve-
zetését és a szabad vâlasztâsokat;

2. hatdrozottan lépjenfel az erdélyi és felvidéki magyarsdg
tervszerû kipiLSztûdsdnak megakaddlyozdsa érdekében és nyil-
tan sûrgesse, kôvetelje a Magyarorszâggal fôldrajzilag is szoros
ôsszefûggésben levô elcsatolt, magyar tôbbségû terûletek
visszacsatolâsât a "szocialista testvér"-âllamoktôl — târgya-
lâsok nélkûl;

3. kôvessen el mindent a magyarsdg természetes szapo-
roddsdnak emelkedése érdekében-,

4. a szellemi dramlatok kôlcsônôs kicserélôdésének biz-

tosûdsa céljâbôl tegye lehetôvé a szabadfôldi magyarsâg saj-
tôtermékeinek (lapjainak és kônyveinek) beengedését Magyar-
orszâgra és ugyanezt szorgalmazza Erdélyre és a Felvidékre.

5. egész âltalânossâgban: magyar és magyar kôzôtt ne
legyen orszdghatdr.

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) egységes âllâspontja
szerintazok kivételével, akik kimondottan a szovjet érdekeinek
szolgâlatâba szegôdtek: minden magyar egyformân tagja a
magyar Szent Korona testének. Ezen az alapon kéri az Egyesûlt
Nemzetek Szervezetétôl, kûldjôn ki nemzetkôzi vizsgdlô bizott-
sdgot, amely Erdély és a Felvidék magyarsdgdnak ûldôztetését
és tervszerû felszdmoldsdt tények alapjdn lesz hivatott meg-
dïlapîtani.



A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) Reagan Ronald sze-
mélyében szeretettel kôszônti az Amerikai Egyesiilt Allamok ûj
elnôkét és munkatârsait, tôle és tôlûk vârja az Amerikai
Egyesiilt Âllamok régi hatalmânak és tekintélyének vissza-
szerzését, valamint az alâbbi javaslatok megvalôsitâsât, ame-
lyeket az egymilliôs amerikai magyarsâg nevében, de az
Amerikai Egyesiilt Allamok jôvôjének biztositâsa érdekében
terjeszt elô:

1. A sziilôk hatârozhassâk meg azt az iskolât, amelyikbe
gyermekeiket jâratni kîvânjâk, az indokolatlan "buszoztatâs"-X.
tehât sziintessék meg.

2. Âllîtsâk vissza az erkôlcsoktatdst és az imdt az iskolâk-
ban és érvényesîtsék az erkôlcsi kôvetelményeket a kôzélet
minden vonalân is.

3. Akadâlyozzâk meg a tâvolbalâtôkon, râdiôkon, sajtô-
termékeken keresztiil érvényesiilô erkôlcsrombolô kîsérleteket,
valamint a szennyirodalom terjesztését, mert az alkotmâny
nem ezekre akart lehetôséget nyûjtani.

4. Kiméletleniil ûldôzzék a tôbbszôrôs gyilkossâgok el-
kovetôit, a tetemes vagyoni kârok okozôit, egyes fôbenjârô
bûncselekmények elkôvetôivel (példâul a kâbitôszerkereske-
dôkkel, gyûjtogatôkkal, repûlôgéprablôkkal) szemben pedig
vezessenek be rôgtônitélô birôsâgi eljârâst. Vezessék be a
fegyvertartds ellenôrzését is (gun control).

5. Tdmogassâk a valôban rdszorulô szegényeket lehetôleg
munkaalkalmak és kereseti lehetôségek biztosîtâsâval, de ne
segélyezzék munka nélkiil a tôrvénytelen gyermekekkel ren-
delkezô anyâkat.

6. Vizsgdljdk felûl és rostâljâk ki azokat az utôbbi idôben
elburjânzott "Fédéral Agency"-V.et, amelyek milliârdokat
emésztenek fel a nélkiil, hogy a nemzet javât elômozdltanâk.

7. Egy nyugdijndl tôbbet senkinek se engedélyezzenek.
8. Az egyenlô elbânâs elve alapjân kôveteljék meg, hogy a

kûlfôld felé hireket sugdrzô két amerikai rddiôdllomds a
szabadfôldi népcsoportok (magyar osztâlya tehât a szabadfôldi
magyarsâg) târsadalmi tevékenységérôl, kôzmûvelôdési mun-
kâssâgârôl és politikai kivânsâgairôl is rendszeresen kôzôljôn
hireket és tâjékoztatâsokat.



A Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga ezûttal kiilôn is
kôszônetet mond minden kôzremûkôdônek, tâmogatôjânak
és vendégének, asajtô, râdiô vezetôinek s fôként azoknak, akik
mâs vilâgrészekrôl vagy orszâgokbôl vagy tâvolabb esô
vidékekrôl komoly anyagi âldozattal vettek részt a XX.
jubileumi Magyar Talâlkozô (Kongresszus) eseményein, s
âltalâban mindenkinek azért az ônzetlen szolgâlatért, amellyel
az egyetemes magyarsâg érdekeit kétségtelenûl jelentôs môdon
elômozdîtottâk.

Cleveland, 1980. november 30-ân.

Dr. Nddasjdnos,
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsdgdnak elnôke



VII.

AZ ârpAd akadémia
XV. KÔZGYULÉSE ÉS ELÔADÂSAI

Flôridn Tibor elnôki megnyitôja:

HOGYAN VÉDEKEZZÛNK
A CSUGGEDÉS ÉS A KULTÛRA

HANYATLÂSA ELLEN?

A hûszéves Magyar Talâlkozô keretén belûl mi egy
szerényebb, 15 éves fordulôt ûlûnk s hogy ezt megtehetjûk,
annak a néhâny szivôs, âldozatos magyarnak kôszônhetjûk.
akiknek nevét péntek este hâlâs tisztelettel mâr megemlitet-
tem. Az Ârpâd Akadémiâval kapcsolatban azonban még
értékes, lelkes tagtârsainkat kell megemlîtenem, akiknek
tehetsége és munkâja nélkûl nem lenne Akadémia. És fol kell
idéznem két személy emlékét, fôtiszteletû Béky Zoltânét, az
ônmagât a magyarsâg elôhaladâsâért és sorsânak megjavîtâ-
sâért elégetô nagy példânkat és dr. Szâsz Bêlât, a kivâlô
tôrténészt, 6 magyar tankônyv kiadâsânak egyik megszerve-
zôjét, nagyrabecsûlt és szeretett, hajdani barâtomat.

Tizenôt év jelentôs egy olyan intézmény életében, amely
olyan tagokat mondhat magânak, akik munkâjukkal, tevé-
kenységiikkel egyre nôvekvô sikert értek el és ezzel nemzetiink
jô hirét nôvelték. Csùggedésûnk pillanataiban gondoljunk
arra, hogy egy 16 milliô lelket szâmlâlô, tehetséges nép fiai
vagyunk és egyre jônnek a hirek hozzânk arrôl, hogy
Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken és a Kârpâtaljân is
nônek kimagaslô tehetségeink és Magyarorszâgon szaporodik
azoknak a szâma, akik lâtjâk a nemzet problémâit és akik
biztosîtékai annak, hogy kellô idôben — rajtunk kîvûl is —
sokan lesznek, akik megszôlaltatjâk a nemzet lelkiismeretét.

Hiszem tehât, hogy ha egy katasztrôfa mindnyâjunkat
el nem sodor, akkor ôsszefogott erôvel meg tudjuk oldani
problémâinkat. Magyarorszâgra gyakorolt erkôlcsi nyomâssal
megâllîthatjuk az ôngyilkossâgok egyre nôvekvô szâmât és a
népszaporodâs végzetes csôkkenését.

Kôzôs munkâval nemcsak népûnk egyéni, emberi jogaiért



szâllhatunk sîkra, hanem egy olyan korban, amikor Eurôpa
kisebb nemzetiségei is a legjobb ûton vannak ahhoz, hogy
megszervezzék ônkormânyzatukat, akkor a magyarsâgnak,
mint a legnagyobb, idegen hatalom alâ kerûlt eurôpai
nemzetiségnek egyre nôvekszik az esélye arra, hogy nemzeti
jogainak érvényt szerezhessen. Az idôk jele, hogy az Egyesùlt
Nemzetek Szervezete a jôvôben mâr foglalkozni kivân a
nemzetiségek sorsâval és ôrômmel jelenthetem, hogy a
bizottsâgnak, amelynek hatâskôrébe utaltâk ezt az ûgyet,
vezetôségébe tartozik a magyarsâg jô barâtja, dr. Ermacora
Félix osztrâk képviselô, aki rokonszenvének tanûjelét adta azzai
is, hogy nemrégen Erdélyt meglâtogatta és annak néhâny
magyar vezetô emberével talâlkozott és beszélgetett is.

Minderre azért mutattam râ, hogy hitet ébresszek —
magryar szempontbôl — mindnyâjunkban.

A vilâg azonban ôsszefûggô egész és nem lehet abbôl
kiszakîtani magyar problémâinkat, sem egyéni tudomânyos,
irodalmi, vagy mûvészi célkitûzéseinket. Tudomâsul kell
vennûnk, hogy az egész vilâgot érintô vâlsâg legsûlyosabb
korszakâban élûnk és az emberiség még nem volt — sem
politikailag, sem kulturâlisan — ilyen fenyegetô kôrûlmények
kôzôtt, mint ma. A harmadik vilâghâborû vagy az egész
nyugati kultûrânkat elsôprô, gyâva megadâs réme fenyeget.

Védekezésûnknek csak kétféle ûtja lehetséges. Polgâr-
târsaink felvilâgosîtâsa és a nihil felé rohanô korszakunkban a
minôséghez valô âllandô ragaszkodâs.

Ûgy rémlik elôttem, hogy az egész nyugati kultûra ha-
nyatlâsânak korszakât éljûk. Nagy hiba lenne, ha mi,
magyarok is alâmerûlnénk a hanyatlôkkal. Éppen ilyen
korszakban kell megmutatnunk, hogy a reklâmok, rekordok, a
mennyiség és az emberi kapcsolatok és az életszemlélet
eldurvulâsânak korszakâban az Arpâd Akadémiâba tômôrult
szellemi emberek kifogyhatatlan tûrelemmel és bâtorsâggal a
minôség, a szellem, a tisztesség és az igazsâg elsôbbrendûségét
hirdetik az elanyagiasodâssal, a hatalmâval visszaélô âllammal
és a szabadsâgot szabadossâggâ alacsonyitô kôzfelfogâssal
szemben.

Vissza kell térnûnk a szellemhez, amely egyetlen mene-
dékûnk, elvehetetlen kincsiink. Vissza kell âlhtanunk a
minôség tiszteletét a vâsâri és selejtes helyett. Reklâm helyett



kritikât kell adnunk, propaganda helyett mûvészetet, szônoki
formâk helyett a kendôzetlen igazsâgot, beleegyezés és
megalkuvâs helyett hatârozott âllâsfoglalâst, szerep helyett
hivatâst, program helyett életet, kenyeret és szabadsâgot.
Vissza kell szereznûnk a szônak nemcsak hitelét, hanem értékét
és sûlyât is, hogy ûgy tekintsenek reâ, mint legnagyobb
eligazltônkra itteni életûnkben.

Lélek, szellem, minôség: legnagyobb fegyvereink —
magyar nyelvûnkôn kîviil, — amelyekkel védekezhetûnk,
nemcsak kifelé, hanem befelé is, azokkal szemben, akiket a
beteg kor magâval sodort. Velûk tarthatjuk fônn ônmagunkat
mâs népek kôzôtt. Semmi mâsra nem hivatkozhatunk, csak
ezekre, semmi mâsra nem épîthetunk, csak a szellemre, arra,
amit magunkkal hoztunk hazânkbôl és megtiport, mâs
nemzetek alâ kényszeritett terûleteinkrôl.

Adja Isten, hogy ebben a vâlsâgos korszakban az Arpâd
Akadémia minden tagja teljesîthesse hivatâsât és legyen ereje
megvîvni a harcot a munkâjât akadâlyozô kôiiilményekkel
szemben.

Somogyi Ferencfôtitkdr-,

BESZÂMOLÔ
AZ ELÔZÔ ÉVI TEVÉKENYSÉGRÔL

A tagok létszâma

Az Ârpâd Akadémia tagjainak létszâma a XV. évi rendes
kôzgyûlés napjân, tehât 1980 november 30-ân 321, 17-tel
tôbb, mint az elôzô kôzgyûlés napjân volt. A tudomânyos
fôosztâlyba tartozik 153, az irodalmiba 86, a mûvészetibe
pedig 82. Az ûj tagok szâma 21. Kôzûlûk 10 a tudomânyos, 8
az irodalmi, 3 a mûvészeti fôosztâlyba nyert meghîvâst, 18
mint rendes, 3 pedig mint levelezô tag.

Az elôzô kôzgyûlés ôta 4 (1 tiszteletbeli és 3 rendes) tag
hunyt el: Csighy Sdndor kôltô, 1966 ôta az irodalmi fôosztâly
rendes tagja, Felsôôry Attila dr. orvos, idegsebész, tartalékos
tengerészeti orvoskari ezredes, 1974 ôta a tudomânyos fôosztâly
rendes tagja, vitéz Kisbamaki Farkas Ferenc volt vezérezredes,
fôcserkész és szakîrô, 1967 ôta a tudomânyos fôosztâly rendes.



1975 ôta tiszteletbeli tagja,/iî. KôtaiZoltân dr. rômai katolikus
lelkész, volt vatikâni delegâtus, szerkesztô és kiadô, 1971 ôta az
irodalmi fôosztâly rendes tagja.

A kôzgyûlés utân, de a XX. Magyar Talâlkozô krôni-
kâjânak lezârâsa elôtt hunyt el még 4 tag: Alapi Endre
zongoramûvész, karnagy, 1974 ôta a mûvészeti fôosztâly rendes
tagja (1981 februâr 13-ân), Môzsi Istvdn zongoramûvész,
zeneszerzô és zenetanâr, 1970 ôta a mûvészeti fôosztâly rendes
tagja (1980 decemberében) és Széles Jôzsef szobrâsz- és
festômûvész, 1975 ôta a mûvészeti fôosztâly rendes tagja (1980
decemberében), nt. Ludwig A. Artûr dr. reformâtus esperes,
1972 ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 1973 ôta a
hittudomânyi osztâly elnôke (1981 februâr 25-én).

Az elnôkség és az Igazgatô Tandcs tevékenysége

Az Igazgatô Tanâcs szûkebb, elnôkségi részlege bat îzben
— januâr 2-ân, mâjus 20-ân, szeptember 23-ân, oktôber 20-ân
és 24-én, majd november 15-én — tartott tôbb ôrân ât
folytatôdô ûlést. A Magyar Târsasâg, mint fenntartô testûlet
vâlasztmânyâval egyuttesen az Igazgatô Tanâcs kétszer —
januâr 6-ân és szeptember 6-ân — rendezett ugyancsak ôrâkig
tartô teljes ûlést.

Az Igazgatô Tanâcs elnôke és a fôtitkâr az elôbb felsorolt
ûléseken kîvûl is — részben személyesen, részben tâvbeszélô
ûtjân — âllandô kapcsolatban volt. Az Igazgatô Tanâcs elnôke
szâmos kôrlevélben kereste fel a tagok ôsszességét vagy egyes
osztâlyait, csoportjait is.

Kûlôn kell megemlîtenûnk azt a rendkivûl nagy kôrûl-
tekintést, fâradsâgot, kôltséget és idôt igénylô munkât,
amelyet az Igazgatô Tanâcs elnôkségi részlege végzett az Ârpâd
Akadémia és tagjainak munkâssâgârôl szôlô, hosszû évek ôta
tervezett ôsszefoglalô mû szerkesztésével és kiadâsâval kap
csolatban. Az adatgyûjtés, amelyet korâbban Széplaki Jôzsef,
az utôbbi évek folyamân pedig Nddas Rôzsa rendes tag
irânyitott, 1980 mâjus végéig nagyjâbôl befejezôdôtt. A
fôtitkâr jûnius 16-ig 219 tag életrajzi és kônyvészeti (biblio-
grâfiai) adatait rendezte. Ekkor kezdôdôtt az anyag hiânyos-
sâgainak sok levelezéssel jârô, môdszeres kikûszôbôlése, a még



mindig hiânyzô kônyvészeti adatok utôlagos beszerzése vagy
felderîtése, ami — nyâri szabadsâgidô igénybevétele nélkûl —
ûjabb két és fél hônapig tartott, îgy a rendelkezésre âllô anyag
rendszeres feldolgozâsa csak szeptember 1-én kezdôdhetett el.
A munka befejezését vâratlan akadâlyok és elôre nem lâtott
ûjabb nehézségek a XX. Magyar Talâlkozôig lehetetlenné
tették, de kûlônben csak késleltették. Ha minden jôl megy,
"AZ ÂRPÂD AKADÉMIA ÉS TAGJAINAK MUNKÂS-
SAGA" cîmû kôtet kézirata elôrelâthatôlag rôvidesen nyom-
dâba kerûlhet. A késedelem folytân a feldolgozott anyagban
mâr azok munkâssâga is benne lesz, akiket a mostani XV. évi
rendes kôzgyûlés hivott meg az Ârpâd Akadémia tagjai kôzé, a
kôtet târgykôre tehât bizonyos értelemben kerekebb lesz, mint
a késedelem nélkûl lett volna.

Egyéni mûkôdés

A tagok kôzûl a fôtitkârhoz érkezett kôzlések vagy
tâjékoztatôk és hirek alapjân az elôzô kôzgyûlés ôta fôként a
kôvetkezôk tûntek ki egyéni teljesîtményeikkel vagy elért
sikereikkel {az akadémiai fokozatok, ctmek, rangok stb
feltûntetését mellôzzûk):

Baranchi Tamâska Endre tôbb cikket îrt a Bajtârsi
Levélbe, genealôgiai kutatômunkât végzett, csendôrnapot és
Borbâla-tûzérestet rendezett. II Jânos Pâl papa a "Blessing
Medal" ezûst fokozatâval tûntette ki.

Bodolai Zoltdn a sydneyi cserkészek hétvégi magyar
iskolâjâban tanltott, râdiôelôadâsokat tartott. Az 1980-ban
megjelent The Unmaking of Peace cîmû mû târsszerzôje
(Csapô Endrével egyûtt) s a sydneyi Trianon Memorial-lal
kapcsolatos Discussion Forum fôszônoka volt (1980 jûniu-
sâban). Hungarian Folk Culture cîmmel ûjabb angol tanul-
mânyân dolgozik. A sydneyi âllami râdiôadô rendszeres heti
magyar mûsorâban hetenként hâromszor egy-egy ôrân ât
"Magyar krônika", illetôleg "Our Héritage" clmmel hetenként
kétszer — egyszer angolul, egyszer magyarul — elôadâsokat
tart a magyar mûlt jelesebb évfordulôirôl, tovâbbâ a magyar
tôrténelem, mûvészet, irodalom, tudomâny stb nevesebb
egyéniségeirôl.



Bognâr Kâlmân szaktanulmânyt, tôbb cikket és "A
kitelepîtések emlékére" cîmmel cikksorozatot îrt és kôzôlt.

Bujdosô Bâlint szâmos kôlteményét a Katolikus Magyarok
Vasârnapja kôzôlte.

Châszdr Ede folytatta a nemzeti kisebbségek nemzetkôzi
jogvédelmére vonatkozô kutatômunkâjât, ennek eredménye-
irôl két angol és egy magyar nyelvû elôadâst tartott
(mindhârom nyomtatâsban is megjelent). Kôzremûkôdôtt a
madridi konferenciâval kapcsolatosan a felvidéki magyarsâg
jogsérelmeivel foglalkozô beadvânyok elôkészîtésében és ter-
jesztésében. Jûnius 4-én Washingtonban (DC) a trianoni
emlékvacsorân angol nyelven beszédet mondott, amelynek
szôvegét a Kongresszusi Naplô is kôzôlte. Az Amerikai Magyar
Szôvetség//zrcdd-jânak a trianoni békekôtés 60. évfordulôjâra
kiadott angol kûlônkiadâsât is ô szerkesztette. A nemzetkôzi
cserkész- és ifjûsâgi kapcsolatok âpolâsa érdekében kifejtett
munkâssâgâért a magyar és a litvân cserkészszôvetségtôl
kitûntetésben részesûlt.

Csonka Jdnos hârom tanulmânyban foglalkozott a dâko-
român-elmélet âllitâsainak câfolatâval. Daicoviciu kolozsvâri

roman egyetemi tanâr tâmadô cikkére kûlôn tanulmânyban
vâlaszolt, amely a Documentation 1980. évi utolsô szâmâban
jelent meg.

Del Medico Erzsébet elbeszéléseket, verseket, kônyvmél-
tatâsokat és tanulmânyokat îrt a Californiai Magyarsâgban.
Az aranybullârôl szôlô értekezése és Madariagârôl valô
megemlékezése a kôzeljôvôben jelenik meg. Idônként felké-
résre elôadâsokat is tartott.

Dezséry Andrds folytatta hirlapîrôi és kônyvkiadôi tevé-
kenységét. Kétlaki cîmmel korrajz-regénye jelent meg. Az
adelaidei Magyar Falu mozgalomnak épîtkezési engedélyt és
200.000 $-os kôzponti kormânysegélyt szerzett.

Décsy Gyula tôbb mint tîz cikket és kônyvismertetést îrt
az Ural-Altaische Jahrbûcher hasâbjain. Tovâbbra is szer
kesztette az Ural-Altaische Jahrbûcher, a Bibliotheca Nostra-
tica és az Arcadia Bibliographica Virorum Eruditorum
kôteteit.

Domjdn Jôzsef a torontôi Râkôczi Alap "Pro Libertate"
érmét és dîszoklevelét nyerte el, a New York-i Metropolitan



Muséum novemberi kiâllîtâsân pedig két kitûntetésben ré-
szesûlt.

Domokos SdndoT egyik kiadvânya îrôi âlnéven, a mâsik
Forbidden Fruits clmmel angol nyelven jelent meg. The
Legend of the White Horse cîmmel készûlt 8 mm-es hangos
rajzfïlmjével, amely egy indiân mondât dolgoz fel, a kanadai
amatôr filmkészitôk szôvetségének, a SCCA-nek pâlyâzatân
elsô dijat nyert.

Erdélyi Istvdn 11 tôrténelmi tanulmânyt, 11 nemzetpo-
litikai cikket és 6 egyéb kôzleményt îrt a Katolikus Magyarok
Vasârnapja, a Szittyakiirt, az Északi Vârtân és a Ludovikâs
Hîradô kûldnbôzô szâmaiba. A kenti Ethnie Héritage Prog-
ramnak 22 kônyvet, 117 ûjsâgot és folyôiratot, a minnesotai
Immigration History Research Centernek 1 kônyvet, 80
ûjsâgot és folyôiratot, a mûncheni Ludovikâs Mûzeumnak
értékes emléktârgyakat adomânyozott.

Eszenyi Ldszlô a mâsodik vilâghâborût kôvetô korszak
tôrténetével foglalkozô mûvéhez gyûjtôtt anyagot és végzett
kutatômunkât s az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet
fennâllâsânak 85. évfordulôjâval kapcsolatos ûnnepély meg-
rendezésével fâradozott.

Fdj Attila magyar, német, finn, svéd, francia és angol
nyelven hét kisebb tanulmânyât tette kôzzé.

Flôridn Tibor tôbb vilâgrész emigrâciôs lapjaiban îrt
cikkein és lirai irâsain kîvul mârciusban a venezuelai

Caracasban mondott ûnnepi beszédet; ugyanott és Valenci-
âban irodalmi elôadâst tartott, a két cserkészcsapat elôtt
alkalmi beszédet mondott. Mâjusban a New York-i Magyar
Iskola évzârô ûnnepélyén, oktôber 19-én pedig Bostonban
mondott ûnnepi beszédet. Szeptember 28-ân a kanadai
Hamiltonban, oktôber 4-én pedig a torontôi Magyar Kultûr-
kôzpontban tartott irodalmi elôadâst.

Fûry Lajos tôbb felolvasô kôrutat tett, Dél-Amerikâban és
Eurôpâban is jârt, ûjabb kônyveit adta ki.

Gyimesi Gyula elbeszéléseket és néhâny hosszabb tanul
mânyt îrt, két korâbban elkészûlt kônyvének kéziratât ûjabb
anyaggal bôvîtette.

Gyimesy Kdsds Emô tôbb képet festett, kiâllîtâsokat
rendezett, cikkeket îrt.



Haraszti Endre négy nagyobb tôrténelmi tanulmânyt és 66
mûvelôdéstôrténeti kôzleményt îrt. Az utôbbiak az Amerikai-
Kanadai Magyar Élet, Chicago és Kôrnyéke, Értesîtô,
Katolikus Magyarok Vasârnapja, Magyar Élet (Melbourne),
New Yorki Magyar Élet és Ûj Vilâg hasâbjain 99 îzben jelentek
meg. Kôzûlûk kûlôn emlîtést érdemelnek: A besenyôk
Magyarorszdgon, Bethlen Gdbor és a tôrôkôk, Emlékezés
Andrdssy Gyula grôfra, Osztrolenka csillaga és a Szent
Benedek cîmûek. A Bethlen-sorozat angol és magyar kiadâ-
sânak elôkészîtése folyamatban van. Tôbb elôadâst^ tartott,
mûvelôdéstôrténeti és irodalmi estéket rendezett, négy magyar
és két kanadai kôzmûvelôdési szervezetben tôltôtt be fontos
vezetô szerepet.

Jaszovszky Jôzsef "Mindszenty, a fôpâsztor Észak-Kali-
forniâban" cimmel ôrôkîtette meg a bîboros két kaliforniai

missziôs ûtjânak emlékét. Cikkeit a Katolikus Magyarok
Vasârnapja rendszeresen kôzôlte. "A pap, az ôrnagy és a
novîcia" cimû tôrténeti regényét rendezte sajtô alâ.

Juhdsz Fazekas Ilona magyar târgyû festményeivel Ka-
nadâban ért el ûjabb sikereket.

Kdvdssy Kldra zenetanâri mûkôdésének eredményeként két
kivâlô tanitvânya kerûlt az élre.

Kertész Ldszlô novellâit, verseit a szabad fôldôn kiadott
magyar ûjsâgok kôzûl tôbb rendszeresen kôzôlte.

Kisjôkai Erzsébet "A meztelen asszony" cimmel ûjabb
regényét, "Gyôngyszemek" cîmmel pedig az angol, holland és
német kôltészetbôl vett mûfordîtâsait adta ki.

Kocsis Szûcs Ferenc a salzburgi Alpokban geolôgiai
tereptanfolyamot vezetett, részt vett a Nemzetkôzi Fôldtani
Kongresszuson Pârizsban, a Perzsa-ôbôlben folytatott elôbbi
tengerkutatô munkâjânak eredményeit dolgozta fel és "Érc-
kutatâs" cimû tankônyvén dolgozott.

Kiss Ferenc meghîvâst kapott a XIV. Arte Contemporane
demonstrativ kiâllitâsâra.

KissJdnos hârom ûjabb zenemûvet alkotott "Let Me Be
Near", "Las Vegas (The Meadows)" és "Ave Maria" cîmmel.
Hangversenyeken vezényelt, hâromszor a Northeast Ohio's
classical Radio Station-en is szerepelt. Mint a West Suburban
Philharmonie Orchestra karnagyât, a zenekar fennâllâsânak



10. évfordulôjân a clevelandi Magyar Club emlékplakettel
tûntette ki.

Kovdrczy Istvân Râkôczi Ferenc korârôl szôlô regényét
fejezte be s a lengyel âsatâsok eredményét dolgozta fel.

Kônnyû Ldszlô "105 év Tamâsiban" cîmmel monogrâfiât
adott ki. Angol és magyar nyelven szâmos tanulmânya, cikke
jelent meg a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban (18),
tovâbbâ a Magyar Ûjsâg és a Nyolcadik Tôrzs stb hasâbjain.
Tobb elôadâst is tartott. Mint szerkesztô és kiadô, gondos-
kodott Ôsze Andrâs "Gilgamesh" cîmû mûvének megjelenésé-
rôl s annak 70 modem mûvészi rajzâhoz a sumér ôseposz alap-
jân angol nyelven értékes magyarâzatokat fûzôtt.

Lajossy Sdndor mintegy félszâz cikket îrt amerikai, eurôpai
és kanadai lapokba, folyôiratokba. "Gyônyôrû ez a vilâg"
cîmmel kônyve jelent meg. "A fehér asszony" cîmû regényének
elkészûlt az angol fordîtâsa. "Magyar tollak az emigrâciôban"
és "Kis tôrténetek" cîmmel ûjabb kônyvei vannak elôkészû-
letben.

Lengyel Alfonz âprilistôl szeptemberig a kînai egyetemek
tanâcsadôjaként mûkôdôtt. Hefeiben, az Anhui egyetemen
kînai nyelvbôl vizsgâzott. A Kentucky egyetemen kiadott "The
Archaeology of Roman Pannonia" cîmû mû târsszerzôje.
Tôbb elôadâst is tartott.

Légrddy Tamds az ontariôi oktatâsûgyi minisztérium
megbîzâsâbôl megîrta "Via l'bon vent" cîmû fuvôs-zenekari
tankônyvét francia nyelven, kezdô és kôzépfokû szînvonalon.
Négy ûj zenedarabja A postds cîmû jellemkép, az Evfordulô
cîmû indulô, a Concertino Grossino szakszofon-négyesre és
fuvôs zenekarra és a Fesztivdl kôzépfokû fuvôs zenekarra.

Molndr Zsigmond fôleg a Kanadai Magyarsâgba îrt
rendszeresen hangulatos cikkeket és szellemes visszaemléke-
zéseket. A clevelandi Magyar Iskolânak 50-nél tôbb kônyvet
adomânyozott.

Naphegyi Imre "A jôvô kûszôbén" és "Lâtogatâs" cîmmel
îrt novellât a torontôi magyar îrôk 7. antolôgiâjâba. A Ma
gyar Elet is tôbb elbeszélését kôzôlte.

Nddas Jdnos szâmos elôadâst tartott és alkalmi beszédeket
mondott, orszâgos szervezetek élén fejtett ki értékes mun-
kâssâgot és nagyjelentôségû nyilatkozatokat tett.

Nddas Rôzsa, mint az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos



alelnôke és nôi osztâlyânak elnôke fejtett ki eredményes
tevékenységet.

Ndnay Endre a "Californiai Magyarsâg"-ban a vilâgpo-
litikai helyzetrôl kôzôlt vezércikkein kîvtil a Katolikus Ma-
gyarok Vasârnapjâban is tôbb cikket îrt.

Négyesy Irén Los Angelesben irodalmi estet tartott,
"Tûzvirâg" cimmel megjelenô ûjabb verseskôtetét rendezte
sajtô alâ.

Németh Ernô 12 kôlteményét kôzôlte magyar nyelvû
hedlapokban és folyôiratokban. Az ottawai Helikon Kôrben
irodalmi elôadâst tartott.

Noël Péter az entrôpiâval kapcsolatos kutatômunkâjât
folytatta.

Novotny Alajos hat angol nyelvû kitûnô tanulmânyâval
gazdagîtotta az amerikai szakirodalmat.

Nyirddy-Szabô Imre cikkeit a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja rendszeresen kôzôlte. Az Aeronautical Society meg-
hîvâsâra a m. kir. légierô tôrténetérôl elôadâst tartott. Hârom
kônyvének kéziratâval készûlt el. Az egyik "A francia irodalom
hatâsa Magyarorszâg kôltészetére", a mâsik "A magyarok
kiugratâsi kisérlete 1944-ben", a harmadik "A mâsodik
vilâghâborû eseményei, ismeretlen adatok".

Ormai Ildikô szâmos mûsoros esten és ûnnepélyen aratott
sikert. A clevelandi West Suburban Philharmonie Orchestra

10. évfordulôjânak hangversenyén Bizet, Puccini és Verdi
âriâit, valamint Kiss Jânos legûjabb mûvét énekelte. Karâ-
csonykor az akroni Lorântffy Otthonban adott hangversenyt.
Legûjabb szerzeménye a "Bujdosô dal".

OrsolyaJôzsefa Yorktown Victory Center's Muséum részére
két bronz szobor elkészitésére kapott szerzôdéses megbîzâst.

Ôs-Nagy Istvdn az "Académie Internationale de Lutece"-
tôl ezûst érmet kapott, tôbb mâs kitûntetést és diszoklevelet
nyert, két mûvészeti akadémia hîvta meg tagjâul.

Petry Bêla két szârnyoltârképet festett, 31 "ex libris"-t
készîtett, grafikai gyûjteményeit tôbb helyen nyilvântartâsba
vétette, hârom emblémât tervezett. Grafikâi bibliofil kiadâs-
ban két kiadâst értek el.

Rdkos Raymund "Kelemen Didâk îrâsaibôl" cimmel ûj
mûvét rendezte sajtô alâ. Terjedelme elôrelâthatôlag 300-350
oldal lesz.



Rektor Béla "A magyar kirâlyi csendôrség oknyomozô
tôrténete" cîmmel adta ki — az Arpâd Kônyvkiadô gondo-
zâsâban — arany Arpâd-éremmel kitûntetett mûvét.

Sadry Éva nyugati magyar lapokban 28 prôzai îrâsât, 2
kôlteményét és 4 kônyvismertetését kôzôlte. Szerkesztette a
"Magyar Mérleg H" cîmû kônyvet, amely a luganôi tanul-
mânyi napokon 1979-ben elhangzott elôadâsokat tartalmazza.
Festményeibôl mâjusban az egyetem aulâjâban (a genfî
akadémiai napok keretében) kiâllitâst rendezett, tôbb irodalmi
est megszervezésében vett részt és Luganoban ûjabb tanul-
mânyi konferenciât vezetett.

Sdndor Andrds az Egyesûlt Âllamokban mûkôdô magyar
iskolâkra vonatkozô adatokat gyûjtôtte ôssze.

Sirchich Ldszlô a felvidéki magyarsâg sérelmeire vonatkozô
adatokat gyûjtôtte ôssze, tôbb elôadâst tartott és a Kôzôs
Kiilûgyi Bizottsâg elnôkeként mûkôdôtt, beadvânyokat szer-
kesztett.

Solymossy Olivér "Jâratlan utakon" cîmmel svéd és magyar
nyelven novellâs kôtetet adott ki.

Somogyi Ferenc tôrténettudomânyi elôadâssorozatokat és
elôadâsokat tartott, szerkesztôi munkât végzett s a Magyar
Ujsâgba îrt hetenként hirmagyarâzatokat.

Somogyi Lél angol nyelvû idôszaki lapot szerkesztett, angol
és magyar nyelven tôbb elôadâst tartott, cikkeket îrt,
mûfordîtâst végzett s a magyar mûvelôdés fejlôdésérôl îrt
ôsszefoglalô tanulmânyt.

Stirling Gyôrgy a "Fûggetlen Magyar Hîrszolgâlat"-ot
szerkesztette, cikkei szâmos amerikai magyar hetilapban, fôleg
az Amerikai-Kanadai Magyar Életben és a Katolikus Ma-
gyarok Vasârnapjâban rendszeresen jelentek meg. A szabad
magyar ûjsâgîrôk megszervezését is eredményesen folytatta.

Szabô Magda tôbb énekoktatâsi szakelôadâst tartott,
cikkeket és tanulmânyokat îrt, "Dalolô abc" cîmû mûvét
rendezte sajtô alâ.

Szathmdry Kdroly a "Magyar Kirâlyi Fegyveres Erôk
Mûzeumâ"-nak tôbb mint 2500 magyar katonai emléket és
ereklyét ôrzô gyûjteményét rendezte.

Széll Tamds két szaktanulmânyât tette kôzzé s Angliâban
tartott két szakelôadâst.

Szirmai Endre 24 orvostudomânyi szaktanulmânyt îrt, tôbb



orszâgban és vilâgrészen tartott szakelôadâsokat. Versei
antolôgiâkban jelentek meg. Victor Vasarelyrôl "Ici naquit la
pensée" cimmel kônyvet adott ki. Szerkesztette és kiadta a "Use
of Radioisotopes in Gastroenterology" cîmû mûvet, amelynek
eiôszavât Wigner Jenôvel egyutt îrta. Apja emlékére ûjabb
hârom Szirmai-archîvumot alapitott és kiadta Benkô Âkos
Szirmai Kârolyrôl szôlô tanulmânyât.

Vârdy Àgnes kilenc szaktanulmânyt, bat cikket îrt, bat
enciklopédiai cîmszôt dolgozott fel és egy szakmunkât bîrâlt.

Vârdy Béla folyôiratokban és gyûjteményes munkâkban ôt
szaktanulmânyât tette kôzzé, 28 enciklopédiai cimszôt dol
gozott fel, 8 szakmunkât bîrâlt, 5 konferenciâra nyûjtott be
tanulmânyt, elôadâssorozatot és tôrténettudomânyi szim-
poziumot rendezett és bârom irânyû tudomânyos kutatô-
munkât végzett.

Valkô Ldszlô "Coopérative Laws in tbe U.S.A." cîmû nagy
mûvét îrta meg, amelynek ismertetése német, francia, kînai
és spanyol nyelven is megjelent.

Megîtélésùnk szerint az Ârpâd Akadémia tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti fôosztâlyânak azok a tagjai is értékes
egyéni munkâssâgot fejtettek ki, akiket név szerint — adatok
biânyâban — megemlîteni nem tudtunk.

ÛJ TAGOK MEGHÎVÂSA
1980 november 30-ân a XV. évi rendes kôzgyûlés

egybangûlag bozott batârozata értelmében kôzismert, kima-
gaslô értékû alkotô tevékenysége vagy az Ârpâd-pâlyâzatokon
Ârpâd-éremmel kitûntetett mûve alapjân, megbîvâs utân és
vâlasztâs ûtjân, de elfogadô nyilatkozatâtôl feltételezetten
rendes tag lett:

Bachman Tibor dr. (Indiana, PA) egyetemi zenetanâr,
Balog Ârpâd (Caen, Franciaorszâg) kutatô, bibliogrâfus,

tôrténész, kôz- és szakîrô,
Bânâtfijânos (Santa Clara, CA) festô- és iparmûvész,
Becze/ozse/(Balwyn, Ausztrâlia) kôltô,
CsepiBéla (Cleveland, OH) îrô,
Csordâs Gâbor (New York, NY) reformâtus esperes, szer-

kesztô, îrô,
Czettler Antal dr. (Mûncben, Németorszâg) szakîrô.



Fejér Imre dr. (Toronto, Ontario, Kanada) orvos,
Feketéné Korény Livia (Kastl, Németorszâg) tanâr, kôltô,
Gdcsér Imre dr., O.S.B. (Sao Paulo, Brazîlia) tanâr, îrô,
Hahn Gellért dr. (Campsie-Sydney, Ausztrâlia) tanâr,

mûfordîtô,
Hegyi Zoltdn (Turner, Ausztrâlia) kôltô,
Ivdnyi Gyôrgy (Fairview Park, OH) épîtészmérnôk, tanâr,

épîtési vâllalkozô,

Juhdsz Fazekas Ilona (Toronto, Ontario, Kanada) festô-
mûvész,

Juhdsz Imre (Cleveland, OH) evangélikus lelkész, szerkesztô
Keviczky Kdlmdn (Jackson Heights, NY) ûrhajôzâsi kutatô,
Kiss Ferenc (Sao Paulo, Brazîlia) grafîkus- és festômûvész,
Kolozsy Sdndor (Ausztrâlia) szobrâszmûvész,
Lendvay Imre (St. Louis, MO) nép- és iparmûvész,
Négyesy Irén (Smithville, OH) kôltô,
Osze Andrds (New York, NY) szobrâszmûvész,
Rettegi Istvdn (Ausztrâlia) szobrâszmûvész,
Salyné Zirczy Ilona dr. (Montréal, Qjuebec, Kanada)

tanâr, îrô,

Solymossy Olivér dr. (Stockholm, Svédorszâg) tanâr îrô,
Szablya Ilona (Pullman WA) îrô,
Thiery Akos dr. (Los Angeles, CA) magyarsâgismereti

kutatô,
Tôth Ldszlô dr. (Rôma, Olaszorszâg) egyetemi tanâr, îrô,
Valentin Béla dr. (Hawthorn, Victoria, Ausztrâlia) festô

mûvész, restaurâtor, mûvészettôrténész,
Valentin Odôn (Hawthorn, Victoria, Ausztrâlia) festô

mûvész, restaurâtor,
Vaszary Gdbor (Lugano, Svâjc) regénylrô, festômûvész.

ELÔADÂSOK

Irdnyi Ldszlô:

BESZÉLÔ SZAMOK
AZ AMERIKAI EGYHÂZ A STATISZTIKA TUKRÉBEN

Az Egyhâzak Orszâgos Tanâcsa (The National Council of
Churches), minden évben kiadja statisztikai évkônyvét az
Abingdon Press kiadâsâban. Legutôbbi felmérése szerint



Amerikâban 223 kûlônbôzô felekezet mûkôdik 131,897,539
egyiittes taglétszâmmal. Ez természetesen csak a hivatalosan
bejegyzett tagokra vonatkozik, tehât nem foglalja magâban
azokat a templombajârôkat, akik nem irattâk be magukat a
helyi plébâniân, lelkészségen vagy zsinagôgâban. Ez azt is
jelenti, hogy Amerika lakossâgâbôl mintegy 90 milliô hiva
talosan nem tartozik egy felekezethez sem. Nem jelenti
azonban azt, — amint késôbb majd lâtjuk, — hogy ezek nem
vallâsosak, legalâbb is jô résziik.

A legnagyobb felekezet a rômai katolikus egyhâz, amelynek
49,325,752 hivatalosan bejegyzett tagja van.

1977-ben a hires Princeton egyetemen vallâskutatô kôz-
pont, egy felekezeteken felûlâllô, ûgynevezett "non-denomi-
national" tudomânyos intézet alakult. Ennek kiadâsâban
jelent meg a hires "Religion in America 1979-80" (Vallâs
Amerikâban 1979-80-ban) cimû tanulmâny. A kutatôintézet
havonta "Ûj âramlatok" cimmel kônyomatost is ad ki a
fontosabb vallâsi irânyzatokrôl. Az alâbbiakban e kutatâsok
alapjân Amerika jelenlegi vallâsi arculatânak, néhâny mar-
kâns vonâsânak felvâzolâsât kiséreljûk meg.

Amerika az alâbbi statisztika alapjân a Fûlôp-szigetek
kivételével a vilâg egyik legvallâsosabb orszâga. Annak
ellenére, hogy a lakossâg 17 %-a semmiféle vallâsi oktatâsban
sem részesûlt gyermekkorâban, mégis:

a) 80 %-a hiszi és vallja, hogyjézus Krisztus az Isten Fia,
embertestvérunk, a vilâg Megvâltôja.

b) 89 %-a vallja az ima fontossâgât és maga is imâdkozik
Istenhez.

c) 65 %-a kifejezetten âllitja, hogy a vallâsnak — akâr
egyéni, akâr kôzôsségi szempontbôl nézzûk a kérdést —,
"nagyon fontos" szerepe van az ember életében.

d) És a tovâbbiakban: a csalâdi otthonok 98 %-âban van
Biblia, a 18 éven felûli lakossâg 94 %-a hisz Istenben; de csak
69 %-a tartozik hivatalosan is valamelyik egyhâzhoz; és csak 49
%-a jâr hetente templomba.

A hires Gallup Kôzvéleménykutatô Intézet, amelynek
elnôke George Gallup, Jr., a princetoni vallâskutatô intézetnek
is alapîtôja, kutatâsai alapjân megâllapitotta, hogy az
amerikai lakossâg tûlnyomô tôbbsége, 65 %-a az egyhâzban



bîzik legjobban, mîg a bankokban 60%, a hadseregben 54 %,
az iskolâkban 53 %, az ûjsâgokban 51 %, a televîziôban csak
38 %, a politikusokban pedig mindôssze 34 % hisz és bîzik.

Az is nagyon érdekes, hogy a jelenlegi târsadalmi
hullâmzâs felmérése alapjân 37 % azt gondolja, a vallâs
befolyâsa erôsôdik, mig 48 % ûgy hiszi, hogy csôkken.

Vasârnap a hagyomânyos vallâs- és iinnepnap. Hogyan
tôltik vasârnapjukat az amerikaiak? Ez volt az egyik statisztikai
felmérés kérdése. îme, az eredmény:

A lakossâg 63 %-a vasârnap pihen és ûdiil, 57 %-a lâtogat,
54 %-a ûjsâgot olvas, 54 %-a templomba megy, 21 %-a
"nem templomban", de imâdkozik, 19 %-a bevâsârol, 19 %-a
bibliât olvas, 19 %-a vallâsos elmélkedést folytat, 10 %-a nem
templomi vallâsos tevékenységben vesz részt; mig 7 %-a teljes
idôben és ôraszâmban, 6 %-a pedig részidôben dolgozik.

Sok szô esik manapsâg a keleti vallâsok és a jôga
fontossâgârôl. Lâssuk csak, mit mondanak errôl a mindentudô
szâmok. A lakossâgnak csak 6 %-a vesz részt jôga-gyakorla-
tokban, 6 %-a gyôgyîtô ritusokban, 3 %-a keleti (hindu stb)
vallâsgyakorlatokban és csak 2 %-a tartozik a karizmatikus
mozgalomhoz.

A vallâs fontossâgânak és életképességének egyik tûkôrképe
az is, hogy a vallâsi vezetôk képesek-e csodâlatot, lelkesedést
(inspirâciôt) kelteni a tômegekben. Mâs szôval: vajon sze-
repel-e a vallâsi vezetô a legjobban megcsodâlt vezetôk
névsorân? 1978-ban az ôt legjobban megcsodâlt ember a
kôvetkezô volt: Jimmy Carter elnôk, 11. Jânos Pâl pâpa, Billy
Graham, a nagy evangélista prédikâtor, Anwar Sadat és
Gerald Ford. Ez a névsor 1980-ban a kôvetkezôképpen alakult:
II. Jânos Pâl, Jimmy Carter, Edward Kennedy, Anwar Sadat és
Gerald Ford.

Az egyik princetoni statisztika a târsadalom etikai fel-
mérésével foglalkozik és megâllapîtja, hogy a lakossâg 64 %-a
a papokat tartja legmegblzhatôbbaknak, a legmagasabb etikai
magatartâst tanûsitôknak, 60 %-a az orvosokat, 58 %-a az
ûgyvédeket, mîg 44 %-a a kollégiumi tanârokat.

Lâssuk most a tizenévesek vallâsi magatartâsât. Ez azért is
fontos, mert az 1980-as évek vallâsi arculata majd a most élô
mintegy 25 milliô tizenévestôl fûgg.

A tizenévesek statisztikâjât vizsgâlva megâllapîthatjuk.



hogy az amerikaiak talân a vilâg legvallâsosabbjai kôzé
tartoznak annak ellenére, hogy csak 38 %-uk tartja nélkii-
lôzhetetlenûl fontosnak egy hivatalos egyhâzhoz valô tartozâst.
Majdnem 74 %-uk azt hiszi, hogy az ember lehet jô keresztény
vagy zsidô a nélkûl, hogy egyhâzhoz tartoznék vagy templomba
jâma. Ennek ellenére 95 %-uk hisz Istenben, 50 %-uk
komolyan hiszi, hogy a vallâsnak fontos és nélkùlôzhetetlen
szerepe van életûkben. Mindôssze 1 %-uk âlhtja. hogy
semmiféle vallâsban sem hisz. Annak ellenére, hogy sok nem
hisz a hivatalos egyhâzhoz tartozâsban, mégis 71 %-uk
hivatalos egyhâztag. Meglepetésszerû, hogy 57 %-ukat nagyon
érdekli a lelkigyakorlat és 46 %-uk évente részt vesz ilyen
lelkigyakorlatokon. A kollégiumi tanulôknak csak 1 %-a akar
pap lenni, de a tizenéveseknek — fiûknak és leânyoknak
egyarânt — 5 %-a mutât érdeklôdést a szerzetesi hivatâs irânt.
87 %-uk imâdkozik rendszeresen, sôt 52 %-uk evés elôtt és
utân is imâdkozik.

Nézzuk most azt a néhâny legfontosabb kérdést, amely az
amerikai katolikusokat foglalkoztatja 1980-ban. A katolikusok
69 %-a ûgy gondolja, hogy elvâlt katolikusoknak meg kellene
engedni az ûjrahâzasodâs lehetôségét az Egyhâzon belûl is.

73 %-uk a szûletésszabâlyozâs megengedését kivânja az
Egyhâzâtôl.

Tôbbségiik, 57 %-uk azt hiszi, hogy az Egyhâz semmi
kôriilmények kôzôtt sem engedheti meg a magzatelhajtâst.

A katolikus hîvek 64 %-a szeretné a régi tridenti latin
szentmise visszaâllîtâsât vagy legalâbb is megengedését ûjra.

84 %-a akarja, hogy az Egyhâz energikusabban haladjon
az ekumenizmus ûtjân. Es

67 %-a elfogadja a mâsodik vatikâni zsinat âltal bevezetett
ûjîtâsokat.

îme, az amerikai vallâsos élet a statisztika tûkrében. Nem
szabad azonban elfelejtenûnk, hogy a szâmok môgôtt sze-
mélyek rejtôznek és ezekben a személyekben Isten lelke
nyilatkozik meg. Nélkûle a szâmok értelmetlenek.



Lengyel Alfonz:

KINA MAO UTAN

Lin Biao és az ûgynevezett "négy bûnszôvetkezete"* 1965
végén irtôhadjâratot indîtott a mûvészek, îrôk, egyetemi
tanârok és egyéb értelmiségiek ellen. A "kulturâlis forrada-
lom" félrevezetô szôlamaival egy kultûrât rombolô âllandô
forradalomra alapîtott, teljes jogtalansâg zûrzavarât idézte
elô. Az âllandô forradalmat biztosîtô Vôrôs Garda Mao

jôvâhag^âsâval hâzi ôrizetben tartotta azokat a kommunista
vezetôket, akiket ôk revîzionistâknak tartottak. Lényegében
azoknak volt szerencséjûk, akik hâzi ôrizetben voltak. A
kevésbé ismert kisebb helyi vezetôket megôlték vagy a legjobb
esetben bôrtônre vagy kitelepitésre îtélték. Az egyetemeket
bezârtâk és azokat istâllôknak vagy gabonaraktâraknak
hasznâltâk fel. Végezetûl is 1976 végén, Mao halâla utân a
kommunista pârt jobboldala fellâzadt a "négy bûnszôvetke
zete" ellen és a négy letartôztatâsa utân fokozatos gazdasâgi
és politikai reformokat léptetett életbe. A letartôztatottak
kôzôtt van Mao ôzvegye is, aki személyesen irânyîtotta a
kônyvégetéseket és a kulturâlis intézetek, igy a pekingi opéra
bezârâsât is. A pekingi opéra énekmûvészeit kényszermunkâra
az âllami mezôgazdasâgokba kûldték. A "négy bûnszôvet-
kezetének" bîrôsâgi târgyalâsa azonban csak 1980 novembe-
rében, négy éwel letartôztatâsuk utân induit meg. A Idnai nép
kivégzésûket kéri azokért a szenvedésekért, amiket a Vôrôs
Gârda felhasznâlâsâval Lin Biao és bandâja okozott.

A nankingi egyetem fîlozôfiai fakultâsa 1978 végén cikket
adott ki a dogmatikusok ellen, akik Mao kis vôrôs kônyvét
hasznâltâk fel terror-cselekedeteik elvégzésére. Lényegében ez
a cikk vezette a XL pârtkongresszust arra a hatârozatra,
amelyben a pârt elîtélte azok cselekedeteit, akik Mao îrâsait
dogmatikusan alkalmaztâk. A pârthatârozat megâllapitotta,
hogy semmiféle haladâs nem lenne lehetséges a vilâgon, ha
mindent a mûlt kônyvei szerint tennének. A gondolât

* A négy szâmnévnek tôbbes szâma nincs, a négyek
banddja elnevezés tehât, amely némely sajtôtermékben hi-
bâsan elôfordult, helytelen, ezért itt semmiképpen sem
alkalmazhatô (a szerkesztô).



megcsontosodnék, az élet megâlina, az âllam és a part
megszûnne létezni. A XI. pârtkongresszus azt is megâllapî-
totta, hogy Lin Biao és bandâjânak bukâsa utân Kinâban
jelentôs gazdasâgi és politikai vâltozâsok tôrténtek. A bezârt
egyetemeket kinyitottâk és nag^y szâmban technikai iskolâkat
hîvtak életre, amelyekben a kînai korszerûsîtés szempontjâbôl
fontos munkaerôk képzését kezdték el.

A kînai egyetemek valôban a tudomâny kincseskamrâi. A
klnai tômegek oktatâsa a kôzépiskolâkban tôrténik és nem az
egyetemeken, mint Amerikâban. Az egyetemeken csak a jôvô
vezetôi szâmâra van hely, akik majd az âllami és a gazdasâgi
élet minden âgâban a korszerûsitést vezetik. Az egyetemi
felvételeket igen nehéz felvételi vizsgâval kôtik ôssze. Anhwei
tartomânyban példâul 400.000 diâk tett egyetemi felvételi
vizsgât, de csak 2.000 nyert felvételt az 1980/81. évi elsôévesek
ôszi félévére. Akiket az egyetemekre nem vettek fel, azok
megint tehetnek felvételi vizsgât a gazdasâgi és ipari iskolâk
elsôéves helyeire. Azokat pedig, akik onnan is kibuknak, a
mezôgazdasâgban helyezik el.

A klnai egyetemeket eurôpai mintâra épîtik. Az âpolô-
nôképzés, hâztartâstan, zene, mûvészet és tanîtôképzés nem az
egyetemeken tôrténik, mint Amerikâban, hanem az illetékes
szakiskolâkban és mûvészeti akadémiâkon.

Az egyetemi kônyvtârak âllandôan zsûfolâsig vannak az ott
olvasô diâkokkal. A vizsgâk nagyon komolyak; senki sem
engedheti meg magânak, hogy egy napot is tanulâs nélkûl
hagyjon. Akik nem "A"-ra vizsgâznak, azok elbuknak és
azonnal kôtelesek az egyetemet elhag^yni. Minden egyetemi
hallgatô ôsztôndljjal tanul és egyetemi tanulmânyainak idején
nem vâllalhat semmiféle munkât. Ha nem akar elbukni, akkor

teljes energiâjât a tanulâsra kell fordîtania. A pekingi,
nankingi és a hefei egyetemen szâmos egyetemi hallgatôt
megkérdeztem, hogy miért tanul. A vâlasz egységes volt:
"magamért, hazâmért és az emberiségért".

Kînâban az oktatâs és az erkôlcsi nevelés egyiitt halad. Az
egyetem vezetôsége alapos kôrûltekintéssel szabâlyozza az
egyetem lakônegyedének életét. A homoszexualitâs bûntény,
amit a bûntetôtôrvénykônyvek alapjân bûntetnek. Az ôsôk és a
szûlôk tisztelete annyira mélyen él a fïatalok és ôregek
lelkében, hogy mindenki szégyelli, ha bârmivel is beszennyezi



csalâdja nevét. Ez a morâlis gondolkozâs nem mai keletû,
hanem négyezer éven keresztûl mélyen él a kînai nép lelkében.

A hâzassâgi tôrvény, amely a gyermekek és szûlôk kôzôtti
viszonyt is szabâlyozza, a kînaiak mélységes emberi érzéseinek
ékes bizonyîtéka. A hâzassâgi tôrvény 25. szakasza értelmében
vâlâs esetén az a fél, aki nem megy férjhez vagy nem nôsûl
meg, abban az esetben, ha sûlyos anyagi nehézségei vannak, az
elvâlt féltôl anyagi segîtséget kérhet. Amennyiben az anyagi
segîtség mértéke és tartalma tekintetében nem tudnânak
megegyezni, a bîrôsâg dont. Ugyanaz a hâzassâgi tôrvény
kimondja, hogy a szûlôk és a gyermekek nem tagadhatjâk meg
egymâst és egymâson, ha szûkséges, életûk végéig segîteniûk
kell. Az ûj hâzassâgi tôrvény egyben eltôrli a hâzassâgi
szerzôdések alkalmazâsât, amit szâzadokon keresztûl a szûlôk
gyermekeik részére kôtôttek. Az ûj hâzassâgi tôrvény elôîrja,
hogy a hâzastârsakat a szeretet kôtelessége kôsse ôssze, amelyet
a kôlcsônôs tiszteletre kell alapîtani. A hâzastârsaknak
harmôniâban kell élniûk és minden erejûket gyermekeik
nevelésére és épitô munkâra kell fordîtaniuk. Kôzôsen kell
dolgozniuk a csalâd jôlétéért és îgy kell épiteniûk az ûj
târsadalmat.

A "négy bandâjâ"-nak uralma idején a jogalkotâs teljesen
megâllt. Azok bukâsa utân hét ûj tôrvényt hoztak Kînâban. A
tôrvényhozô testûletnek ôriâsi munkâra van szûksége, hogy a
teljes jogrendszert felûlvizsgâlja és azt az ûj alkotmâny szerint
âtalakîtsa, korszerûsitse. A hét ûj tôrvény kôzûl egyeseket igen
âltalânosan szôvegeztek meg, ezért azonnali kiegészîtést
kôvetelnek. A kûlfôldiek és belfôldi magânszemélyek keres-
kedelmi és ipari kapcsolatainak szabâlyozâsât teljesen ât kell
fogalmazni, hogy annak zavartalan biztosîtâsâra a jog belfôldi
és kûlfôldi garanciât nyûjtson.

A kînai korszerûsîtési tôrekvésnek legnagyobb akadâlya,
hogy a kînai polgâroknak nincs vâsârlô erejûk. A jelenlegi
kînai ipar olyan kis mértékû, hogy az csak azt a kis réteget
tudja ellâtni, amely az ûgynevezett ûjgazdagokat, a pârt
vezetôit foglalja magâban. Mao utân a kormânyok mindent
megkîsérelnek, hogy az orszâg jelenlegi gazdasâgi helyzetét
felemeljék. Az eddigi tapasztalat szerint a kommunista
orszâgokban, ha a kormâny tôbb szabadsâgot engedélyezett,
akkor azzal egyûtt gazdasâgi felemelést is kellett teremtenie.



Ellenkezô esetben a szabadsâgtôl megittasult polgârok azonnal
fellâzadtak, hogy teljes szabadsâgot kaphassanak. Valôban, a
jelenlegi kinai kormâny tûzzel jâtszik, amikor eddig minden
nagyobb gazdasâgi eredmény nélkûl igen lényeges szabad-
sâghoz juttatja polgârait. Akik visszajôttek a bôrtônôkbôl vagy
a kitelepîtésbôl, ôrômmel âlinak a jelenlegi kinai kormâny
môgé, ahogy mi, magyarok is 1956-ban egységesen âlltunk
Nagy Imre kormânya môgôtt. Akik olyan sokat szenvedtek a
maoistâk igâjâtôl, ideiglenesen elfogadjâk, hogy a korszerûsîtés
elsô ûtemében nem kôvetelhetnek maguknak semmiféle kiilôn
anyagi juttatâst. Ez azonban sokâig îgy nem tarthat. Azok,
akik most mennek az egyetemekre vagy azok, akik az
elkôvetkezô tîz évben tâvoznak az egyetemekrôl. mâr nem
érezték a "négy bandâjâ"-nak borzalmait. Ôk mâr kûlôn
gazdasâgi elônyôket kôvetelnek majd maguknak.

A XIX. szâzad sorân Kînânak igen rossz tapasztalatai
voltak a kûlfôldiekkel kapcsolatosan. Ez az oka annak, hogy a
jelenlegi kormâny ellenzéke ezt a kormâny ellen igyekszik
kihasznâlni. A kormâny pedig — "a kecske is jôllakjon, de a
kâposzta is megmaradjon" elmélet alapjân — olyan tôrvé-
nyeket akar megszavaztatni, amelyek a kînaiaknak a XIX.
szâzadban a kûlfôldiek részérôl tapasztalt kizsâkmânyolâsât
megakadâlyozza, de ne riassza el a kûlfôldi tôke beâramlâsât.
Az anhwei egyetemen tartott éwégi zârôbeszédemben kije-
lentettem, hogy Amerika a tôrténelem sorân nem elôszôr segît
olyan orszâgon, amelynek politikai elmélete és gazdasâgi
rendje nem ugyanaz, mint Amerikâé. A mâsodik vilâghâborû
sorân Amerika a szovjetnek segîtséget adott, hogy az uralmon
maradhasson és nem kérte a Szovjetuniôt az adott segîtség
cseréjében, hogy politikai nézeteirôl mondjon le vagy gazda
sâgi rendszerét vâltoztassa meg. Ezeknek a tényeknek bizony-
sâgâval a kinai ellenzék nyugodjék meg, ha Amerika segîtséget
ad is Kînânak, hogy a szovjet politikai elnyomâsâtôl megsza-
baduljon, nem kéri a kînaiakat, hogy politikai meggyôzô-
désûket vâltoztassâk meg. A klnaiak egyébként mâr maguktôl
râjôttek, hogy a maoista gazdasâgi renddel, amelyet Marxtôl
és Lenintôl Sztâlinon keresztûl kôlcsônôztek, nem sokra
mentek.

A szovjet pedig, aki az amerikai segltséggel tartotta meg
uralmât, a mâsodik vilâghâborû utân megerôsôdve nemcsak



Amerika, de a tâvolkeleti ideolôgiai testvéreik ellen is fordult.
A szovjet vilâguralmi tôrekvéseinek hatâsâra most a kommu-
nista Kîna és a kapitalista Amerika egymâsra talâlt.

Az amerikai kormâny Nixon elnôksége idején felismerte,
hogy a 900 milliôs kînai tômeg nélkûl nem tudjâk feltartôztatni
a szovjet elôretôrését Eurôpâban, Afrikâban és Âzsiâban. A
kînaiak pedig szintén belâttâk, hogy az amerikai technikai
felkészûltség nélkûl a 900 milliôs tômeg semmit sem jelent a
szovjet jelenlegi haditechnikâja ellen.

A jelenlegi kinai vâltozâsok igen nagy jelentôségûek
magyar szempontbôl is. Bar Mao helytelenitette 1956-ban a
szovjet magyarorszâgi beavatkozâsât, de késôbb, amikor a
"négy banda"-ja vette ât az uralmat, mâr a kivégzett Nagy
Imrét és kormânyât a magyar szabadsâgharccal valô azono-
sîtâsuk miatt gyalâztâk. A "négy bandâjâ"-nak bukâsa utân a
kînai kormâny elismerte, hogy Nagy Imre mârtîrhalâla
emlékeztetô marad azok szâmâra, akik a szovjet igéreteiben
hisznek.

Az amerikai tôkéseknek be kell lâtniuk, hogy az elsô idôben
nem sokat kereshetnek a kînai piacon. Annyit azonban
elérhetnek, hogy 900 milliô barâtot szerezhetnek, akik
hajlandôk lesznek a szovjet vilâghatalmi tôrekvésének meg-
akadâlyozâsa érdekében meghalni. Ha azonban Kîna kor-
szerûsîtése és gazdasâgi felemelése nem sikerûl, akkor valô-
szînû, hogy a szovjetbarât kînai elemek a gazdasâgi és politikai
zûrzavarban a szovjet oldalâra jâtszâk ât a kînaiakat. Akkor
pedig a tôkések nemcsak pénzûket nem kapjâk vissza, de
râadâsul még 900 milliô ellenséget is szereznek maguknak.

Kostya Sdndor:

A PÂNSZLÂV DIPLOMACIA MESTERKEDÉSE
A KÀRPÂT-MEDENCÉBEN

Az egész Dunatâj térségét a XVIII. szâzadtôl napjainkig
nagyszlâv âlmodozôk, politikusok, diplomatâk, propagan-
distâk, sokolok, siccistâk, ustasâk, partizânok, bérgyilkosok és
orvlôvészek szôvevénye hâlôzta be. Eszkôzeikben mindezek
vâltozatosak, céljaikban és magyargyûlôletûkben egységesek.

A mâsodik vilâghâborû utân a bécsi volt csâszâri és a
prâgai titkos levéltârak anyagât feloldottâk a zârlat alôl.



Tôrténész-kutatôk eddig teljesen ismeretlen anyagot târtak fol,
fôleg az orosz-osztrâk és az orosz-osztrâk-bolgâr-szerb diplo-
mâcia Tiiesterkedéseirôl.

A feltârt levéltâri anyagban igen izgalmas rész és ami
bennûnket, magyarokat leginkâbb érdekel, a Romanovok és a
Habsburgok szôvetsége, hogy milyen mesteri cselszôvéssel
prôbâltâk magyar âllamisâgunkat megsemmisîteni. Csak a
pânsziâv mesterkedés durvâbb folyamatât prôbâlom megvi-
lâgîtani, amely minden erôszakos eszkôz igénybevételével
nemzeti létunk megsemmisîtésére tôrekedett.

Az orosz câri politikânak a magyarsâg éppûgy szâlka volt a
szemében, mint az osztrâk csâszâroknak és a bécsi kamaril-
lânak.

A câri Oroszorszâg minden szabadsâgtôrekvésnek halâlos
ellensége volt. Az osztrâk fôvârosban mûkôdô câri diplomatâk
meglepô jôlértesiiltséget ârultak cl az egyre nyugtalanîtôbb
magyarorszâgi helyzettel kapcsolatban. A câri kôvetség vezetôi
nôvekvô aggodalommal vetették fel a kérdést: képes lesz-e az
osztrâk kormâny Magyarorszâg forradalmi fejlôdését meg-
âllitani? Fonton câri kôvet Nesselrode kiilûgyminiszterhez îrt
jelentésében azt îrta: "ezt a kérdést a kôzeljôvô dônti cl. Az a
magatartâs, amelyet a fônemesség kezd ezzel a forradalmi
mozgalommal szemben tanûsîtani, tud majd szâmâra ilyen
irânyû eszkôzôket nyûjtani. Valôjâban a robot megszûntetése
és az adôzâs bevezetése — îrja Fonton kôvet —, a
nagybirtokosok tényleges kirablâsât jelenti. Megkisérlik tehât,
hogy harcoljanak ellene. Tegnap herceg Esterhâzy Pâl
jelenlétemben azt mondta: 'En hozzâjârultam ahhoz, hogy
megvalôsîtsâk azokat a Idvânsâgokat, amelyeket megtagadni
rendkîvul veszélyes lett volna, de tovdbb nem megyûnk,
ellendllunk. Kastélyomban fel tudok fegyverezni kétezer
embert, ez lesz az ellenâllâs magva (vagyis az 1848-as
szabadsâgharc elleni mag), azutân majd meglâtjuk!' "

Fonton kôvet ehhez a jelentéshez hozzâfûzi: "Azért idézem
ezt az esetet, mert jellemzô a jelenleg^i helyzetre, amelynek
kialakulâsa végûl is nem késlekedik, mert a magyar rebelliôt
(igy!) maguk a magyarorszâgifôurak verik majd le". (Fonton
jelentése Bécsbôl 1848 mâjus 28-ân.) Itt csak egy ârnyalati
észrevételt kockâztatok meg. Fonton nem azt mondja, hog^



maguk a magyarfôurak, hanem a magyarorszâgifôurak, tehât
az osztrâkkâ lett vagy ténylegesen osztrâk és cseh fôurak.

Még mielôtt a Duna-tâji pânsziâv tôrekvéseket részletez-
ném, szûkségesnek tartom az akkori idôk vezetô politikusait,
diplomatâit, az orosz és osztrâk uralkodôkat bemutatni.

Kulcspozîciôt tôltôtt be Esterhâzy Pdl Antal (1786-1866),
a legnagyobb fôldbirtokkal, 221.451 katasztrâlis holddal ren-
delkezô fôldesûr.

I. Miklôs cdr (1796-1855) minden szabadsâgmegmozdulâs
eskûdt ellensége volt. A Szent Szôvetség megûjîtâsâra és a
HabsburgokkaI valô szôvetség fenntartâsâra tôrekedett. Az
eurôpai forradalmakkal szemben "Eurôpa zsandârja" szerepét
tôltôtte be. Kegyetlenûl elfojtotta az 1830/31. évi lengyel
felkelést, 1848-ban a forradalmi mozgalmakkai szemben lépett
fel és mint ismeretes, 1849-ben katonai beavatkozâssal leverte
a magyar szabadsâgharcot. Erdekes megjegyezni, hogy a rend-
kîviil ûgyesen dolgozô és nagy befolyâssal rendelkezô câri
diplomâcia legnevezetesebb képviselôi tûlnyomôan a balti
arisztokrâcia soraibôl kerûltek ki, azaz németek voltak. Balti
német szârmazâsû volt Nesselrode kûliigyminiszter, Medem,
Meyendorff Peter berlini kôvet, Fonton Félix bécsi kôvet stb.
Legtôbbjûkrôl el lehetett mondani, amit Meyendorffrôl
mondtak kortârsai, hogy ti. az egész vilâgot ismeri, kivéve
Oroszorszâgot.

I. Miklôs car a balti arisztokrâciâra tâmaszkodott. A

diplomâcia tôrténetében feljegyezték egyik kijelentését: "Az
orosz nemesség az âllamot szolgâlja, a balti engem". A câri
diplomâcia a legnagyobb gonddal épitette ki befolyâsât,
teremtette meg a maga kreatûrâit az eurôpai udvaroknâl, s
mindezt a nagy-szldv befolyds és terjeszkedés érdekében.

V. Ferdindnd (1793-1875), mint magyar kirâly és osztrâk
csâszâr 1835-tôl 1848-ig I. Ferenc gyengeelméjû fia volt.
Helyette Metternich és Kolowrat âllamminiszter, illetôleg a
kamarilla kormânyozott.

1. Ferenc Jôzsef (1830-1916) uralkodâsânak kezdetét a
magyar szabadsâgharc vérbefojtâsa, végét a Monarchia
felbomlâsâra vezetô I. vilâghâborû kirobbantâsa jelzi. Fô
célkitûzése a Habsburg-dinasztia roskadozô uralmânak fenn-
tartâsa és megerôsîtése volt. Ezt kezdetben kizârôlag nyilt
abszolutizmussal, az 1867-es kiegyezés utân a dualizmus



alapjân, erôsen korlâtozott parlamentârizmussal kîvânta biz-
tosîtani.

Nesselrode Karl Vasziljevics grôf {1780-1862) orosz dip-
lomata, 1816 és 1856 kôzôtt Oroszorszâg kûlûgyminisztere,
1845-tôl kancellâr. Jelentôs szerepe volt a Szent Szôvetség
megszervezésében és fenntartâsâban. 1848/49-ben nagy része
volt a magyarorszâgi câri beavatkozâs elôkészîtésében.

Fonton Félix Petrovics Oroszorszâg bécsi kôvete az 1848-as
magyar szabadsâgharc idején szinte naponta kiildôtt részletes
jelentést Nesselrode kiilûgyminiszternek. Ezek a jelentések
részletesek és pontosak voltak. A Habsburg-birodalom poli-
tikai viszonyainak rendszeres ismertetésén kîvûl nagy gonddal
készûltek katonai jelentések is. Ezeket a j^lentéseket a câron
kîviil Paskievics tdbornagy is alaposan tanulmânyozta, aki e
jelentések alapjân tervezte meg az 1849. évi magyarorszâgi
beavatkozâst. Ô volt a câri seregek fôparancsnoka is. Érdekes
megjegyezni, hogy a kûlfôldi kôvetségeken az ô javaslatâra
szervezték meg a katonai attasé diplomâciai tisztségét, nem
utolsô sorban kémkedési feladattal.

Windischgràtz Alfréd herceg {1787-1862) osztrâk hadvezér
1840-tôl Csehorszâg katonai parancsnoka volt. 1848 jûniusâ-
ban leverte a prâgai felkelést. Az 1848 oktôberi mâsodik bécsi
forradalom leverése utân a csâszâr az itâliai osztrâk erôk

kivételével az egész osztrâk haderô fôparancsnokâvâ nevezte ki.
Ebben a minôségében vezette a forradalmi Bées ellen az
ostromot (oktôber 20-tôl 31-ig). A vâros bevétele utân az
elfogott forradalmi vezetôket kivégeztette. 1848 decemberében
Ferenc Jôzsef csâszâr a magyarorszâgi szabadsâgharc leveré-
sével bîzta meg. 1849 januâr 5-én bevonult Pestre, januâr 7-én
elfogatta grôf Batthdny Lajos miniszterelnôkôt, a hozzâér-
kezett békekûldôttség tagjât, akit aztân oktôber 6-ân kivé-
geztek.

A kâpolnai ûtkôzet utân (februâr 26-27) félrevezetô
jelentést kûldôtt a helyzetrôl. Ferenc Jôzsef azt bitte, hogy
Windischgràtz leverte a magyar forradalmat és ezért mârcius
4-én kiadta a hîrhedt olmûtzi pâtenset (oktrojâlt alkotmâny).
A pâtens kimondta a Habsburg-orszâgok birodalmi egységét és
oszthatatlansâgât. Windischgràtz tavaszi hadjâratai sorân
kudarcot szenvedett, s ezért a csâszâr 1849 âprilis 12-én



levâltotta. Ezt kôvetôen visszavonult csehorszâgi birtokaira s
onnan tovâbb szîtotta a gyûlôletet a magyarok ellen.

A magyar szabadsâgharc gyôztes csatâinak hîrére a
câri diplomâcia vaiôsâggal félreverte a harangokat, Paski-
evicset egyébként pânszlâv érzelmei is befolyâsoltâk. A
pânszlâv eszme a câri hadsereg tisztikarâban elterjedt dekab-
rista mozgalomban is gyôkeret vert. Ez a mozgalom a
Duna-tâji pânszlâv tôrekvésekre érdekes és hatâsâban jelentôs
mozgalom volt. Tagjai orosz nemesi forradalmârok voltak,
akik a câri ônkényuralom ellen fegyveres felkelést robban-
tottak ki 1825 decemberében (a december szôbôl ered a
dekabrista név). A forradalmi mozgalom elsô szakaszânak
képviselôi javarészt katonatisztek voltak, akik részt vettek a
napôleoni hâborûkban. Megismerték a felvilâgosodâs esz-
méjét, valamint koruk nemzetiségi mozgalmainak politikâjât
és irodalmât. P.J. Peszityel îrô vezetésével Kievben megalakult
a dekabristâk keretében az Egyesiilt Szlâvok Târsasâga. Ez a
târsasâg radikâlis eszmék alapjân Nagyszlâv Kôztârsasâg
létesîtését tûzte ki céljâul. A dekabristâk személyes kapcso-
lataik révén jelentôs befolyâst gyakoroltak koruk irodalmi
életének kivâlô képviselôire, mint példâul Puskinra. Puskin
Alexandr Szergejevics maga is csatlakozott a dekabristâkhoz.
Tôbb îrâsmûvében hirdette a pânszlâv gondolatot. A dekab
ristâk célkitûzése nagy hatâssal volt a szlâv értelmiségre. A
magyar irodalomban a dekabristâk felkelésérôl szôl Jôkai Môr
"Szabadsâg a hô alatt" ctmû regénye.

A bécsi câri kôvetség jelentéseibôl vilâgosan kitûnik, hogy
ôrûltek a kûlônbôzô pânszlâv megmozdulâsoknak. I. Miklôs
cârnak és diplomâciâjânak elsô szâmû ellensége a magyar
szabadsâgharc volt, s ezért a magyarellenes mozgalmakat is
elnézték.

A szlâv veszedelem egzisztenciâlis veszélyt jelent Kôzép-
Eurôpâra s elsôsorban a Duna-tâj térségére. Nemcsak egyes
népekre, hanem az egész nem szlâv kontinensre is a maga
egységében és teljességében.

Kevesen gondolnak râ, hogy az orosz imperializmussal
szemben résen kell lennûnk. Szândékosan hûztam alâ az orosz

szôt, mert a szovjet birodalom felbomlâsa csak idô kérdése, de
az orosz pânszlâv imperializmus mindig veszélyt jelent Kôzép-



Eurôpâra. Ez az unionizmus a kôzép-eurôpai vezetô szerepre
tôrô cseh értelmiség tâplâlôja. Nem annyira az ideolôgiai,
mint inkâbb a szlâv testvériség érzése fûzi ôssze a déli és északi
szlâvokat is.

Ha a térképre nézûnk és szemiigyre vesszùk a Trianon elôtti
fôldrajzi helyzetet, azt lâtjuk, hogy a Kârpâtokon belûli
Magyarorszâgot félhold alakban veszi kôrûl a Habsburgok
osztrâk csâszârsâga a maga lengyel, cseh-morva, osztrâk-
német, délszlâv elemeivel, hâromôtôd részben szlâv, kétôtôd
részben német lakossâgâval. A terùletet nyugatrôl germân,
északrôl, északkeletrôl és a Balkân felôl a szlâv tenger zârja le.
Ebbe a germân és szlâv tengerbe ékelôdik bele a nem szlâv
etnikumû magyarsâg.

Oroszorszâg balkâni terjeszkedésének ûtjât egyrészt Tô-
rôkorszâg, mâsrészt az Osztrâk-Magyar Monarchia akadâ-
lyozta. Tôrôkorszâg, "a nagy beteg" egyre inkâbb visszavonult,
az osztrâk-német politika azonban erôsîtette befolyâsât azzal,
hogy a szâsz Coburg-csalâdbôl szârmazô Ferdinândot segîtette
a bolgâr fejedelmi trônra. Ezt Oroszorszâg sérelmesnek
tartotta, Coburg Ferdinândot nem ismerte el, trônbitorlônak
tekintette (1887). Oroszorszâg kiszorult a Balkânrôl, politikai
befolyâsa mélypontra sûllyedt. III. Sândor cârnak azonban
hûséges balkâni szôvetségese volt a Cserna Gora hegyei kôzt élô
montenegrôi fejedelem, Nikita.

Ha kissé visszalapozunk a Balkân-probléma tôrténetének
lapjain, azt lâtjuk, hogy a balkâni szlâv népeknek a hetvenes
évek derekân lângra lobbant elkeseredése a kôzel félezredes
tôrôk uralom ellen régen robbanâsig feszûlt volt. 1875 nyarân
Hercegovina, majd Bosznia népének zendûlésére, 1876 ta-
vaszân a bolgârok felkelésére kerûlt sor, s az év nyarân hadba
lépett Szerbia. A câri Oroszorszâg, amely elérkezettnek lâtta az
idôt, hogy megszerezze a hegemôniât a Balkânon, a "végve-
szélybe jutott keresztény lakossâg megvédése" cimén 1877
tavaszân hadat iizent Tôrôkorszâgnak.

A magyar politikai vezetô kôrôk kezdettôl fogva nagy
aggodalommal figyelték a balkâni fejleményeket. Féltek a
tôrôk hatalom ôsszeomlâsâtôl, mert a câri Oroszorszâg
tûlsûlyra jutâsât a Balkânon, illetve a délszlâv népek
fûggetlenségi tôrekvéseinek sikerét egyarânt fenyegetônek
érezték. A hatalmi viszonyok megvâltozâsânâl is jobban



aggasztotta ôket e fejlemények vârhatô hatâsa Horvâtorszâgra
és a magyar âllam délszlâv nemzetiségeire. Eppen ezért
Andrdssy Gyula kiilugyminiszter kezdetben a fennâllô helyzet
megszilârdîtâsâra tôrekedett, a felkelôket nyugalomra, Tô-
rôkorszâgot pedig mérsékelt reformokra intette. Amikor
azonban a bolgâr fôlkelés és a szerb hadûzenet (1876. jûlius
2.), valamint az orosz hadi készûlôdés nyilvânvalôvâ tette, hogy
ûtôtt a tôrôk uralom végôrâja, Andrdssy (a hôdîtâsra mindig
kész kamarillâtôl és katonai klikkjétôl, sôt a Monarchia
piacânak bôvîtésére tôrekvô ûzleti kôrôktôl is sarkallva)
megvâltoztatta politikâjât. Orosz-tôrôk hâborû esetére vâllalta
a Monarchia semlegességét, ha a Monarchia megszâllhatja
csapataival Boszniât és Hercegovinât, Oroszorszâg pedig nem
tâmaszt terûleti kôvetelést a Balkânon és ha nem kerûl sor

nagyobb délszlâv âllam alakitâsâra sem.
Az 1877 nyarân megindult hadjârat sûlyos harcok utân a

kôvetkezô év elején a câri csapatok gyôzelmével végzôdôtt. A
vereség 1878 mârcius elején a San Stefano-ban a békefelté-
telek elfogadâsâra kényszeritette Tôrôkorszâgot. A câri Orosz
orszâg a Kaukâzuson tûl jelentôs terûleteket és Besszarâbiât
biztosîtotta magânak. A békeszerzôdés Szerbia, România és
Monténégro fûggetlenségének elismerésével olyan hatârokat
szabott a felszabadult Bulgâriânak, amely éles ellentétben âllt
azzal a megegyezéssel, amely nagy méretû balkâni szlâv âllam
alakJtâsât ellenezte. A pânszlâv eszme ûjabb sikereket kôny-
velhetett el.

A Balkân-kérdés rendezésére 1878 nyarân ôsszeûlt a Berlini
Kongresszus. Francia- és Oroszorszâg kôzeledését Bismarck
féltékenyen figyelte. Disraeli angol miniszterelnôk minden
eszkôzzel akadâlyozta a câri hatalomnak a Fôldkôzi-tenger
térségébe nyomulâsât. Andrdssy Disraeli tâmogatâsa révén
elérte a San Stefano-i béke megsemmisîtését. Bulgâriât
szûkehb hatârok kôzé szorîtottâk és Oroszorszâgot katonâi
kivonâsâra kôtelezték, Ausztria-Magyarorszâgot viszont fel-
hatalmaztâk Bosznia és Hercegovina megszâllâsâra (okku-
pâlâsâra) és arra, hogy helyôrséget tartson a Szerbiât
Montenegrôtôl elvâlasztô novibazâri szandzsâkban.

Bosznia és Hercegovina okkupâlâsa kiélezte a horvât-
magyar ellentéteket is. Pânszlâv nyomâsra a zâgrâbi tarto-
mânygyûlés Boszniânak és Dalmâciânak Horvâtorszâggal valô



egyesîtését kôvetelte. A magyar kormânyzat ebben a délszlâv
erôk ôsszpontosîtâsânak veszedelmét lâtta. Bosznia, Herceg-
ovina kôzjogi helyzetének kérdése rendezetlen maradt, ami
âllandô elégedetlenség és forrongâs elôidézôje lett, felboru-
lâssal fenyegette Horvâtorszâg belsô nyugalmât.

A Monarchia kétbalkezes nemzetiségi politikâja pedig csak
ûjabb olajat ôntôtt a pânszlâvizmus mâglyâjâra.

Az annexiôt kôvetô években a Balkânon a status quo
gyôkeresen megvâltozott. A câri diplomâciânak sikeriilt a
balkâni kis âllamokat orosz védnôkség alatt tômôrîtenie. 1912
mârciusâban îrtâk alâ a szerb-bolgâr szôvetséget, amelyhez
csakhamar Monténégro is csatlakozott. Bar a Balkân-szôvet-
ség éle kôzvetlenûl Tôrôkorszâg ellen irânyult, a Monarchia
kezdettôl gyanakvôan figyelte a szâmâra is veszélyes csopor-
tosulâst. A diplomâciai pôkhâlôszôvést csakhamar szétszakî-
tottâk az események. A balkân-szôvetség âllamai nem hagytâk
lélegzetvételhez jutni a tôrôk portât. 1912 oktôber 9-én
Monténégro, 17-én Szerbia és Bulgâria hadûzenetével meg-
kezdôdôtt az elsô balkâni hâborû. A korhadt Tôrôkorszâg
hetek alatt megsemmisitô vereséget szenvedett. Eurôpai
teriiletének zômét elvesztette, s mâr november elején kapi-
tulâlt. A békeszerzési akciô azonban rendkîvûl bonyodalmas-
nak bizonyult. Amint egyszer felkavarodott a balkân "katlan",
teljes élességgel iitkôztek ki az ellentétek. Az antanthatalmak
(fôként Oroszorszâg) a balkâni szôvetségeseket tâmogattâk, a
kôzponti hatalmak Tôrôkorszâgot "védték". A Monarchia
sérelmesnek tartotta a balkâni érdekszférâjâban féltve ôrzôtt
status quo felforgatâsât. A fegyverek teremtette kész hely-
zetben legalâbb arra tôrekedett, hogy megakadâlyozza Szerbia
kijutâsât az Adriai-tengerhez. Ezért Olaszorszâggal egyetér-
tésben ônâllô ûj âllam, Albânia megteremtése mellett szâllt
sikra. Még a béketârgyalâsok megkezdése elôtt a Monarchia
részleges mozgôsîtâst, a szerb hatâron csapatôsszevonâst hajtott
végre. A németektôl bâtorîtva, a hâborûs beavatkozâst is
fontolôra vették. A nekibuzdulâst ekkor Anglia hûtôtte le azzal
a fenyegetô figyelmeztetéssel, hogy eurôpai konfliktus esetén
nem marad semleges. Ezutân Németorszâg és a Monarchia is
hozzâjârult, hogy nemzetkôzi konferenciân târgyaljâk meg a
békekôtés vitâs kérdéseit. A nagyhatalmak megâllapodtak
Albânia "ônâllôsâgânak" elismerésében és a legyôzôtt Tôrôk-



orszâg szâmâra nem tûlsâgosan kedvezôtien hatârvonal ki-
jelôlésében. A gyôztesek nem nyugodtak bele szerzeményeik
megnyirbâlâsâba. Februârban kiûjultak a hadmûveletek. A
bolgâr csapatok elfoglaltâk Drinâpolyt, s Konstantinâpoly felé
nyomultak. A montenegrôiak ostrom alâ fogtâk az Albâniânak
szânt Szkutari vârosât. Tôrôkorszâg lemondott a vitâs terii-
letekrôl, Bulgâria is rââllt a fegyverszûnetre, de Szkutari alôl
alig tudtâk a hatalmak elparancsolni a montenegrôi fejedel-
met, aki "fel akarta gyûjtani a vilâgot, hogy rântottât siissôn".

A Balkân-problémâval pârhuzamosan a Kârpât-medence
belsô teriiletén is folyamatos pânszlâv tevékenységet figyel-
hetiink meg. 1894-ben a nagyhatalmak hivatalosan is elismerik
Ferdinândot Bulgâria tôrvényes fejedelmévé. S ekkor, mintegy
karmesteri beintésre, elindult az ûjabb pânszlâv machinâciô.
Az események filmkockaszerûen peregtek.

1894 mârcius 1-én Szlovâk nemzetiségi pârt alakul
Turôcszentmârtonban. Masaryk "Nase Doba" (Korunk) cim-
mel Prâgâban folyôiratot indit, Szerbiâban Lazic Lukin, a
Srbobran (Szerbvédelem) cimû ûjsâg szerkesztôje, romantikus
szerb ôstôrténetet ir, amelyet a szerb nacionalistâk kitôrô
lelkesedéssel fogadnak. Ugyanakkor Pârizsban szerb értel-
miségiek "Ligue pour la Confédération Balcanique" cimmel
szerb propaganda folyôiratot inditanak.

1893 augusztus 10-ên Magyarorszâgi Nemzetiségi Kon-
gresszust tartanak, amelyen Pavel Mudron szlâv nacionalista
vezér elnôkôl. A kongresszus kimondja, hogy a nemzetiségi
politikusok passzivitâsba vonulnak és tartôzkodnak a képvi-
selô-vâlasztâsoktôl.

1896 februâr 1-én Prâgâban megalapitjâk a Ceskoslo-
venska Jednota (Csehszlovâk egység) politikai szervezetet,
amely a cseh-szlovâk "nemzetegység" propagandaszerve lett.

1896 dprilis 30-dn a Nemzetiségi Kongresszus tiltakozik a
millenniumi ûnnepségek ellen.

1897 november 6-dn Budapesten tanulô szlâv egyetemistâk
Hodzsa Milânt vâlasztjâk elnôkûl. Ferenc Ferdinând trôn-
ôrôkos a hârom (osztrâk-német-orosz) csâszâr szôvetségének
szûkségérôl nyilatkozik.

1898 februdr 1-én Andrej Hlinka hâromszlécsi rômai
katolikus plébânos Rôzsahegyen politikai tevékenységbe kezd.



Jûniusban a prâgai Ceskoslovenska Jednota ûjjâszervezi az
egyetemi hallgatôk egyesiiletét, a "Detvan"-t. Hlas (Hang)
cimmel szlovâk politikai folyôirat indul, amelynek alapîtôja és
szervezôje Vavro Srobar pânszlâv, csehbarât politikus. Jûnius
19-én szlâv ûjsâgirôk elsô kongresszusa Prâgâban a Palacky
ûnnepségek alkalmâval nyelvi és kulturâlis kôvetelésekkel lép
fel.

1900-ban Hodzsa Milan, aki "sub auspiciis régis" végezte az
egyetemet, Slovensky Dennïk (Szlovâk Hîrlap) cimmel Buda-
pesten napilapot indit. A szâzadfordulôn tehât a szlovâksâg-
nak hârom politikai lapja van; a mâsik kettô a nagyszlâv
irânyzatû turôcszentmârtoni Narodnie Noviny, amelyet Va-
jansky Szvetozâr szlovâk kôltô szerkeszt és Hlinka pâter lapja, a
Ludové Noviny. Itt kell megjegyezni, hogy nemcsak a hârom
szlovâk nacionalista lapot, hanem az egész szlovâk népmoz-
galmat is a magyar kormânykôrôk kézlegyintéssel akartâk
elintézni. Ez a bânâsmôd bizony megbosszulta magât a
késôbbiekben.

1901 jûliusàban a szlovâk nemzetiségi pârt 18 pontbôl âllô
nemzetiségi programot ad, amelyben az 1868:XLIV. (nem
zetiségi) t.G. életbeléptetését, szociâlis rendezést, kôzségi és
jârâsi ônkormânyzatot és az egyhâzpolitikai tôrvények revi-
ziôjât kôveteli. A tôrvényt a parlament megszavazta, de végre-
hajtâsi utasitâst nem adtak ki hozzâ, tehât minden maradt a
régiben.Az orszâgos vâlasztâsokon a pârt a Felvidéken 4
mandâtumot szerez. Megindul a szlovâk nemzetiségi moz-
galom ûj fâzisa, a "mala revolucia" (kis forradalom). A
pânszlâv titkos diplomâcia francia pârtfogâst keres. A
Sokol-ûnnepségeken orosz és francia kiildôttség is részt vesz.

1902 februdrjdban Ferenc Ferdinând Szentpétervârra
lâtogat, a Monarchia és Oroszorszâg politikai egyezéseirôl
târgyal. (Ferenc Ferdinând cseh barâtsâga — Chotek Zsôfîa
cseh grôfnôvel kôtôtt hâzassâga révén — és a magyarokkal
szemben érzett ellenszenve kôzismert.) Âprilisban a szlâv
passziv rezisztencia egyik megnyilvânulâsa, hogy a szlâv
nemzetiségek nem képviseltetik magukat Ferenc Jôzsef magyar
kirâllyâ koronâzâsânak negyedszâzados ûnnepségein. Mâjus-
ban Hlinka Liptôszentmiklôson nagyhatâsû beszédet mond a
szlovâk hivatali nyelv elismertetése érdekében.

1903 a délszldv megmozduldsok êve. A Belgrâdban tanulô



montenegnrôi egyetemistâk "Montenegrôi Forradalmi Emig-
râciô" néven anarchista sejtet szerveznek Nikita montenegrôi
fejedelem és az Obranovic szerb dinasztia ellen. Jûnius 11-én
meggyilkoljâk az utolsô Obranovic kirâlyt, Sândort és fele-
ségét, Draga kirâlynét. Visszahîvjâk a Svâjcban élô Kara-
gyorgyevics Péter herceget, aki âtveszi a hatalmat. Ezzel
Szerbiâban kezdetét veszi az Osztrâk-Magyar Monarchia
ellen irânyulô nagyszerb politika kora.

1904 mdjusdban Washingtonban az Interparlamentâris
Unio Kongresszusân Apponyi Albert megdôbbenéssel lâtja,
hogy a Ceskoslovenska Jednota ûgynôkei politikai rôpiratot
terjesztenek a kongresszus tagjai kôzôtt a magyarorszâgi
szlovâksâg elnyomâsârôl.

1905 szeptemberében szlovâk politikai kôrôk megalakîtjâk
a nemzetiségi klubot, melybe az orszâggyûlés minden nem-
zetiségd képviselôje belép.

1906-ban Amerikdban a szlovâk telepûléseken nagyarânyû
kulturâlis mozgalom indul "za tu nasu slovencinu" jelszôval.
Ugyanakkor Pârizsban megindul a Revue Slave cîmû folyôirat.
Megalakul hivatalosan a Szlovâk Nemzeti Néppârt, a legkô-
zelebbi vâlasztâsokon mindjârt 7 képviselô keriil a parlament-
be. A magyar belpolitika még mindig elhanyagolja a
nemzetiségi kérdést. A szlovâkok Szepesvâraljân tartott nagy-
gyûlésén Hlinka pâter ûjbôl kôveteli a szlovâk nyelv hasznâ-
latât a felvidéki tôtok âltal lakott megyékben. A gyûlés utân
Hlinkât és Srobârt letartôztatjâk.

1907 mdjusdban és jûniusdban magyar-cseh kôzeledési
kîsérlet tôrténik a magyar parlamentben és fûggetlenségi
politikâban. Csdvolszky Lajos képviselô folytatja az Ugron
Gdbor (1899-1901) és Ldng Lajos (1901-1903) képviselôk âltal
kezdeményezett szlâvbarât politikât. (Csâvolszky mâr 1901-ben
rôpiratot adott ki egy osztrâk-magyar-cseh monarchia le-
hetôségérôl.) — Jûlius 13-ân Nagyszlâv Kongresszus ûlt
ôssze Prâgâban. Innen szâmîthatjuk a csehszlovâkizmus
elindulâsât, amely az elsô vilâghâborût koveto szerencsétlen
eseményekhez vezetett. — Augusztus 18-ân a belgrâdi Délszlâv
Forradalmi Szervezet a Monarchia annexiôs politikâja elleni
tiltakozâsul Ferenc Jôzsef szûletésnapjân fel akarja robbantani
a szarajevôi, mosztari és banjalukai székesegyhâzakat. A
szarajevôi Stojanovic-csoport taktikai okokbôl elhalasztja a



tiltakozô akciôk végrehajtâsât. — Oktôber 15 és 25 kôzt a
cseh-szlovâk ôsszefogâst pârtolô egyhâzi kôrôk (Stojan prâgai
hercegprimâssal és Marian Blaha pûspôkkel az élen) rende-
zik meg Hlinka Andrej cseh- és morvaorszâgi elôadâsait a
szlovâk polidkai helyzetrôl. Hlinka egyhâzi felfûggesztésének
megszûntetését Rômâban mâr ezt megelôzôen kieszkôzôlték.
Hlinka elôadâsai sorân adomânyokat gyûjt a felszentelés elôtt
âllô csernovai templom javâra. — Oktôber 27-én a csernovai
templomszentelés alkalmâval a Hlinkâra vârakozô felizgatott
néptômeg fenyegetôleg lép fel a kirendelt hatôsâgi kôzegekkel
szemben, akik erre fegyveriiket hasznâljâk. A véres incidensnek
9 halottja és szâmos sebesûltje van. Bar a késôbbi kutatâsok
sorân (lâsd Sidor "Csemova" cîmû munkâjât 1937-bôl)
kétségkîvul beigazolôdott, hogy a csernovai sortûz felidézé-
sében elsôrendû szerepet jâtszott a prâgai Pânszlâv Kôzpont
gâtlâstalan propagandâja, a véres incidens végleg elmérgesiti a
magyar-szlovâk viszonyt. Hlinka a szegedi Csillag-bôrtônben
megkezdi foghâzbûntetését. Hodzsâhoz intézett bûcsûlevele
megjelenik az amerikai magyar sajtôban. — Decemberben
szâmos ismert îrô és a vilâgsajtô tâmadâst intéz a magyar
belûgyi szervek ellen. Bjômson norvég îrô a mùncheni Màrz
folyôirat hasâbjain élesen bîrâlja a magyar nemzetiségi
politikât és lemondja az eurôpai békekongresszuson valô
részvételét. Tolstoj, az eurôpai irôk nesztora és fejedelme
szintén tiltakozik és tâvolmarad a békekongresszustôl, amivel
nagy feltûnést kelt.

1908-ban jelenik meg Pârizsban Benes Eduard tanulmâ-
nya: "Le problème Autrichien et la question tchèque", amely
az ausztriai szlâv nemzetiségek politikai kûzdelmét târgyalja.
Szenvedélyes hangja és magyargyûlôlete élesen kidomborodik.
Az Osztrâk-Magyar Monarchiât a magyarok kikapcsolâsâval
szîvesebben lâtnâ mint Ausztria-Csehorszâgot, de minden-
képpen a fôderalizâlâsnak és az egyes nemzetiségek autono-
miâjânak hîve. — Mârcius 2-ân a csernovai per 54 vâdlottja
kôzûl a bîrôsâg negyvenet bat hônaptôl két évig tartô
foghâzbûntetésre îtél, kôztûk Hlinka hûgât és tôbb jômôdû
gazdât, tanîtôt, jegyzôt is. A prâgai cseh pânszlâv felbujtôk-
hoz, holott jelenlétûk és izgatâsuk mâr akkor bebizonyosodott,
az udvar utasitâsâra nem nyûlnak. A pânszlâvistâk môgôtt
magyargyûlôlô osztrâk (cseh) belûgyi szervek âllnak.



Megjelenik Seaton Watson (Scotus Viator) "Racial Prob-
lem in Hungary" cîmû kônyve, a szlovâk nemzetiségi kérdés
magyarellenes propagandâjânak gyûlôlkôdô, minden tudo-
mânyos târgyilagossâgot nélkûlôzô kûtforrâsa. (A mû elfogult
és irânyzatos adatgyûjtésében Hurban Vajansky és Srobar
irânyîtâsâval az ellenzéki politikusok, îrôk és pânszlâv ideo-
lôgistâk mûkôdtek kôzre.)

Prâgâban Aerenthal Alajos kôzôs kûlûgyminiszterhez
intézett eszperantô nyelvû rôpirat jelenik meg a "szlovâk kér-
désrôl". Ismeretes, hogy Prâgâban volt az eszperantistâk egyik
fô irânyîtô szerve cseh vezetéssel. A rôpiratot is cseh, Hynek
Brouska irta "Slovakoj kaj Magiaroj" cimmel. (Hynek Brouska
a bécsi kormâny belûgyi fôtisztviselôje volt Prâgâban. A rôp
iratot a Nemzetkôzi Eszperantô Szôvetség terjesztette vilâg-
szerte.)

A magyarsâg ûtjâban âll a szlâv egyesûlésnek. Ezért
gyûlôlik a szomszédos kis szlâv népek kôzel kétszâz éve. Pedig a
magyarsâg és a szlâvsâg szâmbeli viszonya nagyon érdekes. Sem
a cseh-morvâk, sem a szlovâkok (tôtok), de a szerbek és a
horvâtok sem érik el lélekszâmban a magyarsâg felét, de
egyûttesen (az oroszokkal egyiitt) kétszâzmilliônâl tôbb szlâv âll
szemben a gyomrâban elhelyezkedô tizenhârom milliô ma-
gyarral. Eurôpai szempontbôl a szlâv és nem szlâv szemben-
âllâs viszonylatâban a magyarsâg a repesztô ék szerepét tôlti be
a szlâv tengerben.

A pânszlâvizmus céljârôl Marx Kdroly, a pânszlâvok
prôfétâja îgy ir: "A pânszlâvizmus nem csupân a szlâv népek
fûggetlenségi tôrekvése, hanem egy ezeréves tôrténelem le-
rombolâsa. Ennek a célnak érdekében Tôrôkorszâgot és
Németorszâg felét le kell tôrôlnie Eurôpa térképérôl. Amikor
ezt elérte, hozzâ fog majd Eurôpa leigâzâsâhoz. Eurôpa
szâmâra csak két vâlasztâs van: elfogadni a pânszlâvizmust
vagy meghôdîtani Oroszorszâgot és kiirtani az oroszorszâgi
pânszlâv kôzpontot" (Marx: Politikai munkâi, 6. kôtet, 196-
oldal).

Ismeretes, hogfy a csehek a pânszlâvizmus legfanatikusabb
harcosai. Ok voltak Kôzép-Eurôpa elârulôi, a spionok, a
dezertôrôk, ôk csaptâk be a felvidéki szlovâkokat és ôk szîtottâk
a gyûlôletet a magyarok ellen. Igaz, mi is elkôvettûk a hibât,
hogy a magyarorszâgi nemzetiségi kérdést — éppen a csehekkel



szemben, a magyar Felvidéken — lekicsinyeltûk. Ennek
kôvetkezményeit lâtjuk most. A Felvidék problémâja tehât
nagyon is valôs és ezzel a problémâval foglalkozni kell.

Lvx Andrâs:

MEGEMLÉKEZÉS BARTÔK BÉLÂRÔL
SZÛLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÔJÂN

(Orségvdltds a magyar zene tôrténetében)

Egy Bartôk-mû prolôgusânak hangulatâban idézem:

"Haj, regô rejtem,
Hovâ, hova rejtsem:
Hol volt, hol nem, kint-e vagy bent,
Régi rege, haj, mit jelent,
Urak, Asszonysâgok?

Im szôlal az ének,
Ti néztek, én néziek.
Szemiink pillas fviggônye fenn,
Hol a szinpad, kinn-e vagy benn,
Urak, Asszonysâgok?

Keserves és boldog
Nevezetes dolgok.
Az vilâg kinn haddal tele.
De nem abba halunk bele,
Urak, Asszonysâgok!

Nézzûk egymâst, nézzûk,
Regénket regéljûk.
Ki tudhatja, honnan hozzuk,
Hallgatjuk és csodâlkozzuk,
Urak, Asszonysâgok. "

Az 1881-es év valôban csodâlatos volt. Kettôs csoda tôrtént,

amit az Idôk titka még évtizedeken ât rejtegetett magâban. Az
elsô, hogy mârcius 25-én a magyar zene- és egyetemes kultûra
egén csodâlatos fényû ûj csillag jelent meg egy ûjszûlôtt kisfîû,
Bartok Béla képében, aki az erdélyi Nagyszentmiklôson ekkor
nyitotta ki e vilâgra elcsodâlkozô szép szemét. Nem volt sîrôs a
gyermek, hangjât sem hallottâk. A legkisebb zôngésre ha
felébredt, csak nézett, nézegetett. Szemével kôvette a szûlôket



és az aggôdô nagymamât, akiben bujkâlt a félelem, hâtha
beteg a baba, mivel az sohasem sir.

Lényegtelen, de mégis jellemzô, hogy Bartôk legendâs
érzék- és megfigyelô képességének elsô jelei mâr a bôlcsôben
mutatkoztak. És ebbôl a kisfîûbôl vilâghîresség, a XX. szâzad
kimagaslô szellemôriâsa lett, aki nemzete ôsi dalkincsét az
enyészettôl megmentette, annak zeneelméleti tôrvényeit fel-
târta és erre a bâzisra alapîtott mûvészetével ûj zenetôrténeti
kort nyitott. Mai tekintélyes esztétikusok az ô fômûvét, a
Hûros és ûtôhangszerekre és cselesztâra îrt zenéjét Dante
"Isteni szînjâtékâ"-nak jelentôségéhez hasonlîtjâk és mérik,
amiben zeng a magyar lélek, az ôsi magyar dallam minden
szépsége, szûzi tisztasâga, bûsongâsâban szâzadok szenvedése,
ritmusâban népének karaktere: kirâlyi méltôsâga vagy féke-
vesztett orgiâs jôkedve. Mint a legtôbb zseni, ô is megelôzte
korât és csak halàla utân ismerték fel szélesebb kôrben

nagyszerûségét, aminek értékjelzôje hiperbôlikusan még ma is
emelkedôben van. Bartôk kivîvott tekintélye a nagy vilâg
érdeklôdésének reflektorât az eddig kevéssé vagy félreismert
magyar kultûra felé fordîtotta és az ô révén a magyar
zenemûvészet egyszerre a népek élvonalâba keriilt. A kis szâmû
magyarsâg zenei nagyhatalom lett. Igy ad ma Bartôk sûlya
elesett, jobb sorsra érdemes és életet igénylô nemzetének
ônbizalmat és keményebb gerincet. Az ô mûvészete, élet-
szemlélete, humânuma és magyarsâgtudata erôforrâsa lehet a
talpraâllâsban, ha a nemzet "mûveltsége hajôjât a sajât
kultûrâja kikôtôjében horgonyozta".

Csak az idô tâvlatâbôl értettûk meg a szâzéves mâsik
csodât, a nagy zenei mâgus, a mi Liszt Ferencûnk 1881-ben
szerzett prôféciâjât, amikor a Csârdâs Macabre hangjaiban
tudat alatti megérzéssel szinte Igy iidvôzli az ûj csillag, Bartôk
szûletését. Ez a Liszt-mû szinében és mondanivalôjâban Bartôk
jô harminc éwel késôbb szerzett "Allegro Barôaro"-jânak
ikertestvére lehetne, mert mindkét mû magyar sorskérdésekkel
foglalkozik, dallamvezetésében archaikus pentatônia, har-
monizâlâsâban és ritmusâban a valôsâgot festô brutalitâs
nyilvânul meg. Liszt prôféciâjâval kapcsolatban még az is
misztikus, hogy ezt a mûvet Bartôk sohasem ballotta, mivel a
Csârdâs Macabre kiadatlan kézirattôredékben, a British
Mûzeum kottatârâban (egy teljesebb mâsolata a weimari



Liszt-hagyatékban) lappangott, mîg hatvannégy év elfekvés
utân a kutatôk râ nem akadtak. Még tovâbbi tizennégy év telt
el és csak Bartok halâla utân tizenegy éwel késôbb értette meg
ésértékelte a vilâg e prôféciât Bartok mûvészete tûkrében. Ma
mâr pontosan vilâgos, hogy Bartôknak meg kellett szûletnie és
olyannâ kellett formâlôdnia, mint amilyen lett. Ezt az Idôk
mélyében rejtôzô magyar sors hatârozta îgy.

Az elsô pillanatban megborzongtam, hogy a nagy elôd a
szûletést ûdvôzlô mûvében, cîmében magyarul a Haldl
Csàrddsdban, a halâl témâjât vâlasztja. Aztân behatôbb
tanulmânyok meggyôztek és megnyugtattak. Râjôttem, hogy
Liszt Ferenc mély hitébôl tâplâlkozô mûvészete a halâlban
sohasem a pusztulâst, a megsemmisûlést, hanem pontosan
ennek az ellenkezôjét, valami ûjnak és szebbnek az eljôvetelét,
prelûdiumât, az ûjjâszûletést lâtta és hirdette. Ez esetben is az
élete alkonyân a magyar sorskérdésekkel mind tôbbet fog-
lalkozô Liszt megjôvendôli a zene ûj ûtjât, a harmonizâlâs ûj
szîneit, az eljôvendô bartôki mûvészet kôrvonalait, de egyben
figyelmezteti nemzetét a nagy orszâgégés, az 1848-as szabad-
sâgharc és tragikus bukâsa tanulsâgaira. E zenében félelmetes
lângcsapkodâssal lobog az "Ég a kunyhô, ropog a ndd"
népdalvariâciô a belérejtett Rdkôczi-indulô dallamtôredék
pattogâsâval. A gerincvelôt villamos szikraként jârja ât a kvint-
fogâsokba sûrîtett disszonancia. Aki régi bânyavidéken jârt és
ismeri a bânyarémet és a szerencsétlenség vészjelét, a lârmafa
ûtését, ebben a Liszt-mûben a zongora nyelvén ezt is hallhatja.

A nagy tûz utân az 1867-es kiegyezés ugyan megszûntette az
ârtatlanok elhurcolâsât és Kufsteinbôl is kiengedték a rabokat,
de még sokâig szomorû valôsâg volt, hogy alig akadt egy-egy
magyar uradalom, amely kényszerbôl ne tartott volna el
osztrâk fmâncot vagy morva csendôrt, akik kegyetlenûl
lekanyaritottâk a termés javât és lefoglaltâk a legszebb jôszâgot
Bées hizlalâsâra adôban. Jôl lâtta ezt a felnôvekvô, nyitott
szemû diâk, Bartok Béla is, akinek magyar ôntudatât a gondos
édesanyai nevelés és olyan lelkes tanârok, mint Erkel Lâszlô,
gyarapîtottâk. A Bécsbôl irânyîtott kulturâlis élet elsekélye-
sedett és onnan csak a salakot importâlhatta a magyar. "Nem
lehet îgy élni!" — kiâlt fel fuldokolva az alig hûszesztendôs
Bartôk és édesanyjânak îrt levelében ûnnepélyes fogadalmat
tesz: "Egész életemben minden téren, mindenkor és minden



môdon egy célt fogok szolgâlni, a magyar nemzet és a magyar
haza javât!" Ez a fogadalom jârja ât, ivôdik minden
porcikâjâba és tûkrôzôdik minden mûvén. Es csak îgy lehet
megérteni az Allegro Barbara brutâlisan dûbôrgô vâgtatâsât,
amiben lâthatod a lô szôrén Gôg és Magôg leventéit, de
megjelenhetnek e zenében a tatârdûlâs, a tôrôkvész hôsei,
Râkôczi kurucai, Gôrgey huszârjai, a limanovai csata és a
Don-kanyar hôs âldozatai, hogy ezt a kôrt az 1956-os budapesti
gyerekek vére zârja be. Igy fér bele e rôvid zongoramûbe egy
hôsi nép ezeréves tôrténelme, kiizdelme és élni akarâsa.

Menuhin "The Music of Man" dmû mûvének ôsszefog-
lalôjâban gyônyôrûen îr Bartôkrôl, s zenéjével kapcsolatban
tôbbek kôzôtt ezt jegyzi meg: "Az a mânak szôl, de ûgy, hogy
benne van a mûlt és a jôvô egyszerre. Bartôk filozôfiâjâban a
halâl az élet egyik megnyilvânulâsa, s a szomorûsâg az ôrôm
egyik vâlfaja". Micsoda tômôr és hozzâtehetjûk, Lisztre is
érvényes megâllapîtâs! Bartôk "Medvetâncâ"-mk mondani-
valôja a mûltba és a jôvôbe tekint. Itt nem a fôrtelmes vâsâri
komédiât, a veréssel idomîtott, lâncon rângatott âllatkînzâst
kell lâtnunk. Sokkal tôbbet; mert itt nem is a medve, hanem a
medvemaszkos ember tâncol. Es ez a szimbôlum ugyanaz a

jelenség, mint amit a harmadik jégkorszak fehér embere is tett,
amikor barlangja falâra bôlényt festett. Megfestette a
fenevadat, de nem azért, hogy igy dîszîtse menhelyét, hanem
azért, hogy a festett kép alapjân jobb oldali agykérgében
megelevenîthesse a vadâllatot, amitôl félt és rettegett.
Megelevemtette, hogy tervet készithessen a mâsik agyfélben, a
logika kôzpontjâban a védekezésre. Bartôk a mânak és egyûttal
a jôvônek szôlô ûzenetével îgy figyeljûk és vigyâzzuk a vilâgot
fenyegetô âzsiai medvét szimbôlikusan és a valôsâgban is!

Liszt és Bartôk ûstôkôsôk voltak, akiket a magyar kultûra
polârozott és tartott gravitâciôs erôterében. Liszt gyermek-
korâban kiilfôldre szakadt, îgy tâvolabbrôl induit és csak idôs
korâban ért a magyar lélek napkôzelségébe; Bartôk belsôbb
pâlyân, a magyar életzônâban keringett, hamarâbb felismerte
kûldetésének igazi értelmét. Roppant fontos, hogy tisztân
lâssunk és tudjuk, hogy Liszt is a mûlt pentatônikus ûtjait
jârta, mint Bartôk, de azzai a lényeges kûlônbséggel, hogy
kutatâsi terûlete az egyhâzzenére korlâtozôdott. Lehatolt a
mûltba, Palestrina mûvészetén ât a pentatônikus gregôriân



zsolozsmâk târnâiba, egészen a magyar Mâria-siralom forrâ-
sâig. Ezt a zenei vilâgot vizsgâlja, âthasonlîtja, majd beépîti
alkotâsaiba és ettôl reméli egyhâza elteâtrâlosodott zenemû-
vészetét visszavezetni a lélek tiszta forrâsâhoz. Figyeld csak
meg példâul Krisztus-oratôriumâban a Szenvedô Anya fâj-
dalmât, amelynek dallamvezetése az elôbb emlîtett magyar
Mâria-siralom ôsével azonos vagy a Megvâitôt keresô keleti
bôlcsek vândorlâsât, aminek dallamât magyares kvintak-
kordokkal szôvi ât. Ezért a finnyâs kortâsak, koztûk még a
hâlâtlan Berlioz is, kritizâltâk Lisztet, akiknek ô îgy felelt: "Ha
Rubens flamandokat festhetett biblikus képeire, akkor itt
egyik mâgusomnak én is adhattam kipôdôrt bajûszt. És ezt egy
cseppet sem szégyenlem. Aki engem megért, az majd meg is
szeret. És hogy mûvemet mikor és bol adjâk elô, nem érdekel.
Megîrâsa mûvészi szûksége volt lelkemnek. Megnyugszom,
mert megirtam".

Micsoda egyenes, magyarsâgâban ôntudatos, az elôîté-
leteken âttôrô, bartôki karakterben csodâlhatjuk meg Liszt
annyiszor gûnyolt jellemét! A tények igazoljâk, hogy Bartôk-
ban Liszt munkâssâgânak tovâbbfejlesztôjét és jogos orôkosét
lâssuk! Valô igaz, hogy Liszt egyhâzzenei mûveihen volt
igazâbban magyar, mint brilliânsan csillogô, sîrva vigadô, de
édeskésen cigânyos magyar Rapszôdiâiban, mivel nem ismerte,
nem ismerhette a magyar népzenét, és csak egy-két dallam-
forgâcsbôl sejtette azt. De az is igaz, — tévedése ellenére,
amelyben azonosîtja a magyar népzenét a magyar cigâny-
zenével, mély tévedését akadémiai székfoglalôjâban majd
Bartok korrigâlja —, hogy ô, Liszt volt az elsô, aki felismerte és
ajânlotta: "Fel kellene venni a vâllra egy nagy zsâkot és abba
gyûjteni, amit a magyar nép énekel. Ez legyen az ûj magyar
mûzene fundamentuma!"

És csak egy emberôltôvel késôbb Vikâr Béla elsô lépései
utân vâltja ezt valôra Bartok és Koddly. Ha Bartôk semmi mâst
sem alkotott volna, akkor is aranybetûkkel irta volna be nevét
a tôrténelembe és akkor is ôrôk hâlâra kôtelezte az orszâgot,
amelynek nemzeti kincsét mentette meg a biztos pusztulâstôl,
amikor a nép fia mâr kivetkôzôben volt a hîmes dolmânyâbôl,
ôsi dalaibôl az ûriasnak vélt vârosi civilizâlt cafrangért.

De Bartôk ennél sokkal tôbbet is tett. Klasszikus formâk-

ban vagy szépérzékének megfelelôbb és îgy môdositott



formâkban ôsidôk dallamtôrzsére ûj zenét, minden zenénél
zengôbb zenét mert és tudott îrni. Mondanivalôjâban robusz-
tus igazsâgokat hirdet. A "Cantata Profand"-han példâul a
szabadsâgra hatârokon âttôrô egyén elvitathatatlan erkôlcsi
jogât hûzta alâ és megjelôlte a morâlis és kulturâlis
felemelkedés môdjât is, ha a szellem tiszta forrâsbôl tâplâl-
kozik. Bartok mûvészi fejlôdésében pontosan érvényesûl és
nyomon kôvethetô a természet fejlôdéstani tôrvénye nemcsak
evolûciôs, de migrâciôs vonatkozâsban is. Nemcsak lezârt egy
korszakot. hanem volt bâtorsâga ûjat is nyitni. Az ô mûvé-
szetében a "Szivdrvâny havasdn halvdny rozmarïngszdl",
vagy példâul olyan, mint az "Istenem, Istenem, draszd meg
a vizet" székely kesergôk és balladâk lassû szîwerése ôlelkezik az
ômagyar Mâria-siralom lelkûletével, amihez a magyar nép-
tâncok pâratlanul gazdag ritmusvâltozatait szerves egésszé
vegyîtette. Demény Jdnos kitûnô felismerése szerint "e
kettôsségben: az alâzatos és a vidâm, — az aszkéta és az
életmohô —, a keresztény és a pogâny kettôsségben és e kettô
homogenizâlô ôtvôzésében és igy valôban egy egészen ûj
kultûra megteremtésében mérhetjiik fel, hogy Bartok géni-
uszâban a magyar mûzene micsoda grandiôzus feladatra
vâllalkozott és oldott meg".

Ezt az ûj zenei ôtvôzetet megcsodâlhatod és kônnyen
megértheted, ha a meghallgatâst a Gyermekeknek és a
Mikrokozmosz zongorasorozattal kezded, amely egyszerû-
ségében csodâlatos nagyszerûség. Bartôk a gyermekeknek irta,
akiket még nem fertôzôtt meg a giccs és az âlkultûra. Valahol
kibicsaklott és tévûtra siklott az izlésûnk. Elôlrôl kell
kezdenûnk mindent, az ABC-nél, a gyermeknél. Am ezek az
egyszerû zongoradarabok vagy hegedûkettôsre irt vâltozatok
nagy mûgonddal készûltek és igy Neked is szôlnak, Kedves
Felnôtt Barâtom, ha a gyermek tiszta lelkével és ârtatlan
kîvâncsisâggal figyelsz.

Es elkâprâztathat hat vonôsnégyese, ha a legintimebb
muzsikâra szomjazol, amely fejlôdésében Haydn, Mozart és
Beethoven mûveinek egyenes folytatâsa, mely egyben Bartôk
egy-egy alkotô periôdusât is lezârja és ôsszegezi.

Bartôk felsokszorozza a szînhatâst, a mondanivalô mûvészi
megoldâsât, amelyben bûjôcskât jâtszik az értelem, mint nagy
erdô mohos sziklâi kôzt a bûvôs bûvôpatak, ugyanakkor



ôntudatât a zseni lâtnoki erôbiztonsâga fûti. îgy félti és
figyelmezteti nemzetét II. zongoraversenyében, amikor érzi és
lâtja rettenetes idôk kôzelgését. Figyelmeztet, hogy vigyâzzatok
és jôzanodjatok! A szôlô zongora hangjaiban sîrva és zokogva
kopog, majd dôrômbôl a magyar élet kapujân, de beliilrôl
senki sem felel. Benn idegen maszlagtôl megtébolyodott orgiât
ûl vagy mâr mâkonyos âlomba részegiilt a kôzszellem.

Bartok ôriâsi érték minekûnk. Az ô munkâssâga nemcsak
kultûrânk eredetérôl és îgy szârmazâsunkrôl rôgzît fontos
adatot nemes mîvû foglalatban, de betegségiink felismerésével,
mely onmagâba rejti a gyôgyulâs reményét, gyôgyirt is ajânl.

Mint békés csillagok tragikus sorsâban az ôngyilkos nova
robbanâsa, ûgy lôkte ki az életadô magyar gravitâciôs
pâlyâjârôl Bartôkot a mâsodik vilâghâborû kataklizmâja.
Oceânon tûl, idegen kôrnyezetben tôrékeny szervezete a
lappangô, gyilkos kôrnak mâr nem tudott sokâig ellenâllni,
bar szelleme ôriâsi szârnycsapâsokkal szédîtôen meredek îvben
szâllt mûvészete ôceânjân, a muzsika tengernél is kékebb kék
ég-tengerében. Tarisznyâjâban hozta a hazai îzeket, ôdon
édességeket, amikre ârva lelke halâlos betegen nagy alkotâ-
sokban rezonâlt. Zenekari "Conceriô"-jânak honvâgyâban,
aminek bemutatâsât még megérhette, a székely kesergôvel
szinte îgy panaszkodik:

"Olyan ârva vagyok, mint ût mellett az âg,
Kinek minden ember nekimegyen s levâg... (aztân)

Addig-addig megyek e kerek ég alatt
Valamîgmegnyugszom fekete fôd alatt".

64 éves korâban hullt ki kezébôl a toll, de testi halâla nem
volt végpusztulâs, hanem mâsodik szûletés, mûvészete meg-
dicsôûlésének prelûdiuma, amely bat és még sok nemzedéket
ihletszebb és jobb humânumra, reméljûk, nemzeteket egymâs
megértésére és megbecsûlésére és szentûl hisszùk, Mohâcs ôta
csak hosszû magyar éjszakâk utân hajnalhasadâsra!

Csak "Nézzûk egymâst, nézzûk, "
Regénket regéltûk.
Ki tudhatja, honnan hoztuk?
Hallgattuk és csodâlkoztuk,
Urak, Asszonysâgok.



• •

Bartok Bêla

a clevelandi Severance Hallban 1940 decemberében,
amikor a Cleveland Orchestrâval, Rodzinski vezényletével

IL zongoraversenyét jâtszotta.

Ez a kép Robert Finn cikkének mellékleteként csak 1981
januâr 4-én a clevelandi Plain Dealer-ben jelent meg elôszôr.
A képet Finn a Cleveland News archîvumâbôl bânyâszta ki.
Abban az anyagban bukkant râ, amelyet a Plain Dealer
vâsârolt meg a Cleveland Newstôl. Itt kell megemlitenûnk,
hogy Bartôk Béla mâr 1928-ban is megfordult Clevelandben.
Elôadâssal egybekôtôtt szôlô zongoraestet adott akkor a
Szépmûvészeti Mûzeumban.
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Chdszdr Ede :

A KISEBBSÉGEK NEMZETKÔZI VÉDELME ÉS
AZ EGYESÛLT NEMZETEK SZERVEZETE

Kôztudomâsû, hogy az elsô vilâghâborût kôvetôen a
nemzeti kisebbségek a békeszerzôdések idevonatkozô parag-
rafusai, valamint egyéb jogi érvényességû nyilatkozatok révén
bizonyosfokû nemzetkôzi jogi védelemben részesùltek. Mâs
szôval a nemzeti kisebbségek jogai, ha korlâtozott mértékben
is, de biztositva voltak. Erre a garanciât maga a Népszôvetség,
pontosabban a Népszôvetség Tanâcsa vâllalta. A kisebbségek
jogait védô rendszer alapja a "petîciô" volt, amely a jogsértett
kisebbségek részére lehetôvé tette, hogy a Népszôvetség
Tanâcsânâl panaszt emelhessenek.

Fenti jogukkal élve az "utôdâllamok"-ba keriilt vagy ott
maradt kisebbségek 1938-ig tôbb mint 500 panaszt nyûjtottak
be kivizsgâlâsra. A mâsodik vilâghâborû kitôrésével azonban a
Népszôvetség, s vele egyiitt a peticiôs kisebbségvédelmi
rendszer ôsszeomlott.

Hogy a kisebbségekre a hâborû utân milyen szomorû sors
vâr, mâr a hâborû elején nyiivânvalôvâ vâlt. Az életképtelen
utôdâllamok, amelyek kôzûl egyesek még a hâborû kitôrése
elôtt (pl. Gsehszlovâkia), mâsok mindjârt a hâborû elsô
fâzisâban (pl. Lengyelorszâg és Jugoszlâvia) ôsszeomlottak,
minden bajukért a nemzetiségeket okoltâk. Hazaârulâssal, az
âllamrend alââsâsâval (szubverziô), "ôtôdik hadoszlop" sze-
repével vâdoltâk ôket, s fogadkoztak, hogy a hâhorû utân
megfizettetik velûk az ârt. Sajnos, îgy is tôrtént.

A londoni lengyel menekûlt kormâny példâul kategôri-
kusan âllîtotta, hogy Lengyelorszâg tôbbé semmiféle kisebb
ségvédelmi szerzôdést nem hajlandô alâirni, Benes pedig
egyenesen kijelentette, hogy a nemzetiségeket eliminâlni kell.
Tôle szârmazott a "kényszerkitelepités" ôtlete, melyet azutân
szinte regénybeillô machinâciôkkal "adott el" a nagyhatal-
maknak. Természetesen sem Sztâlint, sem Churchillt nem
zavarta kûlônôsebben a tervezett "lakossâg-âttelepités", s îgy a



potsdami konferenciân azt hivatalosan is jôvâhagytâk. Ezek-
utân nem volt csoda, hogy a Pârizsban, 1946-ban ôsszehîvott
békekonferencia az elvet egyetlen kivétellel ugyancsak elis-
merte; amerikai nyomâsra Csehszlovâkia kénytelen volt a
magyar kisebbség "egyoldalû", azaz kényszerkitelepîtésétôl
elâllni; e helyett a magyar kormânnyal "lakossâgcsere-egyez-
mény" megkôtésére kényszerûlt. (Hogy a lakossâgcsere-egyez-
ményt a Szovjetuniô miként erôszakolta râ Magyarorszâgra, az
ma mâr kôztudott tény.) A békeszerzôdésekben azonban
nyoma sem volt kisebbségvédelmi intézkedéseknek. A nyugati
hatalmak inzisztâlâsâra végûlis bekerûlt a szôvegbe egy
paragrafus, amely az emberi jogokat mindenki szâmâra
biztositani lâtszott, beleértve a kisebbségeket it. Az események
azôta bebizonyîtottâk, hogy a lâtszat és a valôsâg két kùlônbôzô
dolog (1).

Az Egyesûlt Nemzetek alapokmânyânak szerzôi azon az
âllâsponton voltak, hogy a kisebbségek jogai az âltalânos
emberi jogok kôzé tartoznak, s ezért kûlôn garanciâra nem
szorulnak. Ennek megfelelôen az alapokmâny nem rendelkezik
kûlôn a kisebbségek jogvédelmérôl, csupân megâllapitja, hogy
az "emberi jogok" faji, nyelvi, vallâsi és nemi megkûlônbôz-
tetés nélkûl mindenkire érvényesek (2). Mindôssze 1947 mâr-

ciusâban, tehât majdnem két éwel az alapokmâny alâîrâsa
utân kerûlt arra sor, hogy az ENSz Gazdasâgi és Târsadalmi
Tanâcsânak keretébe tartozô Emberi Jogok Bizottsâgâban
albizottsâgot létesîtettek a diszkriminâciô megelôzése és a
kisebbségek védelme céljâbôl (Sub-Commission on Prévention
of Discrimination and Protection of Minorities), mégpedig a
Szovjetuniô javaslatâra. Ennek az albizottsâgnak feladata lett
volna, hogy javaslatokat tegyen az Emberi Jogok Bizottsâgânak
bizonyos kisebbségvédelmi intézkedések foganatosîtâsâra. Két
éwel késôbb azonban politikai okokbôl — nem utolsôsorban az
Egyesûlt Âllamok gyanakvô magatartâsâbôl kifolyôlag — az
albizottsâg hatâskôrét a "tanulmânyozâs" fokâra csôkken-
tették, vagyis arra, hogy a kisebbségek védelmének kérdését
"tegye tanulmâny târgyâvâ". Az albizottsâg stâtusa az Egyesûlt
Nemzetek szervezeti felépîtésében a lehetô legalacsonyabb volt.
Még arra sem volt felhatalmazâsa, hogy a tagnemzetek
kormânyaival vagy magâval az ENSz fôtitkârâval kôzvetlenûl



érintkezhessék. Tôbb îzben arrôl is szô volt, hogy az al-
bizottsâgot megsziintetik. Végiil is 1952-ben a kôzgyûlés
(Général Assembly) utasîtotta a Gazdasâgi és Târsadalmi
Tanâcsot, hogy az albizottsâg helyzetét erôsitse meg.

Az albizottsâg alacsony stâtusânak legfôbb oka az volt,
hogy az "anyaszervezet", tehât az Emberi Jogok Bizottsâga
elsôsorban két olyan dologgal foglalkozott, amelyet a tag-
nemzetek tôbbsége akkor fontosnak tartott: az âltalânos
emberi jogok és a népîrtâs (genocide) kérdésével. E kérdések
mellett a kisebbségek védelme hâttérbe szorult. Rôvidesen
kiderûlt azonban, hogy az utôbbit a két elôzô kérdéstôl teljesen
elvâlasztani nem lehet. S mivel a dolog tôbb îzben heves
vitâhoz vezetett, érdemesnek lâtszik a problémâra némi
figyelmet szentelni.

Vegyûk elôszôr a népirtâs kérdését. A "Népirtâs Bûntet-
tének Megelôzését és Megbûntetését Célzô Egyezmény" (Con
vention on the Prévention and Punishment of the Crime of
Genocide) szôvegtervezete, amelyrôl a târgyalâs 1948 tavaszân
kezdôdôtt meg, hâromféle népirtâst kûlônbôztetett meg:
1.) fizikai népirtâst, tehât egy bizonyos csoportba tartozô
egyének tényleges megsemmisîtését, 2.) biolôgiai népirtâst,
tehât egy csoporton belûl a szûletések megakadâlyozâsât, 3.)
kulturâlis népirtâst, tehât azoknak a sajâtossâgoknak meg
semmisîtését, amelyek egy csoport kulturâlis és nyelvi ônâl-
lôsâgât biztosîtjâk (3).

A kulturâlis népirtâs elîtélése és megbûntetése nyûjtotta
volna a kisebbségek szâmâra a "pozitiv" jogokat. Sajnos
azonban, hosszas vita utân végiil is a kôzgyûlés jogi bizottsâga a
kulturâlis népirtâs fogalmât elvetette. Ennek ellenére a
szerzôdéstervezet, — melyet végûl is 1948 december 9-én a
kôzgyûlés elfogadott —, még mindig tartalmazott egy
nemzetiségi szempontbôl fontos jogot, a "fizikai létezés
alapvetô jogât", amely szerint minden olyan cselekmény,
amely egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallâsi csoport részbeni
vagy teljes megsemmisîtését célozza, a nemzetkôzi jog értel-
mében bûntettnek szâmît (4).

A mâsik fontos nemzetkôzi aktus az Emberi Jogok
Altalânos Kinyilatkoztatâsa (Universal Déclaration of Human
Rights) volt. Eredetileg itt is szô volt arrôl, hogy a kisebbségek
szâmâra szabad nyelvhasznâlatot, iskolâk és kulturâlis intéz-



mények fenntartâsât biztositjâk. Mire azonban a Nyilatkozat
elfogadâsra keriilt, mindôssze ennyi maradt benne: "Az ebben
a Nyilatkozatban felsorolt jogok és szabadsâgok (freedoms)
mindenkit megilletnek, bârmiféle megkûlônbôztetés nélkûl,
legyen az faji, szînbeli, nemi, nyelvi, politikai vagy mâs
vélemény(kûlônbség), nemzeti vagy târsadalmi eredet, tulaj-
donbôl, szûletésbôl vagy egyéb stâtusbôl szârmazô megkû
lônbôztetés" (5).

Meg kell azonban emliteni, hogy az Emberi Jogok
Âltalânos Nyilatkozata valôban csupân nyilatkozat volt, azaz
nem jogi, hanem erkôlcsi kôtelezettségeket rôtt az alâîrô
tagnemzetekre. Ezeknek az erkôlcsi elkôtelezettségeknek jogi
formâba valô ôntése meglehetôsen hosszû idôt vett igénybe.
Végul is tôbb évig tartô sorozatos târgyalâsok, szôvegtervezetek
és egyezkedés utân az ENSz kôzgyûlése 1966-ban jôvâhagyott
két nemzetkôzi szerzôdés-tervezetet s azokat a tagnemzeteknek
alâîrâsra javasolta. Azôta mâr mindkettô életbe lépett.
Kôzûlûk az egyik, az ûgynevezett polgâri és politikai jogokat
biztosîtô "konvenciô", rôviden bar, de mégis rendelkezik a
kisebbségek bizonyos jogairôl. Az idevonatkozô cikkely eredeti
szôvegezésében îgy hangzik:

In those States in which ethnie, religious or linguistic
minorities exist, persons belonging to such minorities shall not
be denied the right, in community with the other members of
their group, to enjoy their oum culture, to profess and practice
their oum religion, and to use their oum language (6).

Ezt megelôzôen pedig az UNESCO âltal 1960 december
14-én elfogadott egyezmény (Convention Against Discrimi
nation in Education) tartalmazott kisebbségvédô intézkedést:

{The States Parties to this Convention agree that... )
(c) It is essential to recognize the right of members of national
minorities to carry on their oum educational activities,
including the maintenance of schools and, depending on the
educational policy of each State, the use or the teaching of
their oum language. ..{7)

Mâsszôval az 1960-as években mâr ûgy lâtszott, hogy a
nemzeti kisebbségek kérdése lassan kezd elôtérbe kerûlni.
Ennek egyik oka az a vilâgszerte észlelhetô politikai âramlat
volt, amely egyrészt a nemzetiségi ôntudat fokozôdâsât.



mâsrészt annak ellensûlyozâsât, sôt néha durva elnyomâsât
célozta.

A nemzeti kisebbségek jôvôjét illetôen az ENSz keretén
belûl az elsô, valôban jelentôségteljes lépésre 1971-ben kerûlt
sor. Ekkor tôrtént ugyanis, hogy a fent mâr tôbb îzben emlîtett
albizottsâg az Emberi Jogok Bizottsâgânak hozzâjârulâsâval
elrendelte a kisebbségek helyzetével foglalkozô nagyszabâsû
tanulmâny elkészîtését. A feladatot a jôl ismert olasz
nemzetkôzi jogâszra, Capotorti Francesco-ra bîztâk, aki hatévi
rendkîvul alapos kutatâs, levelezés, véleménykérés és konzul-
tâciô utân 1977 nyarân adta kôzzé nagy feltûnést keltô
tanulmânyât, amelyet az Egyesûlt Nemzetek nyomatott ki, s
amelyet valamennyi tagâllam kormânya véleményezés céljâbôl
azonnal megkapott. A tanulmâny cime: Study on the Rights
of Persans Belonging ta Ethnie, Religious and Linguistic
Minorities (8).

Ezt kôvetôen 1978-ban az Emberi Jogok Bizottsâga minden
kormânyhoz eljuttatott egy jugoszlâv nyilatkozat-tervezetet
{Draft Déclaration on the Rights of Persons Belonging to
National, Ethnie, Religious and Linguistic Minorities), és azt
kérte, hogy szôljanak hozzâ, mert a tervezetet a Bizottsâg
1979-i 35. szâmû ûlésén târgyalâs céljâbôl napirendre
szândékoznak tûzni. Ezzel a lépéssel a hosszû ideigsutba dobott
nemzetiségi probléma hivatalosan is az elôtérbe kerûlt (9).

Természetesen tôbb évig is eltarthat, amîg kiderûl, hogy az
ENSz-en belûl van-e elég tâmogatâs egy ilyen "Kisebbségi
Jogok Kinyilatkoztatâsâ"-ra. Ez nagymértékben fûgg az
Egyesûlt Âllamok eddig meglehetôsen bizalmatlan magatar-
tâsâtôl is. Pedig — véleményûnk szerint — az Egyesûlt Alla-
moknak egy ilyen nyilatkozattôl sokkal kevesebb félnivalôja
volna, mint a Szovjetuniônak, ahol a nemzeti kisebbségek
kérdése lâtszôlag ugyan elrendezett, de a valôsâgban korânt-

Ha azutân egyszer a Nyilatkozat elfogadâsra kerûl, ûjabb
évek telnek majd el, mig annak elvi rendelkezéseit gyakorlati
jogi formâba ûltetik ât. Az ûgy jelenleg a véleményezés
stâdiumâban van. Nemcsak kormânyok, hanem egyéb érde-
kelt testûletek, szervezetek is bekapcsolôdtak az eljârâsba. Igy
példâul a mûncheni Nemzetkôzi Kisebbségvédelmi Intézet és a



londoni Kisebbségi Jogok Intézete szintén beadvânyt intézett az
ENSz-hez konkrét javaslatok formâjâban (10).

Kétségtelen, hogy Kelet-Eurôpâban a kisebbségi prob-
lémâk jô részét terûleti âtrendezéssel meg lehetne oldani. Erre
egyelôre semmi kilâtâs nincs. Remélhetô azonban, hogy ha
lassan is, de elôbb-utôbb most mâr megszûletik az ûj
nemzetkôzi kisebbségvédelmi rendszer.
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A szôveg érdemi része a kôvetkezôképpen hangzik:
Proclaims this Déclaration on the Rights of National, Ethnie, Linguistic and

Religions Minorities:

Article 1

National, ethnie, linguistic or religions minorities (hereinafter referred to as
minorities) have the right to existence, to respect for and promotion of their own
national, cultural, linguistic and other characteristics and to enjoyment of full
equality in relation to the rest of the population, regardiess of their number.

Article 2

1. Members of minorities shall enjoy ail the human rights and fondamental free-
doms without any discrimination as to national, ethnie or racial origin, language
or religion.

2. Any propaganda or activity aimed at discriminating against minorities or
threatening their right to equal expression and development of their own
characteristics is incompatible with the fondamental principles of the Charter of the
United Nations and the Universal Déclaration of Homan Rights.

Article 3

For the purpose of realizing conditions of full equality and complété development
of minorities as collectivities and of their individual members, it is essential to take



measures which will enable them freely to express their characteristics, to develop their
culture, éducation, language, traditions and customs and to participate on an
équitable basis in the cultural, social, économie and political life of the country in
which they live.

Article 4

1. In ensuring and promoting the rights of minorities, strict respect for the
soverci,gnty, territorial integrity and political independence and non-interference in
the internai affairs of those countries in which minorities live should be observed,

2. Respect for the aforementioned principles shall not prevent the fulfillment of
the international commitments of States Members of the United Nations in relation to

minorities, Member States should fulfill in good faith the commitments they have
assumed under the Charter of the United Nations and international instruments and

undcr othcr treaties or agreements to which they are parties,

A rticle 5

1, The development of contacts and coopération among States and the exchange
of information and experience on the achievement of minorities in cultural,
educational and other fields create favourable conditions for the promotion of the
rights of minorities and for their général progress,

2, States Members of the United Nations are invited to take the needs of minorities

into account in developing their coopération with other States, especially in the fîeltls
of culture, éducation and related areas of particular importance for minorities,

10, Ermacora, Félix — Veiter, Theodor, Right of Nationalities and Protection of
Minorities-, Draft of an International Convention and of a European Phrotocol
(Munchen, 1978,) Ugyanezt a londoni kisebbségjogi csoport is benyûjtotta,

Kosztolnyik Zoltdn:

NAGY KÂROLY
DUNA-VÔLGYI POLITIKÂJÂNAK

MESSZE HATÔ KÔVETKEZMÉNYEI

A IX, szâzad végén a Kârpât-medencébe érkezô magyarok
olyan terûlet birtokâba jutottak, amely mâr szâzadokkal elôbb
keresztény volt. A honfoglalôk mégis hosszû ideig nem vâltak
keresztényekké. Csak a XI. szâzad vége felé, Szent Lâszlô
uralma idején vert mély gyôkeret a magyar kereszténység. Mi
volt az oka ennek a lassû keresztény "honfoglaIâs"-nak? Az
okot vagy okokat a Duna-medence vallâsi és politikai
kialakulâsâban kell keresnûnk még a magyarok bejôvetelét
megelôzô idôben,

Az Einhard-féle évkônyvek szerzôje irta 791-ben, hogy
Nagy Kâroly hadba vonult a Duna-melléki hunok ellen, hogy a
hunok vele szemben tanûsîtott ellenséges magatartâsât meg-
torolja, Ugyanakkor az uralkodô Einhard készitette életrajza
szerint Nagy Kâroly a szâszokkal folytatott kûzdelme mellett az



avar hâborût tekintette legfontosabb feladatânak. Mindkét
forrâs esetében ugyanazzal a szerzôvel van dol^nk, aki az
avarokat hunoknak is îrta; szerinte a frank uralkodô "contra
Avares vel Hunos" vonult harcba. Az avar hâborû elsô

hadjâratât Nagy Kâroly személyesen vezette, de magât a
hâborû sikeres bevezetését fiâra, Pippinre bîzta.

Az avar-hun hâborûnak ellenben tôbb oka lehetett. Igy a
Kirâlyi Évkônyvek szerint a harc azért tort ki 791-ben, mert az
uralkodô azért akart bosszût âllni a hunokon, mert azok a
keresztény templomok kôrében olyan nagy pusztîtâst vittek
végbe. A harc tehât igazsâgos volt és érthetô môdon, "cum Dei
adiutorio", a hunok elpusztultak.

Az avar hadjâratot komoly katonai elôkészûlet elôzte meg
— lélektani alapon is: "Dei solatium postulaverunt". Ellenben
a karantânok megtérését târgyalô Conversio névtelen bajor
szerzôje ûgy tudja, hogy a 796-os hâborû igazi célja a hunok
teljes megsemmisîtése volt: "Hunos exterminare", annak
dacâra, hogy a hunok alig fejtettek ki bârmi ellenâllâst, sôt
behôdoltak a csâszâmak. A szerzô csâszârt irt, bâr a 790-es
években Nagy Kâroly még nem volt az. Ugyancsak a Nagy
Kâroly életrajz tizenharmadik fejezetében Einhard tett egy
olyan megâllapitâst, amely szerint az addig szegény frankok az
avar hâborû kôvetkezményeként hirtelen meggazdagodtak
mintegy elârulva, hogy az avar hâborû igazi célja, tôbbek
kôzôtt, vagyonszerzés volt — "hoc bellum et prosperrimum
exitum habuit". Einhard megismétli âllitâsât a Fuldai
Évkônyvekben (796) az ugyancsak neki tulajdonitott ("auctore
Einhardo") megjegyzéssel, amely szerint az egész avarellenes
harc csupân egy kellemetlen szomszéd eltâvolitâsât célozta a
keleti hatârszélen. Mindenesetre W.Wattenbach — Ranke

nyomân — megâllapîtja, hogy Einhard nemcsak Nagy Kâroly
bensô kôreinek véleményét fejezte ki, hanem tisztâban volt a
hadmûveletek technikai részleteivel is.

Miért voltak a hun-avarok veszélyes szomszédai Nagy
Kâroly birodalmânak? Erre a vâlaszt mind az Einhard-féle
évkônyvek, mind a Kirâlyi Évkônyvek még a 788. év alatt tett
megjegyzéseikhen adjâk meg, amikor megâllapîtjâk, hogy az
avarok Tassilo bajor herceggel fogtak ôssze Nagy Kâroly ellen.
A frankok fogsâgâba esett bajor hercegrôl a Kirâlyi Évkônyvek
jegyezték fel, hogy "confessus est postea ad Avaros transmis-



sisse". îgy érthetô, hogy az avar kagân hiâba kereste a
kiegyezést. Kikûldôttét, Tudunt, aki népe kôrében, az avarok
kôzôtt, nagy kôztiszteletnek ôrvendett, csak az avarokra nézve
kellemetlen ôsszecsapâsok kimenetele utân fogadta a frank
udvar. Akkorra Tudun kîsérôivel egyiitt mâr behôdolt a
frankoknak, sôt a kereszténységet is felvette. Hogy Tudun
kôvetsége az avarok legyôzése utân tôrtént, arra a Kirâlyi
Evkônyvek 796-i bejegyzése mutât râ, amikor hangsûlyozza,
hogy az avarok megôlték a kagânt — illetve igurt — s Nagv
Kâroly bevette erôdîtéseiket: az avar gyûrûket, miért is
érthetô, hogy Tudun mint a legelôkelôbb avar fôember ment
Nagy Kâroly udvarâba kôvetségbe. Az avarok csupân Tudun-
nak a frank udvarbôl tôrtént tisztességes (honorifice) elbo-
csâtâsa és hazatérte utân vâlasztottak maguknak ûj kagânt, s
Pippin, Nagy Kâroly fia, aki az egész hadjâratot vezette,
megbékûlt a vâlasztott ûj kagânnal. E sorok îrôja talân nem
téved, ha azt mondja, hogy Nagy Kâroly nem volt képes a
bajor-avar ôsszefogâs emlékét elfelejteni, s mâr csak azért is
elhatârozta, hogy a kellemetlen avar szomszédot elpusztitja,
avagy a kereszténység felvétele révén beolvasztja népei
kôzôsségébe.

A 790-es évek végén ûjabb frank-avar ôsszetûzésekre keriilt
sor; csak 803-ra csillapultak annyira a kedélyek, hogy Zodan,
"Pannônia hercege", szâmos szlâv s avar kîséretében behôdolt
Nagy Kâroly csâszârnak.

Pannônia frank kirâlyi birtok lett — irja a Conversio
névtelen szerzôje, aki kifejti, hogy ez alatt az elnevezés alatt az
Alsô-Balaton vidékét, de a Râbân tûl esô részt is érti egészen
a Duna-Drâva hâromszôgig ("usque ibi Dravus finit in
Danubium"). A terûlet vallâsi gondozâsât Arno salzburgi
érsekre bîzta Pippin, akinek ez irânyû rendelkezéseit atyja
803-i salzburgi ûtja alkalmâval megerôsîtette ("et in aevum
inconvulsum fieri concessit"). Az érsek felszentelt papokat
kûldôtt a meghôditott terûlet szlâv s karantân lakosai kôzé —
az avarokrôl kifejezetten mâr nem tôrténik emlîtés! — olyan

intézkedéssel, hogy az ottani katonai s polgâri vezetôkkel
mûkôdjenek kôzre.

Igy érdekes helyzet âllott elô. A missziôs papokat az érsek
kûldte ki, viszont az érseket Pippin utasîtotta, hogy a lépést
megtegye atyja, a csâszâr teljes hozzâjârulâsâval. Ez azért



érdekes, mert a salzburgi pogâny missziôt korâbban Arno
elôdje, Vergililus pûspôk és Arno vezette — Nagy Kâroly
hozzâjârulâsâval, illetve a csâszâri udvar irânyîtâsâval. Vagyis
amint erre E. Caspar figyelmûnket felhîvja, nem a rômai
Szentszék, hanem Nagy Kâroly quasi sacerdos vezette a missziô
ûgyét, s îgy a pannôniai térités nem Rôma, hanem a frank
birodalmi egyhâz feladata volt. Amint ezt a korabeli egyhâzi
irô, Aquileai Paulinus megâllapîtotta, a birodalmi egyhâz "sit
dominus et pater, sit rex et sacerdos, sit omnium Christiano-
rum moderatissimus gubernator". Paulinus megâllapîtâsânak
helyességét a mâsik nagy korabeli pûspôk, Hinkmâr csak
alâhûzza, amikor azt mondja: "Deus in carne veniens, qui
solus rex fieri potuit et sacerdos,...inter pontificalem aucto-
ritatem et regiam potestatem gubernandum disposuit". Mâs
szavakkal, az a helyzet fejlôdôtt ki, hogy a kirâlyi hivatal
{regnum) maga lett a papi hatalom {sacerdotium), s az
uralkodô nem kisebb személy lett, mint Krisztus helytartôja
(vicariiLS Christi).

Salzburg 798-ban lett érsekség, Arno az elsô érsek, aki "iam
archiepiscopus" III. Leô pâpâtôl kapta meg a palliumot.
Mégis vagy talân éppen ezért nagyon is érthetôen, Arno alig
tért vissza Rômâbôl, amikor Nagy Kâroly arra utasîtotta, hogy
menjen a szlâvok kôzé s hirdesse nekik az evangéliumot. Arno
hiâba tiltakozott ez ellen a durva,de nagyon is érthetô, egyhâzi
ûgyekbe tôrtént beavatkozâs ellen, ûjra csak azt az utasîtâst
kapta, hogy az ûj terûlet szlâv lakosai kôrében fejtsen ki
missziôs ténykedést. Erdemes azért megfigyelni a Conversio
(c.8.) szôhasznâlatât. Nagy Kâroly elôszôr parancsolta az
érseknek, hogy menjen ("mandans illi ipso itinere); késôbb
csak kérte ("praecepit.. .archiepiscopo pergere in partes
Sclavorum"). Nagy Kâroly valôszînûleg Alcuin hatâsa alatt
môdositotta az érsekkel szemben magatartâsât. Mindenesetre
a Conversio-hô\ (c.II.) az is kiderûl, hogy az érsek missziôs
terulete egészen a Szâvâig terjedt. Liutpram érsek idejében a
Râba s Drâva kôzôtt virâgzott a salzburgi pogânymissziô, de
Nagy Kâroly korâbbi intézkedése, hogy a "hunok" Salzburg
hatâskôrébe tartozzanak, egyhâzi téren idôvel môdosult. A
szlâv s bajor lakossâg szâmban megnôvekedett s a hun-ava-
rokat kiszoritotta a teruletrôl.

Idôkôzben Moimar, a Dunâtôl északra esô morvâk hercege



kiûzte udvarâbôl rokonât, Pribina herceget. Pribina viszont
Német Lajos kelet-frank kirâly regensburgi udvarâba ment,
hogy a kirâlynak behôdoljon, és a kereszténységet is felvegye.
A morva Pribina s a kelet-frank Lajos kôzôtt nem ment
kônnyen a kapcsolatok felvétele, de végûl is némi ôsszetûzés s
kibékûlés utân Pribina hûbérbe kapta Német Lajostôl a
Balaton-kôrnyéki terûletet. Zalavârban: Mosapurc, Pribina,
valôszînûleg a Német Lajossal tôrtént kibékûlés, illetve
megegyezés értelmében, megvetette az egyhâzszervezet alap-
jait, s behîvta a salzburgi missziô papjait, hogy alattvalôi lelki
szûkségleteit ellâssâk. Ez a lépése alapjâban véve érthetô volt,
hiszen ôt magât "curte videlicet pertinenti ad sedem
luvavensem", a passaui egyhâzmegye joghatôsâga alâ esô
helyen keresztelték meg, amely késôbb Regensburg hatâs-
kôrébe kerûlt, viszont mind a két egyhâzmegye a salzburgi
érsek jurisdikciôja alatt âllt. Részben lélektani alapon, részben
politikai meggondolâsbôl Pribina a salzburgi érseknek lett
elkôtelezettje.

Ellenben a morva udvar s Pribina kôzôtt tovâbbra is feszûlt

maradt a viszony, sot Moimar megtâmadta Pribinât, aki
ideiglenesen bolgâr terûletre volt kénytelen menekûlni fiâval,
Kocellal egyûtt. A helyzetet Német Lajos kôzbelépése mentette
meg, aki vazallusa segîtségére sietett, a morva herceg seregét
legyôzte, s a pannôn terûlet igazgatâsât egészen a Szâvâig
Pribina hatâskôrébe utalta. A Conversio névtelen szerzôje
hangsûlyozza, hogy jogilag Pribina m beneficium nyerte el a
Zala folyô kôrnyékét Német Lajostôl. Liutpram salzburgi érsek
pedig egészen ad Quinque basilicas, vagyis Pécsig vizitâlta a
terûletet, szentelt fel egyhâzakat, s szlvesen idôzôtt Pribina
otthonâban. Zalavârban az érsek kûldte kézmûvesek épltettek
templomot, amelyet 850-ben, az idôkôzben ûjjâépîtett vârban
maga az érsek szentelt fel "in honore sanctae Dei genitricis
Mariae". Egy mâsik istenhâza is épûlt Adrian tiszteletére,
amihez kanonoki hâz, sôt iskolaépûlet is tartozott. Igy Pribina
székvârosa nemcsak a helybeli kôzigazgatâs, hanem a vallâsi és
szellemi életnek is kôzpontja lett.

Ugyanakkor érthetô, hogy Rôma igyekezett megtôrni a
salzburgi érsek — mondhatjuk bâtran; a birodalmi egyhâz —
egyeduralmât egyhâzi téren a pannôn terûlet felett. A
hatvanas évek nagy pâpâja, 1. Miklôs nem gyôzte hangsûlyozni



levelezésében, hogy az anyaszentegyhâz feje Rômâban székel.
Figyelmet érdemel a Vita Methodii-nék (c.4.) az a kitétele,
amely szerint Rasztiz morva herceg, Moimar utôda, meggyil-
koltatta Pribinât, mert félt a Pribina terûletén élô s mûkôdô
frank pûspôkôktôl s apâtoktôl, illetve azok sikeres téritési
tevékenységének egyhâzpolitikai kôvetkezményeitôl.

Rôma viszont mâs politikai irânyt kôvetett. A papa
kibékùlt Német Lajossal — Salamon konstanzi pûspôkhôz îrt
pâpai leirat szerint azért —, mert a keleti-frank uralkodô a
bolgâr fejedelemnek volt a szôvetségese, s Rômânak tervei
voltak a bolgârokkal. Ellenben e vâratlan pâpai-német
kôzeledésnek az lett az elôre nem lâtott kôvetkezménye, hogy
Rasztiz, az ûj morva herceg, Bizânchoz fordult, fôleg azért,
îrja I. Mikiôs papa, hogy Rôma ellen s Bizânc mellett elhâritsa
az esetleges Morvaorszâgot fenyegetô bolgâr tâmadâst.

Ilyen kôrùlmények kôzôtt Pribina fia, Kocel reâlis politikât
kôvetett. Tovâbbra is tâmogatta a salzburgi missziôt. 865
karâcsonyân Adaltvin salzburgi érsek Kocel zalavâri ottho-
nâban iinnepelt: az ûnnepek utân szâmos templomot szentelt
fel a kôrnyéken; mintegy hangsûlyozta a mâr meggyôkere-
sedett szokâst, hogy pannôn teriilet felett Salzburg gyakorolja a
jurisdikciôt. "Qjuod nullus episcopus alicubi venions potes-
tatem habuit ecclesiasticam in illo confinio, nisi Salzburgen-
ses rectores". De Kocel nem hanyagolta el a szlâv, a bizânci
missziô érdekeit sem. îgy Adalwin érsek 865 karâcsonyi
lâtogatâsa alighanem ôsszhangban âll azzal a ténnyel, hogy
par hônappal elôbb, még 864-ben, Rasztiz, az ûj morva
uralkodô, a bizânci pâtriarkâtôl kért s kapott misszionâriu-
sokat. Nesztor orosz évkônyvei szerint ugyanis Kocel is részt vett
— valôszînûleg hozzâjârulâs vagy megbîzott révén — Rasztiz
bizânci kôvetségében. Nesztor ugyan csak késôbb, a 888/98-as
évek alatt hozza ezt a hiradâst, de tudôsîtâsât a Vita

Methodii-hôl meritette, igy mintegy alâhûzza az amûgy is
megbîzhatô forrâs kôzlését. Ugyanakkor Kocel azt is kérte —
nem hiâba tanult apja kârân s folytatott hintapolitikât —,
hogy papjait, akik a Szent Adorjân egyhâzhoz csatolt iskolâban
tanultak, Rômâban szenteljék fel, mert — érvelt Kocel — ezek
mâr bennszûlôtt papok voltak, akik bîrtâk a szlâv nyelvet.

A kérdés csupân az, hogy hol helyezkedett el Kocel? A
salzburgi missziô ûgyét tâmogatta volna? Nagyon valôszî-



nûtlen, hogy a bennszûlôtt és szlâvul beszélô, a salzburgi érsek
felavatta iskolâban tanulô, de Rômâban felszentelt papok
ne lettek volna tisztâban a helyzettel. Ôket Rôma szentelte fel,
Rôma kûldte ki: lâttâk, tapasztaltâk Salzburg ellenszenvét s
tisztâban lehettek a bizânci missziô célkitûzéseivel. A bizânci

pâtriârka révén kûldôtt két misszionârius fivér, Cirill és Metôd
ugyanis Rômâba ment, hogy ott kijelentse, hajiandô a
Szentszékkel egyûttmûkôdni. Bâr Cirill félt a Rômâval valô
kôzremûkôdés bizânci politikai kôvetkezményeitôl (egészség-
iigyi okokra hivatkozott és rômai kolostorban helyezkedett el),
Metôd a pâpa megbizottja lett Kocel tertiletén. E sorck
îrôjânak az a véleménye, hogy ez a Kocel-Rôma egyiittmû-
kôdés arra volt hivatott, hogy megnyirbâlja Salzburg s vele
egyûtt a birodalmi egyhâz megnôvekedett egyhâzpolitikai
befolyâsât a Dunâtôl délre s nyugatra esô terûleten. Annak
dacâra, hogy a salzburgi érsekek maguk végezték a templo-
mok felszentelését Kocel tertiletén, ott mégis a szlâv papok
missziôja dominâlt s mutatott fel tényleges eredményt. A
liturgia révén Rôma erôs helyzetet teremtett magânak a szlâv
nyelveken prédikâlô Metôd mûkôdési tertiletén.

A Szentszék ugyanis engedélyezte a szlâv nyelv s liturgia
hasznâlatât. A Vita Constantini (c.9.) arrôl tudôsît, hogy a
salzburgi érdektertileten meghonosult a szlâv liturgia, illetve a
rômai liturgia szlâv nyelven. Rôma ilyen irânyû engedmény
révén akarta a szlâvokat sàjât irânyitâsa alatt Bizânc
hatâskôrébôl kivonni, s egyben a német egyhâz befolyâsa alôl
elvonni. Errôl II. Adriân pâpa Rasztizhoz s Kocelhez intézett
kivâltsâglevele tanûskodik. Tényleg, a Vita Methodii (c.6.),
valamint a Vita Constantini {cc.\5-\l.) alapjân tudjuk, hogy
a két fivér 864-ben Rômâba ment Szent Kelemen Chaersonban

talâlt ereklyéivel. A pâpa levele szerint Metôdot Rômâban
szentelték ptispôkké. A pâpa ûj rômai ritusû szlâv egyhâzmegye
felâllitâsât tervezte Pannôniâban a dalmât tengerparttôl a
morva hatârig terjedô hatâskôrrel. Az ûj egyhâzmegye
felâllîtâsa nemcsak a morvâkkal teremtett volna kôzvetlen

kapcsolatot, hanem megakadâlyozta volna a morvâk esetleges
kôzeledését is Bizânc felé. Az ûj egyhâzmegye lehetôvé tette
volna, hogy Rôma megvesse lâbât a német egyhâz és a bizânci
egyhâz kôzôtti terûleten.

A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy 863-ban Bizânc



legyôzte a legyengûlt bolgârokat, akiknek fejedelme, Boris
bizânci hitre tért s felvette keresztapja, Mihâly bizânci csâszâr
nevét. A népe kôrében hirtelen megerôsôdôtt gôrôg befolyâs
ellenben arra késztette Borist, hogy Rômâval is felvegye a
kapcsolatot, miért is I. Miklôs pâpâhoz fordult, aki két fôpapot
kûldôtt hozzâ. Viszont Német Lajos a passaui piispôkôt kûldte
el a bolgâr udvarba mintegy jelezvén, hogy a rômai bolgâr
missziô német segîtséget kapott — legalâbb is îgy irja a
diplomatikus Miklôs papa, aki azt is megjegyezte, hogy a
bolgârok Rômâhoz s nem a német udvarhoz akartak kôzeledni.
Mindenesetre az a tény, hogy ebben az idôben Bolgârorszâg a
késôbbi magyar bon keleti részét is magâban foglalta,
érthetôvé teszi Boris inga-politikâjât. Ellenben a rômai bolgâr
pûspôk felszentelésére nem kerûlt sor, s Boris-Mihâly ûjra csak
Bizânchoz fordult. Az ûgy vége az lett, amint ezt Miklôs pâpa
életrajzîrôja megîrja, hogy a bizânci pâtriârka egy érseket s tîz
piispôkôt nevezett ki bolgâr teriileten, s îgy lehetetlenné tett
minden tovâbbi bolgâr-rômai kôzeledést.

A Szentszék nem okult a vereségen. Kikiildôttje elismerte a
bolgâr egyhâz Bizânchoz valô csatlakozâsât a 869/70-es
konstantinâpolyi zsinaton, de idôkôzben a Szentszék ûgy
rendelkezett, hogy a mâr pûspôkké szentelt Metôd foglalja el
Szent Andronicus sirmiumi-mitrovicai székhelyét, amely haj-
dan, a rômai birodalom késôi szâzadaiban egész Pannônia
felett egyhâzi felûgyeletet gyakorolt. Érthetô viszont, hogy a
bizânci pâtriârka hasonlô kôvetelményeket tâmasztott a
sirmiumi pûspôkséggel szemben, miért is Metôd nem foglal-
hatta el pûspôki székhelyét. Pannônia ugyan nem lett gôrôg
egyhâzi érdekeltség, de a megvâltoztathatatlan tényâllâst VIII.
Jânos pâpa 879-ben îrt levelében kénytelen volt beismerni.

Pannônia egyhâzi hovatartozâsânak ûgyét Német Lajos
udvara sem tartotta lezârtnak. Amikor II. Adriân pâpa
hivatalos leiratâban hangsûlyozta, hogy Metôd jurisdikciôja
nemcsak Kocel terûletére terjed ki ("non solum tibi uni, sed
omnibus regionibus illis slovenicis" szôlt az ûj pûspôk
kûldetése), a keleti-frank udvar ôvâst emelt a salzburgi érsek
révén. Maga a Conversio is azzal a célzattal irôdott, hogy
Salzburg jogait Metôd kûldetésével szemben biztositsa. Csak-
ugyan, Salzburg passaui pûspôke révén elfogatta és fogsâgra
vetette Metôd rômai pûspôkôt azon a jogalapon, hogy Metôd



fôpapi hivatalât nem ismerte el. Metôd ûgyét a 870/71-es
salzburgi zsinat târgyalta. Két vâdpontot hozott fel Metôd
ellen. Elôszôr, hogy "idegen" létére a salzburgi érsek
egyhâztartomânyâban fejtett ki ténykedést az érsek tudta s
hozzâjârulâsa nélkûl. Mâsodszor, hogy érseki hozzâjârulâs
nélkûl fôpâsztori funkciôt mert kifejteni a pannôniai szlâv
lakossâg kôrében. Kétségtelen, hogy a pûspôk elîtélése még a
813-as mainzi, illetve a 868-as wormsi zsinati hatârozatok
alapjân tôrtént; ezek szerint ugyanis egyedûl Salzburg
gyakorolt joghatôsâgot a pannôn-szlâv vidék szlâv lakosai
kôzôtt. îgy Rôma nem tudott ellenakciôt kezdeményezni, s
Metôd fogsâgban maradt.

Ellenben a 870-es marseni szerzôdés utân vâltozott az

eurôpai politikai helyzetkép. Német Lajosnak szûksége volt a
Szentszék tâmogatâsâra, ezért Német Lajos udvara tâmogatta
Rômânak azt az érvelését, hogy Illyricum hajdani egyhâz-
tartomânya Pannôniât is magâban foglalta, miért is Rômânak
jogâban âllt a kérdéses terûlet felett intézkedni. Az érv gyôzôtt,
s Metôd kiszabadult. Ezentûl Rôma irânyîtotta az egyhâzpo-
litikât Pannônia felett. Viszont a pâpai levelezésbôl kideriil,
hogy a Szentszéknek is kellett engedményeket tennie, ha nem is
elvben, de kis részletekben. îgy példâul Metôd pannôniai
pûspôk maradt, de morva fôldôn kellett mûkôdnie. A (rômai)
liturgiât nem végezhette szlâv nyelven, bâr szlâvul prédikâl-
hatott. Igaz, Metôd nem jôtt zavarba. Morva fôldôn
elkészîtette a Biblia szlâv fordîtâsât, de elkészitette az egyhâzi
évre szôlô liturgikus olvasmânyok fordîtâsât is. Ezekhez a
bâtyja képezte glagolita îrâst hasznâlta fel — ahogyan ezt a
Conversio (c.l2.) îrja: "noviter inventis litteris Sclavonis", — s
îgy kiérdemelte a pâpa csodâlatât s jôindulatât, azt a
jôindulatot, amit Metôd késôbb râtarti viselkedésével eljât-
szott. Metôdot 880-ban Rômâban talâljuk, ahol hivatalosan
tisztâzta a szlâv liturgia terûletén kifejtett mûkôdését, s végûl is
VIII. Jânos pâpa elismerte s jôvâhagyta a szlâv liturgiât.

Metôd halâla utân tanîtvânyai s papjai szétszôrôdtak. A
morva egyhâzmegyét Wiching pûspôk vette ât, a késôbbi
német kancellâr s passaui pûspôk. Metôd tanîtvânyai a cseh
udvarban, Borivojs s Ludmilla kôrében talâltak menedéket (a
cseh udvarban még a XII. szâzad folyamân is virâgzott a szlâv
liturgia).



Sokan horvât fôldre menekûltek. A horvâtok kôrében szlâv
egyhâzi nyelven mûvelték a rômai liturgiât. A glagolitikus
betûkkel irt horvât nyelvû rômai liturgia még ma is virâgzik
tôbb horvât faluban.

Prumi Reginô krônikâja 889-ben, a Fuldai Évkônyvek
892-ben ernhtik a magyarok ("gens ferocissima et omni belua
crudelior") pannôniai betôrését, s azt, hogy négy évvel késôbb
elfoglaltâk a teriiletet. Érdemes azért megjegyezni, hogy
Theotmar salzburgi érsek és szuffragânusainak 900 kôriil kelt,
Rômâba îrt levele nem annyira a magyarok pannôniai
pusztîtâsairôl panaszkodik, hanem arrôl, hogy a morvâk még
mindig gyûlôlték a német misszionâriusokat.
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rendelkezett: "hune unum servatur morem, ut in missa prima legant apostolorum et
evangelium, dein slovenice", ibid., 2924 sz. II Adriân pâpa levelébôl az is kitûnik,
hogy kôzben Metôd piispôk lett: "postquam eum cum discipulis ordinavimus, virum
perfectum intellectu et orthodoxum". Cf. MGHEpp, VII, 222kk. Egy 879 jun. 14-i
levél szerint VIII Jânos pâpa mégisesak Rômâba rendelte Metôdot, akit elôdjeszentelt
piispôkké, mert "aliter doceat, quam coram sede apostolica se crédité verbiset litteris
professus est"; Jaffé, Regesta, I, 3267 szâm.

Hincmar Évkônyvei (a. 866.) ûgy tudôsltanak, hogy a bolgâr uralkodô Német
Lajostôl kért pûspôkôt s papokat, de Rômâval is felvette az ôsszekôttetést: szâmos
hittételi kérdést intézett I Miklôs pâpâhoz s fegyvereseket is kiildôtt Szent Péternek —
MGHSS, I, 473k. Mindenesetre I Miklôs pâpa hangsûlyozta, hogy egyhâzi téren a
Szentszék volt a legfelsôbb fôrum —Id. példâul a gallikân fôpapokhoz intézett levelét,
Jaffé, I, 2785 — s bâtoritotta a bolgâr udvarba kiildôtt rômai papokat, hogy maguk
kôzûl vâlasszanak elôljârôt, akit majd Rômâban szentelnek érsekké: "ex his
presbyteriis ad archiepiscopatum eligatus et sedi consecrandus aposolicae mittendus";
uo. 2887. Cirillt s Metôdot valôszînûleg hasonlô okbôl kérették Rômâba, uo. 2888 sz.
A bolgâriai missziô fiaskôval végzôdôtt; errôl L. Duchesne, éd.. Liber pontificalis, 2
kôt., Pârizs, 1886-92, II, 165, ill. 181k. Metôd egyhâztartomânya iigyében D. Mandic,
"Dalmatia in the Exarchate of Ravenna from the mid-VI until the mid-VII Century",
Byzantion, 34, 1964, 347kk.: Dalmâcia nem tartozott az illlr tartomânyhoz. Errôl
ugyancsak Dvornik, 248kk. VIII Jânos levele szerint a pannoniai piispôkség a
Szentszéknek volt alârendelve, mig Illyricumra a tôrténelmi hagyomâny folytân tartott
jogot Rôma — MGHEpp, VII, 284; E. Patzelt, "Die Mission Cyrills und Methodius in
verfassungsrechtlicher Schau", Studimedievali, 5, 1964, 241kk. Rôma Metôdot, mint
szlâv fôpapot tartotta szâmon, Id. Vita Methodii, c. 8. Salzburg tiltakozott —



Conversio, c. 14. mi szerint az egész mûvet azért inâk. hogy Salzburg jogait
tôrténelmiiegbiztosUsâk a pannon-karantân terûlet felcit; MGHSS, XI. 14,24-25 s
a 870-71 bajor zsinaton ugyancz a nczct uralkodoit, cf. Diimmlcr. II. 376kk.. s 376, 1
jegyz.. majd Dvornik. 271kk. A bebôrtônzôii Metôd ug>'cbcn cljârô pàpai legâiusrôl
Jaffé, Regesta, 2976 s 2970, akli KoccI kcrésérc kiildtck ki. uo. 2972 s 2974 szâm.
Metôd teljes elégtételt kapott. Vita Methodii\ c. 10. valamint VIII Jânos papa
Metôdhoz îrt levele, Jaffé. 3268 sz. Metôd tanitvânyai s misszionâriusainak
szétszôrôdàsâval F. Zagiba, Salzburg und die hli. Slawcnlehrer Cyrill und Method
Salzburg. 1963, foglaikozott: Theotmar salzburgi érsek Icvclét Marczali. Enchiridion,
21kk.. kôzli. Vô. most megjelenô kônyvem. Five Eleventh Century Hungarian Kings:
Their Policies and Their Relations With Rome (East European Monographs) /New
York, 1981/, elsÔ fejezet.

Vitéz Erdêlyï Istvdn (Long Island City, NY):

ERDÉLY ÉS A KAPCSOLT RÉSZEK
FÔLDRAJZI ÉS CSALÂDNEVEI

A XIV-XVII. SZÂZADI LATIN, MAGYAR ÉS NÉMET
NYELVÛ OKMÂNYOKBAN

Miôta România kommunista diktâtora, Ceausescu a
roman uralom alâ kényszerîtett 3 milliô magyar tervszerû
elnemzetlenîtése és îrtâsa mellett Erdély ezerévesnél ôsibb
magyar mûltjânak tôrténelmi emiékeit és îrott dokumentumait
tômegesen pusztîtja el vagy szâllîttatja ki a Regâtba, minden
Erdélyre vonatkozô adat felkutatâsa, gyûjtése és âtmentése a
jôvô szâmâra elsôrendû nemzeti kôtelesség. Miutân az otthoni
rendszer errôl egyszerûen nem vesz tudomâst, sôt minden ilyen
irânyû tevékenységet lehetetlenné tesz, ez a felelôsségteljes
feladat a szabad fôldôn élô magyarokra hârul.

Ennek az îratlan parancsnak és kôtelességnek teszek eleget,
amikor a Domonkos Rend erdélyi rendhâzainak — Nagyvârad
Szatmâr, Kolozsvâr, Beszterce, Székelyudvarhely, Segesvâr,
Brassé, Nagyszeben, Szâszsebes, Gyulafehérvâr, Temesvâr —
tôrténetére vonatkozô s a XIV-XVII. szâzadbôl szârmazô latin

és német nyelvû levéltâri adatgyûjteményben, valamint Mihâly
havasalfôldi vajda erdélyi garâzdâlkodâsa idején (1599-1601)
keltezett 21 magyar nyelvû levélben szereplô fôldrajzi és csalâdi
nevek eredetét és hovatartozandôsâgât vizsgâlom meg ebben a
tanulmânyban (I).

Teszem ezt azért, mert a românok a tudomânyban ezerszer
megcâfolt "dâkoromân" elmélet alapjân maguknak kôvetelt és
a gyôztes nyugati hatalmak segîtségével 60 évvel ezelôtt



elrabolt Erdély és kapcsolt részeinek (Partium) ôsi magyar
fôldrajzi neveit (2) mind âtkeresztelték, elromânosîtottâk, s
ugyanezt tették és teszik ma még fokozottabb mértékben
Erdély ôslakô magyarjainak csalâdi és keresztnevével.

I. A Domonkos Rend tôrténetére vonatkozô okmdnyokban
szereplôfôldrajzi és csalddi nevek.

Ezek a levéltâri adatok Szatmâr és Gyulafehérvâr kivé-
telével rendhâzakként vannak csoportosîtva, amiket egy az
egész Erdélyre vonatkozô fejezet egészît ki.

1. ) Erdély és kapcsolt részeinekfôldrajzi nevei.

NAGYVÂRAD (Vârad). Vâradrôl 1061-ben tôrténik
elôszôr emlîtés, amikor Szent Lâszlô kâptalant alapitott ott,
majd 1077-ben a Szent Istvân alapitotta bihari pûspôkséget is
oda telepkette ât és székesegyhâzat épîttetett, ôt is oda temet-
ték. 1192-ben tôrtént szentté avatâsa utân bûcsûjârô hely. A
sîrja felett tartott istemtéletekrôl 1208-1235-ben felvett jegyzô-
kônyvek Vâradi Regestrum néven maradtak fenn.

A "NAGYVÂRAD" cîmû fejezet az 1475-tôl 1549-ig
terjedô idôbôl 24 okmâny kivonatât tartalmazza (3). NAGY
VÂRAD ebben a formâban vagy ennek szârmazéka egyszer
sem fordul elô. Annal tôbbszôr talâlkozunk nemcsak ebben a

fejezetben, hanem a tôbbiekben is latin melléknévi alakjâval:
VARADiensis, amiben az ôsi VÂRAD név teljes tisztasâggal
maradt reânk. Kétszer fordul elô az alapszô olaszos formâban,
mint csalâdi név: Fr. Blasius Varadino (1476) és Fr. Thomas
de Varadino (1512). Bâr a rendhâzban tôbb erdélyi szâsz és
németorszâgi szerzetes fordult meg, VÂRAD GROSSVAR-
DEIN német nevével még a német nyelvû okmânyokban sem
talâlkozunk.

Itt kell megjegyezni, hogy a gyakran elôfordulô "de Septem
Castris" kifejezés, mivel egyiitt fordul elô Vârad és Erdély
nevével, egyiket sem jelentheti, mâr csak azért sem, mert a hét
vâr: Hunyad, Fehérvâr, Kûkûllô, Torda, Kolozs, Doboka és
Dés volt. De Erdély német SIEBENBÛRGEN neve sem a hét
vâr leforditâsâbôl keletkezett, mert a hétvâras cimert Mâria
Terézia 1765-ben adomânyozta a szâszoknak. Siebenbûrgen
minden valôszînûség szerint Szeben elsô német nevébôl,
ClBlNPURC-bôl szârmazik.

KOLOZSVAR — Napoca néven — Erdély legôsibb, ma is



létezô, sumér eredetû telepûlése (Kr. e. 3. évezred). A rômaiak
Kr.u. 124-ben Claudiopolis néven colonia rangra emelték. A
romjaira épûlt Klusvâr (?) kôrùl 1178 tâjân magyar és német
lakossâggal ûj helység keletkezett Kolozsvâr (Klausenburg)
néven, amit V. Istvân 1270-ben vârosi rangra emelt. 1458-tôl a
vâros birâja felvâltva magyar és szâsz. 1569-ben végleg
elszakadt a szâsz vârosoktôl.

A "KOLOZSVÂR" cimû fejezet az 1475-tôl 1499-ig terjedô
idôbôl 39 okmâny kivonatât tartalmazza (3). KGLGZSVÂR
neve az alapszô jellegének megôrzése mellett sok vâltozatban
fordul elô: COLUSWAR (ez a leggyakoribb), CGLUSZWAR,
CULUSWAR, COLOZWAR, CGLUSVARIA, CGLGSVAR.
A nagyvâradi fejezet 1549-ben kelt okmânyâban KGLGSVÂR
formâban maradt fenn. Német neve: CLAUSENBURG csak a

segesvâri fejezetben talâlhatô s 1512-ben kelt német nyelvû
végrendeletben fordul elô.

BESZTERCE âllîtôlag a Szepességbôl oda telepîtett néme-
tek, ha nem székelyek alapîtâsa. 1222-ben mâr sajât ispânja
volt. 1453-ban V. Lâszlô grôfi cimmel Hunyadi Jânosnak
adomânyozta, aki a vâroson kîvtil vârat épittetett. Mâtyâs a
szâsz grôf fennhatôsâga alâ utalta.

A "BESZTERCE" cîmû fejezet az 1475-tôl 1526-ig terjedô
idôbôl 14 okmâny kivonatât tartalmazza (3). Ezekben az
okmânyokban csak a latinos BISTRICA és BISTRITIA
alakban maradt fenn. Se a magyar BESZTERCE, se a néme-
tes BISTRIZ alak nem fordul elô.

SZÉKELYUDVARHELY vidékén âllott Arcapolis rômai
erôd. A vâros szélén ma is két vârrom âll: Csonkavâr és

Budvâr. Az utôbbi a hagyomâny szerint Buda kirâly vâra volt.
A XV. szâzadtôl a székelyek egyik kôzpontja lett.

A "SZÉKELYUDVARHELY" cîmû fejezet az 1476-tôl
1539-ig terjedô idôbôl 15 okmâny kivonatât tartalmazza (3).
"Székely" megjelôlés nélkûl UDWARHEL, UDVARRHEL,
leggyakrabban pedig UDVARHEL alakban fordul elô. Az
egyik 1539-ben kelt okmânyban GDVERHEL-re torzîtottâk. A
nagyszebeni fejezetben talâlhatô és 1476-ban kelt okmânyban
mai UDVARHELY alakjâban ôrôkîtették meg.

SEGESVÂR német telepulés. 1193-ban tôrténik rôla
elôszôr emlités. Vârât és templomât 1429 és 1525 kôzôtt
épltették. Mivel a latin és német okmânyokban magyar nevét



hasznâltâk a késôbbi szâzadokban is, eredetileg magyar
telepûlésnek kellett lennie.

A "SEGESVÂR" cîmû fejezet az 1300-tôl 1522-ig terjedô
idôbôl a gyulafehérvâri székesegyhâz irattârâbôl 4, a Batthia-
neumbôl 2 latin-német vegyes nyelvû, a Santa Sabinabôl 14
latin nyelvû kivonatot, a rendhâz 1526-ig terjedô német nyelvû
gazdasâgi feljegyzéseinek kivonatât, valamint Meister Ursula
német nyelvû végrendeletét tartalmazza. A felsorolâsbôl is
lâtszik, hogy ez a fejezet a leggazdagabb. Jôllehet, a vâros és a
rendhâz jellege kétségtelenûl német, a latin nyelvû okmâ-
nyokban mindig, a német nyelvûekben tôbbszôr a magyar
SEGESVÂR vâltozatait - SAGUSWAR, SEGESWAR, SE-
GESUAR, SEGESHUAR, de leggyakrabban eredeti magyar
SEGESVÂR alakjât hasznâltâk. Elôfordul német betûzéssel is,
mint SCHEGESWAR 1490-ben, 1539-ben pedig az egyik latin
szôvegben STHEGESWAL formâban. SEGESVÂR német
neve SGHAESSBURG és a német szôvegben rendszerint ezt
hasznâltâk. Egyetlen egyszer, 1515-ben az erdélyi szâsz
dialektus szerint SESPURG-nak îrtâk.

BRASSÔ mâr a XI. szâzad kôzepén kirâlyi vâr volt.
Okmânyilag 1203-ban tôrténik rôla elôszôr emlîtés. II. Endre
1211-ben a Német Lovagrendnek adomânyozta, de 1225-ben a
rendet mâr ki is verte onnan és a vârat a székely ispân (comes
sicolorum) fennhatôsâga alâ helyezte. A vâros csak 1422-ben
kapta meg a szebeni szâsz ispânsâg kivâltsâgait, s attôl kezdve
kezdett elnémetesedni.

A "BRASSÔ" cîmû fejezet az 1474-tôl 1526-ig terjedô
idôbôl 28 okmâny kivonatât tartalmazza. Az okmânyokban
rendszerint CORONA néven szerepel. Magyarneve: BRASSÔ
egyszer, 1449-ben fordul elô latinos végzôdéssel: BRASSOVIA.
A vâros német neve a latin CORONA utân KRONSTADT,
szintén egjyszer fordul elô a segesvâri fejezet I520-b6l szârmazô
német nyelvû okmânyâban.

NAGYSZEBEN az II60-ban II. Géza âltal betelepltett
szâszok alapîtâsa. Elsô kivâltsâgukat, az Andreanum-ot II.
Endrétôl kaptâk, amit késôbb a tôbbi szâsz vârosra is
kiterjesztettek.

A "NAGYSZEBEN" cîmû fejezet az 1476-tôl I538-ig
terjedô idôbôl 21 okmâny kivonatât tartalmazza (3). SZEBEN
szavunk a vâros mellett folyô CIBIN patak ôsi nevébôl



szârmazik. A szâszok is eredetileg CIBINPURC-nak nevezték.
A CIBIN nevet a latin szôvegben CIBINO, CIBINICO, német
îrâsmôd utân ZEBINIO, SCHEBNICIA, SCHEBNICZ alak-
ban îrtâk. CIBIN magyar vâltozatât, a SZEBEN-t a SEBEN-
iensis latin melléknévi alak ôrîzte meg. A vârost a szâszok
késôbb a Német Lovagrend nagymestere utân HERMAN-
STADT-nak nevezték el. Ez a neve a segesvâri fejezet 1499-bôl
és 1520-bôI szârmazô német nyelvû okmânyaiban fordul elô.

SZÀSZSEBES neve — SEBES-SEBUS alakban — II50-ben
fordul elô elôszôr. Valôszînûleg a tatârok pusztîtottâk el és
1250 kôrûl az odatelepîtett szâszok épîtették ûjjâ. Ezért
nevezték el SZÂSZSEBES-nek.

A "SZÂSZSEBES" dmû fejezet az 1341-tôl 1539-ig terjedô
idôbôl szârmazô 15 latin nyelvû okmâny kivonatât tartalmaz-
za. Kôzûlûk egyet a vâros levéltârâban ôriznek. Magyar nevét
az 1341-bôl szârmazô okmâny SEBUS, az 1492-bôl szârmazô
SAXSEBES, az 1493-bôl szârmazô pedig SEBES SAXO
alakban ôrîzte meg. Német MULBACH nevét az 1345-bôl
szârmazô okmâny MILUNDBAK és MILUNBAK, az 1502-bôl
szârmazô pedig MILBACHO alakban ôrôkîtette meg.

TEMESVAR mâr a rômaiak idejében lakott hely volt.
1212-ben tôrténik rôla elôszôr emlîtés CASTRUM TEME-

SIUM néven. A tatârdûlâs utân rohamos fejlôdésnek induit
és rôvidesen a Bânât kôzpontja lett.

A "TEMESVÂR" dmû fejezet az 1475-tôl I496-ig terjedô
idôbôl 9 latin nyelvû okmâny kivonatât tartalmazza. Leg-
gyakrabban TEMESVAR-nak îrtâk. Eredeti magyar alakjât az
egyik 1493-bôl szârmazô okmâny TEMESVARiensis mellék
névi alakban ôrîzte meg. Egyik okmânyban THEMESOAR-
iensis alakban is elôfordul.

SZATMAR (Szatmâr-Németi) helyén Anonymus szerint a
ZOTMAR nevû fôldvâr âllott, amit Tas és Szabolcs vezérek
foglaltak el Ménmarôttôl. A vâr kôrûl keletkezett két
telepûlést, SZATMÂR-t és NÉMETI-t Szent Istvân felesége,
Gizella kirâlyné âltal odatelepîtett német kirâlyi vadâszok
alapîtottâk. Az okmânykivonat-gyûjteményben nincs kûlôn
fejezete. A brassôi fejezetben 1497-ben csak NÉMETI-rôl
tôrténik emlîtés.

GYULAFEHÉR VÂR helyén a rômaiak idejében APULUM
néven virâgzô vâros âllt. Ennek kôveibôl épîtették az erdôelvi



gyulâk az elsô vârat, amit FEJÉRVÂR-nak, majd rôluk
GYULAFEHÉRVÂR-nak neveztek. Elsô pûspôki székesegy-
hâzât, amelynek egyes részei a jelenlegi székesegyhâzba
beépîtve ma is megvannak, szintén rômai kôvekbôl épîtették
1009 tâjân. Az okmânykivonat-gyûjteményben neki sincs
kûlôn fejezete. A tôbbi fejezetben levô 1302-bôI, 1486-bôl
és 1502-bôI szârmazô okmânyok egyszerûen ALBA, mig az
egyik 1498-bôl szârmazô okmâny ALBA JULIA (a magyar név
fordîtâsa) alakban ôrôkitették meg.(Mint érdekességet, itt
emlîtem meg, hogy az egyik 1549-bôl szârmazô okmâny
SZÉKESFEHÉRVÂR-t ALBA REGALIS-nak, NÂNDOR-
FEHÉRVÂR-t pedig az 1510-bôl szârmazô okmâny NADOR-
ALBA-nak îrja.)

Az errfe/yz fejezet IV. Jenô pâpa 1444 âprilis 15-én és mâjus
13-ân, IL Pâl pâpa 1468 mârcius 27-én kelt leveleit (Orszâgos
Széchenyi Kônyvtâr), Vizaknai Miklôs erdélyi helyettes vaj-
dânak 1465 augusztus 7-én kelt végrendeletét (Szâsz Nemzeti
Levéltâr), és Pûspôki Jânos Qohannes Episcopi) magyar
domonkos provinciâlisnak 1497 november 2-ân Pestre ôssze-
hivott rendi értekezletén az erdélyi rendhâzak helyzetérôl
mondott beszâmolôjât tartalmazza. Ebben az âtfogô jellegû
fejezetben a nagyobb fôldrajzi egységek nevének irâsmôdjât
vizsgâlom meg.

MAGYARORSZAG latin neve az 1444-tôl I538-ig terjedô
idôbôl szârmazô okmânyokban UNGRIA, UNGARIA, HUN-
GRIA. HUNGARIA, melléknévként pedig UNGARUS alak
ban fordul elô. Német szôvegben UNGARN (1444).

ERDÉLY latin neve az I34I-tôl I539-ig terjedô idôbôl
szârmazô okmânyokban TRANSSYLVANIA, TRANSYL-
VANIA, leggyakrabban TRANSILVANIA, melléknévként
TRANSILVANIENSIS. TRANSSILUANUS. Német szôveg
ben SIEBENBÛRGEN. A SZÉKELYFÔLD latinul TERRA
SICULORUM, de SICULIÂ-nak is îrjâk (1497); a BÂRCA-
sâg BURCIA, a SZÂSZFÔLD SAXONIA (1497), MOLDVA
pedig MOLDAVIA (1476).

A dolog természeténél fogva ezekben az okmânykivona-
tokban nemcsak azok a helynevek szerepelnek, aboi rendhâzak
voltak, hanem mâsok is. îgy példâul:

magyar helynevek: Kiszybul és Gysswbel (Kisubul?) 1341 és
1465, Chuzzubul (1345), Igen, Prod (1378), Kerz (az egyetlen



erdélyi ciszter apâtsâg, 1439), Zeek (Szék) (1465), Wyzakna-
Vyzakna-Vizakna (1465), Hag (1488), Chus, Halmos, Schap
(Csap?), Regen, Engedino (Enyed), Kereczthurr, Sepsi, Kyzdi
(Kézdi 1497), Velence (Vârad mellett, 1501), Vincz (1501),
Ddnos, Budonis ( 1505)

német helynevek: Dunesdorf (Danos, 1393), Wiszensehe
(1439), Schelken (1466), -Bogosdorf (1497), Marienburg
(Hétûr), Kaczen (1504), Ait Czeppen (1511)

oldh helynév: Volkdn (1505).
De talâlunk néhâny folyô, hegy és egyéb fôldrajzi nevet is,

mintpéldâul: PafaA (in fluvio Patak, 1378), Maros, Kiszamos,
Kykulleuw (Y^iildiWô, 1497), Scharpatak (ez helynév is, 1498),
Kôrys aqua (Kôrôs vize, 1511); német nevek Segesvâr kôr-
nyékérôl latin és német szôvegben: Rwezsantol (? 1466),
Kaezeberg (1470), Schyrenberg, Ochsenberg, Schaczbrunne
(1520) és a latin Mous S. Crucis (Szentkereszt hegye, 1466). Ez
utôbbiak rendszerint a magyar nevek forditâsai.

2.) Erdélyben és kapcsolt részein haszndlt csalddi és
személynevek.

Ezekben a szâzadokban âltalâban csak az ôsi, nemesi
csalâdoknak volt a szâllâs vagy adomânyozott birtok utân
megkûlônbôztetô nevûk, amit a latin ''de" prepoziciôval
jelôltek. Késôbb ezekbôl lettek a csalâdi nevek. Erre nagyszerû
példa a Vizaknd-rol nevezett csalâd nevének kûlônbôzô
hasznâlata; Nicolaus de Vyzakna vice woyvode Transilvani-
ensis (1645), Fr. Blasius Martini Vizakna (1510), Nicolaus
Vyzaknay (1526).

Mielôtt tovâbb mennék, az okmânyokban szereplô nevek
kôzûl kiemelek néhâny érdekesebbet; Thomas vayvoda Tran-
silvanus, comes de Zonuk (1341), Woyvoda Transiluanis
Ladislaus Desew major de Lossoncz (1465), Vice Woivode
Leonardus Barlabaszi (1520) és Woivode Jehan Zdpolya
(1521).

Az elszegényedett, tekintélyûket vesztett nemeseket, vala-
mint a polgârokat, jobbâgyokat, ha vilâgot jârô, egyetemet
végzett tudôs, fôleg pap vagy szerzetes lett belôlûk, rendszerint
arrôl az orszâgrôl, vidékrôl vagy nagyobb, ismert vârosrôl
nevezték el, ahonnan szârmaztak és "de" prepoziciôval jelôlték,
mint példâul Fr. Johannes de Ungaria (1486), Fr. Luca de



Transilvania (1478), Fr. Johannes de Saxonia (1489), Fr.
Jacobus de Kolosvar (1549). A tovâbbiakban az ilyen neveket
fîgyelmen kîvul hagyom, mert Magyarorszâg, Erdély és a
nagyobb vârosok neveit mâr részletesen târgyaltam.

Ha azonban valamelyik személyt "de" prepozîciôval kisebb
helyrôl neveztek el, mint példâul Fr. Ladislaus de Hétlak
(1493) vagy Fr. Petrus de Ruppe, az minden bizonnyal nemes
volt, mert a birtok, tanya, kôzség nevét csak az azt birtoklô
csalâd hasznâlhatta. îgy ezek a személynevek szâmtalan ôsi
helynevilnket ôrizték meg a maguk eredeti formâjâban. Ilyen
helynevek a mâr emlitetteken kîviil Erdélyben: Abovincz
(1300), Ebesfalva (1378), Ddlya (1341), Feyereghaz, Deng-
helegh, SWK, Weresmarth, Zent, Iwan (1465), Nadas (1455)
Borszekel (német szôvegben "von"-naI, 1439), Somlo, Nemes-
terbicz (1476), Both (1486), Szereda és Cicszereda (1487,
1494), Gara (1493), Hobol ( 1496), Thorda és Tarda (1497,
1499), Messtegne (1498), Szentlâszlô (német szôvegben îgy,
1503), Komlos (1511), Ewlysz (? 1520), Musna (1521), Zilagy
(1549), Maramaros (1499); Erdélyen kiviil Vesprïm (1441),
Cassovia (Kassa 1470), Szekszard (îgy! 1495), Chanad (1496),
Beregsas Vacia{YéiC, 1501).

Ezekben a szâzadokban a magyar târsadalom mâr annyira
fejlett és sokrétû volt, hogy a vizsgâlt okmânykivonatokban
tôbb olyan jobbâgy, polgâr és elszegényedett nemesi csalâdbôl
szârmazô egyénnel talâlkozunk, akik a szârmazâsi és birtoklâsi
helytôl fûggetlenûl sajâtos, egyéni csalâdi néwel rendelkeztek.
Ezek a csalâdok, ha felemelkedtek és magasabb târsadalmi
rétegbe kerûltek, amint majd lâtjuk, szârmazâsi helyiik, illetve
birtokuk nevét nemesi elônévként hasznâltâk.

Magyar csalâdi nevek: Johannes Saffar (Sâfâr, 1465), Fr.
Lucas Sculteti (1476), Mag. M. Friggh, Fr. Urbanus Hasz
(1486), Paulus Nysz (? 1488), Fr. Paulus Naip (? 1490), Fr.
Petrus Babik (1492), Fr. Andréas Fabri (1497), Nicolaus
Bethlen (1498), Cristofer Gyeger (? 1488), Ladislaus Bolkysz
(1501), Georg Hennyg (1505), Ladislaus Banffy (1511), Fr.
Michael Nadas (1508) Fr. Georgius Thurzo (1512), Johan és
Andréas Kenderessy (1521), Fr. Gregorius Hon (1526), Fr.
Petrus Makray (1549);

német nyelvû okmânyokban: a mâr emlîtett Zapolya,
Barlabaszi stb. mellett Franz Apafy (1520), Johan Vitéz,



Matheus de Corona Németi, Tamasch (csak îgy, 1522);
magyaros sorrendben Mester Andriss (1515), Honi Jacab
(1518), Schardi Lukasch (Sârdi Lukâcs), Thyssa Istyn (Tisza
Istvân, 1522).

Amint mâr emlîtettem, némelyik csalâd mâr akkor is
hasznâlt nemesi elônevet, mint példâul Johannes Pongracz de
Denghelegh, Johannes Dereb (Geréb) de Wyngrath, Michael
Zekel (Székely) de Zent Iwan (1465), Fr. Martinus Frigh de
Colozvar (1479), Matheus Papfïa de Quinqueeclesiensis
(1524); némelyik csalâd nemességének kiemelésére a csalâdi
neve elé tette a "de" prepozîciôt, mint példâul Salamonis de
Nadas (1455) vagy a német Fr. Urbanus de Kaczen (1504).

A kor szokâsânak megfelelôen tôbben csalâdi neviiket is
latinra fordîtottâk, mint példâul Mag. Johannes Episcopi
(Pûspôki, 1477), Mag. Paulus Sicolo (Székely, 1478), Fr.
Blasius de Monte (Hegyi, 1493), Fr. Moyses Ltngarizj (Magyar,
1508), Mag. Petrus Szcn(o (Székely, 1539).

Mint érdekességet, itt emlîtem meg, hogy az egyik 1345-bôl
szârmazô okiratban szereplô és Szâszsebesen lakô Fucco
felesége Ilona, tehât nyilvân magyar volt.

Német csalâdi nevek: ezekben az okmânykivonatokban,
kûlônôsen a német nyelvûekben, természetszerûleg gyakran
talâlkozunk német csalâdi nevû személyekkel is, Polner,
Mûller, Gebel, Windsperg stb. Akad kôztûk olyan is, akinek a
nevét magyaros sorrendben îrtâk, mint Schwarcz Mathe,
Kesthen Jakob, Murczen Urban, Beren Andriss (1520), sôt
nem egynek, mint ezeknek is, még a keresztnevét is magyarul
îrtâk: Simon Schemel (1518), Lorintz Fleicherin, Jani Polak
(1520), ami azt bizonyltja, hogy az erdélyi szâszok egy része
mâr elmagyarosodott. A német nevû személyek kôzûl a
legkiemelkedôbb Gabriel Polner, Bosznia pûspôke.

Olâh csalâdi nevek: Johann Muress (az ôsi magyar Maros
olâh vâltozata, 1470) és Stephan A'stor (? 1511).

11. Mihâly olâh vajda 21 magyar nyelvû levelében sze
replôfôldrajzi és csalâdi nevek.

Mielôtt tovâbb mennék, rôviden szôlni kell Mihâly olâh
vajdârôl és erdélyi garâzdâlkodâsârôl.

Mihâly havasalfôldi vajda Mihai Viteazul néven a românok
legnagyobb nemzeti hôse (1539-1601), Bâthori Zsigmond



(1581-1598) és Bâthori Endre bîboros (1599) erdélyi fejedel-
meknek kôszônhette vajdasâgât, miért is nekik ôrôk hûséget
fogadott. Ennek ellenére csalârd môdon Rudolf csâszâr-kirâly
szolgâlatâba szegôddtt, betôrt Erdélybe és Bâthori Endre
hirtelen ôsszeszedett seregét 1599 oktôber 28-ân Nagyszeben
mellett, Schellenbergnél a Bâthoriakat gyûlôlô székelyek
segîtségével szétverte. A csatâbôl menekûlô Bâthori Endrét a
székelyek Csikszentdomonkos hatârâban megôlték. Ettôl kezd-
ve Mihâly vajda 10 hônapon keresztûl mint kirâlyi biztos
garâzdâlkodott Erdélyben, majd 1600 mâjusâban Székely
Môzes székelyekbôl âllô seregével Moldvât is elfoglalta. Mihâly
vajda azonban nem érte be ennyivel. Azt kérte Rudolftôl,
ismerje el ôt a két olâh vajdasâg és Erdély fejedelmének. Végûl
is Basta csâszâri tâbornok 1601 augusztus ll-én Aranyos-
gyéresen meggyilkoltatta. Hogy Mihâly vajda 10 hônapig
garâzdâlkodhatott Erdélyben, azt kizârôlag a székelyeknek
kôszônhette. Nemcsak seregének zôme, de "udvartartâsa" is
székely volt annyira, hogy az erdélyi hatôsâgokkal és szemé-
lyekkel magyarul levelezett. Eppen ezért magyar szempontbôl
ezek a levelek felbecsûlhetetlen értékûek és jelentôségûek.

1. ) Erdélyfôldrajzi nevei Mihâly vajda leveleiben.
A Kiss Andrâs âltal kôzzétett 21 magyar levél cîmzése és

keltezése latin, amit Kiss Andrâs a tôrténelmi hûség rovâsâra
magyarra fordîtva tett kôzzé. Igy nem âllapithatô meg, hogy a
legtôbbet szereplô Gyulafehérvâr, Kolozsvâr és Beszterce nevét
latinul hogyan îrtâk.

Viszont a levelek magyar szôvegében szereplô helynevek:
Brassô, Fejérvâr (Gyulafehérvâr), Goroszlô, Kolozsvâr, Kôvâr,
Szeben, valamint a nagyobb egységek nevei, mint Doboka
vârmegye, Havasalfôld, Moldova, Lengyelorszâg (mind îgy)
ma is hasznâlatos formâban vannak megôrôkîtve. De még a
német Schellenberg neve is, hacsak melléknévi alakban is,
magyarosan sellenbirké-nek van irva. Erdekes môdon a 21
levélben Erdély neve semmilyen formâban nem szerepel.

Olâb fôldrajzi név csak 3 szerepel, a moldvai Hotin és
Suceava, valamint a magyarosan îrt Nester vize.

2. ) Csalâdi nevek Mihâly vajda leveleiben.

A 21 levélben 22 magyar-, Aczy Lukâcs, Bâthory Andrâs és
Zsigmond (erdélyi fejedelmek), Bodony Istvân, Budaki jinnos



(a zômmel német lakosû Beszterce fôbîrâja), Brassai Gyôrgyné,
Erkes Gyôrgy, Mihâlyné, Fejérvdry ]ôzsa, Flûstek Péter,
Harinnay Farkas Miklôs (a zômmel német és olâh lakosû
Doboka vârmegye fôispânja), Michael Kamarâs, Kapi Gyôrgy,
Katonai Mihâlyné, Keômies Ambrusné, Marton diâk, Nylas
Antalné, Fogàny Miklôs, Prépostvdri, Székel Mihâly, Zekely
Môzes (késôbbi erdélyi fejedelem), Zilagi]âr\osné.

2 latin: }oannesJacobinus, Theodosius nagylogofet,
3 német: Boier}ânos, Pulacher Istvân (Kolozsvâr fôbîrâja),

Schmelczdr Lôrinc (Kolozsvâr sâfâr polgâra),
1 ôrmény: ôrmény (îgy!) Péter és
3 oldh: Vister Barkan, Dima posztelnik (udvarmester),

Jeremia(Moldva vajdâja). Baba Noak és Nowak (Mihâly vajda
Kolozsvârott ârulâsért kivégzett kapitânya), Todor szpatar
(fegyverhordozô).

A 22 magyar nevet 4 kivételével mâr akkor pontosan ûgy
îrtâk, mint ma; a 2 latin nevû minden valôszlnûség szerint
magyar; a 3 német neve nemcsak magyaros sorrendben van,
hanem keresztnevuk is magyar; az 5 olâh kôzûl Jeremia
moldvai, Dima, Baba Nowak Todor havasalfôldi, s îgy egyedûl
Vister Barkan erdélyi olâh, pedig ezeket a leveleket akkor
îrtâk. amikor Mihâly vajda Rudolf csâszâr teljhatalmû
kormânybiztosaként garâzdâlkodott Erdélyben és az olâhok
létszâma a tôrôk elôl valô tômeges menekûlés folytân
150.000-re szaporodott.

Ôsszegezve, az 1300-t6l 1549-ig terjedô idôbôl szârmazô
191 okmânyban, illetve okmânykivonatban és az 1599-1601-es
években îrt 21 magyar szôvegû levélben szereplô fôldrajzi és
csalâdi nevek mindennél ékesebben bizonyltjâk, hogy Erdély
ôsi magyar fôld, annak egyetlen jogos tulajdonosa az ôsidôk
ôta ott lakô, Erdély kultûrâjât megteremtô magyarsâg. Oda
nem a magyarok "tolakodtak be", ahogy azt az ôrûltségig
fokozott ultranacionalista, soviniszta român tôrténelemha-
misîtâs hirdeti és igyekszik azt az egész vilâggal elhitetni,
hanem a românoknak kozmetikâzott olâhok, akik csak a XIII.
szâzadban kezdtek beszivârogni Erdélybe, mint hegyi pâsz-
torok. És hogy ma egyâltalân român "kultûrârôl" lehet
beszélni, azt az erdélyi fejedelmeknek és âltalâban a magya-
roknak kôszônhetik.



Mint ismeretes, Ceausescu az 1974-ben kiadott "kultûr
rendelet"-tel az ôsszes kôziileti és magântulajdonban levô
magyar tôrténelmi és kulturâlis emléket, dokumentumot
âllamosîtotta, kisajâtitotta, hogy Erdély ôsi magyar mûltjât,
kultûrâjât megsemmisîtse, ami semmi mâs, mint kôzônséges
"kultûr népîrtâs". îgy kônnyen lehetséges, hogy az itt
megvizsgâlt perdôntô okmânyok, az olaszorszâgiak kivételével,
mâr nem is léteznek vagy valamelyik bukaresti raktârban
porosodnak, pusztulnak, s csak az ilyen és ehhez hasonlô
tanulmânyokban, munkâkban élnek tovâbb.

Nekûnk, szabad fôldôn élô magyaroknak kôtelességiink
mindent megtenni, hogy amikor majd erre alkalom nyilik,
bizonyîtani tudjuk tôrténelmi jogunkat Erdélyre.

MEGJEGYZES:

1.) A Domonkos Rend erdélyi tôrténetére vonatkozô okmânykivonatokat a nemrég
tragikus kôriilmények kôzôtt elhûnyt Fehér Mâtyâsjenô gyûjtôtte ôssze a Domonkos
Rend rômai levéltârâban (Santa Sabina Archivum Ordinis Fratnim Praedicatorum in
Roma), valamint a nagy erdélyi levéltârak: a Gyulafehérvâri Batthianyeum
Kéziratgyûjteménye (Handschrifttensammlung der Batthianyschen Bibliothek in
Karlsburg), a Segesvâri Levéltâr (Scheasburger Archiv), a Segesvâri Presbiteri
Levéltâr (Scheasburger Presbyterialarchiv), a Segesvâri Vârosi Levéltâr (Scheasburger
Stadtsarchiv), a Szâszsebesi Vârosi Levéltâr (Stadts-Archiv von Mûhlbach), a Szâsz
Nemzeti Levéltâr (Seachsischen Nazional Archiv) és a Budapesti Orszâgos Széchenyi
Kônyvtâr oklevéltâri kiadvânyaibôl.

Mihâly vajda 21 magyar nyelvû levelét Kiss Andrâs tette kôzzé a Kolozsvârott
megjelenô Ûtunk 1975 mâjus 23-i szâmâban "Mihai Viteazul Erdélyben" dmû
kôzleményében. A leveleket a KolozsvârÂllami Levéltârban ôrzôtt eredetikrôl mâsolta
és pedig Beszterce vâros levéltârâbôl, a Mihai Viteazul csomôbôl, és Kolozsvâr vâros
levéltârâbôl. Azeredetikbôl mâsolt anyagot a mai helyesirâssal és kôzpontozâssal kôzli
a nélkiil, hogy az eredeti szôvegszavaitôl eltérne; megôrizte a korabeli szôhasznâlatot
és hangzâst, a levelek latin cimzését és keltezését pedig magyarra forditotta. Ez a
rendkivûl értékes anyag mâr megjelent român munkâkban (Hurmuzaki, XII —
N.Iorga, Acte relative la razboaiele si cucerirle lui Mihai voda Viteazul. Documente
privitoare la istoria romanilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzaki.XII. I594-I604,
Bucuresti, 1903; Veress — Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei si Tarii Romanesti. Acte si scrisori V-VI. (Bucuresti, I932-I933), de
magyarul a magyar tôrténetlrâs mérhetetlen kârâra mostjelent meg elôszôr és most is
csak ez a 21 levél.

2.) Telekiné Kovâcs Zsuzsanna; Magyar fôldrajzi nevek sumir és akkâd eredete
(Krônika c. lap 1956-59), ésAluta az "Oit" folyôneve(Warren, USA, 1963).

3.) A Domonkos Rend rômai Santa Sabina Archivumâbôl.



VIII.

A XX. MAGYAR TALÂLKOZÔVAL
pArhuzamos mAs ULÉSEK

AZ AMERIKAI MAGYAR

KATOLIKUS PAPOK EGYESÛLETE

1980 november 28-ân, pénteken délelôtt 10 ôrai kezdettel
tartotta meg ôszi gyûlését, amelyen ft rfr. FûzérJuliân, O.F.M.
(New Brunswick, NJ) és ft. dr. Mustos Istvdn, Sch.P.
meghivâsâra az orszâg minden részébôl sokan vettek részt. A
megbeszélések nyilvânosak voltak s irântuk a XX. Magyar
Talâlkozôra érkezett vilâgiak részérôl is rendkîvûl nagy
érdeklôdés nyiivânult meg. A bevezetô ima utân nt. dr.
Ludwig A. Artûr reformatas esperes, az Ârpâd Akadémia
hittudomânyi osztâlyânak elnôke kegyelettel emlékezett meg
Mécs Lâszlô papkôltô és dr. Kôtai Zoltdn papszerkesztô
halâlârôl.

A târgyalâsokat ft.dr.Fûzér Julidn, O.F.M. vezette ft.dr.
Mustos Istvdn kôzremûkôdésével.

Elôszôr az amerikai magyar katolikus sajtô idôszerû
kérdéseinek megbeszélése keriilt napirendre. Tôbb mint 30
felszôlalô keresett vâlaszt arra a kérdésre, mit tegyûnk a
katolikus magyar lapért és mit vârunk attôl. Az utôbbira
vonatkozôan fôleg hârom kîvânsâg jutott kifejezésre: a lap
legyen épitô, tâjékoztatô és birâlô.

A mâsodik kérdés a magyarorszâgi hierarchiâval valô
kapcsolat szûkségességére, lehetôségére és gyakorlatâra vo-
natkozott. A megoldâs irânyelvéûl Mindszenty biboros âl-
lâspontjât fogadtâk el, amelynek alaptétele, hogy a Gsonka-
Magyarorszâgon és az elszakltott magyar terûleteken élô,
valamint az ôt vilâgrészen szétszôrôdott hâromfajta magyarsâg
nem szakadhat el egymâstôl. Kapcsolatainak tôbb szem-
pontbôl jelentôsége van. ezért azok gyakorlati kiépîtésére
môdot kell talâlni.

A megbeszélések harmadik pontja sorân kûlôn amerikai
magyar pûspôk kinevezésének lehetôségeit vitattâk meg.



Példâkra tôrtént hivatkozâsok alapjân a kérdés szorgalmazâsât
nem lâttâk céltalannak.

A napirend negyedik pontjaként Mindszenty bîboros
szentté avatâsânak elôkészitésével és kérelmezésével foglal-
koztak.

Ôtôdik pontként a magyar ifjûsàg nevelésének môdoza-
tairôl volt szô. A magyar cserkészet hatékonyabb tâmogatâsân
s a nyaraltatâsi lehetôségek tûzetes megvitatâsân kîvûl magyar
gimnâzium létesitésének gondolata is felmerûlt.

Végezetùl kûlôn katolikus archivum felâllîtâsa keriilt szôba
és tôbb gyakorlati javaslat hangzott el.

AZ ERDÉLYI VILÂGSZÔVETSEG
CLEVELANDI NÔI SZERVEZETE

1980 november 28-ân, pénteken délutân 5 ôrai kezdettel a
Plaza Office Tower emeleti A és B Parlor helyiségében tartott
ûlést Erdélyrôl Erdélyért.

A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân az ûlést T. Dombrâdy
Dora elnôk nyitotta meg. Ûdvôzôlte megjelent székely és
magyar testvéreit, majd arra mutatott râ, hogy az Erdélyi
Vilâgszdvetség célja Erdélynek Magyarorszâggal valô ûjra
egyesîtése. Vallja és hirdeti, hogy az erdélyi magyarsâg
Româniâban nem tekinthetô kisebbségnek, mert tôbb mint
ezer év ôta szerves része volt annak a magyar népi tôbbségnek,
amely a Kârpâtok medencéjében élt és ebbôl a népi tôbbségbôl
csak az igazsâgtalan trianoni békeparancs szaldtotta ki.

Ezutân Màrton Aron erdélyi székely pûspôk halâlârôl
emlékezett meg, Erdély magâra maradt, ârva népével valô
egyûttérzésûnket s az elhagyott haza irânt érzett szeretetûnket
juttatta kifejezésre. Inditvânyâra az egybegyûltek percnyi
néma felâllâssal hôdoltak Mdrton Aron pûspôk emlékének.

Dr. Somogyi Ferencné:

ERDÉLY MINDEN MAGYARÉ

cîmmel azt hangsûlyozta, hogy az Erdélyi Vilâgszôvetség
— alapszabâlyzata szerint — "az erdélyi magyarsâg nemzeti



felszabadîtâsa érdekében ônkéntesen szôvetkezett, fiiggetlen
magyar egyesûletek, egyhâzak, szervezetek és magânszemélyek
tômôriilése". És ez azért van igy helyesen, mert Erdély nemcsak
az erdélyi magyaroké s a székelyeké, hanem minden magyaré
is. Ezt a tényt ezer év tôrténelme, a magyarsâg szellemi,
erkôlcsi és kôzmûvelôdési egysége megdônthetetlenûl bizo-
nyîtja és az a kôrûlmény sem vâltoztatja meg, hogy Erdély 60
év ôta a roman âllam fennhatôsâga alâ tartozik. Erdély a
jôvôben is vâltozatlanul mindaddig a magyarsâgé marad, amig
arrôl minden kûlsô kényszer nélkûl sajât maga le nem mond.
Ezt viszont a nélkûl, hogy ônmagât is meg ne tagadnâ,
sohasem teheti meg.

A magyar irodalom és mûvészet, a keresztény Eurôpâért
Erdély fôldjén vîvott évszâzados magyar kûzdelem, a magyar
sâg tôbb mint ezer év ôta kôvetkezetesen tanûsîtott politikai
magatartâsa és a legvâlsâgosabb idôben is megnyilvânulô,
szakadatlan tôrekvése mind azt igazolja, hogy Erdély minden
magyaré.

Ârpâd fejedelem honfoglalô magyarjai az egész magyar-
sâgnak szerezték meg, Szent Istvân a besenyôkkel, Szent Lâszlô
az ûzokkal és kunokkal, Hunyadi Jânos a tôrôkkel, Gyôrgy
barât, Bethlen Gâbor, II. Râkôczi Ferenc a némettel szemben
az egész magyarsâgnak védte meg. Az erdélyi Mikes Kelemen,
Nyirô Jôzsef, Tamâsi Âron, Wass Albert s a tôbbi mind az
egyetemes magyarsâgnak irt. Az 1848-as mârciusi ifjak uniôt
kôveteltek Erdéllyel s a két vilâghâborû hôsi harcai is
Erdélynek az anyaorszâggal valô egységéért folytak.

Zrinyi Miklôs grôf horvât bân, a Szigeti veszedelem nagy
kôltôje Erdélyt ugyancsak minden magyarénak tekintette,
amikor 1658-ban feljajdulô szavakkal îgy kiâltott; "Elveszett az
orszâg karja, Pannônia jobbja, sôt a keresztény orszâgok
pajzsa: Erdély". És elîtélte azokat, akik nem keseregnek ezen a
romlâson, kôzômbôsek maradnak, mert nem "erdélyiek". Ezek
szerinte olyanok, mint azok, akik "a hajô farâban ûlnek", ezért
nem rémûlnek meg "a hajô orrâban ûlônek elmerûlésétôl".

Ne felejtsûk: Erdély a magyar sors hajôjânak orra, tehât
szerves része. Erdély minden magyaré, megmentése tehât
minden magyar legszentebb kôtelessége.



T. Dombrddy Dora:

MEGEMLÉKEZÉS
ERDÉLY VISSZACSATOLÂSÂNAK

40. ÉVFDORDULÔJÂRÔL

cîmmel fôleg személyes emlékei s élményei alapjân
mondott el Észak-Erdély visszacsatolâsâval kapcsolatos helyi,
sepsiszentgyôrgyi eseményeket:

40 évvel ezelôtt az egyik meleg augusztusi délutân
édesapâm azzal a hîrrel jôtt haza, hogy a budapesti râdiô
kôzlése szerint Erdélyt visszacsatoljâk az anyaorszâghoz.
Kimondhatatlanul nagy boldogsâgunkban nem tudtunk hova
lenni. Bezârtuk az ajtôt, becsuktuk az ablakokat és bekap-
Gsoltuk a budapesti râdiôt. Hamarosan megtudtuk, hogy csak
Észak-Erdély kerûl vissza. A nagy ôrôm boldog mosolya
egyszerre lefoszlott arcunkrôl, mert nem tudtuk, vajon
vârosunk beleesik-e a visszakerûlô teriiletbe. Kételyûnket az
ûjabb râdiôhîr csak éjjel oszlatta el. És akkor megint boldog
ôrôm és a vârakozâs izgalma tôltôtt el bennûnket.

Vârosunk teherautôkkal, jârmûvekkel telt meg. Kôltôztek
a românok. Hordtâk a szôvôgyâr és a dohânygyâr gépeit.
Autôkra, vonatokra dobâltak fel mindent. Loptak, amit csak
tudtak. Kôzben zârt ajtôk môgôtt készûltek a magyar és székely
ruhâk, a magyar zâszlôk és kokârdâk. Éjjelenként pedig a sôtét
szobâban izgatottan hallgattuk a budapesti râdiô adâsait a
magyar hadsereg Erdélybe valô bevonulâsârôl. Megtudtuk,
hogy a magyarok mâr Kolozsvârt vannak és jônnek a
Székelyfôldre. Marosvâsârhely, Udvarhely és Csikszereda utân
szeptember 10-én Hâromszék vârmegye, Sepsiszentgyôrgy
kôvetkezett.

A nagy napra elkésziiltek a ruhâk, zâszlôk; szîviink is
csodultig telt... Édesapâm bontogatni kezdte a magyar lobogôt
és kitûzte. Az utca perceken beliil magyar zâszlôdîszbe ôltôzôtt.
Azt a boldog érzést, amely akkor erôt vett rajtunk, nem tudom
leirni. A falvakbôl székelyruhâs csoportok érkeztek. Mindenki
egyszerre mindenkit ismert, mintha minden magyar egyetlen
nagy csalâd tagja lett volna. Hamarosan befutott az elsô
motorkerékpâros magyar alakulat, aztân jôttek a tôbbiek is.
Az elôbbieket Szalay Mdtyds dr. esperes ûdvôzôlte, valameny-
nyit virâgesô, testvéri ôlelés fogadta. Aztân a fôtéren



felcsendûlt a magyar himnusz. Észak-Erdély népe hazatéré-
sének tôrténelmi pillanatâban mâmoros boldogsâggal adott
hâlât Istennek, hogy 22 évi rabsâg utân hitében, ôntudatâban
meg tudott maradni magyarnak és ezt a hitét, ôntudatât
gyermekeinek is ât tudta adni, amig ûjra szabaddâ nem lett.

Nyirô Jôzsef egyik beszédének szavaival: "Nem akartunk
hinni szemeinknek, fûleïnknek, ônmagunknak és egymdst
kérdeztûk: Nem âlom jâtszik velûnk? Valôsdg-e, hogy magyar
honvédek âllnak Kolozsvdr fôterén, Vdrad, Szatmdr, Maros-
vdsdrhely, Székelyudvarhely, Csfkszereda, Sepsiszentgyôrgy,
Kézdivdsdrhely piacdn? Piros-fehér-zôld zdszlôk erdeje leng
folôttûnk, s mi ujjongva, kacagva, sirva virdgot szôrunk rdjuk
és szédûlten, boldogan csôkoljuk ôket! Igaz-e, hogy tôbbé nem
kell rettegve markunk môgé rejteni a magyar szôt, dalt,
imddsdgot? Ismét kinyithatjuk ablakunkat! Nem kell félnûnk
az éjszaka néma tragédidjdtôl. A 22 évig szakadatlanul tartô
véres vesszôfutds végetért. Alig van nép, amely tôrténelme
folyamdn tôbbet szenvedett volna, mint Erdély hdrom milliô
magyarja, de a legsûlyosabb kisebbségi sors ellenére is
magyarnak kellett maradnia, mert egész életûnkkel, szokszoros
szenvedésûnkkel fizettûnk érte, és amit el akartak venni
tôlûnk, ezt a fôldet a magunk odadldozdsdval tettûk ma-
gunkévd. Ha mindenûnket elvették is, azt nem tudtdk elvenni
tôlûnk, hogy behunyt szemûnk môgôtt ne Idssuk az ezeréves
mûltat és annak megtartô erejét, igaz értékeinket".

NyirôJôzsefen kivûl Erdély mâs magyar îrôi, kôltôi hasonlô
érzelmekkel tanûsîtottâk, hogy a bevonulôk Erdély ôsi magyar
fôldjén 22 évi kegyetlen elnyomâs utân is ilyen magyarokat
talâltak. Rôvidesen Sepsiszentgyôrgyôn ûdvôzôlhettûk Teleki
Pâl grôf miniszterelnôkôt, akivel akkor mâr beszélt Kolozsvârt
Németh Kdlmdn dr. a bukovinai székelyek hazatelepîtésérôl;
aztân az âllomâson fogadtuk vitéz Nagybdnyai Horthy Miklôs
kormânyzôt és feleségét, amint Csiksomlyôra ment, aboi aztân
a kormânyzôné székely ruhâban nézte végig ezer székely lâny
felvonulâsât.

Es jôttek a kôvetkezô évek folyamân az anyaorszâg
magyarjai szâzâval, ezrével szakadatlanul, hogy lâssâk, meg-
ismerjék Erdély gyônyôrû fôldjét és sokat szenvedett népét.
Sajnos, a nagy boldogsâg csak 1944 szeptember 4-ig tartott. A



nagy boldogsâgra szenvedés, a românok pokoli bosszûja, ezrek
kivégzése és elhurcolâsa kôvetkezett.

Ma mâr nem leng magyar zâszlô Erdélyben, magyarul
beszélni is tilos. Az erdélyi magyarok, székelyek gyermekeit el
akarjâk românositani, azok szivét, lelkét azonban a legsûlyo-
sabb szenvedések sem tudjâk megtôrni. Erdélyi véreink erôs
hittel vârjâk az igazsâg gyôzelmét, Erdély felszabaditâsât.
Vârjâk tôlem és tôled, akik szôlhatunk, tehetiink értûk.

Emlékezzûnk! Észak-Erdély boldog visszatérésének most
van 40. évfordulôja. Tegyûnk meg mindent, hogy Erdélyben
ûjra magyar zâszlô lengjen és ûjra azt énekelhessûk:

Edes Erdély, itt vagyunk,
Érted élunk és halunk.
Gyôz a szittyafergeteg,
A rohanô sereg.

Tdborné Szabadkai Krisztina:

AZ UTÔDÂLLÎTÂS FONTOSSÂGÂRÔL

mondott el minden tekintetben figyelemre méltô gondo-
latokat, mint cserkész segédtiszt, az ifjûsâg nevében. Rôvid
bevezetés utân azt fejtette ki, hogy:

az erdélyi tragédia megmutatâsâval az arra vonatkozô
hirek révén egységbe mozdult kûlfôldi magyarsâg lelkes
tevékenységét hosszû idôre biztosîtani kell, ezért az Erdélyért
folyô harc irânyîtâsât, vezetését illetôen is hosszû tâvlatra kell
berendezkedni. Az olâhok ugyanis ônként soha semmirôl le
nem mondanak, hanem még tovâbbi magyar terûletekre
tâmasztanak igényt. Lâttam azt a Clevelandben megjelenô
"America" cimû ûjsâgjukban, amelyben térképpel ellâtott
vezércikk România terûletének a Tisza vonalâig valô kiter-
jesztését sûrgette.

Eredményt elérni Idvânô tôrekvéseikhez az is hozzâ
tartozik, hogy fîgyelik a kûlfôldi magyarsâg ellentevékeny-
ségét. Kûlônôsképpen fîgyelik, hogy az itt szûletett magyar
fiatalsâgnak milyen kiképzett ereje tâmogatja és viszi tovâbb a
most élenjârôk tevékenységét.

Ezt az erôt az Erdélyért harcolô szervezeteknek, a mai
magyar vezetôknek is le kell mérniûk. Ez a lemérés csak ûgy
tôrténhetik, hogy ebben a vonatkozâshan is teljes erôvel és



minél elôbb megoldjâk az utôdâllîtâs kérdését. A megoldâs
csak szervezés ûtjân tôrténhetik, mert az erdélyi vonatkozâsû
tudâssal, felkészûltséggel és harci lelkesedéssel telitett utôdok
ônmagruktôl ki nem képzôdnek, nem is jelemkeznek.

A fiatal korcsoportok ismeretében szerény véleményem
szerint az utôdâllîtâs nehezebb feladat, mint a kûlfôldi se^tô
politikai kapcsolatok megszerzése, pedig — mint a magyarsâg
vezetô politikusai nagyon jôl tudjâk — ez is rendklvul nehéz.
Minden a politikai vâltozâsok fûggvénye. Az utak el is
zârôdhatnak. Ha viszont az utôdképzés megvan és célirânyosan
mûkôdik, és ha a feltételezhetôen hosszû idôre kiterjedô harc
minden szakaszâban ûj és ûj, képzett, lelkes erôk dobhatôk az
élre: akkor a politikai kudarcokat egyszer majd le lehet gyôzni.
Ehhez azonban a legelsô feltétel, hogy Erdély igazsâgânak
hosszû ideig meggyôzôdéses és szakszerûen felkészûlt szôszôlôi
legyenek.

Az utôdképzés Erdély ûgyében és érdekében soha el nem
lankadhat. Ez a kûlfôldi magyarsâg belsô, csalâdi ûgye,
amelyet rendezni kell, mert az utôdképzés — legalâbbis a
mutatkozô eredmények tekintetében — ma siralmas. Nem elég
és nem vigasztalô, hogy vagyunk néhânyan fiatalok, akiket
kôzelebbrôl is érdekel Erdély magyarsâgânak kétségbeejtôen
szomorû sorsa, mert akik vannak, azok is tâmogatâsra
szorulnak. Nem éppen tudâsukban, mert azt szûleiktôl
megkaptâk, hanem inkâbb abban, hogy môgôttûk és mel-
lettûk, mondjuk, legalâbb tîz-hûsz lelkesedéstôl âthatott fïatal
âlljon, akikkel Erdélyrôl és Erdély magyarsâgânak helyzetérôl,
jôvôjérôl magyar nyelven is beszélhetnek.

Arra a kérdésre, milyen ismeretekkel és hogyan lehet a
fîatalsâgot Erdély kitartô és lelkes védelmére ôsztônôzni, most
nem térek ki, de rôvidesen îrâsban vâlaszolok.

Befejezésûl a kôltô szavaival idézem:

Lehet, pajtâs, hogy a magyar sorsfojtogat,
De azéri a hited, pajtâs, fel ne add,...
Mert a hit az ûr a sorsfelett.



Boisseninné Mdthé Ilona (Washington, D.C.):

JOGAINK GYAKORLÂSÂRÔL

beszélt és gyakorlati példâkkal mutatta kl, mit és hogyan
tehetûnk erdélyi magyar véreinkért.

Az amerikai hâlaadâs ûnnepe utân nekûnk is hâlât kell
adnunk a Teremtônek, hogy szabadon élhetûnk. Szabadon,
szabad vilâgban kônnyû a szabadsâgrôl beszélni. Nem szabad
azonban elfelednûnk, hogy a szabad vilâgban nemcsak
beszélhetunk, hanem cselekedhetûnk is.

Nem azért jôtt, hogy bârkinek megmondja, hogyan
gondolkozzék vagy milyen véleményt nyilvânîtson, csupân
azokra a lehetôségekre kîvân râmutatni, amelyek a kong-
resszusi képviselôkôn, szenâtorokon és a Fehér Hâz irodâin
keresztûl minden amerikai âllampolgârnak rendelkezésére
âllanak. Nem szabad elfelednûnk, hogy a tôrvényhozâs és a
kormânyzâs szerveinek tâjékoztatâsa alkotmânyban biztositott
jogunk s ennek révén nemcsak a bel- vagy kûlpolitika, hanem
akâr a tôrvényhozâs irânyânak megvâltoztatâsa is elképzel-
hetô. Csupân két szempontot kell âllandôan szemûnk elôtt
tartanunk.

Az elsô szempont az a kérdés, mi Amerika célkitûzése. Ezzel
ftigg ôssze az a kérdés, hogy Amerika milyen egyezményeket
kôtôtt azokkal az orszâgokkal, amelyekben a Kârpât-medence
magyarsâga él és hogy ezek az egyezmények milyen mértékben,
hogyan hatnak az ottani magyarokra. És mindezzel szoros
ôsszefûggésben merûl fel az a kérdés, mi fenyegeti Amerikât
legjobban. A vâlasz a Kârpât-medencére vonatkozôan is
kétségtelenûl az, hogy a szovjet elôretôrése.

A mâsodik szempont viszont az az âltalânosnak mondhatô
amerikai felfogâs, hogy a Kârpât-medencére vonatkozô
kérdéseket mi ismerjûk, ismerhetjûk legjobban, mivel mi
onnan valôk vagyunk. Ezekben a kérdésekben tehât az olasz,
spanyol, angolszâsz vagy bârmely mâs eredetû amerikai
âllampolgârral szemben minket illet az elsôbbség.

Mind a két szempont rânk hâritja azt a feladatot, hogy a
képviselôk, szenâtorok ûtjân a tôbbi amerikai âllampolgâr
legalâbb kétharmados tôbbségét meggyôzzûk: ennek az
orszâgnak nem érdeke, hogy a Kârpât-medencében vagy



bârhol mâsutt, bârmelyik orszâgban szovjet stîlusû kormâny-
zatokat tâmogasson.

Minden amerikai âllampolgârnak megvan az a lehetôsége,
hogy képviselôjével, szenâtorâval akâr egyénileg, akâr cso-
portosan felvegye a kapcsolatot és azt âllandôan fenn is tartsa.
Hiszen a képviselô és a szenâtor elsô feladata, hogy a
vâlasztôpolgârt képviselje.

Természetesen mindenkinek magânak kell eldôntenie,
hogy az igazsâg szolgâlatâban és Erdély érdekében ezt az Isten
adta, tôrvényes jogât a szabad vilâgban gyakorolja-e. A dôntés
felelôssége mindenkit egyénileg terhel.

Dr. Wass Albert grôf(Astor Park, FL):

MIT TEHETÛNK?

Erre a kérdésre adott feleletùnkôn mûlik minden: élet,

jôvendô, fennmaradâs. Ez a kimondottan magyar szô,
"mûlik", az idô feltartôztathatatlan folyamatât jelenti, amit
sem megâlhtani, sem visszaforditani nem lehet. Amit ma
"elmulasztunk", azt jôvâtenni tôbbé nem lehet, mert elmûlt
hozzâ idô és alkalom. Ez a valôsâg. A valôsâg tûkrében fontos
tehât, hogy ôszintén, becsûletesen és felelôsségiink teljes
tudatâban megfeleljûnk erre a kérdésre: mit tehetûnk Erdély
halâlra îtélt magyarjaiért?

Hogy mit tehetûnk Erdélyért magâért, az orszâgrészért,
mely hazânk volt s otthonunk, hol minden patak, minden
dombhajlat nemzedékek emlékeit ôrzi, hol dédapânk ûltette
diôfârôl szedtûk a diôt, erre megfelelni kônnyû. Lârmafât kell
gyûjtanunk, amit meglâsson a vilâg. Uvôltenûnk kell, hogy
felrâzzuk vele a jômôdban tengôdô vilâg âlmos népeit.
Bizonyîtanunk kell ûton-ûtfélen, szôban és irâsban, hogy
Erdély ôsi magyar fôld, a magyar keresztyén kultûra, a magyar
keresztyén mûveltség, a vallâsszabadsâg bôlcsôje, ahol a
magyar szabadsâgtisztelet és tûrelmesség védelme alâ beszi-
vârgott idegen menekûltek évszâzadok sorân békés otthonra
lelhettek, hogy végûl is elszaporodva hâtba dôfhették a
vendéglâtô magyart s a nyugati nagyhatalmak segîtségével
otthontalannâ tették sajât otthonâban. Azoknak a nyugati
népeknek a segîtségével, akiket évszâzadokon keresztûl, mint
keresztény testvéreit, hûséggel védett meg a magyar az



Eurôpâra zûdulô pogâny hôdîtôktôl, mîg csak el nem vérzett a
keleti gyepûk roppant csataterein. Ezt tehetjûk. Elmond-
hatjuk, belekalapâlhatjuk a vilâg kôztudatâba, hogy mivel
tartozik nekûnk a Nyugat s tartozâsât mivel fizette eddig;
barbârnak nevezve, râgalmazôk szavânak hiteit adva felda-
rabolta hazânkat, megfosztott bennûnket otthonunktôl s rânk
szabadîtotta a rablôk bordait, kik népûnket gyôtrik, kinozzâk,
halâlba ûldôzik s még mûltjât is ellopjâk, meghamisitjâk, hogy
nyoma se maradjon.

Ezt megtehetjûk. S megtennûnk ezt elsô szâmû kôteles-
ségûnk. Hirdetniink kell fennszôval a magyar nemzet ôsi jogât
a Kârpât-medence teljes egységéhez, melyen belûl még ma is
tôbbséget képezûnk. Hirdetniink kell ezt szôban és îrâsban,
ahogy lehet. Ez az, amit Erdélyért tehetûnk, ha megvan
bennûnk az akarat. Semmiféle hatalom ebben meg nem a-
kadâlyozhat bennûnket idekint, szabad fôldôn, csupân a
magunk restsége és tehetetlensége. Ez a legkevesebb, amit
megtehetûnk Erdélyért, az orszâgrészért, mely hazânk volt
s ottbonunk.

A népért? Az ott maradt, ott szenvedô és pusztulô népért?
Hogy értûk mit tehetûnk, ez mâr sûlyosabb kérdés.

Hadd idézzek itt egy levélbôl. Ausztrâliai magyar irta,
erdélyi magyar, ki ezen a nyâron ûjra fôlkereste angol
feleségével hajdani hazâjât.

Szfvûnk majd meghasadt — mondja a levél —, amikor a
szomorûsdgtôl elcsigâzott, elcsûggedt, hitet s bizalmat vesztett
erdélyiekkel ûjra talâlkoztunk. Hét éxruel ezelôtti utazdsunkkal
ôsszehasonlûva kétségbeesve dllapûottuk meg, hogy a rumu-
nyok tûzzel-vassal irtjdk a magyarokat. Tôrténelmûnket,
mûvészetûnket, falvainkat, vdrosainkat ûgy pusztûjdk, ahogy
csak tudjdk.

A nagy pusztîtds hatdsa mdr Nagyvdradon mutatkozik,
ahol egész kerûleteket bontottak le és ûritettek ki. A lebontott
hdzak helyére îzléstelen béton bérhdzakat emeltek és rumu-
nyokat telepûettek beléjûk. Kolozsvdrt nem tudtunk hinni
szemeinknek. Egész utcasorok, vdrosnegyedek tûntek el hét
esztendô alatt. A régi Kolozsmonostor mdr nem is létezik.
Otromba cementblokkhdzak szdzdval nyûlnak az ég felé, de
magyarnak nem nyûjtanak hajlékot. A régi Kdlvdria-templom
is rumuny mdr s az ôsszes magyar eredetû sirkôvet ezen a télen



egyszerûen eltûntették.
A hires magyar Hôstâtbôl mâr csak egy kurta kïs utcâcska

maradt hét vagy nyolc hdzzal, pedig hét éwel ezelôtt még sok
szdz magyar csaldd élt itt. A hôstdtiak kertgazddlkoddssal
foglalkoztak a tizenhatodik szdzad ôta. Ok Idttdk el a vdrost
zôldségfélékkel. De ma mdr nincsenek sehol. A rumuny
hatôsdg addig sanyargatta, verte, fenyegette ôket, mig
lemondtak fôldecskéikrôl az dllam javdra. Hdzukért, fôld-
jûkért harmincezer lejjel szûrtdk ki a szemûket, amikor egy
szûk lakds az ûj cementépûletekben szdzôtvenezerbe kerûl. Ûj
lakdshoz tgy hdt nemjuthattak a szegény magyarok s nyugdijat
se kapnak, mert kertészek voltak. Éhhaldlra ûélte ôket a
rumuny dllam. Nagyon sokan ôngyilkossdgban keresnek
menedéket. Patkdnyméreggel s kôtéllel vetnek véget életûknek.
Minden héten temetnek valakit.

Tova le Szamosfalvdig mindent lebontanak. Utcdk s hdzak
meg vannak jelôlve mdr. Innen is rôvidesen hûsz-harmincezer
magyar tûnik el, Isten tudja, hova. Ez év mdjusdban
harmincezer rumunyt telepûettek be ûjra Kolozsvdrra. Még
négereket is Idtni mindenfelé.

Az abrudbdnyai ûton mindôssze hdrom gydszfeketére
festett székely kaput taldltunk. Hét éwel ezelôtt még tôbb
szdzat lehetett Idtni az orszdgûtmenti falvakban. Igaz, hogy
akkor még mindig a régi rôgôs orszdgût volt ott. Most, hogy a
modem betonutak készûlnek, a magyarokat telepûik mdsfelé s
rumunyokat hoznak helyûkbe az utak mentére.

Erdélyben, a kopjafdk hazdjdban, mindôssze tizenôt kop-
jafdt taldltunk a régi magyar temetôkben. Nem is olyan régen
még ezrével lehetett Idtni ezeket. A rumunyok hadjdratot
indûottak a kopjafdk ellen. Ezrével gyûjtôtték ôssze s vetették
tûzre ôket.

A rumunyok 150-200 teherkocsit sorakoztatnak fol egy-
szerre s egész utcasorokat telepûenek ki ôrdk alatt. Viszik el a
magyar csalddokat 0-Romdnidba, Isten tudja, hova. Nagy-
vdrad, Bihar, Szatmdr és Borszék kôzôtt, Kolozsvdrtôl
Temesvdrig s le Brassôig, havalakinem beszél rumunyul, éhen
halhat. A magyar szôt nem szabad érteni. Még nekûnk sem
volt ajdnlatos magyarul beszélnûnk.

Székelyfôld ma az utolsô, kôrûlzdrt terùlet, ahol a magyar
szôt még eltûri a rumuny s idegen turistdkat is visznek be oda.



igazoldsul, hogy Idm, magyarul beszél a nép s nem bântja
senki. De ott is elsô âllomdsunkon temetésnek voltunk tanûi,
ahol apât, anydt s gyermekûket temették, kiket rumunyok
vertek agyon a brassôi piacon magyar beszéd miatt. Néhdny
nappai elôbb hasonlô esetek tôrténtek Alsôcsemdton, Ddl-
nokon, Szovdtdn és Korondon is. Ismeretlen civilek teszik
mindezt, kik eltûnnek, mire a hatôsdg odaér-, ez a hivatalos
jelentés. De mdr Székelyfôldôn is mindenûtt egész falitsi
utcasorok vannak lebontdsra jelôlve, hogy ûj bérhdzakat
épûsenek helyûkbe a betelepûendô rumunyok szdmdra. Igy
teszik rendrefôldônfutôvd a székelységet is.

Az erdélyi magyarsdg felszdmoldsdt pontosan kidolgozott
sdtdni terv alapjdn hajtjdk végre. 1950-ben még 28 magyar
falu volt Kalotaszegen. Ma mdr csak ôt maradt belôlûk, a
tôbbi betelepitett rumuny. Hogy hova lettek belôlûk a
magyarok, csak a Jôisten tudja.

Szerencsétlen népûnknek, sajnos, nemcsak a rumuny az
ellensége. Vannak janicsdrokis. Hazadrulôk, kik rumunyokkal
hdzasodtak ôssze és a magyar nép legveszedelmesebb ellen-
ségeivé vdltak. Ezek azok, akik idegenek felé hangos szôval
hirdetik a magyarsdg nevében, hogy nincsenek panaszok, hogy
a kormdny jôl bdnik a magyarokkal. Ezeknek szabad utazdst
biztosû a rumuny kormdny. Még pénzzel is elldtja ôket, hogy
menjenek Amerikdba, Ausztrdlidba, mindenfele s hîutsék a
port a vildg szemébe\ jô sorsuk van az erdélyi magyaroknak
Ceausescu alatt!

Ceausescu fenyegetése, hogy tîz év mûlva nem lesz tôbbé
erdélyi kérdés, bizony igazzd vdlhatikl...

Legyen elég ennyi a szemtanû jelentésébôl. Vilâgosan
lâthatjuk belôle a helyzetet. A vilâg alszik, a românok
dolgoznak. Ha râ is ébred valaha a vilâg arra, hogy mi tôrtént,
késô lesz mâr nagyon. Emberi jogokrôl hasztalan beszélûnk. Az
ôngyilkosokat, az agyonverteket, az utak ârkaiban otthon-
talanul elveszetteket nem hozza vissza tôbbé semmiféle emberi
jog. Hârommilliô pusztulô magyar nemzeti jogaiért félreverjûk
a harangokat vilâgszerte s kôzben imâdkozô lélekkel ôn-
magunkba nézûnk: mi tôrténik népiinkkel, ha a vilâg siketsége
miatt rendre éjfélt ût az ôra s Erdélyt megmenteni tôbbé nem
lehet?
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Erdélyi magyar néprajzi csoportok.

1. kalotaszegiek, 2. mezôségiek, 3. székelyek, 4. torockôiak, 5. Maros-nienti
székelyek, 6. gyimesi csângôk, 7. dévai csângok, 8. hétf'alusi csângôk.

(A Kârpâtoktôl keletre talâlhatô még két magyar néprajzi csoport Moldvàban és
Bukovinâban.)

Erre a kérdésre a vâlaszt csak az Erdélyért és Erdély ma-
iEfyar népéért aggôdô és munkâlkodô szabadfôldi magyarsâg
kôzôssége adhat a lehetôségek és szûkségszerûségek gondos,
bôlcs és lelkiismeretes elbirâlâsa utân. Ha a clevelandi Magyar
Talâlkozônak, mint a szabad fôldôn élô és magât magyar
emigrâciônak nevezô magyar szellemi csoport évi kongresszu-
sânak van elkôtelezettsége Erdély magyarjai felé, akkor ez a
fenti tragikus kérdések megvizsgâlâsâban és megvitatâsâban
nyilvânulhat ma meg.

Az elmûlt esztendôk sorân feikutattuk s megjârtuk a
jârhatô utakat Erdély magyar jôvendôjének megmentése



érdekében s ameddig tart benniink az élet, becsûlettel tapossuk
tovâbb ezeket a tûskés és gôrôngyôs ôsvényeket. De a
tôrténelmi folyamat, melynek szemtanûi vagyunk, arra
kényszerithet bennûnket, hogy megvizsgâljunk olyan lehetô-
ségeket is, melyektôl eddig elvileg elzârkôztunk. A jôvendôért
valô felelôsség rettenetes sûlya mindannyiunkra egyformân
nehezedik.

Mi, kik Erdélyben szùlettûnk s ott nôttûnk emberré,
szâzszorosan szenvedûnk az elszakîtott, vérzô gyôkérszâlak
fâjdalmâtôl. Erdély hegyeit, folyôit, szelid lankâit és emlé-
kekkel terhes vôlgyeit ennek a nagy vilâgnak semmiféle hegye
vagy vôlgye nem pôtolhatja szâmunkra. Az elveszett haza s az
elveszett otthon nem lel jôvâtételt sehol, bârhova is sodorjon
benniinket sorsunk. Kérdés azonban, hogy jogunk van-e sajgô
honvâgyunkat bâlvânyként imâdva fôlâldozni érte azokat, kik
otthon vâltak otthontalanokkâ s magyar voltuk ârât vérûkkel
fizetik a hôhérok kezén?

Isten a tanûm, kinek igazsâgâban mindenek ellenére még
ma is konokul hiszek, hogy erre a kérdésre egymagamban nem
felelhetek!

Wass Albert fentebb idézett ûzenetét T. Dombrddy Dora
elnôk olvasta fel.

Utâna dr. Bogndr Rudolfné Gosztonyi Mdrta adta elô
megrâzô erôvel az alâbbi kôlteményt:

ÙZENET ERDÉLYBÔL

îrta Tâbori Piroska székely tanûônô, akit ezért a verséért
a romdn megszdllôkfôlakasztottak.

Uzent az Oit, Maros, Szamos,
minden hullâmuk vértôl zavaros.

Halljâtok ott tûl a Tiszân,
mit zeng a szél a Hargitân,
mit visszhangzanak a csîki hegyek.
Erdély hegyein sûrû fellegek.
Ez itt magyar fôld, és az is marad,
tiporjâk bâr most idegen hadak.
Csaba mondâja ûj erôre kel,
segît a vîz, a tûz, a csillagok,
és nem leszûnk mâsok, csak magyarok!



Ha szôl a kûrt, egy szâlig felkelùnk,
halott vitézek lelke jâr velûnk.
Elôttûnk szâll az ôs turul madâr,
nem is lesz gât, és nem lesz akadâly.
Ember Iakol, ha ellenûnk szegiil,
a székely âllja rendûletlenûl.
Ûzenik a gyergyôi havasok:
megvannak még a régi farkasok.

Elô velûk! Gyertek, segîtsetek!
Hollôk, keselyûk tépik a szîvûnket,
rablô hordâk szivjâk a vériinket;
ha nem harcoltok veliink, elveszûnk!

A honszerzô hôsôknek hantja vâr,
ha odavesz az ôs magyar hatâr,
s ha rablônak kedvez a vilâg,
mutassunk akkor ûjabb magyar csodâtl

Megmozdulnak mind a csîki hegyek!
A székely fôld nem terem kenyeret,
elhervad minden illatos virâg,
mérget terem mind a gyûmôlcsfaâg.
Vizek hâta nem ringat csolnakot,
székely anya nem szûl tôbb magzatot,
vadon puszta lesz az egész vidék,
s ha végezetûl még ez sem lesz elég,
a fôld megindul, mennybolt megszakad,
de Erdély fôldje csak magyar marad!

Az ûlés a székely himnusz eléneklésével ért véget.

SZÉKELY HIMNUSZ
Csanddy Gyôrgy verse, Mihalik Kdlmdn zenéje

Ki tudja, merre, merre visz a végzet :
gôrôngyôs ûton, sôtét éjjelen.
Vezesd még egyszer gyôzelemre néped,
Csaba kirdlyfi, csillagôsvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcdnak zajlô tengerén.
Fejûnk az dr, jaj, szdzszor elboritja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenûnk!



AZ ARPAD AKADEMIA

ORVOSTUDOMÂNYI OSZTÂLYA
ÉS

AZ AMERIKAI MAGYAR ORVOSOK SZÔVETSÉGE

1980 november 19-én, szombaton délelôtt rendezte meg
szokâsos egyûttes ûlését, amelyet ifj. dr. Nddasjdnos (Chicago,
IL) orvos, mint az egyûttes ûlések napirendjének vezetôje
(program chairman) nyitott meg. Kôzvetlen szavakkal ûdvô-
zôlte az amerikai magyar orvostârsadalom nagy szâmban
megjelent kivâlôsâgait, majd az elôadôkat mutatta be
kûlôn-kûlôn.

Batizy Gusztdv dr. (Canton, OH) az elmegyôgyszerek kâros
mellékhatâsait ismertette.

Fejér Imre dr. (Toronto, Ontario, Kanada) az ôregedés
kôrtûneteirôl és az ôregséggel egyûttjârô rendellenességek
gyôgykezelésérôl tartott elôadâst.

Vitéz Magoss Imre dr. (Williamsville, NY) a heredaga-
natok kezelését mutatta be kitûnô szines filmelôadâs kere-
tében.

Vareska Gyôrgy dr. a "Légionnaire's Disease" néven ismert
tûdômegbetegedést ismertette népszerû elôadâsban.

BogndrRudolf dr. oktatô filmet mutatott be Csapô Ârpdd
dr. (St. Louis, MO) szûlészeti egyetemi tanâr tudomânyos
munkâssâgârôl.

Az elôadâsoknak feltûnôen sok nem orvos, érdeklôdô
hallgatôja is volt.

Az orvostudomânyi szakelôadâsok megtartâsa utân tiszt-
ûjitâsra kerûlt sor, amelynek eredményeként vitéz Magoss Imre
dr. egyetemi tanârt vâlasztottâk meg einôkké. "Program
chairman" ûjbôl Nddas Jdnos dr. (Chicago, IL), titkâr pedig
Polôny Zoltdn dr. lett. A szûkebb rendezô bizottsâg tagjaiul
Batizy Gusztdv dr-t, Bogndr Rudolf dr-t, Deme Kdroly dr-t,
Kondray Gergely dr-t, Spruch Rezsô dr-t, Tomaschek Ldszlô
dr-t, és Vareska Gyôrgy dr-t vâlasztottâk meg.



A MAGYAR MERNOKOK ES ÉPÎTÉSZEK
VILÂGSZÔVETSÉGE

november 28-ân, pénteken este igazgatôsâgi ûlést tartott,
amelyen Haldcsy Endre dr. szâmolt be elnôki tevékenységérôl
s néhâny szôval a Magyar Adattâr eredményeirôl. Utâna
xjitézHamvasJôzsefûgyvezetô elnôk és Urmôs Antal titkâr tette
meg jelentését. A jelenlevôk néma felâllâssal hôdoltak az
elhunyt Erdélyi Eduârd dr., Kordnyi Ldszlô és Kovdsznay
Ldszlô emlékének, majd a pénztâri jelentés elfogadâsa utân
kùlôn kôszônetet mondtak Noël Péter, Haldcsy Endre dr., Sorg
Antal, Markô Eerenc, Scholtz Zoltdn és Popomts Istvdn
kiilon adomânyâért; végiil javaslatot tettek a kôvetkezô nap
sorra kerûlô tisztûjîtâsra.

November 29-én, szombaton reggel a kôzgyûlést, mint
elnôk, Ivdnyi Gyôrgy nyitotta meg, aki a megjelenteket is
ûdvôzôlte, majd a tisztûjîtâst kôvetôen Mitnydn Ldszlô dr.
egyetemi tanârt felkérte az elnôkség âtvételére. A tisztikar
vâlasztott tagjai kôzûl ûgyvezetô elnôk ûjbôl vitéz Hamvas
Jôzsef, titkâr és pénztâros pedig Urmôs Antal lett. Az alelnôki
tisztségre Noël Pétert (Edmonton, Alberta, Kanada) és Zolcsdk
Istvdnt (Buenos Aires, Brazîlia) jelôlték. Argentîna, Auszt-
râlia, Brazîlia, Columbia, Dél-Afrika, Venezuela, 4 eurôpai
orszâg, 7 kanadai vâros, 3 amerikai âllam és 8 vâros terûletérôl
igazgatôkat kértek fel.

Mitnydn Ldszlô dr. kôszônetet mondott a kôzgyûlés
bizalmâért, valamint Haldcsy Endre dr. volt elnôk és a tisztikar
fâradsâgos, ônzetlen munkâssâgâért. Beszédében hivatkozott
a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének az alap-
szabâlyzatban lefektetett célkitûzésére, amely szerint a Vilâg-
szôvetségnek az a feladata, hogy "a vilâgban szétszôrtan élô
magyar mérnôkôket és épîtészeket nemzeti hagyomânyaink
szellemében ôsszefogja, cîmûket, tevékenységûket nyilvân-
tartsa és tapasztalataik kicserélését elômozdîtsa". Az ûj
tisztikar kûlônôs gonddal kivânja ezt az utat kôvetni és fokozott
figyelmet fordît a fiatalabb magyar mérnôkôk beszervezésére.
Helyi mérnôkcsoportok eddig 22 orszâgbôl léptek be a
Vilâgszôvetségbe, amelynek tagsâgi dîja csoportok részére
tagonként mindôssze 1 $. Ôrvendetes jelenségnek tartja a



kanadai magyar mérnôkcsoportok erôs szervezkedését, meg-
erôsôdését, valamint azt a tényt, hogy a Torontôban,
Calgaryban és Montréalban mûkôdô csoportok mintegy 500
taggal egységesen léptek be a Vilâgszôvetségbe.

Ezt kôvetôen a kôvetkezô tudomânyos elôadâsok hang-
zottak el:

Noël Péter (Edmonton, Alberta, Kanada):

AZ ENTRÔPIA FREQUENCIA FUGGÔSÉGE
cîmmel arra mutatott râ, hogy a modem kor egyik legégetôbb
problémâja az energiaszûkséglet kielégîtése. Mint mâr elôzô
elôadâsâban kifejtette, az emberiségnek elegendô energia âll
rendelkezésére. Energiahiâny nincs, csupân a tûlnyomôan
kalorikus energia (szén, olaj, fa, gâz stb) termelésének vannak
bizonyos hatârai. A jelenlegi energiatermelés még mindig a
magas hômérsékletû âtalakitâsokat alkalmazza. A szén-, gâz-,

olajtiizelés, a belsô égetésû motor, sôt még az atomenergia-
termelés is nagy hômérsékleten âllîtja elô az energiât, amit
hôkicserélôkôn keresztûl, mechanikus munkâval (generâto-
rokkal) alakîtanak ât elektromos energiâvâ. Ez a rendszer nem
veszi figyelembe a modem fîzika és a relativitâs-elmélet
alaptôrvényeit, a modem hullâmelméletet pedig teljesen
mellôzi, ezâltal parasztszekérhez hasonlô, amit rakétamotorral
prôbâlunk meghajtani.

Mitnydn Lâszlô dr. (Montréal, Qjuebec, Kanada):

A LÉZER-TÛKÔRRENDSZEREK
SZABADSÂGFOKÂNAK MEGHATÂROZÂSA

cîmmel Zûrichben megjelent egyik legutôbbi tanulmânyât
ismertette. Râmutatott a probléma évtizedes fejlôdésére az
1960-as évekig bezârôlag, amikor ez a kérdés a lézer-suga-
rakkal a nagy pontossâgû mérési és ellenôrzési rendszerek
alkalmazâsâban legfontosabb szerepét tôltôtte be. A sîktûkôr-
rendszerekben a sîktûkôr mozgâsânak mind a bat szabadsâg-
fokâban a tér négyszeresen végtelen sok sugarânak elrendezése,
szintetikus ûton valô egyedi kivâlasztâsa és meghatârozâsa tette
lehetôvé a széles kôrben elterjedt lézer-sugâr alkalmazâsânak
technolôgiâjât.



Somogyi Lél:

MAGYAROK,
AKIK A KOMPUTERT FELTALÂLTÂK

dmmel tartott igen értékes, vetîtettképes elôadâst azokrôl a
magyarokrôl, akik a komputer megteremtésében nagy szerepet
jâtszottak. Râmutatott a mûszer fejlôdésére is kûlônôsen az
utôbbi években Japânban, majd megâllapîtotta, hogry a nagy
versengés a kôvetkezô évek folyamân a komputer-technolôgiât
ûjabb ôriâsi lépésekkel viszi majd elôbbre.

Tuba Istvdn dr. (Pittsburgh, PA):

ELÔKÊSZULETEK
AZ V.NEMZETKÔZI TECHNOLÔGIAI KONGRESSZUSRA

cîmmel megtartott elôadâsâban a magyar mérnôkôknek
azt a fontes szerepét hangsûlyozta, amely az ô kezdeménye-
zésére 1982-ben Pittsburghben ôsszeûlô technolôgiai kon-
gresszuson vâr râjuk.

Vitéz Hamvasjôzsef{Toronto, Ontario, Kanada):

MIÉRT ÉS HOGYAN NYERJÙK MEG
AZ IFJÛ MÉRNÔKÔKET?

A kérdés feleslegesnek lâtszik, ha arra gondolunk, hogy
az ifjû mérnôkôket a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâg-
szôvetsége (MMÉV) szâmâra kell megnyernûnk. Természetes,
ha minél tôbb mérnôkôt tudunk megnyerni, annal nagyobb a
siker. Nézzûk talân elôszôr, mi is ez a MMÉV? A mérnôkôk és
épîtészek azért alkottâk, hogy nyilvântartâsba vegyék a magyar
mérnôkôket, és épîtészeket, hogy egymâs tevékenységérôl
âllandôan tâjékoztassâk a tôbbit, illetve tagjainkat. Hatalmas
feladat ez, amelyet hûsz év ôta prôbâlunk megvaiôsîtani
lâtszôlag eredmény nélkûl, mert még ma is vannak olyan
mérnôktârsaink, akik szemben âllnak velûnk, akik nem lâtjâk
be, milyen elônyôket élvezhetnénk azzal, hogy kôzôs magyar-
sâgunkban egyiitt vagyunk. Ellene vannak minden olyan
szervezkedésnek, amely elsôsorban azon alapszik, hogy mind-
nyâjan magyarok vagyunk.

Mit jelent az, hogy magyarok vagyunk? Bûszkék vagyunk



nemzeti, népi értékeinkre és ez tesz bennûnket magyarokkâ.
Melyek azok a tulajdonsâgok, melyeket értékeink kôzé
sorolunk? Szép magyar nyelvunk (irodalmunk), dicsô mûltunk
(tôrténelmûnk), és veliink szûletett értelmiségùnk, amit sokan
géniusznak neveznek.

Nyelvunk dallamossâgâban, gyônyôrû szôjâtékaiban,
hangutânzâsâban és sokoldalûsâgâban egyedûl allô! Meg-
szâmoltâk, hogy egy-egy fogalmat hânyféleképpen lehet
magyarul kifejezni. Lackô példâul a nevetésre 50 szôt sorol
fel. Jôkai 100 szinonimât gyûjtôtt a "verekedésre". Mâday
Gyula csak Debrecen vidékérôl 120-féle szôt gyûjtôtt a "jârâs-
kelés"-re, Bdnôczï 320-at a buta ember megjelôlésére.

Illyés Gyula szerint "a stîlus maga az ember. Akkor az
anyanyelv maga a nép. Kifejezéseink meg jellemûnk tûkrei. A
magyar nyelv természeténél fogva az egyszerûséget és a
vilâgossâgot kîvânja. Olyan emberek nyelve, akik valôsâgot és
igazsâgot akartak kôzôlni egymâssal, akik nem szorultak se
hazûgsâgra, se hizelgésre!"

A nyelvvel jâr az irodalom, hiszen az a nép ajkân szûletik.
A foglalkozâssal kapcsolatos dalok, vitézi énekek, népballadâk,
népregék, és mesék szolgâltâk a nyelv fejlôdését s ezekbôl jôtt,
gyarapodott irodalmunk a legrégibb emlékektôl Petôfi, Arany,
Ady, Reményik kôltészetéig, Jôkai, Môricz és Szabô Dezsô,
Tamâsi, Nyîrô, Kôs Kâroly, Kânyâdi, Farkas Ârpâd és a
tôbbiek irâsâig.

A magyar tôrténelmet nem akarom itt elmondani, csak
utalok emlékezôtehetségtekre, illetve élményeitekre, ame-
lyekbôl magatok is megâllapîthatjâtok, tôrténelmûnknek
egyetlen olyan mozzanata, egyetlen olyan idôszaka sincs, amit
szégyellnûnk kellene.

Mit ér az ember, ha magyar? — kérdezi Veress Péter és
vâlasza erre: Annyit, amennyit megvalôsît ônmagâbôl! Annyit,
amennyit becsûletben, bâtorsâgban, emberségben, okossâg-
ban adni tud a vilâgnak.

Nekûnk a vilâg népei nem hôdolnak, de megbecsûlnek
bennûnket és a kis nép a szâmot, a nagysâgot és erôt:
becsûlettel, a sziv és a szellem erejével pôtolhatja.

Ismeritek azt az erôfeszîtésemet, amit azért fejtettem ki,
hogy megismertessem elsôsorban a magyar ifjûsâggal azokat a



nagy magyarokat, akik hatalmas alkotâsaikkal szolgâltâk az
emberiséget és dicsôséget hoztak a magyar névre.

A Segner-keréktôl, Irinyi Jânostôl Puskâs Tivadaron
keresztûl Jedlik Anyoson ât a Teller Edékig és Wigner Jenôkig
hosszû, belâthatatlan azoknak a magyar tudôsoknak, felta-
lâlôknak a sora, akik a magyar géniusz fâklyâjât magasba
emelték, bevilâgîtottâk a tudomâny, a haladâs ûtjât. Itt még a
mûvészetek vilâgât is meg kell emlîtenûnk, a Lisztek,
Kodâlyok, Bartôkok, Ajtôsi Dùrerek, Rippl-Rônaik, Zichyk,
Kordâk, Cukorok és Bânki Vilmâk vilâgât. Ha még ehhez a
sport terûletén elért kivâlôsâgok nevét is fel akarnâm sorolni,
akkor reggelig sem lennénk készen.

Itt âllunk tehât ezzel a temérdek kinccsel raktârunkban,
mégis nehézségeink vannak abban, hogy a fiatal magyar
mérnôkôket magunkhoz édesgessûk.

Otthon nincsen probléma, hiszen otthon mindenki ma-
gyarul beszél és el tudja olvasni az irodalmat, hallja, lâtja,
tapasztalja a tudôs, a mûvész munkâjât, a sportolô teljesit-
ményét. Itt azonban mâs a helyzet. Lehet, hogy a felnôtt ifjû
anyanyelve még magyar volt, de gyermekei — kûlonôsen
vegyes hâzassâg esetén — mâr elsôsorban amerikai, kanadai
stb szârmazâsukra bûszkék, akik talân mâr nem is ismerik,
nem is értik, becsûlik meg nemzeti értékeinket, csodâlkozva és
értelmetlenûl âllanak Trianon elôtt és nem tudjâk, mi a
magyarsâgnak Erdély.

Szâz szônak is egy a vége. Ha ezen a helyzeten valamit
akarunk segiteni, akkor vegyiik figyelembe, amit eddig
mondtam és hasznâijuk a kôvetkezô orvossâgokat:

a) A sziilôi hâzban, ahol legtôbbet tehetûnk, mindent
el kell kôvetni, hogy a gyermek szeresse magyarsâgât és ezt a
szeretetet magyarsâgâra buszke ôntudatossâggal âpolja.

b) Ott, ahol a nyelv értékes segitségét nélkiilôzzûk, a
kérdéses orszâg nyelvén îrt, magyarsâgot tudatosîtô kônyvekkel
kell ébren tartani a pislâkolô lângot. A magyar vér olyan, hogy
egy kis szikra is lângra lobbantja benne a tudatalatti bûszke-
séget, hogy ôntudattâ fejlôdjék.

c) Râ kell mutatni a nagy példdkra! Ha Neumann Jdnos
râszôlhatott az ûjsâgîrôra, aki a hâborû idején szidta a
magyarokat, hogy: "Uraim, ne ôcsâroljâk szûlôhazâmat, én is
magyar vagyok",



ha Teller Ede bûszkén mutât râ a gomblyukâban viselt
szabadsâgharcos jelvényre és bûszkén jelenti ki, mi magyarok
mindig a szabadsâgért âldoztuk fel fiatalsâgunkat, vérûnket és
sokszor életûnket:

akkor nincsen abban semmi szégyen, ha egy fiatal
amerikai mérnôk elôadâsai sorân vagy târsasâgban bûszkén
hivatkozik arra, hogy ô is magyar!

d) Keresnûnk és talâlnunk kell olyan mâsod-, harmad-
nemzedékes magyar mérnôkôt, akit példânak âllîthatunk oda
a tôbbiek elé, mert

kitûnôen beszél magyarul, kivâlô mérnôk és ismeri
azokat az értékeinket, melyekre méltân bûszkék lehetûnk és
olyan âllâst kapott vagy olyant alkotott, ami egyedûlâllô.

e) A Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége,
îgérem, mind gyakrabban ismerteti majd azokat a nagy
magyar alkotâsokat, melyeket kôvetni érdemes, — mert a
Râkôczi Press révén most olcsô nyomdalehetôséghez is
jutottunk.

f) És végûl megteremtjûk és kôzzétesszûk a MMÉV név- és
cîmtârât, hogy magyar mérnôkôk, épitészek egymâssal kôz-
vetlen is kapcsolatba kerûljenek, kicserélhessék gondolataikat,
kôthessenek ûzletet egymâssal, gyarapodjanak, erôsôdjenek,
izmosodjanak és gazdagodjanak, s gondoijanak mindig arra,
hogy ôk is magyarok, segitsék a mâsik magyart és tâmogassâk,
hogy az valamikor visszaadhassa nekik a segîtséget és tâmo-
gatâst.

De soha el ne felejtsék, hogy a kôzvetitô, segîtô, tâmogatô
szerepet a MMÉV vâllalta és ezért bizonyos kis hâlâval
tartozzanak ennek a jobb sorsra érdemes intézménynek az
eredeti gondolatért, a cîmekért és a kôzvetîtésért.

Lépjenek be a Vilâgszôvetségbe és tâmogassâk erkôlcsileg,
anyagilag ezt a szervezetet, mely olyan ônzetlenûl, annyi
magyarsâgszeretettel minden dobverés és ôndîcséret nélkûl
végzi magyarsâgmentô munkâjât.

Szeressétek ezt a szervezetet és ne hagyjâtok el, ne
engedjétek, hogy az intô szô, hang elhallgasson és hogy szavunk
pusztâba kiâltô szô legyen.

Visszhangozzatok, âlljatok be a sorba és egyûtt, Istenbe
vetett hittel, magunkban bizva elérjûk célunkat, hogy

éljen, virdgozzék és nôvekedjék
a mi legszebb hazdnk!
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A SZABAD MAGYAR UJSAGÎRÔK SZÔVETSÉGE

november 29-én, szombaton délelôtt tartotta évi rendes

kôzgyûlését, amelyen Flôriàn Tibor elnôkôlt, aki az alâbbi
megnyitô beszédet mondta;

Flôriân Tibor:

AZ ÛJSÂGÎRÔI (SZERZÔI) ÉRDEKVÉDELEMRÔL

Hâlât adok a Teremtônek, hogy a new-milfordi kôrhâzban
tôltôtt hârom november utân megengedte nekem, hogy ûjra
eljôhessek Clevelandbe és talâlkozhassam azokkal is, akikkel az
elmûlt években csak lélekben lehettem egyutt.

Jô lenne, ha itt, az elsô alkalommal derûs beszâmolôt
adhatnék olyan tervekrôl, amelyeket megvalôsîthatônak lâtok.
Eszembe jut az 50-es évek eleje, amikor kijôvetelem utân rôvid
idôvel a Nemzetkôzi Sajtôszôvetségnek egy beadvânyban
soroltam fel azokat a panaszaimat és javaslataimat, amelyekkel
kinti sajtô-életûnk helyzetén és egyes kiadôink magatartâsân
vâltoztatni szerettem volna. Akkor egy engem ismerô magyar
kartârs îrt nekem a Kôzpontbôl. Egyetértett velem, de arra
figyelmeztetett, hogy ha nem akarom, hogy kinti lapjaink
ôrôkre bezârjâk ajtajukat elôttem, akkor ne futtassam
beadvânyomat. Azért emlîtem most mindezt, mert ez a
figyelmeztetés nagyon tanulsâgos és a helyzet az azôta eltelt
majdnem 3 évtized alatt sem javult sokat. Legfeljebb annyit,
hogy kiadôink kôzûl egyesek ma jobb môdûak, ez azonban csak
keveset vâltoztatott magatartâsukon. Természetesen tisztelet a
kivételeknek!

Felâllitottunk egy arany szabâlyt, amely szerint csak azt
tartjuk magyar îrônak és ûjsâgîrônak, aki idekint — ha kell,
sajât érdekeinek hâttérbe szoritâsâval is — nemzetszolgâlatot
végez. îrôink és ûjsâgîrôink zôme ki is érdemelte ezzel az
olvasôk elismerését. Ûgy tûnik azonban nekem, hogy néhâny
jôszândékû kiadô kivételével a tôbbiek szellemi embereink
nemzetszolgâlatât a maguk javâra kamatoztattâk. îrâsaikért,
verseikért vagy egyâltalân nem fizettek vagy ha igen, akkor
olyan minimâlis ôsszeget, amely akkor sem volt elég létfenn-
tartâsukra, hogy ha egyszerre tôbb lapnak is dolgoztak. Vagyis



arra kényszerûltek, hogy âllandô nappali foglalkozâsuk legyen
és — ha volt erejûk hozzâ — a lapoknak éjjeli tûcsôk-szol-
gâlatot végezzenek.

Tagtârsaink kôzûl egyesek tettek javaslatokat ennek
orvoslâsâra. Menjûnk sorba ezeken a javasiatokon:

1. javaslat: Alkossunk magunk kozôtt "véd- és dac-szô-
vetséget" érdekeink megvédésére. Sajnos, a mâsod-vonalrôl, de
az elsô vonalbôl is akadnak kôzôttûnk sztrâjktôrôk, akik sajât
biûsâguk érdekét vagy anyagi elônyiiket fontosabbnak tartjâk
Szôvetségunk minden egyes tagjânak érdekénél. De ba nincs
sztrâjktôrô, akkor az ollô segîti a kiadôt. Minden ellenszol-
gâltatâs nélkûl annyit vesz ât az ottboni îrôk mûveibôl,
amennyire szûksége van.

2. javaslat-. Vâltsuk ki minden orszâgban cikkeinkre és
îrâsainkra a "copyrigbt"-ot, ami megakadâlyozza beleegye-
zésûnk nélkûl ezek âtvételét. Minket a sors, itt az emigrâciô-
ban, megfosztott a bazai olvasôk nagy tômegétôl. Nem âll
tebât érdekûnkben annak megnebezîtése, bogy mas konti-
nensek magyar olvasôi is bozzâjussanak îrâsainkboz. Ez az
âtvétel tôbb olvasôboz jutbat és nemzeti szempontbôl is
basznos, bogy az épîtô îrâsok tovâbb terjedjenek.

3. javaslat-, Àllapîtsuk meg Szôvetségunk tagjai szâmâra
azt a minimâlis tiszteletdîjat, ami cikkeikért, prôzai vagy lirai
mûveikért megilleti ôket. (A javaslatok tevôirôl szândékosan
nem beszélek, bogy ne okozzak nekik kellemetlenséget a
kiadôknâl.) A minimâlis tiszteletdij megâllapitâsa csak akkor
lenne keresztûlvibetô, ba — tekintet nélkûl arra, bogy jobb
vagy baloldali — minden kinti irâstudônk Szôvetségûnkbôz
tartozna. S még ebben az esetben is a bazai irâstudôk
felbasznâlâsâboz a kiadônak csak ollôra van szûksége.

Itt emlltek meg valamit, ami egyik legnagyobb gondom.
Nagy székely irônktôl, Nylrô Jôzseftôl emigrâns lapjaink
idônként novellâkat kôzôlnek és e mellett két kiadô a Székelyek
cimû novellâs kôtetét és az Uz Bence cimû regényét jelentette
meg. Tudom, bogy az emigrâns kônyvkiadâs nem ûzlet és
sokszor csak azt a célt szolgâlja, bogy megszôlaltassanak
valakit, akire ottbon a jelenlegi rendszer a feledés bomâlyât
boritotta, mégis meg kell emlitenem, bogy Nyirô ôzvegye
nyomorûsâgos kôrûlmények kozôtt él Marosvâsârbelyen és
bârmilyen kis juttatâs segitséget jelentene neki. Nyirô és



felesége elsô 3 gyermekûnk keresztszùlei és az ôzvegy engem
kért meg érdekeinek képviseletére. Sajnos, én csak a nekem tett
igéretrôl szâmolhattam be, de a tôle kapott leveleim arrôl
tanûskodnak, hogy ennek dacâra senkitôl sem kapott segît-
séget. Ûgy érzem, hogy ez is orvoslâsra vârô sajtôiigy.

De nem folytatom a védelmunket célzô javaslatokat, mert a
fenti nehézségeken kîvûl mindegyik a kiadôkat is ellenségiinkké
teszi és a javasiat szerzôi és végrehajtôi ellen forduinânak. A mi
érdekûnk az, hogy velûk egyiitt és a Salt-megâllapodâsoknâl
megértôbben és egymâs érdekét valôban figyelemben tartva
oldjuk meg ezt az égetô problémât.

Szerintem tehât a megoldâshoz az vinne kôzelebb, ha
sikerûlne megszervezni Szôvetségûnk keretein belûl a Kiadôi
Osztâlyt. Ez azutân a mi sugalmazâsunkat és a sajtôetika
szabâiyait is figyelembe véve sajât maga îrnâ elô tagjainak a
helyes és méltânyos magatartâst a munkatârsakkal szemben.

A tiszteletdij kérdésének megoldâsân kîvûl mâsik prob-
lémânk — és itt amerikai kategôriât hasznâlok —, hogy
tagjaink tûlnyomô tôbbsége "republikânus". Mivel én a két-
vagy tôbbpârt-rendszer hîve vagyok, mert csak ez tarthatja
helyes egyensûlyban minden âllam és minden szervezet
egészséges mûkôdését, fôlteszem a kérdést: mit kellene tennûnk
ahhoz, hogy a "demokratâk" is sorainkba kîvânkozzanak és
ennek a segltségével fol tudjuk âllîtani valôban a Szabad
Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetségét. Azt a Szôvetséget, amely a
szabad vilâgnak minden — nemzetûnk érdekét szolgâlô —
szellemi emberét tagjai kôzé sorolhatja. Ennek megvalôsîtâsa
nélkûl Szôvetségûnk csonka marad!

Add meg, Istenem, hogy az egymâs ellen tûzet szôrô
gépfegyvereink szâjât az emberiesség és az egymâsnak meg-
bocsâtô magyar testvériség szelîd tenyerével lefoghassuk.
îtélkezzûnk a jôvôben a tûrelem mértékével és ellentétek
helyett a kôzôs vonâsokat keressûk egymâsban. Kôssûnk,
magyar a magyarral, tartôs szôvetséget kôzôs ellenségeink
ellen. A magyar jôvôt és Szôvetségûnk céljait csak ûgy
szolgâlhatjuk, ha Isten irânt alâzat és egymâssal szemben
megértés és tûrelem lesz bennûnk!

Stirling Gyôrgy, mint a Szôvetség ûgyvezetôje tette meg
ezutân fôtitkâri jelentését, amelynek keretében kûlôn kôszôn-



tôtte a Szôvetség eurôpai aleinôkét, dr. Szakdts Istvânnét,
majd kegyeletes szavakkal a mûlt év folyamân elhunyt négy
kûlfôldi magyar ûjsâgîrôrôl, Klamâr Gyuldrôl, Kovdcs Imré-
rôl, dr. Kôtai Zoltdnrôl és dr. Nyisztor Zoltdnrôl emlékezett
meg. A jelenlevôk néma felâllâssal hôdoltak az elhunytak
emlékének.

A fôtitkâri jelentés elfogadâsa utân a tisztikar lemondott. A
kôzgyûlés vezetését Fazakas Ferenc vette ât.

Szentmiklôsy Eles Géza dr. javaslatâra a kôzgyûlés a
tisztikart egyhangûlag ûjravâlasztotta, majd kibôvîtésként a
titkâri-pénztârosi tisztségre Szabadkai Sdndort vâlasztotta
meg.

A tovàhhiakban Haraszti Endre, Lengyel Alfonz dr. (News
Agency felâllîtâsâra vonatkozôan), tovâbbâ Ruttkay Arnold és
Szabadkai Sdndor szôlalt fel.

A kôzgyûlés tôbb hatârozatot fogadott el, kôztûk arcképes
ûjsâgîrôi igazolvânyok kibocsâtâsâra, igazgatô tanâcs felâllî
tâsâra és a tagdîjak beszedésére vonatkozôan is.

Fazakas Ferenc javaslatâra végûl a kôzgyûlés egyhangû
hatârozattal kimondta, hogy a Szabad Magyar Ûjsâglrôk
Szôvetsége a magyarorszâgi hivatalos szervekkel valô minden
kapcsolat elôl elzârkôzik.

A kôzgyûlés Flôridn Tibor zârôszavaival fejezôdôtt be.

A SZENT LASZLO TÂRSASÂG ÉS REND
III. TARTOMÂNYA

AZ AMERIKAI EGYESULT ÂLLAMOKBAN

nemes Zdhony A. Jôzsef tartomânyi vezetô elnôkletével
1980 november 29-én tartott gyûlést, amelyen 45 személy vett

A megbeszélések az utôdlâs kérdésérôl, a belsô koordinâ-
ciôrôl, Szent Lâszlô tiszteletének népszerûsitésérôl és az ifjûsâg
megnyerésérôl folytak.

A tartomânyi vezetô a megbeszélések befejezése utân
Kabdebô Ferenc testvért lovaggâ avatta, xntéz Pdncélos Mihdly
lovagot pedig érdemeinek elismeréséûl a Szuverén Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend lovagkeresztjével tûntette ki.

Hasonlô kitûntetésben részesûlt Oakar Mary Rose kon-



gresszusi képviselô is kôszônetûl a magyarsâg érdekében
kifejtett értékes tôrvényhozôi munkâssâgâért. (Lovagkereszt-
jének ûnnepélyes âtadâsâra a Magyar Harcosok Bajtârsi
Kôzôsségének 1980. évi bâljân kerûlt sor.)

A tovâbbiakban a tartomânyi vezetô Bogndr Kdlmân dr.
nyugalmazott fôiskolai tanârnak a lovagkirâlyrôl îrt tanul-
mânyât mutatta be.

Végiil a jelenlevôk kérésére vitéz Pdncélos Mihdly mondta
el érdemes és kockâzatos cselekményét, amellyel kôzel szâz
magyar csalâdfôt mentett meg s amelyért a rendi kormânyzô a
lovagkereszt adomânyozâsâval tiintette ki.

A RÂKÔCZI ALAPÎTVÂNY GYÛLÉSE ÉS ANKÉTJA

1980 november 29-én, szombaton délelôtt 1/2 10 és
délutân 5 ôra kôzt folyt le. Mindkettô nyilvânos volt.

A délelôtt folyamân Korponay Miklôs elnôk adott âtfogô
tâjékoztatâst a helyzetrôl, majd beszâmolôk hangzottak el;
elvi és szervezeti kérdéseket târgyaltak, végûl a munkarendet
hatâroztâk meg. Az ankét az ebédszûnet utân kerûlt serra.

Korponay Miklôs ÇYoTonto, Ontario, Kanada):

A MAGYARSÂGTUDAT
A MAGYAR SZÂRMAZÂSÛ KOROSZTÀLYOK

ÉRTELMEZÉSÉBEN
cîmû ankét bevezetôjében azt hangsûlyozta, hogy ez a

Râkôczi Alapîtvânynak a magyarsâgtudattal foglalkozô mâ-
sodik ankétja, amely szerves folytatâsa kîvân lenni a mûlt
évinek, amelyiken az 50 éven felûliek ismertették âllâspont-
jukat ebben a sorsdôntô kérdésben. Annak folytatâsaként most
az 50 éven alûliak nyilatkoznak meg, hogy aztân a kôvetkezô
évben a magyarul mâr nem beszélô, legifjabb korosztâlynak
adjunk alkalmat a megnyilatkozâsra. Reméljûk, hogy ezeknek
az ankétoknak, valamint az egész vilâgra kiterjedô pâlyâzatunk
eredményének alapjân megszervezhetjûk azt a széles kôrû
szimpôziumot, amely talân majd vâlaszt ad a ma még
megvâlaszolatlan kérdésekre.

Az elôadôk nehéz szerepet vâllaltak, mert a kûlfôldi



magyarok magyarsâgtudatât ahânyan vagyunk, annyiféle-
képpen értelmezzûk. Ezt mi sem bizonyîtja jobban, mint a
tavalyi ankéton elhangzott 18 felszôlalâs, legjobb kôzîrôink
vagy két tucatnyi tanulmânya és a XIX. Magyar Talâlkozô
krônikâjâban "Elveszett korosztâlyok" cimmel (a 131-156.
oldalon) megjelent ismertetésre hivatkozô tôbb szâz levél,
elôadâs és hozzâszôlâs. Mindenki mâsként lâtja a kérdést,
mâsként keresi a megoldâst is, persze azzal a meggyôzôdéssel,
hogy neki van igaza, amit hazai élményeken alapulô érvekkel
bizonyît.

A feladat hdldtlan is, mert azoknak a ("kôzép"-, "elveszett"
vagy "soros") korosztâlyoknak képviselôi, akik minden vo-
natkozâsban beleilleszkedtek befogadô orszâguk (hazâjuk)
életformâjâba, magyar szârmazâsukbôl eredô felfogâsukat
egészen mâs szempontok alapjân alakîtottâk ki s ennek
megfelelôen tennivalôikat is egészen kûlônbôzô szempontok
szerint îtélik meg.

Ahogy Illyés Gyula is mondta, ebben a gondolatkôrben
egész sereg szôt kompromittâltak. "A haza szô gyakran iiresen
cseng, hallatâra akaratlanul szônoklatokra, puffogô frâzisokra
gondolunk. Majdnem îgy hangzik a nemzet szô is. Oda
rokonîtottâk a lejâratott nacionalizmushoz, holott klasszikus
fogalmazâs szerint a nemzet: embereknek tôrténelmileg, vagyis
idôk folyamân kialakult kôzôssége a nyelv, a terûlet és a
sajâtsâgos lelkûlet keretében. Amennyiben ennek a nemzeti
"hdromsdg"-nak. bârmelyikét valamilyen sérelem éri, a nemzeti
érzés fellângol, és ôsztônôsen a mâsikban, a megmaradtban
keres vigasztalâst, biztonsâgot és védelmet".

Sajnos, a magyar nép minden nemzeti vonatkozâsû
dologban tragikus helyzetben van. Minden harmadik magyar
a hatârokon kîvûl él, nyelvének megtartdsa ezért és egyéb
szempontokbôl is rendkivul nehéz. A magyar nemzetet az
utôbbi 50-60 évben az igazsâgtalansâgok olyan sorozata érte,
amely tôrténelmi vonatkozâsban is egyedûlâllô. Az orszâg-
csonkitâs a nemzetet lényegének mâsodik alkotôelemétôl, a
terûlettôl is tragikus arânyokban megfosztotta. Ehhez jârult
aztân legutôbb a magyar nép bûnôsségének hangoztatâsa azzal
az indokolâssal, hogy "Hitler utolsô csatlôsa" volt. A hatârokon
kivùl rekedt magyarokrôl még emlitést sem szabad tenni, mert
hiszen egyesek âllîtâsa szerint "mi voltunk azok, akik a



nemzetiségeket évszâzadokon ât elnyomtuk". Az otthoni
rendszer hôstelenîti hôseinket, lekicsinyîti a magyarsâg sze-
repét és kisajâtîtja otthon is, ittkinn is a magyarsâg
kivâlôsâgait, hogy îgy a nemzettudat utolsô menedékétôl, a
lelkûlettôl is megfosszon bennûnket.

Ezért létfontossâgû szâmunkra, hogy a magyarsâgtudatot
âtmentsûk és helyesen értelmezzûk az utânunk kôvetkezô
korosztâlyok szâmâra, amelyeknek vâllâra szakad a jelenleg
megoldhatatlannak lâtszô tôrténelmi feladat elvégzése.

Beke Imre (New York, NY), az Amerikai Magyar Szôvetség
orszâgos alelnôke és Ifjûsâgi Bizottsâgânak elnôke a kûlfôldi
magyar ifjûsâg helyzetét ésjôvôjét ismertette.

Zubrits Arpdd Ç[oTonto, Ontario, Kanada) cserkészkôrzeti
megbîzott, a Râkôczi Alapîtvâny vezetôségi tagja a fiatal
korosztâlyok elvesztésének tényét vâzolta és okait kutatta.

Csapô Imre dr. (Vancouver, British Columbia, Kanada), a
Magyar Târsaskôr elnôke és a "Târogatô" cîmû folyôirat
szerkesztôje "Magyarsâgélmény — magyarsdgtudat" cîmmel
tartott elôadâst.

Bisziray Gyôrgy dr. (Toronto, Ontario, Kanada) egyetemi
tanâr, a torontôi magyar tanszék vezetôje a felsôfokû magyar
oktatds szûkségességét és nehézségeit mutatta ki. Kiilônôs-
képpen hangsûlyozta a magyar kôzôsségi érdekek, az észak-
amerikai demokratikus eszmék és az egyetemes emberi
tôrekvések szoros kapcsolatait és elkerûlhetetleneknek lâtszô
ellentéteit is.

Nt. SzépfainsiIstvdn {Bées, Ausztria) îrô, egyetemi elôadô,
az Eurôpai Protestâns Magyar Szabadegyetem titkâra "Sza-
badegyetemek — taldlkozôk a magyarsdgtudat szolgdlatdban"
cîmmel adott részletes tâjékoztatôt arrôl a sokoldalû, kôz-
mûvelôdési tevékenységrôl, amely a kûlônbôzô eurôpai or-
szâgok teriiletén élô magyarsâg szellemi szûkségletét igyekszik
kielégîteni és magyar ôntudatât akarja a magyar nyelv és
irodalom, valamint a tudomâny és mûvészet eszkôzeivel ébren
tartani, a lehetôségekhez képest fokozni.

Vladdr Pdl dr. (Caracas, Venezuela), a caracasi Magyar
Tôrténelmi Târsasâg elnôke "Szétszôrôdtunk, meg kell taldl-
nunk egymdst" cîmû elôadâsâban arra a végsô kôvetkeztetésre
jut, hogy a vilâgon szétszôrôdott magyarsâg ôsszekôtô kapcsa



csak a tudatosan egyetemes és megkiilônbôztetéseken felûl allô
értékelés lehet, amely az apagyilkosnak is megbocsâtô
Széchenyi Istvân grôf âllâspontjânak megfelelôen minden
magyarnak, bârminô magyarnak kiilônleges helyet biztosit.

Bogndr Kâlmdn dr. (Sarasota, FL) nyugalmazott fôiskolai
tanâr a legteljesebb elismerés hangjân méltatja a Râkôczi
Alapîtvâny tevékenységét, de râmutat arra is, hogy mâs
szervezetek hosszû évtizedek ôta hasonlô kûldetéssel folytattâk
munkâjukat. Azokkal egyiitt, akik az elveszett korosztâlyok
megmentésén fâradoztak és fâradoznak, feltétlenûl hisz
abban, hogy ezeket az elveszettnek hitt korosztâlyokat vissza
lehet szerezni magyarsâgunk szâmâra, ezért azt javasolja, a jô
alapokra fektetett mozgalmat szélesitsûk ki, menjûnk tovdbb
a megkezdett helyes ûton!

A MAGYAR CSERKÉSZ SZÔVETSEG
17. CSERKÉSZTISZTI KONFERENCIAJA

1980 november 29-én, szombaton délben a Plaza Office
Tower emeleti helyiségében kezdôdôtt és 1980 november
30-ân, vasârnap délutân 4 ôrakor a nyugat-clevelandi magyar
reformâtus egyhâz elôadôtermében fejezôdôtt be. Az elôkészitô
rendezés munkâjânak oroszlânrészét Falk Viktor cserkész-
csapattiszt végezte.

Az elsô elôadâst Simonyi Viktor cserkészcsapattiszt tartotta
"Szabad ott, a szabadban a lélek" cîmmel a kirândulâs
romantikâjârôl és nevelô erejérôl.

Utâna Jankura Akos cserkészcsapattiszt elôadâsa kôvet-
kezett "Kônyveink" cîmmel a segédeszkôzôk szerepérôl a
nevelésben.

"Cserkészetûnk helyzete és feladataink az elkôvetkezô tiz
évben" cîmmel Teszdr Jôzsefné leânycserkészcsapattiszt, Sere-
gélyes Mdrton cserkészcsapattiszt és Harkay Péter cserkésztiszt
ankétszerûen a kôvetkezô nyolc kérdésre vâlaszolt:

1. Hogyan alakult helyzetûnk a magyar târsadalomban?
2. Hogyan tartsuk vagy emeljûk cserkészeink létszâmât?
3. Milyen feladatok vârnak vezetôképzésûnkre?
4. Kellenek-e ûj programok a kiscserkész, cserkész és ôreg-

cserkész programok mellett?



5. Hogyan segîtsiik elô fiatal vezetôink felelôsségvâllalâsi
készségét?

6. Szùkség van-e vagy lesz-e a Szôvetség szervezeti felépi-
tésének âtalakîtâsâra, idôszerûsitésére?

7. Idôszerûsîtsûk-e a fiûcserkész prôbarendszert?
8. Milyen kiadvânyok vagy segédeszkozôk elôâllîtâsa segî-

tené a gyakorlati cserkészmunkât?

Szombaton este a konferenciân megjelent cserkésztisztek
testûletileg vettek részt a XX. Magyar Talâikozô dîszvacso-
râjân és bâljân.

Vasârnap délelôtt i/^lO-kor a protestâns cserkésztisztek a
nyugat-clevelandi magyar reformâtus templomban istentisz-
teleten vettek részt, 10 ôrakor a katolikusok a Szent Imre rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség templomâban szentmisét hall-
gattak.

A konferencia 1/4 12-kor a nyugat-clevelandi magyar
reformâtus egyhâz elôadôtermében folytatôdott, aboi ft.
Âdâm Jdnos dr., S.J. cserkészcsapattiszt Szemben az drral
cîmmel tartott elôadâst, amelyhez — akârcsak az elôzô nap
elhangzott elôadâsokhoz — szâmos értékes hozzâszôlâs tôrtént.

Mattyasovszky-Zsolnay Miklôs dr. cserkészcsapattiszt, a
Magyar Cserkész Szôvetség ôrôkôs tiszteletbeli elnôke (Mont
réal, Quebec, Kanada) felszôlalâsâban talâlôan mutatott râ,
hogy a magyar nép jellegzetes lelki alkatânak megfelelôen
minden magyar szeretne "valaki" lenni. Ezt a tôrekvését a
cserkészetben bârki elérheti, ha ott valamiért felelôsséget
vâllal, mert akkor mâr nem vâlik tômegemberré, nem
sodrôdik, nem sûllyed el, hanem "valaki" lesz, aki szemben az
drral tud ûszni.

A befejezô elôadâst Bodndr Gdbor cserkészcsapattiszt, a
Szôvetség ugyvezetô elnôke tartotta az idôszerû kérdésekrôl.
Kûlônôs fontossâgot tulajdomtott a kôzvélemény szerepének,
ezért elôadâsa végén 12 pontbôl âllô kérdôîvet osztott ki, hogy
annak pontos kitôltése utân a kôzponti vezetôség megismer-
hesse a cserkésztisztek véleményét.

Ebéd utân a konferenciân megjelentek sok értékes gondolât
és ûj ôtlet birtokâban tértek haza, hogy ûjult erôvel folytassâk a
magyar cserkészmunkât, a magyar cserkészfiûk és cserkész-
lânyok emberibb emberekké, magyarabb magyarokkâ neve-
lését Isten, haza és embertârsaik szolgâlatâra.



A CLEVELANDI AMERIKAI-MAGYAR

BÉLYEGGYÛJTÔK EGYESÛLETE
American-Hungarian Stamp Club

1980 november 29-én rendezte meg — a XX. Magyar
Talâlkozôval pârhuzamosan elôszôr — szokâsos ôsszejôvetelét.

Az Egyesûlet 1961-ben 10 taggal alakult meg, jelenlegi
taglétszâma 53. A tagok kôzûl 43 Cleveland vârosâban vagy
kôrnyékén, 9 az Egyesùlt Âllamok mas âllamaiban lakô
amerikai-magyar, 1 pedig magyarul nem beszélô amerikai
polgâr.

Az ôsszejôvetelnek egyik célja az volt, hogy a Glevelandi
Amerikai-Magyar Bélyeggyûjtôk Egyesûletét, célkitûzéseit és
eddig elért eredményeit fôleg a magyarok minél szélesebb
kôrben megismerjék. Az eredmények kôzûl kûlôn ki kell
emelnunk az elmûlt 19 év sorân megrendezett — minden
évben nagyobb és nagyobb lâtogatottsâgnak ôrvendô — 17
bélyegkiâllîtâst.

Az ôsszejôvetelnek mâsik, nem kevésbé fontes céljaként
azt a tôrekvést kell megjelôlnûnk, hogy az Egyesûlet nagyobb
magyar nyilvânossâg elôtt adja ât azt a dîszoklevelet, amellyel
az 1980 augusztus 2-an tartott kôzgyûlés tûntette ki az
Egyesûlet tagjait az Egyesûlet érdekében 10 évnél hosszabb
idôn ât kifejtett értékes és eredményes munkâssâgukért.

Az ôsszejôvetel mindkét céljât elérte, mert azon, ha nem is
nagy, de komolyan érdekiôdô kôzônség jelent meg.

Dr. Vareska Gyôrgy — a napirend elsô részében —
vetitettképes elôadâst tartott a postabélyegekrôl, azok lebé-
lyegzésének môdjârôl, papîrjârôl, festékérôl és târgykôrérôl,
âbrâirôl.

Sezdl Viktor a bélyeggyûjtéshez szûkséges anyagokat, esz-
kôzôket mutatta be szemléltetô môdon.

Kôrmôczy Zoltdn bemutatott bélyegein a postabélyegek-
nek a nemzetkôzi postaforgalomban betôltôtt szerepére hîvta
fel hallgatôsâga fîgyelmét.

A napirend mâsodik felében a dùzoklevelek ûnnepélyes
kiosztâsâra kerûlt sor.

Dlszoklevél ôrôkîtette meg két eihunyt elnôk, Madaràsz



Emô és Menyhdrt Sdndor, valamint az elhunyt tiszteletbeli
pénztâros, Dobayjenô emlékét.

Diszoklevelet kaptak betûrendben a kôvetkezôk;

Bertalan Kdlmdn tb. ellenôr, Seidl Viktor alelnôk,
Elek Sdndor volt pénztâros,
Garam Dezsô,

Kôrmôczy Zoltdn jegyzô,
Magyar Albert dr. tb. einôk,
Moritary, Lawrence R.,
Némethy Ldszlô volt jegyzô,
Rajnay Zoltdn,

Stomfay-StitzJdnos dr.,
Szabô Zoltdn,
Szalay Istvdn,
Tôth Kdroly volt pénztâros,
Vareska Gyôrgy dr. volt alelnôk,
Virdgh Ldszlô,
Zala Ldszlô

A diszoklevelek ûnnepélyes âtadâsa utân dr. Magyar Albert
tb. elnôk mondott zârôbeszédet.

A "Clevelandi Amerikai-Magyar Bélyeggyûjtôk Egyesû-
lete" minden bélyeggyûjtéssel kapcsolatos kérdésben szîves
ôrômmel âll honfitârsaink rendelkezésére. Az érdeklôdôk

îrjanak Dôra Endre titkâr cîmére: 17458 Morton Avenue,
Lakewood, OH 44107.

A NEW YORK-I KELETI TARSASÂG

1980 november 29-én, szombaton egész nap és november
30-ân, vasârnap délelôtt tartotta meg ûléseit és elôadâsait.
Szombaton délelôtt Bethlen Gâbor erdélyi fejedelem szûleté-
sének 400. évfordulôjârôl tôrtént megemlékezés, majd tovâbbi
két elôadâs hangzott el. Ebédszûnet utân, a délutân folyamân
ûjabb négy elôadâsra keriilt sor. November 30-ân, vasârnap
délelôtt kerekasztal-konferencia volt, amelyen hârom târgykôr
szerepelt: 1. Nemzet és magyarsdg, 2. Nép és dllam, 3. A
tôrténetszemlélet nemzeti Idtôszôge cîmmel. A tovâbbiakban
még tôbb mâs elôadâs is elhangzott.

V. Kerezsy Agnes:

A MAGYAR POLITIKAI FILOZÔFIA
ÉS ÂLLAMVEZETÉS ARANYKORA

BETHLEN GÂBOR

Bethlen Gâbor korszerû gazdasâgpolitikâjâval, valamint
kemény, de okos és humânus személyi politikâval Erdély



gazdasâgi erôsôdését indîtotta el, s ezzel pârhuzamosan
népének leiki-erkôlcsi stabilizâlâsât. Meghirdette a nemzeti
egység politikâjât a kor szelleméhez képest nagyvonalûan,
évszâzadok mûltân is figyelmeztetô etnikai-nemzetiségi és
vallâsi-ideolôgiai toleranciâval.

Az elôadô a fejedelem munkâssâgât s életét foglalta ôssze,
hangsûlyozta magyar politikai géniuszât, nemzeti érdekû
politikai akaratât és tudâsât. Bethlen Gâbor az a ritka tehetség
a magyar tôrténelemben, akinek megadatott, hogy uralkodâsa
idején teljes kôrû és teljes értékû politikai és cselekvési
rendszert épîtsen fel. Bethlen sikerességének egyik titka
minden bizonnyal a merev dogmâktôl valô mentessége,
ideolôgiai és politikai tûrelmessége, s rugalmas hatârozottsâga
volt.

Bethlen az abszolutizmus, a korlâtlan kirâlyi hatalom
uralkodâsi môdjât vezette be Erdélyben, s ezzel a legitimâciôt,
konszolidâciôt és a békét segîtette elô az orszâgban. Bethlen
reâlpolitikâjâban fontos szerepet jâtszott a Machiavellinél is
jelentôs helyet elfoglalô "nécessitas", a szûkség gondolata,
amelyre Erdély kûlônlegesen nehéz helyzete âllandôan fî-
gyelmeztette. A fâtummal, a végzettel szemben, ûgy tûnik, az
elôrelâtâst és az isteni gondviselést âllîtja szembe, s politikai
filozôfiâja optimistâbb, mint az olasz îrôé volt.

Veress Ors Ferenc:

AZ ÉVEZREDEK MÛLTJÂBA VETÛLÔ MAGYARSÂG
TUDATÂNAK LEGÔSIBB ALAPJAI

Az elôadô fundamentalista magyar tôrténetszemlélet al-
kalmazâsât siirgeti, s ennek a magyar nép sajâtossâgaival
szemben pozitîvan elfogult âllâspontnak legôsibb alapjait
kutatja. Természetesen ôstôrténeti, sôt kimondottan ôsvallâsi
elemek tudatalatti gyôkérszâlaihoz jut. Ezek a gyôkérszâlak
fôleg a kôvetkezôk: a tâltosût, a bensô fejlôdés rituâlis
folyamata, a tâltos-kultusz és ritus-rendszer; a magyar
tâltos-rîtus mâgikus gyakorlata, a nagy kôr vagy a vârkerîtés
struktûrâja; a vérszerzôdés és a lelkek kûlsô, belsô fogalma, az
âllatôsôk (a nagual, tonal és a totem) fogalma a magyar
samanizmus és tâltossâg felfogâsâban; a palâst vagy a ruhâzat,
mint a szakralitâs eszkôze a magyar samanizmusban; a



beavatâs és buntetés fogalma a tâltos hagyomânyokban; a
bâjolâs, mint az âtalakulâs erejének forrâsa és rîtusa, az âlom
hatalma, s annak a kérdésnek tisztâzâsa, hogy a tâltos milyen
ûton nyeri el erejét.

A sajâtos magyar leikûlet, szellem és gondolkozâs az elôbb
felsorolt elemekbôl és gyôkérszâlakbôl tâplâlkozott, azok
erejébôl bontakozott ki és nôvekedett naggyâ. Az elôadô
megâllapîtâsa szerint azonban a magyar gondolkozâs minden
mâs népétôl élesen elûtô sajâtos jellegzetessége a kôzépkor
folyamân, kûlônôsen a mohâcsi kor eseményei utân elszin-
telenedett és lassan eltûnt. Ennek kôvetkeztében "a magyar
bôlcselet sorsa egyszerûen mellékvâgânyra jutott". A mostani
adottsâgon mâr csak a helyes alapon és irânyban kialakîtott
magyar tôrténelmi tudat vâltoztathat, a vâltoztatâs végre-
hajtâsa utân azonban az évezredek mûltjâba vetiilôen tudatos
magyarsâgnak nemcsak jelene és jôvôje lesz szilârdabb, hanem
ôntudatânak harmôniâja is teljesebbé alakul.

AZ IRODALMI ES MUVÉSZESTEN
ELHANGZOTT FELOLVASÀSOK

Szakdts Erzsébet:

A DAJKA SÎRKÔVE

Kevesen tudjâk, hogy "Hollôs" Hunyadi Mâtyâs kirâlyunk
dajkâja kûlônôsen îvelô fôldi pâlyafutâsânak végén Rômâban
talâlt ôrôk nyugalomra. Feledésbe merûlt sîrjâra az elmûlt
nyâron talâltam râ a Santa Croce dei Lucchesi templommal
ôsszefûggô, jelenleg a Repatrice szerzetesnôk tulajdonâban
levô konvent fôldalatti sîrboltjâban, ahol majd ôtszâz év
tâvlatâban: ott fehérlik mârvâny sîrkôve.

A titokzatos erdélyi magyar asszonyt kerestem a még di-
âkkoromban hallottak nyomân, amelyek szerint az érdekes
sîrkôvet Fraknôi Vilmos tôrténész, akkor nagyvâradi prépost,
késôbb kassai pûspôk 1908-ban lâtta Rômâban az akkor még
San Nicola de Portiis néven ismert, XII. szâzadban épûlt, de
mâr romos templom mély kriptâjâban. Ez a templom késôbb
alapos restaurâciôn ment ât. A mâsodik vilâghâborû idején



sériilés érte, de sirboltja épen maradt. Ma mint a quirinâli
Lucchesi templom ismeretes.

Rôla, az ott nyugvô dajkârôl szôlok ma, mint megkésett
zarândok, de e mûlhatatlan emlékek friss izével ajkamon.
Kutatô munkâmat sok akadâly elôzte, mentem mégis kitartô,
szivôs céltudattal — hogy vadâszi nyelven mondjam —, mint a
régi avar alatt ûj szimatot vett vizsla. Azok a tudôsok, akikhez
elôbb kérdéssel fordultam, kétkedô mosollyal fogadtak, hiszen
ilyen sirkô Rômâban nincs, mert ha lenne, ôk tudnânak rôla.
Végre — hâlâsan jegyzem le nevét — Monsignore Csertô
Sândor dr., aki 1945-ig a budai vârkâpolna tudôs lelkésze volt,
azzal a megjegyzéssel jôtt kedvesen segîtségemre: "Tudja, ûgy
elgondoikoztatott hatârozottsâga, âllîtâsa, hogy magam is
hittem benne".

A kutatâs szerteâgazô folyamatât nem vâzolom, csak
annyit, hogy elkôvetkezett az emlékezetes nagy nap, amikor a
kivâltsâgos engedélyek alapjân (hiszen a kripta a nyilvânossâg
szâmâra hozzâ nem férhetô) ott âllhattunk ketten, a szerze-
teshâz ôdon folyosôjânak két vaskarikâs horoggal ellâtott, rég
lezârt csapôajtaja elôtt. Môgôtte a falusi pincegâdorokra
emlékeztetett a lejârat, a meredek kôlépcsôsor, amelyen ôvatos
lassan ereszkedtûnk le az éjsôtét mélybe, ahol lâmpâink
imbolygô fényénél: elénk târult a kâprâzatos mûlt, amint
egyszerre az évszâzadokat megelôzô korba kerûltùnk, mégis az
volt az érzésûnk, mintha azok, akik azt a boltozatos, kôpilléres
termet kivâjtâk, csak tegnap tették volna le a csâkânyt, a
freskôfestô ecsetet, raktâk volna a falra âlmodott mozaikképet
és a sienna-barna, a tajtékvôrôs, az opâlos csillogâsû, zôld meg
kék mârvânykôvet.

S ahogy szembenéz veliink, a kép, a kô a tôrténelmet
szôlaltatja meg, beszélteti a maga sokszôlamû kôrusâval. A
glôriâs arcû szentek felemelt keze egy-egy kôbemeredt
gyônyôrû zsoltâr. Faliképeiken arcukrôl az aszkézis talâlkozâsa
tûkrôzôdik az ismeretlen mûvész alkotôkészségében.

Lâmpâink pâsztâzô sugara a padozattal egy vonalba
sûllyedt, 44x22 centiméteres mârvânytâblâra vetôdik. Hic
jacit, valôban itt, s mi meghatottan betûzzûk a kôbevâjt
sorokat:

"Elisabetae nutrici Mathiae régis Ungarorum, filius ob



fidem domesticae curae Andréas statuarius benemerenti
fecit. Vixit annos 55. Hic subest habitura requietem".

Magyarul: Erzsébetnek, Mâtyâs magyar kirâly dajkâjâ-
nak, a csalâdi otthon gondozâsâban érdemesùltnek, fia.
Ôtvenôtesztendôtélt. Ez alatt talâlja ôrôk nyugodalmât.

A dicsô "hollôs" korszakot visszavarâzslô mûlt most

lelkûnkben gyûrûzik tovâbb.~ Lent, a sîri mélyben, a
Hunyadiak hâzâba bekerûlt erdélyi magyar asszony alussza
âlmât. Milyen jô is lenne még néhâny nagystilû aprôsâgot
megtudni rôla, de a szellem nagyot koppan a titkok falân. A
hagyomâny szerint a Rômâban szobrâszatot tanulô fiât, And-
râst lâtogatta, ott érte a halâl. Kezemben egy vékonyka, angol
nyelvû fûzet, amely a templom, a kolostor mûltjât ismerteti.

Mâr a széles, forrô rômai utcâkat jârom, de még mindig
elôttem a puritân egyszerûségû strkô, és a szelid magyar
asszony arculata, akinek szînes élet-korszaka Kolozsvâr leg-
régibb vârosrészében, az Ovârban induit, Hunyadi Mâtyâs
Szamos-parti szûlôhâzâban, ahova mint dajka, Szilâgyi Erzsé-
bet életadô gyôtrelmének idején kerûlt, hogy az ûjszûlôttet
tâplâlja. A tômôr falû, szûrketetôs hâzba, ahonnan egy hôsi
korszak îvelt a magasba. Pedig ott még hîre sem volt budai
pompânak, visegrâdi fénynek, mégis kôzelebbrôl jelképezte a
kirâlyt, mint ama elhamvadt ragyogâsok.

S a dajka ott mosolygott râ a gyermekre, ott énekelt neki,
ott ringatta a kicsi, pôlyâs Mâtyâst. A bôlcsô mellett
virrasztotta ât az éjszakâkat, amikor a szél suhogva szârnyalt az
ôvâri hâztetôk fôlôtt és esô verte az ôlomkarikâs-szemû

ablakokat. És ô, a Hunyadi-csalâd belsô kôrébe vont,
megbecsûlt személy, bizonyosan kôzelrôl szemlélhette a Mâ-
tyâs-szimfônia minden rezdûlését. Hallhatta késôbb a negy-
venezer ember kirâlyvâlasztô, orszâgos tavaszt varâzslô kiâl-
tâsât a Duna jegén. Megpihenhetett a tavaszt illatozô hârsak
alatt az északi Duna-kanyar fôlôtt emelkedô visegrâdi hegyen,
amelyet Bonfini, az udvari tôrténetîrô. Monte Cantatenak
nevezett. Gyônyôrkôdhetett a vârral szemben a messzeségbe
hullâmzô hegyvonulatban, a Bôrzsônyben.

A dajka jogân, lehet, akkor is megsimogathatta a kirâlyt —
talân ûgy kedves titokban —, amikor az — mâr mint az
"Igazsâgos" — akarat, tettek s a hatalmas lehetôségek



birtokosaként bizonyitotta, hogy a hatalom igazi értelme
lehetôség a jôra, a dicsôség igazi értelme pedig megbizonyo-
sodâs a lélek szépségérôl. Ezt tanûsltjâk — fegyverek kôzôtt is
— a Corvina-kôdexek, az emberiség nagy éjjelének megûjulô
fâklyalobbanâsai: a reneszânsz hatâsâra, de a magyar kirâly
elgondolâsa, fejedelmi bôkezûsége és mûvészi szellemének
sajâtossâga szerint.

De térjûnk most még vissza idôrendi sorban a tôrténelem-
mé vâlt rômai temetô fôldjének, sirbolti térségének sok
korszakot megélt mûltjâhoz. Terûletén Nérô csâszâr idején
még lôvâsârtér és a zabbôrze volt. Vâsârterének pâlmaligetes
szélén âllt az ôkori bar, a taberna, ahol a jôl kôtôtt ûzletek
utân kôrbe jârt a kupa, kockât vetettek, mandolin szôlalt,
citera hûrja cincogott, és mâmoros, bores nôtâk szâlltak az
éjszakâba.

De mert az idôk, emberek is csakûgy vâltjâk egymâst, mint
forgôszinpadon a kulisszâk, az egykor nyeritéssel fôlvert me-
zônyôn utôbb mâr egy kegyencnô nyâri palotâja emelke-
dett, amelynek portâléja elôtt hôfehér Venus-szobor âllt.
Nagy, pogânyi vigassâgok folytak ott addig, amîg a szép lâny
fôlôtt is el nem futott az idô s ô maga is oda nem kerûlt elhalt
lovagjai mellé, viragos kertjének temetôi hûmuszâba.

Lent a fôldben nagy koporsôs pompa, mârvâny vânkosa-
ikra dûlt kényurak. S hogy teljes legyen a széptevôk kara,
kozôttûk a jambusokban szôlô rimes poéta, a titkos vendég,
csôkszomjas legény. Sîri csôndben, mind a maga rendjén.

Forgôszmpad. Hatalmas vâltozâs. Az elôbbiek fôlôtt az
ûjabb fôldréteg mâr keresztény temetô. Szûrke-kâmzsâs nép
temet. Arca nem szomorû. Istenhit vilâgît rajta. A halottak
homlokân pedig a mârtîrok stigmâi ragyognak.

Az évszâzadokon ât egymâsra halmozott, rakôdott sziklâk,
koporsôk, fôldrétegek és kôvek, ahogy az egyik szâzad tûlélte a
mâsikat, betemették és elsôpôrték az elôbbi alkotâsait.
Korszakok vâltakoztak, amelyek âtélték Caligulât, Augustust,
a bôlcseletek élén Senecât, Tiberiust, Caesârt.

A vâltozô idôk dala szerint;

"Mily kis helyen megfér a nagy dicsôség,
A hatalom, ha gazdâja nem él.
Es nem kell néki semmipompa, ôrség,
Mely mâs erônek mâs nôtât zenél".



Egy régi olasz mese szerint Rômâban minden sîrkônek
megvan a maga dala, halk szôzata. Csak az hallja meg, aki
figyel râ, aki a kôben is az életet keresi.

îgy hallhattam meg kései zarândokként magyari vigyâ-
zâssal: az egykor kirdlyt ringatô dajka mdrvdnykôvének énekêt.

Del Medico Erzsébet:

FOPROBA

A rendezô fiile a szokottnâl is vôrôsebb volt s a délelôtt
folyamân annyit ordîtozott, hogy mâr a torka is vôrôsebb volt a
kelleténél, hangja pedig egyâltalân semmi. De még mindig
nem volt elégedett, pedig tîz perc mûlva a fiiggôny felmegy és
mindenki tisztâban van vele, mit jelent a fôprôba igényes
kôzônségének véleménye egy ûj darabrôl.

Zsongott mâr nagyban a nézôtér. Zsûfolâsig megtelt a
kamaraszînhâz. Ez a szokatlanul élénk részvétel a nagy
drâmaîrô legûjabb mûvének szôlt. A szereposztâs elsôrendô.
Késhegyre menô harcok, kônnyek, fenyegetések, életreszôlô
gyûlôlkôdések elôzték meg, ahogy az mâr a szînhâznâl lenni
szokott. Angela, a nagy drâmai mûvésznô — nagysâga teljes
tudatâban — mâr hônapok ôta rugdosott el mindenkit a
kôzelbôl, akiben a tehetség csak legparânyibb szikrâjât is
megsejtette. Ez fôleg nôi kollégâira vonatkozott.

A gongiitésre elcsendesedett minden. Méltôsâgteljes lassû-
sâggal felment a fiiggôny. Kitôrt a taps. Ez részben a
tehetséges, fiatal dîszlettervezônek, Abrânyi Pâlnak szôlt. A
szîn izlésesen berendezett ûriszobât âbrâzolt. A nagy ablakok
môgôtt ôszi pompâban ragyogott a nap a hatalmas platânok
sârgulô levelein s ez a visszaverôdô ragyogâs aranyfénybe
boritotta az egész szinpadot. Igazân nagyon szép volt.

Somhâzy, a csodâlatos orgânummal megâldott kôzépkorû
mûvész ûlt az îrôasztal elôtt csontkeretes pâpaszemmel az orrân
és szemmellâthatô gyônyôrûséggel, elmerûlten nézegetett egy
fényképet. Most a jobboldali ajtôn belépett felesége, a nagy
drâmai mûvésznô. Vârt, amîg a sikeres mûltjânak kijârô taps
elûl, kicsit tovâbb is, aztân megindult férje felé. Kosztûmjének
kabâtjât gombolgatta, mintha éppen el akart volna menni.

A férj a képet sebtében az îrôasztal fiôkjâba sûllyesztette,
majd odaszôlt neki:



— Ne siessen ûgy, Ilona, beszédem van magâval.
A nô arcâra kiûlt az undor és unalom. (Mellesleg, a nagy

drâmai mûvésznô ezt nagyon hatâsosan jâtszotta meg, mert
természetében volt.)

— Tényleg? — vetette oda foghegyrôl. — Csodâlatos,
mert az elmûlt két héten ât nem sokat târsalgott velem.

— Most sem târsalogni szeretnék — hûzta el a szôt a férfi,
s teljes nagysâgâban felemelkedett az îrôasztal mellôl. —
Rôviden csak ennyit: el akarok vâlni.

Mâr megvolt a szûkséges drâmai feszûltség a két nagy
mûvész tôkéletes egymâsrajâtszâsâban. A kôzônség érdeklô-
déssel hajolt elôbbre.

Ebben a pillanatban egy elkeseredett férfi sietett be a
nézôtérre. Egyenesen odacsôrtetett a harmadik sor szélén ûlô,
jôképû fiatalemberhez, és irtôzatos pofont kent le neki,
mikozben magâbôl kikelten ordîtotta:

— Piszok gazember! Majd megtanîtalak én téged mâsnak
a feleségét elcsaklizni!

îgy mondta: elcsaklizni, s ez a kôzépkorû, kôpcôs férfi
szâjâbôl szokatlan frivolitâsként hatott.

A szînpadon dermedten âllt meg a cselekmény.
Kôzben az ûgyeletes rendôrtiszt mâr odarohant a férfihez,

akinek kôzelébôl a nézôk pânikszerûen ugrâltak fel. A
rendôrtiszt megragadta a férfi karjât, s elkezdte a kijârat felé
vonszolni. A fiatalember mellett iilô csinos hôlgy — nyilvân a
kôpcôs férfi szôban forgô felesége, ugyancsak felpattant,
keresztûlgâzolt a pofon utân még magâhoz sem tért fiatal férfi
lâbân, és ugrândozott ô is a kijârat felé.

Aztân a fiatalember is rohant az ordîtozô, kapâlôdzô
kôpcôs férfi utân s gyâvân csak ennyit dadogott:

— Na de, Gyula bâtyâm...
Erre "Gyula bâtyâm" részérôl sztentori "kuss" volt a vâlasz.

Rôviden, de velôsen.
— Na de, kérem, ez az ûr nyilvân hiânyzott, mikor az

iskolâban az ûri modor cîmû târgyat adtâk elô — jegyezte meg
valaki jogos felhâborodâssal.

Amig ez a moka a nézôtéren lezajlott, a drâmai szôvegbe
beledermedt mûvészpâr a szînpadon kézzel-lâbbal integetett,
hogy engedjék mâr le a fûggônyt. Mikor ez végre megtôrtént, a
nagy drâmai mûvésznô ôsszecsapta a kezét és éppen mondani



akart valamit, amikor a teljesen ôsszezavarodott ûgyelô rontott
be a szînre s menthetetlenul fellôkte a védtelen mûvésznôt, akit

az esés lâbbal vâgott oda az îrôasztalhoz. A mûvésznô cseppet
sem affektâlt. Nagyon is természetes sikoly kôvetkezett és
elâjult. Mert elrepedt a bokâja. Azonnal berohantak vele a
Fasori Szanatôriumba és gipszbe tették a lâbât.

Addigra mâr a magâbôl kikelt, halâlsâpadt igazgatô
sajnâlkozva elbocsâtotta a kôzônséget, de megnyugtatâsul
kôzôlte, hogy a premiert holnap este mindenesetre megtartjâk.

— Inshallah — cette hozzâ magâban, amely mélyértelmû
arab fohâsz magyarul elsôhajtva kôrûlbelûl annyit tett ebben
az esetben, hogy

— Hajaj, bol vagyunk mi még attôl!
Amikor a nagy drâmai mûvésznô magâhoz tért a

betegâgyon s meglâtta lâbân a gipszet, ûjra elâjult.

A szînigazgatô — a csodâlatos orgânummal megâldott
drâmai szinmûvész ajânlatâra — azonnal kapcsolatba lépett
Tûndérhegyi Terikével, aki szemlesûtve vallotta be, hogy
szôrôl szôra tudja a nagy drâmai mûvésznô egész szerepét (csak
jobban), s boldogan âll holnap este az igazgatô ûr szolgâlatâra.
Az villâmgyorsan ûj szînlapot nyomatott s Terike a premieren
megérdemelten nagy sikert aratott, mâr csak annâl is inkâbb,
mert hiszen mindôssze egy éjszaka âllott rendelkezésére, hogy
szerepe aprô fînomsâgait kidolgozza. Igaz, nem egyedûl.

Amikor hat hét mûlva a gipszkôtés végre lekerûlt a nagy
drâmai mûvésznô bal lâbârôl, kissé még — inkâbb a feltûnés
kedvéért — bicegve, de lélekben minden rosszra felkészûlve âllt
szembe szînpadi és valôsâgos férjével a "Vâlni akarok" cimû
nagy sikerû darabban. Mert jôakarô barâtnôi mâr lâbbado-
zâsa elsô napjaiban elvitték neki a tehetséges és 6, oly fiatal
Terike dedikâlt fényképét, amit a kellékes lelt meg a szînpadi
Irôasztal fiôkjâban. Ott lapult az ûres karton helyett, amit a
szlnészek adandô alkalommal a kezûkben szoktak tartani,
mintha képet nézegetnének. Hât ez valôdi kép volt.

Angela — mily kevéssé talâlô név a hôlgy semmi
angyalisâgot felmutatni nem tudô természetét tekintve —,
mondom, Angela igy nem is nagyon lepôdôtt meg, amikor
férje a nagy drâmai szînész pôzâban eléje âllt és bejelentette,



hogy vâlni ôhajt. Ô erre a nagy tragika rutinos hidegvérével
mindossze ennyit felelt:

— "Je m'en fou!" (Ezt a mondâst a "Vasalôgyâros" cîmû
darabbôl kôlcsônôzte, amelyben egykor a francia mârki
feleségét alakitotta. A mondas helyes kiejtését a jobb sorsra
érdemes rendezô éppen egy hétig râgta a szâjâba). AzzaI férje
arcâba vâgta Tûndérhegyi Terike milliô aprô darabra
szaggatott képmâsât és magasra emelt fôvel, a tôle megszokott
drâmai hatâsû léptekkel kivonult a szobâbôl.

Somhâzy elégedetten nézett utâna s mikôzben egy fénykép-
darabkât fricskâzott le zakôja ujjârôl, elkezdte vîgan dudo-
râszni, hogy:

— Az asszony ingatag...
Vettétek észre, kedves nôtârsaim, milyen ellenâllhatatlanul

vonzza a férfiakat ez a fûlbemâszô melôdia?

A szôvegrôl ne is beszéljiink.

Négyesy Irén:

HAROM VERS

Te megtehetnéd

Te megtehetnéd
egy gondolattal
és kisujjad sem gôrbitenéd,
Te, aki annyira nagy vagy,
hogy fel nem foghat
emberi ész.

Te, akit trônusod kôrûl

angyalaid dicsôîtenek
s szemed se rebben, —
Te, akire a kônnyes fôldrôl
az ôrûlt ezrek

balgân dobnak gôrôngyôket.
Te megtehetnéd,
tudod kinunk,

szemedbe szâll szûkre

hûzott pillâd alatt,
sûgd a felhôk fényes kôdébe

irgalmadat.
Tudom,

pimasz kâromlâssal
illet a kor,

mégis tedd meg,
mielôtt ûtôtt-kopott
testûnkre szôrjâk e szâzadot,
mint a szennyet,
s a meszes gôdôr
ôlébe ôl,
nem ad kegyelmet.
Te megtehetnéd,
— hisz gyermekeid vagyunk, —
hogy rend legyen.
Vagy azt akarod, hogy
felébredjûnk és mi tegyiik meg
— véresen?



Rejtsd el magad...

A borzalmak

ha leszakadnak,
amit Lucifer

cipel —
vigyâzz,
rejtsd el magad
a galambok szârnya alatt,
nyergeld meg a
hullô havat,

bizd râ magad,
elvisz biztosabb

vidékre.

Rejtôzz tengermélybe:
oltalmaznak

néma halak,
takarôzz csillagfénybe,
a kék ég edényébe,
a felzaklatott,
borzas szélbe,
rejtôzz tâvol vilâg
titkos tavâba,
bûjj el imâkba,
balladâkba,
a fôld gyomrâba
dôlj le,

Hazam

esôkbe,
mentsd meg
és szôdd be

génjeidet
a jôvôbe,
mert lesz

jovo,

égbe szôkô harmônia,
Isten ujja
alkotta szirt, —
csak addig kibîrd.
Tedd el magad,
mint félig érett
birsalma

holnapra,
ôrîzd lényed
hegyek mélyében,
érmeleg patakban
napfénybe szôtt szavakban
Mâr kôrôs-kôrul

a tûzek égnek,
ûzennek a Jelenések —
értsd meg.
Nemcsak én féltelek:
a Lét aggôdik érted!

Hazâm!

Neved szîvemben hordanâm,
de felfakadsz bennem véresen, habosan,
hogy ûgy kiâltson szét a szâm:
Hazâm!

A vilâg gryâva, vak
és Te béna vagy,
mint halott orkân



s feletted dôgkeselyûk torkân
rikolt a parancs.
Es Te néma vagy
s a vilâgnak nincs szeme lâtni,
hogy tapos rajtad a szôges bakancs.
Hazâm,

patakzô kônnyeimen ât
lâtlak mâr csak,
és vigyâzott hatârok
akadâlyain ât hozzâd kiâltok,
biztatlak és lelkemmel ûgy ôlellek,
mint kallôdô gyermeke
a beteg anyât.
Elhagytalak, mégis veled vagyok,
neved szivemben és tollamon ragyog
— ezer karâtos brilliâns —

egy életen ât.

Veled vagyok, mikor
idegenek vigyâzzâk âlmodat
és viharfelhôk vetnek râd ârnyakat,
veled vagyok, mikor lefogjâk kezedet,
amikor hazûgsâgokkal etetnek
és tiltakoznod nem lehet,
felcsuklô jajodban, ha elfojtanak,
veled vagyok vâdolô tanûnak
nincs Haza mâs a fôldtekén;
én Te vagyok — és Te vagy én.
Es szerte a nagy vilâgon
minden magyarban fâjva fâjsz.
Viselûnk, mint szivre hûzott tôviskoronât,
fénylesz bennûnk, mint a lâng,
Te vagy a fa, az éltetô gyôkér
s rajtad mi ôsszetôrt âg, levél.
Szemûnkben sôtét tûz lobban

és vad az énekûnk,
bârhova indulunk, mindig feléd megyunk.
Hazâm!

Neved szivemben hordanâm,
de felfakadsz bennem véresen, habosan
hogy ûgy kiâltson szét a szâm:
Hazâm!



JÔVÔNK SARKKÔVE

Vladâr Pdl dr. (Caracas, Venezuela):

MEG KELLTALÂLNUNK EGYMÂST!

A Rdkôczi Alap értekezletén elhangzott elôadds

Elôadâsainkban, szônoklatainkban, lapjaink hasâbjain
kônnyedén âtsikiunk a felett, hogy amikor a nyugati vilâg
magyarsâgât emiegetjûk, kûlônleges helyzettel âllunk szem-
ben. A térképen nem lehet piros foltokkai feltùntetni, hog^ itt
vagy ott éliink mi, nyugati magyarok. Allapotunk: szôrvâny;
lakteruletûnk: a nagyvilâg. Mielôtt tehât a szervezésrôl vagy
a kapcsolatok kiépîtésérôl beszélhetnénk, szûkséges megha-
târozni, létezik-e egyâltalân kôzôs eszme, amelyre alapozni
lehet. Az a vâlasz, hogy "a magyarsâg", igaz, de nem megy elég
mélyre. Nap nap utân lâtjuk, hogy a magyarsâg nevében
magyarokat kôzôsitunk ki egyesûleti életûnkbôl, magyar a
magyart becsmérli, tâmadja. Mindennapi életûnkben, egye
sûleti munkânkban csoportokra osztjuk azt a magyarsâgot,
amelyrôl ûnnepélyeinken fennkôlten szônokolunk. Vannak jô
magyarok és vannak rossz magyarok, és aki szerintem jô, az
rossz a szomszédom szemében. Vannak maradi magyarok,
haladô magyarok, jobboldali és baloldali magyarok, vannak
magamfajta magyarok, gyanûs magyarok, régi magyarok,
45 ôs magyarok, 56-os magyarok. Ha ennyi csoportra aprôzzuk
fel a magyarsâgot, lehet-e egyâltalâban egyetemes magyar
megmozdulâsrôl, munkârôl beszélni? Létezik-e valamilyen
alapvetô eszme, eltemetve a nagy kategorizâlâs sûlya alatt?

Lassan kiforr a kôvetkeztetés: emigrâns batyunkban az
a magyarsâgtudat van csak, amelyet otthonrôl hoztunk
magunkkal. Helytelen? Nem, de nem is elegendô. Aki az
anyaorszâgban nevelkedett, az magyar tômegekbe volt be-
âgyazva. Jôrészben ugyanaz vonatkozik a régebbi emigrâciôk
arânylag zârt telepûléseire. A magyarsâg természetes volt,
tudatosan nem is szerepelt értékskâlânkon, hiszen ott, aboi
mindenki magyar, a magyarsâgnak nincsen kûlônleges je-
lentôsége. Târsadalmi, politikai, csalâdi és mâs hasonlô
megkûlônbôztetéseknek azonban igenis volt fontossâga. Mi



tehât ezeket ultettûk ât az emigrâciôba, ahol pedig csak nagy
nem-magyar tômegekbe beâgyazott szôrvânyok tagjai va-
gyunk. Itt mdr nem természetes a magyarsdg, értékskdldnkon
tehdt tudatosan kell helyet adnunk szdmdra. Ez az ûj
értékskâla nem tôrli el a régebbit, csak beteljesîti azzal, hogy a
jelzô nélkûli "magyar"-t a tôbbi jelzôvel ellâtott magyar
kategôriâk fôlé helyezi. Ôsztônszerûen érezzûk ezt amûgy is,
csak tudatosîtanunk kell. Mâr Széchenyi Istvân is erre mutatott
râ, amikor megbocsâtâst kért az apagyilkosnak. O ezzel nem
védeni akarta az apagyilkost, nem is példaként âllîtotta ôt
elénk, hanem azt fejezte ki, hogy szâmâra a magyar —
bârmilyen magyar — kûlônleges helyet foglal el tudatâban.

Ez a tudatosan egyetemes és megkûlônbôztetéseken felûl
dllô értékelés lehet csak a vilâgon szétszôrt magyarsâg ôsszekôtô
kapcsa. Ezt bizonyitja kisebbségi sorsban szûletett testvéreink
példâja. Nekik a magyarsâgukért kûzdeni, âldozni kellett, és
ezért szâmithatunk râjuk az emigrâciôban szâmarânyukat
messze feliilmûlô mértékben.

Ez az értékskâla tisztâzza egyszersmint viszonyunkat a hazai
magyarsâggal szemben is. Lehetôvé teszi, hogy tisztelhessûnk
egy Nagy Imrét, hogy megbecsûlésûnket és tâmogatâsunkat
adhassuk nemzetpolitikai sîkon egy Kirdly Kdrolynak, egy
Illyés Gyuldnak a nélkûl, hogy szûkségszerûen egyet kelljen
értenûnk politikai felfogâsukkal, és a nélkûl, hogy sajât meg-
gyôzôdéseinkbôl bârmit is fel kellene âldoznunk. Ennek a
jegyében felrôhatjuk ugyan a hazai kormânyoknak az âlla-
mositâsok tûlzâsait, de megbocsâthatatlan bûnûknek az
abortusz tôrvényt kell tartani. A marxista tankônyvekrôl sokat
beszélûnk, de ennél sokkal nagyobb fontossâgû az a tény, hogy
a tôrténelmet nem tanîtjâk. Politikai beâlhtottsâguk kritikâja
tôrténelmi tâvlatbôl csak futô pillanatra vonatkozik, de
maradandô kôvetkezményû véteknek kell felfognunk, hogy
nem kîsérelték kellôképpen megvédeni a hatârainkon tûl élô
magyarsâgot. Ilyen felfogâs teszi lehetôvé, hogy a roman
emigrâciô Ceausescut egy sîkon tâmadja, mâsik sîkon tâmo-
gatja a nélkûl, hogy elvi ellentmondâsokba keverednék.

Mâsrészrôl természetesen szûkséges, hogy a hazai hatôsâgok
is felûl emelkedjenek a mûlt dogmatikus âllâspontjân és
képesek legyenek arra, hogy szétvâlasszâk a politikât a
magyarsâg sorskérdéseitôl. Eddig ilyen irânyû gyakorlati



tényeket szép szôlamok ellenére nem nagyon lâttunk, és
kérdéses, mennyiben lehetséges ez a mai viszonyok kôzôtt, még
ha meg is lenne az akarat.

Ez az értékskâla, mely a jô magyar és a rossz magyar fôlé
helyezi az egyszerûen magyare, alapvetô az utânunk kôvetkezô
korosztâlyok szempontjâbôl. Ha az ifjûsâgi kijelentéseket,
mozgalmakat vizsgâljuk, ûgy tûnik, ôk mâr ezen az alapon
âllanak, sôt merném mondani, hogy ez az, ami tâvoltartja ôket
sok magyar egyesulettôl. A kôzép- és idôsebb korosztâlyok
szerepe tehât abban rejlik, hogy ha nem is felejtik el a
gyerekkoruk ôta beléjûk rôgzôdôtt megkûlônbôztetéseket —
hiszen ez nem is lenne lehetséges — helyezzék tudatosan ezek
fôlé az dltaldnos magyarsdgérzetet, nyissâk meg a kaput az ûj
korosztâlyok, az ôrségvâltâs felé. Az ifjûsâg felfogâsa sok
kérdésben eltér a mienktôl, ami minden nemzedékvâltâsnâl
természetes, és ezt a kiilônbséget csak részlegeken felûl
emelkedô értékelés tudja âthidalni. Az ifjûsâg idealista, és ha
nem tudunk idealista légkôrt teremteni egyesûleteinkben (ami
a nézeteltéréseket természetesen nem zârja ki), akkor ezek az
egyesiiletek meddôk maradnak, kihalâsra itélik ônmagukat.

Talân tûl sokat beszéltem errôl a kérdésrôl, de az alapvetô
kapocs tisztâzâsa nélkûl hiâbavalô minden ûtkeresés. Ha
viszont ez megvan, akkor megvan annak az elôfeltétele is,
hogy a szétszôrôdottsâgban egymâsra talâljunk. Csak technikai
kérdés, hogyan lehet ezt a legjobban megvalôsîtani. Nehéz
kérdés ugyan, de megoldhatô. A jôvô szempontjâbôl bîztatô,
hogy vannak olyan mozgalmak (mint példâul a Râkôczi
Alapitvâny is), amelyek ezt megértik és zâszlôjukra tûzik.

Az ilyen szervezeteknek elsô célja, hogy az idôsebb
nemzedékek vilâgot behâlôzô személyes ismeretségen alapulô
kapcsolatait intézményes hâlôzattal helyettesitsék. Nem szabad
lekicsinyelni azt az értéket, melyet egy ilyen hâlôzat egyszerû
létezése jelent. A târsadalmi dinamika tôrvényei szerint
minden kis csoportnak hatalmas erôt ad, ha tudja, hogy sok
szâzan, sok ezren alapvetô kérdésekben egy célért dolgoznak.
A kôzôs alapvetô értékskâla tudatositâsa mellett tehât a
személyes és intézményes kapcsolatok kifejlesztése pârhuzamos
kôvetelmény, amelyekre a Râkôczi Alapitvânyon kîvûl sok mâs
példât is emlîthetnénk, tôbbek kôzôtt a clevelandi Magyar
Talâlkozôt. Az ilyen talâlkozôkat, szervezeteket ûgy kell tovâbb



fejleszteni, hogy azok az utânunk jôvô nemzedék szâmâra is
kézzelfoghatô valôsâgot jelentsenek.

A kôzôs értékalapokon, a kapcsolatok megteremtésén tûl
tehât elérkeztûnk a harmadik nagy teendôhôz: a gyakorlati
célok kitûzéséhez. Vigyâznunk kell arra, hogy ne elégedjûnk
meg a megszokott szôlamok hangoztatâsâval. Minden kor-
osztâly ûj vilâg, és az emigrâciôs ifjûsâg céljait mâsfajta,
âltalânosabb szempontbôl kell kijelôlni, mint az ôbazâban,
nem feledve ezek mellett természetesen a mindennapi tenni-
valôkat sem. Ilyen âltalânos cél a kisebbségi magyarok
belyzetének javîtâsa, szomorû sorsuk feltârâsa a vilâgkôzvé-
lemény elôtt, barâtokat, tâmogatôkat szerezni nem egy
târsadalmi vagy politikai vonalnak, de a magyarsâgnak. Nem
napi politika, nem vilâgrengetô szôlamok bangoztatâsa,
banem nemzetpolitika.

Hasonlô nemzetpolitikai munka, amit példâul a Protestâns
Szabadegyetem is végez: olyan irâsok kiadâsa, mint a
Jancsô-kônyv és egyebek, amelyek ottbon nem kemlbetnek
nyomdâba, mert nem egyeznek a bivatalos vonallal. Egy
kivételesen tebetséges nemzedék nôtt fel ottbon, és jôvônk
szempontjâbôl szomorû, bogy sûlyos anyagi kôrûlmények
kôzôtt, tâmogatâs nélkûl, szétszôrtan dolgozva fejlôdésûk és
kibontakozâsuk kétséges. Ezeket a csoportokat mentbetjûk
meg a magyar jôvô szâmâra, ba éreztetjûk velûk, bogy a
bivatalos kôzôny mellett vannak, akik szavaikat megballjâk.

A kis, mindennapi cél csak a nagy nemzetpolitikai
kérdésekbez képest kicsiny, de a magunk szempontjâbôl ôriâsi:
az egyszerû tûlélés. Itt csak az âltalânos keret felvâzolâsât
kiséreltem meg, mely munkânkat ôsszefûggôbbé és batâso-
sabbâ tebeti vagy legalâbb is gondolkodâsra kényszerit.

Azoknak pedig, akik esetleg elfogult nacionalistânak
bélyegeznének, azt ûzenem: nem akarom a magyarsâgot azok
fôlé a Duna-vôlgyi népek fôlé belyezni, akikkel sorsunk kôzôs,
alapvetô érdekeink kôzôsek és egymâsrautaltsâgunk oly nagy,
bogy mai ellentéteinket csak tôrténelmi aberrâciônak tekint-
betjûk, de tiltakozom az ellen, bogy képzelt vagy rég mûlt
bûnôk jegyében életfogytiglan mellveregetô meakulpâzâsra
legyunk îtélve szomszédaink és bazai kormânyaink részérôl.
Ez jôvônk sarkkôve. Minden mâs mulandô és mellékes.



A CLEVELANDI SZABADEGYETEM

ELÔADÂSSOROZATA

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1980. ÉVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZATA

Aprilis 11:
A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: dr. Nddas

Jdnos. Imât mond: ft. dr. Kôtai Zoltdn.
Kovâts Mihâly hajôra szâll. Dr. Eszterhds Istvdn elôadâsa

nagyszabâsû tôrténelmi regénye alapjân. Elnôkôl: dr. Somogyi
Ferenc Elôadâs utân dr. vitéz A es Imréné Chopin Polonaise
Op. 40. No. 1 mûvét adja elô zongorân.

Aprilis 25:
"Ha Isten velûnk, kicsoda ellenûnk?" A 400 éve szûletett

Bethlen Gâbor fejedelem emlékezete. Haraszti Endre (Hamil-
ton, Ont. Kanada) elôadâsa. Elnôkôl: nt.dr. Harangi Ldszlô.
Elôadâs utân Nyilas Ferenc magyar dalcsokrot ad elô zongorân

Mdjus 9 :
Nagyszabâsû NASA-fîlmbemutatô.
A magyar ifjûsâg érdeklôdésének ébrentartâsa tôrténelmi

és nemzeti hagyomânyaink irânt dr. vitéz Bodolai Zoltdn
(Marsfield. NSW, Ausztrâlia) "The Timeless Nation" cîmû s a
Magyar Talâlkozô arany Arpâd-érmével kitûntetett mûve
alapjân. Elôadja: dr. Somogyi Ferenc.

Csalddi est. Kôzremûkôdik: Batdry Frzsébet, Gyôrynê
Mezô Margit, Kiss Pdl, dr. Molndr Zsigmond és Szappanos
Mdrta, valamint az ifjûsâg részérôl Gdspdr Addm, aki
zongorân Beethoven Sonata Op. 49., No. 2., Movement 4.
cîmû mûvét adja elô és Gdspdr Andréa, aki Bach Menûettjét
mutatja be hegedûn édesanyja, Gdspdr Istvdnné zongora-
kîséretével. Mûsorvezetô: dr. NddasJdnos.

Mdjus 18 vasdrnap:
Délben 1 ôrai kezdettel târsasebédet rendezûnk dr. Wass

Albert îrô (Astor, EL) tiszteletére a Rhinelander-vendéglô



kûlôntermében (25973 Brookpark Rd.) Az ebéd és kôszôntôk
utân kivâlô îrônk Erdélyrôl, a kettôs jârom alatt szenvedô
erdélyi magyarsâgrôl, érdekûkben folytatott kûzdelmeinkrôl
szôl. Elôadâs utân szivesen vâlaszol a kérdésekre is.

Mdjus 25:
"Az ég legyen tivéletek, Ullôi-ûti fâk". Kosztolânyi Dezsô

est. Elôadô: Beniczky Addmné. Kôzremûkôdik: dr. Bogndmé
Gosztonyi Mdrta, Halmay Tihamémé és dr. Somogyi Ferencné

Mdjus 30:
A 60 éves Trianon. Megnyitô: dr. Nddasjdnos.
"Ôsi fôldùnk lelke oszthatatlan": dr. Somogyi Ferenc.

Trianon cîmû kôlteményét elôadja Kossdnyi Jôzsef. Amerika
szerepe a trianoni békekôtés kôrûl: Illés Kdroly. Hazafias
énekszâmokat ad elô: Buzdné Ormai Ildikô, zongorân Idséri:
Gyôryné Mezô Margit. Elszakîtott milliôk szenvedése: dr. Lôte
Pdl. A fiatal magyarsâg és Trianon: dr. Vareska Andréa.
Szôzat. Szavalja: Flokky Péter.



ÉLETRAJZI ADATOK

(A név utân zârôjelben a jelenlegi lakhelyct — a vâros és az àllam vagy orszâg nevét
— talàljuk. A * jelentése; szûletésének éve és helye. A nagy M bciû Magyarorszdg
rôvidîtése.)

BALOG ARPAD (Caen, Franciaorszâg) *1902, Bukarest,
România. Szûlei a mûlt szâzad végén vândoroltak ki Erdélybôl
Româniâba. Elemi iskolâba Bukarestben jârt, aboi akkor még
mûkôdôtt magyar iskola. Kôzépiskolai tanulmânyait Nagy-
vâradon folytatta, de amikor édesapja a moldvai gyûjtôtâ-
borban meghalt, Budapestre kerûlt, aboi a Képzômûvészeti
Fôiskolât lâtogatta. Kedvet kapott a mûkritikâra, amit azôta is
folytat. A huszas évek legelején Veress Endre mellé szegôdôtt,
aki a român-magyar viszonyok szaktôrténésze volt. Tôbb mint
1000 kônyvet, legalâbb 3000 napilap- és folyôirat-cikket
dolgozott fel magyar meg roman nyelven a Nemzeti Mûzeum
kônyvtârâban, az Egyetemi és a Fôvârosi Kônyvtârban,
valamint az Orszâgos Levéltârban. A magyar-român kér-
désben îgy szerzett pâratlan felkészùltsége alapjân kerûlt a
rômai magyar kôvetségre, aboi a politikai és kulturâlis
propaganda-osztâly keretében négy éven ât mûkôdôtt. Kû-
lônôsen fontes feladatokat végzett Észak-Erdély Magyaror-
szâghoz valô visszacsatolâsa érdekében az olasz kôzvélemény s a
diplomâciai kar tâjékoztatâsa révén. 1944 utân az olasz
sajtôban kôzôlt magyar vonatkozâsû cikkeket. 1949-ben
visszatelepûlt Franciaorszâgba, ahol mâr a mâsodik vilâg-
hâborû elôtt hosszabb ideig tartôzkodott, és francia nyelven
folytatott magyar târgyû irodalmi tevékenységet. 1979-ben
Pârizsban jelent meg "Histoire démythifiée de la Remanie"
cîmû kônyve, amelyben az 503 oldal terjedelmû "Histoire de la
Roumanie des origines a nos jours" cîmû roman propagan-
damû hûsz szerzôjének 25 évig irt âllîtâsait câfolta meg a
szerzôk sajât szavaival.

1980-ban az Ârpâd Akadémia a tudomânyos fôosztâly
tagjai sorâba hivta meg.

BECZE JÔZSEF (Balwyn, Victoria, Ausztrâlia) *1929,
Gyergyôditrô, Csik vârmegye, Erdély. Kôzépiskolai tanul-



mânyait Kecskeméten, majd Budapesten végezte. A budapesti
pedagôgiai fôiskolârôl politikai okokbôl eltâvolîtottâk, késôbb
vâd alâ helyezték és bebôrtônôzték. 1956 utân Ausztrâliâba
keriilt, ahol magyar lapokban kôlteményei és elbeszélései
jelentek meg. 1971-ben "Haragvô Isten elôtt", 1978-ban pedig
"Tilôk alatt" ônâllô verseskôtetet adott ki.

Az Ârpâd Akadémia kôzgyûlése 1980-ban meghivâs
alapjân az irodalmi fôosztâly rendes tagjai sorâba vâlasztotta.

VITÉZ CZANIK GÉZA DR. (Mûnchen, Németorszâg)
*1899, Bugyi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye.A Bibôthi Cza-
nik-csalâd sarja. Kôzépiskolai tanulmânyait Nagykôrôsôn vé
gezte. 1917-ben ugyanott érettségizett. Utâna tâbori tûzérként
katonai szolgâlatot teljesîtett, egy évig harctéren kûzdôtt, nagy
és kis eziist vitézségi érmet, tôbb mâs kitûntetést szerzett. A
hâborût kôvetôen egy ideig gazdâlkodott, aztân egyetemi
tanulmânyokat végzett. 1922 decemberében az âllamtudo-
mânyok doktorâvâ avattâk, 1925 decemberében pedig a
Kôzgazdasâgtudomânyi Egyetemen szerzett végbizonyîtvânyt.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye szolgabîrâja, majd aszôdi
fôszolgabîrâja lett. Êszak-Erdély visszacsatolâsa utân kikûl-
detésben Udvarhely vârmegyéhez keriilt, ahol tb. fôjegyzôvé
vâlasztottâk. 1944-ben Szolnok-Doboka vârmegye utolsô ma
gyar alispânja volt. Kôzéleti tevékenységével kûlôn is kivâlô
érdemeket szerzett. Szakcikkeit folyôiratok és napilapok
kôzôlték. Tôrténelmi, kulturâlis és kôzgazdasâgi vonatkozâsû
elôadâsokat tartott. A mâsodik vilâghâborû utân csaknem egy
évig amerikai hadifogoly volt. Kiszabadulâsa utân azonnal
bekapcsolôdott az emigrâciôs munkâba, tôbb szervezet,
egyesûlet alapitâsâban mûkôdôtt kôzre, szâmos jelentôs
munkakôrt és vezetô tisztséget lâtott el. Elôadâsokat tartott és
cikkeket îrt, tôbb kitûntetésben részesûlt, az MHBK eziist
érdemérmének és az Ârpâd Szôvetség hûség- és hivatâsrendi
nagy arany érmének is tulajdonosa.

BEL MEDICO ERZSÉBET (Hollywood, CA) * Budapest.
Gimnâziumi érettségi utân a budapesti Kereskedelmi Aka-
démiât végezte el. Leânykori neve Kultsâr Erzsébet. 1974-ig
Del Medico Pâl Agoston felesége volt. Irâsaival csak férje
halâla utân, mint a "Californiai Magyarsâg" munkatârsa
lépett a nyilvânossâg elé. Heti rovatânak cime a lapban: "Nem



fontos, de érdekes". Ûtleîrâsokat, rôvid elbeszéléseket, kônyv-
bîrâlatokat és kôlteményeket îr. 1975 ôta a Napnyugat
Irodalmi Kôrnek is tagja. "Pitypang" cîmû novellâs kôtete
1977-ben jelent meg s 1979-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Az Ârpâd Akadémia 1979-ben meghîvâs alapjân az
irodalmi fôosztâly rendes tagjai kozé vâlasztotta.

FEJÉR IMRE DR. (Toronto, Ontario, Kanada) *1914,
Zilah, M. A kolozsvâri egyetemen 1939-ben avattâk az
orvostudomânyok doktorâvâ. 1942-ben sport-, 1943-ban pedig
belgyôgyâsz szakorvosi képesîtést szerzett, majd a kolozsvâri
magyar egyetemen tanârsegéd lett. 1944/45-ben a m. kir.
honvédség kôtelékében katonaorvosi szolgâlatot teljesîtett.
1945-tôl 1947-ig a németorszâgi Mannheimben és Heilbronn-
ban az UNRA-kôrhâz rôntgen-osztâlyânak vezetôje volt.
1948/49-ben szakorvosként Sopronban mûkôdôtt, 1949-tôl
1954-ig Békéscsabân kôzkôrhâzi fôorvos, 1954-tôl 1956-ig
pedig Budapesten a Magyar Sportorvosi Intézet fôorvosa volt.
1956 utân elôszôr ottawai kôrhâzakban nyert alkalmazâst,
aztân kûlônbôzô torontôi kôrhâzakban mûkôdôtt, 1959-ben
magângyakorlatot kezdett, de e mellett kôrhâzi feladatokat is
ellâtott, kutatômunkât végzett. 1963-ban az American Géri
atrie Society, majd 1972-ben az American Collège of
Angiology tagja, legutôbb pedig a Q.ueen Elizabeth kôrhâz
Psychogeriatric Unit-jânak feje lett. 1980-ban az angliai
Nottingham-ben a Psychogeriatrics International Club el-
nôkévé vâlasztottâk. Ez az ûjonnan alakult orvostudomânyi
nemzetkôzi târsasâg legkôzelebb 1981-ben Nyugat-Német-
orszâgban rendezi meg kéthetes kongresszusât, amelyen az
idôskori elmegyôgyâszat kérdéseit tâgyaljâk meg. A kong-
resszust Fejér Imre dr. szervezi, aki a legkorszerûbb orvos
tudomânyi âgazatnak vilâgviszonylatban is egyik legkivâlôbb
ûttôrôje. 29 kôzzétett szaktanulmânya kôzûl az utôbbiak mâr
mind ôregkori gyôgyâszati kérdésekkel foglalkoznak.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
(orvostudomânyi osztâlyânak) meghîvott, rendes tagja.

EEKETÉNÉ KORÉNY LIVIA (Kastl ûber Amberg/Ober-
pfalz, Németorszâg/ * M. Kôzépiskolai tanulmânyait Kar-
cagon és Debrecenben, egyetemi tanulmânyait Debrecenben,
Grâcban és Lipcsében végezte. Debrecenben kôzépiskolai



tanâri oklevelet szerzett. Elsô verseskôtetét a Gârdonyi
Târsasâg adta ki, amelynek ûgyvezetô titkâra volt. Tôbb mâs
irodalmi târsasâg is meghîvta tagjai sorâba. A Magyar
Asszonyok Nemzeti Szôvetségének vezetôségi tagja s a Magyar
Asszony belsô munkatârsa lett. Kôlteményeit a fôvârosi lapok
rendszeresen kôzôlték, zenei szerzeményeit a budapesti râdiô
mûsorain kôzvetîtették. Mint elôadômûvész, majdnem az egész
orszâgot bejârta. A mâsodik vilâghâborû utân a Passauban
megalakult magyar gimnâziumban tanîtott. 1948-ban Mérey
Aurélnéval egyutt megindîtotta az emig^âciôs magyarsâg
egyetlen nôi folyôiratât, a Magyar Nôk-et, amelynek kiadâsât
1950-ben férje, Fekete Sândor vette ât. Bekapcsolôdott a
cserkészmozgalomba. A Magyar Cserkész Szôvetségnek iigy-
vezetô elnôke, 1953-ban târselnôke, majd alelnôke lett. Leg-
utôbb a kastli magyar gimnâziumban tanîtott. Nagyon sok
cikke, kôlteménye, tanulmânya jelent meg. 1979-ben kôlte-
ményeinek egy kisebb csokra "Bajor akâcok alatt" cimmel
bronz Arpâd-érmet nyert. 1980 ôta az Arpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak meghîvott rendes tagja.

HEGYI ZOLTAN (Turner, A.C.T., Ausztrâlia) *1911,
Fehértemplom, Temes vârmegye, M. Fgyetemi tanulmânyait
Debrecenben végezte. Kémia-fizika szakos kôzépiskolai tanâri,
majd vegyészmérnôki oklevelet szerzett. A mâsodik vilâghâ-
borûban tartalékos mérnôkkari tisztként vett részt, aztân ôt
éven ât tolmâcsként mûkôdôtt. Brazîliâba vândorolt ki, ahol
portugâl nyelven négy technikai szakkônyvet irt, spanyol
mûfordîtâst végzett. 1964 ôta mint vegyész Ausztrâliâban
mûkôdôtt, mâsfél évet Ûj-Guineâban a Lae mûegyetemen
tôltôtt. 1976 ôta nyugalomban van, csak szépirodalommal fog-
lalkozik. Tîz ônâllôan megjelent kôtete kôzûl bat szépirodalmi
mû. Két szinmûvét is elôadtâk. 25 humoreszket tartalmazô kô
tete nyomdai elôkészûletben, 4 munkâja pedig kéziratban van.

1980 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
rendes tagja.

JUHÀSZ FAZEKAS ILONA (Toronto, Ontario, Kanada)
*1907, Mezôtùr. Kôzépiskolai tanulmânyainak elvégzése utân
a Képzômûvészeti Fôiskolân festészetet tanult, Deâk Ebner
Lajos tanîtvânya volt. Késôbb nagy hatâssal volt râ korân
elhunyt férje, Fazekas P. Lajos, a kivâlô festômûvész is. 1956



utân gyermekeivel egyiitt Torontôban telepedett le, ahol
tehetségével hamarosan sikereket ért el. Szâmos kiâllîtâson
mutatta be alkotâsait, amelyeknek tûlnyomô része magyar
vonatkozâsû. Legkiemeikedôbb mûvei kôzé tartozik a Ma-
gyarok Nagyasszonyârôl, Bartôk Bélârôl, Kodâly Zoltânrôl és
Mindszenty biborosrôl készûlt portréja, a Millenniumi Em-
lékmû, a Vârhegy és a Parlament, no meg a hortobâgyi
csikôsok hangulatos âbrâzolâsa. 1979-ben megrendezett to-
rontôi kiâllîtâsân 21 képét mutatta be. Ezek kôzûl 9 volt
olajfestmény, a tôbbi pasztell. A Magyar Talâlkozôk képzô-
mûvészeti kiâllîtâsain is tôbbszôr vett részt és mindig
érdeklôdést keltett.

1980-ban az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja lett.

KEVICZKY KALMAN Qackson Heights, NY) *1909,
Ruttka, Turôc vârmegye, M. A Ludovika Akadémia elvégzése
utân 1932-tôl 1945-ig tényleges katonai szolgâlatot teljesîtett, a
honvédség szemléltetô oktatâsi môdszerének megteremtôje,
majd a vezérkar filmosztâlyânak mûvészeti vezetôje lett. 1945
utân kûlônleges beosztâsban a heidelbergi amerikai fôpa-
rancsnoksâghoz, majd az IRO-hoz, 1952-ben pedig az Egyesûlt
Âllamokba kerûlt, ahol az UFO-kérdés kiértékelésére kapott
megbizâst. 1966-ban a Nemzetkôzi Ûrbiztonsâgi Kôzpont
keretében az UFO-k felderitô tevékenységének nemzetkôzi
ellenôrzésére tett javaslatot, majd életre hivta az "Interna
tional UFO Galactic Spacecraft Research and Analytic
Network" szervezetét. 1969-ben az American Institute of
Aeronautics and Astronautics tagja lett. 1977-ben az Elsô
Nemzetkôzi UFO Kongresszus katonai fôelôadôja volt. A
tovâbbiakban emlékiratokban sûrgette a nemzetek kormâ-
nyainak biztonsâgi intézkedéseit. 1980 elején az angol lordok
hâzânak UFO-bizottsâga elôtt ismertette a kérdést, 1981
januârjâban pedig az Egyesûlt Allamok elnôkéhez intézett
emlékiratâban Nemzetkôzi Urbiztonsâgi Kôzpont létesitését
sûrgette. Kutatâsainak eredményeit Timefor the Truth — the
Cosmic Watergate cimmel angol és francia nyelven szândé-
kozik hamarosan nyilvânossâgra hozni.

Az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak 1980 ôta
meghîvott rendes tagja.



KOCSONDY ZOLTAN (Grand Rapids, MI) *1907,
Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait Szegeden és Budapesten
végezte. A budapesti Werbôczy gimnâziumban érettségizett.
Utâna a szegedi Ferenc Jôzsef tudomânyegyetemen jogot
hallgatott. Cserkésztiszt és levente fôoktatô lett. 1928-ban
katonai szolgâlatra jelentkezett. Tôbb csapattestnél és kii-
lônbôzô beosztâsokban teljesîtett szolgâlatot, részt vett a
délvidéki bevonulâson és 1942-ben a német téli hadjâratban is.
Tôbb kitiintetést kapott és fôhadnagyi rangea emelkedett.
1944-ben Szenc katonai kôzigazgatâsi vezetôjévé nevezték ki.

Katonai szolgâlatai kôzt megoszlô polgâri életében széles-
kôrû és tôbb irânyû, vâltozatos târsadalmi tevékenységet fejtett
ki, sokféle munkakôrt lâtott el. 1939-ben példâul két
gazdâtlanul maradt felvidéki téglagyâr vezetésére kapott a
kormânytôl megbîzâst. Aztân Szencen szikvîzûzemet, rum- és
likôrgyârat létesitett.

Hâzassâgot 1941 âprilis 24-én Kôrôsladânyban kôtôtt
Tôrôk Jûliâval, aki a szeghalmi reâlgimnâziumban végzett.
Kivâlô teniszjâtékos volt, tôbb versenyen érmet nyert, tôbbszôr
bajnoksâgot nyert csapat tagja volt és megnyerte a nyugat-
magyarorszâgi nôi pâros bajnoksâgot is.

Hâzassâgukbôl 6 gyermek szûletett: Jûlia Klâra, Emese
lldikô, Gyôngyvér, Zoltân Gyula, Gyula Lajos és Lajos Lâszlô.
Ezeknek sorrendben 2,2,3,2,4 gyermekûk van.

A Kocsondy-csalâd 1950-ben kerûlt Grand Rapids-re. A
hâzastârsak mindketten munkât vâllaltak, e mellett élénk
târsadalmi tevékenységet folytattak. A férj sportegyesûletet,
magyar iskolât és magyar labdarûgô-csapatot szervezett.
1973-ban az Egyesûlt Magyar Alap tagegyesiileteként meg-
alakult a Western Michigan Gare Club, amelynek titkâra és
pénztârosa lett (s azôta is az). Ez a kôr évente hârom bazârt
rendez, amely fôleg magyar sûtemények elârusîtâsâbôl 1980-
ban 1.300 $ bevételre tett szert. A bazârok lelke Kocsondy
Zoltânné. A kôr 7 év ôta magyar nyelvtanfolyamot tart fenn és
8-9 magyar asszony ônzetlen kôzremûkôdésével fejti ki âldâsos
tevékenységét kûlônbôzô jôtékonysâgi és magyar célok tâmo-
gatâsâra.

1980-ban a Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga a
Kocsondy csalâdot tûntette ki "az év magyar csalâdja" cimmel.



KOSTYA SÂNDOR DR. (Toronto, Ontario, Kanada)
*1910, Kassa, M. Egyetemi tanulmânyait Szegeden és
Budapesten végezte. Kôzépiskolai tanâri és bôlcsészettudo-
mânyi doktori oklevelet szerzett. Kalocsân tanîtott. A mâsodik
vilâghâborû idején katonai szolgâlatot teljesîtett. Részt vett az
1956-os felkelésben. Utâna csalâdjâval egyutt Kanadâba
emigrâlt. A montréali egyetemen szlavisztikât és keleti
nyelveket tanult, M.A. fokozatot szerzett, majd kanadai
kôzépiskolâban tanîtott. Megszervezte a magyar tanârok
munkakôzôsségét s a magyar érettségi tanfolyamot. Szemle
dmmel irodalmi és kôzmûvelôdési folyôiratot szerkesztett.
Szâmos cikke jelent meg, sok elôadâst tartott. A Krônika cîmû
havi folyôiratnak elôbb szerkesztô-bizottsâgi tagja, 1981 ôta fô-
szerkesztôje. 5 ônâllô kôtete és 2 hosszabb tanulmânya jelent
meg. Szâmos cikket îrt és sok elôadâst tartott. "The Pan-SIav-
ism" G. mûvének kézirata 1980-ban arany Ârpâd-érmet nyert.

1979 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

LENDVAY IMRE (St. Louis, MO) *1909, Vécs, Heves
vârmegye. Iskolai tanulmânyainak befejezése utân mûbu-
torasztalosi képesîtést szerzett, majd népmûvészeti târgfyakat és
berakâsos (intarziâs) mûvészi bûtorokat, képeket készitett. Az
Egyesûlt Âllamok fennâllâsânak 200. évfordulôjâra Zâgonyi
Kâroly amerikai magyar hôs springfieldi lovasrohamârôl
âllîtott ôssze ugyancsak berakâsos fatâblaképeket, amelyek a
bicentenniâlis ûnnepségeken âltalânos tetszést arattak. Ezeket
a képeket 1978-ban a XVIII. Magyar Talâlkozô képzômû-
vészeti kiâllitâsân is bemutatta. A két kép ezûst Arpâd-érmet
nyert. Kûlôn emlitést érdemel még "Ugetô paripa" és "Szem-
lélôdô kis kutya" cîmû berakâsos képe.

1980 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti osztâlyânak
levelezô tagja.

NANA YENDRE DR. (Los Angeles, CA) * Gyôr. Egyetemi
tanulmânyait a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter tudomâny-
egyetemen végezte. 1956-ig Budapesten ûgyvédi gyakorlatot
folytatott. Az Egyesûlt Allamokba 1957 jûniusâban érkezett és
Los Angelesben telepûlt le. Jogi tanulmânyait a South-
western egyetemen folytatta, utâna Los Angelesben 15 éven ât
bankszolgâlatot végzett. Tôbb magyar és kétnyelvû lap



munkatârsaként fejt ki szak- és kôzîrôi tevékenységet. A
Californiai Magyarsâg cimû hetilapban a Vildghelyzet rova-
tânak szerzôje. Ilyen cîmmel a Napnyugat îrôi Kôr kiadâsâban
megjelen mûvét a Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga
1980-ban arany Ârpâd-éremmel tùntette ki.

1978 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

DR. NÀNAY ENDRÉNÉ MEDVEGY MÀRTA (Los
Angeles, CA) * Békéscsaba. Kôzépiskolai tanulmânyait
Budapesten végezte. Gimnâziumi érettségije utân a Szinia-
kadémia nôvendéke lett. Amikor végzett, a budapesti Madâch
Szînhâz szerzôdtette. Shakespeare "Hamlet" cîmû darab-
jâban Ophelia szerepét jâtszotta 125 elôadâson. A szinjât-
szâssal pârhuzamosan angol nyelvet és kônyvelést tanult. 1952
és 1956 kôzt kônyvelô volt. 1957-ben férjével egyiitt Los
Angelesben telepedett le és kônyvelôi âllâst kapott. Jelenlegi
munkahelyén 15 év ôta teljestt szolgâlatot. Fôkônyvelô és cége
pénziigyi osztâlyânak vezetôje. Csendben sokat fâradozik a
magyarsâg érdekében is. Kûlôn emlitést érdemel, hogy az
olaszorszâgi menekûlttâborbôl 50-nél tôbb magyart hozatott az
Egyesûlt Âllamokba és mindegyiknek munkât is szerzett.
Magyarsâgmentô tevékenységében két legkôzvetlenebb mun-
katârsa és tâmogatôja: férje, Nânay Endre dr. és leânya,
Nânay Jûlia.

NÉGYESY IRÉN (Smithville, OH) * Szentesen szûletett,
kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte. Budapesten rendôr-
tisztviselô lett, a mûegyetemen bôlcseletet hallgatott. 1944-ben
férjhezment, visszakerûlt Szentesre, aboi a Csongrâdmegyei
Hîrlap rendszeresen kôzôlte verseit. Irodalmi kôrt alakitott s az
Ûj Ember munkatârsa lett, gyârban is dolgozott. Amikor
ôzveggyé lett, 1965-ben Bécsbe menekùlt. Onnan mâsodik
férje segltette ki Amerikâba. Irâsait tôbb magyar lap
rendszeresen kôzôlte. Amiôta mâsodszor is ôzvegy lett, minden
idejét az irodalomnak szenteli. Elsô verseskôtete Vasmrdg
cîmmel jelent meg, amely 1980-ban eziist Ârpâd-érmet nyert.
Ûjabb verskôtete Tûzvtrdg cîmmel jelenik meg.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.



SALYNÉ ZIRCZY ILONA DR. (Montréal, Québec,
Kanada) * M. Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten, Szé-
kesfehérvârott és Sopronban végezte. Egyetemi tanulmânyait a
budapesti kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen fejezte
be, ahol bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet szerzett.

1944-ben magyar és francia nyelvbôl s irodalombôl meg
filozôfiâbôl tanâri képesîtést nyert. Egyetemi tanulmânyaival
pârhuzamosan a Sajtôkamara ûjsâgîrôi tanfolyamât is el-
végezte.

1945-ben Bajororszâgon keresztûl Pârizsba kerult, aboi
francia âllami ôsztôndîjjal folytatta tanulmânyait, s miutân a
kétéves francia sajtôtanfolyam vizsgâit igen jô eredménnyel
letette, oklevelet szerzett. 1947-ben a pârizsi békekonferenciân
ûjsâgîrôi minôségben vett részt. Az Ahogy Lehet magyar
folyôirat munkatârsa volt, késôbb két francia napilapnâl nyert
alkalmazâst.

1949 tavaszân hâzassâgot kôtôtt Saly Gyôrgy szkv. m. kir.
honvéd szâzadossal, akivel 1951 ôszén kerult Kanadâba, ahol
20 éven ât tanîtott. 1978-ban egészségi okokbôl kérte
nyugdîjazâsât.

1959 ôta hivatâsân messze tûlmenôen igen értékes kôzéleti
tevékenységet fejtett ki. Magyar vonatkozâsban is sok elôadâst,
irodalmi estet, férjével egyûtt kiilôn négy finn-észt-magyar
estet rendezett, magyar népmûvészeti kiâllîtâsok rendezô
bizottsâgânak tagjaként mûkôdôtt, tolmâcsként szerepelt, az
angol és francia nyelvû râdiôban, sajtôban nyilatkozatokat
tett, nevelô és kultûrmunkât végzett.

Elsô mûve, "Leânyszemmel" cîmû verseskôtete 1943-ban
még Budapesten jelent meg. "Old Westmount" cimd tôrténeti
tanulmânyât 1967-ben adtâk ki s az EXPO kiâllîtâsân
terjesztették. Idôkôzben szâmos cikke és nagyon sok kôlte-
ménye jelent meg.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

SOLYMOSSY OLIVÉR DR. (Stockholm, Svédorszâg) *
1914, Noszoly, M. Kôzépiskolai tanulmânyainak elvégzése
utân a kolozsvâri egyetem hallgatôja lett, 1940-ben tanâri ok
levelet szerzett. Késôbb a budapesti egyetemen folytatta tanul
mânyait, 1948-ban bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet ka-



pott. Elôbb a budapesti Ady Endre Kultûrotthon igazgatôja-
ként mûkôdôtt Szentendrén, 1964 ôta Budapesten âltalânos is-
kolai tanâr volt. 1973 ôta Svédorszâgban Iakik, ahol îrâsait a
svéd râdiô is kôzvetîtette. Tôbb mûve magyar és svéd nyelven
nyomtatâsban is megjelent. Legûjabb kétnyelvû kônyve, a
"Jâratlan utakon" 1980-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia meghivott tagja.

DR. SZABLYA JÀNOSNÉ BARTHA-KOVÀCS ILONA
(Pullman, WA) *1934, Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait
is Budapesten végezte. 1951-ben Szablya Jânos dr-hoz ment
feleségul, aki késôbb a Washington âllami egyetem tanâra lett.
(Hâzassâgukbôl 7 gyermek sziiletett.) A Washington egye-
temen orosz, német, francia nyelvbôl és irodalombôl B.A.
fokozatot, British Columbia egyetemén pedig "Sales and
Marketing Management"-bôl oklevelet szerzett. A magyaron
kivûl angolul, németûl, franciâul, oroszul és latinul tud. Tôbb
irodalmi kôr tagja. 1967 ôta ônâllô îrô. Angol, német és
magyar nyelven tôbb mint 60 cikke jelent meg. 1979-ben
befejezetlen kéziratâval elnyerte a "Senator Tom Martin
Mémorial Award"-ot. Elôadô, CCD-tanîtô, tanâcsadô, tol-
mâcs, mûforditô.

1956-ban 1000-nél tôbb magyar menekûltnek beutazâsi en-
gedélyét készitette elô, kôzremûkôdôtt a soproni egyetem
vancouveri letelepîtésénél, magyar templom szerzésében.
Ônâllô behozatali iizletet szervezett és vezetett. 1963-ban
Vancouverbôl Pullmanba (WA) kôltôzôtt, s ott végzett kivâlô
târsadalmi munkât. Szâmos szervezetben vâllalt vezetô szerepet

és ônzetlen kôzremûkôdést. 1965/66-ban a Women's Program
ASEE National Convention kôltségvetését készitette el (a
konvenciôn 2500-an jelentek meg). 1966/67-ben a Lady Lions
alelnôke volt. 1974-ben az amsterdami Eurocon '74-on

"Energy and Culture" cîmmel elôadâst tartott.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
rendes tagja.

THIERY ÀKOS DR. (Camarillo, CA) *1909, Temesvâr,
M. Egyetemi tanulmânyait Rômâban, a pâpai Gregorian
egyetemen végezte, ahol a bôlcsészet doktorâvâ avattâk.
1937-ben Bukarestben kônyvelôként helyezkedett el. 1939-tôl
1941-ig az A. A. de Telefoane pénzûgyi igazgatôjânak



helyettese volt. 1941-ben Budapesten az Eternit Mûvek,
1943-ban pedig a MANAT olajkûtfûrô vâllalat fôkônyvelôje
lett. Ôt évig Németorszâgban tartôzkodott. 1951-tôI 1961-ig
Newr Yorkban a French American Banking Corporation
fôkônyvelôjeként, 1961-tôl 1966-ig pedig Los Angelesben a
United California Bank IBM 1401 "programmer"-eként
mûkôdôtt. 1966-tôI 1974-ig Systems analyst volt s mint assistant
vice président vonult nyugalomba.

Filozôfiâval, tudomânyos kérdésekkel Româniâban is, az
Egyesûlt Âllamokban is csak szabad idejében foglalkozott,
îrâsait, hosszû évek folyamân felgyiilemlett tanulmânyait most
készîti sajtô alâ. Legutôbb az erdélyi magyarsâg kérdésével
kapcsolatban indîtott el igen figyelemre méltô adatgyûjtô és
kutatômunkât.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

TÔTH LASZLÔ DR. (Rôma, Olaszorszâg) *1910, Gyôr.
Kôzépiskolai tanulmânyait a gyôri bencéseknél végezte.
1928-ban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait, mint ôsztôn-
dîjas, a pécsi egyetem bôlcsészeti karân, majd kûlfôldi
ôsztôndîjjal a rômai és a paviai egyetemen végezte. Kôzépis
kolai tanâri oklevelét Pécsett szerezte meg, a bôlcsészettudo-
mânyok doktorâvâ summa cum laude Debrecenben avattâk.
1934-ben tanârsegéd lett a pécsi egyetem Olasz Intézetében,
1935-ben a rômai Magyar Intézet titkâri teendôinek ellâtâsâval
és a rômai egyetem magyar lektorsâgâval blztâk meg.
1938-ban a nâpolyi egyetemen, 1939-ben ugyanott a keleti
fôiskolân magyar lektor lett. 1942-ben a rômai Magyar Intézet
helyettes igazgatôjâvâ nevezték ki. 1943-ban a debreceni
egyetemen az olasz nyelv és irodalom elôadâsâval bîztâk meg.
1946-ban ûjra kikûldték Olaszorszâgba. 1948-ban vissza
akartâk rendelni Magyarorszâgra, de szolgâlati helyén maradt
és folytatta mûkôdését, 1956-ban olasz âllampolgârsâgot
szerzett. 1957-ben az olasz kôztârsasâgi érdemrend lovagke-
resztjével tûntették ki, 1960-ban Rômâban a magyar nyelvbôl
és irodalombôl magântanârrâ habilitâltâk. 1978-ban a nâpolyi
Instituto Universitario Orientale keretében szervezett elsô

olaszorszâgi magyar nyelvi és irodalmi tanszék nyilvânos rendes
tanârâvâ nevezték ki. 1980-ban ugyanott a kelet-eurôpai ta-



nulmânyokkal foglalkozô szeminârium igazgatôjâvâ vâlasz-
tottâk.

Magyar-olasz nyelvtana 4 kiadâst ért meg. Négy mâsik
szakmunkâja kôzûl kettô magyar, kettô pedig olasz nyelven
kerûlt kiadâsra. "Emlékszôttes" cîmû ônéletrajzi regényét
1976-ban Munchenben adtâk ki. Megjelent még 4 magyar-
olasz és 2 olasz-magyar mûfordîtâsa is. Magyar és olasz
folyôiratokban szâmos irodalomtôrténeti, iskolaszervezettani
és môdszertani tanulmânya, valamint prôzai és lirai mûfor
dîtâsa jelent meg.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

VALENTIN BÉLA DR. (Hawthorn, Victoria, Ausztrâlia)
*1906, Apâca, Brassô vârmegye, M. 1923-ban Budapesten
érettségizett. Fôiskolai tanulmânyait 1927-ben a Ludovika
Akadémiân fejezte be. 1930-ban a Honvéd Sporttanâr- és
Vivômesterképzô Intézetben szerzett szakképesltést. 1934-tôl
1939-ig a m. kir. Képzômûvészeti Fôiskolân folytatott tanul-
mânyokat, amelyeknek befejeztével tanâri oklevelet kapott.
1944-ben a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen a
mûvészettôrténet és régészet târgykôrében cum laude a
bôlcsészettudomânyok doktorâvâ avattâk. Mint hadimûzeumi
beosztott, majd igazgatô, festészettel, restaurâlâssal és hadi-
épîtészeti kutatômunkâval foglalkozott. Hivatalosan "ônâllô
tudomânyos kutatô"-nak minôsîtették. 1950-ben kiadta "Bu-
davâr hadiépîtészete" cîmû kônyvét, a kôvetkezô évben
azonban, mint osztâlyidegent, szolgâlatâbôl elbocsâtottâk.
Azôta képek és falfestmények restaurâlâsâval foglalkozott.
1956-ban Ausztriân keresztûl Ausztrâliâba vândorolt ki.

Melbourne-ben képzômûvészeti alkotâsaival, festményeivel
hamarosan elismerést vîvott ki. Hîrnevét kûlônôsképpen
ôregbîtette XXllI. Jânos pâpârôl alkotott kitûnô festménye,
majd a melbournei olasz templom részére festett képe Szent
Istvânrôl (amelynek eredeti tanulmânyrajzât az MHBK ottani
csoportjânak adomânyozta). Restaurâtori tevékenységének
valôban minden elismerést megérdemlô eredményeirôl a fiâval
egyûtt kiadott "Restoration. The Art of the Restorer" cîmû
mûve szâmol be.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.



VALENTIN BÉLA (Hawthorn, Victoria, Ausztrâlia)
*1953, Budapest. 1956-ban szùleivel egyùtt kerûlt Ausztriâba,
majd onnan Ausztrâliâba, aboi kozépiskolai tanulmânyait is
végezte. Melbourne-ben, 1972-ben érettségizett a Victorian
Universities and Schools Examinations Board elôtt. Mûvészeti

tanulmânyokat apja, dr. Valentin Béla mûtermében és a
"Caulfield Institute of Technology" tanfolyamân végzett.
1978-ban eurôpai tanulmânyutat tett, Magyarorszâgon, A-
usztriâban, Német-, Francia-, Olasz- és Gôrôgorszâgban,
Angliâban, a Vatikânban, Jugoszlâviâban jârt. Ugyanebben az
évben az angliai Oxfordban és Zâgrâbban restaurâtori
kongresszuson vett részt. Azôta levelezés ûtjân âllandô
kapcsolatban van szâmos mûzeummal és restaurâlâsi kôz-
ponttal. Âllandô foglalkozâsa és hivatâsa; képzômûvészeti
alkotâs és mûalkotâsok restaurâlâsa. Elért sikereirôl a "Res-
toration. The Art of the Restorer" cimû mû szâmol be,
amelynek târsszerzôje.

1980 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott tagja.

VASZARY GABOR (Lugano, Svâjc) * 1905, Budapest.
A Képzômûvészeti Fôiskolân festôi képesîtést szerzett, majd
1924 utân Pârizsban folytatta tanulmânyait. Francia lapok
munkatârsa és 4 budapesti napilap pârizsi tudôsîtôja lett. Fest-
ményeit Budapesten és Pârizsban âllîtotta ki. Kônyveit és il-
lusztrâciôit a Pallas Kônyvkiadô adta ki. 1932 ôta Budapesten
lakott, regényeket, szînmûveket, filmeket îrt, rendezett.
"Monpti" cimû regénye, amelyet 28 nyelvre forditottak le,
vilâgsikert aratott. 1948 ôta a svâjci Luganoban folytatja Irôi
és festômûvészi tevékenységét. Szâmos regényét mâs nyelvekre
is lefordîtottâk, magyarul tôbbszôr kiadtâk. Mint festômûvész,
a Szinyei Merse Pâl dîj nyertese lett. Kônyvillusztrâciôit is
gyakran jutalmaztâk.

Csalâdjânak szâmos kivâlô tagja ismeretes. Gyôrgy mûvé-
szettôrténész, Kolozs biboros hercegprîmâs, Jânos festômûvész,
Lâszlô szobrâszmûvész, ifjabb Jânos szînmûîrô és szînhâzi
rendezô, Piroska neves szînmûvésznô volt.

1980 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak meg
hîvott rendes tagja.
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XII.
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AZ ÂRPÂD AKADÉMIA TAGJAI
1981 mârcius 15-én
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Bethlen Ferenc dr. 1968, T, Platzburg, New York
Birô Béla dr. 1969 M, 1970 T, Wien, Austria
Boba Imredr. 1978, T, Seattle, Washington
Bodolai Zoltân dr. 1978, T, Sydney, NSW, Australia
Bodô Sândor 1973, M, Nashville, Tennessee
Bognâr Kâlmân dr. 1969, T, Sarasota, Florida



Bogyay Tamâs dr. 1968, T, Mûnchen, West Germany
Bonis Lâszlô 1970, I, Sac Paulo, Brasil

Bôdô Kâroly 1973, I, Pasadena, California
Brosné Karikâs Cecîlia 1974, M, Springfïeld, Virginia
Bûjdosô Bâlint 1975, 1, Devon, Pennsylvania
Burgyân Aladâr 1966, IT, rk, Cleveland, Ohio
Buzajânos 1978, I, Los Angeles, California
Buzâné Ormai Ildikô 1974, M, Bay Village, Ohio
Châszâr Ede dr. 1973, T, Indiana, Pennsylvania
Cholnoky Tibor dr. 1967, T, Greenwich, Connecticut
Csapô Endre 1970, I, Merrylands, NSW, Australia
Csepi Béla 1980, I, Cleveland, Ohio
Csernohorszky Vilmos dr. 1976, T, Neuburg-Donau, West

Germany
Csocsânjenô dr. 1976, T, Oxford, England
Csonka Jânos dr. 1976, T, Bôle, Switzerland
nt. Csordâs Gâbor 1979, T, New York, New York
Csôka Istvân 1971, M, Woodhaven, New York
Czakô Kâroly 1977, T, Seven Hills, Ohio
Czettler Antal dr. 1980, T, Brugg, Switzerland
Czibon Rôzsa 1967, M, Chicago, Illinois
Czikann Zichy Môric dr. 1968, T, Bryn Mawr, Pennsylvania
Daday Fernc 1975, M, Burbank, California
D'Albert Ferenc dr. 1966, M, Chicago, Illinois
D'Albert Maria 1967, M, Chicago, Illinois
Daruvar, de Yves 1972, th, Paris, France
Daniel Katinka 1967, M, Santa Barbara, California
DeâkSândor 1975, T, Seattle, Washington
Del Medico Frzsébet 1979, I, Hollywood, California
ft. Dengl Miklôs, O.F.M. 1978, I, Youngstown, Ohio
Dezséry Andrâs dr. 1977, I, Adelaide, S.A., Australia
Décsy Cyula dr. 1968, T, Bloomington, Indiana
Diôszeghy Tibor 1970, I, Neuss, West Germany
ft. Dittrich Imre, C.op, 1971 1, 1975 tb, Wien, Austria
Dobanos Stevan 1969, M, Westport, Connecticut
Dominits Lâszlô dr. 1978, T, Talladega, Alabama
Domjân Ârpâd 1975, M, Nortb Hollywood, California
Domjân Jôzsef 1970, M, Tuxedo Park, New York
Domokos Sândor * I, Winnipeg, Manitoba, Canada
Domonkos Lâszlô dr. 1968, T, Youngstown, Ohio



Dorogi Lajos dr. 1976, T, Bowdoinham, Maine
fôt. DômôtôrTibor 1979, 1, Akron, Ohio
Dreisziger Nândor 1973, T, Kingston, Ontario, Canada
Egeghy Péter 1975, M, Northridge, California
Egyed Miklôs dr. * T, New London, Ohio
Egyiid Anna 1976, 1, Los Angeles, California
Endrey Antal dr. 1971, T, Mardan Leongatha, Australia
vitéz Erdélyi Istvân 1978, T, Long Island City, New York
Erdélyi Jôzsef * M, New York, New York
Eszenyi Lâszlô * T, Bethesda, Maryland
Értavy Barâth Katalin dr. * 1, Stone Mountain, Georgia
vitéz Falk Viktor 1979, T, Westlake, Ohio
Fazakas Ferenc 1974, 1, Mountain View, California
FâbiânJôzsef 1972, 1, Pittsburgh, Pennsylvania
Fâj Attila dr. 1977, T, Arenzano-Genova, Italy
Fây Ferenc 1968, 1, Toronto, Ontario, Canada
Fehér Anna 1979, T, Buenos Aires, Argentina
Fejér Imre dr. 1980, T, Toronto, Ontario, Canada
Fejér Pâl 1978, T, Mount Clemens, Michigan
Feketéné Korény Lîvia 1980, 1, Kastl, West Germany
Ferencz Béla 1972, M, Venice, California
Fényes Maria 1972, 1, Los Angeles, California
Fésûs Andor dr. 1975, T, Baltimore, Maryland
Fiedler Kâlmân dr. * M, Chicago, lllinois
Fischer Viktor 1973, T, Wantagh, New York
Flôriân Tibor * I, New Milford, Connecticut
Fûry Lajos dr. 1966, I, Washington, District of Columbia
Gallô Géza dr. 1978, 1, Nunawading, Victoria, Australia
Gallus Sândor dr. 1966, T, Nunawading, Victoria, Australia
Gara Imre 1972, M, Calgary, Alberta, Canada
Gara Imréné 1972, M, Calgary, Alberta, Canada
Garay Andrâs dr. 1977, T, Collège Station, Texas
Gâbor Âron dr. 1972, 1, Mûnchen, West Germany
ft. Gabriel Asztrikdr., O.Praem., * T, Notre Dame, Indiana
Gâch Gyôrgy 1969, M, New York, New York
Gâll Ferenc, 1969, M, Paris, France
ft. Gâspâr Mârton 1970, T, Windsor, Ontario, Canada
Gratzer Miklôs dr. 1978, T, Syracuse, New York
Gyallay-Pap Domokos dr. 1979, T, Toronto, Ontario, Canada
Gyékényesi Gy. Lâszlô 1966, rk, Cleveland, Ohio



Gyimesi Gyula 1979, I, Ennismore, Ontario, Canada
Gyimesy Kâsâs Ernô 1967, M, New York, NY
Gyôrgyey Klâra 1972, 1, Orange, Connecticut
Hahn Gellért dr. 1980, I, Campsie-Sydney, NSW, Australia
Halâcsy Endre dr. 1975, T, Reno, Nevada
Hampeiné Tallôs Kitty 1978, M, Cleveland, Ohio
vitéz Hamvas Jôzsef 1978, T, Toronto, Ontario, Canada
Haraszti Endre 1971, T, Hamilton, Ontario, Canada
Hecker Henrik 1971, T, Newport, Virginia
Hegyi Zoltân 1980, I, Camberra, Australia
Helcz Tibor 1978, M, Syracuse, New York
Hellebranth Berta 1971, M, Atlantic City, NewJersey
Hellenbranth Helena 1971, M, Atlantic City, New Jersey
Homonnay Elemér 1968, T, Cleveland Heights, Ohio
Horvay Câbor dr. 1970, T, Amherst, Massachusetts
nt. Hunyadi Lâszlô * 1, Linden, NewJersey
niés Lajos 1966, 1, Brandenton, Florida
lllyés Elemér dr. 1976, 1, Neuhaus-Schliersee, West Cermany
Incze Lajos dr. 1979, T, Lewiston, Maine
ft. Irânyi Lâszlô dr., Sch.P., 1979, T, Washington D.G.
Ivanich Miklôs 1969, M, Chesterfield, Missouri
Ivâni Zoltân dr. * 1, New York, New York
Ivânyi Cyôrgy 1980, T, Fairview Park, Ohio
Jablanczy Lâszlô dr. 1973, T, Hamilton, Ontario, Canada
Jablânczy Sândor dr. 1974, T, Vancouver, B.C., California
Jakô Céza dr. 1969, T, Melrose, Massachusetts
ft. Jaszovszky Jôzsef dr. 1970, T, Menlo Park, California
Jeney Viktor 1971, M, Riverdale, Maryland
Juharos Istvân 1971, M, Sedona, Arizona
Juhâsz Fazekas llona 1980, M, Toronto, Ontario, Canada
nt. Juhâsz Imre 1980, 1, Cleveland, Ohio
Kannâs Alajos dr. 1970, 1, Los Angeles, California
Kapôtsy Béla dr. 1978, T, New York, New York
Kassay Dezsô dr. * T, Sarasota, Florida
Katona Sândor 1979, T, Mûnchen, West Cermany
Kaveggia Lâszlô dr. 1971, T, Banville, lllinois
Kâlmân Rudolf dr. 1968, T, Cainesville, Florida
Kâvâssy Klâra 1975, M, Cleveland, Ohio
Kelemen Cyôrgy dr. 1967, T, Los Angeles, California
Kelemen Pâl dr. 1973, T, Norfolk, Connecticut
Kerecsendi Kiss Mârton 1971, I, Fairview Park, Ohio



Kertész Lâszlô 1975, I, Garfield, Newjersey
Keviczky Kâlmân 1980, T, Jackson Heights, New York
Kézdy Vâsârhelyi Béla dr. * T, Stockholm, Sweden
Kisjôkai Erzsébet, * I, Hilversum, Holland
Kiss Ferenc 1980, M, Sao Paulo, Brasil
Kissjânos 1977, M, Bay Village, Ohio
Klaudinyi Lâszlô 1968, M, Wien, Austria
Kocsis-Szùcs Ferenc dr. 1970, T, New Castle, Pennsylvania
Koe-Krompecher Lâszlô dr. 1974, T, Columbus, Obio
Kokas Eszter dr. 1974, T, Cbapel Hill, Nortb Carolina
Koôsa Antal * 1, Détroit, Illinois

Kopits Imre dr. 1974, T, Baltimore, Maryland
KossânyiJôzsef 1967, 1, Lakewood, Obio
Kostya Sândor dr. 1979, T, Toronto, Ontario, Canada
Koszorus-Varsa Gabriella 1970, M, Fort Washington, MD
Kosztolânyi Kâroly dr. 1974, T, Villers les Nancy, France
Kosztolnyik Zoltân dr. 1974, T, Bryan, Texas
Kovâcs Jôzsef dr. 1974, T, Kew Gardens, New York
Kovârczy Istvân 1979, T, Sôdertalje, Sweden
Kônnyii Lâszlô 1976, 1, St. Louis, Missouri
Kôrôsi Szabô Péter 1970, I, London, England
KurCsaba 1971, M, Warren, Obio
Kutas Erzsébet 1974, I, Rosemont, Pennsylvania
Kûbrner Béla dr. * T, 1975 tb. St. Louis, Missouri
nt. Lajossy Sândor * 1, East Croydon, England
Lendvay Imre 1980, M, St. Louis, Missouri
Lengyel Alfonz dr. 1970, T, Fort Mitcbel, Kentucky
Légrâdy Tamâsdr. 1971, M, Willowdale, Ontario, Canada
Lintner Antal dr. 1975, T, Pittsburgb, Pennsylvania
Lôkkôs Antal 1968, I, Genova, Switzerland
Ludânyi Andrâs dr. 1973, T, Ada, Obio
Lux Andrâs 1979, T, M, Westlake, Obio
Magoss Imre dr. 1974, T, Williamsville, New York
Makk Imre 1976, M, Honolulu, Hawaii
Makk Imréné 1976, M, Honolulu, Hawaii
msgr. Marina Gyula dr. 1978, T, Perrypolis, Pennsylvania
Mâté Imre dr. 1967, T, Los Angeles, California
Medgyesi-Mitcbang Zsuzsa dr. 1968, T, Tuscaloosa, Alabama
ft. Mebrle Tamâs dr., O.Praem., 1975, T, Freiburg, Svâjc
ft. Meskô Lajos, Scb.P., 1975, T, Devon, Pennsylvania
Mérô Ferenc 1966, I, Erfstadt, West Germany
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Miskajânos 1976, I, Lethbridge, Alberta, Canada
Mitnyân Lâszlô dr. 1978, T, Montréal, Quebec, Canada
nt.vitéz Mohai Szabô Béla 1977, M, Bernardo do Campo,Brasil
nt. Molnâr Âgoston * T, New Brunswick, New Jersey
Molnâr Jôzsef 1978, T, Largo, Florida
Molnâr Lâszlô 1979, M, Bad Hall, Austria
Molnâr Zsigmond dr. 1974, 1, Cleveland, Ohio
MoravcsikJ.M.E. dr. 1971, T, Stanford, California
Mosonyi Istvân 1967, T, Caracas, Venezuela
Môr Jôzsef 1970, M, Phoenix, Arizona
NagyÂkosdr. 1977, T, Adelaide, S.A. Australia
Nagy Gyôrgy dr. 1979, T, Toronto, Ontario, Canada
Naphegyi Imre 1971, I, Winnipeg, Manitoba, Canada
Nâdas Gyula dr. 1966, IT, rk, Cleveland, Ohio
Nâdasjânos dr. 1966, IT, T, Cleveland, Ohio
Nâdas Rôzsa dr., 1975, IT, T, Cleveland, Ohio
Nânay Endre dr. 1979, I, Los Angeles, California
Nâvori Kornél dr. 1966, I, Grosse lie, Michigan
Negyedi Szabô Margit * I, New York, NY
vitéz Nemes Gusztâv 1970, I, Winnipeg, Manitoba, Canada
Nemeskéry Lâszlô 1978, I, Linz, Austria
Nemeskéry Lâszlôné 1978, M, Linz, Austria
Nemesszeghyjenô 1971, M, Adelaide, S.A., Australia
NeszlényiJudit 1970, M, Covina, California
Négyesy Irén 1980, I, Smithville, Ohio
vitéz Németh Ernô dr. * I, Vanier, Ontario Canada
Németh Gyula * 1, Bronxville, New York
Noël Péter 1976, T, Edmonton, Alberta, Canada
Novotny Alajos dr. 1970, T, Merion, Pennsylvania
Nyirâdy-Szabô Imre 1970, I, Santa Monica, California
Nyirjesy Istvân dr. 1975, T, Bethesda, Maryland
Olâh Gyôrgy 1973, I, El Puma Villa Cordoba, Argentina
Olâh Lâszlô dr. 1966, T, Sarasota, Florida
Ormaijânos 1978, M, Bay Village, Ohio
Orsolya Jôzsef 1977, M, Norfolk, Virginia
Ôs-Nagy Istvân 1972, M, Steinach, Switzerland
Ôsze Andrâs 1980, M, New York, NY
Padânyi Gulyâsjenô 1966, T, Billings, Montana
Pallôs Lôrânt * T, Huntsville, Alabama
Pattantyus Tamâs 1975, T, Pittsburgh, Pennsylvania



Pâdâr Istvân dr. 1975, T, Sarasota, Florida
Petry Béla 1974, T, M, Maitland, Florida
Pilisi Pâl dr. 1979, T, Sainte-Foy, Quebec, Canada
Piralla Zoltân 1967, M, Caracas, Venezuela

Polôny Elemér 1971, M, New York, New York
Pôta Jôzsef 1975, M, Washington DC
ft. Prokop Péter 1968, M, Roma, Italy
Puky Pâl dr. 1967, T, San Cristobal, Venezuela
Pulvâri Kâroly dr. 1967, T, Washington, District of Columbia
ft. Râkos Raymund O.F.M.Conv., dr.* T, Vatican. Italy
Rektor Béla dr. 1977, T, United States of America

Rozanich Istvân * I, Caracas, Venezuela

Rozsnyai Zoltân 1971, M, Knoxville, Tennessee
Ruttkay Arnold 1976, I, Brighton-Le-Sands, NSW, Australia
SaâryÉva 1973, I, M, Lugano, Switzerland
Salyné Zirczy Ilona dr. 1980, T, Montréal, Q.uebcc, Canada
Sândor Andrâs 1976, T, McCraw, New Jersey
Sârvâri Éva 1973, I, Toronto, Ontario, Canada
Schimert Arnd dr. 1970, T, Rosemont, Pennsylvania
Schwalb Miklôs 1976, M, Boston, Massachusetts
Sebeok Tamâs dr. 1967, T, Bloomington, Indiana
SelmeczyJôzsef 1975, T, Pittsburgh, Pennsylvania
SelyeJânos dr. 1967, T, Montréal, Q.uebec, Canada
Siegmeth Alfréd 1978, T, Irvine, California
Simsayjânos 1977, 1, New Brunswick, New Jersey
Sirchich Lâszlô 1977, T, Cleveland, Ghio
Solymossy Olivér dr. 1980, I, Stockholm, Sweden
Somogyi Ferenc dr. 1966, IT, T, Cleveland, Ghio
Somogyi Lél 1979, T, Cleveland, Ghio
Somorjai A. Gâbor dr. 1970, T, Berkeley, California
ft. SomosJôzsef 1980, M, St. Louis, Missouri
St. ClairJôzsef 1978, T, Scott Valley, California
dr. Stibrânjânosné * I, Clearwater, Florida
Stirling Gyôrgy 1977, 1, Falls Church, Virginia
Stubner Gyula 1976, I, Gardena, California
Sulyok Vince 1968, I, Gslo, Norway
Szablya Jânos dr. 1969, T, Pullman, Washington
dr. Szablya Jânosné 1980, Pullman, Washington
Szabô Barna dr. 1972, T, St. Louis, Missouri
Szabô Istvân dr. 1976, T, Philadelphia, Pennsylvania
msgr. Szabô Jânos 1969, tb, Miami, Florida



dr. Szabô Kârolyné 1977, M, Oakland, California
Szabô Pâl dr. 1970, T, Saarbrûcken, West Germany
dr. Szakâts Istvânné 1975, 1, West Germany
Szalôki Zoltân dr. 1979, T, Charlottesville, Virginia
vitéz Szathmâry KârolyC.M., * 1, Etobicoke, Ontario, Ganada
Szâz Zoltân dr. 1969, T, Washington, District of Columbia
SzebedinszkyJenô 1970, I, Pittsburgh, Pennsylvania
Szebehely Viktor dr. 1968, T, Austin, Texas
Szeleczky Zita 1971, M, Hollywood, Galifornia
Szendrey Tamâs dr. 1974, T, Erie, Pennsylvania
Szentpétery Szabolcs dr. 1978, T, Midlothian, Virginia
Szepessy Zoltân dr. 1967, T, Berga, Sweden
Székely Imre dr. 1967, T, Huntingdon Valley, Pennsylvania
Székelyjânos 1976, M, Augsburg, West Germany
Széll Sândor dr. 1967, T, México D.F., México
Széll Tamâs dr. 1977, T, Tenafly, NewJersey
ft. Szépe Lâszlô dr. 1979, 1, Waukesha, Wisconsin
Széplaki Jôzsef 1973, T, Phillipsburg, NewJersey
Szilassy Sândor dr. * T, Turnersville, New Jersey
Szirmai Endre dr. 1975, T, Stuttgart, West Germany
Szôts Vilmos 1971, M, México D.F., México
Szûts Gâbor 1976, 1, Johanneshov, Sweden
Tallôs Môric 1971, M, Philadelphia, Pennsylvania
Ternay Kâlmân 1968, T, Portland, Oregon
Thiery Âkos dr. 1980, T, Los Angeles, California
dr. Thieryné llona 1971, 1, Los Angeles, California
Tollas Tibor * 1, Mûnchen, West Germany
Tôth Istvân 1975, M, Hollywood, California
Tôth Lâszlô dr. 1980, 1, Roma, Italy
ft. Tôth Veremund, O.S.B. dr. 1967, T, Sao Paulo, Brasil
Tôrôk Béla dr. 1971, T, Sydney, NSW, Australia
Tôttôsy Ernô * I, Bruxelles, Belgium
Tuba Istvân dr. 1968, T, Pittsburgh, Pennsylvania
ft. Tûz Tamâs 1967, 1, Scarborough, Ontario, Canada
Valentin Béla dr. 1980, M, Hawthorn, Victoria, Australia
Valentin B. Ôdôn 1980, M, Hawthorn, Victoria, Australia
Valkô Lâszlô dr. * T, Spokane, Washington
Vareska Gyôrgy dr. 1974, T, Cleveland, Ohio
Varga Ferenc 1968, M, Delray Beach, Florida
Varga Sândor 1975 rk, Cleveland, Ohio



Varsânyi Gyula dr. 1976, T, Adelaide, S.A., Australia
Vaszary Gâbor 1980, 1, Lugano, Switzerland

nt. Vatai Lâszlô dr. 1970, T, Weston, Ontario, Canada
Vâcz Elemér dr. 1967, T, Buenos Aires, Argentina
Vâli Ferenc dr. 1967, T, Miami Beach, Florida
VârdyBéladr. 1968, T, Pittsburgh, Pennsylvania
Vârdy Huszâr Âgnes dr. 1974, T, Pittsburgh, Pennsylvania
Vietoriszjôzsef dr. 1974, T, Pittsburgh, Pennsylvania
Vindis Zoltân 1980, I, Henley, South Australia
nt. Vitéz Ferenc dr. 1971, T, Perth Amboy, New Jersey
Vladâr Pâl dr. 1978, T, Caracas, Venezuela

grôf Wass Albert dr. 1968, 1, Astor Parle, Florida
Weôres Gyula dr. 1969, T, Helsinki, Finland
Zadubân Gyôrgy 1970, M, Willowdale, Ontario, Canada
ZâborszkyJânos 1970, M, St. Louis, Missouri
Zâhony A. Jôzsef 1975, rk, Westlake, Ohio
Zsigmond Elemér dr. 1974, T, Lincolnwood, Illinois

Elhunytak:
(Az utolsô évszâm, hô és nap az elhalâlozâs idôpontja.)

Alapi Endre 1974, M, Cleveland, Ohio 1981 februâr 13
Asbôthjenô 1971, M, Bées, Ausztria, 1974
BajuszÔrsdr. 1967, T, Montréal, Qjuebec, Canada
Bakâcs Gyôrgy dr. 1967, T, Los Angeles, CA, 1978 ârpilis 24
Balogh Ferenc dr. 1975, M, Hollywood, CA, 1977
Baross Gâbor 1967, T, Chalons-sur-Marne, France, 1971
ft. BâtoriJôzsef, Sch.P. dr. 1972, T, Devon, PA, 1975
fôt. Béky Zoltân dr. *, T, Washington, DC, 1978 nov. 25
Béldy Béla dr. *, 1, Toronto, Ontario, Canada, 1975
Botond Pâl dr. 1970, 1, Auburn, Australia, 1978
bârô Csâvossy Leô dr. * Budapest, 1970
CseryC. Mihâlydr. * T, Montréal, Que., Canada, 1979
Csighy Sândor * I, Marrero, LA, 1979
D'Albert Gyula 1967, M, Chicago, IL, 1979 oktôber 14
Dâlnoki Veress Lajos 1971 T, 1975 tb, London, 1976 âprilis 7
Dâniel Ernô 1967, M, Santa Barbara, CA, 1976
Deâk Ferenc dr. 1968, T, New York, NY, 1972
Eckhardt Tibor dr. 1967, T, New York, NY, 1972
nt. Egyed Aladâr * T, Cleveland, OH, 1974



Erdélyi Istvân 1967, T, Sao Paulo, Brasil, 1969
Eszlâry Kâroly dr. 1970, T, Paris
Fehér Mâyâs Jenô dr. 1968, T, Buenos Aires, 1978 aug 17
Felsôôry Attila dr. 1974, T, San Marine, CA, 1980 nov. 18
Ferenczy Zoltân 1972, I, Elmhurst, NY, 1979
vitéz Gâlôcsy Zsigmond 1971 T, tb, Toronto, 1977
Gyékényesi Gyôrgy dr. 1970, I, Cleveland, OH, 1973
Hajmâssy Ilona 1967, M, Bethesda , MD, 1974
Harcsâr Ferenc dr. 1971, T, Ottawa, Canada, 1979
Havasy Bajân Sândor * M, Passaic, NJ, 1975
Horvâth Zoltân dr. 1971, I, Indianapolis, IN, 1978
vitéz Illésy Gyula * T, Paraiso, Brasil, 1971
vitéz Kaczvinszky Pâl dr. 1966, IT, Cleveland, 1972, okt. 25
Kardos Talbot Béla dr. * T, Washington, DC, 1974
Kézdi Kovâcs Elemér 1969, M, New York, NY, 1979
vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc 1975 tb, Arnstorf Schloss, 1980
Kiss Ôdon 1971, I, Kingston, Ont. Canada, 1972
Klobusiczky Dénes dr. 1967, T, Sao Paulo, 1974
vitéz Koszorus Ferenc 1967, T, Washington, DC, 1974
Kovâts Andor dr. 1968, T, Montclair, Newjersey
ft. Kôtai Zoltân dr. 1970, I, Cleveland, OH, 1980jûlius30
Kôrmendi Ferenc 1967, I, Washington, DC, 1972
Kôszegi Farkas Istvân 1971, I, Wellington, New Zealand, 1979
Kramâr Jenô dr. 1967, T, Fllensburg, WA, 1981
Lantosné Szabô Flza 1972, I, Toronto, Ont. Canada 1974
Laurisin Lajos dr. 1971 M, 1975 tb, New York, NY, 1977
nt. Ludwig A. Artûr dr. 1972, T, Fast Chicago, 1981 feb. 23
Macartney Carlile Aylmer dr. * T, 1969 tb. Oxford, 1978
vitéz Magyarosy Sândor 1969 tb, Cleveland, OH, 1972
Majores Mârton dr. 1974, T, Fast Print, CA, 1979
nt. Makârjânos 1971, T, Franklin, NJ, 1978
ft. Mécs Lâszlô, O.Praem, 1966, I, tb, Pannonhalma, 1978
Mindszenty Jôzsef bîboros 1971 dîsztag. Bées, 1975 mâjus 6
Môzsi Istvân 1970, M, Cleveland, OH, 1980 december 8
Nagy Frigyes dr. * M, Chicago, IL, 1970
Nehéz Ferenc 1971, I, Los Angeles, CA, 1979januâr28
Németh Nândor 1971, M, New York, NY, 1978
Nyirjesy Sândor dr. * T, Fnglewood, NJ, 1971
Oszlânyi Robert 1968, T, Cleveland, OH, 1976 mâjus 30
Pâlinkâs Lâszlô dr. 1967, T, Firenze, Olaszorszâg, 1974



Petry Béla 1967, T, Sao Paulo, Brasil, 1976
vitéz Pongrâcz Istvân 1967, M, New York, NY, 1978
Puky Péter dr. 1974, T,Jamaica Plain, MA, 1974
Radnay Rudolf 1969, M, Cleveland, Ohio, 1978
Radnayné Bauer Erzsébet 1970, M, Cleveland, Ohio, 1972
Schiller Ilona 1970, I, Landau-Pfalz, West Germany, 1981
Serly Tihor dr. 1968, M, Longview, Washington, 1978
Szâsz Béla dr. 1966, T, Cleveland, OH, 1974
Széles Jôzsef 1975, M, Cleveland, OH, 1980 decemher 6
Szitnyai Zoltân dr.* I, 1975 th, Salzhurg, 1978
Thegze-Gerher Miklôs 1967, M, Détroit, Michigan, 1971
Tokay Lâszlô dr. 1967, T, Youngstown, OH, 1978
nt. VasvâryÔdôn 1968, T, Washington, DC, 1977
Vârady Imre dr. 1968, T, Roma, 1974
vitéz Vittay Béla 1973 rk, Cleveland, OH, 1975
Zâdorjenô 1967 M, 1975 th, Los Angeles, CA, 1977

AZ ARPAD SZÔVETSÉG TAGJAI
A sorvégén talâlhatô szâm jelentése: (1) azév magyarjaként, (2) azév magyar

csalâdjânak fejeként, (3) kôzéleti êrdemeinek elismeréseként
a nagy arany Arpâd-csillag tulajdonosa.

Aha B. Titus, Cleveland, Ohio
Adorjân Ferenc, Surfers Paradise, Australia
Andrôczi Ferenc, Buckhanon, West Virginia
nt. Ashôth Gyula, Détroit, Michigan
Âdâm Tihor, Calgary, Alherta, Canada
vitézÂghy-Ashôth Zoltân, Haies Corners, WI (3)
Âgoston Ede dr., Oakland, California
hârô Bahô Tivadar dr., Bodensee, West Germany
t. Balâssy Géza, Cleveland, Ohio (2)
Balla Andrâs dr. Linz, Austria
Ballô Istvân dr., Cleveland, Ohio
vitéz Baranchi Tamâska Endre, Sarasota, Florida
Baranski Tihor, Amherst, New York
Batizy Gusztâv dr., Akron, Ohio (2)
Bândy Lâszlô dr., Solon, Ohio
Bârâny Antal, Burwood, Australia
Bârâny Istvân, Cleveland, Ohio
Benedek Sândor dr., Savons, New York
Beniczky Adâm, Cleveland, Ohio



nt. Bernhardt Béla, Cleveland, Ohio
Bibô Balâzs dr., Woodside, California
Bîrô Zoltân, Cleveland, Ohio
Bodnâr Gâbor, Garfield, NewJersey (1)
Bodnâr Istvân, South Pasadena, California
Bodô Sândor, Nashville, Tennessee
Bognâr Kâlmân dr., Sarasota, Florida
Bokor Istvân, Skokie, Illinois
ft. Bolvâry Pâl, Pittsburgh, Pennsylvania
Bôdô Kâroly, Pasadena, California
Bôszôrményi Sândor, Cleveland, Ohio
Brâdy Zsombor, Montréal, Quebec, Canada
vitéz Buda Lajos, Maitland, Florida
Burgyân Aladâr, Cleveland, Ohio
fôt. Bûtôsijânos dr., Bridgeport, Connecticut
Csaszkôczy Emil, Hirschberg, West Germany
Csejtey Béla, Bedford Heights, Ohio (2)
Gsengôdy Gyula, St. Louis, Missouri
Csôkajenô, Boston, Massachusetts
Gsomay Gyôrgy dr. Chicago, Illinois
nt. Csordâs Gâbor, New York, NY
Csôke Rezsô dr., Washington, District of Columbia
vitéz Czanik Géza dr., Mûnchen, West Germany (3)
Czigler Arnold, Avondale, Australia
Czike Ernô, Chicago, Illinois
Dara Ferenc, Bronx, New York
Delneky Istvân dr., Chicago, Illinois
Demecs Dezsô dr. Pine Bluff, Arkansas
Detre Gyula, Montréal, Q,uebec, Canada
Diôszeghy Tibor, Neuss, West Germany
Dobolyi Ârpâd, Cleveland, Ohio
Dominits Lâszlô dr. Talladega, Alabama
Domonkos Mikô Mâria, Toronto, Ontario, Canada
Dorogi Lajos dr., Bowdoinham, Maine
fôt. Dômôtôr Tibor, Akron, Ohio
Draskôy Gyôrgy, St. John's Nfld., Canada
vitéz Duska Lâszlô, Calgary, Alberta, Canada
Eiler Andrâs, Waukesha, Wisconsin
Elek Sândor dr., Chadstone, Australia
Endrey Antal dr., Marden, Victoria, Australia



Eôry Katalin, Vancouver, Canada
Erdélyi Jôzsef, Aurora, Illinois
id. Erôss Andor, Bridgeport, Connecticut
vitéz Falk Viktor, Westlake, Ohio
Earkas Zoltân, Savanna Beach, Florida
Eazakas Eerenc, Mountain View, California
Eedâk Jôzsef, San Diego, California
Eerentzy Tibor, Toronto, Ontario, Canada
Einta Mihâly, Monterey, California
Elôriân Tibor, New Milford, Connecticut (1 )
Eodor Gyulâné, Détroit, Michigan (3)
Eorgâch Gâbor, New York, New York
Eôldvâry Gâbor, Matraville, Australia
Ericke Valér, Cleveland, Ohio
Eûgedy Lâszlô, Springfield, Pennsylvania
EûlôppJôzsef, Calgary, Alberta, Canada
Eùry Lajos dr., Washington, DC (3)
Gaâl Imre dr., Mûnchen, West Germany
Gallô Géza dr., Nunawading, Australia
Gallus Sândor dr., Nunawading, Australia
Gâlfi Géza dr., Sausheim, France
Gâll Ede, Chicago, Illinois
vitéz Gânthay Béla dr., Maintal, West Germany
ft. Gelencsér L. Pal, Santa Ana, California
Gratzer Miklôs dr., Syracuse, New York
Gyallay-Pap Domokos dr., Toronto, Ontario, Canada
Gyékényesi Gy. Lâszlô, Cleveland, Ohio
Gyimesy Kâsâs Ernô, New York, NY (3)
Gyurkovich Sândor, Steinheim/M. West Germany
Halâsz Lâszlô, San Fernando, California
vitéz HamvasJôzsef, Toronto, Ontario, Canada
Hâmory Vârnagy Dalma dr.. Mari, West Germany (3)
Hegyi Istvân, Chula Vista» California
ft. Henkey-Kônig Kâroly dr., Toronto, Ontario, Canada
Hetyey Sândor, Fairfield, Australia (3)
Hézsely Ferenc, Calgary, Alberta, Canada
HitesJ. Lâszlô dr., San Francisco, California
Holusa Bert dr., Honolulu, Hawaii
Hoyos Jânos dr., Valhalla, New York, NY
ft. Horvâth Ârpâd Benedek, Los Angeles, California



ft. Irânyi Lâszlô dr., Washington, District of Columbia
Ivânyi Gyôrgy, Fairview Park, Ohio
Jablânczy Sândor dr. Fredericton, Canada
Jani Istvân, Concord, Australia (3)
ft. JaszovszkyJôzsef dr., Menlo Park, California
dr. Jâlics Kâlmânné, Cleveland, Obio (2)
Jellacbicb Lâszlô, Miami, Florida
Jôkay Lajos, Niles, Illinois
Jônâk Ernô, Cleveland, Obio
Jubâsz Lâszlô, Mitcbam, Australia

Kabdebô Ferenc, Cleveland, Obio
Kassay Dezsô dr., Sarasota, Florida (3)
Kaszâs Cyula, Vancouver, Britisb Columbia, Canada
Katona Céza, Falls Cburcb, Virginia
Kâkonyi Kâroly, Cleveland, Obio
nt. Kecskemétby Lâszlô, St. Flelena, California
Keglevicb Kâroly, Los Angeles, California
Kemenes Mâtyâs, Erlanger, Kentucky
Kerecseny Bârâny Ida, Cleveland, Obio
vitéz Keresztes Lajos, Calgary, Alberta, Canada
Kezes P. Béla dr., Caracas, Venezuela
Kircbmayer Istvân, Forest Hills, New York
Kiss Pâl, Cleveland, Obio
Klinga Jôzsef, Cleveland, Obio
Klobusitzky Tibor dr., Spokane, Washington
Kocsis F. Lôrânt dr. Winnipeg, Canada
Kocsis-Szûcs Ferenc dr. New Castle, Pennsylvania
Kocsondy Zoltân, Crand Rapids, Micbigan
Kocsondy Zoltânné, Crand Rapids, Micbigan (2)
Kollânyi Kâroly, Mûncben, West Cermany
Kontz Zoltân dr. Sarasota, Florida

Koôsa Antal, Détroit, Micbigan (3)
Korcbma Miklôs, Toorak, Australia

Korponay Miklôs, Toronto, Ontario, Canada
Kossânyi Miklôs, Bay Village, Obio
Kovâcs M. Câbor, Brooks, Canada

Kovâcs Istvân dr., Toronto, Ontario, Canada
Kovâcs Lâszlô, St. Louis, Missouri

Kovâts Vilmos dr., Cleveland, Obio
Kôrôsi Szabô Péter, Crowtborne, England



Kristôf Sândor dr. Winnipeg, Manitoba, Canada
Kun-Szabô Istvân, E. Brunswick, Newjersey
KuthyJôzsef, Mexico City, Mexico
Kûhrner Béla dr. St. Louis, Missouri (3)
nt. LajossyS. Tamâs, Croydon, England
Lâszlô Béla dr., Cleveland, Ohio
Lendvay Imre, St. Louis, Missouri
Lengyel Alfonz dr.. Fort Mitchell, Kentucky
Lengyel Elek, Bridgeport, Connecticut
Leszek Géza dr., Westfield, New York
Ligeti Lâszlô, Pittsburgh, Pennsylvania
Linka Lâszlô, Cleveland, Ohio
Lovass Ârpâd, Mûnchen, West Germany
Lôrincz Jânosné, Warm Minerai Springs, Florida
Lux Andrâs, Westlake, Ohio
Madarâsz Andrâs, Nanaimo, Canada
Madarâsz Istvân, Downsview, Ontario, Canada
Madarâsz Pâl dr., Monterey, California
Major Lâszlô dr., E. Linfield, Australia
msgr. Marina Gyula dr., Perrypolis, Pennsylvania (3)
nt. Markovits Pâl, Carmichaels, Pennsylvania
Mayer Gyôrgydr., Kingston, Canada
Mâté Imre dr. Los Angeles, California
Mâté Kâroly, Toronto, Ontario, Canada (3)
ft. Meskô Lajos, Devon, Pennsylvania
Mészâros Istvân, Innsbruck, Austria
nt. Mihâly Ferenc dr., Toronto, Ontario, Canada
Mikehâzy Istvân dr., Cleveland, Ohio
Mogyorôssy Lâszlô, Chicago, Illinois
nt. vitéz Mohai Szabô Béla, Brasil
Moldân Ferenc, Brickfield Hills, Australia
Molnâr Gyôrgy Zoltân, Détroit, Michigan
Molnâr Gyula dr., W.Lafayette, Indiana
Molnâr A. Istvân, Cleveland, Ohio
Molnâr Jôzsef, Largo, Florida
Môr Jôzsef, Phoenix, Arizona (3)
Moser Gyôrgy, Cleveland, Ohio (2)
ft. Mustos Istvân, Devon, Pennsylvania
Nagy Âkos dr., Hyde Park, Australia (2)
nt. Nagy BalâzsDezsô, Calgary, Alberta, Canada



NagyGyula, Chickora, Pennsylvania (2)
Nagy Lajos, Albany, California
Nagy Zoltân dr., Toronto, Ontario, Canada
Nagyivân Lajos dr., Southport, Connecticut
Nâdas Gyula dr., Cleveland, Ohio
Nâdas Jânos dr., Gleveland, Ohio (1)
Nâdas Rôzsa dr., Cleveland, Ohio (3)
Nâvori Kornél dr.. Grosse Ile, Michigan (3)
Negyedi Szahô Margit, New York, NY (3)
vitéz Nemes Gusztâv, Winnipeg, Canada
Nemeskéry Lâszlô, Linz a/D, Austria
vitéz Németh Ernô dr., Vanier, Canada
Németh Gyula, Bronx, New York
ft. Nimrôd Ferenc, San Francisco, California
Nôgrâdy Lâszlô dr., Malihu, California
ft. Nyika S. Béla dr.. Détroit, Michigan
Nyilas Ferenc, Cleveland, Ohio
Nyirâdi-Szahô Imre, Santa Monica, California
Nyirjesy Istvân dr., Bethesda, Maryland
Oakar, Mary Rose, Cleveland, Ohio (1)
Olâh Frzséhet, Flwood, Australia
dr. vitéz OrmayJôzsefné, Toronto, Ontario, Canada
Padânyi Culyâsjenô, Billings, Montana
Palotâs Céza, Melbourne, Australia (3)
Papp Zsigmond, North Clenn, Colorado
Perei Andrâs, Behinderfendorf, Austria
Péchy Sândor, Lincoln Park, Michigan
Pintér Lâszlô, Cleveland, Ohio

Pôka Frvin, Mill Valley, California
Pôtajôzsef, Washington, DC
Puky Pâl dr. Caracas, Venezuela
Puskâs Istvân dr., Buffalo, New York
Puszta Béla, Denver, Colorado
Rauch Kâroly, Hawthorn, Australia (3)
ft. Râkos B. Raymund dr., Vatican (3)
Reischl Marcel dr., Montréal, Canada
vitéz Relie Ferenc, Columhus, Ohio
vitéz Rédey L. Câhor, Kôln, West Cermany
Répâs Mihâly, Chesterland, Ohio
Ripa Kâroly dr., Chicago, Illinois (3)



Rosta Lajos dr., Seven Hills, Ohio
Rupprecht Pâl dr., Minneapolis, Minnesota
Saly Béla, North Hollywood, California
SalyGyôrgy, Montréal, Quebec, Canada
Sârkôzy Imre, Denver, Colorado
vitéz Sebô Ernô, Calgary, Alberta, Canada
vitéz Serényi Istvân, New York, NY
Solymos Maria dr., Cleveland, Ohio
Soltay Istvân, Toronto, Ontario, Canada
Somogyi Ferenc dr., Cleveland, Ohio (3)
dr. Somogyi Ferencné, Cleveland, Ohio (3)
Somogyi Lél, Cleveland, Ohio
Spilka Ferenc, Pittsburgh, Pennsylvania
Szabados Ernô dr., Independence, Missouri
SzabadosJôzsef dr., Annecy Le View, France
Szabô Pâl dr., Riegelsberg, West Cermany (3)
nt. Szabô Zoltân, S. Norwalk, Connecticut
Szarka Lajos, Philadelphia, Pennsylvania
vitéz Szathmâry Kâr dy, C.M., Etobicoke, Canada (3)
Szâraz Andrâs, Stuttgart, West Cermany
Szâzdi Sândor, Kassel, West Cermany
Szebedinszkyjenô, Pittsburgh, Pennsylvania (3)
Szegedi Dénes, Robinsville, New Jersey
Szendrei Ferenc, Avon, Ohio (2)
Szent-Ivânyi Câbordr., Bethesda, Maryland
fôt. Szent-Ivânyi Sândor dr., Lancaster, Massachusetts
vitéz Szent-Kirâllyi Cusztâv, Naples, Florida
Szentmiklôsy Éles Céza dr., Lakewood, Ohio
Szerdahelyi Lâszlô dr., San Pedro, California
Szoboszlay Istvân, Pittsburgh, Pennsylvania
Szorkovszky Elemér, Waverton, Australia
Szôts Pâl, Edmonton, Alberta, Canada
vitéz Tapolcsânyi Oszvald dr., Cleveland, Ohio
Tarnay Dénes, Fairfax, Virginia
Tary Sândor dr., Colton, California
Tâborné Szabadkai Krisztina, Cleveland, Ohio
Tihanyi Sândor dr., Cleveland, Ohio
Tomaschek Lâszlô, Cleveland, Ohio
Torday Egon, Cleveland, Ohio
Tripolszky Andrâs, Lakewood, Ohio



Tripolszkyné Dombrâdy Dôra, Lakewood, Ohio
Tunyogi Csapô Andrâs, Norfolk, Virginia
Ungvâri Jôzsef dr., St. Louis, Missouri
Urbân Istvân, Melbourne, Australia
Urmôs Antal, Woodstock, Canada

Urmôssy Zoltân, E.Brighton, Australia
Vareska Gyôrgy dr., Cleveland, Ohio
VargaSândor, Cleveland, Ohio (3)
Varga Sândorné, Cleveland, Ohio
msgr. vitéz Vargha Gâbor, Michelfeld, WestGermany (3)
Vargha Zoltân, Cleveland, Ohio
Vass Ferenc, Miami, Florida
ft. Vâralljai Csocsânjenô dr.. Oxford, England
Veress Ferenc dr., New York, NY
Vietorisz Jôzsef dr., Pittshurgh, Pennsylvania (3)
Visoli Kâlmân dr., Tonawanda, New York
Vizsolyi Daniel dr., Tonawanda, New York
Vlossâk Rudolf dr., Toronto, Ontario, Canada
vitéz Vôrôs Kâroly, Sao Paulo, Brasil
ft. Vrahély Istvân, Hammond, Indiana
grôf Wass Albert dr., Astor Park, Florida (1)
Wâczek Ferenc dr., San Diego, California (2)
Zâhony A. Jôzsef, Westlake, Ohio
Zerinvâry Miklôs, Monroeville, Pennsylvania
Zolcsâk Istvân, Brasilia (I)
Zoltay Endre, Vancouver, British Columhia, Canada
Zsidô Sândor, Médical Lake, Washington

AZ ÂRPÂD PÂLYÂZA TOK NYERTESEI

Az Allandô Titkârsâg az elsô Magyar Talâlkozôn s azôta
minden évhen tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâza-
tokat hirdetett. A pâlyamûveket kûlôn felkért hîrâlô bizott-
sâgok értékelése alapjân a Magyar Talâlkozô minden évhen
arany, ezùst és hronz Arpâd-érem, diszoklevél vagy oklevél
odaîtélésével tùntette ki. A nyertes pâlyamûvek felsorolâsât a
II-XX. Magyar Talâlkozô krônikâinak alâhh feltiintetett
kôteteihen és lapjain talâlhatjuk meg:

IV-V., 91-93.

IV-V., 202-204.

VI., 135-136.

VIL, 136-138.



VIII., 228-230.

IX., 246-247.

X., 194-195.

XI., 195-196.

XII., 158-159.

XIII., 108-110.

XIV., 109-110.

XV.. 124-125.

XVI., 202-203.

XVII., 185-186.

XVIII., 138-139.

XIX.. 158-159.

XX., 118-119.

Arany
Ârpâd-éremmel kitûntetett pâlyamûvek szerzôi:

Gara Lâszlô

Gabriel Asztrik

Hunyady Lâszlô
Itaqua Gyula
Kardos Talbot Béla

Macartney Carlile Aylmer
Nyirjesy Sândor
Stibrân Teréz

Szitnyai Zoltân
Tôttôsy Ernô

Eszenyi Lâszlô
Kassay Dezsô
Pallôs Lôrânt

Rozanich Istvân

Tollas Tibor

Béldy Béla
Csâvossy Leô
Fiedler Kâlmân

Ivâni Zoltân

Kézdy Vâsârhelyi Béla
Mihâlyi Gilbert
Râkos Raymund
Tomay Kâroly

Béky Zoltân
Egyed Miklôs
Kisjôkai Erzsébet
Molnâr Âgoston
Nagy Frigyes

1966

Domokos Sândor
Zerinvâry Szilârd

1967

Berzyjôzsef
Klaudiny Lâszlô

D'Albert Ferenc
Eszlâry Kâroly
Fehér Mâtyâs Jenô
Gyimesy Kâsâs Ernô
Kârpâthy Andrâs
Lôkkôs Antal

Selye Jânos

1969

Koszorus Gabriella

DomjânJôzsef
Szeleczky Zita



1971

Ambrôzy Pâl
Csôka Istvân

Haraszti Endre

Hellebranth Berta

Szilassy Sândor

Balogh Ferenc
Daruvâr, Yves de
Gara Imre

Gara Imréné

Makâr Jânos
Németh Ernô

Pongrâcz Istvân
Somogyi Ferenc

Bakô Elemér

Basané Molnâr Enikô

Ferencz Béla

Flôriân Tibor

Kelemen Pâl

Kerecsendi Kiss Mârton

Kôvendy Kâroly
Nâdas Jânos
Szâz Zoltân

Szendrey Tamâs
Széplaki Jôzsef

Châszâr Ede

Hellebranth Helena

1975

Kôtai Zoltân

Schwalb Miklôs
Tallôs Môric

Âgyik Lajos
Kûhrner Béla

Magoss Imre
Nemesszeghyjenô
Ruttkay Arnold
Szabô Pâl

Tôth Istvân

Antalfy Mihâly
Buza Gyôrgy
Fâj Attila
Kônnyu Lâszlô
MôrJôzsef
Nagy Tibor
Nagy Zsôka
Orsolya Jôzsef
Rektor Béla

Balogh Gyôzô
Bodolai Zoltân

Fehérné Walter Anna

Polôny Elemér
Thiery Ilona
Varsânyi Gyula

Bânâtfi Jânos
Dezséry Andrâs
Fényes Mâria
Kiss Jânos

Kostya Sândor
Nânay Endre
Petry Béla



Ezûst

Arpâd-éremmel kitûntetett pâlyamûvek szerzôi:

1964

Csighy Sândor
Flôriân Tibor

Havassy Bajân Sândor
Kôvendy Kâroly
Kûhrner Béla

Lajossy Sândor
Magyar Iratmissziô
Mérô Ferenc

Németh Gyula

Antalfy Mihâly
CseryC. Mihâly
Havassy Bajân Sândor
Rozanics Istvân

Egyed Aladâr
Értavy Barâth Katalin
Németh Ernô

Fndeczky Erzsébet
Medgyesi-Mitschang S.Zsuzsa

Botond Istvân

Szôts Vilmos

Tuba Istvân

Kenderessy Lajos
Neszlényi Judit
Schiller Ilona

Thiery Ilona

1970

Fényes Mâria
Haraszti Endre

Môr Jôzsef
Pongrâcz Istvân

Agoston Ede
Endrey Antal
Kur Csaba

MakârJânos
Nemeskéry Lâszlôné
Németh Nândor

Baranchi Tamâska Endre

Faragô Sândor
Ferencz Béla

Széplaki Jôzsef

Saâry Eva

Balogh Gyôzô
Buzâné Ormai Ildikô

Miska Jânos
Székelyjânos
Szûts Gâbor

Bôdô Kâroly
Mohai Szabô Béla

Szabô Magda
Szarka Géza

Vitéz Ferenc



1977

Erdélyi Jôzsef
Hampelné Tallôs Kitty
Horvâth Zoltân

Kântor Sarolta

Negyedi Szabô Margit
Nyirâdy-Szabô Imre
1978

Erdélyi Istvân

Lendvay Imre
Nagy Âkos
Somogyi Lél

Del Medico Erzsébet

Hahn Gellért

Neszlényi Judit
Târczi Kovâcs Erzsébet

Horvâth Lâszlô

Kovârczy Istvân
Négyesy Irén
Tarjân Rôzsa

Bronz

Ârpâd-éremmel kitûntetett pâlyamûvek szerzôi:

1964

Rozanich Istvân

1963

Baranchi Tamâska Endre
Domokos Sândor

Németh Ernô

1966

Erdélyi Jôzsef
Negyedi Szabô Margit
S. Koôsa Antal

Szilassy Sândor

1967

Bakâcs Gyôrgy
Naphegyi Imre
Vitéz Ferenc

Vogel Emil

1968

Bônis Lâszlô

Debreczeni Jôzsef

F enyvessy J eromos

Gyékényesi Gyôrgy
Irsa Béla

Naphegyi Imre

Hawthorn/Melbourne ma

gyar hôsi emlékmûvének
alkotôi

Kôrôsi Szabô Péter

Naphegyi Imre

Szakonyi Istvân

Bôdô Kâroly
Kiss Odôn

Légrâdy Tamâs

Horvâth Zoltân

Kiss Ôdôn
Létmânyi Istvân



Bognâr Kâlmân
Lantosné Szabô Elza

Sârvâri Éva

Abonyi Bodôcs Lâszlô
Beszédes Lajos

Egyud Anna
Kozmon Gyôrgy
Stubner Gyula
Vass Ferenc

Dezséry Andrâs
Puskâs Istvân

Simsayjânos

Kântor Pâl

Stirling Gyôrgy
Szakâts Istvânné

Domonkos Maria
Falk Viktor

Gyimesi Gyula

Feketéné Korény Lîvia
Solymossy Olivér

1980

Ormay Gabriella
Szluha Istvân
Szuchy Tibor
Vajda Endre
Vindis Zoltân

KITUNTETÉSEK

1971 ôta az egyetemes magyarsâg szempontjâbôl és szol-
gâlatâban ôntudatos magatartâsâval, kimagasiô értékû kôz-
életi tevékenységével vagy elért pâratlan sikerével kiemelkedô
egyént és sokgyermekes csalâdot, 1973 ôta pedig a magyar
kôzôsségi munkât âltalânos elismeréssel végzô szervezetet is az
Âllandô Titkârsâg javasiatâra a Magyar Talâlkozô minden
évben kûlôn kitiinteti. Az egyén "az év magyarja", a csalâd "az
év magyar csalddja", a szervezet pedig "az év magyar
szervezete" clmet kapja.

Az év magyarja

1971-ben: Oszlânyi Robert egyetemi tanâr, a Cleveland
State University magyar kônyvtârânak megszervezôje;

1972-ben: Pdsztor Ldszlô, az amerikai republikânus part
kisebbségi csoportjânak orszâgos elnôke;

1973-ban: Bodndr Gdbor, a Magyar Cserkész Szôvetség
ûgyvezetô elnôke;
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1974-ben: Mindszenty Jôzsef bîboros, Magyarorszâg prî-
mâsa és Esztergom érseke;

1975-ben: dr. Béky Zoltdn reformâtus pûspôk, az Arpâd
Akadémia és az Amerikai Magyar Szôvetségstb elnôke;

1976-ban: Zolcsdk Istvdn, az Erdélyi Vilâgszôvetség
elnôke;

1977-ben: Oakar, Mary Rose kongresszusi képviselô, mint
a Szent Korona védelmezôje, az év tiszteletbeli magyarja-,

1978-ban: Flôridn Tibor kôltô, az Ârpâd Akadémia
elnôke;

1979-ben: dr. Wass Albert grôf nô, az Amerikai Magyar
Szépmîves Czéh megalapitôja stb;

1980-ban: dr. Nddas Jdnos, a Clevelandi Magyar Târ-
sasâg, az Arpâd Szôvetség elnôke, az Amerikai Magyar
Szôvetség târselnôke, az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâ-
csânak elnôke stb.

Az év magyar csalddja

1971-ben: dr. Batizy Gusztdv {Akvon, OYi) 13,
1972-ben; dr. Jdlics Kdlmdnné {CleveXand, OU) 10,
1973-ban: Bé/a (Bedford HTS., OH) 7,
1974-ben; Mo5er Gyorgy (Cleveland, OH) 9,
1975-ben: dr. kEdcze^ Ferenc (San Diego, CA) 9,
1976-ban: A/agy Gyiz/a (Pittsburgh, PA) 11,
1977-ben: Fa/cfasy Géza (Cleveland, OH) 7,
1978-ban; dr. Nagy Akos (Adelaide, S.A., Australia) 8,
1979-ben; Szendrei Ferenc {Pi.von, OU) 7,
1980-ban: Focjondy Zo/itfn (Grand Rapids, MI) 6

gyermekes csalddja.

Az év magyar szervezete

1973-ban: a "Magyar Cserkész Szôvetség",
1974-ben: a kastli "Magyar Gimndzium",
1975-ben: az "AusztrdliaiMagyarek Szôvetsége",
1976-ban: az "AmerikaiMagyar Szôvetség",
1977-ben: a "Magyar Iskola" az ohiôi Clevelandben,
1978-ban: a "Magyar Segftô Szolgdlat" Mûnchenben,
1978-ben: a "Magyar Kirdlyi Csendôr Bajtdrsi Kôzôsség",
1980-ban: a "Magyar Harcosok Bajtdrsi Kôzôssége".



AZI-XX. MAGYAR TALÀLKOZOKON ELHANGZOTT
ÉS A KRÔNIKA KOTETEIBEN MEGJELENT

ELÔADÂSOK MUTATÔJA

A rômai szâm a Talâikozôt, az arabs szâm a Krônika kôtcteinek oldaiszâmât mutatja

AbaT. Titus:

A magyar nyelv megôrzése azemigrâciôban. XIV 72-74

Asbôth Gyula:
A mosoly nôtakôltôje. X 15

AzI-X. Magyar Talàikozo
krônikâiban megjelent elôadâsok ôsszeâtett tartalommutatôja. XI 242-249

Àdâm Tibor:
Erdélyért. II-III 176

Âllâsfoglalâs
a Szent Korona kiadâsa ellen. XVII 180-183

Ârkay Lâszlô:
"Helye a térképen lires". Rekviem Nagydobronyért. XVII 67-70

Babos Sândor:
Kina célja. XI 20-25

B^say Jôzsef:
Azegyetlen megnyugtatô megoldâs. XVIII 82-86
Csak rajtunk mûlik. XVIII 25-27

Bakô Qemér:

A 750évesaranybulla. XI 104-112
Az. amerikai magyar konyvtârosokés konyvtârùgy néhâny alapvetô problémâja.

XIII 84-94

Bafogh Gyôzo:
Gondolatût "Azégi per"-hez. XIX 187-193

Baradiay Bâiint:
A magyarsâg biolôgiai térvesztése. II-III 59

Baranchi Tamàska Ekidre:

Adattârra van szukség. XII 86
Magyar cîmer—Kossuth-dmer XVI 249-255
Oseink mûvészetérôi diôhéjban. XV 162-171

Baranski Tibor:

A fiatal magyarnemzedék nevelése a csalâd keretében. XIII 22-29
Ônâliô nyugati magyar mûvelôdés kialaldtâsa és fenntartâsa. X 51

Basa Molnâr Enikd:

A magyar kôzdny. XIV 74-75
A magyar tanârok amerikai feladatai. XIV 100-104
Egyetemekéstoiskolâk magyar gyûjteményei Amerikâban. XIII 94-104

Battha Pâl:

A megcsonkîtott magyar fbld mezôgazdasâgânak kiizdelmesévei. VIII 171

Bauer Alajos:
Azautomata forgalomszabâiyozâsalapelemei. XIX 238

Bâcskai H. Béla:
Magyarorszâg probiémâi a feiszabadulâs utân. II-III 52



Bàrâny Istvân:
A/, amerikai kultûra multikulturâlisjellegének megâllapitâsa. XVIII 143-144

Bâtori Jôzsef:
"Csakazért is!"XIV65-72

Bcke Imre:

Az amerikai magyar élet az ifjûsâg szemében. XVI 41-44

Beniczky Âdàmné;
A sziilôkgondjai. XIX 28-32
Az anyanyelv varâzsa. XVIII 57-60
Egyell'elejtett regény. Kârmân: Fanni hagyomânyai. XIX 193-199
Gondok, lehetôségek, megoldâsok. XX 21-22
II. Râkôczi Ferenc a kortârsak emiékezetében. XV 298-304
MegemlékezésJôkairôI. XIV 204-215
Néhâny gyakorlati gondolât. XIV 55-58
"Repùlj, hajôm..." Ady Endre sziiletésének 100. évfordulôjâra. XVI 260-278

Bcmhardt Bêla:

Az ausztrâliai magyar élet. VI 159
Betegh Péter:
Sok-sok ezcr tehetség ônzetlen munkâja. VI 105-106
Békési Istvân;

Kisbe.szâmoI6 egy nagy magyar iigyrôl. XIX 38-41
Béky-Halàsz Ivân:
A kanadai egyetemi konyvtârak és levéltârak magyar anyaga. XVI 192
Béky Zoltàn:
Akiknek fâj a magyar sors, azôrôk magyar igazsâgért. VIII 23
A mi szent hivatâsunk. XVI 206-209
Az amerikai magyarsâg feladata az ôhazâval és az ûj hazâval szemben. VI 26
EInôki megnyitô. XIV 124-126
Hat milliô magyar jajkiâltâsa. XIV 105-107
Kettôsfeladatunk. XV 136-137
Magyarsàgszolgâlat. XVII 191-192
Orôkségùnk alapjân. XVIII 148-149
Ôssze kell t'ognunk. XII 153-157
Szent Istvân szellemi éseszmei nyomdokain. IX 11
Tizév a negyedszâzados emigrâciôbôl, a magyar emigrâciô szâmadâsa. X 9
Ûjf'eladat: a magyar kisebbségekkel valô foglaikozâs. XVI 217-219
Béidy Béla:
A magyarsâg kôzgazdasâgi és szociâlis problémâi. Elszigeteljuk-e magunkat a kor-

fordulô forradalmi vâltozâsaitôl? I 155-176
A magyarsâg (Kôzép-Eurôpa) kôzgazdasâgi jôvôje az Egyesiilt Eurôpa és a szovjet

kôzott. 11-111 31-42

Megvâltozik-e vagy mennyiben vâltozik meg az ûjabb események kôvetkeztében Ma-
gyarorszâg és a szovjet blokk kôzgazdasâgi viszonya a Nyugattal? IV-V 43-56

BIrô Béla:

Burgenlandi krônika. XVI 177-190

Bisztray Gyôrgy:
A magyarsâgtudomâny felsôfoku oktatâsânak sziikségessége és problémâi. XX 126
Magyar tanszék a torontôi egyetemen. XIX 61-63

Bodnâr Gâbor:

A magyar cserkészmozgalom vilâgjelentôsége. XIII 56-61
Kûlfoldi ifjûsâgunk magyarsâgszolgâlata. VIII 128
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Bognâr Kâlmàn:
A légkorkutatâs legkivâlôbb magyar mûvelôi. XIII 143-154
A X. Magyar Talâlkozo. X 132
Azemigrâciô legfontosabb kôtelessége. XVI 135-138
Emigrânsmunkakôzosség megalaldtâsa. XII 87-89
Hozhat-e kedvezô fordulatot Nixon elnbk ûj âzsiai kiilpolitikâja az "ablaktalan"

Kôzép-Eurôpa szâmâra. XI 42-43
Nevelésiigyl vilâgvâlsâg és a magyar hivatâs. XII 97-101
Tovabb a helyes ûton. XIX 61
Tôrténelmi kiildetésiink. XV 39-41

Boisseninné Mâthé Ilona:

Jogaink gyakorlâsârôl. XX 205-206

Boivâry Pâl:
Cserkészszemmel. XV 94-99

Botâr Ollvér — Noël Péter:
Fôidrengés-ellenâllô épiiletek. XV 261-262

Bécsay Klâra;
A magyar egyhâzak és a magyar cserkészek szerepe a magyar iskolâk létesitése terén

a magyarnemzedékek megtartâsa érdekèben. XV 16-22

Brachna Gâbor:

Âldâsa holnapokûtjâra. IX 242

Brogyâni Kàlmân:
A dunai kisnépekegymâsrautaltsâgânak kérdése. XVII 147-161

Bi^kovszlgr Gusztâv:
Van-e ellenszer? XIV 75-77

Buijàn Gyula:
Azemigrâciô nem ônmagâért van! XII 89-90
Azerdélyi perhez. VIII 199
Magyar munkakôzosséget! XI 62-63

Burgyàn Aladàr:
A kormânyrendeletek hatâsa az ipari és gazdasâgi élet fejlôdésére az Amerikai Egye-

sult Allamokban. XVIII 231-233

Chàszâr Ede:

A kisebbségek nemzetkôzi védelme és az Egyestilt Nemzetek Szervezete. XX 169-175
A magyar irodalom tanitâsa. XV 100-104
A magyar nemzetjôvôjeés a kiilfbldôn élô magyar iljûsâg. XV 48-51
A nemzetiségi elv alkalmazâsa az I938-as cseh-magyar hatârvitâban. XV 214-229
A nemzetkôzi jog szerepe a nemzeti kisebbségek védelmében. XVIII 76-82
A târsadalomtudomânyok szerepe a nemzetiségi kérdés tanulmânyozâsâban.

XII 215-221

Azeurôpai biztonsâgi konferencia hàttere. XIV 25-32

Csegezi Jôzsef:
Mûltésjôvô. 95-97

Csendes Jôzsef:

Barâtsâgunk a szomszéd népekkel. Lengyel-Magyar Szôvetség. IV-V 175-177

Csepi Béla:
Csendôrségiévgyûrû. XIX 162-163

Csery C. Mlhâly:
A politikusMadâch. XI 169-176
IX. ésX. szâzadi magyarokéssziâvok a tôrténetîrâsban. XVII 131-137



Clementis-Zâhony Botond:
A kinai kommunizmusgyokereirôl. XV 273-275

Csia Pâl:

Lcgyiink jô rcménységgel. XVIll 15

Csonka Jànos:

A dàkoromân folytonossâg elméletének câfolata. XVIlI 197-212
Magyarok. Erdcly és Eurôpa. XVI 147-155

Czakô Kâroly:
A Clovclandi Magyar Természettudomânyi Kor. XIX 243-245

C/dkann-Zîchy Moric:
Aniit mcg kcll akadâlyoznunk. XV 32-34
Nyugat-Németorszâg ûj keleti politikâja. X 19-27
Ûj magyar l'eladatoka vâltozott poiitikai helyzet kdvetkezményeként. Vil 52-62
Czike Emô:

Kds/iinet és kds/irntés. XIII 106-107

Del Medico Erzsébet;

Fôpréba. XX 236-239

Dcmccs Dezso:

Tdnénelmi tények alapjân. VI 98

Délies Andrâs;

Oko/at és felelosség. XVII 161-163

Domokos Sàndor:

A szabadsâg eszméje. XVII 203-210
Audiovizuâlis môdszer alkalmazâsa. XIX 27

Forradalom vagy szabadsâgharc? IX 261-266
Ôntudatésieikiség. XIX 145-151
Domonkos Làszlô:
Az ûj magyar értelmiség viszonya és szerepe a magyar târsadalomban. VII 101-108
VitézJânosésJanus Pannonius. A magyarhumanizmusalapltéi. XI 114-130
Domôtor Gàbomé:

Hétvégi magyar iskola. XV 110-111

Dunai Âkos;
A ncmzeti emigrâciô lapjârôl. XX 62-63

Dunajszky Anita:
Egyhâzkd/.ségi ésegyesuleti f'eladatokvâllalâsa. XVll 24-26

Dunajszky Antal:
A Szent Imre iljûsâgi csoportrôl. XVllI 18-20

Duska Làszlô:

A Széchcnyi Târsasâg mozgalma onâllô magyarsâgtudomânyi tanszék létesitése ér-
dekében. XIV 77-84

Egyed Aladàr:
Ima Magyarorszâgért. Vlll 11-13
Reményik Sàndor harca Istennel. XI 131-135

Egyed Mikiôs:
A nôi test sebészeti szobrâszata. XVlll 220

Elek Âron:
"Amigélunk, addig vilâgîtsunk" XIV 61-65
Azegyhâzszerepea magyarsâg megtartâsâban. Xlll 35-39



Ember Sândor:

Elôkésziilésa magyar honfoglalâsésâllamalapitâs 1100. évfordulôjâra. XVIII 140-141
Mit kellene kôvetelniink? XII 92-94

Eïidrey Antal:
A magyarnemzeteszme. XV 209-213

Erdélyi Istvàn;
A Kârpât-medenceszerepeazEgyesiilt Eurôpâban. XIX 230-237
Erdély és a kapcsolt részek fbldrajzi és csalâdnevei a XIV-X VII. szjzadi latin, magyar

és német nyelvû okmânyokban. XX 186-197
Olâh vérengzések Erdélyben. XVI 139-147
Ukrân-e a rutén? XVII 57-66

Erdély! ncvtelen;
Be.szamolô K6s Kâroly temetésérôl. XVIII 263-269

Eszenyl Làszlà:
Az erdélyi kérdésjelenlegi âllâsa. XVI 56-63
Bekô.szontô. IX 243-244

Fabriezy KovàtsMihâly ezredesélete és hôsi halâla. XIV 132-146
Erôsebb-e a Szxtvjetuniô hadi felkésziiltsége az Egyesiilt Âllamokénâl? XII 51-58
Gondolatok azôhazâval valô kapcsolatok felvételérôl és kiszélesitésérôl. X 46-51

Eszlàry Kâroly;
A dunai kôzlekedésésTrianon. VIII 182-190

A jeru7.sâlemi kirâlysag és mâs korabeli orszâgok asszizeinek hatâsa a magyar arany-
bullâra. XI 147-169

Ansegise apât és Lévita Benedek "kapitulâréinak" és Szent Istvân tôrvényeinek ha-
sonlatossâga. IX 28-53

Yalta és Magyarorszâg. X 137-156

Ewendtné Petres Judit:

Gyakorlati tanâesok. XIV 59-61
Hozzaszôlâs Vareska Andréa inditvânyâhoz. XV 99-100
MegemiékezésCsokonai Vitéz Mihâlyrôl. XIII 13-14
Mi lesza magyar nyelvvel idegenben? XIV 48-50
Nevelôi S7.akszempontok. XV 76-82

Falk VIktor:

Még nem sokan. de vagyunk. XVII 14

Fall Endre;

Mit adtak a magyarok a românoknak? XVIII 269-274

Fazakas Ferenc:

Amibôl a magyar népnek is haszna lenne. XVIII 107-109
Az Egyesiilt Magyar Alap és a kônyvkiadâs. X 222-227

Ferencg' Sândor:
Magyar sportolôk a magyar ùgy szolgâlatâban. VIII 137-149

Fényes Mârla:
A stregovai kastély ûrnôje. XIV 146-150

Fischer VIktor:

Az észak-amerikai magyar szârmazâsii gyermekek magyar nyelvtudâsa, annak âpo-
lâsa és a kétnyelvûség befolyâsa az iskolai eredményekre. X11 206-214

Flàrlân TIbor:

A koltô hivatâsa azemigrâciôban. XIII 15-19
A leikiMagyarorszâg lobogôja (unnepi beszéd) VII 131-134
Azûjsâgirôi (szerzôi) érdekvédelemrôl. XX 220-222



Hogyan védekezziinka csiiggedéséskultûra hanyatlâsaellen? XX 127-129
Nehczdrdkség. XIX 173-175
Nyelvunk âpolâsa, mint akadémiai feladat. XV 250-252
Scilla és charybdis. Vil 42-47

Forgâch Péter:
Magyarélettârskereséseésmegtalâlâsa. Xlll 29-34

Frecska Maria:

Magyarsâgtudatunk tovàbbadâsa a kôvetkezô nemzedéknek. IX 182-187

Fiiry Lryos:
Kulturàlis kivânalmaink. IX 133-141

Mcnnyiben jârultak hozzâ emigrâciôban él5 irôink az egyetemes magyar irodalom-
hoz? 11-111 118-125

Galatnbos Iréneus:

Burg Kastl, a kiiltbld egyetlen magyar gimnâziuma. Vlll 209-216

Gatto-né Gyékényesi Katalin:
Minôség a mennyiséggel szemben. XVlll 30-34
Nevelhetôk-e a gyermekek magyaroknak nem magyar hâzastârs mellett? XX 29-32
Gâbor Âron:
A szovjet ember és jdvôje. Vlll 24-32

Gabriel Asztrik:

Hivatâsést'eladatok. XV 137-141

Gàlôcsy Zsigiiiond:
Ûj utakon az.acélgyârtâsterén. XV 190-196
Gàntay Bêla:
Feladataink. X 166-167

Gàspâr Marton:
Szent Istvân, a magyarsâg lelkének lelke. IX 73-80

Greff Jànos:

A detroiti magyar iskola. XV 93-94
A magyar mûvelôdés végvârai. XIX 26-27

Gutay Làszlà:
Magyarrâ nevelés a szôrvânyban. XIX 26

Gyallay-Pap Domokos:
A semlegesség veszélye. Xll 78-79
A szabadtbldi magyarsâgelôkésziiletei a madridikonferenciâra. XX 63-69
Eszkbz a magyarsâgtudat erôâtésében. XIX 136-141
Gyakorlatias szempontok. X 42-46
Hazai és erdélyi sérelmek. XIX 83-89

Gyékényesi Gy. Làszlà:
A Kârpât-medence népeinek egyiittélése és a federâciôs magyartervezgetések.

Vil 140-142

Federâciôs gondolât és magyar lét. VI 83-88
Gondolatok Rigoni Ernô elôadâsa nyomân. Vlll 124-128

Gyime^ Kàsàs Erno;
A magyar mûvészet kiilfbldbn. IX 203-222
Fennmaradâsunk zâloga. XVlll 54-55
Magyar mûvészek vilâgszerte. XVI 54-55



HalÉcsy Endre:
A Magyar Adattârrôl. XIX 166-168, XX 104-106
A transzformâtormagyar talâlmâny. XVIII 223-228
Javaslat magyarnyilvântartô intézet létesltésére. XVIII 125-128

HamvasJàzsef:

A râkésa virusok. XV 255-266

Elismerés. jutalom, ôsztôndij, maradandô emiékek. XIX 142-143
Miért éshogyan nyerjiik meg az ifjû mérnôkdket? XX 216-217

Haralyi Fejér Pâl:
A dynamikusgeometria. XIV 176-178
A Fejér-vektor bevezetése. XIX 240
A mérô szâmrendszer. XVIII 228-230

Haraszti Endre:

A "bilingual" formâban levezetett kultûrtôrténeti tanl'olyam néhâny tapasztalata.
XIX 37-38

A bizânci korona. XV 172-190

A Kârpât-medence nemzetiségeire vonatkozô adatgyûjtés. XVIII 129-131
A kultûrcsere feltételei. XVIII 110-115
A tôrténelemtanitâsproblémâi azemigrâciôs magyar oktatâsban. XV 104-109
Azeurôpai biztonsâg ésegyiittmûkôdés. XIX 64-83
Aolâhnéperedete, balkânivândorlâsa és Erdélybevalô beszivârgâsa. XVI 77-94
Historia versus propaganda. XX 81-95
"Nagodba". Megemlékezésa 110évetôrtént horvât-magyar kiegyezcsrôl.

XVIII 165-172

Szvatopluk. A szlovâk és magyar kapcsolatok kezdetei a IX szâz,adban
XVII I0I-II2

Harcsàr Ferenc:

A Harcsâr-Rieger môdszer. XII 263-268
A magyar lektorâtuseredményei. XIV 84-85
A magyar lektorâtus megalakulâsa. XI 210-212
A magyar lektorâtus ugye. XIII 168-173

Havas^ Bajàn Sândor:
Korunkifjûsâga. XII 274-275

Heckenast Dezso:

A nyugat-magyarorszâgi kérdés. VIII 87-104

Hédervàry-Konth Jànos:
Diplomata-képzÉs. II-III 182-183

Hokky Kâroly:
Magyarorszâg egysége. II-III 132-143

Homonnay Elemér:

Adatoka magyar-horvât uniô felbomlâsâhozésa Délvidék elvesztése. X 32-36
A magyar oktatâsiigy helyzete a Délvidéken. XV 42-54
HozzâszôlâsLudânyi Andrâselôadâsâhoz. XII 80-82
Kârpâtalja visszatérésének diplomâciai tdrténete. XVII 47-52
Kizârôlagamagyarsâgèrdekében. X 32-36
Mâs szemiivegen ât. VI 97
Semmirôl sem mondhatunk le. XV 35-38

Homonnay Otto;
Ûjemigrânspolitikât. X 122-124
Hortobàgy! Jenô:
A magyaremigrâciô tôrténelmi felelôsségea jôvô épîtésében. II-III 85-92



Horvâth A. Benedek:

A Szent Istvûn Magyar Iskola. XIX 60-61

Horvâth Istvân:

Kcilcsonosmegbccsulés. XIX 47-48

Horvâth Miklôs:

Âldd meg. Isten. mûveltségiink bajnokait. VIII 221-222
Szent Istvân. a magyarck kirâlya. IX 26-28
Illés Lajos:
Azotthoni magyar irodalom helyz£te. II-III 103-112
Tbprengés. lliûziô. Anyâm bûcsûztatâsa (versek) XIII 176-178
Illcq' Gyula:
Honszcrzi) Ârpâd t'ejedelem urunk. IX 275-287
Késziiljunk tel a trianoni békeszerzôdésSO. évt'ordulôjâra. VII 164-170
Legyen vcgc a tôrténelemhamisîtâsnak. VII 164
Illyés Elemér:

Hogyan lett a românsâg tôbséggé Erdélyben? XVI 124-128
Irânyi Lâszlô:

Beszéld szâmok. Azamerikai egyhâz a statisztika tiikrében. XX 139-143
Erôs nemzetté akarunk ôsszeforrni. XX 51
Magyar hâlaadâs. XX 111-112

Jahlanczy Lâszlô:
Vâlaszùton az. észitk-amerikai erdôgazdâlkodâs. XIX 240-241
Jaschko Balâzs:
Levelezdtanf'olyam. XIX 58-59
Jaszovszky Jôzsef.
Halhatatlan eszménykép. IX 64-73
Magyar ôstdrténeti problémâk, irânyelvekésmôdszerek. XII 226-252
Jâlics Gyôrgy:
Gondos mérlegelés. VI 138-140
Jôkay Lajos;
Kétnyelvûség és kettôs kultûra. XIX 42-43
Kalotay Mâria:
Szentistvânnapi bûcsû (vers) XX 20

KardosTalhot Béla:

A Duna-medence népeinekjôvôje. VI 31-52
Atôrténelmi és irodalmi értékelêsek alapelvei. XIII 73-83
Mécs Lâszlô érdekében. VI 146-147
Vallâsi, nemzeti, ideolôgiai vagy pragmatikusâllam? XII 37-50
Kâlnold KisTiborné:

Tanitsuk-e gyermekiinket magyarul? XIV 50-55
Kecskeméthy Lâszlô:
Mcrjunk magyarok lenni. XI 188-189

Kerccseny Bâràny Ida:
A magyar itjijsâg sz.erepe az amerikai életben. XVII 28-32
Magyarok vagyunk Amerikâban. XVllI 21-25

Kcrezsy Àgnes:
A magyar bôlcsesség-irodalom kialakulâsa a babilôniai bôlcsesség-irodalom és a bib-

liaiJôb-téma tiikrében. XIX 251



A magyar politikai filozôfia és âllamvezetés aranykora. Bethlen Gâbor. XX 230-231
A/ alkémia és a titkos tudomânyok eredete és toVabbélése Délkclet-Eurôpâban.

XVIIl 239-240

Kisbamaki Farkas Ferenc;

Csûcsszerv és leiki egység. X 156-158
Eï/firévjogân. VllI 162-165

Kiss Sândor:

Magyarorszâg lîiggetlenségének problémâi és az emigrâcio fcladatai. IV-V 56-81

Koe-Krompecher P. Làszlô:
Az 1974. évi mérnôk-talâikozô. XIV 173-176

Koe-Krompecher Làszlôné:
A kdrnyezct hatàsa a csaladra és a gyermekre. X X 32-34

Kollànyl Kàroly:
A szlovâk nép eredete, kialakulâsa. XVll 112-131
Azemigrâciôs munka hatâsf'okânak megjavîtâsa. X 167-170

Koller Pâl:

A volt soproni mûszaki egyetem erdészeti karânak eredményei Vancouverben, ki-
telepiilésének 10. évfordulôjâig. Vil 147-163

KonlzZoltân:

Kàrpâtalja helye azeljôvendô ûj eurôpai rendben. XVll 52-57
Kârpâtalja iskoia-és kultûrviszonyai. XV 55-58

Koréh Ferenc:

Mihâly vajda és Ceausescu, a roman torténelmi ficam. XVI 94-98

Korponay Miklôs:
A magyarsâgtudat a magyar szârmazâsû korosztâlyok értelmezésében. XX 224-226
Emigrâciô — kulfbldi magyarsâg. Az elveszett korosztâlyok problémâja. XIX 131-6

Kossànyi Jàzsef:
Flôriân Tibor kôitôi és emberi portréja. XIX 199-204
Konyvek és îrôk. XVI 52-54
Mécs Lâszlôrôl. XVIII 49-54

Trianon (élôlép). IX 249-253

Kostya Sândor;
A pânsziâv diplomâcia mesterkedése a Kârpât-medencében. XX 147-160

Koszorus Ferenc:

Tiltakozâs. Xlll 125-128

Trianoni gondolatok. X 103-122

Kosztolnylk Zoltàn:
A magyar kifejezés megjelenése és a magyar tôrténet kezdetei. XVII 211-221
A magyar kirâlyi udvar egyhâzi kapcsolatai a XII. szâzad elején. XVI 226-236
Az 1046-os csalâdi gyûlés s Gellért piispôk halâlânak elôre nem lâtott kôvetkez-

ményei XIV 150-162
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Utânpôtiâsi nehézségek a magyar szervezetek vezetésében. VII 174-177
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Az amerikai magyar kônyvjovôje. XX 61-62
Balogh Âdâm Tamâsiban. XVIll 173-178
Csak a sziilôk segithetnek. XIX 32-34

Kovâgô Jôzsef:
Mérsékelt politikai koncepciô. VI 102-103

Kun Szabô Istvàn:
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Bartôk Béla emiékezete. X 92-102
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Làczay Ervin:
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dete. XIX 257-260
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Lôrànth Làszlôné:
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A magyarsâg sorsa Erdélyben. VIII 55-64
Erdély szempontjâbôl. XII 83-86
Trianoni emlékirat. IX 115-119
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A Magyar Keleti Akadémia céljai ésjelentôsége. XV 268-272
A Pilvax-kâvéhâztôl a Petôfï Kôrig. II-III 113-117
Hatârozat az erdélyi magyarsâg ugyében. IV-V 212-213



Ludânyi Andrâs:
A dâkoromân âllam-m'itoszés az erdélyi magyar sors. XVI 63-77
A szétszôrtsâgban élô ifjûsâg magyarsâgtudata. IX 174-182
JugosziâviavâlsâgaésKôzép-Eurôpajdvôje. XII bl-11
Szôkincs és ôntudat. XVIII 97-103

Ludànyl Andràsné:
A fôiskolaiésegyetemiszintû magyaroktatâsrôl. XV 89-93
Bizakodhatunk-e a magyar jôvôben a magyar nyelv mcgtanulâsa. Magyarorszag

tôrténelmének, irodalmânak minimâlis ismcrete nélkiil? XVI 37-41
Szabad idô a csalâdban. XX 47-49

Ludwig A. Aurél:
A kisebbségi jog alapja. XVIII 86-87
A kiiirdldôn élô magyarsâg sorsa. XIII 20-21
A Magyarorszag terùletén k'iviil élô magyarsâg f'ennmaradâsa, t'cjlôdése. XII 173-205
A nyelvtudâsértékesitése. XV I09-II0
Âldâs a szolgâlat hûséges teljesitésére. VIII 230-231
Erkolcsi parancsolat. X 60-64
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SzUlôi târsulatok létesitése. XIX 34-35
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Megemiékezés Bartôk Bélârôl sziiletésének 100. évfordulôjân. XX 160-169
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Nagybritanniaés az Eurôpai Egyesùlt Allamok. II-III 73-81

Madzsar Erzsébet:

A mûvészetek nyelvén. XVII 32-33

Madzsar Gyôrgyné:
Otthoni, iskolai és iskolân kîviili magyar oktatâs. XX 34-37

Magyarosy Sàndor:
Szent Istvân, a hadvezér. IX 20-25

Makkai Adam;
A magyar lira fejlôdése otthon és az emigrâciôban. VII 10-42

Marina Gyula:
Kârpâtalja ônkormânyzata Magyarorszag keretében.Az 1939 mârcius I5-i ese-

mények. XVII 38-47

Marschalkô L^os:
Levél a Magyar Talâlkozôhoz. VII 177-181

Marsalek Béla:

Erdély, "Bânât", "Partium". A tôrténelmi Kelet-Magyarorszàg. XVI 155-160
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Mâté Imre:

Az angolok szerepe. VIII 149-154
A kôtôtt és a szabad gazdâikodâs kicserélésével kapcsolatos kérdésekrôl. IX 266-275
Az emigrâciôban élô magyarsâg tôrténelmi feladata. XI 36-38
Mâsféle megkôzelitésre van szûkség. VI 99-102

Mihâly Ferene:
ReBexiôk. XII 90-92



Mihàlyi Gilbert:
A jelenlegi helyzet leîrâsa és a vilâgproblémâk ôsszefuggései. IV-V 143-159
Hasznos emigrâcios intézményeink tâmogatâsa. X 158-162
Lippniann szerepe az Osztrâk-Magyar Monarchia feloszlatâsâban. VIII 154-157

Mindszenty Jôzsef:
Az Ârpâd Akadémia feladatairôl. XIll 184-187
Szent Istvân ôrdksége. IX 9-11

Mitnyân B. Pâl:
A montréali magyar mérnôk egyesùlet. XIX 242-243

Mitnyân Lâszlé:
A lézer tiikôrrendszerek szabadsâgfbkânak meghatârozâsa. XX 215

Mohai Szabô Béla:
Magyar mûvelôdés Braziliâban. XIX 59-60

Molnâr Àgoston:
Van-e jôvôje a magyarnyelvnek és kultûrânak Amerikâban? VI 111-123
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Magyarokhoz magyarul. XVlll 56-57
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Adelaide-i eredmények. XIX 35-36
Unnepi kôszôntô. XIX 157-158
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A Kârpât-medence és Kozép-Eurôpa problémâja. 11-111 25-31
A kisebbségek és védelmiik nemzetkozi vonatkozâsban. XVlll 61-64
A magyar-orosz kérdés. 11-111 22-23
Hogyan készuljùnk tel a madridi konferenciâra? XIX 90-94
Kbzép-Eurôpa jôvôje. XX 57-62
Mire megyiink a'•dia!ôgus"-sal? XVll 164-172

Nagy Istvân;
A magyar tâltos és tennmaradt emiékei a nép kôrében. XVlll 240-241
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terén. VI 27-31

A Magyar Târsasâg régi tôrekvése. XVlll 121-124
Amerika mâsféimilliô magyarsâga ôsszefogâsânak megszervezése. IV-V 206-212
A Szent Korona kiadâsârôl. XI 45-47
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Tâjékoztatâs. XIX 164-166
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Eimélkedés magunkrôl és jôvônkrôl. XVIII 186-187

Négyesy Irén;
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Németh Emô:
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302



Orley Richard:
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Mi lesz az eredmény? (Amerika ûj kulpolitikâja.) XI 17-20

Papp Gàbor:
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kérdése. XIX 20-24

Pattantyùs À. Tamàs:
A transisztoroktôl a mikro-szâmîtôgépig. XIV 181-183

Pâli Gyôrgy:
Az egyetlen eszkôz. VI 151-156
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Perei Andràs:

A kinai politika elônyérôl. XI 44-45

Pécsi Kornél:

Van-e Nixon-doktrina? XI 39-42
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Radnay Rudolf:
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Rigoni Emô:
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A szabad magyarsâg âllâspontja az "Eurôpai Biztonsâgi KonrLTcnciâ"-val kapcso-
latosan. XI 54-58

Eurôpai magyarsâgunk kormânykapcsolatai. IX 160-169
Ôtvenéves béke népszavazâs nélkùi. VIII 165-171
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Szent Istvân a magyar nemzeti élet kôzpontjâban. IX 80-109
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Somogyi Ferencné:
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Az eszmét kell ôrizniink. XVII 15-16
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Mayyarors/âg s/ovjel megszâllâsânak 25. évt'ordulôjàn. IX 192-196
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AmerikaI magyar kiadvânyok. kéziratok, szervezeli levâltàrak megôrzése, doku-

memàlâsa. XV 113-119

Bibliogrânâk a magyarsâg szolgâlatâban. XII 147-152
Magyar vonatkozâsti doktori disszertâciôk az Egyesiilt Âllamokban és Kanadâban

1961-1972. XII 294-300

Magyar vonatkozâsû gyûjtemények a Minnesota egyetenien. XIV 86-95

Szilassy Sândor;
Adalékok a magyarorszâgl kônyvtârak tôrténetéhez. XIV 95-99
Amerikai magyar kônyvtârosi feladatok. XVI 191-192
Amerikai magyar kônyvtârl és levéltâri gyûjtemények. XII 139-146
A trianoni békekôtés târgyilagos tôrténete. XIX 114-125

Sziiâgyi Fcrenc:
Néhâny erdélyi adottsâg. VIII 204-207

Sziiâgyi Pâl:
A magyar emigrâciô gyakorlati problémâi. II-III I45-I5I

Szilnyai Zollân;
Hmigrâciôs kûldetés. X 174-175

Szorkovszky Elemér:
Az ausztrâliai magyarok kôszôntôje. XI 192-194
Aiisztrâlia és a magyar emigrâciô. XI 136-141
Magyar szempontbôl Kina nemjelentvesz.élyt. XI 25-28

Tamâs Sândor:
A magyar emigrâciô Angliâban i948-tôl napjainkig. VI 164-169



Tarnay Dcnes:
Aiitoiiomiâi a magyarlakta teriileteknek Csehszlovâkiâban. XVII 138-147

Tâbori Piroska:
U/cncI Erdélybbl (vers). XX 211-212

Tàborné S/.abadkai Krisztina:
A/ ulôdâllitàs t'ontossâgârôl. XX 203-204

T.Dombrâdy Dora:
Bukovinai székelyek és csângôk. XV 287-293
Megenilékc/.és Erdély visszacsatolâsânak 40. évfordulôjérôl. XX 201-203
Teicki Bêla:

Oss/ct'ogô magyar szervezetre van szùkségunk. X 175-177
Teleki IVIihàly:
A propaganda jelentôsége. X 177-178

Tollas Tibor:

Magyarsàgs/olgâlat Eurôpâban. XIV 41-47
Tomory Zoltànné:
A dolgozô nô és gyermekeinek nevelése. XX 45-47
Kd/dsncvezô. XIX 45-47

Tornay Kâroiy:
Ajdvendô magyar kormâny- és âllamtorma. XII 276-279

Tôtb Csaba:

Idriéncimùnk a kinai asztrolôgia tiikrében. XVIII 242-243
Torok Istvân:

Nyomkeresés. Kdnyv- és levéltâri anyaggyûjtés a "Katolikus magyarok Amerikâ-
ban" cimû kbnyvhôz. XVI 194-198

Tuba Istvàn:
A magyar gazdasâgi târsasâgokrôl. XV 264-266
A I uba-doktrina. XIV 184-188

Magyar sikerek a mûszaki tudomâny terén. VII 109-120
Varcska Andréa:
Magyar nyelvoktatâs a cserkészetben. XV 84-86

Varga Sàndor:

A/Arpad Szdvetség hivatâsa. XV 148-150
Vasvàri Zoltàn:
"Inlolmek". XVI 14-16
Magyar ncvelésùgyiink tejlesztése. Azitjûsâgproblémâi. IV-V 186-189
Vâc/. Elemér:

Visszatérés az igazi keresztény hit alapjaira. X 169-180
Vârdy Béla:

A magyar itjûsâg a magyar jbvô szolgâlatâban. VI 124-132
A inagyarsâg dsszetogâsânak és tudomânyos tanulmânyozâsânak klsérletei 1920-

tûl 1945-ig. XV 238-250
A magyar tdrténetirâs mûltja. XIII 154-168
Az Egyesûlt Âllamok ûj Kina-politikâjaés a magyarkérdés. XI 28-33
Magyarsâgtudomâny az észak-amerikai egyetemeken és fôiskolâkon. XII 102-132
Vârdy né Huszàr Agnes:
Alsô- és kdzépt'okû magyarsâgtudomânyi oktatâs Észak-Amerikâban. XIII 39-56
Az cgyctemes magyarsâg szemiélete. XIX 48-49
Nicolaiis Lenau kapcsolatai a magyarsâggal. XIV 162-170



Veress Ôrs Ferenc:
A kor politikâja és a tôrténelemirâs. Nemzeti ideolôgia. Tâltos-kultusz. Samaniz-

mus. Ôt honfoglalâs. Beavatâs és feiszentelés. XVIII 236-237.. 238.. 241-242.,
243-246

A tâltoshit tanulmânyozâsânak néhâny problémâja. XIX 252-257
Azévezredes mûltjâba vetiilô magyarsâg tudatânak legôsibb alapjai. XX 231-232
Ôstôrténetùnk néhâny kérdése. XIX 246-250

Vletôrisz Jôzsef:

A magyar egyhâz a magyarsâg végvâra. XI 176-178
Technolôgia és târsadalom. XV 196-208

Vi'gh Mlhâly:
Azemigrâns magyarok vilâgszôvetsége. II-III 166-168

Vittay Béla:
A Széchenyi Târsasâg munkâssâga. XII 165-167
Az abortusz-rendelet ellen. X 181-182

Vladâr Pâl;

A magyar "feudalizmus" fejlôdése. XIX 219-229
Jovônk sarkkôve. XX 242-245

Kimondottan szôrvâny jelleg. XIX 36-37

Vôlgyi Gyula; Béky Zoltân emiékére (vers). XVIII 152-153

Wagner Ferenc;
Korunk megoldatlan problémâja és a nemzctiségi (faji) kérdés. X 71

Wass Albert:

A fâklyahordozôk iinnepi kôszôntése. XV 120-123
Az elsô vilâghâborû tôrténelmi elôzményei. VIII 13-23
Mittehetunk? XX 206-211

Tovâbbi feladataink és lehetôségeink. XVI 132-135

Weôres Gyula;
Az 1848/49-es szabadsâgharc visszhangja Finnorszâgban. XII 269-274
Finn îrô Petôfirôl. XIII 178-181

Zadeskey Cynthia;
A Szent Erzsébet egyhâzkôzségrôl. XVIII 28-30

Zàkô Andrâs;

Két problème fuggvénye. VI 104-105

Zolcsàk Istvân;

Hatârkérdések. XV 35

Tdbb mint hârom milliô magyar él Erdélyben és Româniâban. XIV 218-219

Zsigmond A^ndrés; A magyarsâg kézikonyve. XIX 143-145

ELÔSZÔ
AZ I-XX. MAGYAR TALÂLKOZÔ KRÔNIKÀIHOZ

Somogyi Ferenc IX
NâdasJânos X

NâdasJànos XI

Fùiy Lajos XII
Béky Zoltân XIII
Somogyi Ferenc XIV

Somogyi Ferenc XV
NâdasJânos XVI

FIôriânTibor XVII

Ruttkay Aimold XVIII
FIôriânTibor XIX

Flôriân Tibor XX



AZI-XX. MAGYAR TALÀLKOZÔ KRÔNIKÂJÂBAN MEGJELENT
ÉLETRAJZI ADATOK MUTATÔJA

A rômai szâm a Talâlkozôt, az arabs szâm a Krônikâk oldaiszâmât mutatja.

AbaffyLâszlô IV-V 221
Acsay Dénes IV-V 221
Ambrôzy Pâl XV 318
Antalfy Mihâly IV-V 221
Aradi Vigh Mihâly IV-V 222
AsbôthOyula Xll 301
AsbôthOszkâr XV 318
ÀdâmTibor IV-V 222
Âghy-Asbôth Zoltân XIV 229
Âgoston Ede XI 231
ÂgotaiBéla IV-V 222
BabosSândor IV-V 222
BabôTivadar XII 302
BakayLajos VII 189
Bakâcs Gybrgy Vil 189
Bakô Elemér VllI 241

BalâzsLâszlô IV-V 223
BallaAndrâs IV-V 223
BalogÀrpâd XX 248
Balogh Ferenc XII 302
Balogh Ferenc, id. XV 318
Balogh Gyôzô XVI 279
Balogh Zoltân IV-V 223
Baranchi Tamâska Endre IV-V 223
Baranski Tibor XIII 202
Basa Molnâr Enikô XIII 203
Batizy Gusztâv XIII 204
Battha Pâl VIII 241
Bauer Erzsébet X 233
Bâcskai H. Béla IV-V 224
BânâtfiJânos XIX 263
BâtoriJôzsef XII 303
BeczeJôzsef XX 248
Beniczky Âdâmné XIV 230
Berlânyi Zsigmond IV-V 224
Bernhardt Béla VI 185

BertyJôzsef XVI 279
BerzyJôzsef VI 185
Beszédes Lajos XIV 230, XVI 280
Bethlen Ferenc VIII 242
Béky Zoltân IV-V 224
BéldyBéla IV-V 225
Boczonâdi Szabô Imre VI 189
BodnârGâbor VIII 242

Bodolai Zoltân XVII 272

Bodô Sândor XIII 204

BognârKâlmân VII 190
Bokor Pâl IX 294

Boldisâr Lâszlô IV-V 225

Botond Pâl IX 295

Bénis Lâszlô VIII 243

Bôdô Kâroly IV-V 225
Brachna Gâbor IV-V 226
Burjân Gyula IV-V 226
BuzaJânos XVIII 275
Buzâné Ormai Ildikô XIV 232
Châszâr Ede XIII 204
Csâvossy Leô IV-V 226
Csendes Jézsef IV-V 226
Csepi Béla IV-V 227
Cserépy Jézsef VI 186
Csernohorszky Vilmos XVI 280
Csery C. Mihâly IV-V 227
Csigiiy Sândor IV-V 228
Csiky Gybrgy VIII 243
Csobânczi Elemér VII 191
CsonkaJânos XVI 281
Czaké Kâroly XVII273
Czanik Géza XX 249

Czermann Antal IV-V 228
Czikann-Zichy Méric VIII 243
DaruvârYves XII 304

Deâk Ferenc VIII 244
Deâk Sândor XV 319
Del Medico Erzsébet XX 249
Deme Kâroly VI 186
Derecskei Jânos IV-V 228
Dezséry Andrâs XVII 273
Décsy Gyula VIII 244, XIII 205
Dénes Andrâs XVII 274
Diészeghy Tibor IX 295
Dombrâdy Déra IV-V 229
Dominits Lâszié XVIII 275
Domjân Ârpâd XV 319
Domokos Sândor IV-V 229
Dorogi Lajos XVI 281
DômbtbrTibor XIX 263
Dreisziger Nândor XIII 206
Duska Lâszié XIV 233
Egeghy Péter XV 320
Elek Âron XIV 233
Enner Kârolyné IV-V 229
Erdélyi Istvân XVIII 276
Erdélyi Jézsef VII 191
Eszenyi Lâszié IV-V 230
Eszlâry Kâroly VIII 245



Ewendtné Petres Judit XII 305
Értavi Barâth Jôzsef VI 186
Ërtavi Barâth Kata VI 186
Falk Viktor XIX 264

Parkas Istvân XI 232

Parkas Lâszlô IX 296

Pazakas Perenc IV-V 230

Pâbiân Jôzsef XII 305

Pâj Attila XVII 274
Pây Perenc VIII 246
PehérJ. Mâtyâs VIII 246
Pejér Imre XX 250
PejérPâl XIV 235
Peketéné Korény Lîvia XX 250
Pelsôôry Attila XIV 233
Perenc Béla XII 306

Perenczy B. Istvân XII 307
Pényes Maria XI 233
Piedier Kâlmàn IV-V 230

Pischer Viktor XIII 206

Plôriân Tibor IV-V 231

Pôldvâry Gâbor XII 307
Prankô Istvân IV-V 231

GallôGéza XVI 282

Gara Imre XII 307

Garay Andrâs XVII 275
Gâbriel Asztrik IV-V 232

Gâlôcsy Zsigmond XV 322
Gâspâr Mârton IV-V 232
Gâspâr Pâl XI 233
Gosztonyi Péter XII 309
Gratzer Mikiôs XVIII 277
GulyâsSândor IV-V 233
Gyallay-Pap Domokos X 234
Gyékényesi Gy. Lâszlô IV-V 233
Gyékényesi Gyôrgy IX 296
Gyimesy Kâsâs Ernô IV-V 233
Gyôry Nôra XII 309
Gyurkovits Sândor XI 233
Hajnos Lâszlô XIV 234
Halâsz A. Mikiôs XIII 207
Hamvas Jôzsef XIX 265

Haraszti Endre XI 234, XVI 282
Harcsâr Perenc XI 235

Havasy Bajân IV-V 234, XIII 207
Heckenast Rezsô VIII 247

Hecker C. Henrik XI 235
HegyiZoltân XVI 283, XX 251
Helcz Tibor XVIII 277

Hetyey Sândor XII 310
Hédervâry-Konth Jânos IV-V 234
Hokky Kâroly IV-V 235
Homonnay Elemér IV-V 235, VIII 247

HortobâgyiJenô IV-V 235
Horvâth Mikiôs IX 296

Hunyady Lâszlô IV-V 236
Illcs Lajos IV-V 236
Illyés Elemér XVI 284
Incze Lajos XIX 265
Irânyi Lâszlô XIX 266
Ivanich Mikiôs IX 297

IvâniZoltân IV-V 237

Jandrasich Tibor IV-V 237
Jani Istvân XII 311

Jaszovszky Jôzsef IV-V 237
Jâlics Gyôrgy IV-V 237
Juharos Istvân XI 235

Juhâsz Pazekas Ilona XX 251
Kaczvinszky Pâl IV-V 238
KapôtsyBéla XVIII 278
KardosTalbot Béla IV-V 238
Karikâs B. Cecilia XIII 207
Kassay Dezsô IV-V 239
Katona Sândor XIX 267
Kaveggia Lâszlô XI 236
Kâinoki Kis Tiborné XIV 235
Kâvâssy Jôzsef IV-V 239
Kâvâssy Klâra IV-V 239
Kecskeméthy Jôzsef IV-V 239
Kelemen Gyôrgy VII 191
Kelemen Pâl XIII 208
Keleti Vilmos IV-V 239
Kenderessy Lajos IX 297
Kerékgyârtô Maria IV-V 240
Kertész Lâszlô IV-V 240, XVIII 278
Keviczky Kâlmân XX 252
Kézdy Vâsârhelyi Béla IV-V 240
Kirchmayer Istvân XIV 235
Kisbarnaki Parkas Perenc IV-V 241
Kisjôkai Erzsébet IV-V 241
Kiss Imre IV-V 241

Kisslmréné IV-V 241
KissJânos XVII 276
KissÔdôn VI 187
Klaudinyi Lâszlô VIII 248
KIobusitzky Dénes VI 187
KIotz Istvân IV-V 242
Kocsis Szûcs Perenc X 234

Kocsondy Zoltân XX 253
Koe-Krompecher P. Lâszlô XIV 236,

XVIII 279

Koller M. Pâl IX 298
Kolozsvâry Kâlmân IV-V 242
KokasEszter XIV 236
Koôsa Antal VII 192
Koss Tibor VI 187



Kossânyi Jôzsef" IV-V 242
Kostya Sândor XX 254
Koszorus Ferenc IV-V 242

Koszorus Ferencné IX 299

Kosztolânyi Kâroly XIV 237
Kosztoinyik Zoltân XIV 237
Kovâcs Istvân IV-V 243

Kovâcs Jôzsef(Bôdi) IV-V 243
Kovâcs Jôzsef XIV 238
Kovâcsné Pâli Rôzsa IV-V 243

Kovârezy Istvân XIX 267
Kôtai Zoltân XV 322

KônnyuLâszlô XVI 284
Kormendi Ferenc VII 192
Kôvendy Kâroly IV-V 244
Kôrôsi Szabô Péter IX 299

Kôvâgô Jôzsef IV-V 244
KuhrnerBéla IV-V 245
KiirthyTamâs IV-V 245
Labinics Miklôs IV-V 245
Lajossy Sândor IV-V 246
Lantosnè Szabô Elza XII 311
Laurisin Lajos IX 299
Lendvay Imre XX 254
Lengyel Alfonz VIII 248
LégrâdyTamâs X 235
LinkaLâszlô IV-V 246
LintnerAntal XIV 239
Lôkkôs Antal VIII 248
Lôte Lajos VIII 249
LôtePâl IV-V 246
Ludânyi Andrâs IX 300
Lux Andrâs XIX 268

Macartney Carlile Aylmer IV-V 247
Maczky Lâszlô IV-V 247
Magoss Lâszlô XIV 239
Magyarosy Sândor IX 300
Major Lâszlô XII 312
Majoros Mârton XIV 240
MakârJânos XI 237
Marina Gyula XVIII 280
MarkovitsPâl IV-V 248
Mattyasovszky-Lates Kornèl IX 300
Mâté Imre X 235

Medgyesi-MitschangZsuzsa VII 198
Melegh Dezsô IV-V 248
MenkôGâbor IV-V 248
Mérô Ferenc IV-V 249

Mészâros Istvân IV-V 249

Mihâlyi Gilbert IV-V 249
Mikehâzy Istvân IV-V 250
Mindszenty Jôzsef XV 323
MiskaJânos XVI 285

Mohai Szabô Bêla XVI 285, XVII276
MolnârÂgoston IV-V 250
Molnâr Jôzsef XVII 276, XVIII 281
Molnâr Lâszlô XIX 269
Molnâr Zsigmond XIII 208
Môr Jôzsef X 236

Mower Sândor IV-V 251
Nagy Âkos XVII 277
Nagy Frigyes IV-V 251
Naphegyi Imre IV-V 251
Nâdas Gyula IV-V 252
Nâdas Gyula (ifj.) IV-V 252
Nâdas Jânos IV-V 252
Nâdas Rôzsa IV-V 252
Nânay Endre XX 254
Nânay Endréné XX 255
Nâvori Kornèl IV-V 252
Negyedi Szabô Margit VI 188
Nehéz Ferenc XI 238
Nemes Gusztâv X 237
Nemes Gusztâvné X 237
Nemeskéry Lâszlôné XI 238
Neszlényi P. Judit IX 301
NégyesyIrén XX 255
Németh Ernô IV-V 253
Németh Gyula IV-V 253
Németh Kâlmân IV-V 253
Noël Péter XV 324
Novotny Alajos X 238
Nyirâdy-Szabô Imre IV-V 254
Nyirjesy Sândor IV-V 254
Ormai Jânos XVIII 282
Orsolya Jôzsef XVII 278
OsetzkyDénes XII 313
Oszlânyi Rôbert VIII 249
Padânyi-Gulyâs Béla IV-V 255
PadânyiGulyâsJenô VI 188
Palasics Jânos IV-V 255
Pallôs Lôrânt VII 193
Pap Michael VI 188
Pattantyus A. Tamâs XIV 240
Pazuhanics-Pâncélos Mihâly VIII 250
Pâlinkâs Lâszlô VII 193
Pâli Gyôrgy IV-V 256
Petry Béla VII 194
Petry Béla Albert XIV 241
Pilisi Pâl IV-V 256, XIX 269
Pogâny Andrâs IV-V 256
PolônyElemér XI 236, XVIII 283
Pongrâcz Istvân VII 194
Pôsfay Gyôrgy VI 189
Pôta Lâszlô XV 325
Prokop Péter VIII 257



PukyPâl VII 195
Puky Péter XIV 241
Pulvâri Kâroly XV 325
Radisics Elemér IV-V 257
Radnay Rudolf IX 301
Râkos B. Raymond IV-V 257
Râttkay Kâlmân IX 302
Rektor Bêla XVII 278
Reményi Jôzsef IV-V 258
Rigoni Emô X 238
Rozanich Istvân IV-V 258
RozsnyaiZoltân XI 238
Rôka Jôzsef VII 198
Rupprecht Pâl VII 199
Ruttkay Arnold XVI 286
Saâry Éva XIII 208
Salyné ZirczyIlona XX 256
Sândor Andrâs XV 326
Sândor Ilona IV-V 259
Sârvâri Éva XIII 209
Schiller Ilona IX 303
Schimert P. Amdt X 239
Schwalb Miklôs XV 326
Sebeok Tamâs VII 195
Selmeczi Jôzsef XV 327
SelyeJânos VII 195
SerlyTibor IX 302
SiegmethAlfréd XVIII 283
SimsayJânos XVII 279
Sisa Istvân IX 304
Solymossy Olivér XX 256
Somody Istvân XIX 270
SomogyiFerenc IV-V 259
Somogyi Ferencnê IV-V 260
SomogyiLél XVII 280
Sôlyom Fekete Istvân IV-V 259
Sôlyom-Fekete Vilmos VII 196
St.Clair Jôzsef IX 304
Stibrân Teréz IV-V 261
Stirling Gyôrgy XVII 280
Sulyok Vince VIII 257
Sûtô Kovâcs Lâszlô IV-V 260
Szabados Jôzsef XI 239
SzablyaJânos XIX 271
SzablyaJânosné XX 256
Szabô Andrâs XV 327
Szabô Barna XI 239
Szabô Istvân IV-V 261
SzabôJânos IX 304
Szabô Magda XVI 286, XVII 281
Szabô Pâl X 239
Szakonyi Istvân VI 190
Szalôki Zoltân XIX 271

SzâszBéla IV-V 262

Szâz Zoltân IV-V 262

Szebedinszky Jcnô VI 190
Sz.ebehely Gyôzô VIII 251
Szendrey Tamâs VI 190
Szentpétery Szabolcs XVIII 284
Sz.échenyi Gyôrgy IV-V 263
Székely Jânos XV 328
Széll Sândor VII 196

Széll Tamâs XVII 282

SzéplakiJôzsef XII 313
Szilassy Sândor VI 190
Szilâgyi Fcrenc IV-V 263
Szitnyai Zoltân IV-V 264, VI 191
Szorkovszky Elemér XI 239
Sziits Gâbor XVI 287

Tallôs Môric XIII 209

Teleki Béla IV-V 264

Teleki Mihâly IV-V 264
Ternay Kâlmân VIII 252
ThieryÂkos XX 257
Thiery H.IIona IX 304
TollasTibor IV-V 265

Tornay Kâroly IV-V 265
Tôth Istvân XVI 287

Tôth Lâszlô XX 258

Tôrôk Béla XI 240

Tôttôsy Ernô IV-V 266
Tripoiszky Andrâs IV-V 266
Tuba Istvân VII 200

TûzTamâs VII 196

Udvari Gyetvân Jôzsef IV-V 266
Valentin R.Béla XX 259

Valentin Ôdôn XX 260
Valkô Lâszlô IV-V 267

Vareska Gyôrgy XIV 242
Varsânyi Gyula XV 328
Vaskô Ilona IV-V 267

VasvâryÔdôn VIII 252
Vaszary Gâbor XX 260
Vatai Lâszlô IX 305

Vâcz Elemér VII 197

Vâradylmre VIII 253
Vâralijai Csocsân Jenô XVI 288
VârdyBéla IV-V 267
Vârdyné Huszâr Agnes XIII 210
Vietôrisz Jôzsef XIV 243
Vitéz Ferenc IV-V 267

VittayBéla XII 314
VladârPâl XVII 282

Wass Albert IV-V 268

Weôres Gyula VIII 254
Zerinvâry Szilârd VI 191
Zolcsâk Istvân XIV 243



AZI-XX. MAGYAR TALÂLKOZÔ KRÔNIKÂI

1961.:

1962.:

1963.:

1964.:

1965.:

1966.:

1967.:

1968.:

1969.:

1970.:

1971.:

1972.:

1973.:

1974.:

1975.:

1976.:

1977.:

1978.:

1979.:

1980.:

I.kôtet, 1962 239
IMII. kôtet, 1966. (l-96.oldal) 96
II-III. kôtet, 1966. (97-208. oldal) 112
IV-V. kôtet, 1966. (1-138. oldal) 138
IV-V. kôtet. 1966. (139-279. oldal) 141
VI. kôtet, 1967 200
VII. kôtet, 1968 207
VIII. kôtet, 1969 264
IX. kôtet, 1970 319
X. kôtet, 1971 248
XI. kôtet, 1972 456
XII. kôtet, 1973 328
XIII. kôtet, 1974 222
XIV. kôtet,1975 254
XV. kôtet, 1976 326
XVI. kôtet, 1977 296
XVII. kôtet, 1978 295
XVIII. kôtet, 1979 296
XIX. kôtet, 1980 288
XX. kôtet, 1981 320

ôsszesen: 4855 oldal

Az I. kôtetet dr. Béldy Béla, a II-XII. kôtetet dr. Somogyi
Ferenc, a XIII-XX. kôtetet dr. Nddas Jdnos és dr. Somogyi
Ferenc szerkesztette.

Az I. kôtet anyagât dr. Béldy Béla, a II-XX. kôtet anyagât
dr. Somogyi Ferenc rendezte sajtô alâ.

A 20 Magyar Talâlkozô krônikâinak 18 kôtete az Ârpâd
Kônyvkiadô Vâllalat (1425 Grâce Avenue, Cleveland, Ohio)
gondozâsâban jelent meg. Az I. kôtet a Bâtori Testvérek
nyomdâjâban (Buenos Aires, Argentina), a tovâbbi 17 kôtet a
Classic Printing Corporation nyomdâjâban (9527 Madison
Avenue, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.) késziilt.

A még raktâron levô kôtetek a Magyar Târsasâg ûtjân
szerezhetôk be.



PALYAZAT

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga, mint
minden elôzô évben, az idén is tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti pâlyâzatot hirdet, amelyen a magyar szellem
minden kimagasiô értékû és îrâsban vagy képen rôgzît-
hetô aikotâsa részt vehet.

A pâlyamûveket hârom példânyban (vagy hârom
fényképen) kell benyujtani. Nyomtatâsban még meg nem
jelent kéziratok csak név nélkùl, jeligével adhatôk be. A
szerzô nevét, pontos lakcimét és rôvid életrajzât ebben az
esetben a pâlyamû jeligéjével ellâtott kûlôn zârt borî-
tékban kell csatolni.

A benyûjtott pâlyamûvek kôzûl a legjobbakat — az
Arpâd Akadémia tagjai sorâbôl vagy mâs szakemberek
kôzûl kûlôn felkért — hârom-hârom bîrâlô szakvéle-
ménye alapjân az Âllandô Titkârsâg arany, ezûst vagy
bronz Arpâd-éremmel és dîszoklevéllel vagy oklevéllel
tûnteti ki.

A benyûjtott pâlyamunkâkat az Allandô Titkârsâg
nem kûldi vissza, hanem az Arpâd Akadémia kônyv- és
irattârâban helyezi el.

A pâlyamunkâkat augusztus 20-ig az alâbbi cîmre kell
benyûjtani;

dr. NàdasJdnos,
a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak vezetôje
1450 Grâce Avenue, Cleveland, OH 44107, U.S.A.
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