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ELOSZÔ
TANUSÂGTÉTEL ÉS ÛTKERESÉS

Ez a kôtet a XXII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
eszmecseréirôl és

eseményeirôl szâmol be.

A

beszâmolô:

tanûsâgtétel és ûtkeresés.

Tanûsdgtétel arrôl, hogy a szabad fôldôn élô magyarsâg
legjobbjai rendûletlen hittel ôrzik azokat a keresztény és
nemzeti hagyomânyokat, amelyek Magyarorszâgot az évszâzadok viharai kôzben mindig megtartottâk a népi szabadsâgjogok fôidjének, az iildôzôttek menedékhelyének, de a
magyar âllami ônâllôsâg, a nemzeti fûggetlenség letéteményesének, sot a keresztény Nyugat védôbâstyâjânak is.

Flôridn Tibor talâlô szavai szerint: "Megtartottuk magyarsâgunkat", megôriztûk "tôrténelmûnk, hagyomânyaink,
nemzeti kultûrânk, irodalmunk és mûvészetûnk irânt lelke-

sedésûnket. És mindent elkôvettûnk, hogy azt tovâbb is adjuk
az utânunk kôvetkezô nemzedékeknek. A nyugtalan vilâgban

és a folyton vâltozô politikai éghajlat alatt vâltozatlanul megôriztiik elveinket, célkitûzéseinket, hitûnket, szabadsâgszeretetûnket és keresztény, egymâst segitô és megbecsiilô
emberségunket".
A kôtet rendkîvul vâltozatos tartalma enhek a tanûsâg-

tételnek megfelelô ûtkeresés, amely az egyetemes magyar
élet minden terûletére és minden megnyilvânulâsâra kiterjed. Példâkat idéz a mûltbôl, tâjékozôdik a jelenben és ûtmutatâst keres a jôvôre. Idôszerûség szempontjâbôl e tekin-

tetben méltân foglalja el az elsô helyet a szabad fôldôn élô
magyarsâg hatârozott elvi âllâsfoglalâsânak dôntô jelentô-

ségû kérdése, amely szorosan ôsszefûgg a magyar mûvelôdés
keresztény és nemzeti jellegének megôrzésén kîviil annak
folyamatos fejlôdésével is.
A magyar kisebbségek helyzetével foglalkozô rész az
elszakîtott magyar terûletek magyar népessége szâmâra
keresett kivezetô utat. Az Amerikai Magyar Szôvetség ha
gyomânyokat

ôrzô,

védô

vezetôinek

munkaértekezlete

a

vilâgviszonylatban is jelentôs amerikai magyarsâg szem
pontjâbôl tette ugyanezt; a XXII. Magyar Talâlkozôval

pârhuzamosan rendezett mâs szervezeti ûlések pedig egyegy csoport sajâtos feladatainak megoldâsâra kutattak lehetôségeket.

Kûlôn fel kell hîvnunk olvasôink figyelmét azokra a ki-

magaslô értékû teljesîtményekre, valôban kivâlô tudomânyos, îrôi és mûvészi alkotâsokra, eredményekre, amelyek

az Ârpâd-pâlyâzatok nyerteseirôl és az Ârpâd Akadémia
tagjainak tevékenységérôl szôlô jelentésekben târulnak elénk
vagy az Ârpâd Akadémia és mâs szervezetek ûlésein elhangzô
beszâmolôk és elôadâsok révén vâlnak ismertekké.

Ezek a tények, valamint az életrajzi adatok a tanûsâg-

tétel kûlôniegesen értékes bizonyîtékai. Nemcsak azt igazoljâk, mennyit veszîtett a magyarsâg azzal, hogy tehetséges
tudôsai, elhivatott kôltôi, irôi és alkotô mûvészei sajât fajtâjuk helyett az ûgynevezett befogadô orszâgok népei javâra
végzik a maguk egyéni tevékenységét, hanem azt is. hogy a

magyar szellem milyen felbecsûlhetetlen kincsekkel gazdagîtja
vilâgszerte az emberiséget.
Az elôbbiek joggal szomorîthatnak el bennûnket, mert
a magyar szellem annyi kivâlôsâgânak tâvollétében s az

idegenben felnôtt és tehetségukkel élre kerûlô magyar fiatalok
hiânyâban Magyarorszâg mûvelôdési szlnvonala kétségtelenûl visszaesett, hiszen mindezek nem épithették és épîthetik
tovâbb az ezeréves kôzép-eurôpai, keresztény és nemzeti
magyar mûveltség épûletét. A kûlfôldôn elért sikerek azon-

ban ugyanakkor jogos bûszkeséggel tôlthetik el mindnyâjunkat, mert a magyar szellem kivâlôsâgai mindenûtt maradéktalanul betôltik a magyarsâg tôrténelmi kûldetését, Istentôl
kapott hivatâsât.

Ezért valljuk, ezért hirdetjûk és ezért kôveteljiik a szellemi

Magyarorszâg egységének orszâghatârokat és tâvolsâgokat
nem ismerô megteremtését.

Reméljûk, hogy ami ebben a kôtetben talâlhatô, legalâbb egy lépéssel megint kôzelebb visz bennûnket mindnyâjunk egyetlen és azonos céljâhoz, a fûggetlen, ônâllô,
szabad és nag^ Magyarorszâg feltâmadâsâhoz.
1982 jûlius 15-én

dr. Somogyi Ferenc

A

XXII. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

AZELSÔNAP: 1982 NOVEMBER 26.

Ôsszejôvetelek és elôaddsok
A XXII. Magyar Talâlkozô — X. Magyar Kongresszus —
eseményeinek sorozatât Nddas Jdnos dr., a clevelandi Magyar

Târsasâg elnôke, mint a rendezô Âllandô Titkârsâg vezetôje,
1982 november 26-ân, pénteken délelôtt fél II ôrakor nyitotta
meg a clevelandi Bond Court Hôtel (East Sixth Street és a

St. Clair Avenue sarkân) hatodik emeletének elôadôtermében.

A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân szîvélyesen ûdvôzolte a
megjelenteket. Utâna az Amerikai Magyar Szôvetség

ményeinek a nemzeti hagyomânyokat hûségesen ôrzô vezetôi
tartottâk meg munkaértekezletûket Pdsztor Ldszlô, Nddas

Jdnos dr., Szegedi Dénes, Harkay Péter, Tôth Csaba, Fazakas
Ferenc, Vigh Zsolt és mâsok felszôlalâsâval.

Ebéd utân Pdsztor Ldszlô "Magyarsâgunk bekapcsolôdâsa

az amerikai kôzéletbe", Nddas Rôzsa dr. "A magyar nôk
feladatai a szabad fôldôn", Szegedi Dénes A szabad fog-

lalkozâsû, ipari, kereskedelmi és munkâs fiatalsâg bevonâsa
a magyar kôzôsségekbe", Nddas Jdnos dr. pedig Magyar
vagyonok az Amerikai Egyesûlt Âllamokban cîmmel tartott figyelemre méltô elôadâst.

Délutân 4 ôrai kezdettel az Egyesûlt Magyar Alap
Somogyi Lél alelnôk vezetésével igazgatôsâgi ûlést tartott.

5ôrakor a volt burg-kastli diâkok gfyultek ôssze talâlkozôjukra.
Kidllitdsok

Az immâr hagyomânyos kônyv-, képzô- és fényképmûvészeti, valamint bélyegkiâllîtâs ûnnepélyes megnyitâsa
délutân 6 ôrakor kezdôdôtt. A kônyvkiâlUtâst,

amelyet

Nddas Gyula dr. rendezett, — Kônnyû Ldszlô (St. Louis,
MO) irô és kôltô nyitotta meg. A képzômûvészeti kiâlUtâson

bemutatott alkotâsokat Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâsz-

mûvész ismertette, aki a rendezést is irânyîtotta. A fényképmûvészeti kiâllîtâs eredményérôl Buza Gyôrgy (Bay Village,

OH) fôrendezô szâmolt be. A rendkîviil értékes bélyegkiâllîtâs vezetôje Kôrmôczy Zoltân volt.

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

Beniczky Âdâmné, Dunai Akos (Youngstown, OH),
Eszterhds Istvdn dr., Fazakas Ferenc (San Francisco, CA),
Fénygj Mdn'a (Los Angeles, CA), Flôriân Tibor (New Milford,

CT), Incze Lajos dr. (Lewiston, ME), Kossânyi Jôzsef,
Kossdnyi Miklôs, Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), Lengyel
Alfonz dr. (Rosemont, PA), Magyary Csilla, Molndr Zsigmond
dr., Nagyvdrady Kirchmayer Istvdn (New York, NY), Nddas
Gyula dr., NddasJdnos dr., Nddas Rôzsa dr., Ndnay Endre dr.
(Los Angeles, CA), Ndnay Jûlia (Washington, DC), Négyesy

Irén (Smithville, OH), Panajoth Zoltdnné, Pap Gyula (New
Brunswick, NJ), Sirchich Ldszlô, SomogyiFerenc dr., Somogyi

Lél, Szentmiklôsy Éles Géza dr., Veress Ferenc dr. (New York,
NY) és ni. Vitéz Ferenc dr. (Perth Amboy, NJ) és mâsok.
A képzômûvészeti kidlUtdson bemutatott mûvek alkotoi
kôzûl jelen volt:

Batdry Erzsébet, Buzdné Ormai Ildikô (Bay Village, OH),
Hampelné Tallôs Kitty, Krompecher Ldszlô dr. (Columbtis,

OH), Kûr Csaba (Warren, OH), Lendvay Imre (St. Louis,
MO), Makk Imre (Honolulu, HI), ifj. Makk Imre (Honolulu,
HI), Makk Éva (Honolulu, HI) és Vass Albert.
A fényképmûvészeti kidlUtdson lâthatô felvételek kôziil
kûlôn birâlô bizottsâg véleményezése alapjân a legjobb
BossaJôzsef"Az ûszô kacsa" cîmû képe lett.

A szînes felvételek csoportjâban az elsô helyezett Nydri

Walter "Floridai napnyugta", a mâsodik Buza Gyôrgy "Kînai
lâmpâs", a harmadik Csia Pdl "Végtelen sinek" cîmû felvétele lett.

A fekete-fehér felvételek csoportjâban az elsô dîjat Dedk
Ferenc "Rugby", a mâsodikat ugyancsak Dedk Ferenc "Lilly",
a harmadikat pedig nt. Kdntor Pdl "Eresz alatt" clmû felvétele nyerte. Kiilôn dîcsérô elismerésben részesûlt Rôzsa
Ldszlô "Napnyugta az Erie-tavon" cîmû felvétele.

A kiâllîtâst a Magyar Talâlkozô hârom napjân ât âllan-

dôan igen sokan lâtogattâk meg. A kiâllîtâsi terem egyik végén
a Makk-csaldd értékes festményei, mâsik végén Kûr Csaba
szobrai lenyûgôzô lâtvânyt nyûjtottak a szemiélôknek. Kûlôn
érdeklôdést keltett Lendvay Imre nagyméretû faberakâsos
képe Mânyoky Adam II. Râkôczi Ferencet âbrâzolô festményérôl.
Irodalmi és mûvészest

A XXII. Magyar Talâlkozô elsô napjânak zârô eseménye
a 7 ôrakor kezdôdô irodalmi és mûvészest volt, amelynek
kôzônsége zsûfolâsig megtôltôtte a szâllô hatalmas elôadôtermét. A hallgatôsâgot Nâdas Jdnos dr. ûdvôzôlte. A
megnyitô beszédet Flôridn Tibor, az Arpâd Akadémia
elnôke mondta.

Flôridn T/6or (New Milford, CT):
NEMZETI ÔNTUDATUNK FORRÂSA

Amikor Erdélyt idézô new-englandi hegyeim
indultam Cleveland felé, arra gondoltam, hogy
Magyar Talâlkozô és Kongresszus vendégeinek
lâtom-e majd nyomât annak, hogy ebben az évben a

kôzûl ela XXII.
létszâmân
budapesti
"Magyarok Vilâgszôvetsége" minden âltala elérhetô teruleten
nyilt tâmadâst indîtott szétbomlasztâsunkra. Nagy az ôrômôm,
hogy létszâmunk nem vâltozott, és ebben a teremben ma is
nemcsak Amerikâbôl, hanem tôbb mâs kontinensrôl lâthatok
ismerôs és lelkes arcokat.

A XXII. Magyar Talâlkozô és ez a terem a hûség és a
tisztesség tûkre. Bizonysâga annak, hogy megtartottuk magyarsâgunkat, tôrténelmûnk, hagyomânyaink, nemzeti kultûrânk, irodalmunk és mûvészetûnk irânt lelkesedésûnket. Es

mindent elkôvettûnk, hogy azt tovâbb is adjuk az utânunk
kôvetkezô nemzedékeknek.

A nyugtalan vilâgban és a folyton vâltozô politikai éghajlat alatt vâltozatlanul megôriztûk elveinket, célkitûzéseinket, hitûnket, szabadsâgszeretetûnket és keresztény, egymâst segîtô és megbecsûlô emberségunket.
Legyunk és maradjunk mindig példa az egész emigrâciô

szâmâra.

Hirdessûk a

megcsûfolt

igazsâg

gyôzelmét.

Ne

aikudjunk meg sohasem a porkolâbokkal, akik népûnk
szabadsâgât évtizedeken ât vasfûggôny môgé zârtâk. Ne
indîtsunk egyoldalû pârbeszédet azokkal, akik a magyarsâg
emberi és nemzeti jogait a Kârpât-medence ôt orszâgâban
megtiportâk.

Mi nem ônmagunkért élûnk. Kûlfoldi létùnk célja a
magyar nép szolgâlata. 1848 és 1956 nemes eszméinek megalkuvâsok nélkûli megôrzése és ezeknek megvalôsîtâsâra
irânyulô szândékunk rendûletlen fenntartâsa. Harminckét éve
élek az amerikai kontinensen, de sohasem szûntem meg vallani, hogy
Idncszemnek kell maradnom a Idncban,
népemnek élô része,
mely az egésznek kinjdt érzi,
vele remeg, hiven ktséri,
mintha Krisztus volna

és eskûszik ôt sebère.

Ugyanez a hitvallâsa a Magyar Târsasâgnak is,

amely-

nek most 30. évfordulôjât ûnnepeljûk. És ugyanez a célja
a belôle sarjadt szôvetségeknek, az âltala ôsszehîvott Magyar

Talâlkozôknak, az Arpâd Akadémiânak és az Ârpâd Szôvetségnek is. S ez marad mindig, amîg egy eszméinktôl idegen rendszer arra kényszerit bennûnket, hogy emigrâciôban éljûnk.
Abban a tudatban nyitom meg idei Kongresszusunk
irodalmi- és mûvészestjét és az utâna kôvetkezô napok gazdag gyûléssorozatât, hogy mint az elmûlt években, most is és a
jôvôben is ennek a hivatâsnak fogunk âldozni.
Legyen ez az est és XXII. Magyar Kongresszusunk is
erônk, bâtorsâgunk, hitûnk és nemzeti ôntudatunk éltetô
forrâsa minden kîsértô vâlsâg idején!
Jô munkât kîvânok és leikûnket gazdagabbâ tevô szôrakozâst!

Az osztatlan tetszéssel fogadott megnyitô utân Jeszenszky
Gyongyz (Fairfîeld, OH) elôadômûvész Aranyjânos "Epilôgus"
cîmû kôlteményét adta elô nagy sikerrel. Utâna Beniczky
AddmnéV.amo\y irodalomtôrténeti felkészûltségrôl tanûskodô,
értékes elôadâsa kôvetkezett.

Beniczky Âddmné:

ARANY JÂNOS NYOMÂBAN A SZIGETEN
{Arany Jânos haldlânak szâzadik évfordulôja alkalmâbôl
Beniczky Addmné, a Magyar Tdrsasdg irodalmi fôosztdlydnak

és az Ârpdd Akadémia szépirodalmi-esztétikai osztdlydnak
elnôke sorozatos elôaddsokat tartott Arany Jdnos életének és
kôltészetének kiilônbôzô szakcLszairôl. Az itt kôzôlt elôadds

ennek a sorozatnak a befejezése.)
A technika csodâlatos szârnyain par ôra alatt eurôpai
partokhoz érhetûnk innen az Operenciân tûlrôl. A gondolât
sebessége még ennél is gyorsabb, mert pillanatok alatt hazavihet bennûnket. Engedjûk ât most magunkat és képzeletûnket az emlékezés és a gondolât idôgépének, amely elôtt

nincs hatâr, nincs sorompô, nincs vâmvizsgâlat és nincs se
ma, se holnap.

A Margitszigeten vagyunk, a mûlt szâzad harmadik
negyedében, ôszbe hajlô nyârvégi délutân. Ott sétâl egy ôregûr
lassan, komôtosan, jobbjân bot, amelyre néha ôvatosan
râtâmaszkodik. Bal karja alatt diszes fedelû kônyvet szorongat, amelynek kapcsa van és kulcsra zâr. Gyulai Pâl hozta
a multkor, hogyha kedve akadna ûjra verselni, kéznél legyen
a papîr, de el is lehessen zârni a Idvâncsiak elôl. Mâr van

benne sok minden, de nem mutatta még senkinek. Szegôdjûnk a nyomâba, kîsérjûk lépteit és a vâlla môgul lessûnk
bele a Kapcsos Kônyvbe. Az ût szélesen kanyarog a még dûsan
zôldelô Szigeten, de néha mâr sârga levél sodrôdik elôtte
a kôzelgô ôsz ûzeneteként. Gyorsîtja lépteit, pedig szemét
bântja, vakîtja a fény. A tôlgyek alâ tart, ott âll a pad, aboi
megpihenni szokott, ahova senki sem jâr, csak a kertészlegények, akik mâr megszoktâk a csendes ôregurat. A gitârjât is magâval szokta hozni és szép halkan, csendesen dûdolgat egy régi dalt és pengeti a hûrokai;. Ma nem. Ma talân
ir valamit a Kapcsos Kônyvbe.
De mîg a tôlgyekhez ér, egy tisztâsnâl megâll és elmosolyodik. Itt szâllt partra Toldi, mikor a cseh bajnokkal vîvni
készûlt.

"Ott Miklôs, mihelyst partot ért a Idba,
Csolnakdt berûgta a széles Dundba-,

Mintha korcsolydzna, futott az a habon,
Partba vdgta orrât a pesti oldalon. "

Most a Pest felôli oldalon jâr a szeme; nagy dereglye
ûszik a vîzen, guzlicaszô, vîg danâszâs hallatszik rôla. De
mintha nem magyarok ûlnének benne. Duhajkodnak is.
Az egyik legénynek borosûveg van a kezében; valami râc nôtât
gajdol. Szôkik is tan ez a legény? Lelki szemeivel véres kést
lât a kezében.

— Meg kellene ezt irnil A legényt majd Jovannak nevezem a versben.

És mâris elmosolyodik, mert csuda-furcsa, soha nem
ballott rimek csengenek a fûlében:
"Duna vîzén lefelé ûsz' a ladik,
A ladik.

Rôla hejehuja, szitok-âtok, ddvoria
Hallatik.

Juhaj!Kôzel van mdr Alexindc, Knyazevdc.
Engem, Kevi-Rdcz, tôbbet ugyan sose' Idtsz. "
— Majd ûgy îrom be a Kapcsos Kônyvbe, bogy Népdal.
De jô ez a csend itt a Szigeten. Bâr lettek volna ilyen évei
régen is, amikor még fiatal volt, akkor nem maradt volna
megîratlan annyi terv:
"Félbe-szerbe

Hdny reményem hagyott cserbe. "
A legfâjôbb, bogy a bun trilôgia félbe maradt. Csak a
"Buda balâlâ"-t irta meg belôle. Pedig mennyit kutatott,
mennyit olvasott bozzâ. De nem sajnâlja, most is ûgy érzi,
bogy megtalâlta a bangot, a kôrnyezetet, a Keletrôl jôtt
népek szokâsait. Hogy is volt azzal az âldozati fehér ménnel,
amit Buda és Etele kirâlyi szôvetségekor felâldoztak? Torda,
az ôsz tâltos szûrta le a lovât:

"Ôsszerogyott a 16. Most a garaboncok,
Mini keselyûhad gyûl taglalni ûj koncot,
Bôrét lefeszûék, johaitfelmetszék,
Néznia nézôknek oltdrra helyezték. "

Torda aztân eret metszett Buda és Etele karjân és a vért

edénybe csurgatta, borral keverte. Es akkor jôtt az âldomâs,
a fogadalom. Elôbb Buda szôlt:

"Had ura, fm, halljszôt, kinek naved Istenl
Igaz nekem ûgy légy, mint igazdn eskem\
Hogy a mai szertôl soha el nem dllok,
Etele ôcsémmel visszadt nem csindlok. "

Occse azonképpen îgy mondta az ôrôk eskût:
"Hadak Ura, Isten, az enyém is halljad!
Soha Te ne segélj, ha cselekszem ollyat,
Hogy a mai szertôl valaha eldllok,

Jô Buda bdtydmmal visszdt nem csindlok!"

Ittak aztân a kehelybôl. A maradékot Etele az oltârra

zuhintotta és vérharagos lângok csaptak ki onnan. Akkor
még sem a tâltos, sem mâs jelek ôre nem lâtta elôre, hogy:
"... e nap vêres napok atyja,
Még a maradék is gydszolva svratja. "

Kôzben a csendes léptû, fâradt ôregûr odaért a tôlgyek
alâ, ott vârta mâr a pad. A lombok megszûrték a fényt,
fâradt szemének jôl esett a félârnyék. Kinyitotta a Kapcsos
Kônyvet a kicsiny kuiccsal. Mennyi vers van mâr benne!
Itt a balladâk ûj csoportja, egymâs utân pattantak ki agyâbôl a tragikus alakok. Micsoda menet! Itt suhan "Vôrôs
Rébék." Dehogyis ô, csak egy fekete varjû...itt van a ravatal,
rajta a daliâs Bârczi-fiû. Daliâs? Valaha az volt, most véres
tetem. De jônnek mind tôbben. Itt tâncolnak, itt rûgjâk a

kufercest az "Ûnneprontôk", akik pûnkôsd reggelén Isten
bajlékâval szemben tivornyâznak, kâromkodnak. De ha leszâll
az éj:

"Éjfélt, hogy ût a toronyôra kôzel,
Kénkôfojtô szaga terjedez el,
S mint szél ha forogva kavar port,

Ûgy tdmad el
a poklok tûzes fenekére
Az egész ôrjôngô csoport. "

Hât ez a Mefisztô-szemû vâsâri figura meg kicsoda? A
Képmutogatô, akinek a szâjâba adta a szegény grôfkisaszszony histôriâjât, aki apja ellenére lesz egy szegény ifjû pârja.
Itt van a lâny holtan, karjân elhûnyt csecsemôje ûgy, ahogy
a tâncolô asztal szellemei mondtâk. Talân nem is a grôfi

leânyzô jelenik meg itt, hanem âttételesen, bonyolultan és

mégis valônak mutatkozva az ô Juliska leânya, aki kedves
volt, okos volt és jô. Talân ezért is ment el olyan hamar. Kônny
csordul a fâradt szempârbôl, gyors léptek koppjât hallja a
kavicsos ût felôl. Ki zavarhatja itt, ki jôhet utâna? Mâris
szôl az édes leânyhang:

— Nagyapa! Menjûnk mâr szépen haza. Hûvôsôdik és
nagymama aggôdik.
A lânyka ûgy tesz, mintha nem lâtnâ a Kapcsos Kônyvet,
amit nagyapa igyekszik elrejteni az alâ a nagy kockâs kendo
alâ, amit Piroska hozott utâna. Aztân râtâmaszkodik Piroska

karjâra és indulnak vissza. Mâr egyre tôbb sârgâs-piros hullô
levél van az ûton, szinte elvész bennûk lépteik zaja. Piroska
hallgat, mert lâtja, hogy nagyapa ajka mozog. Most megint
teremtôdik valami:

A tôlgyek alatt

îm meglep az alkony,
Hûsebbfuvalat
Zôrôg dt a parkon.
Felhôk szeme rebben,
Haza sietek.

Jobb ott melegebben,
Kivén, kibeteg."

Talân jobb is lett volna ezt a verset meg sem irni vagy
ha mâr meglrta, nem megmutatni Gyulai Pâlnak. Hiâba
vonakodott, hiâba ellenkezett, Gyulai kimâsolta "A tôlgyek

alatt" kezdetût és ki is nyomtatta. És akkor jôtt a kegyetlen
levél, a névtelen verses levél, amelynek irôja az ismeretlenség pâncélja môgûl rôpîtette feléje gyilkos nyîlait. A tisztelô
âlarcâba burkolôzva olyan magatartâst szînlelt, mint akinek

kôtelessége megvédeni a koszorûs kôltôt a poézis tovâbbi
gyakorlâsâtôl, mert megôregedett és kimerûlt a tehetsége.
Milyen gonoszul és ravaszul kôvette az ismeretlen "jôakarô"
annak a versnek a formâjât, amelyben Petôfi kûldte el
ûdvôzletét a Toldi sikere utân és amely ûgy kezdôdôtt, hogy
"Toldi irôjâhoz elkûldôm lelkemet..." De az alâ volt îrva,
ez meg nem. A kegyetlen szôveg négyiitemû tizenkettesek
gûnyâjâban szôl, mint Petôfîé, de mîg amaz barâtsâgot és
babérkoszorùt ajânlott, ez gûnyolôdva tépâzza levelenként
ama koszorût. Olyanokat mond, hogy aki mâr egy kis nyâri

esôtôl is tart és a meleg szobâba siet elôle, az hagyjon fel a
versirâssal. Ugyis vén mâr, rimeit is kînnal keresi. Léghajôként az ég felé torekszik, de nincs benne éltetô lég. Utolsô
sorâban még odasûjt egy kônyôrtelen mondatot: " Vén kôltô
nem csillag tôbbé, csak délïbdb." Mintha gyôgyulôfélben

levô sebet szaggatnânak fel, ûgy hatott râ a verses levél.
Szerzôje nevére sohasem derult fény. Félévig rakosgatta,
tette-vette, forgatta. De aztân megîrta râ a vâlaszt A tôlgyek

alatt II. cîmen. A névtelen levélîrô nyelvén szôlal meg és
annak modorâban intéz lâtszat-tâmadâst ônmaga ellen a
szatîrâig feszîtve a tâmadô vâdjait. Bravûrosan indîtja és

zârja a nyolcsoros stanzâkat "a tôlgyek alatt" refrénszerû
ismétlésével.

De bât ez még sokà lesz! Most szép lassan, Piroska karjân
megy vissza a szâllô felé. Ahogy tâvolodnak, mind kisebb lesz
alakjuk. Kôd szâll fel a Dunârôl, âthûzôdik a Szigeten és
eltakarja ôket szemiink elJJ, mint egy mesefilm kavargô

fellege. Vagy az emlékezés fâtyla lenne ez, amely râjuk borul és
mâr nem lâtunk semmit, mâr nem hallunk semmit, mert
idôgépûnk visszatért a mâba?
Bûcsûzzunk el a Kapcsos Kônyv poétâjâtôl és kôszônjûk
meg neki az ûtravalôt, amit a tarisznyânkba rejtett, hogy

legyen lelki mannânk, ha messzire sodor bennûnket hazûlrôl
a sors. Mi még értjûk a szavât, de mind tôbben lesznek, akik-

nek az "ôsztôvér kûtâgas hôrihorgas gémmel" mâr nem idézi

fel sem a képet, sem a tâjat, sem az alfôldi forrôsâgot, sem
csodâs ritmusû sorainak folyamât, melyen csak ûgy reng, leng,
lebeg a magyar nyelv zeneiségének sajkâja. Arany Gyôrgy
és Megyeri Sâra fia, "nagyfalusi Arany, szalontai hajdû",
de jô volt nyomodban jârni ott a Szigeten.
Parajdi Incze Lajos dr. sôvidéki székely népdalokat énekelt.
Ezt megelôzôen az alâbbi rôvid bevezetôt mondta:

Incze Lajos dr. (Lewiston, MA):
SÔVIDÉKI SZÉKELY NÉPDALKOSZORÛ

Székely lélek" cîmû kônyvkéziratom "Sôvidéki székely
népdalkoszorû" cimû fejezetében behatô tanulmânyt szen-

teltem a székely népdal jelentôsebb tulajdonsâgainak. Targy-

kôre, verselési formai, sajdtsdgos kifejezései, jellegzetes elôaddsmôdjai, zenei szerkezete és annak vdltozatai, kûlônleges
nyelvtani szabdlyai, idônként visszatérô divatja, az egyetemes
magyar népmûveltséggel szervesen ôsszefûggô kapcsolatai
és az egyetemes magyarsdg életbôlcseleti kincstdrdval valô
kôzôsségeimind méltô figyelemre talâltak.
A gyûjtemény 28 szép székely népdalt, néhâny népballadât és kisgyermekek jâtékénekeit tartalmazza, némelyeket
csupân toredékben. Sôvidék a Székelyfôld hét kozségét foglalja magâban. Mind fôldrajzi, mind mûvelôdési kôzpontja
Parajd. A gyûjtemény csak azokat a népdalokat tartal
mazza, amelyeket a legények és leânyok gyermekkorom idején és nôvekvô éveimben, ûgy 1920 és 1939 tâjân énekelgettek.
A magyar kôzmûvelôdés felmérhetetlen gazdagsâga kû-

lônôsképpen mutatkozik meg a zene terén. Énekes ajkû nép a
magyar, de kûlônôsen a székely. A magyar vilâgszemlélet
ôsszessége a zene minden mûfajâban kifejezésre tôrekszik és
abban elismerést kôvetel. A magyar zeneirodalom tôbb

mint 14 mûfajt sorol fel; és minden zenei mûfajnak kétségtelenûl teljes létjogosultsâga van.
Gyakran félreértés keletkezik, kûlônôsen kûlfôldôn, a
magyar népi zene lényege és hitelessége felôl. Némelyek a
kônnyû Hâryjânos-i dalokkal, Frâter Lôrânt-féle mûdalokkal,

cigânyzenével tévesztik ôssze vagy azonositjâk a magyar zenét.
Mindegyik magyar zene, de a népdal teljesen népi eredetû-,
szôvegében és zenéjében is, szerzôje a falu kôzôssége. A nép
dal csoportos élet szûlôtte, éneklés kôzben egyre javul,
tdrgykôrében és nyelvfordulataiban eredeti {nem utdnzat),
zenei kincsében egyedûl dllô, sajdtsdgos, vdltozékony, de
mûlhatatlan. Annyira egybeforrott a magyarsâg lényegével,
hogy magyar népdal és magyar élet az éremnek hét oldala.
Amîg a magyarsdg létezik, mint nemzeti valôsdg, a magyar
zene virdgzik, mint nemzeti kincs.
A kôvetkezô példâkban fel szeretném hîvni szîves figyelmûket a hiteles sôvidéki tdjszôlds érvényesûlésére. Ne az
énekest, hanem az éneket halljdk meg: az ôsi szilaj zenei
ûtemet, a gyorsan vàltozô drdmai képfordulatot, az eredeti
ôsmagyar ôthangû hangsort.

A bemutatott példâk az "Udvarhelyi halastô", "Lakodalom

van a mi utcânkban", "Végigmentem az utcân", "Béfogom
a lovam", "Kis kertembe', tudod-e, babâm?", "Ha bemenyek",

"A parajdi nagy temetô" és a "Kitették a hôttestet" kezdetû
népdalok voltak zenekiséret nélkûl, tâjszôlâsi kiejtéssel tôrtént
elôadâsban.

A nagy sikerû, érdekes elôadâs és az énekszâmok el-

hangzâsa utân Bdrâny-Schlauch Erzsike zongoramûvész adta
elô nagy mûvészi âtéléssel Liszt Ferenc "Mefisztô keringôje"
cîmû darabjât, amellyel megérdemelten hosszan tartô, meleg
tapsot aratott. D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD)
operaénekes Kacsôh Pongrâc "Râkôczi kesergôjé"-t, valamint
az "Elindultam szép hazâmbôl" és a "Szép vagy, gyônyôrû
vagy, Magyarorszâg" kezdetû dalokat énekelte el olyan
magâval ragadô lelkesedéssel, hogy a végén mâr a kôzônség is

vele egyûtt énekelt. Zongorân Bdrdny-Schlauch Erzsike
kîsérte, aki ebben a minôségében is méltân részesûlt a legteljesebb elismerésben.

Fényes Mdria (Los Angeles, CA), a "Californiai Magyarsâg" cîmû betilap tulajdonos-fôszerkesztôje "A krôzus felesége" cîmmel megjelent legûjabb regényébôl olvasott fel
részleteket, amelyek mindvégig lekôtôtték, sût fokoztâk a
hallgatôsâg érdekl^dését.

Utolsô mûsor&^mként Szappanos Tamds (Coraopolis, PA)
gitârkîsérettel Petôfi-dalokat énekelt. A "Szeptember végén",
a "Juhâszlegény, szegény juhâszlegény", a "Befordultam a
konyhâra" és a "Kis lak âll a nagy Duna mentében" hangu-

latos elôadâsa kôzben ifj. Szappanos Istvdn alfôldi tâjképeket
vetîtett vâszonra. A két utolsô Petôfî-dalt a kôzônség egyûtt
énekelte az elôadôval.

A mûsort Ndnay Jûlia (Washington, DC) vezette, aki
minden szereplôt kûlôn-kûlôn bemutatott, minden szâmot
néhâny szôval szellemesen ismertetett, majd megkôszônt.
Befejezésûl Arany Jdnos "Civilizâciô" cîmû kôlteményét
szavalta el nagy sikerrel. Szép dlszmagyarja kûlôn emlitést
érdemel.

A kôzremûkôdôknek Nddas Jdnos dr. mondott kûlôn is
kôszônetet.
A minden

tekintetben

sikerës irodalmi és

mûvészest

kôzônségének egyik része hangulatos ismerkedôn (koktél

partin), mâsik része a kônyv-, képzô- és fényképmûvészeti,
valamint bélyegkiâllîtâson még sokâig egyûtt maradt.

AMASODIKNAP: 1982 NOVEMBER 27.
Hdrom ankét

A XXII. Magyar Talâikozô (Kongresszus) mâsodik napjân délelôtt 9 ôrakor kezdôdô elsô ankét Nddas Jdnos dr. elnôkletével és bevezetôje utân a hazai kormânykorôkkel valô
kapcsolatok kérdését vitatta meg a szabad fôldôn élô
magyarsâg vilâgnézeti, kôzmûvelôdési és politikai érdekei
szempontjâbôl. A bevezetô elôadâst Eszterhds Istvdn dr. îrô
tartotta. Tovâbbi elôadôként Simonfay Ferenc dr. (White
Plains, NY), Szentmiklôsy Eles Géza dr. és Dunai Âkos
(Youngstown, OH) szerepelt. A vita sorân szâmos felszôlalâs bangzott el.
A mâsodik ankét délelôtt II ôrakor xritéz Falk

Viktor

elnôkletével kezdôdôtt "A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa a szabad fôldôn" cîmmel s az ôvodâk, nyelviskolâk,
magyarsâgismereti tanfolyamok, kôzépiskolâk, egyetemi oktatâs és szabadegyetemek szerepével, feladataival foglalkczott.
Somogyi Ferenc dr. bevezetôje utân Madzsar Gyôrgyné,
Bogdrdy Péter, dr. Szép Gdspdmé dr. Harsdnyi Mdrta
(Cuyahoga Falls, OH), Somogyt F. Lél, dr. vitéz Ormay
Jôzsefné (Toronto, Ont., Kanada), Jabldnczy Ldszlô dr.
(Hamilton, Ont., Kanada), Fazakas Ferenc (San Francisco,
CA), Szép Gdspdr dr. (Cuyahoga Falls, OH) és Gutay Ldszlô
dr. (Lafayette, IN) szôlalt fel.
A harmadik ankét az ebédszûnet utân Ndnay Endre dr.
(Los Angeles, CA) elnôkletével a magyar kisebbség helyzetét
vilâgîtotta meg a Délvidéken, Felvidéken és Erdélyben; a
feladatokat és eredményeket ismertette, majd a Kârpâtmedence ûjjârendezésének kérdését vetette fel. A megbeszélések sorân Lelbach Antal dr., Sirchich Ldszlô, Jabldnczy
Ldszlô dr. (Hamilton, Ont., Kanada), Halmos Mildn dr.
(Youngstown, OH), Kossdnyi Jôzsef, Fazakas Ferenc (San
Francisco, CA), Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), Nddas
Jdnos dr., T. Dombrddy Dôra és mâsok szôlaltak fel.

Pdrhuzamos ûlések

Az elôzô hârom ankéttal pârhuzamosan folytak azok az
ûlések, amelyeket egyes szervezetek ônâllôan rendeztek.
Délelôtt 9 ôrakor Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada)
elnôk vezetésével a Magyar Mérnôkôk és Epîtészek Vilâgszôvetségének ûlése kezdôdôtt, amely Fejes Anna (Toronto,
Ont., Kanada), Haralyi Fejér Pdl, Somogyi F. Lél, Hehs
Akos szakelôadâsaival folytatôdott.

Délutân 2 ôrakor Kaveggia Ldszlô dr. (Banville, IL)

elnôkletével az Ârpâd Akadémia Orvostudomânyi Osztâlya
kezdte mcg tudomânyos elôadâssorozatât. Noël Péter (Ed
monton, Alta., Kanada) és ifj. Nddas Jdnos dr. (Hammond,
IN) elôadâsa utân Batizy Gusztdv dr. (Akron, OH) elnôk
letével kerekasztal-konferencia kôvetkezett az orvostudomâny
1982. évi vîvmânyairôl.
A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend Zdhonyi A. Jôzsef ve
zetésével tartotta meg szokâsos ôsszejôvetelét és megbeszélését.

Délutân 3 ôrakor az Ârpâd Akadémia Orientalisztikai
Osztâlya alakult meg Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA)
elnôkletével.

A new-yorki Keleti Târsasâg Veress Ferenc dr. (New York,
NY) vezetésével ôstôrténeti elôadâssorozatot rendezett, amely
kora délelôtt kezdôdôtt és vasârnap délelôtt is folytatôdott.
Diszvacsora és bdl

Este 7 ôrâra a XXII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
résztvevôi és vendégei diszvacsorâra gyûltek ôssze. A hôlgyek
nagyestélyi ruhâban vagy festôi diszmagyarban, a férfiak
elegâns szmokingban vagy kifogâstalanul szabott sôtét ôltônyben, itt-ott szép zsinôros kismagyarban jelentek meg.
Talân szâznâl is tôbb ifjû gyônyôrû népviseletben pompâzott.
Bodndr Lajosné énekmûvész ajkân klasszikus szépséggel
hangzott fel az amerikai, majd a magyar himnusz. Mindkettôt

Nyilas Ferenc kisérte zongorân, az utôbbit azonban ritkân
érezhetô âhitattal vette ât a feszes vigyâzzban âllô kôzônség
is, amely mâr nem is énekelt, hanem énekszôval imâdkozott.
Az asztali âldâst nt. Vitéz Ferenc dr. (Perth Amboy, NJ)
reformâtus lelkész, az ûnnepi kôszôntôt Flôridn Tibor (New

Milford, CT), az Ârpâd Akadémia elnôke

mondta.

A

dîszvacsora utân NddasJdnos dr. a jelenlevô nyerteseknck adta
ât iinnepélyesen az Arpâd-érmeket, Somogyi Ferenc dr.

pedig az Ârpâd-pâlyâzatok eredményét hirdctte ki. Zârôimât
nt. Harangi Ldszlô dr. professzor mondott.
Kôzvetlenûl

a

dîszvacsora

utân

kezdôdôtt

a

XXII.

Magyar Bal. A cserkész regôs-csoport festôi népviseletben
iejtett tâncât kôvetôen a bâlt az elsô bâlozôk bemutatâsa, majd
veiiik egyûtt a nyitô pârok csârdâsa nyitotta meg. A tânczenét
Hegedeôs-Kdlmdn kitûnô zenekara szolgâltatta.
Az elsô bâlozô hôlgyek névsora: Balogh Tiinde, Farkas

Julka, Kdntor Sdra, Luczek Lisa, Martinovits Eszter, Mulligan
Marika, Palotay Katalin, Palotay Marianne, Szuppel Erika
és Varjû Emese. Tâncosaik névsora: Gdspdr Addm, Horvdth
Ferenc, Katona Gary, Lux Artûr, Moore Robert, Szappanos
Gyuri, Szekeres Ddxnd, Strayer Istvdn, Vincze Lajos és Vincze
Mihdly.

AHARMADIKNAP: 1982 NOVEMBER 28.
Zdrôûlés

A XXII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) résztvevôi
délelôtt 9 ôrakor zârôûlésre gyûltek ôssze, amelyen Nddas

Jdnos dr. szâmolt be az Âllandô Titkârsâg elôzô évi mûkôdésérôl. Ugyanakkor keriiltek bemutatâsra az îrâsban bekûldôtt javaslatok és indîtvânyok, valamint a tâviratilag és
levélben érkezett ûdvôzletek.

A zârôûlésen tôrtént meg a szokâsos zârônyilatkozat egyes

pontjainak megâllapîtâsa, valamint a végleges szôveg megâllapîtâsâra hivatott bizottsâg kikûldése.
Végûl a zârôûlés Nddas Jdnos dr. javaslatâra egyhangû
hatârozattal kôszônetet mondott minden kôzremûkôdônek,

résztvevônek, lap- és râdiôszerkesztônek, vendégnek és lâtogatônak azért a lépten-nyomon tapasztalt, megértô tâmogatâsért, amely a XXII. Magyar Talâlkozôt is a legteljesebb
sikerhez juttatta. A zârôûlés ezutân a Magyar Hiszekegy
elmondâsâval fejezôdôtt be.

A kadémiai kôzgyûlés

Kôzvetlenûl a XXII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
zârôùlése utân kezdôdôtt az Arpdd Akadémia XVII. évi
rendes kôzgyûlése (az osztâlyok egyûttes ûlése), amelyet Flôriân
Tibor elnôk nyitott meg. Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr be-

szâmolôja s az ûj tagok meghîvâsa utân székfoglalô és egyéb
elôadâsok megtartâsa kôvetkezett. Fésûs Andor dr. (Bal

timore, MD), Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA), Szendrey
Tamds dr. és Palasics Jdnos dr. elôadâsa utân a fôtitkâr

Hahn Gellért dr. (Sydney, Ausztrâlia), Pûspôki Nagy Péter és
Szabô Magda (Oakland, CA) elôadâsât mutatta be.
A kôzgyûlés az Orientalisztikai Osztâly megalakîtâsânak

tudomâsulvétele és az Ugyrend 21. pontjânak elfogadâsa
utân a Magyar Hiszekegy elmondâsâval ért véget.

HAZAI KORMANYKOROKKEL

VALÔ KAPCSOLATOK
NâdasJânos dr. :
A SZABADFÔLDI MAGYARSÂG
III. vilâgkongresszusAnak âllAsfoglalâsa
Mint mindenki tudja, néhâny héttel ezelôtt a kanadai
Torontôban tartott III. Vilâgkongresszus nagy sikerrel folyt
le. A Vilâgkongresszus igen sok kérdéssel foglalkozott,
kôztûk olyanokkal is, amilyeneket a Magyar Talâlkozô

(Kongresszus) keretében az elmûlt 21 éven keresztûl szâmtalanszor megvitattunk s a velûk kapcsolatos âllâspontunkat

zârônyilatkozatok formâjâban kôztudomâsra is hoztuk. Ezek
kôzûl az egyik legfontosabb kérdés a szabadfôldi magyarsâg
âllâsfoglalâsa a hazai kormânykôrôkkel valô kapcsolatok kérdésében. Errôl a kérdésrôl Torontôban két napon keresztûl
folytak behatô târgyalâsok. Az eredményrôl Gyallay-Pap
Domokos dr., a Kanadai Magyarok Szôvetségének orszâgos
elnôke, a Vilâgkongresszus rendezôje s a végén megvâlasztott
fôtitkâra zârônyilatkozatot adott ki.
Szerintem a zârônyilatkozatban foglalt
âllâsfoglalâs
elfogadhatô, mégis ûgy éreztûk, hogy ezt a kérdést nekûnk
is meg kell vitatnunk. Ankétunk vezetésére Gyallay-Pap
Domokos dr.-t kértûk fel, aki erre a feladatra készséggel
vâllalkozott is, de végûl mégsem tudott eljônni, mert fontos

târgyalâsra Eurôpâba kellett utaznia, szerepét ezért magam
toltôm be.

Leghelyesebbnek

tartom,

ha

kûlôn

helyett a Vilâgkongresszus zârônyilatkozatânak a

bevezetés

kérdésre

vonatkozô részeit, âllâsfoglalâsât idézem.

A Vilâgkongresszus nem kîvânja bîrâlni senki lelkiismereti szabadsâgât — mondja a zârônyilatkozat, — kôtelessége azonban râmutatni, hogy a hazalâtogatô a hatâr
âtlépésével (a nyugatitôl merôben eltérô) mâs politikai hatalom kôrébe kerûl, amely az egyéni szabadsâgjogokat nem
tartja tiszteletben, ami azonnal kiderûl, ha a hazalâtogatô

u.çyanûgy kîvân élni szabadsâgjogaival, ahogy azt a szabad
vilâgban megszokta.
Az a hazalâtogatô magyar, aki a kommunista hatalom
eszkôzévé vâlik, sajdt magdt rekeszti ki a szabadfôldi
magyarsdg sorskôzôsségébôl. Ugyancsak kizârja magât a
szabadfôldi magyarsâg kôzôsségébôl az a magyar egyén vagy
szervezct, aki vagy amely bârmelyik politikai rezsim kûlfoldre kiildôtt megbîzottjânak bomlasztô politikai propaganda-tevékenységét bârmi môdon tâmogatja.
A Vilâgkongresszus leszôgezi, hogy a hazai zsarnoksâggal
sohasem lehet kiegyezni, de a magyar nemzettel mindig egyet
kell érteni. (Ez a megâllapîtâs egyébként Eszterhâs Istvân dr.
hûszéves programja.)
A Kongresszus a leghatârozottabban elutasît minden
hazai kîsérletet arra, hogy a szabad vilâg magyarsâga ellen
kuitûrkapcsolatok iirûgye alatt kôzvetlen vagy kôzvetett
megfélemlîtést alkalmazzanak. Se a szabad fôldrôl haza, se

a hazulrôl szabad fôldre lâtogatôk szabad szellemi érintkezésének ne legyen politikai feltétele vagy elriasztô kôvetelménye. Elesen kûlônbséget teszùnk a hazalâtogatôk és a
rendszernek hazadolgozôk kôzôtt.
Ez kôriilbelûl a zârônyilatkozatnak az a része, amely a
Vilâgkongresszuson az ûgynevezett 1. szâmû bizottsâg kétnapos târgyalâsainak eredményeként ôsszegezôdôtt.
Eszterhds Istvdn dr. :

A MAGYAR SZELLEM EGYSÉGE
{kivonatosan)

A torontôi kongresszussal kezdem. Abbôl a hatârozatbôl,
amelyet a

Gereben Istvdn elnôkletével mûkôdô bizottsâg

hozott, kimaradtak jelent 3S részek, amelyeknek jô lett volna
helyet foglalniuk a kongresszusi hatârozatban is. Ezeket ismertetem, mert ezek nagyon érdekes részei ennek a hatârozatnak és nem szeretném, ha ezeknek a hatâsa elmenne.
Az egyik rész, amelyik kimaradt, amikor azt mondta a
bizottsâg, hogy a szabadfôldi magyarsâg kôzôsségébôl kizârja
magât az a magyar egyén vagy szervezet, aki vagy amely
bârmelyik rezsim kûlfôldre kikûldôtt propaganda-tevékenységét bârmi môdon tâmogatja. Az eredeti meghatârozâs

szerint itt bârmelyik kommunista rezsim kikûldôttjérôl volt szô.
A mâsik kimaradt rész azt mondta ki, hogy a Magyarorszâgon jelentkezô ellenzék megnyilvânulâsait ôrômmel
vesszûk tudomâsul, azokat a szabad vilâg minden részében
tôbb nyelven ismertetjûk.

Kimaradt a negyedik pont, amelyik azt mondja, hogy
az îrôk, elôadômûvészek,

tudôsok cseréjének vonatkozâsâ-

ban a kônyv- és sajtôforgalomban is, az egy az egyért megvalôsîtâsât kôveteljûk.

A hatârozat nagyon érdekes része voit a hatodik pont,
amely egy kûlônôs hazai gyakorlatra hivja fel a figyelmet.
Ezt a gyakorlatot praxis helyett helyesebben praktikânak
mondhatjuk. A hazajutott vagy itt kinn megszerzett és hazavitt kônyveket, amelyek kôzkônyvtârakban, fôként a Széchenyi
Kônyvtârban vannak, zdroljdk. Ez azt jelenti, hogy megvannak a kônyvek, de azokhoz a kôzônség nem jut hozzâ.
Ha valaki ezeket a kônyveket kéri, akkor kôzlik vele, hog^
azok a zârolt anyaghoz tartoznak. Erre vonatkozott a hatodik
pont, amelyik ûgy szôlt, hogy a magyarorszâgi kôzkônyv
târakban szabadûsdk fel a zâr alâ helyezett irodalmi és szakmunkâkat, valamint a nyugati magyarsâg kulturâlis és
politikai vonatkozâsû sajtôtermékeit és tegyék azokat kôvetkezmények nélkûl olvashatôkkâ. Ez igen fontos pont, mert a
hazai kormâny, a diktatûra praktikâjâra mutât râ.
Kimaradt a kilencedik pont is, amely azt mondja, hogy
a kulturâlis kapcsolatok kiépîtésének kîsérlete sûlyos nehézségeket okozhat. Ezt a tényt tâmasztja alâ a svâjci és a kanadai kormânyok hivatalos vizsgâlata, amelyeknek eredményeként magyarorszdgi kultûrattasêkat az emigrdciôs ma
gyar szervezetek bomlasztdsdra irdnylô tevékenységuk miatt
kiutasûottak. A Vilâgkongresszus felkéri a szabadfôldi magyarsâgot arra, hogy hasonlô eseteket az illetékes szerveknek
jelentsen.

Kimaradt az is, amikor a bizottsâg Csoôri Sdndor egyik
kijelentését idézte. Ezt nagyon sajnâlom, mert ez kapcsolatot jelentett volna azokkal a hazai magyar îrôkkal, akik ma
otthon kiizdelmet folytatnak a diktatûra ellen. Az a rész,
amelyet idéztûnk, îgy szôl:
"Makacsul hiszem, hogy a nemzeti tudat dpoldsa nem
lehet soka, semmiféle politikai tahtika dldozata-, illetve ha

azzd vdlik, a porlasztô gyakorlat ellen az ellenzékiek makacssdgdval kezd el az ember hadakozni."

Es véçûl kimaradt a zârô pont, amelyik rendkîvul fontes.
A késôbbiek sorân biztosan szô esik errôl és magam is meg
akarom emlîteni, hogy rengeteg kis Deâk Ferenccel van
dolgunk. Ezek hazajârnak és otthon a mi nevûnkben is beszélnek, sôt, amikor visszajônnek, akkor vezércikkeket îrnak
arrôl, hogy milyen nagy ôrômmel vârnânak bennùnket ott
hon. Erre vonatkozôan hozta ez a bizottsâg a kôvetkezô hatârozatot:

"A Vddgkongresszus hatdrozottan leszôgezi, hogy senkinek sincs felhatalmazdsa arra, hogy a szabadfôldi magyarsdgot a diktatûrdval szemben képviselje vagy elkôtelezze."

Ûgy éreztem, hogy ezt el kellett mondanom, mert ha a
bizottsâg hatârozata alapjân kezdûnk târgyalni, akkor a
teljes bizottsâgi hatârozat ismerete szûkséges.
Most térjiink râ az izgalmas kérdésre, amelyik elôttûnk
van, részleteiben.

Amikor a kultûrcsere kezdôdôtt, ezt hidépitô politikânak hîvtuk. Annak idején mi, akik akkor az elsô vonalban
âlltunk és ez ellen szôt emeltûnk, îrtunk és eljârtunk, râ felhivtuk a figyelmet és megmondtuk, hogy itt veszély van, mert a
hîdforgalom egyoldalû lesz. Ide kijônnek majd, de mi nem
tudunk hazamenni.

Emlékszem, annak idején a kûlûgyminisztériumnak az

volt a szokâsa, hogy ha Magyarorszâgra ûj kôvetet neveztek
ki, akkor pârunkat megbeszélésre hîvtak a jôvendô magyarorszâgi kovettel, akit elhalmoztunk ezekkel a kérdésekkel
ûgy, hogy amikor vége volt ennek a vitânak, a kôvet igen jô
tâjékoztatâst kapott arrôl, hogy az amerikai magyarsâgnak mi a véleménye; ha nem is értett velûnk egyet. Itt mondtam el azt, hogy mi a kultûrcsere. A kultûrcsere az, hogy
megjelent egy kônyvem otthon, Magyarorszâgon, a "Musztafa, Karaffa és az akasztôfa". Zrinyi-dîjat is nyertem vele.
A kormâny otthon a kônyvet elkoboztatta, és most nyakra-fôre
kûldi ki szabadon Amerikâba, és itt ârulja, és dollârt vesz
be érte. Hogy elkobzott kônyvekrôl van szô, azt lâtni lehet
a kônyvekbôl, amelyekbe a volt tulajdonosok beîrtâk nevûket, amelyek most is benne vannik a kônyvekben. Ezzel
szemben, ha én, az irô Magyarorszâgra prôbâlom kûldeni

egy kônyvemet, azt nem lehet kézbesîteni, mert amint Bognâr
(a Magyarok Vilâgszôvetségének elnôke) mondta rôlam egyik
anyanyelvi vita sorân tett nyilatkozatâban, én veszett vag-yok,
engem veszettnek tartanak.
Gondoltam, ez a legjobb példa arra, hogy megértessem:
a kultûrcsere rêvén a kommunista kormâny az amerikai
postâssal, tehât âllami alkalmazott kôzbejôttével, kéretlenùl
a lakâsomra vagy vâllalatainkhoz, ûzleteinkbe hordatja
azokat a szellemi termékeket,

amelyeket ki akar kùldeni.

Tehât a kultûrcsere egyoldalû. Nem sokat hallgattak râm. A
kultûrcsere tovâbb folytatôdik és ma mâr teljes mértékben
kibontakozott. Megprôbâltuk ezt, ahogy a mi szerény lehetôségeinkbôl akkoriban tellett, ellensûlyozni. A megoldâsnak egyik môdja az volt, hogy abban az idôben a Felszabadîtô Bizottsâg, amelynek elnôke voltam, irodalmi dîjakat
adott ki hazai, erdélyi, felvidéki, délvidéki magyar îrôknak.
Szabâlyszerû zsûrizéssel eldôntôttûk, hogy a szabadfôldi magyarsâg azok munkâi kôzûl mit tart jutalmazandônak. Kiadtuk a dîjakat, pénzdîjakat s az eredményt kôzzétettûk, a
neveket azonban elhallgattuk, illetve megîrtuk, hogy a jutalmazottak nem is tudjâk, hogy kaptak ilyen dîjat. Rajtuk
mûlik, hogy azt felveszik-e vagy sem, mert nem akartuk,
hogy bajba kerûljenek. Volt, aki felvette, volt, aki elutasltotta.
Megértettûk, hogy miért tette. Ez volt az egyik kîsérletûnk.
Ha ezt tovâbb folytattuk volna s lett volna, aki kezdeményezésûnket tovâbb folytatta volna s nemcsak mi csinâljuk, a
helyzet ma biztosan mâs lenne.
A mâsik dolog az volt, hogy nyilatkozatot adtunk ki. A
szôveget, proklamâciôt megîrtam s ehhez csatlakozott
Homonnay Elemér, Lelbach Antal dr., Sirchich Ldszlô és
Goddny Ernô. Abban megâllapîtottuk, hogy a nemzeti
kultûrânak mi a vilâgraszôlô egysége. Ebben a nyilatkozatban azt îrtuk, hogy a magyar nép alkotô életének szellemi
testét, amely a magyar munka, irodalom, mûvészet és
tu,domâny fénylô alkotâsaiban ezer év ôta él, tehât a magyar
kultûrât a széttépett nép mai vilâgraszôlô egységének tekintjûk, és kîvânjuk abban valô munkâlkodâsunkat s az abbôl
valô részesedésûnket.

Ez maga az ôtlet, a gondolât, amelyrôl a nyilatkozat szôlt.
Nem akarom tûl részletesen ismertetni, de hivatkoznom kell

râ, mert az ide vâg a kultûrcsere kérdéséhez. A nyilatkozat-

ban ugyanis azt mondjuk, hogy a szabadfôldôn élô magyarsâg,
a szâmûzôttek nemzetâga sûrgetô szûkségszerûségnek tartja,

idôszerû és fontos kôtelességének tekinti annak deklarâlâsât,
hogy a széttépett magyar nép felett — hatârokat, ôceânokat
âthidalô — egység él és alkot: a magyar nép ezeresztendôs
nemzeti szelleme.

Azutân nyilatkozatunkat îgy zârjuk be: valljuk magunkénak a magyar irôkat, koltôket, mûvészeket és tudôsokat,
akik a magyar nép ezeréves szellemi nemzeti egységét folyamatosan megûjîtottâk, alkotâsaikkal fényét adtâk, és ebben
a sôtét vaskorszakban is megûjîtjâk, fénylô vilâggâ teszik,
sokszor nem is tudatosan, hanem a szellemi aikotâsok eresztékei révén.

A forgalomnak, amelyrôl beszéltem, a hîdforgalomnak
vagy egyoldalû kultûrcserének két része van, amellyel kûlôn-

kûlôn foglalkozni kell. Az egyik a hazajârôk, a mâsik a kijôvôk kérdése. Ez utân a deklarâciô utân és ebbôl kôvetke-

zôen érthetô az, amit az elôbb Nddas Jdnos dr. idézett, illetôleg a hatârozat is âtvett, amit most mâr talân 20 éve îrtam
és annak idején tôbb alkalommal kôzzé is tettem, s amelyik
ûgy szôl, hogy a zsarnoksâggal sohasem lehet kiegyezni, de

a magyar néppel

mindig egyet

kell érteni.

Legutôbb

Torontôban felolvasott "Ars poeticâ"-mban errôl egész versszak szôlt. Ezt azért idézem, mert ebben szô van azokrôl,
akik hazajârnak:
Kéjutas lât hazât vendégtâlakon,
Huncut hizelgi hasznât a pârttôl,
Mig a szovjet had megszâll
Széttépett orszâgot.

Ezt a kéjutas szôt ajânlom a késôbbi vita fîgyelmébe,
mert a hatârozatban szô van a hazajârôkrôl és szô van a

hazadolgozôkrôl. Ha azonban kôzelebbrôl vesszûk a kérdést
szemûgyre, itt sokkal tôbb kategôria van. Ha nekem nem
is lehet hazamennem, én nem vâllalkozom is arra, hogy
hazamenjek, mâsoknak lehet akâr egyéni, akâr egyéb okuk

a hazamenetelre olyan, amit nem îtélhetek el. Van azonban
a magyar nyelvnek egy nagyon jô szava, amelyikkel el lehet

îtélni mindenkit, aki mint ilyen megy haza. És ez a kéjutas

szô. Valôszînûleg Kazinczyék csinâltâk, de kifejezô a szô,
kûlônôsen ma, amikor otthon megjelennek azok, akik hazajârnak, és a Bécsben bérbe vett személykocsival és mit tudom
én mivel hivalkodnak meg hencegnek, s otthon benniinket
képviselnek a szegény magyarok elôtt, akik méitân megûtâl-

hatnak benniinket, ha ezekrôl îtélnek. Ezek a kéjutasok. És
ezeknek a kéjutasoknak az

ehtélésében,

ûgy

gondolom,

mindenki egyetért.

Most beszéljûnk a kijôvôkrôl. Az îrôk kérdésében, mint
valamennyiiinknek, akik itt kinn vagyunk, az volt a véleményem, hogy én nem megyek el meghallgatni ôket, mert nem
tudom, hogy kik. Kûlônôsen azokrôl nem tudhatom, akik
feltûnôen szokszor kaptak kijôvetelre engedélyt. Aztân tôrtént
velem egy esemény, amikor megvâltoztattam véleményemet.
Itt, Clevelandben minden évben ûgynevezett ballagâst
rendezûnk, amikor az akkor végzett ifjûsâgnnkat bûcsûztatjuk az iskolâtôl. Egy ilyen ballagâson engem kértek fel, hogy
a szùlôk nevében szôljak a fiatalokhoz. Akkor mondtam, hogy
egyik szemem sîr, a mâsik nevet, amikor nézem ôket. Az egyik
szemem nevet, amikor lâtom, hogy milyen remek leventékké és
tûndérkisasszonyokkâ nôttek fel fiataljaink, de a mâsik szemem
sîr, amikor arra gondolok, hogy mit veszîtett velûk a magyar
nép.

A beszéd utân kôzôlték velem, hogy ott van a teremben
Lôrincze professzor és szeretne velem beszélni. Kérdezi, hogy
bemutatkozhatik-e. Mondtam, hogy itt nem kell engedély
ehhez, mert itt harki bârkivel beszélhet. Lôrincze oda is jôtt
hozzâm s arra kért, hogy menjek el délutâni elôadâsâra.
Azt vâlaszoltam neki: egy feltétellel, ha én is felszôlalhatok.
Azt felelte, hogy annak semmi akadâlya sincs. El is mentem.

És amikor Lôrincze befejezte beszédét, akkor szôt kértem.
A beszéd jôformân abbôl âllott, hogy Lôrincze Kodâly
Zoltânra hivatkozott. Megkérdeztem tôle:

— Miért jôttôk ide? Miért mi vagyunk, akik fâjnak? Mi
a magunk elhatârozâsâbôl jôttûnk ide, ha a hâborû kényszeritett is benniinket, hogy elhagyjuk az orszâgot. Mi szabadon védekezhetiink az ellen a beolvasztâs ellen, amelyik
veszélyezteti gyermekeinket. Mi ezerszâmra vagyunk itt,

de a megszâllt terûleteken milliôszâmra élnek magyarok,
akiket az egész hatôsâgi terror nyom és gyilkolja a magyar

nyelvet. A felsôbb oktatâs idegen nyelvû s aki el is végzi az
egyetemet, a maga nyelvén mâr nem tudja kifejezni tudomânyât. Szakbarbârrâ vâlik, konyhamagyart beszél. Miért
jôttôk ide? Miért nem mentek a szomszédba?

Megkérdeztem azt is, tudja-e, hogy az Akadémiân az ô
szakosztâlyân Deme Lâszlô nyelvészprofesszor azelôtt két
hônappal elôadâsâban arra mutatott râ, hogy a magyar
nyelvben Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken olyan torzulâsok észlelhetôk, hogy ha îgy halad a dolog — mondta
Deme Lâszlô, aki nem kôzûlûnk valô kinti ember, hanem hazai
nyelvészprofesszor, aki most a szegedi egyetem nyelvészeti
tanszékén elnôk, — akkor 25 év mûlva a "Nemzeti dal"-t (a
"Talpra, magyar"-t) ât kell îrni olyan kifejezésekkel, hogy

értsék az emberek, amikor elszavaljâk. És szâz év mûlva lesz
majd, miként Svâjcban is van, olyan nyelv, amely széthasadt.
Szâz év mûlva lesz majd român-magyar, szerb-magyar és

szlovâk-magyar nyelv, amelyen kûlôn-kûlôn kell irni azokat
az irodalmi mûveket, amelyek annak a magyarsâgnak szôlnak.
Lôrincze azt vâlaszolta, hogy Deme Lâszlô elôadâsârôl
nem tud, egyébként majd tôrténnek megfelelô intézkedések
a tôbbi vonatkozâsban is. Aztân megkérdezte, van-e valakinek hozzâszôlni valôja ehhez a kérdéshez. Voltunk a teremben mintegy 120-150-en, de egyetlen egy felszôlalô sem âllt
fel ebben a kérdésben, egyetlen ember sem mondta, hogy
neki is ugyanaz a véleménye, mint amit az elôtte felszôlalô
mondott.

És akkor lâttam, hogy ezekre a helyekre el kell mennûnk.
El kell oda jârnunk, szembe kell néznûnk a kijôttekkel és fel
kell szôlalnunk. Meg kell mondanunk véleményùnket, megkell
mutatnunk, hogy kik vagyunk. Mert ha ezek a kijôvô emberek
csak azt lâtjâk, hogy akikkel ott talâlkoztak, azoknak nincs
ellenvéleményûk, akkor joggal jelenthetik a diktatûrânak,
hogy a diktatûra, a kommunista diktatûra elleni szellem
megszûnt. Nincsenek mâs véleményû emberek. Aki van, az

mind egyetért vagy hajlandô egyutt menni a mai diktatûrâ-

val. És elképzeltem, hogy kétféle ember van, aki kijôn. Lehet,
hogy az egyik, akit kûldenek, azért jôn, hogy bennûnket
meggyôzzôn és szellemûnket bomlassza. És lehet, hogy a mâsik,
akit kûldenek, csak azért jôn, hogy itt lâssa: minden remény
elveszett.

Nekûnk, amikor elmegyiink, kônyveket kell âtadnunk,
és meg kell mondanunk, hogy milyen emelkedett szellemi
életet élûnk, milyen magas fokû az irodalmunk, mit produkâlunk, és mi az, amit mi itt jelentiink. Ez, tudom, sok esetben lesz falra hânyt borsô. Talân a kijôvôk el is dobjâk a
kônyveket, mielôtt hazatérnek. Nem tudom. De akâr ellenségesen viszi haza valaki a kônyvet, akâr rokonszenvvel,
mindenképpen hasznos, ha lâtja, hogy az, amit ûjabban

jelentenek otthon, hogy mi mâr megszûntùnk, szellemi életûnk
nincs és az emigrâciô ûgy, ahogy van, teljesen szabadon âll
a Kâdâr-féle politikai praktika felé, nem felel meg a valôsâgnak.

Errôl a kérdésrôl sokat lehetne beszélni még, de tovâbb
nem folytatcm. Nagyon kôszônôm, hogy ilyen figyelemmel
és kitûntetô idôbeosztâssal hallgattak meg. Meggyôzni senkit
sem akarok. Az emigrâciôban megtanultam, hogy itt meg.gyôzni senkit sem kell és nem is lehet, mert mindenkinek
megvan a maga véleménye. Amit mondtam, legyen vitaanyag.
Csak azt kérem, hogy mi is valljuk azt, amit az a régi, 1968
januâr 1-én kelt nyilatkozat mondott s amit otthon nem lehet

vallani, hogy a magyar irodalom és kultûra teljes szellemi
teste a mienk és mi ahhoz ragaszkodunk. Nem engedjiik,
hogy otthon egy részét kiradîrozzâk, de nem vagyunk
hajlandôk arra sem, hogy egy részét mi ittkint, a szabad fôldôn elutasîtsuk. Minden irodalmi alkotâst megnézûnk, megtekintiink és annak lényege és értéke szerint îtélûnk.
Simonfay Ferenc dr. (White Plains, NY):

AMÎG NEM KÉSÔ

Mindenki elôtt ismeretes a hazai kormânyzatnak az a
nem is titkolt tôrekvése, hogy a szabadfôldi magyarsâg egységét, kiâllâsât megtôrje. Ezt a célt szolgâlta eddig is ûn.
tudôsok kikûldése, akik kegyes szavakkal igyekeztek az otthoni helyzetet ûgy beâllîtani, mintha otthon mâr minden
rendben lenne, csak éppen nem szabad politizâlni s bele
kell tôrôdni, hogy Magyarorszâgot Moszkvâbôl irânyîtjâk. Azt
is beigérték, hogy a kûlfôldi magyarsâg tâmogatâsa céljâbôl
szakembereket (egyhâziakat, ifjûsâgi és sportembereket),
népi tânccsoportokat kiildenek ki. Még a szabadfôldi magyar

sajtôt is hajlandôk tâmogatâsban részesiteni. Ha ez valôban
megtôrténnék, akkor az azt jelentené, hogy az emigrâciôt

felszâmoltâk. Hangja, szava mind az otthoniak, mind az
amerikaiak felé elnémulna. Ennek a kezdeményezésnek elsô
âldozata a new-yorki Amerikai Magyar Szôvetség volt,
amelynek alelnôki tisztségét tôltôttem be. Ezt a szervezetet
ûgynôkôk barâtok âlarcâban bomlasztottâk, akik egyenet-

lenséget szîtottak. Azt hirdették, hogy ma Magyarorszâgon
sokkal jobb a helyzet, mint Horthy orszâglâsa idején volt.
Kâdâr mindent megtett, amit lehetett és aki ennél tôbbet
kîvân, az mâr revizionista, nyilas, szélsô jobboldali, vagy
egyéb mâs.

Legutôbb az orszâgos Amerikai Magyar Szôvetség keretein belûl tapasztalhattunk olyan jelenségeket, amelyek az
elôbb emlîtett bomlasztô tevékenység mintâjâra tôrténtek. A
hazai rendszerrel rokonszenvezôk kisebb egyesûleteket alak'itottak, majd beszivârogtak az AMSz tagegyesûletei kôzé
annak hangoztatâsâval, hogy ôk is magyarok és egyûtt akarnak dolgozni, amikor azutân tôbbségbe keriiltek, csellel,
csalafintasâggal kiszavaztâk a nemzeti gondolât hordozôit,

befészkelték magukat a Szôvetségbe és âtvették a hosszû idôn
keresztûl gyûjtôtt tartaléktôkéket. Ez a gyakorlat vilâgjeienség és azt jelenti, hogy az otthoni magyarsâg és nemzetûnk érdekeit, a szabad vilâgban nem fûggetlen, hanem
Budapestrôl irânyîtott szervezetek képviselnék a nyugati
vilâg elôtt. Ezért, amig nem késô, javaslom, hogy:
minden nemzeti alapon mûkôdô szabadfôldi egyesûlet
vizsgâlja felûl alapszabâlyzatât és
a) a tagfelvétel elôfeltételére,

h) a tagok kôtelességeire, s
c) a tagsâg megszûnésére vonatkozô pontokat a szûkségnek megfelelôen môdosîtsa.

Szentmiklôsy Éles Géza dr. :

MIT CSINÂIJUNK?
Az emigrâciô élete a természet ôrôk tôrvényei kôvetkeztéhen egyre rôvidebb lesz, élen jârô tagjai lassan-lassan eltûnnek sorainkbôl.

Fokozni kell tehât tevékenységiinket,

hogy elgondolâsainkbôl minél tôbbet megvalôsîthassunk s az

utânunk kôvetkezô

nemzedéknek

az

âltalunk

meg

nem

valôsîthatô feladatokbôl minél tôbbet âtadhassunk.

Mit csinâljunk? Szabadîtsuk fel a sajtôt! Ne csak a szovjet és
a hazai kommunizmus vezetôit bîrâljuk, hanem szabadon,

ôszintén, minden megkôtôttségtôl fiiggetlenûl leplezziik le
szabadfôldi kollaborânsaikat is. Es ezt tegyûk meg teljes
nyiltsâggal még abban az esetben is, ha ezek a kollaborânsok nekûnk tetszetôs kôntôsben jelennek is meg.
Viszont a legteljesebb mértékben tâmogassuk îrôinkat,
akik akâr magyar, akâr mas nyelven hirdetik igazunkat.

DunaiÂkos {Yoxin^stovfn, OH):
AZ EMIGRÂCIÔ KERESZTMETSZETE
{kivonatosarî)

Âllâspontom a radikalizmus. Nem alkudozhatunk. Minél
kôzelebb megyunk a magyar hatârhoz, ahogy kôzeledûnk
a vasfiiggôny felé, annal inkâbb nôvekszik a kommunista
fertôzés. Az elmûlt évben jârtam Ausztrâliâban, DélAmerikâban és kétszer Eurôpâban. Tapasztalataim alapjân beszélek. A kôvetkezôket lâttam:
Sydneyben az emigrâciôs ôsszejôveteleken rendszerint
ott van a Magyar Népkôztârsasâg nagykôvete. A hôlgyeket
méltôsâgos és nagysâgos asszonyoknak szôlîtja és kezet csôkol
nekik. A legvadabb oroszellenes vicceket ô meséli.

Vajon

miért? Persze, az a vélemény rôla, hogy jô fiû, olyan, akârcsak mi vagyunk. Dehogy kommunista! Ez azonban tévedés.
Minden hâjjal megkent gazfickô, akirôl a rendszer pontosan tudja, hogy miért kûldte oda.

A mâsodik âllomâs Buenos Aires. Eddigi tapasztalataim
alapjân âllîtom, ez az egyetlen romlatlan kûlfôldi magyar

kôzôsség. Csupân egyetlen ember akadt, egy széplélek, aki
a kultûrcsere jelszavânak bedûlt s élénk tevékenységet kezdett.
Amikor azonban a Magyarok Vilâgszôvetségének elnôkével
Buenos Airesben talâlkozott és két ôra hosszat târgyalt,
kijelentette, hogy ezekkel semmire sem lehet menni.
Caracas az egyik legszebb, legvirâgzôbb magyar kôzôsség
székhelye. A cserkészet kettészakadt, mert az egyik vezetô
Magyarorszâgrôl hozatott kônyvekbôl kezdett tanîtani s az
egyik kônyv elsô oldalân a Gellért-hegyi orosz emlékmû
volt lâthatô.

Cleveland a sajât hâzunk tâja. A bôrtônviselt fiatal îrô,
Hajnal Lâszlô Gâbor elôadâst tartott itt s a hazai életrôl

beszélt. Elôadâsa utân egy olyan hôlgy, aki minden évben
hazajâr, azt mondta neki, a bôrtônviselt irônak:
— Maga nekem ne beszéljen. En minden évben tôbb-

szôr hazamegyek, és tudom, hogy otthon mi a helyzet.
Az Amerikai Magyar Szôvetség kôriil lezajiott botrânyokat mindnyâjan ismerjûk. Ismerjûk a new-yorki helyzetet is.
A Magyar Hâz élére végre karakân magyar ember, bârô
Bâlintitt Kâroly keriilt, akivel két héttel ezelôtt talâlkoztam.
Amikor megkérdeztem tôle, mi a politikai felfogâsa, csak
két szôval vâlaszolt: harcos antikommunizmus.
Pârizsban a magyar katolikus missziô élén Hierô atya

még valamit tesz. És ez minden. Mûnchenben alig van
emigrâns élet. Inkâbb politikamentes kultûrrendezvények
vannak, amelyeken hangsûlyozzâk, hogy nem politizâlnak.
Elfelejtik, hogy ez mâr ônmagâban is politika. Bécsben,

ha az Annagassen a tîzezernél tôbb bécsi magyarbôl szâz
ember ôsszejôn, mindenki elégedett. Bezzeg a Népkôztârsasâg âltal fenntartott kultûrkôzpont rendezvényein majdnem szétvetik a termet. A bécsi magyar egyesûletek 90 %-a
egyûttmûkôdik a magyarorszâgi kommunista rezsimmel.
Unnepségeiken ott ûl a konzul.

És kitôl félnek a kommunistâk? Két héttel ezelôtt, amikor
Bécsben jârtam, beszélgetést folytattam egy jobboldali gondolkozâsû magyar vezetôvel, aki azt mondta:
— A rezsim azt hitte, hogy a grôfoktôl, gyârosoktôl,

bankâroktôl kell félnie. 1956-ban râjôtt, hogy sajât ifjûsâgâtôl kell tartania. Ez a helyzet ma is. Ha mi valamit szôlunk,
egyszerûen lefasiztâznak bennûnket s ezzel a dolog elintézést nyer. De ha olyasvalaki dolgozik ellenûk, akit ôk nevel-

tek, hajlitottak, gyûrtak, akkor azonnal hôrôgni kezdenek.
Ebbôl a megâllapîtâsbôl tôrténôen emigrâns életûnk aktivistâi kôzé olyanokat kell bevonnunk minél nagyobb szâmban,
oiyanokat kell beszéltetnûnk, akik nemrég hagytâk el Magyarorszâgot.

Kik azok, akik a kapcsolatokat keresik? Az ôreg bolsik,
az 1919-es kommunista lâzadâs még élô kriptaszôkevényei.

New Yorkban kiadjâk az "Amerikai Magyar Szô" cimû lapot,
amelyik most ûnnepelte — nem tudom, hânyadik — évfor-

dulôjât. Hatalmas iinnepséget rendeztek a konzul jelenlétével. A szerkesztô a Magyar Népkôztârsasâg Zâszlô Rendjének gyémântokkal ékesîtett fokozatât kapta.
A mâsik, aki kapcsolatot keres, az ôreg amerikâs. Viszont
ôk nem politikai, hanem gazdasâgi emigrânsok.
A harmadik csoport az 1956-osoknak az emigrâciôbôl s
annak életébôl teljesen eltûnt és az amerikai târsadalomba
100 %-ig, teljesen beolvadt része, a kéjutasok kôre, ahogy
Eszterhâs Istvân dr. nevezi ôket.

Kik azok, akik nem alkusznak? Az

1945 ôs emigrâciô

tûlnyomô tôbbsége, szinte kivétel nélkùl.

És azok,

akik

mostanâban jôttek el hazulrôl. Az utôbbiak miért? Mert ôket

nem lehet félrevezetni, kegyes szôvegeléssel, kultûrcserével

âmitani. Ôk sajât bôriikôn tapasztaltâk, hogy torz arc van
a nyâjas âlarc môgôtt. Ôk azok, akik velem egyiitt azt valljâk, hogy nekûnk még levegôt venni is radikâlisan kell. Ok
azok, akik olyan gyûlôlettel viseltetnek a mai hazai rendszer

irânt, amelyben pedig ôk felnôttek, hogy még a nemzeti
szellemû rendezvényeket sem talâljâk elég jobboldaliaknak
és még a "Hîdfô" sem elég jobboldali nekik.

San Franciscôbôl ismerek egy ilyen târsasâgot, kb. 20

magam korabeli fiatalembert. Ôk azok, akik a szovjet konzulâtus

elôtt

évente

tûntetést

rendeznek,

akik

mûanyag-

bombâkat helyeznek el. S amikor a rendôrség kivonul, kiderûl, hogy befestett pléhdarab az egész bomba. De akkor
mâr a tv is kinnt van és az ûgy megfelelô publicitâst kap.
Mit csinâljunk a sydneyi magyar kôvettel, aki megjele-

nik a rendezvényeken? Tûrjûk meg a kôvetet Sydneyben? Az
én elôadâsomon valahol megjelent a kôvetség egyik embere.
Azt mondtam, addig nem kezdem el elôadâsomat, amîg az
illetô ki nem vonul.

Hât akkor mit csinâljunk? Dobjuk ki a kôvetet és dobjuk
ki a kôvetség képviselôjét? Igen, dobjuk ki. Ez nem demokratikus? Ezzel a târsasâggal mi ne jâtsszunk szabad fôldôn
demokrâciât!

Miért hîvunk hazai elôadôkat? Kétféle hazai elôadô van:
aki a rezsimnek tetszik, s aki nem tetszik. Aki a rezsimnek

tetszik, az egyedûl is kijôhet. Kell ez nekûnk? Nem! Aki jô
magyar ember, a mellé kîsérôt adnak vagy otthon megfélemlîtik ûgy, hogy semmit sem mer mondani. Akkor miért
hallgatjuk?

Varga Domokos, aki most az abortusz kérdésben utazik itt,

Amerikâban, itt tart elôadâsokat nekûnk a hazai népesedési
tragédiârôl. Ez az egyik észrevételiink. Az mâsik, hogy az
emigrâciô tagjai 70 évesek vagy a felett vannak. Ok
szaporodjanak? Otthon hirdessék a veszélyt, otthon jârjâk
az orszâgot és verjék félre a harangokat!

Két megoldâs marad. Ha alkudozni akarunk, akkor azt
mondjuk, jôjjôn otthonrôl egy elôadô, akit akarnak és men-

jen haza innen egy elôadô, akit mi akarunk. Majd meglâtjuk aztân, kinek az elôadâsân lesznek tôbben. De ez az alku
ûtja. Mi marad? Csak az, hogy az otthoni rezsim burkolt

kôzeledési kîsérietét keményen és hatârozottan el és vissza
kell utasîtani.

Ok erôsebbek. Sokkal erôsebbek, mint mi vagyunk. De

ha palotânkat leégetik, akkor az intézôi Iakâsba kôltôzûnk.
S ha onnan is kifûstôlnek bennûnket, akkor megyiink a

fâskamrâba, de sose adjuk meg magunkat. És még egyszer
mondom, nem adjuk meg magunkat, mert nekûnk még
lélegzetet is radikâlisan kell vennûnk.
1701-ben az angol kirâly lova megbotlott egy vakondtûrâsban; a kirâly lezuhant és sérûléseibe belehalt. Ma ez
az elnyomô kirâly a kommunista rezsim. Mi gyengék vagyunk.
Vârakat nem tudunk emelni, fôldsâncokat sem tudunk
épîteni, de talân egy vakondtûrâsra, amelyen a 16 elbotlik, a

mi erônkbôl is futja.
Fazakas Ferenc (San Francisco, CA):

AMI A LEGÛJABB
A szabadfôldi magyarsâg jelentôs része rokoni lâtogatâsokra elég sûrû idôkôzôkben jâr haza. Az âltaluk ûtikôltségre, szâllâsra, ajândékokra elkôltôtt ôsszeg a hazai kormânyzat kûlkereskedelmi mérlegének egyik legjelentôsebb
bevételi forrâsa. Ha ezek a hazalâtogatôk a rokonsâg és az
ismerôsôk kôrében megfelelô felvilâgosîtô munkât végeznének,

akkor az felbecsûlhetetlen értékû szolgâlat lenne. Évrôl évre
ki is sok magyar jôn, akiket itt élô rokonaik hozatnak ki rôvidebb-hosszabb idôre. Ezek azutân sorra lâtogatjâk az Egyesûlt

Allamok nevezetességeit, megismerkedhetnek az itteni élettel, olvashatjâk ûjsâgjainkat, kônyveinket, amelyek otthon

nem kaphatôk. Ezek a tények akarva, akaratlanul — a cenzûra
és egyéb tiltô rendelkezések ellenére — sok ismeretet juttatnak haza, a vasfûggôny môgé.

Legûjabban az otthoni kormânyzat is szereti kihasznâlni
azt a lehetôséget, hogy kikûldôttei rokonok kôzé kerûlnek. A

kikûldôtt ugyanis a rokonokat bekapcsolhatja a propagandâba, amelyre otthon pontos utasîtâst kap. Ha ez nem sikerûl,
akkor a magyarorszâgi kormânyzat részérôl kiépîtett lâthatatlan garda rendez! meg — kegyes szavakkal — magyar

gôcpontokban az elôadâsokat, amelyeken a rendezôk a kikûldôttet ôsszehozzâk a szabadfôldi magyarsâg vezetôivel,
hogy azok ellenâllâsât gyôngîtsék. Ezeknek a hasznos idiôtâknak névsorât mâr eléggé ismerjùk.
Azok a fiatalok, akikrôl Dunai Âkos tett emlitést, San
Franciscôban csakugyan meglepô dolgokat mûvelnek. Legutôbb példâul hatalmas plakâtokat festettek és fûggesztettek ki azzal a felîrâssal: "Ruskie, go home!" Az 1956-os eseményeket mâr mindenki elfeledte, a plakâtok felîrâsa azonban

ûjbôl felhivta râjuk a figyelmet. A kôzvéleményt âllandôan
foglalkoztatni kell. Nemcsak plakâtok ûtjân, hanem kônyvek,
tâjékoztatô iratok kiadâsâval is.
Halmos Milàn dr. (Youngstown, OH):

HOL AZ IFJÛSÂG?
A magyar emigrâciô alapelveit II.

Râkôczi Ferenc és

Kossuth Lajos fektette le. Mi, akik ezek alapjân âllunk,
nem alkuszunk. Egy szomorû dolgot azonban meg kell
âllapîtani. Nem akarok ûnneprontô lenni, ezért egyszérûen azt
a kérdést vetem fel: bol vannak fiataljaink? Nâluk nélkùl
ûgy tûnik, mintha ônmagunkat akarnânk meggyôzni âllâspontunk helyességérôl. Szûkség van erre? Helyes, hogy lelkesîtjûk magunkat és egymâst, mert mâr ôregszûnk s igy
lankad a harci kedvûnk is, de nem szabad elfelejtenûnk, hogy

az otthoniak elsôsorban a fiatalokat igyekeznek megnyerni
maguknak. Elcsaljâk ôket tôlûnk. Hogyan lehetne ôket
magunkhoz kôtni, magunkhoz vonzani, hogy legalâbb ôrôkségiink maradékât âtadhassuk nekik?
Nem vitâs, hogy a magyar szûlôket sûlyos felelôsség terheli azért, hogy gyermekeiket megtartsâk magyaroknak.

âtadjâk nekik hazaszeretetùket és azokat az ismereteket,
amelyeket otthonrôl hoztak magukkal, hogy îgy azok méltô
utôdaink legyenek és âtvegyék helyunket, ha mâr mi nem
leszûnk. Minden eszkôzt meg kell ragadnunk, hogy az utânunk
kôvetkezô nemzedékek magyarsâga megingathatatlan maradjon, mert a râjuk vârô feladatok megoldâsâra kûlônben
nem lesznek alkalmasak.

Csôkajenô (Boston, MA):

A bAziskôzôsségekrôl s a hazalâtogatôkrôl
{kivonatosan)

Elsôsorban bajtârsi, mâsodsorban magyar kôtelességemnek tartom, hogy egy volt bôrtôntârsam, Bulânyi Gyôrgy
piarista paptanâr ûzenetét, illetve kérését tolmâcsoljam.
Bulânyi atya egy alkalommal nyolc hônapon ât volt zârkatârsam. Ezt azért emelem ki, mert az nagy szô, ha politikai

foglyokat

nyolc

hônapig egyûtt hagytak.

Még

most

is

emlékszem azokra a katakomba-misékre, amelyeket nekiink,

zârkatârsaknak mondott s amelyekrôl Tôtôssy Ernô is megemlékezett a Nemzetôr hasâbjain. Bulânyi atya személyé-

ben nemcsak kivâlô papot, de kivâlô magyart is ismertem meg.
Szerepérôl és a bôrtônben tanûsîtott, bâtor magatartâsârôl,
Istenbe vetett hitérôl komoly kônyvet lehetne, sot kellene
îrni, de ezt majd megîrjâk azok, akik az irâsnak nagyobb
mesterei.

Legutôbb, amikor igen komoly csalâdi okbôl feleségemmel egyiitt haza kellett utaznom, talâlkoztam vele lakâsân,

aboi mâsfél ôrât elbeszélgettûnk. Elpanaszolta az otthoni
egyhâzak sûlyos helyzetét. Azok, akik az egyhâz élén âllnak,
teljesen az Egyhâzi Hivatal kiszolgâltatottjai. Az Egyhâz
jôvôjének biztosîtâsa céljâbôl semmiféle erélyes lépést nem
tehetnek. Amikor ezt Bulânyi atya lâtta, elhatârozta, hogy
megszervezi az ûgrynevezett bâziskôzôsségeket, amelyeken
keresztûl bâtran hirdetheti a krisztusi tanokat. Ezen az ûton

prôbâlja egyhâzi vonalon âtmenteni, ami még âtmenthetô.
Nem eretnek, mint ahogy az otthoni hivatalos kôrôk âllîtjâk. Azt a krisztusi utat kôveti, amelyet minden hivô kereszténynek kôvetnie kell.

Bulânyi atya arra kért, hogy tovâbbitsam kérését a kûl-

fôldi magyar emigrâns szervek felé: prôbâljanak — esetleg
sajât pûspôkeiken keresztûl — a szentatyâra hatni: tegyen
meg minden lehetôt, hogy ne csak békepapok kerûljenek a

pûspôki székekbe, hanem arra hivatott személyek is. Bulânyi

atya mâsik kérése, hogy aki teheti, kûldjôn neki miseintenciôkat, de pénzt ne. Aki erre a célra szânt valamit, adja egy
râszorulônak.

Az én kérésem viszont az lenne, hogy aki hîvô ember,
imâdkozzék Bulânyi Gyôrgyért: adjon Isten erôt neki és

egészséget ahhoz a keménynek îgérkezô kûzdelemhez, amely
elôtte âll és hogy adja meg a Mindenhatô, âldozatos mun-

kâjânak meglegyen a gyiimôlcse, el tudja érni azt a célt,
amelyet mindnyâjan szeretnénk elérni; a fuggetlen, szabad
Magyarorszâggal egyûtt a fuggetlen, szabad Egyhâzat.
Akik otthon élnek, szilârd hitûket megôrizték. Aki csalâdi
lâtogatâsra megy haza, nem îtélhetô el, mert valahogy ezt a
hitet erôsiti vagy erôsitheti.
A hazalâtogatôkat ôt csoportba sorolbatjuk.

1. Az elsô csoportot azok alkotjâk, akik otthoni hivatalos szervek meghîvâsâra mennek haza. Nekûnk ezekhez
semmi kôzunk.

2. A mâsodik csoportba azok tartoznak, akik csak ûzletelni mennek haza s amikor visszajônnek, megelégedetten
dôrzsôlik tenyerûket, mert az ûtikôltségek levonâsa utân

még mindig megmaradt annyi, amennyiért érdemes volt
hazautazni.

3. A harmadik csoportba sorolhatôk azok, akik luxusautôkkal mennek haza, mindent lekicsinylôen birâlnak és

ha rosszul is, de angolul beszélnek. Képesek taxival menni
Budapestrôl a Balatonra. Persze, magyar célokra, emigrâciôs irô kônyvére ezeknek nincs pénziik. Ez a réteg a legveszedelmesebb, mert az otthoniak ez utân a réteg utân itélik

meg az emigrâciôt; hogy az milyen jôl él, de bezzeg, rôluk
megfeledkezett.

4. A negyedik csoport a csalâdi lâtogatôk egyik részébôl
adôdik. Azokbôl, akik nem tudnak reâlis képet alkotni,
akik néznek, de nem lâtnak, mert nincs nekik megfelelô
értékîtéletûk. Ha visszajônnek, ezek azt hirdetik, hogy otthon
most mâr minden rendben van.

5. Az ôtôdik csoportba viszont azokat kell osztanunk.

akik lâtnak is és tisztâban vannak azzal a ténnyel, hogy a
politikâban "lehetetlen" nincs. Ezek a leghasznosabb hazalâtogatôk, mert rajtuk keresztûl megvan az otthon és az
emigrâciô kôzôtt az eleven kapcsolat, amely a kôzôs magyar
sors kialakîtâsâhoz elengedhetetlen.
NddasJdnos dr. tanâcskozâsi elnôk:

néhAny ÉSZREVÉTEL

Azok a kitûnô elôadâsok, amelyeket eddig hallottunk,
tôbb gondolatot keltettek bennûnk. Vegyuk elô a Helsinki
szerzôdést és tanulmânyozzuk ât ûjra. A szerzôdés alapjân
ez a kongresszus intézzen feliratot a kûlûgyminiszterhez s
abban mutasson râ, hogy a szellem szabad âramlâsa nem
induit meg, ezért kérjûk, hogy a "Magyar Hirek" szâllîtâsi

jogât vonjâk vissza. Aztân eszûnkbe jutott az is, amit Hajnal
Lâszlô Gâbor mondott el. Aki kijôn, az utôlag jelentést kôteles tenni arrôl, hogy kikkel beszéit, hol jârt, mit beszéit.
Mi ez? A magyar emigrâciô rendôri felûgyelet alâ helyezése?
Heiyeslem, amit Eszterhâs Istvân dr. mondott. Az emig
râciô hallgatâsâval tâmogatja a hazai kikûldôttet. Ne hallgassunk tehât, hanem felszôlalâsainkkal, észrevételeinkkel
tegyûk nehézzé szâmâra a jelentéstételt. Ne udvariaskodjunk!

Aztân ne jôjjôn ki tôbbet.

Dunai Âkos ragyogôan foglalta ôssze a tennivalôkat.
Szomorûan hallottuk, hogy a magyar emigrâciô Ausztrâliâban mint oszlik most meg. Csak Adâm Erzsébet szerepére
utalok. Nem hiszem, hogy a român kormâny annyira rôvidlâtô, hogy nem megfelelô elôadôkat kûld ki. Megîtélésem
szerint Adâm Erzsébet sîrhat valôdi kônnyeket, mégis a
român kôvet megbizottja marad. Maradjon otthon! Mi mâr

itt tâvol tartottuk a szinpadtôl. Ezt csak azért emlitem meg,
mert azok, akik nem ismerik a helyzetet, csak azt lâtjâk, jaj,
de szépen szavalt.
Tegnap ott voltunk irodalmi és mûvészestûnkôn. Lât-

hattuk, hogy az emigrâciô tele van tehetségekkel, kivâlô
mûvészekkel. Adjunk azoknak lehetôséget; azt a pâr dollârt,
amit a kijôttek elôadâsainak belépti dija fejében fizetûnk,
juttassuk inkâbb nekik, mûvészeinknek és irôinknak. Kôrutakat kellene szervezni, hogy mindenûtt megismerjék a

magyar emigrâciônak ezeket a kivâlôsâgait. A hazaiak
maradjanak otthon. A kormânyok pedig lâssâk, hogy az
emigrâciô sziklaszilârdan és egységesen âll minden bomlasztô tôrekvéssel szemben.

Thtery Âkos dr. (Camarillo, CA):
MIBEN SEGÎTHETUNK?

{îrâsban bekûldôtt hozzdszôlàs. )

Ûgy lâtszik, a magyar kâka csomôs nôvény. De mielôtt
megkeressûk a csomôkat, talân elôbb nézzûk meg a kâkât.
Szerintem, ami most Magyarorszâgon folyik, kiût keresése a kommunizmus dogmâibôl. A folyamat 1956-ban
kezdôdôtt.

Gazdasdgi téren a munkaigényes "hâztâji" termelés és
a gépigényes mezôgazdasâgi nagyiizem kôzôtt megtalâltâk
az egyensûlyt. A nagyiizemeknél âttôrték a teljes kôzponti
irânyitâs dogmâjât; kôtelezôvé tették a nyereményes mûkôdést;
a kisûzemeket sorra kînâljâk magânkézbe valô âtvételre.
Ezek nem éppen marxista intézkedések. és vitân felûl ezeknek koszônheti Magyarorszâg a még dogmatizmusban leledzô
tôbbi orszâghoz viszonyîtottt magas életszrnvonalât.

A marxtalanîtâsi folyamat kritikâk, ûj vélemények megvitatâsa és a marxi dogmâkkal ellenkezô ideâk nyilvâmtâsa
nélkûl lehetetlen. A szellemi dinamika elkerûlhetetlenûl ki-

csapôdott szinhâzra, irodalomra. Kritikât gyakoroinak a
serra szûletô viccek, szatîrâk, a rendszer hînârjâban vergôdô
emberekrôl szôlô regények; szociolôgiai szinten a nivôsabb
folyôiratok foglalkoznak a problémâkkal.
Az âllami vâllalatok kiadâsâban, âllami nyomdâkban
készûlt mûvek még mindig hangfogô stilusâval szemben

ûjabban "szamizdat" irodalom ûtôtte fel fejét egyelôre elkobzâsok, letartôztatâsok nélkûl. Még nem tudjuk, vajon
csak pillanatnyilag megtûrt-e vagy pedig ez is "ûj gazdasâgi
mechanizmus", csak szellemi téren.

Bizonytalansâg jellemzi a vallâspolitikât is. Mély benyomâst tettek râm a koronâzô templom nagymiséi, az ûrnapi
kôrmenet Hévizen. Pannonhalmân magasrangû pârtember
gyermeke is nevelkedik. A papi békemozgalom veszît jelentôségébôl. A bâziskôzôsségek szabadon mûkôdnek, mig a

szeminâriumokban korlâtozzâk a kispapok szâmât.
A rôzsâs képet a kâkârôl csomôk foltjai tarkîtjâk. Csomôt
pedig kétfélét kell lâtnunk: vilâgszerte âltalânosat és specifikusan magyart.

Az Egyesûlt Âllamok éppûg>' kizârja a hittantanîtâst az
iskolâbôl,

mint

Magyarorszâg (de legalâbb mâsutt nem

akadâlyozza — a szerkesztô); iskolakônyvei éppûgy a mate-

rialista vilâgfelfogâst hirdetik, mint Keletéi. A fiatalsâg laza
erkôlcse, a csalâd felbomlâsa ma vilâgjelenség; a nyomor
Dél- és Kôzép-Amerika "kapitalista" orszâgaiban talân szélesebb tômegeket érint, mint Magyarorszâgon.
Specifikusan magyar csomô a marxtalamtâs ara. Kifelé
kiilpolitikânkban ismételniink kell a Moszkva âltal elôirt
szôlamokat, befelé el kell tûrni az orosz jelenlétet. Nemcsak
az orosz katonasâgét, hanem a szimbolikus jelenlétet is:
sarlô-kalapâcsot zâszlônkban, orosz felszabadulâsi emlékmûvet
ûton-ûtfélen, kôtelezô orosz nyelvet az iskolâkban. Marxista
szôlamokkal kell ékesîteni a leghomlokegyenesebb ellenvéleményt is. Hazudni kell el nem hitt szôlamokat, kûlônben
Moszkva megharagszik és vége minden eddigi vîvmânynak.
Nem

akartunk

és

nem

akarunk

sem

tôrôknek,

sem

Bécsnek, sem Moszkvânak szolgâlni és fôleg nem akarunk
hazudozni. Ellenkezik nemzeti jellemûnkkel, de fog a csomô
a kâkân és ameddig nem sikerûl kibogozni, mindig nagy lesz
az ônmagukkal meghasonlottak, az ôngyilkosok szâma.

Csomô még, hogy magyar emigrâns sajtôterméket egyâltalân, idegen nyelvû ûjsâgot, kônyvet csak nagyon kis
mennyiségben engednek be az orszâgba. Ez a csomô viszont
oldôdik: a tômegesen kûlfôldre utazô otthoniak ott bârmit
olvashatnak, amit akarnak.

Ugy gondolom, hogy a felsorolt tények valôsâgâban
mindnyâjan megegyezûnk és ennek a valôsâgnak kell megâllap'itania viszonyunkat a hazai kormânykôrôkkel; hiszen
az ô beleegyezésûk vagy felelôsségiik nélkûl a mai otthoni
âllapot nem szûlethetett volna meg.
Szemûnk elôtt âll a Râkosi-féle abszolût marxistaleninista-kommunista rezsimbôl az 1956-os forradalom fo-

lyamataként kibontakozô se kommunista se kapitalista kîsérlet.
Kisérlet két vilâg kôzôtt, egy "harmadïk ût".
Nem az emigrâciô kîsérletezik; sem az 1945-ôs, sem az

1956-os. Ôk kîsérleteznek, akik otthon maradtak, habâr
nem tudtâk, megmaradnak-e a 45-ôs és az 56-os bosszûhadjâratok utân. Sokan elestek, a megmaradt tômeg ûszik az
ârral és ôrûl annak, hogy a kîsérlet egyelôre kônnyît a jârmon. De vannak, akik vâllaljâk a kezdeményezést Moszkva
ârnyékâban egyedûl, a szabad vilâgtôl elhagyatottan, sokszor
az emigrâciôban élô sajât testvéreik ôcsârlâsa, kâkân csomô
keresése kôzben. A kezdeményezôk kôzôtt ott talâljuk mind
az ôszinte ûtkeresôket, mind a karrieristâkat, azt a keveréket,

amely — amiôta a vilâg vilâg — jellemezte a hatalom
embereit.

Nem érdekes, ki melyik csoporthoz tartozik. Fontos c ak
nz 56-ban elindult fejlôdés, és hogy mi miben segûhetûnk.
Kijôttûnk, vilâgot lâttunk, tanultunk, és fôleg: tapasztaitunk. Tapasztalatainkat az otthoni ûtkeresôk rendelkezésére kell bocsâtanunk, ez pedig gondolatcsere, személyes
érintkezés nélkûl lehetetlen. Ez egyéni szinten maris folyik.
Lâtom, hâny otthoni rokon, barât, volt osztâlytârs lâtogat
bennûnket. Szivesen lâtjuk ôket, mutatjuk nekik modem

gyârainkat, kôrhâzainkat; me^itatjuk szociâlis
zéseinket, beszélgetûnk velûk, de

— Isten ôrîzz!

berende— nem

intézményesen. Ôsszejôhetnénk fiataljainkkal is, akik nem
tapasztaltâk a Râkosi-idôket és otthon csak az épîtést lâtjâk.
Belelâthatnânk az otthoni "ahogy lehet" mûhelyébe: mit
engedélyez még Moszkva, mit mdr nem, mit még nem? Hova
nem lehet ajtôstôl berontani, bol lehet a lâbat ajtô és kûszôb
kôzôtt megvetni?

Magyarorszâgon egy nép kûzd Yalta ârulâsa ellen. Hol
tartana ma az orszâg, ha nem dobtak volna bennûnket oda

Keletnek? Talân a termelôeszkôzôk hatékonyabbâ vâlâsâbôl
tôbbet juttattunk volna a munkâsnak, mint amennyit ma

élvez. Talân ingyen adnânk minden gazdasâgi cselédnek
egy-egy holdat sajât megmûvelésre. Szociâlis intézményeink
tovâbbfejlôdtek volna. Talân és volna. De nem îgy tôrtént.
Nem igy tôrtént. Tény. Es ezért azok felelôsek, akik Yaltât
elkôvették és nem azok, akik kilâbolni igyekeznek a tragédiâbôl. De ne idézzûk fel a mûltat, tûl keserû a szâjîze.
1956 nem tetemrehlvâs volt, hanem ûj magok elvetése.
Lassan csîrâzott, 25 év utân mâr szârba szôkôtt, még sok év
telik el, mielôtt a kalâsz megérik.

A MAGYAR KULTÛRA MEGÔRZÉSE
Vitéz Falk Viktor (Westlake, OH) tanâcskozâsi elnôk:
LEGFONTOSABB FELADATUNK

A szabad fôldôn élô magyarsâg legfontosabb feladata mind
nagyobb, népesebb telepûléseken, mind szôrvânyokon a
magyar kultûra megôrzése és âtadâsa az utânunk kôvetkezô
nemzedékeknek. Az a megbeszélés, amely most kezdôdik,
ennek a feladatnak tiizetes vizsgâlata az ôvodâk, nyelvisko-

lâk, magyarsâgismereti tanfolyamok, a kôzépiskolai és egyetemi oktatâs, valamint a szabadegyetemek szempontjâbôl;
az adottsâgok és a lehetôségek figyelembe vételével a
legidôszerûbb kérdések megoldâsâra keres jârhatô utat és
a legsûrgôsebb tennivalôkat igyekszik megâllapîtani.
Somogyi Ferenc dr. :
ADOTTSÂGOK ÉS LEHETÔSÉGEK
— kivonatosan —

Ûjabban sokat hallunk, olvasunk arrôl, hogy az utânunk
kôvetkezô nemzedékek magyar ôntudatânak megôrzése és
fokozâsa érdekében a szabad fôldôn semmi sem vagy nem
elég tôrtént. Az âlUtâs ellenkezôjének bizonyîtâsâra bôséges
bizonyîtékok egész sorât idézhetnénk, megbeszélésùnknek
azonban nem az ônigazolâs a célja, hanem a tennivalôk
meghatârozâsa. A mûltra csak annyiban hivatkozhatunk,
amennyiben annak tanulsâgai s eredményei ûjabb feladataink
megoldâsa tekintetében hasznosak lehetnek.

Ez a târsasâg, amelyik most itt ûlésezik, mâr 1966-ban

felvetette azt a kérdést, amelyet ma tûzetesebben meg akarunk târgyalni, és azôta évrôl évre megszôlaltatta a kûlônbôzô szakembereket — a most jelenlevôket is — arra a kérdésre vonatkozôan, hogyan lâtjâk, hogyan tartjâk lehetségesnek a magyar kultûra megôrzését és âtôrôkîtését.
A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa szempontjâbôl
a legdôntôbb tényezô kétségtelenûl a csalâdi kôr és ezen

belûl a szûlôk szerepe. Ez a szerep az ôvodâs és iskolâs korig

egyedûlâllô és kizârôlagos.

Môdosulâsait

figyelembe

kell

vennûnk, de semmiképpen sem mellôzhetjûk.
Késôbb a szûlôk szerepe vâltozik: az idegen iskola
hatâsânak ellensûlyozâsa lesz.
Sdndor Andrds évekkel ezelôtt megkezdett felmérése

szerint az Egyesûlt Âllamok minden népesebb magyar telepûlésén mûkôdik ôvoda és elemi fokozatû nyelviskola.
Mondanunk is felesleges, hogy ezek tevékenysége sem képzelhetô el a szûlôk âldozatos kôzremûkôdése nélkûl. A tanulôk

szâma 1 mindennapos, 23 hétvégi és 5 nyâri iskolâban
mindôssze csak 1501 volt. Ma valôszînûleg még kevesebb. Az
Ausztrâliâban, Dél-Amerikâban, Eurôpâban és Kanadâban
mûkôdô magyar iskolâk adatait nem ismerjûk.
Kôzépfokû magyarsâgismereti oktatâsrôl nem tôrtént
olyan mértékû gondoskodâs. amilyenre feltétlenûl szûkség
lenne. Nap nap utân, rendszeresen mûkôdô, teljes kôzépiskolânk csak egyetlen egy van, a németorszâgi Magyar
Gimnâzium Kastlban. Fenntartâsât a nemzeti emigrâciô és a
német szôvetségi kormâny egyûttes tâmogatâsa teszi lehetôvé.
Ezen Idvûl kôzépiskolai szmvonalon magyarsâgismereti oktatâs

folyik a clevelandi Magyar Iskola keretében (1967 ôta), a
kanadai Torontôban és a cserkészeten belûl. Mind a hârom

helyen magyar nyelvet és irodalmat, magyar tôrténelmet,
valamint magyar fôld- és néprajzot tanîtanak. Az elôkészîtô
tanfolyamok elvégzése utân a

tanulôk Clevelandben és a

cserkészetben ûgynevezett "magyar" vagy "cserkész" érettségi
vizsgât tesznek s errôl érettségi bizonyîtvânyt kapnak. A
kanadai Torontôban az elôkészîtô tanfolyam elvégzése utân a
tanulôk — zârôvizsga eredményeként — megfelelô osztâlyzatban részesûlnek, amely aztân bekerûl a kôzépiskola elvégzését igazolô kanadai végbizonyîtvân*ya.
Nagyjâbôl a torontôi adottsâgokhoz hasonlô a helyzet

Ausztrâliâban is, ahol a magyarsâgismereti tantârgyakbôl
megfelelô elôkészîtés utân az erre illetékes tanûgyi hatôsâg
részérôl kikûldôtt bizottsâg elôtt érettségi vizsgât lehet tenni,
amelynek osztâlyzata aztân bekerûl az ausztrâl kôzépiskolai
érettségi bizonyltvânyba.

A kôzépiskolai oktatâs eredményeirôl âttekintô képûnk
nincs. Mindôssze annyit âllapithatunk meg, hogy a magyar

érettségizôk szâma egyik magyar gôcpontban sem tôbb évente
âtlagosan 10-12-nél, egyiittesen tehât alig tehetô évente
50-60-ra.

Egyetemi és fôiskolai szinten az adottsâgok még a kôzép-

iskolai adottsâgoknâl is kedvezôtlenebbek, noha nyelvi,
irodalmi, mûvelôdéstôrténeti tanfolyamok szâmos egyetemen
és fôiskolân folynak. Ezek a tanfolyamok azonban kimondottan magyarsâgtudomânyi jelleget és fokot ritkân émek
el, ônâllôsâgra sosem tehetnek szert, a legjobb esetben is
csak segédtudomânyi képzést biztosîthatnak. Legtôbbszôr
kizârôlag az egyetemeken és fôiskolâkon alkalmazott vagy
elôadô magyar szârmazâsû tanârok egyéni kezdeményezései.
Kivételként csak a Bloomingtonban székelô Indiana egyetem
urâl-altaji és fînnugor nyelvészeti, valamint a torontôi egyetem
magyar tanszéke volna emlîthetô, az elôbbi kettôvel pâr-

huzamos magyar oktatâs azonban vilâgnézeti szempontbôl
semmiben sem tér el a jelenlegi magyarorszâgitôl (fôként
amiôta a magyar tôrténelem elôadâsâra marxista professzort

kûldtek ki Budapestrôl, mint vendégelôadôt), a torontôi
magyar tanszéken pedig, amelynek életrehîvâsa az északamerikai (elsôsorban kanadai) keresztény és nemzeti magyar
târsadalom nagymérvû anyagi âldozathozatalâval tôrtént,
magyar nemzeti ôntudatot megalapozô tôrténelmi elôadâsok
nincsenek, a magyar nyelv és irodalom, valamint a humânum
târgykôrébôl hirdetett elôadâsokat pedig, sajnos,

nagyon

kevesen és igen gyakran nem is magyar szârmazâsûak
hallgatjâk.
Mulasztâst kôvetnénk el, ha elhallgatnânk, hogy az em-

litett tanszékek vezetôi, valamint egyes egyetemi és fôiskolai
tanfolyamok elôadôi nem egyszer kapesolatokat tartanak
fenn a jelenlegi magyarorszâgi rendszerrel, sot egyikûkmâsikuk egyenesen az "anyanyelvi konferencia" bûvkôrében él, annak tâmogatâsât veszi igénybe.
A rôviden vâzolt adottsâgok ismeretében valôban fogas
kérdés, hogy mik a lehetôségek a keresztény és nemzeti magyar
kultûra megôrzésére, âpolâsâra és âtôrôkîtésére. Vâlaszként
nem kîvânunk részletekbe bocsâtkozni, csak egész âltalânossâgban a magyar ôntudat fontossâgâra és a magyar
târsadalom szerepére szeretnénk râmutatni. Az elôbbi megalapozâsa természetesen a csalâdi nevelés feladata, meg-

erôsitése és fokozdsa azonban mâr az iskolai nevelés és oktatâs
minôségétôl fûgg. Egyik sem tôrténhetik a mâsik és fôként
nem a

târsadalom

tâmogatâsa

nélkûl.

Az

utôbbi

dôntô

fontossâga minden vonatkozâsban felbecsûlhetetlen. Elôzetes
megnyiivânulâsâra sok felemelô példât idézhetnénk a németorszâgi magyar gimnâzium erkôlcsi és anyagi tâmogatâsâtôl
a clevelandi âllami egyetem magyar kônyvtârânak néhai
Oszlânyi Robert professzor kezdeményezésére tôrtént életre
hîvâsâig. A baj csak az, hogy a. felemelô példa szorosan vett és
tôbbé-kevésbé helyi jellegét eddig még egyik târsadalmi

tâmogatâs sem mûlta felûl; még a torontôi magyar tanszék
létesitéséhez elengedhetetlenûl szûkséges anyagiak târsadalmi

ûton, gyûjtéssel tôrtént elôteremtése is jôformân ÉszakAmerika teruletére és a Széchenyi Târsasâg tevékenységére
korlâtozôdott.

A mâsik, az emlitettnél kôvetkezményeiben sokkal jelentôsebb hiba, hogy a târsadalmilag biztositott utôlagos

tâmogatâsrôl a cserkészet kivételével egyetlen magyar szervezet sem gondoskodik. A cserkészeten belûl részleges magyar
érettségi vizsga letétele nélkûl senki sem lehet segédtiszt, a
teljes magyar érettségi vizsga letétele nélkûl pedig cserkésztiszt. Ahogy a clevelandi Western Reserve egyetem évekig
virâgzô magyar mûvelôdéstôrténeti tanfolyamâval kapcsolatban mintegy hûsz éwel ezelôtt mâr sûrgettûk, feltétlenûl
kîvânatos lenne az a kôvetelmény, hogy magyar egyhâzak
és gyûlekezetek lelkészei, magyar egyesûletek, szervezetek és
intézmények vezetôi, alkalmazottjai csak olyan magyarok
lehessenek, akik egyetemen vagy fôiskolân magyarsâgismereti
tanfolyamot végeztek vagy akâr a cserkészet keretében, akâr
valamelyik magyar iskola megfelelô elôkészîtése utân legalâbb
magyar érettségi bizonyitvânyt szereztek.

Itt kell râmutatnunk a kôzépfokû magyarsâgismereti
oktatâs hiânyos és nem egyszer fogyatékos voltâra, ami az
egyetemi és fôiskolai magyarsâgismereti tanfolyamok munkâjât rendkivûli nehézségek elé âllitja. Az egyetemi és fô
iskolai elôadâsok, tanulmânyok ugyanis a korâbbi tanulmânyok betetôzését jelentik; tetôt pedig csak falakra lehet
hûzni; hiâba van tehât meg az elemi oktatâs eredményének
kitûnô alapja, ha arra nem épûl fel a kôzépfokû magyar-

sâgismereti tudâs szilârd falazata, amelyre a felsôfokû ismeretek tetôzetét fel lehetne hûzni.

A Magyar Târsasâg ennek tudatâban évek ôta sûrgeti,

hogy az arra illetékesek oldjâk meg a magyar kôzépiskola kérdését. Legmegfelelôbb lenne két nagy magyar kôzpontban,
Clevelandben és Los Angelesben egy-egy magyar kôzépiskolât
létesîteni bentlakâssal egybekôtve. A tanîtâs nyelve angol
lenne, de a magyar tôrténelmet, nyelvet, irodalmat és a
magyar mûvelôdési kérdéseket magyarul tanîtanâk megfelelô

képzettségû magyar tanârok.
Az utôbbi években mâs nemzetiségek részérôl is tôrténtek
hasonlô kîvânsâgok, pl. a mexikôi bevândoroltak részérôl a
spanyol nyelv és mûvelôdés, a francia eredetûek részérôl pedig
a francia nyelv és mûvelôdés tanîtâsâra.
Sajnos, magyar részrôl nem tôrténik megfelelô kezdeményezés, nincs aki ezt a kérdést hathatôsan és kitartôan szorgal-

maznâ az amerikai hatôsâgok felé. Pedig ez igen sûlyos problémânk. Ezen âll vagy bukik a felsôfokû magyar oktatâs eredményessége is. Kanada e tekinteben sokkal elônyôsebb helyzetben
van, mert ilyen és hasonlô kulturâlis célokra a kormâny ott bô-

kezûen ad anyagi tâmogatâst, mîg az Egyesûlt Allamokban ez
még ismeretlen. Mindazonâltal sok magyar szârmazâsû, ma
gyarul tudô kôzépiskolai tanâr tanit amerikai kôzépiskolâk-

ban, akik tehât kônnyen igénybe vehetôk lennének.
Megfelelô képviseleti szervet kell felâllîtani, amely azutân
sûlyânâl fogva magyar tanrendû kôzépiskolâk felâllîtâsât kitar
tôan és âllandôan szorgalmaznâ az arra illetékeseknél.

A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa szempontjâbôl
feltétlenûl szûkséges lenne még mindazoknak az intézményeknek és szervezeteknek szoros egyûttmûkôdése is, amelyek
akâr nevelôi s oktatôi tevékenységet, akâr erkôlcsi vagy anyagi
téren tdrsadalmi tâmogatâst vâllalnak. Az elszigetelten végzett
legeredményesebb munka is csak akkor kap igazi értékelést
és csak akkor hozza meg valôban gyûmôlcsét, ha arrôl az
egész magyar târsadalom tudomâst vesz. Elengedhetetlennek

lâtszik ezért olyan kôzpont létesitése, amely intézményesen
és folyamatosan tâjékoztatâst nyûjt minden keresztény és
nemzeti alapon tôrténô helyi (egyhâzkôzségi, gyûlekezeti,
egyesûleti, vârosi és orszâgos) vonatkozâsû tevékenységrôl.

Ez a kôzpont egyben gondoskodhatnék a helyi tôrekvések
céljait szolgâlô ismereti anyag rendszeres kôzlésérôl, sôt arrôl
is, hogy vilâgnézeti vagy âltudomânyos kisiklâsok, hamis
megâllapîtâsok ne tôrténjenek.
Az adottsâgok ismeretében keressûk a lehetôségeket!
Madzsar Gyôrgyné:
MI AZ ERTELME ?

A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa a szabad fôldôn
olyan târgykôr, amelyet nagyon sok oldalrôl meg lehet kôzelîteni.

Mâr sok éve foglalkozom gyerekekkel a magyar iskolâban és
a cserkészetben, mégis leginkâbb az ôvodâk és nyelviskolâk
szintjén van némi tapasztalatom. Nem akarok pedagôgiai
môdszereket taglalni arrôl, hogy a gyerek érdeklôdését ho-

gyan lehet és kell felkelteni, csak âltalânossâgban jegyzem
meg, hogy azt az anyagot, amelyet meg akarunk vele tanultatni, szînessé, érdekessé kell tennûnk. A jâték, mese, ének,
tânc — mint tanîtâsi eszkôz — mâr sokszor nyert kellô
értékelést. Van viszont par gondolât, amit — ûgy érzem —
jobban alâ kellene hûzni.
A gyerek lelke érzékeny. Megérzi azt is, mikor van fedezet
szavaink môgôtt. Mert szavunk is olyan, mint a pénz, amely
annyit ér, amennyi az aranyfedezet môgôtte. A szô aranyfedezete a tett, a példaadâs.
— Nem tudom râvenni a gyereket, hogy magyar kônyveket olvasson — panaszkodik az egyik édesanya, akit magât

sem nagyon lehet lâtni magyar kônywel a kezében.
Beiratjuk a gyereket cserkészetbe, magyar iskolâba, de
amikor aztân ide is, oda is el kell vinnûnk, gyakran felhânytorgatjuk, mennyi mas dolgunk is lenne addig otthon.
— Gyerekem, szeretném, ha inkâbb magyarokkal barâtkoznâl — mondogatjuk, ha fiûnk, lânyunk nem magyar
fiatalok târsasâgâba keveredik; de rôgtôn elfeledkezùnk intelmûnkrôl, amikor mas magyarok hibâit lâtjuk s azokat
gyerekeink fuie hallatâra kipellengérezzûk.

Pistikének elmagyarâzzuk, hog^y a magyarok micsoda
remek emberek, milyen nagy tudâssal rendelkeznek; legyen
bûszke tehât magyarsâgâra. Aztân amikor valamelyik magyar

elôadâsra kellene mennûnk, egyszerûen kijelentjûk:
— Dehogy megyek arra az elôadâsra!
Es sorolhatnâm a példâkat még tovâbb arra, hogyan
mondanak client szavaink tanîtâsânak tetteink példâi. Nem
nehéz kitalâlni, hogy a gyerek a kettô kôzûl melyiket kôveti.
De mit csinâljunk akkor, amikor minden tôlûnk telhetôt
megteszûnk, mégis ûgy tûnik, hogy az eredmény semmi?

Bizonyâra észrevették: azt mondtam, hogy "ûgy tûnik". Én
hiszek abban, hogy mi, akik gyerekekkel foglalkozunk,
mindnyâjan magvetôk vagyunk. Hintjûk a magyarsâgtudat
magvait, amelyek az egyik fogékony lélekben hamarabb, a
mâsikban talân késôbb, de egyszer — hiszem — kicsirâznak.
Oszintén meg kell mondanom azt is, ha valaki ûgy
gondolja, hogy bârmely elôadâson kap olyan kidolgozott
képletet, amelynek alkalmazâsâval minden alkalommal
eredményt tud elérni: csalôdik. Ilyen minden esetben mûkôdô
csoda-formula nincs. Vagy ha van, akkor én még nem talâlkoztam vele. Mert hitûnkôn és akaratunkon kivul minden mâs

tényezô — egyéniségunk, tehetségunk és minden kôrûlmény
is — vâltozô.

Sokszor talâikoztam mâr azzal a kérdéssel, hogy mire jô
ez, mi értelme van Amerikâban a magyarsâgnak. Vâlaszom
erre eiôszôr is a mâr kôzhellyé vâlt gyakorlati felelet: mindenki
annyi ember, ahâny nyelvet tud. Mâsodik vâlaszom érzelmi
okra tâmaszkodik; amit magunkkal hoztunk, ami nekûnk

kedves és szép, azt szeretnénk âtadni gyerekeinknek, annak
folytatâsât szeretnénk lâtni utôdaink életében. A harmadik ok

pedig, amelyre hivatkoznom kell: a magyarsâg védelme. Ha mi
nem tanîtjuk meg sajât gyerekeinket arra, amit a magyarsâgrôl tudniuk kell, akkor esetleg csak a mâs nemzetiségek
téves szemszôgébôl îrt tankônyvek, cikkek alapjân alakîtanak
ki maguknak teljes egészében hamis képet.
Mindezeken tûl és felûl ennél a kérdésnél Mécs Lâszlô

szavai jutnak eszembe:
Add ât, amit hoztâl.
Mindenkinek valamit vinnie kell,
Szeretni kell, remélni, hinni kell.
Ezt bîztâk râd.

Isten kérdôjele minden mâs itten.
Ne tôrôdj vele!

Bogdrdy Imre:
NÊHÂNY NEVELÉSI SZEMPONT
— kivonatosan —

A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa minden magyar
feladata és kôtelessége, a feladat elvégzésére vonatkozô
irânyelveket azonban csak az adhat mâsoknak, aki a magyar
kultûra megôrzéséhez és âtadâsâhoz az âtlagon felûl is
megfelelô elméleti és gyakorlati tudâssal, tapasztalattal rendelkezik.

Az ifjûsâg nevelése elsôsorban a szûlôre hârul. Ez a nevelés a gyermek hatéves korâig kizârôlag a szûlôtôl fùgg. A
gyenmeknek hatéves korâig otthon kell megtanulnia a szûlôk
tiszteletét, az istenfélelmet, vallâsossâgot, imâdkozâst, a
magyar nyelvet és a magyar kultûra megôrzését biztosîtô
hagyomânyokat. Ha ez megtôrténik, mâr a magyar kultûra
âtadâsa is jôrészt végbemegy. Ez azonban még nem elég. A
megôrzésre és âtadâsra vonatkozô munkât céltudatosan
folytatni kell.
Ne felejtsûk el, hogy a szûlô szerepe a gyermek hatodik
életéve utân mâr csak irânyîtô, mert a gyermek az iskola és
a târsadalom hatâsa alâ kerul. Ekkor kezdôdik a nagy
prôbatétel, hogy a gyermek megmarad-e magyarnak, tudatositja-e magâban azt a tényt, amelyet Mindszenty Jôzsef
bîboros ûgy fejezett ki: "én magyarnak szûlettem és utâna
kereszteltek meg". Ha a csalâd hagyomânyai magyar hagyomânyok, ha a csalâd mindennapos hasznâlati nyelve a magyar,

akkor ebben a korban sincs nagy veszély. A magyar kultûra
ôrzéséhez és âtadâsâhoz azonban feltétlenûl szûkséges a
magyar târsadalom erôsitô hatâsa is. A magyar târsadalmat
sok magyar csalâd alkotja, ezért annak a magyar kultûra
megôrzése és âtadâsa szempontjâbôl olyannak kell lennie, mint
egy nagy magyar csalâdnak.
Attôl ne féljûnk, hogy a gyermek magyar nyelvtudâsa
az iskolâban hasznâlt angol nyelvet bârmilyen mértékben
is zavarja. Kimutattâk, hogy a kisgyermek akâr hârom nyel
vet is meg tud tanulni a nélkûl, hogy ez bârmilyen zavart
okozna neki. Az egyetlen kôvetelmény, hog^ a nyelveket
megfelelô adagolâssal és a gyermek szellemi szînvonalâhoz
mérten tanîtsuk neki.

A gyermek magyarrâ nevelése céltudatosan a cserkészetben és a magyar iskolâban folytatôdik. Mindkét helyen a
szûlôknek tâmogatniuk kell gyermekeiket. Ennek a tâmogatâsnak tôbbféle môdja lehet, bizonyos azonban, hogy a
cserkészet és a magyar iskola nevelô munkâja kôzt szorosan
ôsszefûggô kapcsolat van.
Sajnos, hiânyzik az a szûlôi munkakôzôsség, amely az
emlltett tâmogatâs legkûlônbôzôbb môdozatait feltétlenûl
biztosithatnâ és megkônnyithetné. Azt sem szabad elfelejtenûnk, hogy a szûlôk sokszor félnek gyermekeik oktatâsâtôl.
Ezt az érzést le kell kûzdenûnk. Gyakran ônmagunkat is
nevelnûnk kell, hogy gyermekeink nevelésében a magyar
iskola tanîtôinak és a cserkészet vezetôinek megfelelô môdon
segîtségére tudjunk lenni s îgy azokkal egyûtt gondoskodni
tudjunk a magyar kultûra megôrzésérôl és âtadâsârôl abban
a korban, amikor ez a legkônnyebben és leggyorsabban lehetséges.

Szép T. Mdrta dr. (Cuyahoga Falls, OH):

A HAZA ÉRDEKEINEK SZOLGÂLATA

A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa nemcsak nevelési kérdés. Bôvebb magyarâzkodâs helyett kezdjûk mindjârt
a lényeggel. Nézzûnk szembe bizonyos tényekkel.
Az emigrâciô lehet sikeres, lehet elviselhetô vagy fâjdalmas, de lényegében sohasem természetes életforma. Kûlônféle tdrténelmi vagy gazdasâgi okok jâtszottak kôzre, hogy
itt vagyunk. Mindenki môgôtt bujkâl valami kényszer. Az ôreg
amerikâsok egy darab kenyeret kerestek, a negyvenôtôsôk
môgôtt a mâsodik vilâghâborû vihara tombolt, az ôtven-

hatosok heterogén meggondolâsokbôl jôttek, de nagy egészében âll râjuk az a megâllapitâs, hogy torkig voltak a
diktatûra erôszakossâgâval és hazûgsâgaival.

De minden csoport, minden nemzedék szivében maradt
valami nosztalgia az elhagyott haza irânt. Még ma is legtôbben az "otthon" fogalmât azonosîtjuk az elhagyott hazâval.
Ezt a nosztalgiât azutân kîvulrôl, belûlrôl fel lehet hasznâlni
pozitîv és konstruktiv môdon vagy ki lehet hasznâlni negatîv,
destruktîv célokkal.

Mind a hârom fôcsoport adott bizonyos pozidv kifejezést a haza utâni nosztalgiânak. Az ôreg amerikâsok templomokat épîtettek. Itt imâdkozhattak, beszélhettek magyarul,
szôrakozhattak, ehettek az ôhaza szokâsai szerint. A templomi élet volt a hîd a régi és az ûj, a magyar és az amerikai
kôzôtt.

A negyvenôtôsôk alakîtottâk a legnevesebb magyar egyesûleteket, inditottâk el a hétvégi magyar iskolâkat, a cserkészetet, a tâborokat, aboi a nyelvvel egyûtt a szellemi ôrôkség legjavât is igyekeztek beleônteni a kôvetkezô nemzedékbe.
Ennek a munkânak a folytatôi és feltôltôi lettek az ôtvenhatosok.

A hatvanas évekkel azonban vîzvâlasztôhoz értûnk, aminek valôsâgos jellegét fel kell ismernûnk és vele szemben
megfelelô lépéseket kell tennûnk. Az orszâghatârok megnyiltak. Ma az emigrâciôban tetemes szâmû fiatal magyar
él, aki jôl tud magyarul beszélni, bar nem tagja az itteni
ifjûsâgi egyesûleteknek, esetleg sose jârt itteni magyar iskolâba. Nem is lenne kûlônôsebb bûn, ha otthon a nagymamâktôl, s a rokonoktôl tanulnânak magyarul a nyâri
szùnetek idején, de balatoni ûttôrô tâborokba kiildeni ôket

vagy a magyarorszâgi kormâny kofferjét dollârokkal tômni,
hogy Sârospatakon heteket tôltsenek — a legenyhébben
szôlva: erkôlcstelenség. Amikor a hazalâtogatôk nem szûleiket, testvéreiket viszontlâtni repùlik ât egyszer-egyszer az
ôceânt, hanem drâga éttermekben olcsôn dôzsôlni, Bécsben
bérelt, itt soha nem hajtott sportkocsikat puffogtatni a gâztôltô âllomâsok kôzelében az otthoniak bosszantâsâra — ez

legenyhébben szôlva: erôsen kifogâsolhatô. S mikor mindez
megtetézôdik azzal, hogy kôzben minden kritikai érzékûket
véka alâ rejtik — ez mâr egyenesen siralmas. En nem azt
vârom, hogy aki hazamegy, kâkân is csomôt keressen, de
nyitott szemmel jârjon s legalâbb visszajôvet merje kimondani az igazsâgot. Lassan kôzhellyé vâlik, hogy valaki minél
tôbbszôr jâr s minél hosszabb ideig tartôzkodik otthon, an
nal inkâbb — szinte egy ûtemre szerkesztett dîcsériâdâval
érkezik meg. Hât annyira féltik mâr azt a vizumot a legkô-

zelebbi potya-cigânyozâstôl, hogy még a szavuk is elakad,
ha igaz kritikât kérnek tôlûk?
A folyamat eleinte lassû és iigyesen burkolt volt. De ma

mâr fel kell ismernûnk, hogy az otthoni kormânykôrôk részérôl tudatosan megszervezett tâmadâs tôrtént az emigrâciô felbontâsâra s végsô fokon — ma mâr elég kôzelesen —
otthonrôl tôrténô szellemi és politikai irânyîtâsâra. Ezzel a
folyamattal szembe kell szâllnunk és ellene minden erônkkel
kùzdenûnk kell.

Javaslom: kôveteljûk, hogy a kultûrcsere az egész emigrâciôbôl vâlasztott, a magyarsâg- és tôrténelemtudatot hîven

képviselô réteg meghîvâsâval tôrténjék s hangoztassuk, hogy
nincs szûkségûnk a Magyarok Vilâgszôvetsége âltal fémjelzett agitâtorok munkâjânak a mi zsebûnkbôl kihûzott dollârokkal valô fedezésére. Kôveteljûk vétô jogunkat, hogy
amennyiben âtcsûszik egy âltalunk nem kîvânt lâtogatô,
azt félûtbôl visszakûldhessûk. Kôveteljûk, hogy a csere
valôban csere legyen, s ha nem is ma, de elvben és elképzelhetôen nem a tûlsâgos messzi jôvôben, az emigrâciô legjelesebb szellemi vezetôit otthon hallgassâk meg.
Ne felejtsûk el, hogy az emigrâciô felbontâsa végsô fokon
nem az emigrâciôra lesz igazâban végzetes, hanem az otthon

élô magyarsâgra, mert a mi jôzan és kritikai ellenâllâsunkon
fordul meg, hogy marad-e az otthon elfelejtett vagy eltemetett problémâknak szôszôlôja.

Beszélni kônnyû. Tenni nehéz. Bâtran felteheti valaki
a kérdést: mit kell tennûnk, hogy a fentieknek érvényt
szerezzûnk?

Itt térek râ arra, amit Somogyi Ferenc egyetemi tanâr
emlîtett: az emigrâciôs târsadalom egységes megszervezésére
lenne szûkség. Addig is néhâny pozitlv javaslat.
Rôvid, dokumentâlt tényeket rôplapokon szétszôrni az
emigrâciô minden rétegében, kûlônôsen osztogatni az utazâsi irodâkon keresztûl a csoportosan utazôk szâmâra. Ezeknek a rôplapoknak târgyalniuk kellene az otthoni ijesztô
népcsôkkenés méreteit és jôvôbeli katasztrôfâlis kôvetkezményeit; ûgyszintén az ôngyilkossâgi esetek méreteit; a két
mûszakban agyonhajszolt târsadalom és az idegszanatôriumban kezeltek ôriâsi arânyban valô nôvekedésének ôsszefûggéseit; a magyar jôlét felszlne alatt meghûzôdô anyagi nyomort azok kôzôtt, akiket a kommunista târsadalom nem
tart érdemesnek arra, hogy észrevegye; a magyarsâgtudat
kétségbeejtô sûllyedését olyan âltaluk dokumentâlt tanul-

mânyokban, amik kimutatjâk, hogy az otthoni magyarsâg
szâmâra a tôrténelem 1919 elôtt nem létezett, Petôfi nem
irt mâs verset, mint az "Akasszâtok fel a kirâlyokat" cimût.
Ismertetni kell a tényt, hogy fîatalsâgunkat intézményesen

tudatlansâgban tartjâk arrôl, hogy kik és hol élnek az orszâghatârokon kivûl kisebbségben s mi a sorsuk. Ezeknek a
rôplapoknak komoly, de igaz kritikât kellene mondani szinhâzi életûnk sekélyes voltârôl, ahol a rendezô semmibe veszi
a kôzônség kîvânsâgât és kritikâjât s a szînjâtszâs âllami pénzen
ôntetszelgô ûjitâsokban meriil ki tartalom nélkûl vagy a
nemzet szâmâra idegen tartalommal. Soha egy gondolatot,
egy adatot egy ilyen rôplap ne tartalmazzon, ami nem
dokumentâlhatô tény. Itteni râdiôelôadâsainknak ebbe a
felvilâgosîtô munkâba be kellene kapcsolôdniuk.
Innen akarom hirdetni, hogy szememben nincs ôreg,

kôzép és ûj emigrâciô, konzervativ vagy liberâlis, baloldali
vagy jobboldali emigrâciô. Kétféle emigrâciô van: becsûletes
és gerinces vagy ârtalmas és gerinctelen. Adyt idézem: "En
kifelé megyek". Nem fâj, ha becsûlettel lépek le a porondrôl.
De jaj annak, aki az emigp-âciôt arra hasznâlta fel, hogy az
otthoniakat elârulja. Mert annak a "természetellenes" életformânak, amit egy szôval "emigrâciô"-nak nevezûnk, egyetlen létjogosultsâga van s ez nem a kônnyek, de nem is a
dollârok, hanem a haza érdekeinek szolgâlata.

Somogyi Lél:
AZ ITT SZÛLETETT FIATALOK
ÉRDEKLÔDÉSE

A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa azoknak a fiataloknak, akik mâr itt szûlettek és nôttek fel,

szerintem

legkônnyebben az irott szôn keresztiil tôrténhetik. Magam
is ezek kôzé a fiatalok kôzé tartozom s ha cserkész nem is

voltam, magyar iskolâba hat éven ât jârtam, mégis azt hiszem, hogy a fiatalok komoly érdeklôdését tulajdonképpen az
irâs keltheti fel. Az utôbbi években ezért ûgy kapcsolôdtam

be a magyar tennivalôk elvégzésébe, hogy kiadvânyokat
segîtek kezdeményezni és kôzzétenni, szerkeszteni. Amiôta
a clevelandi Egyesûlt Magyar Alap 1980-ban meginditotta
kimondottan a magyar kultûra megôrzésére és âtadâsâra

hivatott idôszaki lapjât, az "Insights"-ot, annak szerkesztôje
vagyok.

Fontosnak tartom, hogy az elôbbi cél szolgâlatâban âllô
îrâsok felkeltsék a fiatalok érdeklôdését; legyenek azok valô-

ban érdekesek és vonzôk. Ne Zebeszéljenek a fiatalokhoz és
ne oktatgassâk ôket, mert azok is tisztâban vannak a helyzettel és figyelik a vilâg eseményeit, ha nem is érdeklôdnek
azok irânt oly mértékben, mint akik a politikai kérdésekkel —
mondjuk — hivatâsszerûen foglalkoznak. Nem vitâs, hogy

a fiatalok âltalâban szîvesebhen foglalkoznak azzal a gondolattal, hogyan tudjâk megkeresni pénzûket, amelynek felhasznâlâsâval aztân élhetik a maguk életét. Ez alapjâban
még nem rossz, bar a mi szempontunkbôl, a magyar kultûra
megôrzése és âtadâsa szempontjâbôl kétségtelenûl veszélyessé
vâlhatik.

A magyar fiatalsâgot azonban érdekli a magyar kultûra.
Ezért olyan sikeres a cserkészet és a magyar iskola, mert

mindkét helyen az ének, a zene és a tânc, valamint a magyar
kultûrânak sok mâs megnyilvânulâsa is felkelti érdeklôdését.
Ha azt a munkât, amelyet ez a két intézmény hivatâsszerûen
végez, folytatni tudjuk, akkor nagyon sok eredményt érhetûnk el a jôvôben is.
A magyar kultûrât kùlfôldôn két môdon lehet irâsban

is megôrîzni: magyar nyelven és angolul. Magyarul azok
hivatottak megôrîzni és âtadni, akik ebben a teremben
tôbbségben vannak. Nekem két anyanyelvem van. Elôszôr
magyarul tanultam meg, azutân angolul, mégis îrni angolul
kônnyebben tudok. Ezért szerkesztem az elôbb mâr emlîtett

"Insights" cîmû idôszaki lapot angol nyelven. De azért is
teszem ezt, mert azok a fiatalok, akik a magyar kultûra megôrzésére hivatottak lesznek, de ma még csak a pénzszerzés
lehetôségeinek felkutatâsân kénytelenek fâradozni, ugyancsak kônnyebben olvasnak angolul, mint magyarul. Ezekben
az érdeklôdést csak ûgy lehet fenntartani, ha ma nyûjtunk

nekik valamit angol nyelven a magyarsâg ôsi kultûrâjâbôl,
ezeréves tôrténelmébôl
nekik érdekes is.

olyan

formâhan,

amilyenben

az

Vitâs kérdésekben ne dôntsûnk.

Ne tôrekedjûnk arra, hogy a mi âllâspontunkat feitétel
nélkûl elfogadjâk. A dôntést ilyen esetekben bîzzuk râjuk.

Majd ôk eldôntik, mi a jô és mi a rossz. Lehet, hogy ez a dôntés
eleinte téves lesz, de késôbb majd râjônnek, hogy az ôregek-

nek igazuk volt, és megtanuljâk, hogy nem szabad csak a
felûletet lâtni. Lehet, hogy mindez nem most rôgtôn kôvet-

kezik be, hanem a jôvôben, amikor majd a fiatalok bekerûlnek azokba a vezetô âllâsokba, amelyekben tudnak is valamit

tenni a magyarsâg érdekében.
A

kôzelmûltban

jârtam

Magyarorszâgon,

mert

lâtni

szerettem volna, tulajdonképpen mi is van ott. És lâttam,
hogy Magyarorszâg szegény, elmaradt kis orszâg. Meg kell
âllapitanom, hogy sokkai tôbbre mehetett volna, mint ahol ma
van, bâr kétségtelen, hogy sokat fejlôdôtt. De melyik orszâg
nem fejlôdôtt az utolsô 30 éven ât? Nem lehet azonban vitâs,
hogy Magyarorszâg nem jutott el oda, ahol ma lehetne. Az
az orszâg, ahol olyan nép lakik, mint a magyar, ma mâr kis
Amerika lehetne vagy legalâbb kis Japân, a kommunizmus
kôvetkeztében azonban a magyar tehetség nem tudott érvényesûlni.

Ha semmi mâst, csak ezt a tényt fel tudjuk ismertetni

fîatalsâgunkkal, biztosra vehetjûk, hogy azok, akik majd
be tudnak kapcsolôdni a politikai és gazdasâgi élet irânyîtâsâba, megteszik a szûkséges lépéseket arra, hogy Magyar
orszâg kikerûljôn abbôl a helyzetbôl, amelyikben most van.
Jabldnczy Ldszlô dr. (Toronto, Ontario, Kanada):

NEHÉZSÉGEK ÉS MULASZTÂSOK
Ldszlô Ilona magyar hîrlapirô azt a kérdést intézte
Sinkovits Istvdn szînmûvészhez, mi a véleménye arra vonatkozôan, hogy a szînészeknek ma mâr (Magyarorszâgon) nem
feladatuk, hogy nemzetben, népben gondolkodjanak, csak
arra kell tôrekedniiik, hogy a szinjâtszâs legûjabb kôvetelményeinek, stîlusânak megfeleljenek. Sinkovits vâlasza
szerint "amîg a târsadalmi tudat annyi hiânyossâggal, bizonytalansâggal kûszkôdik, amig a tôrténelmi tâjékozatlansâg olyan fokû, hogy az emberek, ha Petôfirôl kérdezik ôket,
csak dadognak, a kôzépiskolâsoknak fogalmuk sincs arrôl,
hogy hol van II. Râkôczi Ferenc sîrja, nem tudjâk, Kossuth hol
élt élete végén vagy ki volt Kazinczy: addig a szmhâznak nincs
joga lemondani arrôl a feladatârôl, hogy igenis tanîtson

nemzetben, népben gondolkozni".
A magyar drâmairodalom és

ennek kôvetkeztében a
szînhâzi élet egyensûlya otthon megbomlott, Kossuthot a
gimnâziumban ârulônak minôsîtik s felteszik a kérdést,
egyâltalân hasznâra volt-e a magyar népnek. Anglia tôrténetébôl a tanulôk tôbbet tudnak, mint a magyar mûlrbôl.
Mindez a magyar kultûra megôrzése és âtadâsa szempont-

jâbôl olyan nehézségeket okoz, amelyeknek lekûzdését mâr
sokan bâtran sûrgetik. Ezek lâttâra nekûnk, akik szabad
fôldôn élùnk, mindent el kell kôvetnûnk a magyar kultûra
megôrzése és âtadâsa érdekében, de attôl sem szabad vissza-

riadnunk, hogy nyiltan tâmadjuk mindazokat, akik itt kinn a
magyar kultûra fenntartâsa és âpolâsa érdekében nem tesznek meg mindent, ami tôlûk telhetô.
A magyar emigrâciôt sûlyos mulasztâsok terhelik a magyar

kultûra megôrzése és âtadâsa terén târsadalmi vonatkozâsban is. A cserkészeten kîviil alig van olyan szervezetûnk,
amelyik a magyar kultûra terjesztését târsadalmi ûton
szorgalmaznâ. Nincs szinhâzunk. Gimnâziumunk csak egy van

Németorszâgban, pedig Kanadâban is kellene még legalâbb
kettô s az Egyesûlt Âllamokban legalâbb hârom. A zsidôknak
olyan iskolâik vannak, amelyekben délelôtt angolul tanîtanak, délutân pedig héber nyelven a héber kultûrât ismertetik s a tanulôkat héber ôntudatra nevelik. Az amerikai és

kanadai magyarsâg ugyanezt megtehetné, mert pénze lenne
râ, csak târsadalmi szervezésre volna szûkség.

Dr. mtéz Ormay/dzie/ne (Toronto, Ontario, Kanada):
MAGUNKNAK -

EGYÛTTESEN

A vilâg kûlônbôzô helyeire szétszôrt magyar emigrâciônak nevelési és oktatâsi problémâit sajât magânak kell megoldania. Magyar anyanyelvûnkôn kîvul kultûrânk minden
mâs alkotôelemének, nemzeti ôntudatunknak és értékszem-

léletûnknek âtadâsârôl is feltétlenûl gondoskodnunk kell.
Ebben a létfontossâgû feladatban az ûgynevezett "anyanyelvi konferenciâk" nem segîthetnek. Ha esetleg Magyarorszâgon ôssze is âllîtanak szâmunkra egy-két hasznâlhatô

tankônyvet, hogyan tudnânak nektink se^teni a magyar
ôntudatra valô nevelésben, armkor sajât tanûgyi rendsze-

rûkben sem tudjâk felnôvekvô ifjûsâgukat — mint ahogy
ennek mostanâban egypâr bâtor hazai îrô kifejezést adott, —

magyar ôntudatra nevelni?
Ezzel szemben az emigrâciôban szétszôrt magyar iskolâink
tanîtôi, tanârai segîthetnének jobban egymâsnak. Szûkség
lenne kôzponti szervre, bizottsdgra, ahovâ minden hasznos
felvilâgositâst bekiildhetnének mindenûnnen. aboi magyar
iskolâk mûkôdnek, példâul arra vonatkozôlag, hogy milyen
tanterv alapjân, milyen môdszerekkel tanitanak, kiadtak-e

ûj tankônyveket vagy jegyzeteket, vannak-e képeik, filmjeik.
Szûkség lenne olyan rendszeres pedagôgiai konferenciàkra is, amelyeken azok gyûlnének ôssze, akik nem tartanak
fenn kapcsolatokat a magyarorszâgi kormânyzattal vagy annak
szerveivel. Olyan konferenciâkra lenne szûkség, amelyeken
az âltalânos irânyelveken tûlmenôen gyakorlati megoldâsok
részletes megbeszélésére is sor kerûlhetne, mégpedig nemcsak elemi, hanem kôzépiskolai, sôt egyetemi fokozaton is.
Aki akâr âltalânossâgban, akâr pedig részleteiben a
szabadfôldi magyar tanûgyi kérdések, avagy megfelelô magyar

tankônyvek, valamint rovid pedagôgiai megbeszélés, konferencia vagy tanfolyam irânt érdelôdik, bôvebb tâjékoztatâs
céljâbôl — addig is, amîg a javasolt kôzponti szerv meg nem
alakul, — teljes bizalommal fordulhat a Magyar Talâlkozô
Âllandô Titkârsâgâhoz (1450 Grâce Ave., Cleveland, OH
44107, USA.

Fazakas Ferenc (San Francisco, CA):

VILÂGNÉZETl KÉRDÉS
A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa szempontjâbôl igen
fontos a vilâgnézeti kérdés, amelynek tekintetében az egye
temi és fôiskolai végzettséggel rendelkezôket bizonyos fokû
kôzômbôsség jellemzi. Ennek okât abban kell keresnûnk,
hogy a professzorok tûlnyomô része liberâlisan gondolkozik a
marxista tanokkal kapcsolatban. Wass Albert éppen abban
lâtja a legnagyobb tragédiât, hogy az otthoni értelmiségiek
mâr kiâbrândultak a marxista tanokbôl és ennek a kiâbrân-

dulâsuknak nem egyszer bâtor nyiltsâggal hangot is adnak,
a nyugati értelmiség viszont ôvakodik e tekintetben minden
hatârozott âllâsfoglalâstôl.

Szép Gdspâr dr. (Cuyahoga Falls, OH):
HAZAI KAPCSOLATOK

Az igazi magyar kultûra megôrzését és âtadâsât a hazai

kapcsolatok meg^nehezitik, mert azokat az emigrâciô nézeteivel ellentétes vilâgnézeti szempontok és a magyarsâgtôl
idegen tôrekvések befolyâsoljâk. Ezeknek a hazai kapcsolatoknak fenntartâsa a "kultûrcsere" révén tôrténik, amely-

nek egyoldalûsâga kôzismert. Megszûntetésûk legegyszerûbb
môdja az lenne, ha a szabad fôldôn élô magyarsâg a hazulrôl kikûldôtt elôadôk, mûvészek elôadâsait nem tâmogatnâ,
egyâltalân nem is lâtogatnâ. Hazai kapcsolatai kôvetkeztében az amerikai magyar pedagôgusok egyesûletének mûkôdése is aggâlyosnak minôsithetô.
Gutay Ldszlô dr. (Lafayette, IN):
MAGYAR KÔZÉPISKOLA LÉTESITÉSE

Az az âlhtâs, hogy az egyetemi és fôiskolai végzettségû
értelmiségiek vilâgnézeti szempontbôl azért kôzômbôsek, mert
a marxista tanokkal rokonszenvezô vagy azok veszélyességét

fel nem ismerô professzorok elôadâsait hallgattâk: téves.
Ezt szâmos név és példa felsorolâsâval igazolni lehet. Az
egyetemi és fôiskolai végzettséggel rendelkezô értelmiségiek
kôzômbôsségének okât a magyar ôntudatot megszilârdîtô

kôzépfokû magyarsâgismereti oktatâs és vilâgnézeti nevelés
fogyatékossâgâban, sokszor teljes hiânyâban kell keresnûnk.
Ennek kikûszôbôlése céljâbôl magyar kôzépiskoldt kell szervezni, mert e nélkûl nem lehet kielégitô felsôfokû oktatâs.

Alakuljon bizottsâg vagy — a németorszâgi mintâra — fenntartô testûlet s ez haladéktalanul tegye meg a sziikséges

lépéseket és intézkedéseket magyar kôzépiskola felâlhtâsâra.
Somogyi Ferenc dr. :
Javaslom, létesûljôn bizottsâg, amely tûzetesen megvizs-

gâlja Gutay Ldszlô dr. javaslatânak megvalôsîtâsi lehetôségét, kîsérelje meg Cleveland és Torontô vârosâban, esetleg még egy amerikai magyar kôzpontban teljes kôzépiskola
felâllitâsât vagry ha ez gyakorlatilag kivihetetlennek bizo-

nyulna, legalâbb a torontôi példa megvalôsîtâsât Clevelandben és mâs magyar kôzpontokban is, hogy a magyarsâgismereti tantârgyak osztâlyzata bekeriiljôn a kôzépiskolai
végzettséget igazolô bizonyîtvânyba.
Ez a megoldâs bizonyâra ôsztônôzné az amerikai magyar
és magyar szârmazâsû fîatalokat, hogy rendes kôzépiskolai
tanulmânyaikkal pârhuzamosan kôzépfokû magyarsâgismereti tanfolyamokat is rendszeresen lâtogassanak.
A magyar kultûra megôrzése és âtadâsa ezzel jôrészt
intézményesen megoldôdnék.

Bognàr Kàlmdn dr. (Sarasota, FL):
A KULTURÂLIS SZINVONAL EMELKEDÉSE

{îrdsban bekûldôtt hozzdszôlâs — kivonatosan. )
A magyar kultûra fenntartâsa és âtadâsa sohasem volt
olyan fontos, mint most, amikor a vilâg minden tâjân laknak mâr magyarok.
Aboi tôbb magyar szârmazâsû él, ott lehetôség van arra

is, hogy a clevelandi kôvetésre méltô jô példdnak megfelelôen szabadegyetemi elôaddsokat rendezzenek. Az ilyen
elôadâsok rendszeres lâtogatâsa nemcsak magyarsâgtudatukban erôsîti meg az esetleg immâr "lankadôkat", de a

hallgatôk hiânyzô magyarsâgismeretét is pôtolja, téves tôrténetszemléletét is helyesbitheti.
Véleményem szerint ott, aboi

kôzépfokon a magyar
nyelvû oktatâs bevezetése lebetetlen vagy igen kôrûlményes
lenne, a szabadegyetemi elôadâssorozat, amit Clevelandben
mâr

évtizedek

ôta

mintaszerûen

rendeznek,

hasznos

és

eredményes lebet. Az ilyen elôadâssorozatokon ugyanis nem
csak a ballgatôk magyarsâgtudata erôsôdik, banem a kûlfôldi magyarsâg kulturâlis szînvonala is emelkedik és âllandôan fokozôdik.

A MAGYAR KISEBBSÉG HELYZETE
Lelbach Antal dr. ;

AZ EGYEDÛLI UT

Dél-Magyarorszâg Felszabadîtô Tanâcsa a hazafisâg és a
szabadsâg eszméjének szolgâlatâban alakult meg. Megalakulâsa ôta nem elvont eszmékért, hanem kifejezetten célkitûzésének megvalôsîtâsâért kûzd, azaz Délvidék Magyarorszâghoz

vaJô

maradéktalan

visszacsatolâsâért.

Munkânk

ônzetlen és âllbatatos munkatârsaink buzgalmâra épûlt. Nincsenek tômegeink, nem vagyunk gazdagok, de magyarok
vagyunk, akiknél nem szûnt meg a szûlôfôldiinkért és fajtânkért valô munkâlkodâs, mert csak Igy lehetûnk méltôk

ôseink hirnevére és arra a szerepre, amelyet a Mindenhatô Ur
Isten a magyar népnek rendelt a népek tôrténelmében.
Délvidék magyarsâga egyetlen kulturâlis és politikai kôzpontot
ismer: Budapestet.
Irânyelveink a népi ônrendelkezési elvet elvetik, részben
kôlcsônôsség alapjân, mivel ejog gyakorlâsa sem az elsô, sem a
mâsodik Pârizs-kôrnyéki békediktâtumoknâl a nagyhatalmak

âltal még csak lehetôséget sem nyûjtott Délvidék hovatartozâsânak meghatârozâsâra. A Sonnenfeld-doktrinâval pedig

hazânkat egy tollvonâssal szovjet érdekszférânak nyilvânîtottâk. Ha visszatekintûnk Wilson 14 pontjâra, az is csak
cégérnek volt szânva, akârcsak az Atlantic Charter a mâsodik

vilâghâborû idején. Nyugodtan mondhatjuk, ezt adta a
Nyugat nekûnk kôszônetként, hogy szâzadokon ât védtûk
az ô érdekeiket.

A mâsodik pârizsi békediktâtum pedig, amelyet a fegyveres
béke szelleme hozott létre, râtette a szemfedelet a nemzet, a

jôvô szabadabb életlehetôségére és hazânkat a barbâr orosz
kommunizmus csatlôsâvâ sûllyesztette.
Az ûn. ônrendelkezési elv kôvetelése a magyar nemzet
egyetemes érdekeinek szolgâlatâban — Délvidéket illetôleg

pedig a szerbek betelepitése folytân — nem lenne elônyére
a magyarsâgnak.

Ellenben a tôrténelmi jog és geopolitikai helyzetûnk
megkôveteli régi hatâraink visszaâllitâsât — az ôsszes elszaIdtott terûletet beleértve.

A Habsburg-dinasztia — a magyarsâg elleni szôvetség

reményében — a szerbek nagyszâmû letelepitését hajtotta

végre a déli orszâgrészeken, ami azonban nem ad tôrténelmi
jogot a szerbeknek ennek az orszâgrésznek a birtoklâsâhoz.
Az utôbbiaknak a helye ôhazâjukban van a Szâvâtôl délre.

Itt kell megemlîteni Pasic volt szerb miniszterelnôk egyik
megjegyzését, hogy az egyetlen hiba, amit politikai életpâlyâjân elkôvetett, az volt, hogy a magyarokat az elsô hârom
napon belûl nem tette ât a hatâron.
A szôvetséget alkotô népcsoportok gondola ta t, mint a
magyar-roman uniôt, a roman sovinizmus és terjeszkedés
gondolata, és a magyarok, sajnos, gyors asszimilâciôja miatt el
kell vetnûnk. Szerintem a Kârpât-medence birodalmi egységét

és fûggetlenségét feladni politikai ôngyilkossâggal egyenlô.
Szâzadunk végén a népek ûjabbkori nagy csatâja elôtt
âllunk, ami valôszinûleg a légûrben jâtszôdik le. Az ebbôl
vârhatô fordulattal a jobb jôvendôben és szerencsésebb, szebb

magyar vilâg kibontakozâsâban kell reménykednûnk. Ehhez
azonban meglâtâsokra és

tettekre

van

szûkségiink,

mert

"dôrômbôléssel" mâr nem megyûnk semmire.

A magyarsâg a mûltban idegen dinasztikus érdekek
jâtékszere volt, mivel fôldrajzi elhelyezkedésûnk mâs népek
terjeszkedési tôrekvéseinek harapôfogôjâba ékelôdôtt. Ebbôl
kifolyôlag a magyarsâgnak râ kell ébrednie, hogy semmiféle
eurôpai âramlatnak, legyen az Rôma, Berlin avagy Moszkva,
nem hozhat tôbbé vérâldozatot. Magyarorszâgnak folytatnia
kell a maga ônâllô életét, szôvetkeznie kell ellenségeink
ellenségeivel, bogy békés dunai fejlôdés keretén belûl élje a
maga ônâllô életét ûj honfoglalâs keresztûlvitelével.
Tragédia, hogy a magyarsâg emigrâciôs nemzedéke nem
tudott ônmagâbôl ôsszefogô politikai programot kitermelni és
még mindig a nyugati hatalmakban és az Egyesûlt Allamok
jôindulatâban bizik, pedig mindez csak hiû remény és semmi

Ha ez îgy folytatôdik, utôdaink majd elmondhatjâk,
hogy ennek az emigrâciônak fôfoglalkozâsa az elmûlt 30-40
évben a semmittevés volt.

Sajnos, a kohô, amibôl az ûj meglâtâsoknak kellene
kipattannia, tehât a fiatalsâg, sorainkbôl hiânyzik, sot az
érdektelenség megnyilatkozâsât tûkrôzi vissza.
A mâsodik vilâghâborû ôta a Duna-medence népeinek
sorsât diplomâciai és vezérkari irodâknak tovâbbra is szûrke
bûrokratâi intézik, és Washingtonban nem akarjâk tudomâsul
venni, hogy Jugoszlâvia katonai erôhatalommal és terrorral
ôsszetartott lâtszatâllam. România pedig 1916 ôta, amikor
az antant mellé âllt, a românsâg faji érdekeinek ellenére a

szlâvok, azaz fôleg Oroszorszâg szôvetségese. Szlovâkia, amely
soha âllamot

nem

alkotott és csak Hitlernek kôszônheti

rôvid âllami ônâllôsâgât, imperialista tôrekvések szellemével
a hatalom ôkôljoga nevében irtja a magyarsâgot és hôdîtô
szândéka nemzetûnk ôsszezûzâsât tûzte ki célul, akârcsak
România.

E veszedelmek sôtét ôirvényébôl elénk âll a kérdés itt kint
a szâmkivetésben, merre orientâlôdjunk, hogy fennmaradjunk és hogy a Kârpâtok koszorûja képezze hatârainkat. A
sok meddô prôbâlkozâs utân, legyen az francia vagy mâs
orientâciô, tekintsûnk egyszer mâr tâvolkeletre. Hiszem, hogy

ez az ût az, amely az ûj honfoglalâshoz vezethet. Tudom,
hogy ez az ût hosszû és gôrôngyôs, de nem âlom, nem utôpia,
hanem — véleményem szerint — az egyedûli ût fôldrajzi
és tôrténelmi helyzetûnk kibontakozâsâhoz.
Meggyôzôdésem, hogy ha tâvolkeleti rokonaink — és
itt elsôsorban Kinâra és Japânra gondolok —, akiknek az
eljôvendô békeszerzôdésnél dôntô szerepûk lesz, a mi elképzeléseinket magukévâ teszik és a magyarsâgot Kelet legnyu-

gatibb bâstyâjânak tekintik, akkor Kossuth emigrâciôs éveinek vîziôit valôsitanânk meg és Széchenyi mondâsât igazolnânk, hogy Magyarorszâg nem volt, hanem lesz.
KÉT HOZZASZOLAS

Fôt. Elek Âron szeretné alâhûzni azt, amit az elôadô,
Lelbach Antal dr. mondott, mert mi, magyarok érzelmileg
sohasem mondhatunk le arrôl az igényrôl, amely bennûnket
erkôlcsileg és minden mâs szempontbôl, gazdasâgi és egyensûlypolitikai tôrekvéseink alapjân feltétlenûl kôtelez, hogy
megint legyen Nagy-Magyarorszâg, mint ahogy mindig
volt. Bârmennyire vâdolnak is bennûnket azzal, hogy âlmo-

dozôk vagyunk és hogy a statisztikai adatokkal nem szâmolunk, hinnûnk kell a vâltozâs lehetôségében és bîznunk kell
a jobb jôvô kialakulâsânak lehetôségében.
Bajsay Jôzsef arra mutât râ, hogy mint olyan, aki hat
éwel ezelôtt kerûlt ât ide Jugosziâviâbôl, tudja: az a nemzedék, amelyik a mâsodik vilâghâborû utân nôtt fel, a magyarsâg jôvôjét csak a szentistvâni Magyarorszâg hatârain
belûl lâtja biztosîtottnak. A bâcskaiaknak csupân két lehetôségiik van: revîziô vagy nemzethalâl. Sokan azt hiszik,

hogy az ûjabb gazdasâgi nehézségek elterelik a jugoszlâv
hatôsâgok figyelmét a magyarsâgrôl. Ez azonban tévedés,
mert sokkal drasztikusabban nyomjâk el a magyarokat,
mint akâr négy-ôt éwel ezelôtt. Bâcskâban hûst és kenyeret példâul csak jegyre lehet kapni s annak a jegye, aki nem
kommunista vagy a legutôbbi népszâmlâlâskor nem jugoszlâvnak vallotta magât, 20 %-kal kevesebb hûst vagy kenyeret biztosit, mint mâsoké. A jugoszlâviai helyzet ma olyan
vâlsâgos, hogy négy-ôt éven belûl komoly vâltozâsnak kell
bekôvetkeznie. Bârmilyen lesz is azonban ez a vâltozâs, a

magyarok helyzetén csak a Magyarorszâghoz valô visszakerûlés javîthat. Ezért nekûnk az emigprâciôban egyetlen
talpalatnyi magyar fôldrôl sem szabad lemondanunk.
A hozzâszôlô azt is elmondja, hogy katonai szolgâlata sorân
Japânban meglepôdôtt a japânok nagy érdeklôdésén a ma
gyarok irânt és bûszkeségén a hozzânk fûzôdô rokonsâguk
alapjân. Ha erre visszagondol és szâmba veszi a japânok egyre
fokozôdô gazdasâgi erejét, valamint a velûnk valô rokonsâg tudatât ôrzô kînaiak pâratlan katonai erejét, akkor helyeselnie kell az elôadônak azt a felismerését, hogy Magyar
orszâg ûjjâszûletése talân leginkâbb a tâvol-keleti nagy népek
tâmogatâsâval képzelhetô el, sem Szovjet-Oroszorszâgtôl,
sem a nyugati hatalmaktôl nem vârhatô.
Sirehich Lâszlô:

A MAGYARSÂG HELYZETE A FELVIDÉKEN
— kivonatosan —

Németh Lâszlôhoz hasonlôan villdmfénynél Idsérli meg
a felvidéki magyarsâg

helyzetének

bemutatâsât.

Miutân

Sajnos, a kohô, amibôl az ûj meglâtâsoknak kellene

kipattannia, tehât a fîatalsâg, sorainkbôl hiânyzik, sot az
érdektelenség megnyilatkozâsât tukrôzi vissza.
A mâsodik vilâghâborû ôta a Duna-medence népeinek
sorsât diplomâciai és vezérkari irodâknak tovâbbra is szûrke

bûrokratâi intézik, és Washingtonban nem akarjâk tudomâsul
venni, hogy Jugoszlâvia katonai erôhatalommal és terrorral
ôsszetartott lâtszatâllam. Remania pedig 1916 ôta, amikor
az antant mellé âllt, a românsâg faji érdekeinek ellenére a

szlâvok, azaz fôieg Oroszorszâg szôvetségese. Szlovâkia, amely
soha âllamot nem

alkotott és csak Hitlernek kôszônheti

rôvid âllami ônâllôsâgât, imperialista tôrekvések szellemével
a hatalom ôkôljoga nevében irtja a magyarsâgot és hôdîtô
szândéka nemzetiink ôsszezûzâsât tûzte ki célul, akârcsak
România.

E veszedelmek sôtét ôrvényébôl elénk âll a kérdés itt kint
a szâmkivetésben, merre orientâlôdjunk, hogy fennmarad-

junk és hogy a Kârpâtok koszorûja képezze hatârainkat. A
sok meddô prôbâlkozâs utân, legyen az francia vagy mas
orientâciô, tekintsûnk egyszer mâr tâvolkeletre. Hiszem, hogy
ez az ût az, amely az ûj honfoglalâshoz vezethet. Tudom,
hogy ez az ût hosszû és gôrôngyôs, de nem âlom, nem utôpia,
hanem — véleményem szerint — az egyedûli ût fôldrajzi
és tôrténelmi helyzetûnk kibontakozâsâhoz.
Meggyôzôdésem, hogy ha tâvolkeleti rokonaink — és
itt elsôsorban Kmâra és Japânra gondolok —, akiknek az
eljôvendô békeszerzôdésnél dôntô szerepûk lesz, a mi elkép-

zeléseinket magukévâ teszik és a magyarsâgot Kelet legnyugatibb bâstyâjânak tekintik, akkor Kossuth emigrâciôs éveinek vîziôit valôsitanânk meg és Széchenyi mondâsât igazolnânk, hogy Magyarorszâg nem volt, hanem lesz.

KÉT HOZZÂSZÔLÂS
Fôt. Elek Aron szeretné alâhûzni azt, amit az elôadô,

Lelhach Antal dr. mondott, mert mi, magyarok érzelmileg
sohasem mondhatunk le arrôl az igényrôl, amely hennûnket

erkôlcsileg és minden mâs szemponthôl, gazdasâgi és egyensûlypolitikai tôrekvéseink alapjân feltétlenûl kôtelez, hogy

megint legyen Nagy-Magyarorszâg, mint ahogy mindig
volt. Bârmennyire vâdolnak is hennûnket azzal, hogy âlmo-

tôrténtek, amelyeket ki kell kûszôbôlni. A târgyalâsok egy
ideig folytak, aztân eredménytelenûl abbamaradtak.
A két vilâghâborû kôzé esô korszak sérelmeirôl nem beszél, csak az 1945 utân bekovetkezô sûlyos attrocitâsokat
sorolja fel, amelyeket a felvidéki magyarsâg rovâsâra kôvettek el. Elsôként emiîti a felvidéki magyarok erôszakos âttelepîtését a szudéta vidékre, amikor a magyarokkal rabszolgâk môdjâra bântak. A csehszlovâk vezetôk az âttelepitéseket
azzalindokoltâk, hogyôk nemzeti âllamot akarnak felépiteni s
ennek ûtjâbôl tâvolitanak el minden akadâlyt, elsôsorban
az ôslakô magyarsâgot.

Részletesen kitér az 1947-ben megkôtôtt pârizsi béke
elôzményeire, a Felvidéki Magyarok Nemzeti Tanâcsânak
Budapesten tett lépéseire, amelyekre vonatkozôan minden
bizonyitô irat is birtokâban van. Ez a Tanâcs hâromtagû
bizottsâgot akart repûlôn Pârizsba kûldeni, szândéka azonban meghiûsult, mert Szvirinov tâbornok, a Budapesten
székelô négyhatalmi ellenôrzô bizottsâg elnôke, a repûlôgép
felszâllâsât megakadâlyozta. Mint kôztudomâsû, a pârizsi
békeparancs nemcsak a trianoni békeparancs rendelkezéseit
âlUtotta vissza, hanem râadâsul még hârom kôzséget, Oroszvârt,

Dunacsûnyt

és

Horvâtjârfalut

is

Csehszlovâkiâhoz

csatolta.

A pârizsi békeparancs utân teljes erôvel induit meg a
"visszaszlovâkosîtâs" (reslovakizâciô), amely csak 1968-ban
a prâgai tavasz idején enyhûlt, amikor a Ducsek-kormânyban a magyar Dobos Lâszlô is szerephez juthatott. Elmondhatjuk, hogy a prâgai tavasz egyûttal "felvidéki magyar tavasz"
is volt. Az utâna hatalomra keriilô Husak eleinte még arrôl
beszélt, hogy a Felvidéken is érvényesûlô Duna-tâji eszmét
figyelembe kell venni. Ennek az eszmének a magyarsâg leg-

jobbjai mindig ôszintén hîvei voltak. Kôztûk kell megemlitenûnk elsôsorban Mécs Lâszlôt s a vele mindig egyutt érzô,
hozzâ hasonlôan gondolkozô Kossânyi Jôzsefet.

Mécs Lâszlô a felvidéki eszmét îgy fejezte ki:
Tdncfeszûljôn a harangba,
Hajnalemher sziromtânca,
Amely magyar lânyt és tôt fiûcskât
Testvêrtdncra pôndôrû.

Mi lett erre a vâlasz? Deportâlâs és reszlovâkizâciô. De
minden rosszakaratû erôfeszîtés ellenére a magyarsâg renduletlenul ôrzi hagyomânyait s 1980-ban a hivatalos szlovâk népszâmlâlâs adatai szerint is 579.000 magyar él a Felvidéken. Es ami talân még ennél is fontosabb: a felvidéki
magyarsâg ember maradt az embertelenségben, pedig/am'cj

KâlmdnmiV. "A hontalansâg évei" cimmel és "A szlovâkiai
magyar kisebbség a mâsodik vilâghâborû utân 1945-1948"
alcimmel 1979-ben kiadott s a kôzeljôvôben angol nyelven
is megjelenô, bâtor hangû kônyve sok-sok megprôbâltatâsârôl tanûskodik.

Janics kônyvének emlitésekor hâlâs kôszônetet kell mon-

dania Chdszdr Ede professzor arany Ârpâd-éremmel kitûntetett kitûnô kônyvéért is, amely "Décision in Vienna" cimmel
és "The Czechoslovak-Hungarian Border Dispute of 1938"

alcimmel 1978-ban jelent meg.
A felvidéki magyarsâg helyzetének javulâsât a szlovâk
emigrâciô magatartâsâtôl sem remélhetjûk. Erre nemcsak
a kûlfôldi szlovâk sajtô hangjâbôl kôvetkeztethetûnk, hanem az
1981-ben Torontôban megrendezett szlovâk vilâgkongresszus
egyik hatârozatâbôl is, amely a Husak-kormânytôl kérte a
magyarorszâgi szlovâkok megvédését az elmagyarositô tôrekvésekkel szemben. Aki ismeri Kôvdgô Ldszlô 1977-ben
megjelent "Nemzetiségi politikânkrôl" cîmû cikkét, vilâgosan
lâthatja, milyen alaptalan tûlzâs a szlovâk emigrâciônak ez
a kùlônôs kérése.

A felvidéki magyarsâg îrôi, tudôsai bûszkén valljâk
magukat magyaroknak és bâtor nyiltsâggal foglalkoznak olyan
kérdésekkel is, amelyek a Felvidék magyar voltât igazoljâk és
fiatalsâgânak magyar ôntudatât erôsitik. Ilyen kérdésekkel
foglalkozik példâul Pûspôki Nagy Péter dr. is, aki nemrég
jârt kôzôttûnk s ilyen tanulmânyokat adott ki: "A magyar
rovâsirâs eredete", "A magyar cîmerek vilâga", "A Kârpâtmedence a honfoglalâs korâban" és "Nagy-Morâvia a tôrténeti forrâsok fényében".
Megâllapithatjuk tehât: annak ellenére, hogy a felvidéki
magyarsâg helyzete ma rendldvùl nehéz, jôvôje korântsem
reménytelen.

tomâny alapja volt, a kutatôk elôtt ismeretlen maradt és
sok zavaros magyarâzat forrâsâvâ lett.
B) Nagy Konstantin megreformdlja
a Dioecesis Pannoniarumot

Nagy Konstantin kôzigazgatâsi reformja nemcsak a
Praefectura Praetorio per Illyricum, hanem a hozzâ csatolt
Dioecesis Pannoniarum terûletének jelentôs megnôvelésével
is jârt. A reform idôpontjât Zôsimos alapjân, aki azt Licinus
târscsâszâr leveréséhez kôti, 324-re kell helyeznûnk.
A Duna-vidék nagykiterjedésû kôzigazgatâsi reformjâra
véleményùnk szerint azért kerûlt sor, mert a 322. évi szarmata
tâmadâs felfedte a diocletianusi rendezés gyôngéit. Diocletianus ugyanis a szarmatâk és szôvetségeseik, a kvâdok
hatârvonalât két dioecesis és két praefectura kôzt osztotta
meg. Ezt a taktikai hîbât Nagy Konstantin, aki 322-ben
személyesen vezette a szarmatâk elleni hadjâratot, felismerte és
a Ripa Danuvinak az ausztriai Inn folyôtôl a bolgâriai Ogosta
folyôig terjedô szakaszât osztatlanul az illyr praefectura, illetve
benne a Dioecesis Pannoniarum alâ rendelte.

Nagy Konstantin reformjânak egyetlen fôldrajzi leîrâsât
Rufus Festus 369 kôriili Breviâriuma ôrîzte meg. A tizenhét
provinciâbôl âllô illyr Praefectura két dioecesisre oszlott:
a tiz provinciât felôlelô Dioecesis Pannoniarum-ra vagy
Illyrici-re meg a hét provinciâbôl âllô Dioecesis Macedoniâ-ra.
A Dioecesis Pannoniarum teriilete tehât hârom provinciâval
Moesia Superiorral, Dacia Ripensissel és Mediterraneaval
nôvekedett.

Rufus Festus âllitâsât, mely szerint Moesia Superior a
Dioecesis

Pannoniarumhoz

Athanasios,
igazolta.

361-re

nézve

tartozott,

pedig

340-re

Sextus

nézve

Aurelius

Szent

Victor

Âmbâr a Praefectura Praetorio per Illyricum 364 és 395
kôzôtt az itâliai praefecturâval kôzôs igazgatâs alatt âllt,
Illyricum teriilete nem vâltozott meg. Egyértelmûen igazolja
ezt az aquileai zsinati atyâk 381-i levele, melyben a provincia
Dacia Ripensist és Moesia Superiort a birodalom nyugati
részéhez tartozônak mondjâk.

I. A Dioecesis Pannoniarum terûleti alakulâsa 295-336 kôzôtt

A rômai katolikus egyhâz sajât felsôbb egyhâzkormânyzati szerveit, a patriarchâtusokat meg az érsekségeket,
amelyeknek kialakulâsa a 313-i milânôi edictumot kôvetô

idôszakban induit meg, a nîceai (325) és a serdicai (341)
egyetemes zsinatok kôzôtt érvényes Nagy Konstantin-féle

âllamigazgatâsi rendszerre alapozta.
A Rômai Birodalom igazgatâsânak alapegysége a provincia volt. A 96 diocletianusi provinciât 12 dioecesis, és azokat
— a princepsek vâltozô szâmâtôl fûggôen

— kettô-négy

praefectura ôlelte fel. A praefecturâk teriiletének folytonos
vâltozâsa miatt az egyhâzigazgatâs felsôbb egységeinek kereteivé az âllandôbb dioecesisek és provinciâk lettek. A
dioecesisek kôzpontjaiban keleten patriarchâtusok, nyugaton
meg pâpai vicariâtusok, azaz primâsi provinciâk (exarchâtu-

sok) keletkeztek. Élûkôn a pâpai legâtusok jogâval felruhâzott
érsekek (archiepiscopusok) âlltak. A dioecesis provinciâinak

kôzpontjaiban mûkôdô pûspôkôk lettek a metropolitâk. Ôk
igazgattâk a provincia civitâsaiban mûkôdô pûspôkôket. Mivel
ebben az idôben az egyhâzi kôzigazgatâs kôvetkezetesen az
âllamigazgatâs rendszerét kôvette, a pannôniai érsekség
terûleti alakulâsât csakis a polgâri Dioecesis Pannoniarum
terûleti alakulâsân keresztûl ismerhetjûk meg.
A) Diocletianits 293-ben megalapûja
a Dioecesis Fannoniarumot

A Rômai Birodalom provinciâkon alapulô eredeti igazgatâsi rendszerét Diocletianus csâszâr 295 kôrûl gyôkeresen

âtszervezte. A régi nagy provinciâkat feldarabolta, az ûj
kicsiket meg dioecesisekben foglalta ôssze. Ezek rendszerét
a 297 tâjân készûlt verônai jegyzék ôrizte meg. A Dioecesis
Pannoniarum-ot ekkor a kôvetkezô hét provincia alkotta:
Pannonia Inferior, Savia, Dalmatia, Valeria, Pannonia

Superior, Noricus Ripensis és Noricus Mediterranea.
Mivel

a

diocletianusi Dioecesis Pannoniarum

terûlete

megegyezett a 395 és 437 kôzti âllapotokat tûkrôzô Notitia

Dignitatumban szereplô Dioecesis Illiricâval, a kutatâs nem
forditott kellô figyelmet a két forrâs idôpontja kôzt végbement jelentôs terûleti vâltozâsokra. Éppen ezért a Nagy
Konstantin-féle rendezés, amely a pannôniai primâsi tar-

tomâny alapja volt, a kutatôk elôtt ismeretlen maradt és
sok zavaros magyarâzat forrâsâvâ lett.
B) Nagy Konstantin megreformdlja
a Dioecesis Pannoniarumot

Nagy Konstantin kôzigazgatâsi reformja nemcsak a
Praefectura Praetorio per Illyricum, hanem a hozzâ csatolt
Dioecesis Pannoniarum teriiletének jelentôs megnôvelésével
is jârt. A reform idôpontjât Zôsimos alapjân, aki azt Licinus
târscsâszâr leveréséhez kôti, 324-re kell helyeznûnk.
A Duna-vidék nagykiterjedésû kôzigazgatâsi reformjâra
véleményûnk szerint azért keriilt sor, mert a 322. évi szarmata
tâmadâs felfedte a diocletianusi rendezés gyôngéit. Diocletianus ugyanis a szarmatâk és szôvetségeseik, a kvâdok
hatârvonalât két dioecesis és két praefectura kôzt osztotta

meg. Ezt a taktikai hîbât Nagy Konstantin, aki 322-ben
személyesen vezette a szarmatâk elleni hadjâratot, felismerte és
a Ripa Danuvinak az ausztriai Inn folyôtôl a bolgâriai Ogosta
folyôig terjedô szakaszât osztatlanul az illyr praefectura, illetve
benne a Dioecesis Pannoniarum alâ rendelte.

Nagy Konstantin reformjânak egyetlen fôidrajzi leirâsât
Rufus Festus 369 kôriili Breviâriuma ôrîzte meg. A tizenhét
provinciâbôl âllô illyr Praefectura két dioecesisre oszlott:
a tiz provinciât felôlelô Dioecesis Pannoniarum-ra vagy
Illyrici-re meg a hét provinciâbôl âllô Dioecesis Macedoniâ-ra.
A Dioecesis Pannoniarum terulete tehât hârom provinciâval
Moesia Superiorral, Dacia Ripensissel és Mediterraneaval
nôvekedett.

Rufus Festus âllitâsât, mely szerint Moesia Superior a
Dioecesis

Pannoniarumhoz

Athanasios,

361-re nézve

tartozott,

340-re

pedig Sextus

nézve

Aurelius

Szent

Victor

igazolta.

Ambâr a Praefectura Praetorio per Illyricum 364 és 395
kôzôtt az itâliai praefecturâval kôzôs igazgatâs alatt âllt,
Illyricum terulete nem vâltozott meg. Egyértelmûen igazolja
ezt az aquileai zsinati atyâk 381-i levele, melyben a provincia
Dacia Ripensist és Moesia Superiort a birodalom nyugati
részéhez tartozônak mondjâk.

C) A Dioecesis Pannoniarum hanyatldsa és megszûnése:
395-536

Amikor Nagy Theodosius fiai atyjuk végrendelete értelmében a birodalmat felosztottâk, mind az illyr praefecturâra, mind a Dioecesis Pannoniarumra sûlyos csapâst
mértek. A felosztâst rôgzîtô Notifia Dignitatumbôl ugyanis

kivilâglik, hogy a katonai szempontokat figyelmen kivûl hagyô
diocletianusi felosztâshoz tértek vissza. A Nagy Konstantin-féle
Dioecesis Pannoniarumot kettévâgtâk. A nyugati felét Dioe
cesis Illyrici (Illyricum Occidenti) néven az itâliai, a keleti
felét meg Dioecesis Dacia néven az illyr praefectûra (Illyricum
Orientale) alâ rendelték. Ennek székhelye az elszaldtott
Sirmium helyett Thessaloniké lett. Egyébként ekkor vâlt el
elsô îzben az egyhâzi kôzigazgatâs az âllamitôl.
A Nagy Konstantin-féle Illyricum kettéosztottsâga nem
volt hosszû életû. A keleti illyr praefecturâval valô egyesîtésre
437-ben kerûlt sor, amikor III. Valentinianus, a nyugati

impérium csâszâra feleségul vette Eudoxiât, II. Theodosius
lânyât. Alig négy éwel késôbb azonban a sirmiumi primâsi
tartomâny de facto megszûnt,

mert Attila 44Tben az

illyricumi hadjârata idején elpusztitotta Sirmiumot. A vârost
csupân a gepida Trasarich kirâly épitette fel ûjra 480 tâjân.

Igy mâr érthetô, hogy I. Leô papa 446-ban thessalonikéi
vikâriusât az egész Illyricum vikâriusânak nevezte. A sirmiumi
apostoli vikariâtus pusztulâsât nemcsak I. Leô papa emlîtett

levele igazolja, hanem I. Justinianus csâszâr 535-ben kelt
XI. Novellâja is.
A 441-tôl "sedis vacantiâ"-ban levô sirmiumi primâsi
tartomânyt jogi értelemben I. Justinianus bizânci csâszâr 535
âprilis 14-én szûntette meg, amikor megalapitotta a Justiniana

Primât. Sôt Vigilius pâpa engedélyével még a sirmiumi
apostoli vicariatust is âthelyezte ide. Justiniana Prima pedig —

Nikephoros patriarcha feljegyzése szerint — késôbb szûnt
meg, amikor a bolgârok kezébe kerûlt.
II. A Dioecesis Pannoniarumfelûjûâsa 862/870-ben
A bevezetésben mâr rôviden elmondtuk, hogy Szent

Methodiost II. Hadriân pâpa 869 fehruârja és 870 mâjusa

kôzôtt az âltala felûjitott Dioecesis Pannonica érsekévé nevezte
ki. Két 885 kôrûl készûlt ôszlâv forrâs szerint a pâpa

Methodiost a hetven ûrtanîtvâny egyikének, Szent Andronikosnak a székére nevezte ki. Ez pedig egyértelmûen Sirmium
szinonîmâja. A Dioecesis Pannoniarum felûjitâsânak ténye
VIII. Jânos papa hiteles registrumâban fennmaradt ôt, a
bevezetésben mâr emlîtett levelébôl vilâgosan kitûnik.

A felûjûott Dioecesis Pannonica terûletének
egyhdzjogi helyzete
A pannôniai érsekség teriilete a hosszû sedis vacantia
idején a kânonjog értelmében vett tôrvényes ûton jelentôs
veszteségeket szenvedett. A dioecesis Drâva folyô alatt fekvô
teriiletén II. Honorius salonai érsek mâr 504 kôrûl primâsi

jogokat kezdett gyakorolni. Utôdai a spalatôi érsekek, akik
Saviât folyamatosan igazgattâk, Justiniana Prima megszûnése utân Sirmiumra is jogot formâltak. Ez volt a helyzet 857-ben is, mint az Tripimir horvât fejedelem adomânylevelébôl kiderûl.

Âmbâr 568-tôl a Drâva folyô feletti terûletek avar kézen
voltak, 579-ben az aquileai szinodushoz tartozô pûspôkôk
sorâban Noricum és Pannonia Prima pûspôkeivel is talâlkozunk. Tizenegy éwel késôbb az aquileai szinodus pûspôkei
mâr arrôl panaszkodnak Mauricius csâszârnak, hogy szinte
valamennyi egyhâzukat elôzônlôtték a gall papok. Mindenesetre Noricum és Pannonia Prima teriiletén 630-tôl kezdve

mâr kôvethetjûk a frank térîtés nyomait. Nyilvânvalôan
ezekre az elôzményekre tâmaszkodott Pipin, aki a salzburgi
pûspôk joghatôsâgât az avar hatalom hanyatlâsa idején
796-ban a Drâva partjâig terjesztette ki, III. Leô pâpa meg
798-ban érseki jogot adott neki.
A Konstantin-féle Dioecesis Pannoniarum keleti teriiletei

ekkor Bulgâriâhoz tartoztak, ahol Ignatios konstantinâpolyi
patriarcha 870-ben érsekséget alapitott.
A régi Pannonia Secunda és Moesia Superior provincia
azonban 818-tôl fogva mâr nem tartozott Bulgâriâhoz. A
timocianusok, azaz a mai bolgâriai Timok folyô mellett
lakô népek ugyanis ekkor helyezkedtek a frankok fennhatôsâga alâ.
Az elmondottakbôl nyilvânvalô, hogy Szent Methodios
kinevezésekor a régi sirmiumi apostoli vikariâtus tiz provinciâjâbôl mâr csak kettô — a régi Pannonia Secunda és Moesia

C) A Dioecesis Pannoniarum hanyatlâsa és megszûnése:
395-536

Amikor Nagy Theodosius fiai atyjuk végrendelete értelmében a birodalmat felosztottâk, mind az illyr praefecturâra, mind a Dioecesis Pannoniarumra sûlyos csapâst
mértek. A felosztâst rôgzîtô Notitia Dignitatumbôl ugyanis
kivilâglik, hogy a katonai szempontokat figyelmen kîvûl hagyô
diocletianusi felosztâshoz tértek vissza. A Nagy Konstantin-féle
Dioecesis Pannoniarumot kettévâgtâk. A nyugati felét Dioe
cesis Illyrici (Illyricum Occidenti) néven az itâliai, a keleti

felét meg Dioecesis Dacia néven az illyr praefectûra (Illyricum
Orientale) alâ rendelték. Ennek székhelye az elszaldtott
Sirmium helyett Thessaloniké lett. Egyébként ekkor vâlt el
elsô îzben az egyhâzi kôzigazgatâs az âllamitôl.
A Nagy Konstantin-féle Illyricum kettéosztottsâga nem
volt hosszû életû. A keleti illyr praefecturâval valô egyesitésre
437-ben kerûlt sor, amikor III. Valentinianus, a nyugati

impérium csâszâra feleségiil vette Eudoxiât, II. Theodosius
lânyât. Alig négy éwel késôbb azonban a sirmiumi prîmâsi
tartomâny

de facto

megszûnt,

mert

Attila

44Tben

az

illyricumi hadjârata idején elpusztîtotta Sirmiumot. A vârost
csupân a gepida Trasarich kirâly épîtette fel ûjra 480 tâjân.
Igy mâr érthetô, hogy I. Leô papa 446-ban thessalonikéi
vikâriusât az egész Illyricum vikâriusânak nevezte. A sirmiumi
apostoli vikariâtus pusztulâsât nemcsak I. Leô papa emlîtett
levele igazolja, hanem I. Justinianus csâszâr 535-ben kelt
XI. Novellâja is.
A

441-tôl "sedis vacantiâ"-ban levô sirmiumi primâsi

tartomânyt jogi értelemben I. Justinianus bizânci csâszâr 535
âprilis 14-én szûntette meg, amikor megalapîtotta a Justiniana
Primât. Sôt Vigilius pâpa engedélyével még a sirmiumi
apostoli vicariatust is âthelyezte ide. Justiniana Prima pedig —

Nikephoros patriarcha feljegyzése szerint — késôbb szûnt
meg, amikor a bolgârok kezébe kerûlt.
II. A Dioecesis Pannoniarum felûjûâsa 862/870-ben
A bevezetésben mâr rôviden elmondtuk, hogy Szent

Methodiost II. Hadriân pâpa 869 februârja és 870 mâjusa

kôzôtt az âltala felûjîtott Dioecesis Pannonica érsekévé nevezte
ki. Két 885 kôrûl készûlt ôszlâv forrâs szerint a pâpa

Ez pedig pontosan az a teriilet, amelyen az egykorû
forrâsok szerint Szvatopluk orszâga volt. A 840-870 kôzt élt

Bajor Geogrâfus a Drâva folyô torkolatâval szemben fekvô
teriiletre helyezte Nagy-Morâviât. Német Lajos 864-ben a
Margus folyô mellett élô szlâvok élére âllîtotta Rastislavot,
akit 871-ben Szvatopluk vâltott fel. A tudôs Bîborbanszûletett Konstantin csâszâr pedig Szvatopluk orszâgât Belgrâd
és Sirmium vidékére helyezte.

Ennek a Nagy-Morâviânak a kialakulâsât jôl kôvethet-

jûk a forrâsokban is. A bolgâr kôzôsségbôl 818-ban kivâlô
timociânusokrôl mâr szôltunk. Velûk egy idôben vâltak ki az
abodritâk is. Pontos lakhelyiiket az elôbb emlitett Bacs

vârmegye felett fekvô hajdani Bodrog vârmegye mutatja a
Duna és a Tisza kôzében. Mârpedig a Duna felett lakô
abodritâk és a Duna alatt lakô timociânusok kôzt folyik Moesia

Superior legnagyobb folyôja, a Margus, mai nevén a szerbiai
Morava. E két nép egyesîtésére az abodritâk és a timociânusok
visszahôditâsât célzô sikertelen 827-850 kôzti bolgâr hadjârat
utân kerûlhetett sor, amelyet a frankok visszavertek. Ezutân
tûnnek fel e két nép kôzt folyô Margxis menti szlâvok

fejedelmei, I. Mojmir, Rasztiszlav, majd Szvatopluk, akik
valôjâban a timociânusok és az abodritâk élén âlltak.
Teotmâr salzburgi érseknek és suffraganeusainak IX. Jânos

pâpâhoz 900-ban îrt levelébôl megtudjuk, hogy VIII. Jânos
pâpa Wichinget egy olyan nép piispôkévé tette, "amelyet
ama fejedelem (Szvatopluk) hôdîtott meg és tett pogânybôl kereszténnyé." Mârpedig az Industriae Tuae bullâbôl

tudjuk, hogy Wiching 880-ban lett nyitra

pûspôke

és

Methodios suffraganeusa, aki ekkor nyerte el a "Morâvia
érseke" cimét.

A csehszlovâkiai Nyitra 873 és 880 kôzé esô meghôdîtâsa
tovâbbi bizonyitéka annak, hogy Nagy-Morâvia, azaz Szvatop
luk orszâga valôban Pannonia Secunda és Moesia Superior
vidékén terûlt el.

A szerkesztô megjegyzései:

I. Szvatopluk 870-tôl 894-ig âllt Nagy-Morâvia élén.
Elôdje nagybâtyja, Rasztiszlav volt, akit elfogatott és kiszolgâltatott Német Lajos csâszârnak. Német Lajos Rasztiszlâvot
megvakittatta és kolostorba zâratta. Szvatopluk ekkor és îgy

lett Nagy-Moravia fejedelme és a német csâszâr hûbérese.
871-ben azonban hirtelen tâmadâssal megsemmisitette a
csâszâr bajor seregét, hûbéresévé tette a pannôniai szlâvok
fejét és megszâllta Nyitra vidékét. 874-ben a csâszâr elismerte
fûggetlenségét. Ekkor lett a morva egyhâz feje Szent Metôd is,
aki 885-ben hait meg. Szvatopluk 886-ban kiûzte a szlâvul
misézô papokat, mert az elôzô évben Amulf karintiai
herceggel azzal a feltétellel kôtôtt békét, hogy a mai Dunântûl egy részét tovâbbra is megszâllhassa. Arnulf azonban,
miutân 889-ben német kirâly lett, 892-ben haddal tâmadt
Szvatoplukra. Arnulf szôvetségeseiként ekkor vettek részt a
magyarok is a hadjâratban. A kôvetkezô évben âllîtôlag
Szvatopluk gyôzôtt. Amulf alig tudott elmenekûlni elôle, de
Szvatopluk is eltûnt seregébôl. A monda szerint Nyitra kôzelében, mint Zobor-hegyi remete hait meg 894-ben. Utôda két
fia, Mojmir és II. Szvatopluk lett. Viszâlykodâsuk miatt
"Nagy-Morâvia" megsemmisûlt. Nyitra vidékén a honfoglalô
magyarok 902 és 906 kôzt mâr ellenâllâst nem talâltak.

Az a beâllitds tehât, hogy Nagy-Morâviât a honfoglalô ma
gyarok semmisûették meg, teljesen téves és alaptalan. A fehér
lô mondâja szerint egyébként Szvatopluk Pannonia uraként
és nem északon az ûgynevezett "Nagy-Morâvia" fejedelmeként
szerepel. Ez is a szerzô megâllapitâsainak helyességét igazolja és

fényes bizonysâg arra, hogy "Nagy-Morâvia" semmiképpen
sem tekinthetô a felvidéki mai "Szlovâkia" elôdjének.

2. Kûlôn hangsûlyoznunk kell, hogy mind Pannonia
Secunda, mind Moesia Superior terûlete a tôrténeti Magyarorszâgtôl délre volt.

3. Nyztra 902-tôl a trianoni békeparancsig, 1920-ig,
tehât 1018 évig Magyarorszâghoz tartozott. A Képes Krônika
kôzlése szerint Szent Istvân Nyitrân tartotta ôrizetben Vâszolyt,
akit Gizella kirâlyné ugyanott vakîttatott meg. Szent Lâszlô
kirâly 1083-ban a Nyitra mellett levô zoborhegyi bencés
kolostorhoz tartozô remeték kôzul Zoerard Andrâs hitvallôt
és Benedek vértanût — Istvân kirâllyal, Imre herceggel és

Gellért csanâdi pûspôkkel egyutt — avatta szentté.
4. "Szlovâkia" a magyar Felvidéken — sem terûleti, sem
népességi egységként — sohasem volt. A magyar szlovdk szô
is csak 1828-ban fordult elô elôszôr. A Szlovâkia elnevezést

az alâbbiakban szeretnék ôsszefoglalôt adni. Az EVSz két

komoly kivitelû és még komolyabb tartalmû, negyedévenként rendszeresen megjelenô lapot ad ki. A
Transylvanian Quarterly minden szenâtor és kongresszusi képviselô
îrôasztalâra, és minden washingtoni fontos politikai személy
kezébe keriil Boissenin Ilona erdélyi magyar testvérûnk ûtjân, illetve kôzremûkôdésével, aki amerikai viceadmirâlis
felesége. A lapot Wass Albert szerkeszti. A magyar nyelvû

Erdélyi Magyarsàg fôcélja, hogy bejusson Magyarorszâgra;
kizârôlag Erdély ûgyére vonatkozô, egyébként politikamentes tartalmâval felvilâgositsa a magyar népet, kûlônôsen a

hiteles magyar tôrténelmet nem ismerô fiatalokat Erdély
tôrténelmérôl, a magyarsàg ottani helyzetérôl, s arrôl, hogy
Erdély magyar. Ezzel kôzvetve a magyar nép ûtjân utat keres
a hivatalosak felé is és azok valamiféle kôzbelépését sûrgeti
az erdélyi magyarsàg ûgyében. A lap kôzvetlen Erdélybôl
kicsempészett leveleket is kôzôl s hiteles fényképeket tovâbbit
a mai Erdélyrôl, a roman kormânyrôl. A szâzâval érkezô,

meghatô, munkânkat serkentô levelek segitik elôteremteni
a tovâbbi anyagi tâmogatâst is, melyet a két ûjsâg kiadâsâra
az EVSz nyûjt. A lapot — Wass Alberttel egyiitt — Zolcsdk
Istvân és Fûry Lajos kôzbejôttével szerkesztem.
A béke atomja a nyomtatott betû, a sajtô. a vilâgsajtô,
tehât az a sajtô, amely milliôk kezébe kerûl, valamiféle
titokzatossâggal egy kézbe folyik ôssze, legalâbbis ûgynevezett liberalizmusa és humanizmusa egy gyôkérbôl tâplâlkozik. Ezzel szembeszâllani nem feltétlen bôlcs dolog, s nélkûle
nehéz messzebb jutni a problémâkkal. Amit a New York
Times, a Washinton Post, a Chicago Tribune vagy a LA (Los
Angeles) Times Amerikâban vagy amit a Zûricher Zeitung,
a Frankfurter Allgemeine vagy akâr a Spiegel édes gyerme-

kének fogad Eurôpâban, az a "milliôk •«^•yért

és egy a

milliôkért" fedônevû szabvâny. A hârom milliô elesett erdélyi

magyar ûgyét hiâba prôbâlgatjuk Izrael hârom milliôjâval egy
paritâson emlegetni, ha nincs meg ugyanaz a kulcsunk az
emlegetéshez. E nélkiil pedig a vilâg illetékesei soha nem
figyelnek fel "az ûgyre", bârmennyire hisszûk is, hogy sérelmeink vannak és a mi oldalunkon van az igazsâg. Ezt

magyar széthûzâssal, ûres hangoskodâssal, egymâs tâmadâsâval megvâltoztatni nem tudjuk.

mânyos Akadémia is elismerte "Unification of the Rumanian

National State" cîmû kiadmânyâban, hogy a trianoni szerzôdés 47. szakaszâban a nagyhatalmak is kilâtâsba helyezték
beavatkozâsukat arra az esetre, ha a românok az Erdélyben
élô nem românok emberi, kulturâlis és egyéb jogaival viszszaélnek.

Ide kapcsolôdôan legyen szabad megemlîtenem, hogy
az Amerika terûletén mûkôdô erdélyi szervezetek, egyesûletek — természetszerûen — a hivatalos Amerikâra, tehât
a kûlûgyminisztériumra, annak politikâjâra helyezik a fô-

sûlyt; egyesek ezt tartjâk kizârôlagos kûtfônek. Ez tgy helyes,
sôt kôtelezô is az amerikai polgâr szâmâra. De az elsô és
mâsodik vilâghâborû békéi, Yalta, Potsdam, Téhéran,
Helsinki, két amerikai elnôk és kûlûgyminiszter româniai
lâtogatâsa, valamint Ceausescu titokzatos békeszolgâlatai
utân alig lehet titok, hogy Amerikânak olyan kûlônôs el-

kotelezettsége van România vagy csak Ceausescu irânyâba,
amely nem zârhatja ki, hogy olyan utakat is keressûnk, amelyek esetleg a "mâsik" oldalt is megvilâgitjâk; olyannyira,
hogy a hivatalos amerikai politika felfigyeljen az érme és
az ûgy mâsik, hâtsô oldalâra is. Ezt prôbâlgatta és prôbâlgatja a Vilâgszôvetség, amelynek tôbb kontinensre kiterjedô
mûkôdési keretében erre joga és môdja is van. Errôl szeretnék rôviden és ôsszefoglalôan szâmot adni, mert az nagy
részben sikeresnek mondhatô, és mert a berlini és tel-avivi

akciôkat megelôzôen Erdély ûgye hivatalos nemzetkôzi fôrum
elôtt korâbban még nem szerepelt.
Berlinben — az EVSz megbizâsâbôl és kôltségére —
Ermacora, a kôzismert nemzetkôzi jogi szakértô, a bécsi
egyetem tanâra vitte Erdély ûgyét a nyugat-németek âltal
rendezett értekezlet elé. Itt volt szô elôszôr vilâgfôrum nyilvânossâga elôtt arrôl, hogy van Erdély és hogy az magyar.
Ermacora az EVSz megbizâsâbôl Bukarestbe is eljutott és

tôbb eurôpai, s még tôbb dél-amerikai értekezleten ismertette Erdély ûgyét és a magyarsâg sérelmeit. Mindezeknek
egyelôre nem volt mâs kihatâsuk, mint valamelyes vilâg-

visszhang,

amely egyarânt eljutott mind Washingtonba,

mind Bukarestbe.

A mâsik nemzetkôzi nyilvânossâg ebben az évben kôvetkezett be. Errôl az EVSz sajtôszolgâlatâval kapcsolatosan

az alâbbiakban szeretnék ôsszefoglalôt adni. Az EVSz két

komoly kivitelû és még komolyabb tartalmû, negyedévenként rendszeresen megjelenô lapot ad ki. A
Transylvanian Quarterly minden szenâtor és kongresszusi képviselô
îrôasztalâra, és minden washingtoni fontos politikai személy
kezébe kerul Boissenin Ilona erdélyi magyar testvériink ûtjân, illetve kôzremûkôdésével, aki amerikai viceadmirâlis

felesége. A lapot Wass Albert szerkeszti. A magyar nyelvû
Erdélyi Magyarsdg fôcélja, hogy bejusson Magyarorszâgra;
kizârôlag Erdély ûgyére vonatkozô, egyébként politikamentes tartalmâval felvilâgosîtsa a magyar népet, kûlônôsen a
hiteles magyar tôrténelmet nem ismerô fïatalokat Erdély

tôrténelmérôl, a magyarsâg ottani helyzetérôl, s arrôl, hogy
Erdély magyar. Ezzel kôzvetve a magyar nép ûtjân utat keres
a hivatalosak felé is és azok valamiféle kôzbelépését sûrgeti
az erdélyi magyarsâg ûgyében. A lap kôzvetlen Erdélybôl
kicsempészett leveleket is kôzôl s hiteles fényképeket tovâbbit
a mai Erdélyrôl, a roman kormânyrôl. A szâzâval érkezô,
meghatô, munkânkat serkentô levelek segîtik elôteremteni

a tovâbbi anyagi tâmogatâst is, melyet a két ûjsâg kiadâsâra
az EVSz nyûjt. A lapot — Wass Alberttel egyiitt — Zolcsâk
Istvân és Fûry Lajos kôzbejôttével szerkesztem.
A béke atomja a nyomtatott betû, a sajtô. a vilâgsajtô,
tehât az a sajtô, amely milliôk kezébe kerûl, valamiféle
titokzatossâggal egy kézbe folyik ôssze, legalâbbis ûgynevezett liberalizmusa és humanizmusa egy gyôkérbôl tâplâlkozik. Ezzel szembeszâllani nem feltétlen bôlcs dolog, s nélkûle
nehéz messzebb jutni a problémâkkal. Amit a New York
Times, a Washinton Post, a Chicago Tribune vagy a LA (Los
Angeles) Times Amerikâban vagy amit a Zûricher Zeitung,
a Frankfurter Allgemeine vagy akâr a Spiegel édes gyermekének fogad Eurôpâban, az a "milliôk egyért és egy a
milliôkért" fedônevû szabvâny. A hârom milliô elesett erdélyi

magyar ûgyét hiâba prôbâlgatjuk Izrael hârom milliôjâval egy
paritâson emlegetni, ha nincs meg ugyanaz a kulcsunk az

emlegetéshez. E nélkûl pedig a vilâg illetékesei soha nem
figyelnek fel "az ûgyre", bârmennyire hisszûk is, hogy sérelmeink vannak és a mi oldalunkon van az igazsâg. Ezt

magyar széthûzâssal, ûres hangoskodâssal, egymâs tâmadâsâval megvâltoztatni nem tudjuk.

Amikor Zolcsdk Istvdn, az EVSz târselnôke, ûtnak in
duit ebben az ûgyben Tel Avivba, még nem volt libanoni
hadjârat, illetve tômeggyilkossâg a nyugat-beiruti palesztin
tâborokban. Zolcsâk terve és célja az volt, hogy a magyar
név elôl kiiktassa a "fasiszta" jelzôt. Ez a magyar név elé
illesztett dîszitô jelzô ugyanis — amint ez kôztudomâsû —
megakadâlyozza erdélyi véreink szomorû sorsânak vilâgpublicitâsât, azaz egyszerûen nem tudunk tovâbbjutni se
az UN, se amerikai vagy mas vilâgfôrum elôtt abban a tôrekvésûnkben, hogy legalâbb kivizsgâlâsra keriilhessen Erdély
sérelme, hârom milliô magyar nemzeti, kulturâlis, szociâlis
és politikai elnyomâsa, illetve kisemmizése. A jelentések
szerint a tel-avivi holocaiist-értekezlettel legalâbb addig eljutottunk, hogy târgyilagos mederbe terelôdôtt az ûgynevezett "kritikus idôk" tôrténelme, alaposan megapadt az az
ellenszenv, mely a magryar ûgyét és annak erdélyi vonatkozâsait illeti. Remélhetôleg ezutân Erdély ûgye komolyabb
hangot kaphat a vilâgsajtôban. Ez a reményûnk mâr részben — ha kis részben is — igazolâst nyert. A New York
Times-ban és a Washington Postban megjelentek a roman
uralmat nem jô szmben elemzô cikkek, amelyek végre a
magyarokat is megemlîtik.
Nagy-România szûlôanyja, Franciaorszâg és sajtôja hâtât
fordîtott Nagy-Româniânak, sot Româniânak is. Szâmtalan
francia ûjsâg, Igy legutôbb a legnagyobb példânyszâmû esti
lap, a "Le Monde" oktôber 28-i szâmâban az erdélyi magyar
kisebbség elnyomâsâval foglalkozik és megleckézteti a român
diktâtort. Sôt, a magyar sajtô és râdiô is — végre — nyiltan
foglalkozik az erdélyi magyarsâg ûgyével. A "Valôsâg" dmû
folyôirat visszautasîtja azokat a român tâmadâsokat Magyarorszâg és a magyarorszâgi hivatalosak ellen, amelyek "eltorzîtott nézeteket vallanak a magyar tôrténelemmel és a
nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatosan". A budapesti râdiô
"Pszihomânia veszélye a Kârpâtokon" cimmel errôl a kérdésrôl kûlôn elôadâst is tartott. A Magyar Tâvirati Iroda

hivatalos hirugynôksége kûlôn szâmolt be arrôl a feszûltségrôl a két âllam kôzôtt, amely ebben az ûgyben észlelhetô.
A legfrisebb htrek pedig arrôl szôlnak (az Associated Press
hîradâsâban, amelyet a New York Times november 10-i szâma
is megerôsîtett), hogy România elvesziti vâmkedvezményét.

Ennek oka az az ûjabb roman ado, amelyet a kivândorolni
szândékozôkra vetnek ki. Nevezetesen, az âllam a kivândorlôtôl "Education Tax" elnevezéssel be kîvânja hajtani a
roman âllam âltal a kivândorlô oktatâsâra kôltôtt ôsszeget.
A kivândorlônak sok ezer dollârt kell erre a célra elôteremtenie. A roman kormânynak a magyarorszâgi hivatalosak
ellen intézett tâmadâsa tovâbbâ azt eredményezte, hogy a

magyarorszâgi sajtô egyre tôbbet és egyre nyiltabban foglalkozik Erdély ûgyével,

sot Trianonnal,

a

békeparancs

igazsâgtalansâgaival. A "Tiszatâj" példâul a "Trianon kivâltotta sokkhatâs"-rôl îr és a magyar nép aggodalmânak

ad kifejezést az elsô és mâsodik vilâghâborût kôvetô békék âltal
okozott helyzet, illetve âllapotok miatt.
Ûgy érzem, pirkad Erdély felett. A magyar szivârvâny
sincs mâr messze. Most mâr csak az emigrâciô egysége hiânyzik. Ha kôzôs âldozattal sikerûl valamelyes egységbe felfejlôdni Erdélyért folyô kôzôs harcunkban, Isten is és csillagôsvényén Csaba kirâlyfi is velûnk lesz. Ennek ârnyékâban vagy inkâbb megrvilâgitâsâban kérem szives kôzremûkôdésûket és a tovâbbi munkât, a hozzâszôlâsokat.

Boissenin Ilona (Washington, DC):

KÉRÉSÛNK AZ ERDÉLYI MAGYARSÂG VÉDELMÉBEN
WE PETITION THE PRESIDENT
and

THE CONGRESS OF THE UNITED STA TES OF AMERICA

to update the Trade Act of 1974 in order to reflect the
provisions of Basket Three of the Helsinki Final Agreement,
as it applies to the countries which signed it.
Emigration, as the only solution for the protection of
the oppressed national minorities in Rumania is not enough.
More than four million people, one-fifth of the total polulation of today's Rumania, cannot be emigrated out of their
native land, where they had their culture well established
centuries before the Rumanians moved in and took over.

Article 27 of the 1966 United Nations Covenant of Civil

and Political Rights states: "In those states in which ethnie.

Amikor Zolcsâk Istvân, az EVSz târselnôke, ûtnak in

duit ebben az iigyben Tel Avivba, még nem volt libanoni
hadjârat, illetve tômeggyilkossâg a nyugat-beiruti palesztin
tâborokban. Zolcsâk terve és célja az volt, hogy a magyar
név elôl kiiktassa a "fasiszta" jelzôt. Ez a magyar név elé
illesztett dîszitô jelzô ugyanis — amint ez kôztudomâsû —
megakadâlyozza erdélyi véreink szomorû sorsânak vilâgpublicitâsât, azaz egyszerûen nem tudunk tovâbbjutni se
az UN, se amerikai vagy mâs vilâgfôrum elôtt abban a tôrekvésûnkben, hogy legalâbb kivizsgâlâsra kerulhessen Erdély
sérelme, hârom milliô magyar nemzeti, kulturâlis, szociâlis
és politikai elnyomâsa, illetve kisemmizése. A jelentések
szerint a tel-avivi holocaust-értekezlettel legalâbb addig el-

jutottunk, hogy târgyilagos mederbe terelôdôtt az ûgynevezett "kritikus idôk" tôrténelme, alaposan megapadt az az
ellenszenv, mely a magyar ûgyét és annak erdélyi vonatkozâsait illeti. Remélhetôleg ezutân Erdély ûgye komolyabb

hangot kaphat a vilâgsajtôban. Ez a reményûnk mâr részben — ha kis részben is — igazolâst nyert. A New York
Times-ban és a Washington Postban megjelentek a român
uralmat nem jô szînben elemzô cikkek, amelyek végre a
magyarokat is megemlîtik.
Nagy-România szûlôanyja, Franciaorszâg és sajtôja hâtât

forditott Nagy-Româniânak, sot Româniânak is. Szâmtalan
francia ûjsâg, igy legutôbb a legnagyobb példânyszâmû esti
lap, a "Le Monde" oktôber 28-i szâmâban az erdélyi magyar
kisebbség elnyomâsâval foglalkozik és megleckézteti a român
diktâtort. Sôt, a magyar sajtô és râdiô is — végre — nyiltan
foglalkozik az erdélyi magyarsâg ûgyével. A "Valôsâg" cîmû
folyôirat visszautasîtja azokat a român tâmadâsokat Magyarorszâg és a magyarorszâgi hivatalosak ellen, amelyek "eltorzîtott nézeteket vallanak a magyar tôrténelemmel és a
nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatosan". A budapesti râdiô

"Pszihomânia veszélye a Kârpâtokon" cîmmel errôl a kérdésrôl kûlôn elôadâst is tartott. A Magyar Tâvirati Iroda

hivatalos hirûgynôksége kiilôn szâmolt be arrôl a feszûltségrôl a két âllam kôzôtt, amely ebben az iigyben észlelhetô.
A legfrisebb hirek pedig arrôl szôlnak (az Associated Press

hîradâsâban, amelyet a New York Times november 10-i szâma
is megerôsîtett), hogy România elvesziti vâmkedvezményét.

Fazakas Ferenc (San Francisco, CA):

ERDÉLYI VÉREINKÉRT
— kivonatosan —

Felszôlalâsâban rôvid visszatekintést nyûjtott az Egyesûlt
Âllamokban erdélyi véreinkért folytatott kûzdelmûnkre és
ismertette az erre a célra alakult szervezetek munkâjât és
célkitûzéseit.

Az Erdélyi Szôvetség a fûggetlen, ônâllô Erdély megvalôsitâsât tûzte ki céljâul, amelynek volt némi jogosultsâga
és reménye az 1919-es esztendôkben, amikor ezt a gondolatot
tôbb roman szârmazâsû erdélyi politikus (Maniu és târsai) is
tâmogatta azzai a feltétellel, hogy ez a tômôrûlés roman
vezetés alatt fog mûkôdni; de azôta ezt az elgondolâst mâr
régen meghaladtâk az események.
1956-ban ft. Takdcs Gdbor, O.F.M. elnôkletével Erdélyi
Bizottsâg alakult, amelynek vezetését azutân 1965-ben Lôte
Lajos vette ât, aki az "Uniôt Erdéllyel" gondolatât propagâlta s 1967-tôl a Székely Nép c., majd 1973-tôl a Carpatian
Observer c. idôszaki lapot is kiadja magyar, illetve angol
nyelven.

1976-ban jôtt létre a Committee for Human Rights in
Rumania (C.H.R.R.) szervezete, amely sikeres tûntetések
utân, mindôssze az emberi jogok megadâsât kôvetelte Româ-

niâtôl a magyar "kisebbség" részére s olyan tolerans magatartâst tanûsîtott, hogy az elôbbi szervezetekkel egyûtt elfogadta a roman kommunista kormânynak Erdélyben 1.7
milliô mag^art kimutatô hamis statisztikâjât.
Az 1974-es Magyar Talâlkozôn Nddas Jdnos dr. egy harcos
Erdélyi Vilâgszôvetség megalaldtâsânak gondolatât vetette
fel. Ez a szervezet megalakulâsa utân az egész vilâg^^a kiterjedô mûkôdését széles kôrû tisztikarral kezdte el. Az évek
folyamân kûlônôsen Wass Albert és Zolcsdk Istvdn târselnôkôk fejtettek ki jelentôs agilis tevékenységet. A program
az erdélyi magyarsâgot megilletô nemzeti jogok biztosîtâsâra
irânyult. Amikor erdélyi magyarsâgunk helyzete a român
kormâny magyarirtô politikâja kôvetkeztében egyre rosszabbra
fordult, felvetették a trianoni béke békés revîziôjânak gon
dolatât és Erdély visszatérésének szorgalmazâsât az ezeréves
haza kebelébe. Ennek érdekében Zolcsâk Istvân szâmtalan

sikeres akciôt hajtott végre jelentôs âldozattal s ma mâr a vilâg
hivatalosai is tudjâk, hogy Trianonban Erdélyt és az ott élô
kétmilliô nyolcszâzezer magyart megkérdezésûk nélkiil csatoltâk el a magyar tômbtôl, valamint hogy România a békeszerzôdésben lefektetett kisebbségi jogok biztosîtâsa helyett
minden eszkôzzel be akarja olvasztani a magyarsâgot, megsemmisîteni az ezeréves magyar kultûrât, bezâmi a magyar
iskolâkat; tehât valôsâgosan nemzetgyilkossâgot kôvet el
az erdélyi magyarsâggal szemben.
Wass Albert hervadhatatlan érdeme, hogy a Szépmîves
Czéhen keresztûl az Erdéllyel foglalkozô kônyvek és lapok
sorât adta ki magyar és angol nyelven, amelyek vilâggâ
kiâltottâk az erdélyi magyaroknak a roman kormâny âltal
tôrtént szôrnyû elnyomâsât. Az ô kitartô és szûntelen
munkâjânak tudhatô be, hogy ma mâr az egész vilâgsajtô
foglalkozik a roman kormâny soviniszta politikâjâval.
Wass Albert Erdéllyel foglalkozô angol nyelvû kiadvânyai

kôzûl kûlôn emlitésre méltô a "Documented Facts and Figures
of Transylvania" c. mû és a "Transylvanian Qjuarterly" c.
havilap.
Kivâlô a Zolcsâk Istvân âltal kiadott ûn. piros kônyv,
melynek cime: "Rumania's Violation of the Helsinki Final Act
Provisions. Assimilation of Minorities in Rumania" térké-

pekkel, dokumentumokkal, statisztikâkkal illusztrâlva. Kûlôn
felbecsûlhetetlen érdeme Zolcsâk Istvânnak, hogy Erdély
kérdését az elmûlt évek folyamân nemzetkôzi fôrumok
elé vitte.

Az Erdélyért folytatott magyar munka eredményessége
érdekében a jôvôben szûkséges lenne, hogy:
1.) Ne ôcsâroljuk egymâst; mindenki tegye meg a maga
kôtelességét egyesûlete keretében; a magyarsâg erdélyi létszâmât illetôen ne hasznâljuk a hamis român statisztikâkat,

hanem fogadjuk el a ma mâr kôztudomâsû és bebizonyltott
2.8 milliô erdélyi magyar lélekszâmot.
2. Ne adjunk egymâsnak ellentmondô emlékiratot idegen
politikai szervezeteknek, mert ezzel lejâratjuk magunkat és
ârtunk Erdély ûgyének.
3. Ne mondjunk le Erdély visszaszerzésérôl, mert ez a
hazaârulâssal egyértelmû és erre senki sem jogosltott fel

bennûnket. Kôveteljûk egységesen az erdélyi magyarsâg széles

ez nem is fontos. Mindegy, hogy kinek az érdeme. A lényeg az,
hogy haladunk elôre és tôrténik valami az erdélyi magyarsâg érdekében.
Szûkséges azonban felhîvni a figyelmet egy kûlônôs tûnetre, amelynek bizonyîtô hîranyaga itt fekszik elôttem az

amerikai és kanadai magyar sajtô 1976-tôl a mai napig
gyûjtôtt lappéldânyainak hasâbjain.
1977-ben példâul heves tâmadâsban volt részùnk New
York irânyâbôl, amikor eiôszôr mertùk papîrra vetni, hogy
az erdélyi magyarsâg létszâma nem 1.8 milliô, ahogy azt mind
a românok, mind bizonyos amerikai magyar kôrôk is
hirdették, hanem 2.5 milliô. Az volt ellenûnk a vâd, hogy
hamis adatokkal, felelôtlen tûlzâsokkal veszélyeztetjtik az
erdélyi magyar kisebbség ûgyét.
Mikor 1978-ban kiadtuk a "Facts and Figures on Transylvania" cîmû kônyvecskénket, amelyben egyebek kôzôtt a
roman Satmarescu adataival bizonyltottuk a két és fél milliôs

létszâmot, hozzâtéve, hogy a moldovai csângôkkal és a
Bukarestben még a huszas évek végén megtelepedett székelyek
leszârmazottjaival egyûtt a Româniâban élô magyarok szâma
kôzel lehet a hârom milliôhoz: bizonyos magyar kôrôk ûjra

sivalkodni kezdtek, hogy tûlzâsainkkal megharagîtjuk
românokat és ârtunk az erdélyi ûgy diplomâciâjânak.

a

Mikor aztân 1979-ben ki mertem mondani, le mertem

îrni és angol nyelven is meghirdettem, hogy mint Erdély
ôslakôinak, az erdélyi magyaroknak nemcsak emberi jogaik,
de nemzeti jogaik is vannak: elneveztek fasisztânak, revizionistânak és minden egyébnek.

Nos, mit ad Isten? Miutân mi hârom esztendôn keresztûl hûséggel kitartottunk minden beadvânyunkban, minden
emlékiratunkban, minden ûjsâgcikkben az igazsâg mellett
a sopânkodô kritika ellenére is: lâm, egyszerre csak mindazok, akik elleniink szônokoltak, rendre âtvették adatainkat, kisajâtîtottâk alaptételeinket, mintha semmi se tôrtént volna s ma mâr ôk is két és fél milliô erdélyi magyarrôl
és nemzeti jogokrôl îrnak s ha félénken bar, de mâr azt is
kezdik hangoztatni, hogy Erdély a Kârpât-medence egységébe tartozik s a végcél az lehet csupân, hogy Magyarorszâghoz visszatérjen.

Tehât sikerult végre azt is elérnûnk, hogy akik ellenûnk

tasson sûrgôsen a kisebbségekkel, elsôsorban is a magyarokkal szemben megnyilvânulô magatartâsân. Ennek a felszôlîtâsnak a szôvegét a nemzetkôzi hlrszolgâlatok is âtvették.
Bar korântsem elôszôr esett meg,

hogy az

amerikai

kongresszus tagjai szôt emeltek az erdélyi magyarsâg érdekében, figyelemre méltô azonban, hogy ebben az esztendôben tôbb tiltakozâs hangzott el Washingtonban Ceausescu
magyaruldôzésével szemben, mint az ezelôtti években egyiitt.

(Lâsd: Congressional Records és a Transylvanian Quarterly
ezévi szâmait.)
Kûlônos jelentôséget kell tulajdonîtanunk Moynehan
szenâtor és

Yarton képviselô kiemelkedô felszôlalâsainak,

valamint annak a kiemelkedô eseménynek, hogy ebben az
évben Georgia âllam testûletileg emelt szôt az erdélyi magyar

ôslakossâg védelmében és azt Idvânta az Egyesûlt Âllamok
kormânyâtôl,

hogy szûntessen meg minden kereskedelmi

és segîtô irânyzatû kapcsolatot Româniâval mindaddig,
mig annak az orszâgnak a kormânya eleget nem tesz a jogos

magyar kôveteléseknek. Érdemes megjegyezni, hogy a Georgia
âllam kormânyzata âltal felsorolt kôvetelések majdnem szô
szerint azonosak voltak azokkal a kôvetelésekkel, amelyeket az

Erdélyi Vilâgszôvetség immâr esztendôk ôta hirdet.
Elmondhatjuk tehât, hogy az erdélyi magyarsâg kétségbeejtô helyzetére ma mâr kezd komolyan felfigyelni az Egyesûlt
Allamok népe és kormânya. Ami azt jelenti, hogy Ceausescunak vagy engednie kell vagy mâr csak idô és kînâlkozô alkalom kérdése, hogy mikor kôvetkezik be valamilyen komoly,
nemzetkôzi lépés Erdély dolgâban.
Mikor az amerikai vonalon elért sikerekrôl beszélûnk, nem

hagyhatjuk emlltés nélkûl azt a pompâs munkât, amit a
Vilâgszôvetség amerikai tagjai csôndben, feltûnés nélkûl, a
maguk munkahelyén végeznek, amikor barâtsâgokat szônek és ôsszekôttetéseket épîtenek ki a maguk politikai kôrzetében az illetékes szenâtorok és képviselôk felé. Kûlôn
dicséretet érdemel ezen a téren washingtoni megbîzottunk,
Boisseninné Mdthé Ilona.

Âttérve most az amerikai vonalrôl a mi kis magyar vonalunkra, nem lepôdhetûnk meg azon, hogy amikor sikerrôl
van szô, egyszerre mindenfelé jelentkeznek azok, akik a dicsôséget maguknak kîvânjâk. Tôrténelmi szempontbôl nézve

ez nem is fontos. Mindegy, hogy kinek az érdeme. A lényeg az,
hogy haladunk elôre és tôrténik valami az erdélyi magyarsâg érdekében.
Szûkséges azonban felhîvni a figyelmet egy kûlonôs tûnetre, amelynek bizonyitô hîranyaga itt fekszik elôttem az
amerikai és kanadai magyar sajtô 1976-tôl a mai napig
gyûjtôtt lappéldânyainak hasâbjain.
1977-ben példâul heves tâmadâsban volt részûnk New
York irânyâbôl, amikor elôszôr mertûk papirra vetni, hogy
az erdélyi magyarsâg létszâma nem 1.8 milliô, ahogy azt mind
a românok, mind bizonyos amerikai magyar kôrôk is
hirdették, hanem 2.5 milliô. Az volt ellenûnk a vâd, hogy
bamis adatokkal, felelôtlen tûlzâsokkal veszélyeztetjûk az
erdélyi magyar kisebbség ûgyét.
Mikor 1978-ban kiadtuk a "Facts and Figures on Transylvania" cîmû kônyvecskénket, amelyben egyebek kôzôtt a
roman Satmarescu adataival bizonyitottuk a két és fél milliôs

létszâmot, hozzâtéve, hogy a moldovai csângôkkal és a
Bukarestben még a huszas évek végén megtelepedett székelyek

leszârmazottjaival egyiitt a Româniâban élô magyarok szâma
kôzel lehet a hârom milliôhoz: bizonyos magyar kôrôk ûjra
sivalkodni kezdtek, hogy tûlzâsainkkal megharagîtjuk a
românokat és ârtunk az erdélyi ûgy diplomâciâjânak.
Mikor aztân 1979-ben ki mertem mondani, le mertem

irni és angol nyelven is meghirdettem, hogy mint Erdély
ôslakôinak, az erdélyi magyaroknak nemcsak emberi jogaik,
de nemzeti jogaik is vannak: elneveztek fasisztânak, revizionistânak és minden egyébnek.
Nos, mit ad Isten? Miutân mi hârom esztendôn keresz-

tûl hûséggel kitartottunk minden beadvânyunkban, minden
emlékiratunkban, minden ûjsâgcikkben az igazsâg mellett
a sopânkodô kritika ellenére is: lâm, egyszerre csak mindazok, akik ellenûnk szônokoltak, rendre âtvették adata-

inkat, kisajâtitottâk alaptételeinket, mintha semmi se tôrtént volna s ma mâr ôk is két és fél milliô erdélyi magyarrôl

és nemzeti jogokrôl irnak s ha félénken bar, de mâr azt is
kezdik hangoztatni, hogy Erdély a Kârpât-medence egységébe tartozik s a végcél az lehet csupân, hogy Magyarorszâghoz visszatérjen.

Tehât sikerûlt végre azt is elérnûnk, hogy akik ellenûnk

âskâlôdtak, munkânkban gâtoltak bennûnket, ma ugyanazt hirdetik azok is, mint amit mi vallottunk és hirdettûnk

esztendôkôn ât. Nagy haladâs ez s annak bizonyîtéka, hogy
bârmennyire is széthûzôk vagyunk, alapjâba véve jc magyarok
vagyunk mindannyian, amikor nemzetûnk jôvendôjérôl van
szô. Mindôssze kicsinyes egyéni hiûsâgaink vernek ékeket
kôzénk.

Legalâbb is remélem, hogy igy van.
Jô ûton haladunk, eredmény bizonyîtja. Most mâr csak
kitartâs dolga s elôbb-utôbb fôlvirrad az ég Erdély fôlôtt.
Hogy melyikûnk jôvoltâbôl? Kit érdekel az majd, amikor
a szabadsâg napja bekôvetkezik!

T. Dombrddy Dora:
MIT TEHETUNK ERDÉLYÉRT?
— kivonatosan —

Erdélyrôl, mint elszakîtott orszâgrészrôl és székely testvéreinkrôl sokat és sokféleképpen lehetne beszélni. A românok
vilâgszerte megszervezett propagandâjâval és kitalâlt "ûj"
tôrténelmûkkel szemben helye is lenne a câfolatok egész sorozatânak. Magunk kôzôtt azonban mindez felesleges, mert

azok, akik itt jelen vannak, tisztâban vannak azzal, hogy mi
az igazsâg. Ismerik a magyarsâg ûldôztetését, elnyomâsât és
az olâhok elnemzettelenltô politikâjât is.

Erdélyi véreink sorsân nem elég sirânkozni, tenni is kell
értûk. De mit tehetûnk Erdélyért és âltalâban a Româniâ-

ban kisebbségi sorsba jutott véreinkért? Azt, amit az Erdélyi
Vilâgszôvetség kivâlô vezetôi és washingtoni megbîzottja
végeztek és végeznek, tâmogatnunk kell. Az Erdélyi Vilâg
szôvetség Clevelandi Nôi Szervezete is ezt teszi. Leveleket
kûldûnk kongresszusi képviselôknek és szenâtoroknak,
amelyekben vâzoljuk az erdélyi magyarsâg helyzetét.
Szâmos angol nyelvû kônyv âll rendelkezésûnkre, amelyekkel a befogadô orszâg népét, kûlônôsen vezetôit, az egye-

temeket és kônyvtârakat ellâthatjuk és igy megismertethetjûk
Magyarorszâg és az elszakîtott terûletek tôrténelmével. Ezeket
a kônyveket a kûlfôldôn élô magyar ifjûsâg is âllandôan keresi,
amikor Magyarorszâgrôl szôlô tanulmânyokat îr. Az Amerikai
Magyar Szépmives Czéh tôbb kitûnô angol nyelvû kônyv

kiadâsârôl gondoskodott. Jô szolgâlatot teszûnk Erdélynek is,
ha ezeket megvesszûk és kûlônbôzô amerikai cimekre szétkûldjùk. Vegyunk példât mâs emigrâciôktôl, amelyek az elsô
vilâghâborû idején és utân sikerrel dolgoztak orszâguk megalapitâsâért, kibôvîtéséért vagy fûggetlenségéért. Ne felejtsûk
el. bogy az Erdélyi Vilâgszôvetség célja: Erdélynek Magyarorszâggal valô egyesîtése.

Allâspontunk Erdéllyel kapcsolatosan ugyanaz, amit
Mârton Âron, Erdély bôs pûspôke vallott 1946-ban Groza
roman miniszterelnôkbôz intézett levelében: "A magyar
nemzettestbôl erôszakosan kiszakîtott erdélyi magyarsâgot
kisebbségi élete gyôzte meg arrôl, bogy roman fennbatôsâg
alatt sem egyedeiben, sem mint nemzetiség nem élbet
emberbez méltô szabad életet. Az erdélyi românsâg szâmbeli
tôbbségére és a 27 éves birtoklâsra bivatkozik, amikor igényt
tart Erdély egész teriiletére. A magyarsâg a maga igényét
jelenleg szâmbeli tôbbséggel nem indokolbatja, mert elvérzett a tôrôk-tatâr elleni kûzdelemben. De felbozbat ugyanilyen
értékû gazdasâgi és politikai érveket, amelyeket a tôrténelem
tâmogat. A românsâg nem akar Erdélybôl tâvozni, de nem
akarja azt elbagyni az ezer esztendô ôta itt lakô, Erdély
kultûrâjât megalapozô magyarsâg sem. Mi ûgy lâtjuk, bogy
Erdély kérdését ma nem lebet ônmagâban nézni, banem a

megoldâs môdozatait az érdekelt nemzetek, sôt Eurôpa jogos
igényeinek ôsszeegyeztetésével kell keresni. "
Erdély nagy pûspôkének ez volt az âllâspontja. A mienk
se lebet mâs.

Simonfay Ferenc dr. (Wbite Plains, NY);

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE
— kivonatosan —

Mint volt magyar diplomata, Erdéllyel kapcsolatos magatartâsunk nébâny irânyelvére mutât râ. Kifogâsolja, bogy
jogsérelmeinket bivatkozâs és részletezés nélkûl soroljuk fel,
nem kôvetelûnk, nem is kértink, banem csak javasolunk. Az
elszakîtott magyarsâg sorsânak rendezését a tôbbi nemzetiség

sorsâval egyiitt a Kârpât-medencében nem szabad egy remélt
tôrténelmi vâltozâs esetére balasztanunk. Minden alkalommal bivatkoznunk kell a wilsoni pontokra, Trianonra, Pârizsra

âskâlôdtak, munkânkban gâtoltak bennûnket, ma ugyanazt hirdetik azok is, mint amit mi vallottunk és hirdettûnk
esztendôkôn ât. Nagy haladâs ez s annak bizonyîtéka, hogy
bârmennyire is széthûzôk vagyunk, alapjâba véve jc magyarok
vagyunk mindannyian, amikor nemzetûnk jôvendôjérôl van
szô. Mindôssze kicsinyes egyéni hiûsâgaink vernek ékeket
kôzénk.

Legalâbb is remélem, hogy igy van.
Jô ûton haladunk, eredmény bizonyîtja. Most mâr csak
kitartâs dolga s elôbb-utôbb fôlvirrad az ég Erdély fôlôtt.

Hogy melyikûnk jôvoltâbôl? Kit érdekel az majd, amikor
a szabadsâg napja bekôvetkezik!
T. Dombrddy Dôra:
MIT TEHETÛNK ERDÉLYÊRT?
— kivonatosan —

Erdélyrôl, mint elszakitott orszâgrészrôl és székely testvéreinkrôl sokat és sokféleképpen lehetne beszélni. A românok
vilâgszerte megszervezett propagandâjâval és kitalâlt "ûj"
tôrténelmûkkel szemben helye is lenne a câfolatok egész sorozatânak. Magunk kôzôtt azonban mindez felesleges, mert

azok, akik itt jelen vannak, tisztâban vannak azzal, hogy mi
az igazsâg. Ismerik a magyarsâg ûldôztetését, elnyomâsât és
az olâhok elnemzettelenitô politikâjât is.
Erdélyi véreink sorsân nem elég sirânkozni, tenni is kell
értiik. De mit tehetûnk Erdélyért és âltalâban a Româniâ-

ban kisebbségi sorsba jutott véreinkért? Azt, amit az Erdélyi
Vilâgszôvetség kivâlô vezetôi és washingtoni megbîzottja
végeztek és végeznek, tâmogatnunk kell. Az Erdélyi Vilâg
szôvetség Clevelandi Nôi Szervezete is ezt teszi. Leveleket
kûldûnk kongresszusi képviselôknek és szenâtoroknak,
amelyekben vâzoljuk az erdélyi magyarsâg helyzetét.
Szâmos angol nyelvû kônyv âll rendelkezésûnkre, amelyekkel a befogadô orszâg népét, kûlônôsen vezetôit, az egyetemeket és kônyvtârakat ellâthatjuk és tgy megismertethetjûk
Magyarorszâg és az elszakitott terûletek tôrténelmével. Ezeket
a kônyveket a kûlfôldôn élô magyar ifjûsâg is âllandôan keresi,
amikor Magyarorszâgrôl szôlô tanulmânyokat ir. Az Amerikai
Magyar Szépmives Czéh tôbb kitûnô angol nyelvû kônyv

sokkai helyesebb az ôsi magyar szôval olâhoknak nevezni,

1600 évig vârtak ônâllôsulâsukkal. Âll'itôlagos rômai mûveltségiik dacâra sokâig nem ismerték a latin betûket; cirillbetûs irâst hasznâltak.

Decebal dâk kirâlyt Trajanus rômai csâszâr két hadjâratban (102-ben és 105-ben) legyôzte, aztân ôngyilkossâgba
kergette, orszâgât pedig Dada néven rômai tartomânnyâ

tette. A megszâllô "rômaiak" azonban ekkor mâr nem voltak, nem lehettek eredeti rômaiak, sôt még itâliai kivândorlô telepesek sem. Csak a parancsnokok és a kôzigazgatâs
fôtisztviselôi lehettek valôban rômaiak s a vezényleti nyelv
lehetett latin. Amikor 166 éwel késôbb Rôma — feltételez-

hetôen az egyre fokozôdô barbâr tâmadâsok kôvetkeztében — 271-ben ônként kivonult Dâciâbôl, elsôsorban kétségteleniil a szâmra kevés igazi rômai elemek tâvoztak. Andrica
âllitâsa szerint azonban "a rômai légiôknak Dâciâbôl Kr.u.
271-ben tôrtént kivonulâsa utân a romanizâlâs folyamata

egyre jobban elmélyûlt". Nehéz elképzelni, hogyan tôrténhetett ez azutân, hogy a rômai megszâllôk kivonultak, az

âllitôlag visszamaradô "jâmbor, pâsztorkodô nép" pedig,
amelyik alig lehetett rômai, "az elkôvetkezô sûlyos évszâzadokat a hegyek tetején, barlangokban vészelte ât".
Ez a vilâgtôrténelemben pâratlanul âllô, âllîtôlagos "âtvészelés" a népvândorlâs szûntelen viharaiban, a hunok és
avarok uralma idején 625

évig tartott!

A

hegytetôkôn

meghûzôdô "dâkoromânok — Andrica szerint — békésen
terelgették nyâjaikat, mûvelték fôldjeiket, amikor egyszer
csak a vad, harcias magyarok rajtuk ûtôttek". 271 és 896 kôzt a
tôrténelem sok olyan népet emlît, amelyik Erdélyen âtvonult,
olâhokrôl azonban semmit sem tud. 896, a magyar honfoglalâs

utân pedig Erdély terulete és tôrténete — pontosan 1024
esztendôn keresztûl — Magyarorszâg terûletének és tôrténetének szerves része volt.

A tovâbbiakban az elôadô azokat a lehetôségeket sorolta

fel, amelyek a magyar honfoglalâskor és azt kôvetôen môdot
adhattak volna az erdélyi hegytetôkôn âllitôlag meghûzôdô

românoknak fûggetlenségiik kivivâsâra, ha ott lettek volna. A
legelsô emlités azonban csak 1210-ben tôrténik rôluk, ami
kor hiteles oklevél megâllapitja, hogy vannak Szebenben
olâhokis. Szâmuk nem lehetett jelentôs, mert III. Endre kirâly

tôbb mint 80 éwel késôbb, 1293-ban azt rendelte el, hogy
valamennyi olâht a székesi kirâlybirtokra kell telepiteni.
Szâmuk tehât még ekkor sem lehetett sok, ha ilyen kicsi helyen
elfértek.

Ezutân az elôadô a Kârpâtoktôl keletre kialakult KunorszâgTôl s annak magyar kapcsolatairôl idézi a kôzismert
tôrténeti tényeket, majd azt mutatja ki, hogyan jôtt létre a

kunok segîtségével a balkâni olâhok egyre nagyobb tômegben
tôrténô beâramlâsa utân 1320 kôriil Ungro-Vlachia és 1350

kôrûl Kara Bogdania, mindkettô a Kârpâtoktôl keletre s a
magyar kirâlyok hûbéreseként. Erdélyben még 1437-ben, a

kâpolnai egyezmény megkôtésekor sincs olâhokrôl egyetlen
szô sem. Késôbb Mihâly havasalfôldi vajdât Rudolf német
csâszâr uszitotta Erdélyre, Mihâly vajda tehât nem az olâh
nép egyesîtése céljâbôl jôtt Erdélybe, hanem mint "a havas

alfôldi Olâhorszâg vajdâja, ô csâszâri és kirâlyi felségének
Erdélyben kormânyzôja". A. becsapott székelyek segîtsége
nélkûl azonban îgy sem tudott volna bevonulni Erdélybe. (A
székelyek ugyanis abban a reményben, hogy Mihâly vajda
segîtségével vissza tudjâk szerezni azokat az ôsi foglalâson

alapulô kivâltsâgaikat, amelyektôl a Bâthoriak fosztottâk
meg ôket, amikor jobbâgyi szolgâltatâsokat kôveteltek tôlûk,

Mihâly vajdât tâmogattâk, amlg meg nem tudtâk, hogy a
csâszâr zsoldjâban âll. A szerkesztô.)
1550-ben

I

Ferdinând csâszâr kôvete,

Reichersdorfer

Gyôrgy azt îrja, hogy "Erdély hârom nemzetre oszlik:
szâszokra, székelyekre és magyarokra. Ezek kôzôtt némely
elhagyott birtokon és falun olâhok is élnek".
1564-ben a vallâsszabadsâgot biztosîtô tordai orszâggyûlés
az ortodox vallâsû olâhokrôl meg sem emlékezik, vallâsukat

azonban nyugodtan gyakoroltâk, a térltési kîsérleteknek is
ellenâllhattak. Az elsô latin betûkkel nyomtatott olâh nyelvû

kônyv, Szegedi Gergely zsoltâroskônyvének fordîtâsa 1570-ben
jelent meg. Heltai Gâspâr kolozsvâri magyar nyomdâjâhan
készûlt, akârcsak a kâlvinista kâté, amelyet magyarbôl
fordîtottak olâh nyelvre. Az Ujszôvetség elsô olâh fordîtâsa, az
ûgynevezett Râkôczi-biblia 40 éwel elôzte meg a vajdasâgi
bibliafordî tâst.

Az olâhok beszivârgâsa Erdélybe szâzadokon ât folyt.

1658-ban a jezsuitâk felmérése alapjân Erdély 860.000

és jdrhatatlan helyeken. A vlachok és besszek biztak azokban a helyekben, ûgy tettek, mintha szeretnék és szolgâlnàk
a rômai csdszdrokat, de rejtekhelyeikbôl ki-kitôrve végigraboltdk a rômaiak vidékeit. Akkor, ûgy mondjdk, a rômaiak
megdûhôdtek és elpusztûottdk ôket. Ok xdszont elhagytdk régi
lakôhelyeiket és szétszôrôdtak egész Epirtisban és Macedônidban, de legtôbben Hellasban telepedtek le. Gydvdk, mint a

nyulak, még vakmerôségûknek is gydvasdguk az alapja
{Kekaumenos Strategicon, 187.)

"

Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, FL):

A kArpât-medence ÛJJÂRENDEZÉSE
— kivonatosan —

Az irâsban bekûldôtt hozzâszôlâs szerint KeletkôzépEurôpa sûlyos és megoldatlan politikai és gazdasâgi kérdéseinek igazsâgos rendezése a Kârpât-medence ûjjârendezését

is elengedhetetlenûl megkôveteli. Ezt minden elfog^latlan
tôrténész, geogrâfus és jôvôbe lâtô kôzgazdâsz vilâgosan lâtja.
A vârhatô feladatok megbeszélése tehât korântsem utôpia.
Keletkôzép-Eurôpa nagy kiterjedésû fôldrajzi tâjegységében kétségtelenûl a Kârpât-medencével azonos tôrténeti
Magyarorszâg volt fôldrajzilag, politikailag és gazdasâgilag is

a legegységesebb, homogén âllam mindaddig, amig a mohâcsi vész 1526-ban alapjaiban meg nem rendîtette. Attôl
kezdôdôen a magyarsâg létszâma egyre jobban csôkkent,

elsô helyét, âllamfenntartô szerepét azonban a 150 évig tartô
tôrôk uralom utân is meg tudta tartani. Ettôl a szerepétôl
a trianoni (1920) és a pârizsi (1947) békeparancsok csak
erôszakkal, népszavazâs nélkûl foszthattâk meg, miutân a
Kârpât-medence magyarsâgât az ônâliôsâgâban meghagyott
csonka Magyarorszâgon kîvûl még hârom âllam (România,
Csehszlovâkia és Jugoszlâvia) fennhatôsâga kôzt osztottâk szét.
Nem vitâs, hogy a keletkôzép-eurôpai térségbe mester-

ségesen beépîtett âllamok kooperâciôs szimbiôzisban jobban
megtalâlhatnâk gazdasâgi boldogulâsukat, mint mostani
elkûlônultségiikben. amikor mesterséges hatârok szabdaljâk

részekre a Kârpât-medence és a benne élô magyarsâg szerves
egységét.

Thtery Akos dr. (Camarillo, CA):
A ROMÂN NÉP EREDETÉRÔL

A szabadfôldi magyarsâg tudôs tagja, dr. Thiery Akos
(CA) hosszû idôn keresztûl tudomânyos bûvârkodâst folytatott a bizânci krônikâsok kônyveiben és egyéb régi feljegyzésekben.

Tanulmânya a "Bizânci krônikâsok adatai a român nép
eredetérôV cîmmel a kôzeljôvôben jelenik meg angolul.
Terjedelme miatt nem tudjuk dr. Thiery Âkos nagyjelentôségû kutatâsainak eredményeit teljes egészében kôzreadni,
egy idézetet azonban kôzlûnk belôle, vâlaszul a românok
szertelen magyariildôzésére: Ez az idézet az elsô feljegyzések
kôzé tartozik, amely Krisztus utân az elsô évezredben megemlékezik a român néprôl, amely akkoriban mint pâsztor
nép terelgette nyâjât a Balkânoh. Ez a feljegyzés Katakalon

Kekaumenos (kb. 1010-1090) bizânci hadseregparancsnoktôl szârmazik, aki 1043 kôrûl Paristrion tartomânyt (a mai
Dobrudzsât) kormânyozta és igy elsô kézbôl ismerte a mai
Havasalfôld, Dél-Moldova és a velûk hatâros Erdély népeit.
Ez azért fontes, mert az âltala vlach-na^ nevezett nép ôshazâjât a Szâvâtôl délre, a mai és akkori Szerbiâba helyezi.
Katakalon Kekaumenos az alâbbiakat îrta utôdjânak,

amelyeket pontes magyar fordîtâsban adunk kôzre:

És mondom Nektek és gyermekeiteknek a kôvetkezôket.
A vlachok nemzedéke teljesen megbizhatatlan-, nagyon kônynyen vâltoztatjâk szândékukat. Nem hisznek igazâbôl sem
Istenben, sem csâszârban, de még rokonukban vagy barâtukban sem. Elônyt akamak szerezni mindenkibôl; sûrûn
hazudnak és mindig lopnak. Barâtjaiknak naponta eskûszik
a legrettenetesebb eskûket, de azokat kônnyen megszegik-,
testvériséget, barâtsâgot tgémek, de csak azért, hogy ezzel
megtévesszék az egyszerû gondolkodâsû embert. Senkivel
szemben sem tartjâk a hûséget, még a régi rômai csâszârokkal szemben sem. Amikor Trajânus csâszâr hâborût xnselt

ellenûk, megsemmisûette és foglyul ejtette ôket; kirâlyuk,
Decebalns elesett, fejét lândzsahegyen Rôma vârosâba hoztâk.
Ezek azok a dâkok és besszek, akik ûzelôtt a Duna és a Szâva

kôrûl laktak. Ma szerbek élnek azokon a hozzâférhetetlen

és jdrhatatlan helyeken. A vlachok és besszek btztak azokban a helyekben, ûgy tettek, mintha szeretnék és szolgdlndk
a rômai csdszdrokat, de rejtekhelyeikbôl ki-kitôrve végigraboltdk a rômaiak vidékeit. Akkor, ûgy mondjdk, a rômaiak
megdûhôdtek és elpusztitottdk ôket. Ok viszont elhagytdk régi
lakôhelyeiket és szétszôrôdtak egész Epirusban és Macedônidban, de legtôbben Hellasban telepedtek le. Gydvdk, mint a
nyulak, még vakmerôségûknek is gydvasdguk az alapja—"

{Kekaumenos Strategicon, 187.)
Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, FL):

A KÂRPÂT-MEDENCE ÛJJÂRENDEZÉSE
— kivonatosan —

Az

irâsban bekûldôtt

hozzâszôlâs

szerint

Keletkôzép-

Eurôpa sûlyos és megoldatlan politikai és gazdasâgi kérdéseinek igazsâgos rendezése a Kârpât-medence ûjjârendezését
is elengedhetetlenûl megkôveteli. Ezt minden elfogulatlan
torténész, geogrâfus és jôvôbe lâtô kôzgazdâsz vilâgosan lâtja.
A vârhatô feladatok megbeszélése tehât korântsem utôpia.
Keletkôzép-Eurôpa nagy kiterjedésû fôldrajzi tâjegységében kétségtelenùl a Kârpât-medencével azonos tôrténeti

Magyarorszâg volt fôldrajzilag, politikailag és gazdasâgilag is
a legegységesebb, homogén âllam mindaddig, amig a mohâcsi vész 1526-ban alapjaiban meg nem rendîtette. Attôl

kezdôdôen a magyarsâg létszâma egyre jobban csôkkent,
elsô helyét, âllamfenntartô szerepét azonban a 150 évig tartô
tôrôk uralom utân is meg tudta tartani. Ettôl a szerepétôl
a trianoni (1920) és a pârizsi (1947) békeparancsok csak

erôszakkai, népszavazâs nélkûl foszthattâk meg, miutân a
Kârpât-medence magyarsâgât az ônâllôsâgâban meghagyott
csonka Magyarorszâgon Idviil még hârom âllam (România,
Csehszlovâkia és Jugoszlâvia) fennhatôsâga kôzt osztottâk szét.
Nem vitâs, hogy a keletkôzép-eurôpai térségbe mesterségesen beépitett âllamok kooperâciôs szimbiôzisban jobban
megtalâlhatnâk gazdasâgi boldogulâsukat, mint mostani
elkûlônûltségukben, amikor mesterséges hatârok szabdaljâk

részekre a Kârpât-medence és a benne élô magyarsâg szerves
egységét.

A Magyar Kongresszust elismerés illeti, hogy ilyen kérdéseket ébren tart és nyilvânosan megvitat. Megértés esetén
ez magâval hozhatja azt az integrâciôt is, amelyre Eurôpânak
ezen a vérrel âztatott fôldjén nekûnk, magyaroknak van

leginkâbb szûkségiink.
NddasJdnos dr. :

EGY ÂLLAM KERETÉBEN
Nddas Jdnos dr. a megjelentek szîvélyes ûdvôzlése utân
elôszôr az Erdélyi Vilâgszôvetség amerikai szervezeteinek

felvilâgositô tevékenységérôl, munkâssâgârôl szâmolt be,
majd igy folytatta:
Mi, akik mâr évtizedek ôta élûnk tâvol hazânktôl, mint
befogadô orszâgaink âllampolgârai is, nem szûnûnk meg
a trianoni orszâgcsonkîtô békeszerzôdéssel elszaldtott magyar
milliôk sorsât nemcsak fîgyelemmel kîsémi, de a vilâg
nyilvânossâga elôtt is szôvâ tenni és védelmûket kôvetelni
a békeszerzôdést alâîrô hatalmaktôl.

A

trianoni és a tôbbi Pârizs-kôrnyéki békében foglalt

igazsâgtalansâgok rendezésének feltétlenûl be kell kôvetkeznie;
ez csak idô kérdése. A Kârpât-medence tôrténelmi és a
kûlônbôzô terûletek egymâst kiegészitô gazdasâgi, fôldrajzi
adottsâgai kôzismertek, ezek ellen csak ideig-ôrâig lehet
harcolni. A Kârpât-medence békében Eurôpa paradicsoma
volt, amelynek elônyeibôl mindenki részesûlt. Az elmûlt
évszâzadok alatt minden menekiiltet, minden munkât keresô

idegent befogadtunk s amîg a honfoglalô magyarok ivadékai
tatârral, tôrôkkel, sot a habsburgi elnyomâssal szemben is
harcoltak, véreztek, ezek a befogadott nemzetiségek békésen
gyarapodtak, nyelvûket és szokâsaikat is megtartottâk.
Meglepetéssel kell észlelnûnk, hogy a sors zivatara elôl
a szabad fôldre menekûlt magyarorszâgi tôt, român stb.
nemzetiségek nagy tôbbsége a helyett, hogy a megértés ba-

râti légkôrében velûnk egyiitt a jobb jôvô kialakîtâsân dolgozna, meg nem értô, sot gyûlôlkôdô politikât hirdet és

gyakorol velûnk szemben. Sok tôt-magyar, român-magyar
szârmazâsû sorstârssal kôlcsônôs megbecsûléssel élûnk egyûtt,
de egyes vezetôk tudatosan rosszindulatû tôrténelemhami-

sitâssal (sajtôban, râdiôban) nemzetiségi uszitâst folytatnak

ellenûnk. Ha mi itt az emigrâciôban nem tudjuk kôzôsen a
jôvô utjait kiépiteni, akkor majd egy vârhatô fôldindulâs
esetén a szlâv terjeszkedés nyeli el ôket, de akkor mâr késô
lesz sirânkozâsuk.

Mi nyiltan és ôszintén megâllapitjuk, hirdetjûk, hogy
azok a népek, méginkâbb azok a vezetôk, akik az igazsâgtalan békediktâtumban orszâgunk kétharmadât ârulâsukért,
cselvetésûkért jutalmul megkaptâk, képtelenek azt a békés
jôvô, az egymâsra utaltsâg szellemében megtartani, méltatlanokkâ vâltak ezekre a terûletekre. Ha nem kaptak volna
annyi — leîrhatatlan milliônyi — kôlcsônt, mint kiilônôsen
România és Jugoszlâvia, mâr régen ôsszeomlottak volna.
A tôrténelem igazolja, hogy a Kârpât-medence terûletén
csak a magyarok tudtak ezer éven keresztûl tartôs âllamot
létesîteni, fenntartani és oly sok bevândorlôt a magyar Szent
Korona fennhatôsâga alatt egy âllamkeretben egyesîteni.

EREDMÉNYEK ÉS BESZÂMOLÔK

UNNEPI KÔSZONTO A DISZVACSORÂN

A mintegy 700 teritékes dîszvacsora utân Nâdas Jdnos dr.,
mint a Magyar Talâlkozôk Allandô Titkârsâgânak vezetôje

ûdvôzôlte a megjelenteket, majd Flôriân Tibort, az Arpâd
Akadémia elnôkét kérte fel unnepi kôszôntôjének elmondâsâra.

Flôriân Tibor (New Milford, CT):
KÔSZÔNTÔ
Tisztelettel és szeretettel kôszôntôm azokat, akik eljôttek
a XXII. Magyar Talâlkozôra és erre a diszvacsorâra. A vilâg
négy égtâja felôl utaztak ide, sokféle âllambôl és sok szâz,
sok ezer mérfôld tâvolsâgbôl. Bârmennyi âllamot képviselnek és akârmilyen sok nyelvi kôrnyezetbôl is jôttek Clevelandbe, mégis egyetlen kôzôsséghez, az emigrâciônak az
egész vilâgon szétszôrt kôzôsségéhez tartoznak. Azokhoz,
akikben kiôlhetetlenûl él a magyarsâg szeretete és a honvâgy a Haza irânt.

Ha az idegen fôldôn épitett hâzainkban éliink, otthonnâ
azt csak megôrzôtt hazai emiékeink, magyar kônyvek, ma
gyar népmûvészeti târgyak, festmények, régi csalâdi képek
teszik. Ezekben a kûlfôldi, minden erônkkel otthonnâ varâzsolt

hâzakban is magânosak vagyunk és idônként szûkségét érezzûk annak, hogy egymâs kôzellétével oldjuk fel egyedûliségiinket. Rânk tôr hirtelen a vâgy a sok idegen hang utân, a
magyar beszéd, a magyar vers, felolvasâs, a magyar elôadâs,
zene, festmény és a magyar tânc ritmusa utân.

Olyan erôs lesz bennûnk a vâgy kilépni magânyunkbôl,

hogy nem sajnâlunk semmiféle fizikai vagy anyagi âldozatot,
hogy eljôjjûnk arra a Magyar Talâlkozôra, amelynek vezetôi egész éven ât csak magyar munkât végeznek és azért
élnek, hogy szâmunkra ennek a pâr napos egyiittlétnek a

lehetôségét ûgy teremtsék meg, hogy azzal magyar kultûrânkat
és nemzeti ôntudatunkat is nôvelhessûk.

Szeretném hinni, hogy az idei mûsorok és az idei egyiitt-

lét is magyarsâgunk fejlôdését, megerôsôdését fogjâk szolgâlni és ûgy tâvozhatunk innen, hogy erôt gyûjtôttûnk
magunknak a kôvetkezô — lehet, hogy az eddiginél is vâlsâgosabh — évre. Tegyunk fogadalmat egymâsnak és ônmagunknak, hogy bârmilyen megprôbâltatâsok kôzôtt is
példamutatôan helyt fogunk âllni, megôrizzûk ônmagunkat és
csalâdunkat és nemcsak a jelent épîtjûk, hanem azt a jôvôt
is, amely a tôrténelmét, hagyomânyait, magyar ôntudatât
és emberi méltôsâgât megôrzô népûnkre vâr.
Semmiféle megszâllâs és semmiféle zsarnoksâg nem tartott
ôrôkké. Vigyuk el magunkkal errôl az estérôl és errôl a hârom
naprôl annak az erôs hitét, hogy az âlmainkban és a vâgyainkban élô szebb magyar jôvô — ha mi is segîtséget adunk
hozzâ — megvalôsul.

ÉRMEK ATADASA

Somogyi Ferenc dr., mint az Ârpâd-pâlyâzatok birâlô
bizottsâgânak elnôke kôszôntôtte az elôzô éy nyertesei kôzûl
megjelenteket, majd felkérte Nddas Jânos dr-t, az Allandô

Titkârsâg vezetôjét, hogy Varga Sândor, az Ârpâd szôvetség
fôszéktartôja kôzremûkôdésével
MakkÉva (Honolulu, HI) festômûvésznek az arany,
Makk Imre (Honolulu, HI) festômûvésznek ugyancsak
az arany,

Pap Gyula (New Brunswick, NJ) îrônak pedig az ezûst
Ârpâd-érmet nyujtsa ât. Az ûnnepélyes âtadâs a kôzônség
lelkes tapsa Idséretében folyt le.

AZ ârpAd-pâlyAzatok nyertesei
A bîrâlô bizottsâg véleményezése alapjân az idei 21.

Arpâd-pâlyâzat eredményeként
arany Arpâd-érmet nyert:

vitéz Falk Viktor (Westlake, OH) "Of Pire, Iron, and

Blood" cimû s a mâsodik vilâghâborû hadtôrténetét feldolgozô mûvével,

Hahn Gellért dr. (Campsie, Ausztrâlia) 30 német vers
mûforditâsâval,

mtéz Keresztes Lajos (Calgary, Kanada) "Magyar nôtâk"
énekkari elôadâsât tartalmazô hanglemezével,
L. Kovdcs Klâra (Hackettstown, NJ) "Eszmélés" cîmû

verskôtetével és "Ôrtiizek" cîmû jeligés kéziratâval,
Oltvdnyi Ldszlô (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) "Harcok
Dél-Budapesten 1956" cîmû mûvével,
Valentin Bêla dr. (Hawthorn, Ausztrâlia) festményeinek
gyûj teményével,

ezûst Ârpdd-érmet nyert:
Nagyvdrady Kirchmayer Istvdn (New York,

NY) "A

peremen" cîmû novellâs kôtetével,

Vadnay Zsuzsa (Lugano, Svâjc), mint az "Érdekes emberek" cîmû kôtet târsszerzôje,
Teichel Mdria (Melbourne, Ausztrâlia)) "Sziget-utca 14"
cîmû regényével,

bronz Arpdd-érmet nyert-,

Ling Gyula (Carlingwood-Ottawa, Kanada) "Vârni és
remélni" cîmû regényével,

dùzoklevelet kapott:

Bdlint Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) "1956 oktôber 23"
cîmû kéziratos versgyûjteményéért,

Spanyol Ldszlô (Asquith, Sask., Kanada) 2 elbeszéléséért.

Az Ârpdd Akadémia tagjai kozûl ûjbôlsikerrelpdlydzott:
Lajossy Sdndor (Croydon, Anglia) 2 mûvével,
Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, FL),

Domokos Sdndor (Winnipeg,

Manitoba,

Kanada) 2

mûvével,

Fényes Mdria (Los Angeles, CA),

Sadry Éva (Lugano, Svâjc),
Varsdnyi Gyula dr. (Adelaide, Ausztrâlia).
AZ ÉV MAGYARJA

cîmmel a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga dr.

Gyallay-Pap Domokost, a Kanadai Magyarok Vilâgszôvetségének elnôkét, a szabadvilâgi magyarok III. vilâgkonggresszusânak fôtitkârât tûntette ki.

AZ ÉV MAGYAR CSALÂDJA
cimet Laky Tibor fômémôk és aradi szârmazâsû magyar

felesége, Hôdosy Anikô hatgyermekes csalâdja érdemelte ki
a texasi Dallas vârosâbôl. Négy fîûk: Lâszlô, Tibor, Zoltân

és Ârpâd, valamint két leânyuk, Erzsébet és Maria itt szûletett és itt nevelkedett. Mind a hatan kitûnôen beszélnek
magyarul is.

AZ ÉV MAGYAR EGYESULETE

a "Magyar Mémôkôk és Epûészek Vildgszôvetsége" lett,
amely az idei XXII. Magyar Talâlkozôval pârhuzamosan
immâr 12. talâlkozôjât rendezte meg s amelynek tagjai ebben
az évben jogosan bûszke magyar ôntudattal ûlték meg

vilâgszerte egykori "aima mater"-ûk, a "Jôzsef Nâdor Mûszaki
és Gazdasâgtudomânyi Egyetem" ôseként 1782. augusztus
30-ân létesîtett "Institutum Geometrico-Hydrotechnicum"

megalapîtâsânak 200. évfordulôjât. A Magyar Mérnôkôk és
Épîtészek Vilâgszôvetsége a Magyar Talâlkozôkkal legrégebben és megszakîtâs nélkiil egyûttmûkôdô magyar szervezet.

A FÉNYKEPMUVESZETI KIÂLLITÂS
nyerteseit lâsd a 10. oldalon

A felsorolt sikerek és eredmények vilâgszerte az egyetemes
magyarsâg jô hîrnevét nôvelik, magyar nemzeti ôntudatunkat
erôsitik és emberibb jôvôt épîtenek.

BESZAMOLO

November 28-ân, vasârnap délelôtt 9 ôrai kezdettel folyt
le a XXII. Magyar Talâlkozô zârôiilése, amelyen Nddas

Jdnos dr. szâmolt be az Âllandô Titkârsâg évi mûkôdésérôl,
élénk levelezésérôl, elôkészîtô és végrehajtô tevékenységérôl.
Bemutatta a Kongresszus rendezôségéhez intézett iidvôzlô
leveleket és tâviratokat, majd az indîtvânyokat és kûlônbôzô
javaslatokat ismertette. Kôszônetet mondott mindazoknak,

akik a XXII. Magyar Talâlkozô elôkészitésében és eredményes
munkâjâban részt vâllaltak s mint elôadôk,

tanâcskozâsi

elnôkôk, szereplôk ônzetlenûl kôzremûkôdtek. Kôszônetét a
hirkôzlô szervek (ûjsâgok, râdiôk), valamint a vendégek
tâmogatâsâért is kifejezésre juttatta. Kûlônôsképpen hangsûlyozta a rendezôség hâlâjât azok irânt, akik mâs vilâgrészekbôl, orszâgokbôl vagy tâvolabbi âllamokbôl, vârosokbôl tetemes anyagi âldozattal vettek részt a XXII. Magyar
Talâlkozô (X. Magyar Kongresszus) tanâcskozâsain és eseményein.

A szokâsos zàrônyilatkozat végleges megszôvegezésére kûlôn
bizottsâg kikûldését javasolja, majd néhâny felszôlalâsra és
kérdésre adott vâlasz utân a Magyar Hiszekegy elmondâsâval
a tanâcskozâsokat bezârta.

VI.

zArônyilatkozat
Az 1982 november 26-ân, 27-én és 28-ân Cleveland
vârosâban megfrendezett XXII. Magyar Talâlkozô (Magyar

Kongresszus) fôleg a szabad fôldôn élô magyarsâg hivatâsânak ônâllôan tôrténô betôltésével
kérdésekkel foglalkozott.

kapcsolatos

idôszerû

1. Megâllapîtotta, hogy a keresztény vilâgnézet s a nemzeti
gondolât védelmében kûlônôs ôvatossâgra van szûkség azokkai
a tôrekvésekkel szemben, amelyek magyar egyesûletek és
szervezetek egységének bomlasztdsâval vilâgszerte megkîsérlik a szabad magyarsâg ôntudatânak és erejének gyengîtését.
2. A szabad fôldôn élô magyarsâg minden

àldozatra

kész a magyar népért, de semmiképpen sem hajlandô egyiittmûkôdni azokkal, akik a magyar nép idegen elnyomôinak
érdekeit szolgâljâk.
3. A

szabad

magyarsâg

legfontosabb

feladata,

hogy

ifjûsdgdt megtartsa magyamak. Ennek a feladatnak elvégzése legelsôsorban kétségtelenûl a szûlôk kôtelessége, de a
magyar egyhâzaknak és magyar szervezeteknek is jôl felfogott érdeke.

4. A Magyar Kongresszus ezért kéri a magyar egyhâzakat, hogy âldozatos hîveik b-^vonâsâval mindenûtt létesîtsenek
magyar ôvoddkat és elemi ^^koldkat\ kéri a Magyar Cserkész
Szôvetséget, hogy minden magyar kôzûletben âllîtson fel
cserkészcsapatokat, az azokban felnevelt kitûnô ifjûsâgot
pedig serkentse arra, hogy a magyar egyhâzakban és
szervezetekben valôsitsâk meg az utdnpôtlâst.
5. A Magyar Kongresszus még ennél is tovâbbmenôen
Cleveland és Toronto vârosâban, valamint Kalifornia vala-

melyik vârosâban lehetôleg bentlakdsos magyar kôzépiskola
létesitését sûrgeti, aboi a magyar tantârgyakat magyar
nyelven, megfelelôen felkészûlt szaktanârok oktatjâk és érettségivel azonos fokû ismereteket nyûjtanak.
6. A létesûlô magyar kôzépiskolâk nemzetmentô mun-

kâjânak végzéséhez elengedhetetlenûl felmeriilô kôltségek
fedezésérôl a Magyar Talâlkozô véleménye szerint a nagyobb
magyar tôkével rendelkezô szervezetek, alapok (elsôsorban

a "William Penn", az "Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet" és a "Râkôczi Alap") lennének hivatottak gondoskodni.
7. A Magyar Kongresszus tagjai ôrommel értesûltek tôbb
magyar és angol

nyelvû tankônyv kiadâsânak dicséretre

méltô kezdeményezésérôl — nem egyszer egymâssal pârhuzamosan. Amig a kérdés intézményes (egységesen kôzponti)
megoldâsârôl gondoskodâs nem tôrténik, legcélszerûbbnek

lâtszik, ha a kezdeményezôk szândékukat kôzlik a Magyar
Talâlkozô Âllandô Titkdrsâgâval, amely ezzel kapcsolatban,
de ettôl fûggetlenûl is, nyilvântartâsba vétel céljâbôl ugyancsak kéri a végzett {okleveles) pedagôgusok {tanûôk, tanârok)
szives jelentkezêsét.

8. A

Magyar Kongresszus megâllapîtâsa szerint mind

hivatalos tényezôk, mind jelentôsebb (nem magyar nyelvû)
lapok egyre gyakrabban foglalkoznak az elcsatolt magyar
teruletek magyar ôslakossâgâval szemben alkalmazott népirtâs (genocidium) kôvetkezményeivel. Az utôbbiak alapjân
ûjra felmerul a kôvetelés, hogy a természeti csoda âltal alkotott Kârpât-medence népeinek ûgyét az ezeréves tôrténelmi fejlôdés eredményeinek mérlegelésével ûjra kell rendezni. A régi rend visszaâllîtâsa esetén a tôrténelmi Magyarorszâg a hozzd csatlakozô nemzetiségeknek ugyanazokat a

jogokat hajlandô biztosûani, amelyeket a magyarsdg fiai
élveznek.

9. A Magyar Kongresszusnak az a meggyôzôdése, hogy
a Magyarorszâggal kôzvetlenûl ôsszefûggô magyarlakta teriileteket minden tovdbbi tdrgyalds és kivétel nélkûl vissza kell
kôvetelni.

10. A szabad fôldôn élô magyarsâg senkit sem hatalmaz

fel arra, hogy nevében a szovjet meghîzâs alapjân eljârô
kormânyzattal vagy annak képviseleteivel és ûgynôkeivel
târgyalâsokat kezdeményezzen. A befogadô orszâgok részérôl
Magyarorszâggal kôtôtt kapcsolatok tekintetében tovâbbra
is ragaszkodik a legteljesebb mértékû, korldtlan kétoldalû
egyenjogûsdg elvének gyakorlati alkalmazdsdhoz.

A Magyar Kongresszus kôszônetet mond minden kôzremûkôdô tagjânak, tâmogatôjânak és vendégének, a sajtô,
a râdiô és a televîziô vezetôinek, fôként pedig azoknak, akik
mâs orszâgokbôl és tâvolabb esô âllamokbôl, vârosokbôl
vagy éppen mâs vilâgrészekbôl komoly anyagi âldozattal
vettek részt a XXII. Magyar Talâlkozô (Magyar Kongresszus)
iilésein és târsadalmi eseményein, âltalânossâgban pedig
mindazoknak, akik az egyetemes magyarsâg érdekeit kétségtelenûl jelentôs mértékben ônzetlenûl elômozditottâk.
Cleveland, 1982 december 5-én

Dr. Nddasjânos
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsdgdnak elnôke
1450 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107, USA

VII.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
XVII. KÔZGYÛLÉSE ÉS ELÔADASAI

Elnôki megnyitô

A "Kiilfôldi Magyar Tudôsok, îrôk és Mûvészek Ârpâd
Akadémiâjâ"-nak ("Ârpâd Academy of Hungarian Scientists,
Writers, and Artists Abroad") XVII. évi rendes kôzgyûlése
(osztâlyainak egyuttes ûlése) 1982 november 28-ân délelôtt
10 ôrakor kezdôdôtt. A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân
Flôridn Tibor elnôk ûdvôzôlte a megjelenteket, majd a
kôzgyûlést az alâbbi beszéddel nyitotta meg:
Flôridn Tibor:
A

HUSEG NEVEBEN

Tizenhetedik ûlésûnket tartjuk. Az évek szâllnak fôlôttiink. Halottaink szâma nôvekszik és egyre fogy azoké, akik
abban reménykednek, hogy egy szabad orszâgba visszatérhetnek.

Sûlyos feladatot rôtt rânk az Ûristen, hogy életûnk és
munkânk fôlôtt idegen temetôk ârnyékâval hûséggel szolgâljuk népûnk jô hîrnevét. A szabad vilâg bârmelyik kontinensén is élûnk, ideolôgiai szempontoktôl fûggetlen irodalmi életet, mûvészetet és tudomânyos munkâssâgot kell
épitenûnk. Mi ad ehhez erôt? Hitûnk, emberségiink, hagyomânyainkhoz valô hûségûnk és a jôvô épitésének elszânt
akarata.

Hivatâsunk megvalôsîtâsârôl az elsô ôsszefoglalô képet

dr. Somogyi Ferenc fôtitkâr tagtârsunk adta "Az Ârpâd
Akadémia tagjainak tevékenysége" cîmû kitûnô munkâjâban.
Ez a kônyv a tâvoli jôvôben is az emigrâciô szellemi életének adatait kutatô tôrténészek kûtforrâsa lesz. Itt talâljâk
meg azokat, akik nemcsak hivatâsukhoz voltak hûségesek,
hanem hagyomânyainkhoz is és tâvol hazânktôl a szabad

vilâg orszâgainak jô polgâraiként is nemzetûnket szolgâltâk.

Az Arpâd Akadémiâban a minôség szôvetkezett a hûség-

gel. Ennek a példâjâval kell bevilâgitanunk az egész emigrâciôt, hogy egy sûllyedô korban, az eszmék zûrzavarâban
megtalâljâk egymâs megértésének és az erôt adô ôsszefogâsnak az ûtjât.

A vilâgnak majdnem minden részébôl békétlenséget,
nyugtalansâgot, bizonytalansâgot jelentenek a hirek és egyre
nôvekszik azoknak az orszâgoknak a szâma, aboi a szabadsâgot, az emberi méltôsâgot és a nemzeti jogokat megtiporjâk. A kisnemzetek sorsa a nagyhatalmak jâtékszere lett és
annak elfogadâsâra kényszeritenek, hogy "rôlunk, nélkûlûnk" dôntsenek.

Egyéni életûnk és sorsunk is egyre inkâbb a tômeg akaratânak fûggvénye lesz. Szellemi emeikedésûnket az âtlagember kôzônye fogadja és gyorsulô ûtemben kôzeledik eltômegesedett korunkban a Reményik Sândor âltal megjôsolt idô, melyben a kimagaslô emberfôket levâgjâk.
Az âllam is, melynek egykor szervezett védelmûnkre mi

adtunk megbîzâst, hatalmât folyton nôveli fôlôttûnk. A
megbîzottbôl lassan olyan parancsolô zsarnok lesz mindenûtt,

mely engedelmes szolgâivâ tesz bennûnket. Még a vâlasztâsi komédia is ennek leplezését szolgâlja. Mi adunk szavazatokat azokra, akiknek rendeleteit kôvetnûnk kell.

Egy ilyen korszakban, melyben az anyag, a mennyiség
és a gép uralma fenyeget, megnôvekedett a hivatâsa egy
testûletnek, melynek célja a minôség mûvelése és a kimagas
lô emberfôk tisztelete. Még fokozottabb hittel kell ezt mûvelnûnk és abban a tudatban, hogy munkânkban nem

vagyunk egyedûl. Ugy tekintsûnk azonos célkitûzésû tagtârsainkra, mint egy kôzôs vâr bâstyâira. Mindegyikûnk hite,
akarata és munkâja nôvelje a mi erônket és elszântsâgunkat
is céljaink keresztûlvitelében.

Hiszek az Ârpâd Akadémia jôvôjében, mert tudom, hogy
minden munkâja a tudâs, az igazsâg, a szépség, a minôség
és — nem utolsô sorban — a népûnk irânti hûség szolgâlata.

Ez a szolgâlat ne legyen nekûnk sohasem teher és âldozat,
hanem dldott kôtelesség, melyért a jutalmat nemcsak mi

nyerjûk, hanem a magyar nemzet, mely végre felmutathatja
— munkânkon ât — tiszta arcât a kûlfôld elôtt és bizonysâgot tehet arrôl, hogy a magyarsâg az emberiség jôvôjének
haladâsâhoz is hozzâjârult.

Fôtitkdri jelentés
a.

Az Ârpâd Akadémia tagjainak létszâma
a kôzgyûlés napjân 322. Erdemes râmutatni, hogy a
tagok létszâma a mûlt évi kôzgyûlés ôta mindôssze eggyel
emelkedett, mivel a 9 ûjonnan meghîvott taggal szemben
8 tag tâvozott az élôk sorâbôl. Az utôbbiak kôzûl 3 elhunytât

mâr "A XXI. Magyar Talâlkozô krônikâjâ"-nak 116. oldalân kôzôltûk. A mâsik 5 a kôvetkezô:

Birô Bêla dr. nyugalmazott egyetemi tanâr, mûvészettôrténész,

Lintner Antal dr. vegyészmérnôk,
vitéz Nemes Gusztâv volt laptulajdonos fôszerkesztô,
SelyeJdnos dr. orvos, egyetemi tanâr,
Valkô Ldszlô dr. szôvetkezetjogi szakértô, nyugalmazott
egyetemi tanâr.

Emlékûket és tudomânyos, irodalmi vagy mûvészeti alkotâsaikat kegyelettel ôrizzûk.
b.

Az Igazgatô Tandcs

a Magyar Târsasâg — mint fenntartô testûlet — vâlasztmânyâval egyûtt kétszer, februâr 21-én és augusztus 13-ân,
elnôkségi részlegében pedig S izben tartott ûlést.

"Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cîmmel
kiadott s az Ârpâd Akadémia 15 évi munkâssâgârôl szôlô kôtetet, amelynek terjedelme xxxviii, 404, ôsszesen 442 oldal, az
Igazgatô Tanâcs az Ârpâd Akadémia minden tagjânak,
tovâbbâ szâmos egyetemi és kôzkônyvtârnak megkûldte. A
kôtetrôl Thiery Akos, HarasztiEndre és Széplakijôzsef tollâbôl
terjedelmes kônyvismertetés jelent meg.

Elkészûlt az Ârpâd Akadémia XVI. évkônyve is, amelyet
"A XXI. Magyar Talâlkozô krônikâja" tartalmaz (112-182.
oldalân), ennek kiadâsa és szétkûldése azonban az elôbb
emlitett ôsszefoglalô kôtet nyomdai elôâllitâsa és szétkûl
dése miatt csak a kôzgyûlés utân kerûlhetett sorra.

Az Ârpdd Akadémia tagjainak tevékenysége
Az Igazgatô Tanâcshoz érkezett kôzlések és hlrek szerint

az elôzô kôzgyûlés ôta az Ârpâd Akadémia tagjai a kôvetkezô jelentôsebb egyéni eredményeket és sikereket érték el;

Antalfy Mihdly ûjabb bûntetôjogi szaktanulmânyânak
megîrâsân dolgozott. Kônyve Ausztrâliâban angol nyelven
jelenik meg.

Âcs Imre tôbb értékes tanulmânyt îrt angolul és magyarul.
Kûlôn emlîtést érdemel annak a titkossâga alôl feloldott
feljegyzésnek tûzetes ismertetése, amely 1956 oktôber 4-én
Dulles amerikai és Popovic jugoszlâv kûlûgyminiszter meg-

beszélésérôl készûlt. Kovâts Mihâllyal kapcsolatos eredeti
kutatâsai is méltân keltettek figyelmet.
Agoston Ede Petôfire vonatkozô kutatâsait folytatta,
tanulmânyokat îrt, a PEN-klub tagja lett.
Baranchi Tamâska Endre a Filmore-ba tervezett "gôdôllôi
jubileumi cserkésztâbor" jelvényére kiirt pâlyâzat I. dîjât
nyerte el, 6 kisebb dombormûvet mintâzott, szâmos cikket
îrt; kitûntetésûl a Vitézi Rend érdemkeresztjét kapta.
BdndtfiJânos festményeivel, kûlônôsen pedig Hâry Jânosrôl készîtett kerâmiai sorozatâval ért el sikert.

Bodolai Zoltdn az ausztrâliai NSW âllami râdiô magyar
tagozatânak âllandô munkatârsaként mûkôdôtt magyar és
angol nyelven. "Hungarica" cîmmel két nyelven ôsszeâllîtotta a magyarsâgismeret kézikônyvét, amely 370 oldalon 90
képpel az ausztrâliai Hungaria Publishing Co. kiadâsâban
jelent meg.
Bogndr Kdlmdn kûlônbôzô lapokba és folyôiratokba tôbb
cikket és tanulmânyt îrt, életrajzi feljegyzéseihez gyûjtôtt
anyagot.

Bogyay Tamds a mûncheni Magyar Intézet igazgatôhelyetteseként folytatta munkâssâgât. Tôbb tanulmânyt îrt.
Buzdné Ormai Ildikô a Mindszenty Kamarakôrus karnagyaként mûkôdôtt, hangversenyeket rendezett, mint énekmûvész is gyakran sikerrel lépett fel.
Chdszdr Ede megfigyelôként Genfben részt vett az Egyesûlt
Nemzetek emberi jogokkal foglalkozô bizottsâgânak 1982-i
ûlésein; tapasztalatairôl magyar, angol és francia nyelven
tudomânyos folyôiratokban tanulmânyokat,
ûjsâgokban
cikkeket kôzôlt, elôadâsokat tartott. Mint a Magyar Cserkész
Szôvetség kûlûgyi osztâlyânak vezetôje, a kelet-eurôpai menekûlt cserkész szôvetségek egyûttes szervezetének elnôki

tisztségét tôltôtte be.
Csemohorszky Vilmos tôbb cikket irt a mûncheni "Nemzetôr" cîmû lapba; a Svâjci Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr (SMIKK) luganôi tanulmânyi napjain a mohâcsi
katasztrôfa bel- és kûlpolitikai okairôl nagy sikerû elôadâst
tartott.

Csocsân Jenô a gôrôg katolikus magyarokra vonatkozô
kutatâsait folytatta, az angliai Oxford egyetemén tanârként
mûkôdôtt, a svâjci Lugano-ban "Mâtyâs kirâly és a magyar
reneszânsz" cimmel elôadâst tartott.

Csonka Jdnos a svâjci "Documentation sur l'Europe
Centrale" cimû folyôirat 1982. évi 3. szâmâban francia nyelven
a magyar nyelv eredetérôl îrt hosszabb tanulmânyt.
Debreceni Szabô Istvdn tôbb képet festett, kônyvcîmlapokat tervezett, kiâllîtâson aratott sikert.
Del Medico Erzsébet tôrténelmi visszapillantâsokat irt
a reneszânszrôl és magyar vonatkozâsû tragédiâkrôl.

Dezséry Andrds érdemeit tôbb ausztrâl tanulmâny ismertette, két elbeszélését ausztrâl antolôgda kôzôlte; ausztrâliai
magyar lapokban is tôbb elbeszélése és szâmos cikke jelent
meg; kônyvkiadôként, valamint irodalmi és târsadalmi egyesûlet vezetôjeként is értékes munkât végzett.

Domjdn Ârpdd Kinizsi Pâl âllô alakjât, lovas indiân,
Attila, Âlmos, Ârpâd, Szent Istvân, Szent Lâszlô, Mâtyâs
kirâly és Kodâly Zoltân dombormûvét mintâzta, két portrét
készitett, Los Angeles vârosânak kitûntetését kapta meg.
Dreisziger Ndndor szerkesztésében "Struggle and Hope"
cimmel és "Canadian Expérience" alcimmel 247 oldalas angol
nyelvû kônyv jelent meg, amelynek mintegy kétharmadât
ô is irta. Tôbb mâs értékes tanulmânyât is kôzzétette. A
"Hungarian Studies Review" târsszerkesztôje.
Erdélyt Istvdn tôrténettudomânyi tanulmânyokat s kûlônbôzô lapokban a magyar mûlt egyes kérdéseivel foglalkozô cikkeket kôzôlt.

Falk Viktor a clevelandi âllami egyetemen vezetett
mémôktudomânyi szaktanfolyamot, mâsutt magyar tôrté
nelmi kérdésekrôl tartott elôadâsokat.

Fejér Imre, aki a torontôi Qjueen Elisabeth kôrhâz pszicho-

geriatriai osztâlyânak vezetô fôorvosa, mint az International
Psychogeriatric Association elnôke, nagy sikerrel rendezte meg

Kairôban az elsô nemzetkôzi pszichogeriatriai kongresszust,

amelyen 24 orszâgbôl 450 kikûldôtt vett részt. Szaktudomânyânak târgykôrébôl angol és magyar nyelven tôbb elôadâst tartott és szâmos cikket îrt.

Fejér Pdl eddig megjelent két kônyvének folytatâsaként
ûj idô-elméletének sajtô alâ rendezésén dolgozott.
Fényes Maria a "Califomiai Magyarsâg" cîmû hetilapot
szerkesztette, "A krôzus felesége" cîmmel târsadalmi regényt
Flôridn Tibor irodalmi és târsadalomkritikai, valamint
életbôlcseleti és târcacikkeket, kôlteményeket îrt a szabad
fôldôn megjelenô szâmos magyar lapba; mâsfélhônapos venezuelai tartôzkodâsa idején tôbb elôadâst tartott; elsôként
megfogalmazta az Emigrâciô Tîzparancsolatât; a PEN-klub
amerikai szâmûzôtt osztâlya hosszû titkâri szolgâlata utân
alelnôkévé vâlasztotta.

Gratzer Miklôs New York âllami egyetemén Syracuseban a "Collège of Environmental Science

and Forestry"
professzoraként a "Distinguished Teacher Award" kitûntetésében részesûlt.

Gdbriel Asztrik a wa^nngtoni "Humanities", a mûncheni
"Paléographie 1981", az eisenstadti "Testvéreink, a szentek"
és a "Spéculum" szâmaiba îrt egy-egy kôzépkori vonatkozâsû,
értékes mûvelôdéstôrténeti tanulmânyt.

Gyimesi Gyula 14 elbeszélését kôzôlte a torontôi "Magyar

Élet". A Kanadai Magyar îrôk Szôvetsége orszâgos alelnôkévé
vâlasztotta.

Hahn Gellért lankadatlanul folytatta

mûforditôi

tevé-

kenységét; irodalom-esztétikai tanulmânyt is îrt.

Haraszti Endre kûlônbôzô kûlfôldi magyar hetilapokban és folyôiratokban, de mâs magyar és angol kiadvânyokban
is 20-nâl tôbb terjedelmes tôrténelmi szaktanulmânyt és
mintegy 75 magyarsâgtudomânyi cikket kôzôlt. Az elôbbiek
kôzûl tôbb folytatâsokban jelent meg. "Eleven Hundred Years

of Common Polish-Hungarian History" cîmû tanulmânyât
a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség kûlôn kônyvben adta ki.
Ezen kîvûl szâmos elôadâst és elôadâssorozatot tartott, a
hamiltoni Magyar Irodalmi Kôrt mint elnôk vezette, szâmos
magyar és kanadai târsadalmi, kôzmûvelôdési vagy tudomânyos szervezetben fejtett ki értékes vezetôi tevékenységet.

Hegyi Zoltdn "Kacag a toll" cîmmel 24 humoreszket
tartalmazô kônyvet adott ki, amelyet portugâl nyelven is
megjelentet. "It Is Easy to Learn" cîmmel tizenkettedik

kônyvét rendezte sajtô alâ. Kiilônbôzô magyar és ausztrâliai
târsadalmi, kôzmûvelôdési és tudomânyos szervezetekben
is élénk tevékenységet fejtett ki.
Hunyady

Lâszlô

"A keresztyén

hittudomâny vâzlatos

ismertetése" cîmmel 110 oldalas kônyvet îrt, "The Magyar
Reformed Church" cîmmel pedig ismertetô fûzetet adott ki.
Pedagôgiai konferenciân szakelôadâst tartott, a National
Geographic-ben cikket kôzôlt.
Incze Lajos 297 oldalas kônyvet adott ki a mâsodik vilâghâborût kôvetô kényszerû utazâsairôl és élményeirôl,
amelynek cîme; "Foot Prints on Destiny Lane". Ezzel
kapcsolatban hârom irodalmi estet rendezett angol és egyet
francia hallgatôsâg részére. Megîrta "Our Island Kingdom"
cîmû mâsik mûvét s a "Lewiston Journal Magazine" hasâb-

jain 18 nagyobb cikkét 119 mûvészi fényképpel. A PEN-klub
amerikai osztâlya tagjai sorâba vâlasztotta.
Irânyi Lâszlô pûspôki rangban a kiîlfôldi katolikus magyarok fôpâsztori tennivalôinak nemzetkôzi ellâtâsâra kapott
11. Jânos Pâl papa kinevezése alapjân megbîzâst.
Jabldnczy Sdndor Nova Scotia erdôgazdâinak perében
mûkôdôtt kôzre, mint tudomânyos szaktanâcsadô, ezen kîviil a
soproni erdômérnôki kar 1956-os emlékkônyvének szerkesztô

bizottsâgâban végzett ônzetlenûl adatgyûjtô munkât.
Jaszovszky Jôzsef "Gyôzedelmes vilâgnézet" cîmmel beszédeinek és elôadâsainak tôbb kôtetre tervezett gyûjteményét
rendezte sajtô alâ. Eddig "A magyarsâg harca a jôvôért"
cîmû 1., valamint "A magyarsâg harcai, hôsei és vértanûi"
cîmû 11. kôtet jelent meg.
Kesserû Istvdn Buenos Airesben az 1. egyetemi nôgyôgyâszati tanszék professzoraként kifejtett tudomânyos tevékenységén kîvûl ugyanott, mint a Hungâria Egyesûlet elnôke
s az Erdélyi Vilâgszôvetség târselnôk*.* a cserkészetben pedig
a magyar tôrténelem tanâra fejtett ki értékes munkâssâgot.
Kertész Ldszlô kéziratait rendezte sajtô alâ; tôbb ûj
kôlteményt és elbeszélést is îrt.
Keviczky Kdlmdn titoktartâs alôl feloldott okmânyok
alapjân tanulmânyt îrt, amelynek cîme: "A harmadik vilâg-

és ûrhâborû potenciâlis veszélye és tûlélésûnk problémâja".
Cikkei, katonai analîzisei és tanulmânyai, emlékiratai angol,
francia, japân, kînai, magyar, német és spanyol nyelven
jelentek meg. Hahn Sândor "A magyar Szent Korona ûtja
és sorsa" cîmû kônyvének képanyagât rendezte sajtô alâ.
A taiwani UFO-kôzpont emlékplakettel tûntette ki.
Kïss Jdnos ûjabb zenemûveket szerzett és tôbb nagy sikerû
hangversenyt rendezett.

Kosztnlânyi Kdroly angol és francia nyelven geokémiai
szaktanulmânyokat kôzôlt, két kongresszuson (Utrechtben és
Bordeauxban) elôadâst tartott.
Kosztolnyik Zoltdn Temesvâri Pelbârtrôl és Kônyves
Kâlmânrôl îrt tôrténettudomânyi értekezést; Hawaiiban
tôrténészkonferenciân vett részt és adott elô; a magyar-rômai
kapcsolatok XII. szâzadbeli jelentôségére vonatkozôan végzett
kutatâsokat.

Kovdcs Jôzsef "Racemization Mechanism of Cysteine
Dipeptide Active Ester Derivatives" cîmmel kôzôlt szaktanulmânyt, a dél-afrikai Pretoriâban rendezett vegyészeti kon
gresszuson adott elô; 1982 augusztus végén a St. John's
University kémiai intézetének chairman-je lett.
Kovdrczy Istvdn az "Eszaki Vârtân" clmû idôszaki lapot
szerkesztette, amelyben a trianoni békeparancs magyar szôvegét kôzôlte és mâs szerzôk tôbb tanulmânyât is kiadta;
Stockholmban UFO-fïlmbemutatô elôadâst tartott.

Kônnyû Ldszlô amerikai, ausztrâliai és eurôpai magyar
lapokba îrt szâmos cikket, tanulmânyt s a Katolikus Magyarok
Vasâmapjâba sok értékes kônyvismertetést; tôbb elôadâst

tartott. Szerkesztette és kiadta a "Hungarian Transylvania"
cîmû kôtetet (tôbb nyelven) és "Az amerikai mag^yar irodalom tôrténeté"-nek mâsodik bôvltett és javltott kiadâsât.
Lajossy Sdndor "Politikai îrâsaim" cîmmel 420 oldalon
25 éven ât megjelent kisebb îrâsainak gyûjteményét adta ki,
tôbb mûvének mâsodik kiadâsât készîtette sajtô alâ; a Magyar
Csalâd szerkesztését és kônyvkiadôi tevékenységét is tovâbb
folytatta.

Lendvay Imre II. Râkôczi Ferencrôl készîtett 44x32 inch
nagysâgû berakâsos képét, amely a XXII. Magyar Talâlkozô

képzômûvészeti kiâllîtâsân megérdemelt feltûnést keltett, a
torontôi Râkôczi Alapnak adomânyozta, a torontôi Magyar

Hâznak pedig 22x16 inch nagysâgû berakâsos felszolgâlô tâlcât
ajândékozott.

Lengyel Alfonz mûvészettôrténeti elôadâsokat tartott,
mûvészettôrténészi konferenciân elnôkôlt; a Rosemont Collège
mûvészettôrténeti és mûzeolôgiai professzora, valamint mû
vészettôrténeti osztâlyânak vezetôje lett.
Lux Andràs "Testing of Bond Strength and Solderability
of Fired-on-Silver Coating on Piezoelectric Ceramic Substrate"
és "Rotary Valve Seal Failure" cimmel két nagyobb szaktanulmânyât tette kôzzé; elôadâsokat tartott, az utôbbiak kôzt

"Selmecbânya as the Birthplace of Technical Sciences in
Hungary" cimmel a clevelandi âllami egyetem Ethnie
Programja keretében; a Gould Corp-nél "Principal Metallurgical Staff Engineer" lett.
Magoss Imre szakfolyôiratokban és gyûjteményes munkâkban 6 urolôgiai tanulmânyât kôzôlte, tudomânyos târ-

sasâgokban fejtett ki tevékenységet, 4 intézménynél szaktanâcsadôi szerepet tôltôtt be; India 5 egyetemén mint lâtogatô professzor adott elô; az Indiai Urolôgusok Târsasâga,

mint "Distinguished Guest Lecturer"-t ezûst plakettel tûntette ki.

Makk Éva tôbb kiâllitâson és az Egyesûlt Âllamokban
hathetes mûvészi kôrùton vett részt, ûjabb értékes festményeket alkotott.

Makk Imre tôbb kiâllitâson és az Egyesûlt Âllamok terûletén 3 hônapig tartô mûvészi kôrûton vett részt, szâmos
ûjabb értékes festményt alkotott.

Marina Gyula "Régiségtanulmânyaim" cimmel korâbban
Kârpâtaljârôl kezdett cikksorozatât folytatta a pittsburghi
"Magyarsâg"-ban.
Mehrle Tamds tôbb hittudomânyi tanulmânyât kôzôlte
a mûncheni "Életûnk"-ben. (Itt emlitjûk meg, hogy lakô-

helyéûl "Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cimû
kôtetûnkben tévesen tûntettûk fel a németorszâgi Freiburgot
a svâjci Fribourg helyett.

Miska Jdnos a kanadai fôldmûvelésûgyi minisztérium 5
kutatôintézetében tanfolyamot vezetett a modem, komputeres
kônyvtârtechnika alkalmazâsârôl a tudomânyos kutatâs szol-

gâlatâban. Angol és magyar nyelven irodalmi elôadâst tartott,
az "Annotated Bibliography of Canadian Studies on Hun-

garians" dmû mû befejezéséhez pedig "grant"-et kapott.
Mohai Szabô Béla 62. szobrât fejezte be. "A jôvendô
védelmében" cîmû alkotâsât arany éremmel tûntették ki.

Molndr Jôzsef hiradâstechnikai vonalon elektromos és
elektronikus méréseket, a komputerek alkalmazâsânak terû-

letén pedig kutatâsokat végzett; munkâssâgânak eredményeit
kitûntetéssel jutalmaztâk.
Molndr Ldszlô kisebb arcképeket és Bad Hall egyik kâpolnâja részére két vallâsos târgyû mûvet festett; Ausztria
kivâlô mûvészei sorâba iktattâk.

Molndr Zsigmond iréisait a torontôi "Amerikai Magyarsâg"
rendszeresen kôzôlte; szâmos ûnnepi megemlékezést mondott.

Moravcsïk Gyula adatai helyett "Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" c. kôtetbe tévesen kerûltek Moravcsik J.

Mihâly adatai. Helyesbitésként kôzôljûk,
Gyula életrajzi és egyéb adatait nem kôzôlte.

hogy Moravcsik

Môr Jôzsef "Ârpâd apânk" és "Boldogasszony, hazânk
pâtronâja" cîmmel két nagy alakû festményt alkotott.

Nagy Âkos Ausztrâliâban folytatta az "Értesitô" cimû
idôszaki lap szerkesztését, és régebbi cikksorozatât készitette
elô ûjabb kiadâsra ônâllô kôtetben.
Nddas Jdnos, mint az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos
elnôke és az Erdélyi Vilâgszôvetség fôtitkâra fejtett ki kûlôn
is emlitésre méltô tevékenységet.

Negyedi Szabô Margit tôbb tanulmânyt és novellât îrt;
verseit a szabad fôldôn megjelenô magyar lapok gyakran
kôzôlték.

Németh Ernô 11 versét a Kanadai Magyar Irôk 8. anto-

lôgiâja, néhâny mâs kôlteményét tôbb magyar ûjsâg és folyôirat kôzôlte.

Noël Péter "Qjuantummechanical and Relativistic Wave
Theory" cîmû tanulmânyât, amely kutatâsainak eredményét
foglalta ôssze, a kanadai Calgaryban a 33rd Annual Technical
Meetingen is bemutatta.

Nowotny Alajos "Bénéficiai Effects of Endotoxins" és
"Pathological Membranes" cîmmel két tudomânyos szakkônyvet szerkesztett, kûlônbôzô szakfolyôiratokban 7 értekezését kôzôlte.

Nyirddy-Szabô Imre

vâlogatott

elbeszéléseit

rendezte

sajtô alâ, irodalmi pâlyamûvôn dolgozott, repûléstôrténeti

adatokat gyûjtôtt és tôbb elôadâst tartott.
Ormai Jdnos "A Dunâtôl a Grand Canyonig" dmmel
érdekfeszîtô korrajzot irt, ahhoz 70 illusztrâciôt készltett; tôbb
nagy méretû festményt alkotott. A Grand Canyonba tervezett

270 m (900 lâb) magas kopjafâja "âbrândkép egy vallâskôzi
zarândokhelyrôl".

Cime:

"A

magyar

tragédia sirfejfâja"

(angolul: "Tower of Peace").
Os-Nagy Istvdn festményeivel a franciaorszâgi Marseilles
vâros nagy dijât s a pârizsi "Arts-Science-Lettres" akadémia
ezûst érmét nyerte el.
Petry Béla olajportrékat, akvarelleket és nemesi cimereket

festett,

"ex

libris"-eket,

kônyvillusztrâciôkat készitett,
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nagyobb kûlfôldi kiâllitâson aratott sikereket, tôbb elisme-

résben és kitûntetésben részesûlt; a magyar népmûvészet
kialakulâsâval kapcsolatos tudomânyos munkâjât is folytatta.
Ruttkay Arnold a torontôi "Amerikai Magyarsâg" és az
ausztrâliai Sydnyben a magyar râdiô âllandô munkatârsa-

ként mûkôdôtt, szâmos emigrâns magyar lapban kôzôlte
îrâsait;

Venezuelâban és

Észak-Amerika tôbb vârosâban

irodalmi elôadâsokat tartott.

Sadry Éva nyugati lapokban és folyôiratokban 25 kisebb
cikkét, 7 versét kôzôlte, kônyvet szerkesztett, Mûnchenben
irodalmi, Luganôban két gyûjteményes képzômûvészeti ki
âllitâson vett részt s mint a SMIKK elnôke,

ugyancsak

Luganôban tanulmânyi napokat rendezett.

Sdndor Andrds a Magyar Iskolai Értesitô ûj kiadâsât
rendezte sajtô alâ.
Sirchich Ldszlô tôbb felvidéki vonatkozâsû tanulmânyt

és cikket irt, elôadâsokat tartott.
Somogyi Ferenc az "Amerikai-Kanadai Magyar Elet"
hasâbjain szâmos cikket és kisebb tanulmânyt kôzôlt, az
elsô vilâghâborû tôrténetérôl 9 elôadâst tartott.
Somogyi Lél "Hungarian Insights" cimmel angol nyelven

idôszaki lapot szerkesztett, angol nyelven cikkeket és tanulmânyokat irt, a clevelandi âllami egyetemen vâllalati
ûgyvezetési szaktanfolyamot vezetett.
Szabô Magda templomi hangversenyt adott, tôbb zenés
elôadâst tartott; tanulmânyokat irt.
Szabô Pdl orvostudomânyi szaktanulmânyait kôzôlte németiil, 7 tudomânyos târsasâg keretében fejtett ki tevékeny-

séget. Az Accademia Italiana illetékes tagozata nagykereszttel tûntette ki.

Szathmâry Kâroly Ausztrâliâban, Uj-Zélandban, Caracas,
Buenos Aires és Sac Paulo vârosaiban a m. kir. csendôrség
megalapitâsânak 100. évfordulôjân, Torontôban rendezett
ûnnepélyrôl filmbemutatô elôadâsokat tartott, az MKCsBK
és az Erdélyi Vilâgszôvetség keretében végzett értékes munkât;
szâmos magyar cikket irt.

Szendrey Tamâs kûlônbôzô tudomânyos folyôiratokban
konferenciâkon és

tôrténettudomânyi értekezéseket kôzôlt,

alkalmi felkérésre szakelôadâsokat tartott.

Széll Tamâs két kémiai szaktanulmânyât kôzolte; 19
orszâgban a nemzetkôzi oktatâs kérdését tanulmânyozta;
Bogotâban, Buenos Airesben, Rio de Janeirôban és Santiago
de Chilében tanâroknak, Athensben, Bécsben, Hamburgban, a nigériai Ile-Ifében, Jakartâban és Manilâban pedig
egyetemi hallgatôknak tartott elôadâst.
Szilassy Sândor kônyvtârtudomânyi szaktanulmânyokat,
magyar hetilapokban tôrténeti vonatkozâsû szakcikkeket kô

zôlt. Az utôbbiak kôziil kûlôn emlîtésre érdemes az "Ûj
Lâtôhatâr"-ban megjelent cikke, amelynek cime: "Az amerikai magyarsâg a mâsodik vilâghâborûban". Ezenkivûl
elôadâsokat tartott és magyar kôzmûvelôdési egyesûletekben
mûkôdôtt, Philadelphiâban magyar kônyvtâr létesîtésében
vett részt.

Szirmai Endre angol, francia, olaszt stb. nyelven 48
tudomânyos szakcikket, magyarul mintegy 25 szépirodalmi
prôzât vagy verset kôzôlt, nemzetkôzi tudomânyos kongreszszusokon vett részt és adott elô, gyôgyszerek hatâsât (a
Szirmai-féle "Togal Effect"-et) és mellékhatâsât (a Szirmai-féle
"Side Effect"-et) hatârozta meg. Vilâgszerte nôvelte a Szirmaiarchivumok szâmât. 60. szûletésnapjân tôbb orszâgban

ûnnepelték és szâmos kitiintetésben részesîtették. akadémiâk,
egyetemek tiszteletbeli tagsâgokkal, cîmekkel ruhâztâk fel.

(Az Ârpâd Akadémia is ôrôkôs tiszteletbeli tagjâvâ vâlasztotta.)

Szôts Pz^Tnoj olajjal vâszonra 90x96 cm nagysâgû 12 képet
festett 10 reformâtus, 1 katolikus és 1 evangélikus magyarorszâgi templomrôl a kaliforniai Ontariôba.
Thiery Akos a românok eredetével kapcsolatban bizânci

kûtfôket tanulmânyozott. Kutatâsainak eredménye a "Bizânci
krônikâsok adatai a roman nép eredetérôl" cimû 32 oldalas
kézirat, amely rôvidesen angolul is megjelenik.
Thiery Ilona tôbb rôvidebb és "Jûlia" cîmmel hosszabb
elbeszélést îrt.
Valentin Béla az ausztrâliai Adelaide és az ohiôi Cleveland

vârosâban, valamint mis helyeken rendezett kiâilîtâsokon
mutatta be festményeit; restaurâlâsi munkât is végzett.
Mûvészetének elismeréseként a

"Croix du Combattant de

l'Europe" kitûntetést kapta.
Valentin Ôdôn olaj- és vizfestményeket, valamint porcelânmûveket restaurait. Az utôbbiak technikâjânak leîrâsâi
sajtô alâ rendezte. Mûvei kôziil tôbbet Clevelandben is kiâllîtott.

Varsânyi Gyula helyszini kutatâsok alapjân a dân, friz,
magyar és német kisebbségek szociolôgiai, tôrténelmi és
nemzetkôzi jogi helyzetét vizsgâlô tanulmânyt adott ki "Border
Is Fate" cîmmel. Ugyanerrôl a kérdésrôl az 5. ausztrâliai
magyar talâlkozôn is elôadâst tartott Sydneyben. A délausztrâliai magyar érettségi vizsga bizottsâgânak hatodszor volt
elnôke.

Vdrdy Béla szakirodalmi munkâssâgân tûlmenôen, mint
a pittsburghi Duquesne egyetem tôrténeti tanszékének vezetôje, nagyszabâsû tôrténettudomânyi konferenciât rendezett,
amelyen mintegy 270 tôrténész elôtt szâmos magyar kérdés
is megvitatâsra kerûlt.
Vladdr Gdbor venezuelai napilapokba gazdasâgpolitikai
cikkeket îrt; magyar lapokban is gfyakran jelentek meg îrâsai.
A Kereskedelmi Kamarâk Orszâgos Szôvetségének nagygyûlésén az "employment capacity"-vel kapcsolatban két
nagyobb elôadâssal szerepelt és vitavezetô volt, gazdasâg
politikai terveket készîtett és elôadâsokat tartott, egyhâz-

gondnoki tennivalôkat végzett.
Wass Albert két angol kônyvet îrt. Mindkettô 1982-ben
jelent meg. Az egyik: "Eliza and the House that Jack built". Ez

a tôrténelmi regény az 1800-as években az Ohio-folyô vôlgyében kezdôdô szénbânyâszatra és ûvegiparra vonatkozô
kutatâsok eredménye. A mâsik: "History of Astor on the St.
Johns". Tôrténeti tanulmâny, amely a floridai Historical
Society felkérésére készûlt. Észak-Amerika terûletén tôbb

elôadâstis tartott. A "Transylvanian Q.uarterly"-t szerkesztette

és "Hagyaték" cimmel készûlô legûjabb regényén dolgozott.

Ûj tagok meghtvâsa
Az Igazgatô Tanâcs elôterjesztésének egyhangû elfogadâsâval — kimagaslô értékû, kôzismert alkotô tevékenysége

vagy az Ârpâd-pâlyâzatokon Àrpâd-éremmel

kitûntetett

mûve alapjân — meghîvâs ûtjân
rendes tag lett:
vitéz Csik Lâszlô dr. (Olivos, Buenos Aires, Argentîna)

belgyôgyâsz, a MAV-kôrhâz, majd az argentin Nukleâris
Intézet volt fôorvosa a tudomânyos,

Fênyes Ivân (Caracas. Venezuela) okl. gépészmérnôk.
volt magyar és nyugalmazott venezuelai mûegyetemi tanâr
a tudomânyos,

Kesserû Istvân dr. (Buenos Aires, Argentîna) nôgyôgyâsz
és endoktrinolôgus szakorvos, egyetemi tanâr a tudomânyos,

Laffers Zoltdn dr. (Bochum-Langendreer, NyugatNémetorszâg) szemészeti osztâlyvezetô fôorvos, megbizott
egyetemi elôadô a tudomânyos,
Nagyvâry Jôzsef dr. (Collège Station, TX) vegyész,
egyetemi tanâr a tudomânyos,
R. Vadnay Zsuzsa (Locamo, Svâjc) irô és hirlapirô az
irodalmi,

Theész Jdnos dr. (Buenos Aires, Argentîna)
kônyvkiadô a tudomânyos fôosztâly keretében;

orvos,

levelezô tag lett:

dr. Ndnay Endréné Medvegy Mdrta (Los Angeles, CA)
szîn- és elôadômûvész a mûvészeti,

Pap Gyula (New Brunswick, NJ) îrô az irodalmi,
dr. Pohrné Temesvdry Anna (St. Petersburg, FL) kôltô
és îrô az irodalmi,

Szluha Istvdn dr. (Troy, MI) îrô az irodalmi,

Szuchy Tibor dr. (Los Angeles, CA) festômûvész, mûtôrténész a mûvészeti,

Tarné Lévay Pdlma (Valencia, Venezuela) kôltô az
irodalmi fôosztâly keretében.

Az Ûgyrend kiegészûése
A korâbbi kôzgyûlések hatârozatai és az Igazgatô Tanâcs
gyakorlata alapjân a fôtitkâr javaslatâra a kôzgyûlés egy-

hangû hatârozattal az Ûgyrendet a kôvetkezô 2'^ ponttal
egészîtette ki:

Az a tag, aki az Ârpâd Akadémia céljânak elérését és
feladatânak ellâtâsât bârmilyen môdon megneheziti vagy
akadâlyozza, és aki széthûzâst szît, bârmelyik tagtârsânak

jô hîrnevét rontja vagy a 17. pontban foglalt kôtelezettségeit
kôvetkezetesen elmulasztja, egyéni mûkôdésének eredményeirôl évente nem kûld tâjékoztatôt és feikérését (meghivâsât) kôvetô hârom éven belûl székfoglalô elôadâsât az

Igazgatô Tanâcs rendelkezéseinek megfelelôen nem tartja
nieg: a névsorbôl tôrôlhetô. A tôrléssel a clevelandi Magyar

Târsasâg ôrôkôs tiszteletbeli tagsâga is megszûnik.
Flôridn Tibor elnôk javaslatâra a kôzgyûlés elrendeli a

hatârozat minden taggal tôrténô kôzlését.

Székfoglalô és màs elôaddsok
Fésûs Andor:

FÉLSZÂZAD SZEMÉSZET VILÂGSZERTE

Szakmabeli képességeimet boldogult emlékû, vilâghires
hazânkfia, Blaskovics Lâszlô professzor oldalân fejleszthettem, képesitésemet is tôle nyertem, s ez hozzâsegîtett mindenhol érvényesûlésemhez. Mivel szemészeti mûkôdésemet
valôban "vilâgszerte" gyakoroltam, engedtessék meg nekem,
hogy "per tangentem" vâzoljam vândorlâsaimat.
Budapest ostromât pâr nappai megelôzve kis kocsimon
csalâdostôl és hazai mûszereimmel, amelyekkel mâig is
operâlok, Bécsbe kerûltem. Itt mindjârt ajânlatot kaptam,

hogy Ausztria nehézipari vidékén, Bruck/Mur vârosâban
letelepedhetek. Itt aztân bat évig mûkôdtem, hamarosan
az osztrâk âllampolgârsâgot is megkaptam. Ez hozzâsegîtett
ahhoz, hogy még a hlres Pillât bécsi professzor tâmogatâsâval egyetlen szemésze lettem annak a szakorvosi csoportnak, amelyet Ceylon kért az osztrâk kopmânytôl.

A colombôi "Victoria Mémorial Eyehospital"-ban megint
bat évig dolgoztam. Azutân a megajâniott ceyioni âllam-

polgârsâgot elhâritottam és az Egyesùlt Âllamokba, egyenesen Baltimore-ba jôttem ât, aboi azôta is magângyakorlatot folytatok. Innen szemészeti konferenciâk lâtogatâsâval —

ûgy is mint tanâcsadô (consultant) — tovâbbi orszâgokba,
fôldrészekre (Afrikâba, Ausztrâliâba, Dél-Amerikâba) is
eljutottam, az Amerikai Orvosszôvetség ônzetlen, emberbarâti akciôja keretében pedig ônkéntesen Vietnamba is
elmentem, hogy ott a polgâri lakossâgot istâpoljam.

Vilâgraszôlô "csavargâsaim"

tapasztalatainak

birtokâ-

ban ôsszehasonlitâsokat tudok tenni a szemészetben elôfor-

dulô kûlônbôzôségekrôl.
Laikus szâmâra mindjârt szembetûnô kûlônbségek mutatkoznak a szemrés vâgâsa meg a szem szîne tekintetében

a fehér embernél, a réz- vagy fekete bôrûeknél — Teremtônk

jâtékos szândéka szerint —, nem pedig az "evolûciô" folytân.
Fénytôrési kûlônbségek terén: a vadnyugatiak "sasszemûek", a kôzel- és kôzép-keleti fajtâk normâlis lâtâsûak;
de mâr a tâvol-keletiek, fôként a japânok, rôvidlâtôk. A

fehér ember minél kimûveltebb, annal inkâbb sztigmatizmussal (szemtengelyferdûléssel) bîr.
A szemek baktériumoktôl eredô fertôzôdése az âltalânos

higiénikus viszonyokkal van arânyban,

igy

az

Egyesûlt

Allamokban a legcsekélyebb ; mâr tôbb kontinensen és az
âltalânos tisztâtalansâg arânyâban mindinkâbb nôvekvô
kelet felé. Az effajta megâllapitâs vonatkozik a "trachoma"

elterjedettségére is. Az Eg^yesult Allamokban egészen ritka,
csak Texasban fordul elô; Eurôpâban kelet felé mind tôbb;

Magyarorszâgon a murakôzi vendek kôzt akadt. De a
trachoma igazi hazâja a muzlimok lakta orszâgok terulete,
kûlônôsen a sivatagok kôzelségében. Allergiâs szemgfyulladâsokkal viszont trôpusi orszâgokban alig talâlkoztam. Eurô-

pâbôl kevésre emlékszem, de Amerikâhan jôformân âltalânos.
A katarakt — a szemlencse elhomâlyosodâsa. a "sziirke

hdlyog" —képzôdése fehér embereknél âltalâban a hatvanas
években kezdôdô ôregedési jelenség; jôrészt a tâplâlkozâs

vitaminhiânyossâgânak

tulajdonîthatôan.

Ezzel

szemben

a minden évszakban vitamindûs gyûmôlccsel

megâldott

trôpikus orszâgokban — fôként Indiâra célzok

a hâlyog-

képzôdés mâr a negyvenes években is gyakori, mivel az értékes vitaminokat a mindenkori "curry"-ben (az erôs fûszerekkel
készltett indiai mârtâsban) elfôzik. Mâsrészt az ottani intenzîv insolatio (a napfény hatâsânak valô âllandô kitevés)
is kétségtelenûl hozzâjârulô tényezô.
A "glaucoma" — "zôld hdlyog" — vilâgprobléma. A
kôzelmûltban jârtam Kînâban és megâllapithattam, hogy
az ottani elôfordulâs alig marad az Egyesûlt Allamokban
tôrténô elôfordulâsok statisztikâja môgôtt. A szemgolyô —
a nem kellô folyadékelvezetés kôvetkeztében — a felgyu-

lemlô abnormâlis nyomâstôl zôldes szînt vesz fel, ami a lâtâst
(a hiânyos helyi vérkeringés kôvetkeztében) lerontja vagy
plane — orvosi beavatkozâs hijân — kioltja. Ezzel szemben
az âltalânos vérkeringési zavar a legsûlyosabb szôvôdményekkel
jâr, ami a szemgolyôban magas vérnyomâs, érelmeszesedés,
meg aztân nebéz italok fogyasztâsa kôvetkeztében tôrténik.
Az Egyesûlt Âllamokban minden mâsodik idôs embemek
magas vérnyomâsa van. Ezért a szemészeti gyakorlatban
elfogadottâ lett az a kôvetelmény, hogy a 35. életéven felûl
mindenkinél minden vizsgâlatkor meg kell mérni a szemgolyôk belsô nyomâsât.
A vérerek falânak âteresztô képességétôl fûgg a finom

érzékszervek sorsa. A recehârtya legérzékenyebb pontja,
"az éleslâtâs helye", korân szenvedhet fogyatékossâgban.
Es ebben jelentôs szerepe szokott lenni a cukorbajnak, amely
ezen kivûl a hâlyogosodâst is gyakran elôidézi.

Rosszindulatû daganatok a szemben is képzôdhetnek
mindenûtt a vilâgon, de arânylag nem gyakorta. Mégis
dôbbenetesen
megmagyarâzhatatlan
marad
szâmomra
szakmai emlékeim kôzûl a legszomorûbb, amikor a bangkoki klinikânak egy szobâjâban 5 aprô 3-5 éves gyermeket
talâltam vakon. Kettônek mâr mindkét szemét kivették, a

tôbbi hâromnak mâr csak egy szeme volt, de mindegyiknél
esedékes volt mâr — életmentés szempontjâbôl — a mâsik
szem enukleâlâsa (kivâjâsa). A kalauzolô orvos arrôl tâjékoztatott, hogy a kôzelmûlt néhâny év sorân Thaifôld északi
részébôl tucatnyi ilyen retinoblastomâs gyermeket hoztak
be hasonlô szomorû sorsra.

Hiânyos vagy egyoldalû tâplâlkq^âs, fôként az A vitamin
hiânya. a testfelûlet legérzékenyebb részét, a szaruhârtyât

kikopâssal tâmadja meg, ami elhomâlyosodâst, végeredményként âtiâtszatlan hegképzôdést okoz. Minthogy az ilyen
szem belseje megkîmélt marad, az effajta vaksâg kijavîthatô ûgy, hogy a korong alakûan kivâgandô âtiâtszatlan
"ablak" helyébe "vendégszembôl" nyert, âtlâtszô szaruhârtyarész-"ablakot" helyezûnk be, rôgzîtûnk mûtétileg.
Ilyen vonatkozâsban lâtâsmentô mûkôdésem legértékesebb eredményét Ceylonban értem el, aboi gyakori volt a
"keratomalacia" (a szaruhârtya rendellenessége), de elôttem
senki sem tudott az ilyen szerencsétleneken segîteni. Tervbe
vettem tehât a cornea-âtûltetést, de ehhez, sajnos, nem
âllt rendelkezésemre "anyag". Abban az idôben még nem
léteztek "cornea bank"-ek, ezért az a gondolatom tâmadt,

hogy a Ceylonban gyakori kivégzések révén szerezzem be
mûtevési tervem megvalôsitâsâhoz a sziikséges anyagot. Hâlâs
betegemet, a szenâtus elnôkét sikerûlt megnyerni tervemnek. A nekem szintén lekôtelezett buddhista szerzeteseket

pedig meggyôztem arrôl, hogy a mâsvilâgi îtélkezéskor a
gyilkosnak érdeméûl tekintik, hogy vak emberen segltett. A
tôrvényhozâs elfogadta azt a javaslatot, hogy "a kivégzettek
hullâi tudomânyos célra felhasznâlhatôk legyenek". Igy
tehât hozzâjutottam egészséges, fiatal, friss, az âtûltetéshez
ideâlisan megfelelô szaruhârtyâkhoz, amelyeket az akasztâsok utân félôrâval beoperâlhattam a mûtôasztalon mâr
elôkészitett vak pâciensek szemeibe. Emlékezetem szerint

vagy 100 vak embernek sikeriilt îgy visszaadnom maradandô
jô lâtâsât.
A szemészet tôrténetében pâratlan "Executed Prisoners

Eye-Bank"-em (a kivégzett foglyok szemtartaléka) Ceylonbôl valô tâvozâsomat kôvetôen rôvidesen ônmagâtôl megszûnt,
mert az uralomra kerûlt ûj rezsim a halâlbûntetést eltôrôlte.

A mûvelt vilâgban azôta sok "cornea bank" létesûlt. Az

Egyesûlt Allamokban a legsikeresebb — tudomâsom szerint —
Baltimore-ban van. Arrôl is értesûltem, hogy a dél-afrikai

fokfôldiek Ceylonban "fîôk" létesitését vették tervbe. îgy
remélem, hogy — a kôltô szavaival — "mit én nem egészen
dicstelenûl kezdék", folytatjâk a ceyloniak teljes dicsôséggel.

Lengyel AIfonz:
AZ AKADEMIKUS KLASSZICIZMUS,

MINT A XIX. SZÂZADI MAGYAR ELLENÂLLÂS
STILUSA

A XVI. szâzad mâsodik felében a katolikus hitet pârtfogô
Habsburg ônkényuralom erôs hatâst gyakorolt a megszâllâsa alatt levô magyarok szociâlis, kulturâlis és vallâsi életére.
Ennek ellenhatâsâra a tôrôktôl még meg nem szâllt Erdélyben a magyarsâg az erdélyi fejedelem uralma alatt protes-

tânssâ vâlt, a magyarsâg tôbbi része pedig a mohamedân
tôrôkôk megszâllâsa alatt sînylôdôtt. Az 1699. évi felszabadîtô hâborû, amely a tôrôkôket a Balkânra vetette vissza,
sem hozott sok jôt a magyarsâg szâmâra. A nyugati hatalmak akkor sem értették meg a keletrôl a Duna vôlgyébe
szakadt, nem szlâv és nem germân magyarsâg stratégiai
fontossâgât.

A

tôrdk uralombôl valô felszabaditô hâborû

befejezése utân a nyugatiak belcegyeztek abba, hogy a szabad
magyar

kirâlysâg visszaâllîtâsa

helyett

Magyarorszâgot

a

Habsburgok ôrôkôs tartomânyaik kôzé iktassâk be. II. Râkôczi
Ferenc megkîsérelte a Habsburg-csâszârsâg alatt levô teriiletek felszabaditâsât, a vârt tâmogatâst azonban nem kapta
meg, a harcot elvesztette, Erdély tehât szintén a Habsburgok
uralma alâ kerûlt.

A bécsi barokk irânyzatû Szépmûvészeti Akadémia 1692ben nyitotta meg kapuit. A barokk stîlus ezen az akadémiân
keresztûl volt hivatott az ôsszes Habsburg tartomânyba behatolni. A magyar izlés ezt elvetette, a barokk mûvészetet
az osztrâk elnyomôk mûvészetének tekintette.

Ebben az idôben Eurôpa-szerte nagy gazdasâgi és politikai vâltozâsok tôrténtek. A feudâlis regionalizmust a
centralizâlt abszolut monarchia vâltotta fel. A Habsburgok
kôzponti hatalmuk kiterjesztése és fenntartâsa érdekében
XIV. Lajos francia kirâly egyeduralmât és annak akadémiâjât vették példaképûl. Az is észrevehetô azonban, hogy
bâr kormânyzâsi rendszerûl és annak fenntartô intézményéûl a francia példât kôvették, mûvészeti stîlusban és îz-

lésben az olasz barokkot pârtoltâk. Talân azt is meg kell
emlitenûnk, hogy a francia és a Habsburg kôzponti hatalom kiterjesztése kôzôtt is lényegesen nagy kûlônbség volt.

Ezt a kûlônbséget az a tény okozta, hogy XIV. Lajosnak
csak franciâkat kellett egységesitenie. mîg a Habsburgok

alatt egymâst gyûlôlô kûlônbôzô népek éltek. A franciâk
Versailles épîtésével és az Akadémia életrehivâsâval szâzadokig élvezhették a kultûrvilâg bâmulatât és megbecsûlését. A francia mûvészetnek és tudomânynak a francia akadémiân keresztiil valô irânyîtâsa jôtékony hatâssal volt a

korâbbi regionalizâlt francia kulturâlis és tudomânyos élet
ôsszehangolâsâra és egy szmvonalûvâ tételére. Sajnos, ez a
tôrekvés Ausztria és Magyarorszâg viszonyâban nem jutott
ilyen kifejezésre. A Habsburgok egységesîtô tôrekvése inkâbb
elnyomôan németesîtô, mint felemelôen egységesîtô volt.
A barokk stilust Magyarorszâgra a jezsuitâk hoztâk. A
kezdeti barokk épîtészet mesterei Olaszorszâgbôl jôvet Bécsben mintegy épîtészeti dinasztiât teremtettek meg. Az olasz
épîtészeken keresztiil késôbb tipikusan ausztriai barokk stilus
fejlôdôtt ki, amely aztân Bajororszâgra és Bohémiâra is kiterjedt. Annak ellenére, hogy a barokk épîtészet a jezsuitâkkal érkezett Magyarorszâgra, a legtôbb magyar jezsuita
templom szentélye négyszôgletes és nem félkôrîves zârôdâsû.
A homlokzatot illetôen azonban néhâny magyarorszâgi jezsuita
templomon a jezsuitâk rômai fôtemplomânak, az "Il Gesu"nak hatâsa mutatkozik.

Nagyszombatban, az ellenreformâciô fôfészkében két
olasz épîtész, Pietro és Antonio Spazzo épîtette a jezsuitâk
nagytemplomât. A templom belsô elrendezése a jezsuitâk
rômai fôtemplomânak alaptervéhez hasonlô. A templom
felépîtése azonban kôvette a helyi osztrâk gôtika magassâgi
méreteit és kéttornyos oromzatât, de templomablakai a
Michelangelo âltal épîtett Campidoglio és Peruzzi Palazzo
Massimi egyes ablakainak stîlusâra hasonlîtottak. Ezt a
motîvumot még nem lehet barokknak nevezni, bâr a barokk
késôbb kis môdosîtâssal ezeket az ablak-tîpusokat a késôi
reneszânsztôl âtvette.

A nagyszombati jezsuita templomnâl a homlokzat az "Il
Gesu"-hoz hasonlôan szintén tôbb emeletre tagosult. A két
nagy torony alkalmazâsa azonban az "Il Gesu"-t6l âtvett
hâromszôgletû oromzat és az azt kétoldalrôl megtâmogatott
spirâlis architektonikus dîszîtô elemek hatâsât nagymértékben lekicsinyîtette.

A kassai jezsuitâk temploma mâsik ékes példâja annak,
hogy Magyarorszâgon hogyan môdosîtottâk az "Il Gesu"
tîpusû templomokat. A tôbb emeletre osztott oromzat viz-

szintes tagozôdâsa ennél a templomnâl is az "Il Gesu" tîpusâra emlékeztet. A hâromszôgletû oromzatot azonban az
épîtész teljesen lecsôkkentette és az ormot kétoldalrôl megtâmasztô spirâlis épitészeti elemet csak mint dekorâciôt
tûntette fel.

A bécsi mûvészeti akadémia magâévâ tette és enyhén
âtalakîtotta az olaszorszâgi Bemini-Boromini keverék stilust.
Az illûziônikus "Sotto in Su" tîpusû falfestészet pedig Andréa
Pozzo egyik jezsuita tanltvânyân, Christoph Tauch-on keresztûl érkezett meg Magyarorszâgra. Az egyik legjobb példânyât ennek az illûziônikus stîlusnak Franz Sigrist festette
az egri Liceum nagytermének mennyezetére.
A

convex

homlokzatû

Bernini-Boromini

stîlus

hatâsa

az egri minoritâk templomânâl'is érezhetô. Itt azonban ezt
a stilust erôsen megmâsitotta a templom két magas tornyânak stîlusrombolô hozzâadâsa. A

homlokzaton levô nehéz

oszlopok és az azokat felvâltô kônnyû pilaszterek dlszltô alkalmazâsa Bernini rômai templomânak stilusâra emlékeztet.
Az ôsszhatâs azonban Bemini dîszitô hatâsâtôl nagyban eltérônek mutatkozik.

A XIX. szâzad elején a magyar kulturâlis és politikai
vezetôk az amerikai és francia forradalom hatâsâtôl felbuz-

ditva a magyarok szâmâra a Habsburgoktôl tôbb szabadsâgot kôveteltek. Széchenyi Istvân grôf a Magyar Tudomânyos Akadémiât alapitotta meg, hogy ezen az intézményen keresztûl is elôsegitse a fûggetlen magyar kulturâlis
és tudomânyos élet kifejlôdését. Sajnos azonban, a mûvészetpolitika nem tartozott az Akadémia kereteibe. A Magyar
Képzômûvészeti Akadémia csak I87I-ben nyitotta meg kapuit.
Magyarorszâgon 1848-ban ugyanûgy, mint Amerikâban
1776-ban a nép felkelése nem szociâlis forradalom volt,
hanem szabadsâgharc. A francia forradalom pedig mint
szociâlis forradalom lépett fel. Franciaorszâgban ugyanûgy,

mint Amerikâban vagy Magyarorszâgon, jôval a fegyveres
felkelés elôtt, a mûvészeti és kulturâlis vezetôk az ûj-klasszikus
mûvészeti irânyt, mint demokratikus politikai felfogâsuk
mûvészeti kifejezését vâlasztottâk.-' A magyarok inkâbb a

latin beszédet és îrâst kôvették, mint alâvessék magukat a

Habsburgok németesîtô politikâjânak. Hâzaik, épûleteik
és templomaik épîtésénél az ûj-klasszikus motîvumokat kedvelték, amelyeket alkalmasabbaknak tartottak politikai felfogâsuk kifejezésére is. A barokkot az ôket einyomô Habsburg-monarchia mûvészetének tartottak és azt elvetették,
inkâbb demokratikus tôrekvéseiknek szimbolumaképpen az
ôkori demokrâciâk mûvészetét, a klasszicizmust vâlasztottâk.

A korai klasszikus templomok kôzûl a debreceni kâlvi-

nista nagytemplom âll ékes példânak. A templomot Péchy
Mihâly épitette, aki még pâlyâja kezdetén a barokk épitész,
Fischer von Erlach hatâsa alatt âllott. Péchy megtartotta
a barokkos ovâlis alaprajzot, de a templom homlokzatâra
mâr ôkori rômai templomhoz hasonlô ûj-klasszikus homlokzatot emelt. Ezt a klasszikus hatâst

azonban elrontotta

azzal, hogy a klasszikus bejârathoz két barokkos tornyot is
épitett.

Pest és Buda vârosszépitésénél is a klasszikus stilus vâ-

lasztâsa mintegy vâlasz volt a bécsi kormâny germanizâlô
tôrekvéseire. Ennek a komak két legkivâlôbb épitésze Pollâk
Mihâly és Hild Jôzsef volt. Pollâk Pesten szâmos palotât,
Pesten kîviil pedig szâmos rezidenciâlis lakot és falusi kûriât
épitett jôl kifejlett klasszikus stilusban.

Magyarorszâgon jobban elôfordult, mint mâshol, hogy
az ûj-klasszicizmus nem pontosan kôvette a klasszikus gôrôg
vagy rômai modellt. Példaként lehetne megemliteni a Nemzeti
Mûzeum épûletét. Itt Pollâk egy octo stilusû rômai templom
"portico"-jât utânozta. Az épûlet tôbbi részét pedig egy XVI.
szâzadbeli olasz reneszânsz palota mintâjâra épitette. Hild
Jôzsef egy ideig Pollâk klasszicizmusât kôvette, majd a romanticizmus irânyâban hajlott el. Hild az egri székesegyhâznâl Pollâk Nemzeti Mûzeumâhoz hasonlôan a toszkânai

reneszânsz klasszicizmusra utalô épûletet emelt, amit aztân
ôkori rômai hexas-stilusû portico-val ékesitett.
A kisebb épitészek is âtvették ezt a stilust. Vajtha Ferenc
az enyingi templomnâl is ezt a kettôsséget vâlasztotta. A

templom bejâratânak ô is klasszikus hexa-stilusû portikôt
alkalmazott a templom olasz reneszânszra utalô épûletéhez.
Az ôkori rômai Pantheonra utalô gôrôg-rômai kerek-

templomok stilusa is hasznâlatos volt a magyarorszâgi ûjklasszikus épûleteknél. Esztergomban Pach Jânos a Szent
Annârôl elnevezett kerektemplomot az ôkori rômai Panthéon
mintâjâra épitette. A szilvâsvâradi reformatas templom
pedig egy ôkori rômai Venus-templom és annak prostilustetrastilus portico-jânak stîlusât kôveti.
A bécsi barokk szobrâszat Magyarorszâgon mint kûlsô
és belsô épîtészeti diszités jelent meg. Az ôriâs barokk szob-

rokat azonban nagyjâbôl a templomokon belûl levô fûlkés
falmélyedésekben helyezték el. A bécsi barokk szobrâszat
legékesebb magyarorszâgi példâi Johan Anton Kraussnak
a jâszôi premontrei templom szâmâra készitett szobrai
lennének.

A XIX. szâzad elején a stîlus-irânyzat a szobrâszatban
is az épitészethez hasonlôan barokkellenesnek mutatkozott.
A magyar festészet és szobrâszat az épitészetbez hasonlôan
a demokratikusnak nevezhetô ûj-klasszicizmust talâlta legjobbnak az osztrâk barokk ellen valô tiltakozâs kifejezésére.
Az ûj magyar szobrâsznemzedék annak ellenére, hogy
Bécsben tanult, amikor Magyarorszâgra visszatért, mûvészeti formâjât az ôkori gôrôg és rômai mûvészetben kereste.
Egyik legékesebb példâja ennek az irânyzatnak Dunaiszky
Lôrinc "Flora" szobra volt.

Az egyik legkivâlôbb ûj-klasszikus stilusû mûvész, Ferenczy
Istvân, szintén a bécsi Akadémia irânyzatât ellenzô stilust
keresett. Bécset elhagyta s Rômâba ment, aboi Canovâval
és Thorwaldsennel dolgozott. Pestre valô visszatérte utân
1832-ben a Magyar Tudomânyos Akadémia Mûvészeti Osztâlyânak tagja lett. A pesti Akadémia mûvészeti vonalon
ellenâllt a bécsi barokk Akadémiânak és magâévâ tette a
Magyarorszâgon és mâs kûlfôldi âllamokban mâr virâgzô
ûj-klasszicizmust.

Sajnos, a XIX. szâzad végéig Magyarorszâgon nem volt
olyan tîpusû mûvészeti akadémia, mint amit Pârizs, Rôma,

Bées életre hozott. Egyes magyar vârosokban kivâlô mûvészek
maguk kôrûl létesitettek mûvészeti iskolâkat. Azoknak az

iskolâknak azonban csak helyi és nem nemzeti hatâsuk
Ilyen iskolât alapitott 1804-ben Schauff Jânos Pozsonyban,
Hesz Jânos Mihâly 1820-ban, valamint Joô Jânos 1841-ben
Egerben és Ferenczy Istvân 1841-ben Pesten.

Ferenczy egyik szobrânak "A szobrâszat kezdete" cîmet
adta. A szobor térdelô pâsztorlânyt âbrâzol. A pâsztorlânyok âbrâzolâsa a francia realizmusban François Millet
gyakran ismétlôdô témâja volt. Millet ilyen târgyû képeit a
Bourbet âltal sugallott marxista "realizmus", mint mûvészetpolitikai realizmus kifejezéseképpen festette. Courbet,
amikor "Stûdiôm" cîmû képét megfestette, a stûdiôjâban
ûlô munkâsok és parasztok jelenlétével politikai felfogâsânak akart kifejezést adni. Lényegében Courbet "Stûdiôm"
cîmû képének szintén lehetne "A mûvészet kezdete" cimet
adni. A festmény kôzepén ûlô mûvész mellett egy mezitelen
nô, mint a festészet mûzsâja âll. A kép baloldalân zômmel
munkâsok és parasztok ûlnek és a kép jobb oldalân Courbet
szocialista értelmiségi barâtai csoportosulnak. A mezîtelen
nô nem a francia akadémia ûj-klasszikus stilusât kôvetô
személy, hanem egy mezîtelen parasztlâny tîpusa.
Ennek analôgiâjâra mondhatjuk, hogy Ferenczy térdelô
parasztlânya is Ferenczy mûvészetpolitikai felfogâsânak
egyik iskolapéldâja. Itt azonban Ferenczy nem a parasztisâg politikai erejét akarta kifejezni, mint ahogyan azt a francia
Millet tette. Ebben a parasztlânyban Ferenczy mûzsâja mint
térdeplô gôrôg-rômai istennô elevenedett meg. Ferenczy îgy
szobrâszatân keresztûl fejezte ki a barokk monarchiât ellenzô
ôkori demokrâciâk mintâjâra felépîtett modem demokrâcia
irânt megnyilvânulô fogékonysâgât.
Ferenczynek Kazinczyrôl és Kôlcseyrôl készîtett mârvâny
portréi szintén a mester ûj-klasszikus stîlusânak remekei.
Mindketten a Magyarorszâgon nyiladozô magyar irodalom

ûj-klasszikus stîlusânak ûttôrôi voltak. îgy aztân mindkettô
portréjât méltôképpen csak ûj-klasszikus stîlust kôvetô szoborban lehetett megalkotni. Ferenczy Kazinczyt, mint bôlcs

ôkori fîlozôfust elevenîti meg, Kôlcsey pedig mint papîrusztekercset tartô rômai "poeta laureatus" jelenik meg elôttûnk.
Bauer Mihâlynak az ôkori Polikleitus mûveire emlékez-

tetô "Szent Kristôf-ja és célkûti Zûllich Rudolf "Juno"-ja
tovâbbi ékes bizonyltékok a magyar klasszicizmus virâgkorânak szobrâszati eredményeire. A magyar nacionalistâk
azonban hamarosan, mâr 1830-ban kritikusan kérdezték,
hogy mi magyar a magyar klasszicizmus mûvészeti âbrâzolâsâban? Ezek a kritikusok annak ellenére, hogy a stîlusnak

magânak monarchiaellenes éle volt, nem
gôrôg-rômai mûvészeti irânyt. Az ébredezô
eszme radikâlis pârtfogôi a pâsztorokat és
magyar nemzeti ôltôzetben akartâk lâtni és
zolni ôket, mint az ôkor mezîtelen hôseit.

méitânyoltâk a
magyar nemzeti
pâsztorlânyokat
nem ûgy âbrâ-

A magyar festôk mâr elejétôl fogva sem nagyon érték
el a szobrâszok âltal képviselt ûj-klasszicizmust. Amikor a
nemzeti ôntudat ébredése elvetette a szobrâszatban elôre-

tôrô gôrôg-rômai stilust, a festôk mâr készen âlltak a nem

zeti érzés romantikus kifejezésére. A nemzeti irâny politikai
radikâlisai a magyar tôrténelem nagyjainak példâjâbôl és
a korabeli falu életébôl vârtâk a nemzeti felûjulâs forrâsât.
Ezért a XIX. szâzadi magyar festészet tôrténelmi eseményeink, nagyjaink és a falu felé fordîtotta érdeklôdését.
Markô Kâroly Nagyalfôldet âbrâzolô képei, gémeskûtjai,
mâsok tôrténelmi târgyû képei jelentették a romantikus
magyar nemzeti érzelem festészeti kifejezését. Ez az ûj irâny

késztette Izsô Miklôst is arra, hogy hellenisztikus, tâncolô

faunra emlékeztetô figurâjât âtalakîtsa a dinamikus pâsztortâncot jârô, valôsâgos hortobâgyi pâsztor alakjâra. Izsô
a mûncheni mûvészeti akadémia neveltje volt. Talân ez

volt az oka annak, hogy a tâncolô pâsztort Izsô elôszôr helle
nisztikus tâncolô mitolôgiai alaknak képzelte el. Ezt a
modelljét az ébredezô magyar nemzeti szellem hatâsâra Izsô is,
mint sok mâs mûvésztârsa Magyarorszâgon, a romanticizmus emôcionâlis kifejezô formâjâra alakîtotta ât. Lassan
a klasszicizmus, mint a Magyar Akadémia kifejezésmôdja,
megszûnt és helyébe a nemzeti romantika irânyzata lépett.
Szendrey Tamâs:
A KÔZÉP-NEMZEDÉK SZEREPE
A KÛLFÔLDI MAGYAR ÉLETBEN
— vâzlatosan —

A kôzép-nemzedék fogalma, akârcsak a kôzépkor fogâlma,
csak akkor érthetô, ha valamilyen elôzményhez és folytatâshoz viszonyîtjuk. Amikor kôzép-nemzedékrôl beszélùnk,
meglehetôsen heterogén târsasâgrôl van szô. Korâbban ezt
a réteget az "ôregedô ifjak" nenilzedékének neveztem, ami-

nél azonban a mostani meghatârozâst kifejezôbbnek talâlom. Tulajdonképpen a 25. és az 50. életévek kôzé esô korosztâlyok tagjaibôl tevôdik ôssze. Tagjainak életkorânâl
azonban sokkal tôbbet mond annak meghatârozâsa, hogy
mikor érkeztek ide. Ilyen szempontbôl is tagozôdik.
A kôzép-nemzedék elsô csoportjât azok alkotjâk, akik
az 1945-ôs emigrâciôval kemltek el Magyarorszâgrôl, ahol
még kis diâkok voltak. A mâsodik csoportba sorolhatôk azok
a fiatalok, akik 1956-ban jôttek ki, mâr itt nôttek fel, mert
otthon még ezek is a legjobb esetben csak diâkok voltak. A
harmadik csoport az 1956 ôta kiérkezettek nagy szâmâbôl
tevôdik ôssze, akikrôl alig tudunk. Statisztikai adatok szerint
az 1960-as évek eleje ôta kômlbelûl ugyanannyi fiatal ma
gyar — fôieg értelmiségi — érkezett Amerikâba, mint
1956-ban. Ide szâmithatjuk azonban azokat a magyar
szârmazâsû fiatalokat is, akiknek szûlei valamelyik elôzô
emigrâciôval kerûltek ki. Sajnos, minden jel arra mutât,
hogy harmadik nemzedéket egyik elôzô emigrâciônak sem
sikeriilt âtmentenie. Az 1848/49-es honvéd tisztek emlékét

ma mâr csak az iowai Kossuth megye neve ôrzi. Ivadékaik
a magyarsâg szempontjâbôl eltûntek. Ennek okait boncolgatni nehéz kérdés és mâsik szempont.

Szeretnék râmutatni, hogy ennek a kôzép-nemzedéknek
tagjai zômben mâr kôzvetlenûl a mâsodik vilâghâborû elôtt,
alatt vagy utân szûlettek, tehât gondolkodâsmôdjukban,
vilâgnézetiikben eltérnek, kûlônbôznek azoktôl a nemzedé-

kektôl, amelyek a mâsodik vilâghâborût megelôzô kûzdelmekben részt vettek és nézeteikért a mâsodik vilâghâborût
is megvlvtâk. Az utôbbiak felfogâsât legfeljebb csak kôzvetve
szerezték meg. Hozzâ kell ehhez tennem, hogy ez a korosztâly éppen most kerûl vezetô âllâsokba. A spanyol miniszterelnôk példâul 40, a német kancellâr 48 éves, a mi kôzépnemzedékûnk viszont itt még mindig nehezen jut szôhoz.
Elgondolkoztam a felett, vajon a mostani idôs korosztâlyok mennyi tiirelemmel viselkedtek az akkori idôsebb

korosztâlyokkal szemben. Mire emlékeznek? Hogyan jutottak
ôk (a mai idôsebb korosztâly tagjai) szerephez? Azt hiszem,
ha visszaemlékeznének arra, hogy hogyan harcoltâk ki érvényesûlésûket, hogyan vették ât a politikai hatalmat és a
tudomânyos életben a vezetô szerepet, akkor nagyobb meg-

értéssel viseltetnének velûnk, a mai kôzép-nemzedék tagjaival szemben.

Tudatâban vagyok annak, hogy a minket megelôzô
nemzedék élete (apâmé is) ketté tort, ennek egzisztenciâlis

kôvetkezményeit azonban mi mâr nem érezziik ûgy, ahogy
ôk érezték és érzik. Nekûnk a vâltozott politikai helyzetben
mâs âllâspontunk van és ezért fegyvertârsainkat nemcsak
az emigrâciôban, hanem az egyetemes magyarsâgban ke-

ressûk. Azt hiszem, nekûnk erre tôrténeti jogunk is van.

Amikor ezt a jogunkat szeretnénk gyakorolni, akkor az idôsebb nemzedékek tagjai részérôl az eddiginél tôbb jôindulatot és megértést szeretnénk kémi. Ez, azt hiszem, a
nemzedékek kôzt a jô viszonynak egyik alapfeltétele. Azt
hiszem, az utôbbi hiânyânak tulajdonîthatô (ez persze egészen személyi megjegyzés), hogy az én nemzedékembôl kevesen ûlnek itt. Pedig ennek a nemzedéknek szûksége van
az idôsebb korosztâlyok megértésére és tâmogatâsâra.
Akârhogy szâmolgatjuk is, a mâsodik vilâghâborû végétôl, amikor az idôsebb korosztâlyok ide kikerûltek, tôbb
mint 30 év eltelt. A kôzép-nemzedék fiatalabbjainak zôme
még 1956-ban nem is élt, az 1960-as évek elején szûletett.

Ôt vagy tîz év mûlva ezek a mai kôzép-nemzedékrôl mâr
mint idôsebb korosztâlyrôl beszélnek. Az intézményes magyar
élet fennmaradâsa tehât nehezen képzelhetô el a mostani

idôsebb korosztâlyok szervezetei nélkûl. Ezek nélkûl nehéz
elképzelni a magyar jôvôt Amerikâban. Viszont tôrténelmileg tâjékozott magyarsâg nélkûl sincs jôvô. A kôzépnemzedék e kôzôtt a két lehetôség kôzôtt âll.
A kivezetô ût néhâny lehetôsége;
1.) A kultûra âpolâsa gyermekeinkben. Hagyomânya-

inkat meg kell ôrîzni, de egészîtsûk ki azokat azzal is, ami
hasznos. Ezen a téren jutnak jelentôs szerephez a magyar
iskolâk, amelyek alsôfokon szép eredményeket érnek és érhetnek el. Ezeket az eredményeket azonban fokozni lehet
és kell. Létesitsûnk itt is magyar kôzépiskolât (gimnâziumot).

2.) Ne egymâst gyôzzûk meg igazunkrôl s arrôl, amit
ûgyis mindnyâjan hiszûnk és vallunk.
3.) Egymâs megbecsûlését terjesszûk ki minden magyarra.
Ne szaporitsuk szândékosan a vilâgnézeti, vallâsi és politikai

ellentéteket, amelyek a nélkûl is meglesznek.

4.) A kûlfôldi magyar sajtô és a kônyvkiadâs terén legyen âldozatvâllalâsunk az eddiginél nagyobb, de ugyanakkor fordîtsunk fokozottabb gondot a minôségi munkâk
elôtérbe helyezésére.

A kôzép-nemzedék megbecsûli a magyar mûltat s annak
értékelését itt szerzett felkészûltségével kiegészîti. Az egyetemes

magyarsâg szempontjâbôl kell gondolkoznunk. Ennek biztosîtâsa céljâbôl a kôzép-nemzedék tagjainak pârosîtaniuk kell
itteni élményeiket otthoni élményekkel, mivel nem rendelkeznek egy hosszû élet hazai tapasztalataival, mint az idôsebb korosztâlyok tagjai.
A kôzép-nemzedék elismeri, hogy az idôsebb nemzedék
viszonya merôben mâs a mai Magyarorszâggal, mint az ôvé, de
viszont az idôsebb nemzedéknek meg kell értenie,

hogy a

fîatalabb nemzedéknek szûksége van arra, hogy az egyete
mes magyarsâg szempontjait juttathassa kifejezésre.

Flôriân Tibor elnôk arra kéri az elôadôt, lépjen kapcsolatba az elôadâst bevezetô szavaiban mâr emlîtett Kesserû

Zsuzsâval, aki a Katolikus Magyarok Vasârnapja cimû
hetilapban cikksorozatot kôzôlt a kôzép-nemzedék magatartâsâval kapcsolatban. Meggyôzôdése, hogy a két vélemény kôzôs nevezôre hozâsa kialakîthatja azt a helyes âllâspontot, amely a kôzép-nemzedék viszonyât az idôsebb
nemzedékhez meghatârozhatja.
Nâdasjânos:

A KÔZÉP-NEMZEDÉK TÔRTÉNELMI HIVATÂSA
Nddas Jdnos,

az Igazgatô Tanâcs elnôke a

kôvetkezô

észrevételeket fûzi az elôadâshoz:

Sajnâlom, hogy az elôadô elhagyta a termet, elôadâsâhoz tehât tâvollétében kell néhâny észrevételt tennem. Az

âltala megnevezett "kôzép-nemzedék" elôtt az érvényesûlés

kapui Amerikâban nyitva âllnak. Ô maga is egyetemi tanâr.
Fel kell tételeznûnk tehât, hogy szemrehânyâsait a szabad
fôldôn mûkôdô s a magyar kôzéletben szerepet, sôt vezetô
szerepet jâtszô személyeknek teszi. Ezen csodâlkoznom kell,
mert éppen azt hiânyoljuk âllandôan, hogy ez az ûn. kôzépnemzedék nem csatlakozik szervezeteinkhez, nem segît ben-

nûnket munkânkban, nem érdeklôdik tôbb évtizedes élettapasztalatunk, szaktudâsunk irânt, amit pedig mi minden
âron ât szeretnénk neki adni. Tagjait hiâba hîvjuk, nem

jônnek. Pedig itt lenne a helyuk kôzôttûnk. Mi, idôsek,
ôrômmel adnânk ât nekik helyûnket. Talân éppen az elôadô az egyik kivétel, akit tudâsânak elismeréséûl legtôbbszôr kérûnk fel egy-egy elôadâs megtartâsâra.
A magyar értelmiségi fiatalsâg legnagyobb része, sajnos,

kûlôn utakat jâr, pedig sokat tanulhatna tôlûnk és talân
akkor az a magyar mûltunkra vonatkozô sok-sok tévhit,
amelyet ellenséges beâilîtottsâgû idegen forrâsokbôl, a ma
gyar tôrténelmet hamisan beâllîtô hazai tôrténelem- és mâs

magyarsâgismereti kônyvekbôl szereztek és szereznek, eloszlana. Csak azért, hogy az elôadô jôhiszemû tévedésére râmutassak, megemlitem, mint eklatâns példât, hogy évek
hosszû sera utân siirgetésemre, mintegy 6 éwel ezelôtt alakult meg az Amerikai Magyar Tanârok Egyesûlete. Mi tehât felismertûk az ûn. kôzép-nemzedékben rejlô nagy erôt,

hogy tagjai a nagyon szûkséges felvilâgositô munkâban hivatâsuk gyakorlâsa folyamân jelentôs szerepet tudnânak betôlteni a szerfelett elharapôzott hazai kommunista, tovâbbâ
szlâv, român meg mâs ellenséges propaganda ellensûlyozâsâra. Az egyesûlet, sajnos, eltâvolodott tôlûnk. Mâr a meg-

alakulâsânak elsô évfordulôjân tartott konferenciâjân nekûnk
idegen hangot ûtôtt meg, a hazai anyanyelvi konferencia
"âldâsainak" ismertetése is szerepelt napirendjén. Azôta is
mâs utakat kôvet, amit inkâbb vezetôinek tudhatunk be.
Tudjuk jôl, hogy maga Bognâr Jôzsef, a Magyarok Vilâgszôvetségének elnôke, nem egyszer kijelentette: az anyanyelvi
konferencia a magyarorszâgi kommunista kormâny politikai
szerve. Azt is egyre jobban érezzûk, hogy a magyarorszâgi
kormâny egyre erôteljesebben nekifogott a magyar emigrâciô
szervezeteinek felszâmolâsâhoz.

Itt érek el az elôadônak egyik Idvânsâgâhoz és megkérdezem, mit ért az alatt, hogy "ne szaporîtsuk szândékosan
a vilâgnézeti, vallâsi és politikai ellentéteket". Tudomâsom
szerint se vallâsi, se politikai ellentétek nincsenek kôzôttûnk.
Egymâs vallâsi és politikai felfogâsât, — az utôbbit természetesen a kommunista felfogâs kivételével — egyformân
tiszteletben tartjuk.

Vilâgnézeti felfogâs tekintetében sem lehet kûlônbség
kôzôttûnk, hacsak nem kommunista vilâgnézetrôl van szô,
mert azt nem tudjuk magunkévâ tenni.
Szerettem volna megkérdezni az elôadôt, hogy ô meddig
kîvânna ezen a téren elmenni. Remélhetôleg nem az âltalunk kifogâsolt lépésekig. Utolsô mondatâbôl, amely szerint
"a fiatalabb nemzedéknek szûksége van arra, hogy az egyetemes magyarsâg szempontjait juttathassa kifejezésre", azt
lâtom, hogy ô is hozzânk hasonlôan gondolkozik. Mi is ezt

akarjuk, csak nem a kommunista magyarorszâgi kormânnyal
valô kapcsolatok révén. Meggyôzôdésûnk szerint ugyanis a
nemzeti emigrâciô idôsebb és fiatalabb tagjainak egyarânt
az a feladatuk, hogy megôrizzék az ezeréves keresztény vilâgnézetet, ragaszkodjanak nemzeti hagyomânyainkhoz és
minden fôrumon egységesen kûzdjenek Magyarorszâg szabadsâgânak visszaâllîtâsâért. Ennek kivîvâsa érdekében fogtak fegyvert 1956-ban a kommunistâk âltal nevelt fiatalok,
ennek a célnak szolgâlatâban âldoztâk ezrek és ezrek

gondoikodâs, habozâs nélkûl életûket. És ezek a hôsôk kérik
szâmon a mai fiatalsâgtôl,

a kôzép-nemzedéktôl is,

hogy

mit tett és mit tesz a magyar jôvôért. Cserbenhagyja azokat,
akik fenntartâs nélkûl kûzdenek a magyar szabadsâgért,
amelyet még a békeszerzôdés és az Egyesûlt Nemzetek
Szervezete is biztositani igyekezett?
Magyarorszâg — minden lâtszôlagos gazdasâgi haladâs
ellenére — ma sem szabad.

A politikai helyzet ugyanaz, mint 1956 elôtt volt.
Magyarorszâg nem ura a maga elhatârozâsainak. Nemcsak
politikailag gûzsba kôtôtt, de kulturâlis, sot gazdasâgi
tekintetben sem tudja biztosîtani vagy akârcsak szolgâlni

a magyar érdekeket. Ôrômmel âllapîthatjuk meg, hogy ezt ma
mâr a hazai fiatal értelmiség egyre tôbb tagja lâtja. Tanârok,
tôrténészek, îrôk, szociografusok, sot kint jârô megbîzottak
is bâtran felemelik szavukat ez ellen az âllapot ellen és véle-

ményûkért vâllaljâk a kôvetkezményeket.

Érthetetlen és

furcsa lenne, ha a kûlfôldi fiatal magyar értelmiség ezt nem
tudnâ felfogni a maga valôjâban és inkâbb a kommunista pârt
birtokosai felé hajbôkolna s ôsszejôvetelein Kun Béla "érdemeirôl" és a vilâg kommunista vezetôinek "rehabilitâciôjârôl"
elmélkednék a helyett, hogy a szabadsâg és fûggetlenség

szôszôlôit tâmogatnâ sajtôban, értekezletein és mindenûtt.
Mindez természetesen tâvolrôl sem vonatkozik a kitûnô

elôadôra és azokra, akik vele egyetértenek, csupân arra
kîvânunk râmutatni, hovâ vezethet az ût, ha nem egységesen,
egymâs kôlcsônôs tâmogatâsâval keressuk a kibontakozâs
lehetôségeit. Keressuk a magyar nép fiainak barâtsâgât és
azok tôrekvéseit segîtsûk elô, tâmasszuk alâ, de ne a
magyarorszâgi kormânyét, amelynek — akâr akarja, akâr nem
— a szovjet érdekeket kell kiszolgâlnia!
Ha a szabad vilâgban élô kôzép-nemzedék âtvenné szerepûnket és a tôrténelmi élményekben gazdag idôsebb nemzedékkel kôzôs magyar céljaink megvalôsîtâsa érdekében
egyutt tudna dolgozni, nemcsak minden magyar vériink
elismerését érdemelné ki, hanem valôban tôrténelmi hivatâst
is teljesîtene.
PalasicsJdnos:

ANGOLSZÂSZ TÔRTÉNETÎRÔK TÉVEDÉSEI ÉS
FERDITÉSEI A MAGYARSÂGGAL KAPCSOLATBAN
Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyiket "ôreg ame-

rikâs"-nak neveznek. Ezzel a meghatârozâssal kapcsolatban
azonban tisztâzni kelI valamit. A régi vagy ôreg amerikâs
magyarok 1880 és az elsô vilâghâborû kitôrése kôzôtt érkeztek Amerikâba és egészen mas természetû csoportot alkottak, mint a tôbbi bevândorolt. A tôbbi mind valamiféle

menekûlt volt. Vagy gazdasâgi vagy politikai okbôl azzal
a szândékkal jôtt Amerikâba, hogy mihelyt lehet, visszatér
Magyarorszâgra. A régi amerikâs nem menekûlt volt. Allandô
letelepedési szândékkal jôtt. Ez nagy kûlônbség.
Itt szûlettem a clevelandi Buckeye "falu"-ban. Cleveland
nem a mâsodik legnagyobb magyar vâros Budapest utân.
Az utôbbi âllitâs csak politikai mendemonda. Ellenben a
clevelandi Buckeye "falu" a legnagyobb magyar falu volt
Oroshâza utân. 25.000 magyar lakott benne. 12.000 Magyarorszâgon szûletett, 13.000 a Buckeye faluban.

Mi tôrtént ezzel a magyarsâggal, ezzel a nemzedékkel?
Mi az a "vizes lepedô", amelyet râhûztak, hogy tagjai szégyellik bevallani, kimondani, hogy magyarok, hogy a gyâri
fômérnôk csak suttogva meri bevallani, hogy ô is magyar?

1870-ben még a kônyvek olyan ragyogôan îrtak a magyarokrôl, hogy szûletett magyar sem tudott volna kiilônbûl.
Megâllapitottâk, hogy a magyar vezetésre hivatott fajta,
elôkelô nemzet, viszont a szlâv nép szolga fajta, csak arra

lehet felhasznâlni, hogy a Habsburgok a magyarok ellen
uszîtsâk.

1910-ben, amikor Roosevelt elnôk Magyarorszâgon jârt,
vilâgosan megîrtâk, hogy az amerikai elnôknek jobban
tetszettek a magyarok és a magyar vezetôk, mint bârmelyik

nyugati orszâg vezetôi. May szerint, aki pedig nem volt
magyarbarât, az elnôk megâllapîtotta, hogy Magyarorszâgon
ugyanolyan demokrâcia van, mint Amerikâban.
De mâr 1915-ben az amerikai tôrténészek azt îrjâk, hogy
a magyar bevândorlô kôtekedô, iszâkos fajta vândormadâr.
Minden ôt magyar kôzûl négy visszamegy. De aki itt marad,
az jô polgâr lesz. Ez a megâllapîtâs nevetséges. Hogyan lehetne az, aki visszament, kôtekedô, aki meg itt maradt, az
jô magyar? Példaként arra hivatkozhatom, hogy nagyapâm
és feleségem nagyapja is visszament. Nem azért, mert akâr
az egyik, akâr a mâsik kôtekedô volt, hanem azért, mert egyik
sem âllandô letelepedési szândékkal jôtt ki.

Az elsô vilâghâhorû idején tôrtént valami, ami a magyarokrôl eddig alkotott felfogâst teljesen megforditotta.
Azt îrtâk rôluk, hogy amikor jelenlegi hazâjukat elfoglaltâk, Eurôpât sârba tiportâk s az eurôpai civilizâciôt kiirtottâk. Magyarorszâgrôl borzalmas dolgokat mondtak el. Mi
volt az oka, hogy a jôhiszemû amerikai professzorok, îrôk
hirtelen megvâltoztattâk a magyarokrôl vallott korâbbi fel
fogâst? Erre a kérdésre csak akkor tudunk vâlaszt adni, ha
az akkori nemzetkôzi helyzetet vesszûk alapul. Anglia és
Amerika kôzt szôvetség jôtt létre. Készûltek a vilâghâborûra.
Megalakult az antant. Ennek lett kôvetkezménye a vâltozâs.
De hogyan jôttem én erre râ? Amikor a mâsodik vilâg
hâhorû utân annyi értelmiségi magyar kerûlt ide, iskolai
hâlôzatot akartunk itt kiépiteni. Az egyetemeken tanfolyamokat inditottunk. Szépen ment is minden. A hanyatlâs csak
késôbb kôvetkezett be, ez azonban nem a magyarok hibâja
volt. Tudjuk, mit tôrtént Clevelandben. A vâros tônkre
ment s vele egyiitt a magyar iskolâk, intézmények is tônkre
mentek. A magyarok ugyanis szétszéledtek, eltûntek.

A Western Reserve egyetemen is tanfolyamokat inditottunk. A magyar mûvelôdéstôrténetet Somogyi Ferenc dr.
egyetemi tanâr adta elô magyar nyelven. En segîtettem a
szervezésben, aztân be is iratkoztam, Somogyi professzor

hallgatôja lettem. Tanfolyamât sikeresen el is végeztem.
Aztân râjôttem, hogy most mâr tudom a magyar tôrténelmet, de nem tudok semmi mâst a tôrténelembôl, mert itt
tôrténelmet csak azoknak tanîtanak, akik erre vâllalkoznak.

Nem ismertem a vilâgtôrténelmet. Beiratkoztam tehât egy
vilâgtôrténelmi tanfolyamra, ahol sok mindent annak rendje s môdja szerint meg is tudtam. Amikor azonban a magyarokhoz értûnk, megint azt hallottam, hogy a magyarok
elnyomtâk a kisebbségeket, a Horthy-korszak fasiszta korszak
volt és igy tovâbb.
Megmondtam a professzornak, hogy ez nem éppen igy

volt. Azt vâlaszolta, îrjam meg azt, ahogy én tudom, szakdolgozatomban, amelyet itt angolul "term paper"-nek hivnak, de csak angol kûtfôket hasznâljak, mert a magyarok
mind propagandistâk. Hozzâfogtam a kutatâshoz és mondhatom, hamarosan sok megdôbbentô dologra jôttem râ.
Akadt ugyan angol îrô, aki a hâborû elôtt nagyon szépen
emlékezett meg a magyarokrôl, de aztân véletlenûl râbukkantam arra is, hogy az elsô vilâghâborû elején Angliâban
Northcliffe lord (Harmsworth Alfred Charles William viscount, 1865-1922) vezetésével âltalânos propaganda intézet létesûlt, amelynek nemcsak az volt a feladata, hogy az
osztrâk-magyar hadseregben a harci kedvet csôkkentse (mert

volt ott ehhez elég szlâv), hanem az is, hogy az amerikai
kôzvéleményt teljesen âtâllîtsa, âtnevelje a kôzponti hatalmak ellen.

Ez az intézet alapos és tôkéletes munkât végzett. Nem
nyiltan jôtt a nép elé, nem beszédeket mondatott és nem
elôadâsokat tartatott, hanem levelezett az egyetemekkel,
professzorokkal, ûjsâgokkal, egyesûletekkel. Mindezeket alattomosan meggyôzte arrôl, hogy milyen rossz nép a német
és a magyar. Az intézet fô âltôrténésze Selon Watson volt,

akinek nem szabad megbocsâtani, hogy annyi hazûgsâgot
kôvetett el a magyarok ellen, sôt azt is kôvetelnûnk kellene,
hogy valamilyen môdon hozzâk helyre azt a rettenetes kârt,
amit ez az ember a magyarsâgnak okozott.

1918-ban hâborûs hisztéria alakult ki Amerikâban. Tôr-

vénybe iktattâk, hogy aki szôlni mer a hivatalos propaganda
ellen, azt bezârjâk. Az igazsâgot agyonhallgattâk. Amerikai tôrténész megâllapitâsa szerint hâborûba mentûnk az

igazsâgért, az Egyesûlt Âllamokban pedig ugyanakkor megôlték az igazsâgot.

A mâsik probléma, hogy aki amerikai egyetemekre jâr,
nem tanul meg gondolkozni. Megtanulja, amit kell, mert
ha nem, akkor megbukik, de a meghûzott, vâlasztott vonaltôl eltérni nem szabad. Itt nagyon hajlamosak a propaganda
elfogadâsâra s amikor ezt mondom, az értelmiségrôl, az
amerikai értelmiségrôl beszélek. Ugyanez a megâllapîtâs

hangzott el tegnap is az egyik elôadâson: nem az egyszerû
emberekkel van baj, hanem az értelmiségiekkel.
A propaganda beszivârgott az egyetemekre, kônyvtârakba s azt lehet mondani, az ârtatlan emberek ezt magukba szîvtâk. Ha kônyveket îrnak, még ma is olyan szerzôkre
hivatkoznak, mint Seton Watson. A "National Géographie" is
olyan hamis tôrténelmi képet adott Magyarorszâgrôl, ami
nem felel meg a valôsâgnak, de a cikk szerzôi azt hiszik,

hogy ûgy van, ahogyan ôkîrjâk.
Mindez a téves és hamis âllâspont az elôbb emlîtett pro

paganda szervezetnek és egypâr tôrténésznek kôszônhetô
Angliâban. De azért volt elég tôrténész és volt elég elôkelô
angol politikus, aki ezeket az elferdîtett âllîtâsokat hatârozottan megcâfolta. Sajnos, azt a kârt, amelyet a propagan
da okozott, nem tudtâk ellensûlyozni.
Bandholz tâbornok, akinek Budapesten szobra is volt,

azt irja, hogy a mâsodik vilâghâborû népszerû tôrténete nem
mâs, mint hâborûs és hâborû utâni propaganda. Stead, aki
viszont Northcliffe lord propaganda szervezetében dolgozott
az osztrâk-magyar katonâk harci kedvének lerombolâsân,
bevallotta,

hogy

tiz

éven

ât,

amîg

az

Osztrâk-Magyar

Monarchiâval foglalkozott, nem lâtott mâst benne, mint
egészségesen fejlôdô âllamot.
A Wilson-féle 14 pontot mindnyâjan ismerjûk, de azt

nem tudjuk, hogy Wilson elnôk maga is tudta, Magyarorszâgot a szôvetséges hatalmak mâr jôval azelôtt felosztottâk,

mielôtt az Egyesûlt Âllamok a hâborûba belépett. Egy tôt, aki
nem magyarbarât, ôszintén megîrta, hogy tulajdonképpen

Németorszâg ellen ment minden, de hogy a németeket meg
lehessen buktatni, tônkre kellett tenni az Osztrâk-Magyar
Monarchiât. Magyarorszâg élhetett volna a Monarchia nélkûl,
de a Monarchia csak Magyarorszâggal maradhatott volna

fenn, ezért Magyarorszâgot kellett megsemmisiteni. Az utôbbi
tehât taktika kérdése volt. Sokszor az ellenfelek részérôl is

megnyilatkozik az igazsâg.
Egy mâsik angol tôrténész arra mutât râ, hogy Magyar
orszâg tôrténetét jobban kell ismerni, mint bârmelyik nyugati
orszâgét, mert Magyarorszâg tôrténetét maga a magyar
nép alakîtotta. Ennek a megâllapitâsnak tulajdonképpeni

értelme s jelentôsége akkor tûnik ki, ha Amerika tôrtenetére gondolunk. Kik voltak itt szâz vagy akârcsak ôtven éwel
ezelôtt is? Angolszâszok, akik ma mâr a népességnek csupân
20%-ât teszik ki. Amerika tôrténelme nem annak a népnek
tôrténete, amelyik itt élt, nem is annak leszârmazottjaié.

De a magyar tôrténelem a magyar nép tôrténelme.

Azt tudjuk, hogy az elsô vilâghâborû utân az "ônren-

delkezési jog" hangoztatâsâval az Osztrâk-Magyar Monarchia
egykori terûletén belûl 27 milliô lélekjutott idegenuralom alâ;
ugyanannyi, mint amennyi az Osztrâk-Magyar Monarchia

kereteiben kisebbségi sorsban élt. A vâltoztatâssal tehât
semmit sem oldottak meg. Wilson elnôk egyébként kijelentette azt is, hogy Magyarorszâgot csak addig daraboljâk fel,
amig Kûn Bêlât ki nem ûzik Magyarorszâgrôl. A kiûzés
megtôrtént, Magyarorszâg feldarabolâsât azonban ennek

ellenére a trianoni békeparancs âllandôsitotta.
Angol tôrténész âllapitotta meg azt is, hogy Szent Istvân
birodalma nemcsak az a terûlet, amelyiken a magyar nép
lakik. Macartney viszont az 1920-as évekkel kapcsolatban azt
irja, hogy a magyarsâg kirâlysâgot akart és egyesitett
Magyarorszâgot angol kirâllyal. Az egyik angol tôrténész
arra mutatott râ, hogy az 1920-as években Magyarorszâgot

nagyon jôl kormânyoztâk, ugyanakkor Jugoszlâviâban a
gengszterek uralkodtak, a "dark hand" és a "white hand"

kûzdelme folyt. Nem tudom, hogy ezek mik voltak, de azt
tudom, hogy a "black hand" Amerikâban olyan volt, mint
a maffia. Titkos szervezetek nem voltak Magyarorszâgon.

Horthyrôl — Macartney szerint — tôbb rosszat îrtak, mint
bârmelyik mâs emberrôl, de a tôrténelem majd igazolja.

hogy a legbecsûletesebben jârt el, nyilt és tiszta életet élt. Ezzel
szemben mit tud az amerikai magyar mâsodik nemzedék
Amerikâban, ha nem jârt magyar iskolâba? Csak azt, hogy
Hitler fasiszta és Horthy is fasiszta volt mâr az 1920-as években.
Ezt tanuljâk.

Sir Robert Donald a magyar fôldesurakrôl azt irja, hogy
nagyon jôk voltak munkâsaikhoz meg cselédeikhez; tôrôdtek velûk és gondoskodtak rôluk. Horthy idején fôldosztâs
is volt Magyarorszâgon. 300,000 ember részesûlt fôldjuttatâsban. A volt birtokosok rendes art kaptak fôldjûkért. Ki
tud errôl? Donald elmondja, hogy Szlovâkiâban is volt
fôldosztâs, de Apponyi grôf birtokârôl, ahol 2,200 magyar
dolgozott, a magyarokat szélnek eresztették s helyûkbe szlovâkokat telepîtettek a birtokra s a tulajdonosnak a fôld
értékének csak 10 %-ât fizették ki. Ugyanez tôrtént meg
szâmtalan mâs magyar birtokon is. Angol tôrténész îrja ezt.
A szabadsâgrôl mâr azt îrjâk, hogy Magyarorszâgon
nem volt szabadsâg, de Csehszlovâkiâban igen. Mi a valôsâg?
Tôhb tôrténész megâllapîtâsa szerint Magyarorszâgon egyetlen
lapot sem tiltottak be ugyanabban az idôkôzben, amelyikben
Csehszlovâkiâban szâmos magyar lap kiadâsât megtiltottâk.
Befejezésûl ûjbôl râ kell mutatnom, hogy a propaganda hatâsa, ha egyâltalân irnak a magyar tôrténelemrôl,
még mindig érvényesûl, mert forrâsmûvek gyanânt még
mindig a régi kônyveket hasznâljâk. Sajnos, ma mâr nemcsak angolszâsz, de român és szlovâk propaganda is van,
amely az amerikai tôrténelmi kônyvekre és azoknak a magyar
tôrténelmi tényeket elferdîtô megâllapltâsaira hivatkozik.
Hozzâszôldsok az elôaddshoz".

Pala^icsJânos vendégelôadô helyesnek és indokoltnak talâlt
megâllapîtâsait tôhb felszôlalô szâmos mâs adattal egészîtette ki és erôsîtette meg. Nddas Jânos, Somogyi Ferenc, Incze

Lajos, Flôridn Tibor, Szentmiklôsy Etes Géza, Fazakas Ferenc
és Lux Andrds a kiegészîtô adatok kôzlésén klvûl a jôhiszemû
idegen tévedések és a rosszindulatû, ellenséges elferdîtések
helyesbitésének lehetôségeire is megoldâst keresett.

Hahn Gellért".

KRÛDY GYULA EGYÉNISÉGÉRÔL

Az "egyéni" eredetit is jelent. Ez a tanulmâny ezt az
eredeti vonâst hangsûlyozza Krûdy Gyula mûvészetében,
még

pedig

elsôsorban

Hoffmann

E.T.A.

német

îrôval

szemben.

Ujabban tôbbszôr olvashattuk, hogy az immâr félszâzada

elhûnyt

Krûdy

Gyula

mûvészete

bizonyos tekintetben

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus, a szâz éwel elôtte élt
romantikus irô mûveire, fôképpen "Az arany virdgcserép"

("Der goldne Topf") cimû novellâjâra vezethetô vissza.
Csodâlkozva kérdezzûk, hogyan vezethetett Krûdy és

Hoffmann ôsszehasonlitâsa ilyen téves kôvetkeztetésre.
Krûdy sajât bevallâsa szerint kora ifjûsâga ôta "falta"
ugyan a kônyveket, Hoffmannt is ismerhette, bizonyâra tanult
mâs îrôktôl, talân Hoffmanntôl is, de mindig — egyedûl,

tôretlen hittel — a maga ûtjât jârta. Nincs kortârsa, akivel

kôzôs mûvészi célok vagy kôltészeti elvek kôtnék ôssze. Az
érett Krûdy mûvészetét ezért pontatlansâg és leeg^szerûsîtés
volna mâs romantikus, realista vagy akâr szûrrealista îrôéhoz,

iskolâéhoz mérni. A magyar olvasôk elôtt Krûdy Gyula
(1878-1933), aki ûjsâgîrô volt, ha nem is éppen eléggé, mégis
csak jôl ismert irô, Hoffmann (1772-1822) pedig — aki hol
tôrvényszéki jogtanâcsos, hol karmester volt — magyar

kôrôkben inkâbb az opéra szînpadân — a "Hoffmann
meséi"-vel, "A diôtôrô"-vel és a "Coppéliâ"-val — biztositott
magânak elismerést. Arra sem art kûlôn felhivnunk a fîgyelmet, hogy Hoffmann szâz éwel korâbban élt, mint Krûdy
Gyula.

Tételûnket îg^y fogalmazzuk meg: Hoffmann "Der goldne
Topf cimû novellâja sem célkitûzésében, sem meseszôvésében, sem stûusdban nem hasonlûhatô Krûdy Gyula mû-

vethez. Ezért Krûdy Gula eredetiségéhez nemfér kétség.
Hoffmann célkitûzése

Ahhoz,

hogy Hoffmannt kônnyebben megérthessûk,

rôviden ki kell térnûnk a német romantika szintézis-fogal-

mâra; ez egyûttal megkônnyîti a két îrô egybevetését is.
Hoffmann meséjében a pontosan meghatârozott jelen valô-

sâga âll szemben a metafizikai âlomvilâggal, amely nâla
magânak a kôltészetnek a jelképe. Ez az âlomvilâg a jelen
valôsâgât ât akarja formâlni, fel akarja emelni magasabb
sîkba. Az âlom, az eszmény vilâga betôr a valô vilâgba, mert
ez az âlomvilâg valamikor, régen, eltâvolodott a természettôl,
minden végsô kûtfejétôl, ahol az érzelem, (a vâgyak vilâga)
és az értelem (a tudatos megismerés) még nem kûlônûlt el

egymâstôl. Ezért a képzelet itt még eleven mûkôdô erô, a
kôltészet feltétele, sot szinonimâja. Ez az âlomvilâg azért
tôrekszik âllandô harcban a valôsâg âtalakitâsâra, hogy

annak jôvôje "atlantiszi", paradicsomi âllapot legyen, amelyben a hajdani érzelmi és értelmi vilâg még egységes, ôsi mûlt
volt. Nem nehéz ebben a visszaâllîtott egységben râismernûnk a neoplatônikus, plotinuszi szintézis "harmadik birodalmâra", amely a polâris ellentéteknek végsô egységéhez
vezet, bârmilyen kûlônbôzô ellenpârokban lépnek is fel, mint
âlom és valôsâg, élet és halâl, nô és férfi stb.
A két ellentétes vilâg — az érzelmi és az értelmi — sze-

repel a romantikus îrôknâl is, gyakran eltérô elnevezésekkel, de mindig nagyon hasonlô tartalommal. A természetnek ez a "kettéhasadâsa" az "eredendô bûn", amelybôl csak
az ellentétes pôlusok egyesltésével térhetûnk vissza egy ûj,
mâsodik Édenbe, Atlantiszba, paradicsomi âllapotba. A
természet-szimbolika sokféleképpen variâlôdik a "kék virâg"tôl sok mâs jelképen ât egészen "Az arany virâgcserép" "tûzliliomâig". A "Blaue Blume" az érzelem és értelem, a tudatalatti sejtés és a szellem szintézise. A "kék virâg" a sejtésig,
az ôsi gyôkérszâlig, az ôsôk rânk hagyott emlékképeiig megy
vissza, a "tûzliliom" a szellem felé, a sôtét éjbôl a tiszta napfény felé tôr.

A sokféle ellenpârnak bôséges szerep jut "Az arany vi-

râgcserép"-ben, Hoffmann legsikerûltebb mesenovellâjâban is, amelynek eszmevilâga râvilâgit minden mâs tôrténetére. Meséjében elmondja, hogy Anzelmusz diâk hogyan
talâl el

az

olthatatlan vâgy és

kinzô

tôprengés

sivâr,

mindennapi életébôl a boldog atlantiszi vilâgba.
Krûdy Gyula célkitûzése

Krûdy Gyulât a jôvô, mint jôvô, nem érdekli. A mûltba
nem azért fordul,

hogy segîtségével egy lehetséges vagy

szândékos szintézisben egyesîtsen két ellentétes pôlust, hanem azért, mert — néha bânatosan lemondô és megbocsâtô
gûnnyal — tudatosan elfordul a jelentôl. A jelentôl nem
azért fordul el, hogy kûzdjôn ellene és az ôsi mûlt âllapotât
plântâlja râ; hiszen, ha szomorûan is, tudomâsul veszi és
belâtja vilâgânak, a kôzépnemesi. dzsentri vilâgnak meg
nem âllîtbatô hanyatlâsât; elfordul a jelentôl, mert utâlja
szûrkeségét, mert csak a mûltat szereti, csak abban érzi jôl
magât.

A mûltat nem azért szereti, mert eszményi, ôsi mûlt vagy

mert kûlônôsképpen romlatlan, az értelem âltal ki nem kezdett vilâgkép. A mûlt eszkapizmus a szâmâra, kôzeg, amelybe a sivâr jelen elôl menekûl; a mûlt a gyermekkor a szûlôi
és nagyszûlôi hâzban, a fiatalabb korban ismert régi
Magyarorszâg sîk vagy buckâs-dombos, hegyes-vôlgyes tâjaival, felvidéki vâroskâival, falusi kûriâival, vidéki és kisvârosi embereivel, balatoni emlékeivel, jôzsefvârosi, belvârosi
és ôbudai hâzaival, kis kocsmâival és sok-sok fura alakjâval,

akik kôzûl nem egy az élet peremére szorult és ott tengeti
életét.

Krûdy nem kûzd. Minek is kûzdene? "Az a mûlt", az ô
mûltja mâr nem hozhatô vissza. "Etele kincse" cimû mesé-

jében a kincskeresô lovagok — magyar Don Qjuihotéknak
is lehetne ôket mondanunk — mâr megtalâltâk a keresett
kincset, a szomorû semmit, a kôzépnemes vilâgot fenyegetô
megsemmisûlést, a kiesést az életbôl. A vilâgot, ahol soha-

sem élnek. "Kônnyû homokfutô kanyarodott az udvarra, mint
egy dzsentri-regényben, ahol mindig mulatnak és sohasem
élnek — irja a "Napraforg6"-ban. "Vajon hogy kellene
élni?" — kérdezi ugyanott Evelin kisasszony a barâtnôjétôl.
(Hasonlô értelmû mondatokat, mint ez a kettô, tucatjâval
idézhetnénk mûveibôl.) Ahogy Krûdy nem kûzd, nem
kûzdenek hôsei sem, hiszen mindegyikben van valami az
îrôbôl, âltalâban az irô és néhâny hasonlô alkatû kortârs

képmâsai, alteregôi. Ôk is a mûltban keresik az elvesztett
gyermek- és ifjûkori paradicsomot, amely talân sohasem
volt olyan ragyogôan szép, mint emlékûkben él, ôk is min
dig vârnak valamire ebben a fel-felderûlô borongâsban

(mint a régi szerelmeit keresô Szinbâd is), valamire, ami
legtôbbszôr mâr sohasem érkezik meg.

Krûdy meseszôvése és stûusa
Krûdy utazik, mint hôsei is. A kaland vâgya, a nagy
"adventure" vagy a lovagias hôsiesség viszi szimbolikus hôseit,
Szinbâdot, ezt a leghitelesebbnek érezhetô alakjât és a templomos lovagot; ez hajtja az "Aranyidô" kincskeresôit és "A
vôrôs postakocsi" utasait; a "Hârom kirâly" Krûdyjât, ezt

a lovagias pûspôkôt is, aki bâter ônfelâldozâssal szolgâlja
Maria kirâlynôt és érte kap halâlos sebet. Es Krûdy hôseivel
kalandozunk mi is, térben és idôben. De ez a mûlt nem a
reâlis, tôrténelmileg megfoghatô mûlt, mint Hoffmanné.
Itt minden, ami tôrténik, akâr tegnap tortént, akâr szâz

éve, a hangulat kôzegén ât kel életre bennûnk. îgy elevenedik meg Szinbâdban (az "utazô" jelképében, aki fûggetleniil az idôtôl, tôbbszâz éve él) egy vâroska a vôlgyben, pires
hâztetôivel, éden hidjâval és kôszentjével, âlmedozô cukrâszdâjâval és bânates utcâival, ahel a terenyôra elyan idôt
mutât, amilyen talân seha sincs!
Krûdy mûveinek egyik legbâjesabb helye az a kis részlet,
ahel mindezt szemléletesen leîrja. Neha stîlusa erôsen rea-

lisztikus, ez mégsem Hoffmann, Dickens vagy a kortârsak
realizmusa. A sek emlékkép, mint egy-egy hangulati elem,
egymâs mellé rakedik vagy osszefelyik egymâssal és îgy jobbâra
impresszienista hatâst kelt. Ha jôl edafîgyelûnk, észrevesszûk,
hegy ez a leîrâs csak tiikrozi a reâlis valôsâgot, de az maga
valahel messze mogotte marad. (Tûlzâs veina azonban ezt
a tûkrozô âbrâzelâst Plâtô barlangi ârnyékképeivel hezni
osszefûggésbe és a nee-platenizmus kozvetitésével talân még
valaheva Hoffmann szemszédsâgâba tessékelni.)
Mikôzben Krûdyval utazunk, nem az ô személyei érdekelnek benniinket vagy azt lehet mendani, elsôserban nem
azek. Hiszen torténeteiben nincsen szeres értelemben vett

cselekmény, nincs benyedalem, mint Heffmannâl. "Érdekes."
"Mulatsâges." "Furcsa." "Pempâs." Ez lehet gyakran a
véleményunk; de élményeinkben semmi sincs rogzitve, akârcsak az impresszienista festô vâsznân sincs rogzitve egyetlen
vénal sem. Az impresszienista festôk elvetették a venalat a

szlnek kedvéért és szlnfeltekbôl, néha csak aprô pentekbôl
raktâk ossze a képet. Krûdy is lemond a nagyszabâsû jelenetekrôl és vâratlan ferdulatekrôl, nâla is minden csak a szîn,

illetôleg az az osszetett nyelvmûvészet, amely az iredalemban
a szinnek felel meg.

szândékos szintézisben egyesîtsen két ellentétes pôlust, hanem azért, mert — néha bânatosan lemondô és megbocsâtô
gûnnyal — tudatosan elfordul a jelentôl. A jelentôl nem
azért fordul el, hogy kûzdjôn ellene és az ôsi mûlt âllapotât
plântâlja râ; hiszen, ha szomorûan is, tudomâsul veszi és
belâtja vilâgânak, a kôzépnemesi, dzsentri vilâgnak meg
nem âlUthatô hanyatlâsât; elfordul a jelentôl, mert utâlja
sziirkeségét, mert csak a mûltat szereti, csak abban érzi jôl
magât.

A mûltat nem azért szereti, mert eszményi, ôsi mûlt vagy
mert kûlônôsképpen romlatlan, az értelem âltal ki nem kezdett vilâgkép. A mûlt eszkapizmus a szâmâra, kôzeg, amelybe a sivâr jelen elôl menekûl; a mûlt a gyermekkor a szûlôi
és nagyszûlôi hâzban, a fiatalabb korban ismert régi
Magyarorszâg sik vagy buckâs-dombos, hegyes-vôlgyes tâjaival, felvidéki vâroskâival, falusi kûriâival, vidéki és kisvârosi embereivel, balatoni emlékeivel, jôzsefvârosi, belvârosi
és ôbudai hâzaival, kis kocsmâival és sok-sok fura alakjâval,

akik kôzûl nem egy az élet peremére szorult és ott tengeti
életét.

Krûdy nem kûzd. Minek is kûzdene? "Az a mûlt", az ô
mûltja mâr nem hozhatô vissza. "Etele kincse" dmû mesé-

jében a kincskeresô lovagok — magyar Don Q,uihotéknak
is lehetne ôket mondanunk — mâr megtalâltâk a keresett
kincset, a szomorû semmit, a kôzépnemes vilâgot fenyegetô
megsemmisûlést, a kiesést az életbôl. A vilâgot, aboi soha-

sem élnek. "Kônnyû homokfutô kanyarodott az udvarra, mint
egy dzsentri-regényben, aboi mindig mulatnak és sohasem
élnek" — îrja a "Napraforgô"-ban. "Vajon hogy kellene
élni?" — kérdezi ugyanott Evelin kisasszony a barâtnôjétôl.
(Hasonlô értelmû mondatokat, mint ez a kettô, tucatjâval
idézhetnénk mûveibôl.) Ahogy Krûdy nem kûzd, nem
kûzdenek hôsei sem, hiszen mindegyikben van valami az
irôbôl, âltalâban az îrô és néhâny hasonlô alkatû kortârs

képmâsai, alteregôi. Ôk is a mûltban keresik az elvesztett
gyermek- és ifjûkori paradicsomot, amely talân sohasem
volt olyan ragyogôan szép, mint emlékûkben él, ôk is min
dig vârnak valamire ebben a

fel-felderûlô

borongâsban

(mint a régi szerelmeit keresô Szinbâd is), valamire, ami
legtôbbszôr mâr sohasem érkezik meg.

mondom: "érik", vagyis kîvûlrôl jônnek feléje. Nem ô fordul, mint Krûdy olvasâsakor, a maga mûltjâba, élménytârâba, aboi zengô kutakat, szivârvânyokat, csodâs virâgokat,
manôkat és varâzslôkat, tundéreket és démonokat fedez fel;

néha, mint rég elfelejtett, talân ôrômmel vagy bûval ûjra
lâtott emlékképeket; bol még fôl-fôlcsillanôan, bol mâr csak
mint szûrke semmiségeket.
Aki Krûdynak csak egy kônyvét is olvasta, annak nem
kell részletesen elemezve ôsszebasonbtanunk a plotinuszi
"harmadik birodalom" kétsîkû vilâgât Krûdy szâz irânyba
futô

meseszâlaival.

Hoffmannâl

a

meseszâlak

âllandôan

talâlkozni akarnak, Krûdynâl szétfutnak a széirôzsa minden

irânyâban. Ami a legfontosabb, az éppen e meseszâlak
lâtszôlag céltalan elâgazâsa és visszatérése, ami legerôsebb
môdja az olvasôi fantâzia foglaikoztatâsânak. Szerb Antal
"Magyar irodalomtôrténeté"-ben "teremtô fecsegés"-nek
mondja ezt. Ugyanakkor egyedûl Krûdyra jellemzô, andabtô,
gyakran melankôlikus lirai bangulatot kelt az emiékképek
ide-odacikkâzâsa a mese vetiilékén; ami "gordonka bangjân sîrva vigadâs", mint Jubâsz Gyula irta egykor.
Mi van meg mindebbôl a "teremtô fecsegés"-bôl Hoffmannban? Semmi.

Krûdy és Hoffmann mind célkitûzésben, mind meseszôvésben és stûusban lényegesen kûlônbôzik egymâstôl.
Meseszerûség, varâzslat, birtelen âtvâltozâsok, eltûnések,
jô és rossz szellemek, kîsértetek és koboldok tekintetében
valôban kôzôsek. De ezek a motîvumok minden nép irodalmâban megtalâlbatôk. Krûdy is megtalâlta. "Igaza van a
keleti mesének, vannak elvarâzsolt emberek" — irja "Vallomâs"-âban.

Hoffmann az âlmok vilâgât jârta és a

tôbbi korabeli

romantikus îrôval egyiitt ott kereste a szintézist és az eszményt,
amelyet tôbbel egyutt a kôltészetben talâlt meg.
Krûdynak nem kell se szintézis, se eszményîtés, mert
nem a megszépitô bazûgsâg szemével nézi a vilâgot, hanem
szeretettel és csalôdâsai ellenére is életôrômmel, amely a

legkisebb dolgokban és a legigénytelenebb tâjakban is fel-

fedezi a kôltôit és a szépet. Jellemzô az irô vallomâsa Âlmos
Andor ajkân a "Napraforg6k"-ban: "Az élet boldog folytatâsâboz kellenek a csalôdâsok, mint a viharok".

forrAsok

Fechter, Paul-, Geschichte der deutschen Literatur. Berlin, Th. Knaur Nachf.
VIg., 1941.

Hahn Gellért : A "harmadik birodalom" eszméjea német irodalomban. Budapest,
bôlcsészetdoktori értekezés, 1925.

Reményi, Joseph-, Hungarian Writers and Literature. Modem Novelists, Critics,
and Poets. New Bmnswick, Rutgers UniversityPress, 1964, xv, 512 pages.
IDÉZETT MÛVEK:

Hoffman, E.T.A.: Der goldne Topf. Stuttgart, Ph. ReclamJun., 1964.
Krûdy Gyula: Napraforgô. Budapest, Magvetô, 1957.
Krûdy Gyula: Szinbâd. Budapest, Magvetô, 1957.
Krûdy Gyula-, Vallomâs. Budapest, Magvetô, 1963.

Szabô Magda:
A "TAMBURÂS ÔREGÛR"
Aranyjânos, mint népdalgyûjtô és dalszerzô

Arany dalgyûjteménye

Arany Jânos, a nagy kôltô egyéniségéhez dalgyûjteményén keresztûl juthatunk kôzelebb. Ha a "Tamburâs ôregûr"-ra gondolunk, vilâgossâ vâlik, hogy milyen dalok pengetésével tekintett vissza a mûltba és sajât lelkébe az idôsôdô
kôltô.

"Az ôreg ûmak van egy tamburâja,
S mikor az ihlet s unalom megszdllja,
Veszi a rozzant, kopogô eszkôzt
S mûlatja magât vele négyfala kôzt,., "

Abban az idôben,

mikor a "Toldi szerelmé"-t îrta,

mindazokat a dallamokat lekottâzta, amelyek ifjûsâgât jelentették s amelyekre akkor még élénken emlékezett. Ezek
a dalok nem mind népdalok, de kétségtelenûl sok népszerû
akad kôzôttûk. Ezek az irâsba foglalt dallamok azonban
nem kerûltek kiadâsra, îgy ismeretlenek maradtak. Egykét utalâst fel lehet ugyan fedezni Bartalus Istvânnâl és mâs
zenekutatôknâl is, de ez nem jelentett széles kôrû elterjedést.

A XX. szâzad elején a Kisfaludy Târsasâg tervbe vette
a gyûjtemény kiadâsât a kôltô sziiletésének szâzadik évfor-

megâllapitotta a sormetszet, a verslâb és versszak szabâlyait.
Hitte, hogy a legkitûnôbb klasszikus mûvek szerzôi (Homérosz,
Goethe) is a néphagyomânyokra alapoztak, és ezek epikai
hitelét keresve ô innen induit ki.

Arany tudatosan hirdette, hogy a népkôltészet nem mas,
mint szâjrôl-szâjra szâllô ének, amely a hallgatôsâghoz és
nem az olvasôkôzônséghez szôl. A szôbeli elterjedés azonban
sokszor a szôvegek vâltozâsâval jârt.

A dalgyûjtemény elemzése
Arany Jânos kéziratos gyûjteményét hârom részre osztotta:

I. Népdalok és rokon (a dm a német dalgyûjteményekben hasznâlatos "Volkslieder und Verwandtes" szô szerinti

fordîtâsa; Arany gondolkodâs nélkûl elfogadta és alkalmazta,
mint szakmailag ismert meghatârozâst).
II. Târsas dalok.

III. Kântâlô dallamok és gyermek réjâk.
Ez a hârmas felosztâs, bârmennyire terveszerûnek lâtszik

is, nem tôkéletes, mert az elsô csoportban olyan dalok is
vannak, amelyeknek nem ott lenne a helyuk. Azonkîvul elég
sok mûdal is talâlhatô ebben a csoportban: ismert kôltôk
versei megzenésîtett formâban.
Annak ellenére, hogy a lejegyzett népdalok sokkal ûjabb
keletûek ôtfokû dallamainknâl — amit a dûr-hangnemek
tûlsûlya igazol, — Arany Jânos gyûjteményének népdaljellege van s îgy a népdalgyûjtemények kôzé sorolhatô.

Az I. rész "Népdalok és rokon" dmmel 103 dallamot
tartalmaz, amelyrôl Arany maga is érezte, hogy nem mind
népdal a szô szoros értelmében. Ezért kerultek megjegyzések a kéziratba egy-egy dal mellé. Van olyan dallam is,
amelynél utal a forrâsra vagy arra, hogy honnan ismerte
azt vagy megjegyezte, hogy mâs szôveggel vagy kiegészîtéssel is ballotta mâr énekelni.

Ebben a részben azonos szôvegû dalok kiilônbôzô dal-

lammal is elôfordulnak. Ezek némi hasonlôsâgot mutatnak
egymâshoz, mint pl. a "Mondtam, anyâm, hâzasîts meg"

vagy "Irigylik a bajuszomat" vagy "Mirôl apâm nagy bûsan

szôvegére irt dallamok is voltak kôztiik. Arany elterjedtségûk
miatt ezeket is "népdal"-okkâ avatta.
A gyûjtemény Arany Jânos emlékezetének gazdagsâgât
igazolja. Ebbôl a szempontbôl még az sem szâimt, hogy
vannak a dallamok kôzt értéktelenek is.

Errôl a dalgyûjteményrôl a Kisfaludy Târsasâg 1883 januâr
31-i ûlésén volt elôszôr szô, aboi Bartalus Istvân "Arany Jânos
dalai" cîmû tanulmânyât olvasta fel.

Sztankô Béla egy évtizeden ât gyûjtôtte a vâltozatokat
Arany dalgyûjteményéhez. Mivel munkâja elpusztult, mindent elôlrôl kellett kezdeni. A forrâsok kutatâsân kîviil meg
kellett âllapitani, él-e még egyâltalân valami a nép szâjân
ezekbôl a dalokbôl? Az iskolai tankônyvekbe sokszor elferdîtett dallamok kerûltek, ezért volt szûkség tovâbbi kutatâsokra.)
Arany Jânos sok népdalt ismert, de nem foglalta mindet
îrâsba, sôt tollba se mondta Bartalusnak, de kezdô soraikat

vagy idônként teljes versszakaikat idézte prôzai dolgozataiban, amelyek a magyar népkôltészettel voltak kapcsolatban.
Példâul "A magyar nemzeti versidomrôl" dmû tanulmânyâban (1856) kifejtette, hogy a magyar versformâkat
dallam-emlék ihlette. Élesen feltûntette mindazokat a kûlônbségeket, amelyek a magyar versidomot elvâlasztjâk a
klasszikustôl és a nyugatitôl.
"Valami az asszonâncrôl" és "A magyar népdal az irodalomban" cîmû tanulmânyaiban is foglalkozik ezzel a
târgykôrrel.

Kôlteménybe szôvi az alâbbi népdalsort:

"Hej, Nagy-Kôrôs hires vâros,
Ez s ez ottan a nôtdros".

(A vén gulyâs)

"Visszatekintés" cîmû dolgozatâban ezt idézi:
"Be van az én szûrôm kôtve,
De nem tudod, rôzsàm, mi van benne".

Irô barâtaihoz intézett levelezésében négy mâson klviil
szerepel a "Kâka tôvén kôlt a ruca" és a "Kis kacsa fiirdik"
kezdetû dallam.

A magyar népzene alapjân Arany teljes szabatossâggal

megâllapitotta a sormetszet, a verslâb és versszak szabâlyait.
Hitte, hogy a legkitûnôbb klasszikus mûvek szerzôi (Homérosz,

Goethe) is a néphagyomânyokra alapoztak, és ezek epikai
hitelét keresve ô innen induit ki.

Arany tudatosan hirdette, hogy a népkôltészet nem mas,
mint szâjrôl-szâjra szâllô ének, amely a hallgatôsâghoz és
nem az olvasôkôzônséghez szôl. A szôbeli elterjedés azonban
sokszor a szôvegek vâltozâsâval jârt.

A dalgyûjtemény elemzêse
Arany Jânos kéziratos gyûjteményét hârom részre osztotta:

I. Népdalok és rokon (a dm a német dalgyûjteményekben hasznâlatos "Volkslieder und Verwandtes" szô szerinti

forditâsa; Arany gondolkodâs nélkûl elfogadta és alkalmazta,
mint szakmailag ismert meghatârozâst).
II. Târsas dalok.

III. Kântâlô dallamok és gyermek réjâk.

Ez a hârmas felosztâs, bârmennyire terveszerûnek lâtszik
is, nem tôkéletes, mert az elsô csoportban olyan dalok is
vannak, amelyeknek nem ott lenne a helyiik. Azonkîviil elég
sok mûdal is talâlhatô ebben a csoportban: ismert kôltôk
versei megzenésîtett formâban.
Annak ellenére, hogy a lejegyzett népdalok sokkal ûjabb
keletûek ôtfokû dallamainknâl — amit a dûr-hangnemek
tûlsûlya igazol, — Arany Jânos gyûjteményének népdaljellege van s îgy a népdalgyûjtemények kôzé sorolhatô.

Az I. rész "Népdalok és rokon" cîmmel 103 dallamot
tartalmaz, amelyrôl Arany maga is érezte, hogy nem mind
népdal a szô szoros értelmében. Ezért kerultek megjegyzések a kéziratba egy-egy dal mellé. Van olyan dallam is,
amelynél utal a forrâsra vagy arra, hogy honnan ismerte

azt vagy megjegyezte, hogy mas szôveggel vagy kiegészîtéssel is ballotta mâr énekelni.

Ebben a részben azonos szôvegû dalok kûlônbôzô dallammal is elôfordulnak. Ezek némi hasonlôsâgot mutatnak

egymâshoz, mint pl. a "Mondtam, anyâm, hâzasîts meg"
vagy "Irigylik a bajuszomat" vagy "Mirôl apâm nagy bûsan

szôlt" vagy "Még azt mondjâk, nem illik a tânc a magyarnak stb.

Az elsô részben a legkûlônfélébb stilusok vannak képviselve. Kodâly Zoltân szerint a XIX. szâzad mâsodik negyedének ismert dalai szép szâmmal megtalâlhatôk ebben
a részben. (Ha Szigligeti Ede népszînmûveit âttanulmânyozza az ember, 17 dalt talâl bennûk Arany gyûjteményébôl.)
Néhâny ismertebb dallam elemzése ide kîvânkozik.
àfem o/tydAi/ /af»/.-.
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Ennek a dallamnak legrégebbi nyoma Egressy "Falusi

lakodalom" cîmû népszinmûvében van, majd a "Tiszaparti
csârdâsok" cîmû szôvegnélkûli kiadvânyban szerepel. (Un.
magasan végzôdô — autentikus — dallam.) Szigligeti "Viola"
cîmû népszînmûvében ritmikus vâltoztatâssal és mély végzôdéssel talâlhatô.

A szôveg eredeti vâltozatât mâr egy 1793-i kéziratban
és egy vegyes kéziratos gyûjteményben is megtalâlhatjuk.
A XIX. szâzadtôl kezdve egyre sûrûbben jelenik meg ez a
szôveg kûlônféle gyûjteményekben. Legnevezetesebb Pâlôczi
Horvâth Adam "Ôtôdfélszâz énekek" cîmû dalgyûjteménye,
aboi "Angyal és ôrdôg" cîmen az alâbbi parodizâlt szôveg
"Eh anyâtôl lettél,

Tâtos Luca napjân

Kôkényfdn termettél,

Éjfélben termettél. "

Vizsgâljuk meg az alâbbi dallamot is:

As

(No. 370.)

Ezt leginkâbb "Hârmat" vagy "Tizet tojott a fûrjecske"
vâltozatban ismerjûk. Dûr-hangnem, plagâlis (kôzép és alsô)
jârâssal. 1861-ben szôveg nélkûl Bartalus "Gyermek dalhon"
cîmû gyûjteményében szerepel, mint Fûreditôl âtvett melôdia.
A nép kôzôtt ma is kûlônbôzô vâltozatokban él.
Vegyiink még egy példât ebbôl a részbôl:
ki'i Momàrom."
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Ez a dallam is szerepel tôbb gyûjteményben. A "Gyermek

dalhon" cîmû Fûredi-féle kôtet 1828-bôl népdalként emlîti.
Innen vette ât Bartalus, sot Mindszenty, Almâsi és Zsasskovszky
is. Szîndarabokban is felbukkan. Erre példa: Egressy "Fôl-

dônfutôk", Doppler "Nagyapô" cîmû darabja s az "Ârgyil és
Tûndér Ilona". Ezeken kîvul a dallamot tôbb kézirat is âtvette,

sot a dallam a horvâtok kôzt is elterjedt volt. A dalt Arany
szerint élénken kell elôadni. (Igy irta elô a sârospataki "Felviditô nôtâk" cîmû kôtet lejegyzôje is.) Autentikus molldallam, amely a szâzad elején kedvelt gyermekjâték volt.
Néhâny népballada is szerepel ebben a részben. Arany volt
kôltôink kôzûl az elsô, aki megtanulta a népballada hangvételét, felismerte sajâtos szerkezeti titkait és azt ûjjâ,
mûvészivé alakîtotta. Kodâly Zoltân îrta rôla: "Szûntelenûl
kutatta a régiséget, mert vékonynak érezte maga alatt a
hagyomâny talajât." Ennek a szorgos kutatâsnak eredményeként lett Arany a magyar ballada nagy ismerôje és
mûvelôje.
Ha az elsô részben talâlhatô 103 dalt minden szempont-

bôl megvizsgâljuk (szôveg, dallam, elterjedtségi fok stb.),
mindôssze 82 minôsîthetô népdalnak, a tôbbi târsas, politikai vagy diâk-dal.

szôlt" vagy "Még azt mondjâk, nem illik a tânc a magyarnak stb.

Az elsô részben a legkûlônfélébb stîlusok vannak képviselve. Kodâly Zoltân szerint a XIX. szâzad mâsodik negyedének ismert dalai szép szâmmal megtalâlhatôk ebben
a részben. (Ha Szigligeti Ede népszînmûveit âttanulmânyozza az ember, 17 dalt talâl bennûk Arany gyûjteményébôl.)
Néhâny ismertebb dallam elemzése ide kîvânkozik.
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Ennek a dallamnak legrégebbi nyoma Egressy "Falusi
lakodalom" cîmû népszînmûvében van, majd a "Tiszaparti
csârdâsok" cîmû szôvegnélkûli kiadvânyban szerepel. (Un.
magasan végzôdô — autentikus — dallam.) Szigligeti "Viola"
cîmû népszînmûvében ritmikus vâltoztatâssal és mély végzôdéssel talâlhatô.

A szôveg eredeti vâltozatât mâr egy 1793-i kéziratban
és egy vegyes kéziratos gyûjteményben is megtalâlhatjuk.
A XIX. szâzadtôl kezdve egyre sûrûbben jelenik meg ez a
szôveg kûlônféle gyûjteményekben. Legnevezetesebb Pâlôczi
Horvâth Âdâm "Ôtôdfélszâz énekek" cîmû dalgyûjteménye,
ahol "Angyal és ôrdôg" cîmen az alâbbi parodizâlt szôveg
anydtôl lettél,
Kôkényfdn termettêl,

Tdtos Luca napjdn

Éjfélben termettêl. "

Vizsgâljuk meg az alâbbi dallamot is:
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ben is elôfordul, jô és rossz vâltozatban.Erre a dallamra — mâs
ritmusban — még a Târkânyi-Zsasskovszky rômai katolikus

egyhâzi énektâr (1855) is kôzôl egy bûnbânati éneket, amely
îgy kezdôdik: "Bûnôs lélek, ide siess, aki meg vagy terhelve".
Benne van a Vôrôsmarty Mihâly szôvegére îrt "népdal" is:
"Ez a csârda nevezetes", amelyet Bartalus nem kôzôlt kôteteiben. Kezdô motîvuma nem idegen a néptôl. Aki a dallamot szerezte, népi dallambôl induit ki. Vôrôsmartynak

tôbb megzenésîtett verse talâlhatô ebben a részben, mint pl.
"Az ôsz bajnok" cîmû elbeszélô kôltemény 2. részének elsô
két versszaka:

"Bûsan elfelejtve,
Sasként egyedûl... "

Talâlhatunk még Kisfaludy Sândor, Bajza Jôzsef, Kôl-

csey Ferenc verseire îrott melôdiâkat is, sôt "Zsidô March"ot is (amely kûlônbôzô gyujteményekben jelent meg 1777
utân) vagy ûn. "Deâk potpourri"-t (egyveleget), valôszinûleg
a debreceni diâkok szôrakozâsaibôl.

Arany Jânos a dalok szôvegeit pontosan a dallam alâ
îrta, a megfelelô helyre, még akkor is, ha 2 vagy 3 versszakot
kôzôlt.

A kézirat III. része: Kântâlô dallamok és gyermekréjdk" (mondôkâk). Ez a rész a legrôvidebb, mindôssze 8
oldalt tartalmaz és cime szerint két csoportra oszthatô: kântâlô
dallamokra és gyermekmondôkâkra. Kântâlô dallamot (azaz
egyhâzi jellegû kôrusdalt) azonban csak kettôt, gyermekmondôkât pedig négyet, valamint egy névnapi kôszôntôt
(amelyet nem jelez a cîm) talâlunk benne.
Gyermekdalok és mondôkâk gyûjtésével sokan foglalkoztak. Kodâly Zoltâh is feldolgozott belôlûk jô néhânyat
gyermekkôrusaiban.
A III. rész érdeme, hogy ma is ismert kântâlô dalokat

és gyermekmondôkâkat tartalmaz. Ilyenek: "Ûj esztendô,
vîgsâg szerzô" (dôr), "Serkenj fel, kegyes nép" (dôr), "Gôlya,
gôlya gilice" (dôr) és a "Karâcsonyi kântâlô", a "Krisztus
Urunknak âldott szûletésén" kezdetû, ismert reformâtus ének,

amely elôszôr 1774-ben jelent meg Debrecenben. Sajnos,
ritmusa Aranynâl nem tôkéletes; valôszînû azért, mert a

kântâlô gyermekek szabad ritmusât szerette volna érzékeltetni.

Kodâly Zoltân szerint a kônyv nyomâsa alkalmâval sok
kotta kimaradt a kéziratosbôl vagy lâthatatlannâ vâlt.

A dalgyûjtemény êrtékelése

Arany Jânos dalgyûjteményébôl tôbben meritettek. Bartalus Istvânon Idvûl Kiss Âron (Arany tanârtârsa, aki szintén
dallamgyûjtô volt), késôbb Sztankô Béla pedagôgus, majd
legûjabban Kodâly Zoltân ("A magyar népzene târa").
Arany kéziratosâban olyan hibâk is vannak, amelyeket
sem a lekottâzô Arany, sem Bartalus nem jelôlt meg és nem
javîtott ki, de ez mit sem von le a munka értékébôl.
A kézirat dîszitôhangjai (melizmâi) âltalâban nagy kottafejekkel îrôdtak, ami a mai idônkben nagyon szokatlan. Kis

kottâval, amivel mi a hajlitâsokat, dîszîtéseket îrjuk, Arany
âltalâban az âtfutô hangokat jelezte, de nem kôtôtte ôssze
a fôhanggal és nem is hûzta ât. A zâszlôkat sajâtsâgosan
balfelé indîtotta. Ezt az îrâsmôdot rajta kîvûl nem hasznâlta senki nâlunk. Talân ez a késôbbiek sorân segît majd
Arany egyéb kéziratos munkâjânak felismerésében, fellelésében.

A kis kottâk szerepe Aranynâl nem mindig szabâlyszerû,
nem jelenti mindig ugyanazt. Néha ismétlésnél van szerepe,
néha gitâr-kôzjâtékot jelez vagy csak egyszerûen énekelhetô
"tralla-la".

Arany Jânos zene-szeretete befolyâsolta verseinek dalla-

mossâgât is. Ô maga îrta Szemere Pâlnak egyik levelében,
hogy nâla "a vers mindig zenei fogantatâsû".

Szerzeményeï

"Néha ûj dalt terem ônkint hûrja,
Sfelejti legott, mdr ô le nem trja;
Késôbb, ha megint eszébe ûtôdik:

Âlmodta-e vagy hallotta? — tûnôdik. "
(Tamburâs ôregûr)

zékeny és bûszke maradt mindhalâlig, "semmi sem volt
benne a kôltôk hiûsâgâbôl".
Kôltészete lényegesen hozzâjârult ahhoz az irodalmi,
târsadalmi és politikai fejlôdéshez, amelybôl magasabb értékû
nemzeti irâny szûletett. Lirâja néha megzendJtette népdalaink egy-egy hangzatât s hatâsâra keletkezett a népszînmûvek és népes beszélyek sajâtsâgos mûfaja. A népiességet tu-

datosanfejlesztette nemzeti értelemben klasszikussâ.
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Ûjsdgcikkek, vegyes tanulmdnyok.
Megjegyzés:

Arany Jânos ravatalânâl Gyulai Pdl, Szdsz Kdroly és Tôrôk Pdl mondott beszédet.
Utolsô ûtjâra hatalmas tômeg klsérte. A Nemzeti Mûzeum kertjében 1893-ban felâllitott szobrât Strobl Alajos alkotta.

dalaiban is. Ez is kôvetkeztetni enged szôkincsének gazdagsâgâra.

Arany verseinek megzenésitésével szâmos zeneszerzô fog-

lalkozott. Ezek kôzûl emlîtésre méltô: Egressy Samuel (Sîrva
jôn a magyar nota vilâgra, Leesett a Rigô lovam patkôja),
Erkel Ferenc (Nemzetôrdal — a "Névtelen hôsôk dmû
operâban), Michalovich
Ôdôn (Toldi), Johann Strauss

(Pâzmân lovag), Buttykai Akos

(Ûnneprontôk), Mosonyi

Mihdly (Mâtyâs anyja), Kodàly Zoltàn (Héja-héja) és Simonffy
Kdlmân (Hej, iharfa).
Arany Jânos dalai halâla utân, 1884-ben kerûltek kiadâsra, miutân Bartalus Istvân a Kisfaludy Târsasâgban
bemutatta azokat. Szerinte Arany az âltala ismert dalokat
kûlônbôzô hangmagassâgban tudta jâtszani gitârjân. A
kéziratos gyûjtemény ennek a kései kedvtelésnek eredménye volt.

A Bartalus âltal kiadott dallamgyûjteményben vannak
ûn. "apokrif" dalok is (szâm szerint 45), amelyekrôl Kodâly
Zoltân azt âllapîtotta meg, hogy tûlnyomôrészt Limbay
Elemér gyûjteményébôl kerûltek Bartalus kiadvânyâba. Ezek
kôzûl az "apokrif" dalok kôzûl a legismertebbek:
"Elmennék én tihozzâtok" (Jâcéntos virâgom), "Jaj, de

bûsan harangoznak Tarjânban", "Tisza partjân nem jô
lefekûnni", "Felleg borult az erdôre", "Csillagom, révészem",
"Megizentem az édesanyâmnak" (Jâcéntos virâgom).

Arany Jdnos haldla

A nagy magyar kôltô, dalgyûjtô és dalszerzô 1882. oktôber
22-én, életének 65. évében hait meg. Hosszû volt az ût a
nagyszalontai bôlcsôtôl a Magyar Tudomânyos Akadémia

fényes, hatalmas épûletéig, aboi életének utolsô éveit tôltôtte.
Elete tele volt kûzdelemmel, ellentéttel, szenvedéssel. "Ki

bitte volna, hogy a bâtortalan, hallgatag diâk egy ûj vilâgot
nyisson kôltészetûnkben s nyelvûnk alig ismert bâjait tolmâcsolja?" — mondta halâlânak elsô évfordulôjân tartott em-

lékbeszédében Gyulai Pâl.

Élete mozgalmas, gyônyôrûen fôlfelé ivelô volt, erkôlcsét,
egyszerûségét azonban ez a tény nem rombolta le. Bâr ér-

zékeny és bûszke maradt mindhalâlig,

"semmi sem volt

benne a kôltôk hiûsâgâbôl".

Kôltészete lényegesen hozzâjârult ahhoz az irodalmi,
târsadalmi és politikai fejlôdéshez, amelybôl magasabb értékû
nemzeti irâny szûletett. Lîrâja néha megzendîtette népdalaink egy-egy hangzatât s hatâsâra keletkezett a népszînmûvek és népes beszélyek sajâtsâgos mûfaja. A népiességet tudatosan fejlesztette nemzeti értelemben klassziknssd.
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VIII.

A XXII. MAGYAR TALALKOZÔ
KERETÊBEN RENDEZETT ÛLÉSEK
AZ AMERIKAI MAGYAR SZOVETSEG

VEZETÔINEK MUNKAÉRTEKEZLETE
1982 november 26-ân, pénteken délelôtt

10 ôrai

kezdettel az Amerikai Magyar Szôvetség 38 tagintézményének
azok a vezetôi, akik a Szôvetség hagyomânyainak megfelelôen akarjâk mûkôdésûket folytatni s ezért szembekerûltek
azokkal, akik a jelenlegi magyarorszâgi rendszer tâmogatâsât hajlandôk lennének igénybe venni, a szûkségesnek lâtszô

intézkedések megbeszélése céljâbôl munkaértekezletre gyûltek ôssze.

Nâdas Jdnos dr. ûdvôzôlte a megjelenteket, majd felkérte
Pdsztor Ldszlôt azoknak a szabâlytalansâgoknak tûzetes ismertetésére, amelyek alapjân az Amerikai Magyar Szôvet
ség tôbb tagegyesûlete beadvânyt intézett a Szôvetség elnô-

kéhez és a szabâlytalansâgok kivizsgâlâsât, majd megâllapîtâsât kérte.

Pdsztor Ldszlô, mint a Szôvetség Intézô Bizottsâgânak
megvâlasztott elnôke, részletesen elôadta, mi tôrtént az 1981.

évi kôzgyûlésen, mit âllapitott meg az a vizsgâlô bizottsâg,
amelynek hârom tagja nt. Bertalan Imre, Bodndr Gdbor és
ft. Hites Kristôf volt. Elmondta, hogy a hârom târseinôk
ûj kôzgyûlés ôsszehîvâsât javasoltaft. Irdnyi Ldszlô dr. orszâgos
elnôknek, aki a javaslatot magâévâ is tette, de amikor a
kôzgyûlést ôssze akarta hîvni, a szabâlytalansâgokkal vâdoltak
csoportjânak ûgyvédje perindltâssal fenyegetôzôtt. Az elnôk
erre lemondott. A hârom târseinôk kôzul nt. Bertalan Imre

és Bodnâr Gâbor nem vâllalkozott a Szôvetség elnôki tiszté-

nek âtvételére, igy a harmadik târseinôk,/t. Hites Kristôf hlvlz.
ôssze elnôki minôségében a rendkîvûli kôzgyûlést, melyet
1982 szeptemberében Woodbridge-ben (NJ) a Szôvetség 38
tagegyesûletének képviselôivel megtartottak és a Szôvetséget
eredeti célkitûzéseinek szolgâlatâba visszaâlhtottâk. A hazai
kapcsolatot keresôk hlvei a kôzgyûlést perrel tâmadtâk meg.

aminek eredményeképpen a birôsâg alaki szabâlytalansâg

dmén a kôzgyûlést és hatârozatait megsemmisîtette. A bîrôi
elutasîtô

hatârozat

megfellebbezése

megtôrtént,

itéletet

azonban a fellebbezési birôsâg mindezideig nem hozott.

(Meg kell jegyeznûnk, hogy azôta a Szôvetség tisztulâsât
siirgetô 38 tagegyesûlet kîvânsâgâra és részvételével bîrôi
engedéllyel Clevelandben szabâlyos rendkîvûli kôzgyûlést
tartottak. A szerkesztô.)

Nddas Jânos dr. az Amerikai Magyar Szôvetség megalakulâsânak kôrûlményeit, hosszù évtizedeken ât folytatott

zavartalan mûkôdését és az amerikai magyarsâg védelmében
betôltôtt tôrténeti hivatâsât ismertette. Nemcsak arra hivat-

kozott, hogy az elsô vilâghâborû idején az Amerikai Magyar

Szôvetség tagjai sorâban helyet foglalô magyar egyhâzak
lelkipâsztorai hogyan vâllaltak kezességet azért, hogy az
amerikai magyarok kôzûl senki sem tâmogatja az ellenséget,

hanem arra is, hogy az Amerikai Magyar Szôvetség tôbb
kôzgyûlése — Clevelandben, Philadelphiâban és Martinsburgban — egyhangû hatârozatokat hozott arra vonatkozôan, hogy az Amerikai Magyar Szôvetség kommunista
kapcsolatokat sohasem létesithet. A Martinsburgban tartott

orszâgos igazgatôsâgi ûlés ezt az âllâsfoglalâst megismételte,
és tovâbbmenôen azt is kimondta, hogy a Szôvetség igazgatôsâgânak tagja nem lehet olyan szervezet vagy személy,
amely vagy aki a szovjet megbîzott hazai kormânnyal vagy
annak kûlfôldi szerveivel kapcsolatot tart fenn. Arra nézve,

amit Pâsztor Lâszlô ismertetett, megâllapîtotta, hogy a
vita nem az alapszabâlyok betartâsâért folyik, hanem a hatalom, az irânyîtâs âtvételéért, a jelenlegi magyarorszâgi
kormânyzattal tôrténô egyuttmûkôdés lehetôségének biztosîtâsâért. Sajnos, ez a vita elfajult, amerikai birôsâgok elé

kerult, ami sok nagy kôltséggel jâr. Az elsô târgyalâs 5.000.00
$-ba kerult, a kôvetkezô talân 10.000.00 $-t emésztfel.

A tovâbbiakban Àddm Jdnos, Balogh Ferenc, Harkay
Péter, Tôth Csandd, Szegedi Dénes, Vtgh Zsolt és Fazakas
Ferenc vetett fel egy-két gyakorlati kérdést. Ezekre Pdsztor
Ldszlô adott vâlaszt.

A munkaértekezlet befejezése utân Pdsztor Ldszlô (Pitts-

burgh, PA) tartotta meg elôadâsât, amelynek "Magyarsdgunk
bekapcsolôddsa, az amerikai kôzéletbe" volt a cime. Az elôadô

VIII.

A XXII. MAGYAR TALALKOZÔ
KERETÉBEN RENDEZETT ÛLÉSEK
AZ AMERIKAI MAGYAR SZOVETSEG

VEZETÔINEK MUNKAÉRTEKEZLETE
1982 november 26-ân, pénteken délelôtt Vé 10 ôrai
kezdettel az Amerikai Magyar Szôvetség 38 tagintézményének
azok a vezetôi, akik a Szôvetség hagyomânyainak megfelelôen akarjâk mûkôdésûket folytatni s ezért szembekerûltek
azokkal, akik a jelenlegi magyarorszâgi rendszer tâmogatâsât hajlandôk lennének igénybe venni, a szûkségesnek lâtszô
intézkedések megbeszélése céljâbôl munkaértekezletre gyûltek ôssze.

Nddas Jdnos dr. ûdvôzôlte a megjelenteket, majd felkérte
PdsztOT Ldszlôt azoknak a szabâlytalansâgoknak tûzetes ismertetésére, amelyek alapjân az Amerikai Magyar Szôvet
ség tôbb tagegyesûlete beadvânyt intézett a Szôvetség elnôkéhez és a szabâlytalansâgok kivizsgâlâsât, majd megâllapîtâsât kérte.

Pdsztor Ldszlô, mint a Szôvetség Intézô Bizottsâgânak
megvâlasztott elnôke, részletesen elôadta, mi tôrtént az 1981.

évi kôzgyûlésen, mit âllapitott meg az a vizsgâlô bizottsâg,
amelynek hârom tagja nt. Bertalan Imre, Bodndr Gdbor és
ft. Hites Kristôf volt. Elmondta, hogy a hârom târselnôk
ûj kôzgyûlés ôsszehivâsât javasoltaft. Irdnyi Ldszlô dr. orszâgos
einôknek, aki a javasiatot magâévâ is tette, de amikor a
kôzgyûlést ôssze akarta hîvni, a szabâlytalansâgokkal vâdoltak
csoportjânak ûgyvédje perinditâssal fenyegetôzôtt. Az elnôk
erre lemondott. A hârom târselnôk kôzûl nt. Bertalan Imre

és Bodnâr Gâbor nem vâllalkozott a Szôvetség elnôki tisztének âtvételére, îgy a harmadik târselnôk,/<. Hites Kristôf \â.vX.dL

ôssze elnôki minôségében a rendkîvuli kôzgyûlést, melyet
1982 szeptemberében Woodbridge-ben (NJ) a Szôvetség 38
tagegyesûletének képviselôivel megtartottak és a Szôvetséget
eredeti célkitûzéseinek szolgâlatâba visszaâllîtottâk. A hazai
kapcsolatot keresôk hîvei a kôzgyûlést perrel tâmadtâk meg,

Hivatâsa itt, a szabad fôldôn még fontosabb, mert a csa-

lâdanya igen sok akadâlyba ûtkôzik, amikor a magyarsâg,
a magyar ôntudat, a magyar nyelv megôrzésérôl van szô.
Magyarorszâgon ez a kérdés fel sem merûlt, mindenki ma
gyar volt és senkinek sem jutott volna eszébe, hogy kikîvânkozzék vagy kiessék ebbôl a kôtelékbôl. Itt azonban naponként problémâk merûlnek fel. Ha a magyar fiatal magyar

hâzastârsat vâlaszt magânak, akkor még lehet remélni, hogy
magyarsâgât megôrzi és azt âtadja utôdainak. Ha azonban
a hâzastârs mas nemzetiségû, akkor — ha lassan is — meg-

indul a magyarsâgtôl valô elszakadâs, a hâzastârs mâs
nyelvûsége miatt, a magyar nyelv hasznâlatânak elhanya-

golâsa, amihez hozzâjârul az iskola, az idegen csalâd, a barâtok befolyâsa. A beolvadâs gyors ûtemet vesz.

A magyar anya legszentebb feladata a szabad fôldon,
hogy gyermekét

megtanûsa

a

magyar

nyelvre,

magyar

ôvodâba, iskolâba és cserkészetbe jârassa, hogy a gyerek
életének legalâbb elsô tiz évében ellensûlyozôdjék a kûlsô
vilâg behatâsa. Ha az emlîtett kûlsô kôrûlmények a gyerek
zsengekori magyar élményeit késôbb el is homâlyosîtjâk,
a gyôkér érzése megmarad és idônként idôvel visszatér.
Az anya, mîg gyermeke kissé fel nem nô, ne vâllaljon âllâst.
Mit ér két ember megfeszitett munkâja, a dollâr imâdata,

ha majd a vagyont a magyarsâgtôl idegen unokâk ôrôklik?
Sok szûlô ébred erre râ szomorûan, amikor mâr késô. Min-

dennél fontosabb feladat lenne a magyar anyâk lelkéhez
valô hozzâférkôzés, hogy râdôbbenjenek magyar kôtelességukre. A gyerekkel jôcskân foglalkozni kell, mindjârt az elsô
évtôl kezdve. Az anya gondos és âllandô magyar vonatkozâsû tôrôdését a magyar hétvégi iskolâk, de még a cserkészet sem pôtolja a kisgyerekeknek.
Természetesen, amint nô a gyerek és felserdûl, a prob

lémâk nôvekednek, mert akkor mâr a gyereknek szisztematikus oktatâsâra volna szûkség, amit még a legaggôdôbb szûlôk
kôzûl is csak kevés tud megadni gyermekének, mert részben

târgyi képzettsége, tudâsa elfakul, részben pedig pedagôgiai
felkészûltsége hiânyos.

Egyik legégetôbb problémânk tehât megfelelô magyar
pedagôgusok képzése akâr oly môdon, hogy képzett pedagôgusok elôadô tanfolyamokat rendeznének az ifjabb nem-

zedék tanîtâsra vâllalkozô tagjai részére. Kellô pedagôgiai
felkészûltséggel rendelkezô tanerôk csodâkat mûvelhetnek,
mig a tanîtâsra nem alkalmasak vagy azok, akik nem ismerik
a tanltâs môdszereit, még jôszândékuk ellenére is a gyerekeket elriasztjâk a magyar iskola lâtogatâsâtôl.
Sok vita folyik arrôl is, vajon fontos-e, hogy az utânunk
kôvetkezô nemzedék magyarul beszéljen, hiszen csak az a
fô, hogy lelkében magyar maradjon. Kérdem: elképzelhetô
ez? Alig hiszem. Amint haladunk az idôben elôre, ez a
probléma sûlyossâgâban nôvekszik. Sajnos, a magyar hétvégi
és egyéb iskolâkat lâtogatô magyar szârmazâsû gyerekek
szâzalékos arânya az egész szabad vilâgban dôbbenetesen
alacsony és egyre csôkken. Jôindulatû és dicséretre méltô
kezdeményezések ezen idegen nyelvû magyarsâgismereti
kônyvek kiadâsâval Idvânnak seglteni. De mennyivel mâs
annak a fîatalnak magyarsâgtudata, ôntudata, aki tervszerûen, szisztematikusan szivja magâba a magyar ismereteket
magyar nyelven, mint azé, aki — a legjobb esetben — olykorolykor elolvas egy-egy magyar târgyû kônyvet a befogadô
orszâg nyelvén.

Magyar szempontbôl fontes lenne, hogy a felnôvô magyar
ifjûsâgot olyan pâlyâk felé irânyltsuk, amelyek a magyar
kôzôsségnek és âltalâban a magyar ûgynek is hasznâra vannak,
îgy pl. nyelvi, tôrténelmi, kônyvtârosi, tanâri pâlyâkra.
Szûkséges volna tehât regionâlis és kôzponti magyar pâlyavâlasztâsi tanâcsadâsi intézmények létesltése, amelyek az
érdeklôdô fiatalsâgnak a vonatkozô felvilâgosîtâst szakszerûen
megadnâk.

A magyar ûgynek munkahelyûnkôn is nagy szolgâlatot
tehetûnk. A magyar szârmazâsû fiatalok âltalâban tôbb
tudâssal, magasabb értelmiséggel rendelkeznek, mint pl. az
ugyanazon intézmények mâs fajtâjû végzettjei. Szélesebb kôrû
nyelvtudâsuk révén sokszor elônybe kerûlnek a befogadô orszâg

pâlyâzôival szemben. Szorgalmasak és felelôsségteljesek. Ônként adôdik, hogy a magyar nôi alkalmazottak az irântuk
megnyilvânulô elismerés és megbecsûlés folytân munkaadôikba, kollégâikba kis magyarsâgismeretet csempésszenek
be és a hazânkkal tôrtént igazsâgtalansâgokra is felhlvjâk
figyelmûket. Egy-egy angol nyelvû, de magyar târgyû kônyv az
îrôasztalunkon alkalmas arra, hogy az érdeklôdést felkeltse.

Papolnak Krisztust — telt zsebekkel,
csaholnak koncért vérebekkel;
sem brosûrâk, sem bibliâk

igéje itt mâr nem segîthet,
ma tetteket vâr a vilâg!
A jôvendô kort katakombâk,
bânyâk târnâibôl hozzâk
a szabad fôldre, fényre fel,

bol âtolelnek hitek, népek
s mint rég az elsô keresztények,
a vilâg velûnk énekel.

(Tatabânya, XlV-es akna)
Mert mindenre râvetôdik munkâsaink ârnyéka. Mert ôk
itt vannak. Alakjuk felnô az égre. Nem alkudoztak. Nem
dôrzsôlôzkôdtek a rendszerhez, hanem szétzûztâk azt. Nem

racionalizâltâk az aljassâgot, hanem harcoltak ellene. Ezek

a munkâsok, hôsôk a mieink. Ôk gépeiket fogtâk és egymâs
kezét, késôbb a fegyvert. Harcoltak, véreztek, meghaltak:
munkâsaink és fiaik!

1956-ban nem az elsô szabadsâgharc volt a tôrténelemben. Emberi természet, hogy fôldùnkôn nem szeretùnk
idegent. 1956-ban tôbbrôl volt sz6. 1956-ban a vilâgtôrténelem elsô és valôban szocialista forradalma tort ki egy addig
nem lâtott târsadalmi, gazdasâgi és politikai rendszerért.
Ha pillanatnyilag el is bukott, a vilâg minden tisztân lâtô
szemû embere tudja, hogy 1956 az elkôvetkezô ûj vilâg felvillanô arca volt. Amit mondtunk, azt komolyan gondoltuk. Ez
lett a tragédiânk, mert megvalôsulâs esetén mind Kelet,
mind Nyugat szâmâra kényes példa lett volna.
Ezek utân mérjûk fel rôviden a helyzetet, adott lehetôségeinket, erôinket, ugyanûgy ellenségeinket, a célravezetô
harcmodort és eszkôzôket.

Ne felejtsûk, hogy a kommunista "munkdsmozgalom"
vezetôi kôzôtt munkâs sosem volt. Ezt ôk is tudjâk. A vezetôket szemérmesen haladô értelmiségieknek, "dolgozôk"-nak
hîvjâk.

De Nagy-Budapest forradalmi

munkâstanâcsânak

vezetôi magyarok és munkâsok voltak, akiket kivégeztek.
"A munkâsosztâly a forradalom élcsapata" — hirdették az
otthoni kommunista vezetôk. Ezzel szemben 1956-ban ez

az élcsapat ellenûk menetelt. Es ez a mi erôsségûnk, fegy-

bennûnket, legyunk a szabad fôldôn kûlôn-kûlôn és egyiittesen
is kôvetei magyar ûgyiinknek.
Az értékes elôadâsért Csôka Jenô (Boston, MA) tanâcskozâsi elnôk mondott kôszônetet.

Szegedi Dénes (Robinsville, NJ):

A SZABAD FOGLALKOZÂSÛ IPARI, KERESKEDELMI
ÉS MUNKÂS FIATALSÂG BEVONÂSA
A MAGYAR KÔZÔSSÉGEKBE
cîmmel

tartott

elôadâst.

A

tanâcskozâsi elnôk tisztségét

Fazakas Ferenc (San Francisco, CA) tôltôtte be.
Tavaly (1981-ben) ûnnepeltûk a tragikusan szép 1956
25. évfordulôjât. Sok helyen megfordultam és fîgyeltem.
Szomorû lettem, de szomomsâgomat lassan a harag érzése
vâltotta fel. Ûgy éreztem magam, mint annak idején a pesti
utcâkon. Az orosz mâr kiszorult, és mi fâradtan jârôrôztûnk.
Csodâlkoztunk a megindult nyuzsgésen. Autôk suhantak

fontoskodô kis senkikkel. Ilyen pârt meg olyan pârt alakult.
Halottaink még temetetlenûl hevertek, de egyesek, akiket
a fegyveres harcok idején nem lâttunk, âldozatunk eredményét mâr igyekeztek megnyergelni.

Ilyen érzések fogtak el bennûnket a tavalyi eseménysorozat alkalmâval is, amikor frâzisokat mpndtak és pirôsfehér-zôld szôsszal ôntôttek le mindent. A lényeget elsik-

kasztottâk.

Tollas Tibor "Bànyàszok" dmû versét kell

idéznûnk:

Tegnap vôrôsôk, ma fasisztâk,
mâllô rôgôk kôzt szilârd sziklâk,
rajtatok épûl a jôvô!
Cifra templomok, vak bôrtônôk
tornyai és pincéi fôlôtt
szobrotok az egekbe nô.

Polgârok puha nyâjassâga,
a diktatûrâk aljassâga

meg nem riaszt, el nem tapos.
Kisemmizettek, elhasznâltak,

tegnap a Tôkének, ma a Pârtnak
mâr eleget dolgoztatok!

Papolnak Krisztust — telt zsebekkel,
csaholnak koncért vérebekkel;
sem brosûrâk, sem bibliâk
igéje itt mâr nem segithet,
ma tetteket vâr a vilâg!

A jôvendô kort katakombâk,
bânyâk târnâibôl hozzâk
a szabad fôldre, fényre fel,
hol âtôlelnek hitek, népek

s mint rég az elsô keresztények,
a vilâg velûnk énekel.

(Tatabânya, XlV-es akna)
Mert mindenre râvetôdik munkâsaink ârnyéka. Mert ôk
itt vannak. Alakjuk felnô az égre. Nem alkudoztak. Nem
dôrzsôlôzkôdtek a rendszerhez, hanem szétzûztâk azt. Nem

racionalizâltâk az aljassâgot, hanem harcoltak ellene. Ezek
a munkâsok, hôsôk a mieink. Ôk gépeiket fogtâk és egymâs
kezét, késôbb a fegyvert. Harcoltak, véreztek, meghaltak:
munkâsaink és fîaik!

1956-ban nem az elsô szabadsâgharc volt a tôrténelem-

ben. Emberi természet, hogy fôldûnkôn nem szeretûnk
idegent. 1956-ban tôbbrôl volt szô. 1956-ban a vilâgtôrté-

nelem elsô és valôban szocialista forradalma tort ki egy addig
nem lâtott târsadalmi, gazdasâgi és politikai rendszerért.
Ha pillanatnyilag el is bukott, a vilâg minden tisztân lâtô

szemû embere tudja, hogy 1956 az elkôvetkezô ûj vilâg felvillanô arca volt. Amit mondtunk, azt komolyan gondoltuk. Ez
lett a tragédiânk, mert megvalôsulâs esetén mind Kelet,
mind Nyugat szâmâra kényes példa lett volna.
Ezek utân mérjûk fel rôviden a helyzetet, adott lehetôségeinket, erôinket, ugyanûgy ellenségeinket, a célravezetô
harcmodort és eszkôzôket.

Ne felejtsûk, hogy a kommunista "munkdsmozgalom"
vezetôi kôzôtt munkâs sosem volt. Ezt ôk is tudjâk. A vezetôket szemérmesen haladô értelmiségieknek, "dolgoz6k"-nak
htvjâk. De Nagy-Budapest forradalmi munkâstanâcsânak
vezetôi magyarok és munkâsok voltak, akiket kivégeztek.
"A munkâsosztâly a forradalom élcsapata" — hirdették az
otthoni kommunista vezetôk.

Ezzel szemben 1956-ban ez

az élcsapat ellenûk menetelt. Es ez a mi erôsségiink, fegy-

verûnk. Megértést és tâmogatâst ugyanis csak a nemzetkôzi munkâsmozgalmaktôl vârhatunk. Emigrâciônk nem
hasznâlja fel az ezekben levô nagy erôt és azok ôsszekôttetéseit. Eppen ezért ûgyûnk elôbbrevitele érdekében a kôvetkezôket kell megvalôsîtanunk:

1. A munkdsûgyek és kapcsolatok âllandô jellegû intézésének biztositâsa céljâbôl âllîtsunk fel kûlôn bizottsâgot.
2. A munkâskapcsolatok fontossâgânak hangsûlyozâ-

saként a bizottsâg vezetôje a Szôvetség egyik alelnôke legyen.
3. A bizottsâg feladata;
a) A szabad fôldôn mûkôdô magyar munkâsszervezetek, egyletek, csoportosulâsok felmérése. Ezzel egyiitt
szâmba kell venni az emigrâciô mindazon személyiségeit,
akik jô ôsszekôttetésekkel rendelkeznek amerikai és eurôpai
szakszervezetekhez és azok vezetô személyiségeihez. Az utôb-

biakkal âllandô kapcsolatba kell lépni, hogy âllandôan tâjékoztatni tudjuk ôket s mi is rendszeres tâjékoztatâs kapjunk.
b) Fel kell hasznâlni a hazalâtogatâsok viszonylagos

kônnyûségét. Kapcsolatba kell lépni az otthoni munkâsellenâllâs csoportjaival s azok vezetôivel.
c) Tâmogatni kell Hajnal Lâszlô és a hozzâ hason-

lôk kôrûtjait, amelyekkel ellensûlyozni tudjuk, végzô fokon
lehetetlenné tehetjûk a "hîdépitôk" bomlasztô munkâjât.
d) Pâlyâzatokat kell meghirdetni munkâstârgykôrôkre, amelyeknek feldolgozâsa tanulmâny, vers, novella,
zeneszerzemény stb. alakjâban tôrténhetik. A nyertes pâlyamûvek kiadâsât is elô kell seglteni.

e) Âllîtsunk fel "nemzeti segély"-t és talâljunk môdot
arra, hogy ebbôl mindazok az ellenâllô îrôk, értelmiségiek,

akiket tevékenységûk miatt megélhetésûktôl elûtnek, segâtséget kapjanak.
f) Az Amerikai Magyar Szôvetség ûgyeinek rendbe-

hozâsa utân induljon rendszeres szervezô munka a magyar
munkâsok és a magyar munkâsszervezetek bekapcsolâsa
céljâbôl.

Az elôadô a munkâsok kôzûl jôtt, ismeri ôket és egyedûl
bennûk bizik. Csak mint példât emliti, hogy amlg az egyetemeken folyik az izgatâs, a rombolô tevékenység, addig
azon a helyen, aboi dolgozik, a munkâsok az oda tolakodô

kommunista csoportot elûzték, rôpcédulâit szemétbe vâgtâk.
Befejezésûl a forradalmi râdiô egyik adâsânak szavait

idézi: "Éljen a szocialista, demokratikus, fûggetlen és sem-

leges magryar kôztârsasâg! Éljen a haza!" Ezért kûzdôttûnk
1956-ban, ezért kûzdûnk ma is. Tisztelet a magyar munkâsnak, hôseinknek, nemzetûnknek. Bîzunk a jôvôben!

Szegedi Dénes elhangzott elôadâsâhoz Fazakas Ferenc
tanâcskozâsi elnôk fûzôtt néhâny kiegészitô megjegyzést,
fôként a tôbbszôr emlitett san-franciscôi fiatalok csoport-

jâra hivatkozott, mint példâra.

A kôvetkezôkben Vigh Zsolt vette ât a tanâcskozâsi elnôk
szerepét, aki néhâny bevezetô szô és a szôvetségi munka
megszervezésére vonatkozô elgondolâs ismertetése utân
NâdasJdnos dr-t kérte fel elôadâsânak megtartâsâra.
NddasJdnos dr. :
MAGYAR VAGYONOK AMERIKÂBAN
— vdzlatosan —

Az Amerikai Magyar Szôvetség,

az amerikai

magyar

intézmények csûcsszervezete, az Egyesûlt Âllamokban élô
magyarsâg képviselete és érdekeinek védelmezôje. Feladatât

nem lâtnâ el tôkéletesen, ha nem kisémé fîgyelemmel
magyarsâgunk anyagi, elsôsorban a magyar alapîtâsû kôzvagyonok kérdését is.
Ide tartoznak elsôsorban a magyar biztosûô intézetek,

amelyeket évtizedekkel ezelôtt a szegény bevândorlô magyarok
alapitottak gazdasâgi ônsegélyezés céljâbôl. A kezdeti nehézségek utân ezek az intézmények kitûnôen megoldottâk
feladatukat. Az idôk sorân ezeknek jôrésze megszûnt vagy
beolvadt mâs, anyagilag jobban megalapozott magyar biz-

tosîtô intézménybe, legtôbbszôr a fraternâlis egyesûletek
felûgyelô hatôsâgânak rendelkezésére, miutân ezek tagjainak
szâma megfogyatkozott és anyagi helyzetûk kimerûlt.
A beolvadâsok nem tôrténtek mindig minden zôkkenô

nélkûl. Ilyen eset volt a Bridgeporti Biztosûô, amely 4 milliô
vagyonnal egy jôval kisebb amerikai biztositôval "fuzionâlt".
Ez az eset a lapokat is foglalkoztatta s csak a tagok és a fel-

verûnk. Megértést és tâmogatâst ugyanis csak a nemzetkôzi munkâsmozgalmaktôl vârhatunk. Emigrâciônk nem
hasznâlja fel az ezekben levô nagy erôt és azok ôsszekôtteté-

seit. Éppen ezért ûgyiink elôbbrevitele érdekében a kôvetkezôket kell megvalôsitanunk:

1. A munkâsûgyek és kapcsolatok âllandô jellegû intézésének biztosîtâsa céljâbôl âllitsunk fel kûlôn bizottsâgot.
2. A munkâskapcsolatok fontossâgânak hangsûlyozâ-

saként a bizottsâg vezetôje a Szôvetség egyik alelnôke legyen.
3. A bizottsâg feladata:
a) A szabad fôldôn mûkôdô magyar munkâsszervezetek, egyletek, csoportosulâsok felmérése. Ezzel egyiitt
szâmba kell venni az emigrâciô mindazon személyiségeit,
akik jô ôsszekôttetésekkel rendelkeznek amerikai és eurôpai
szakszervezetekhez és azok vezetô személyiségeihez. Az utôbbiakkal âllandô kapcsolatba kell lépni, hogy âllandôan tâjékoztatni tudjuk ôket s mi is rendszeres tâjékoztatâs kapjunk.
b) Fel kell hasznâlni a hazalâtogatâsok viszonylagos

kônnyûségét. Kapcsolatba kell lépni az otthoni munkâsellenâllâs csoportjaival s azok vezetôivel.
c) Tâmogatni kell Hajnal Lâszlô és a hozzâ hason-

lôk kôrûtjait, amelyekkel ellensûlyozni tudjuk, végzô fokon
lehetetlenné tehetjûk a "hîdépîtôk" bomlasztô munkâjât.
d) Pâlyâzatokat

kell

meghirdetni

munkâstârgykô-

rôkre, amelyeknek feldolgozâsa tanulmâny, vers, novella,
zeneszerzemény stb. alakjâban tôrténhetik. A nyertes pâlyamûvek kiadâsât is elô kell se^teni.

e) Âllîtsunk fel "nemzeti segély"-t és talâljunk môdot
arra, hogy ebbôl mindazok az ellenâllô îrôk, értelmiségiek,
akiket tevékenységiik miatt megélhetésûktôl elûtnek, segitséget kapjanak.

f) Az Amerikai Magyar Szôvetség iigyeinek rendbehozâsa utân induljon rendszeres szervezô munka a magyar
munkâsok és a magyar munkâsszervezetek bekapcsolâsa
céljâbôl.

Az elôadô a munkâsok kôzûl jôtt, ismeri ôket és egyedûl
bennûk bîzik. Csak mint példât emliti, hogy amig az egyetemeken folyik az izgatâs, a rombolô tevékenység, addig
azon a helyen, ahol dolgozik, a munkâsok az oda tolakodô

nincsenek s vâratlan halâleset kôvetkeztében az egész életen
ât gyûjtôtt vagyon elherdâlôdik, ûgynôkôk, gondnokok kezébe
keriil és ami mégis megmarad belôle, az "Uncle Sam"-é lesz.
A legkirivôbb példa erre egy magyar bûtorkereskedô esete,
aki 50 éves korâban vâratlanul elhunyt és mintegy 25 milliô $
értékû vagyona rendelkezés nélkûl maradt. Kinek lenne
feladata ilyen esetekben eljârni?
Magyar érdek lenne, ha az AMSz ezekre a kérdésekre
kûlôn szakosztâlyt âllîtana fel, és âllandô propagandât
folytatna az emigrâciô egyre ôregedô tagjai felé, hogy idôben,
még ma, rendelkezzenek vagyonuk hovaforditâsa felôl és

ahogyan elôbb fejtegettem, vagyonukat, de legalâbb annak
egy részét magyar kôzintézményekre hagyjâk.

Papjaink ezen a téren mindent megtesznek egyhâzaik
tagjainak meggyôzésére (egy ôzvegyasszony most hagyott a
clevelandi elsô magyar réf. egyhâzra 40,000 $-t). De mi lesz
azok megtakaritott tôkéivel, akik nem tagjai magyar egyhâzuknak? Azokat, mint a pelyvât, elfûjja majd a szél.
A magyar kôzterhek viselésébe be kellene vonni azokat

a szerencsés értelmiségieket, orvosokat, iparosokat, kereskedôket stb. is, akik jelentôs vagyonnal rendelkeznek. Cleve-

landben pl. legalâbb ôtven olyan személyt ismerunk, akinek

fél- vagy egymilliô $-os vagyona van. És mennyien szereztek
jelentôs vagyont ebben a sok lehetôséget nyûjtô Amerikâban,
akiket nem is ismerunk.

Rôvid fejtegetésemben nem térek ki arra a mindig idôszerû kérdésre, ki védi meg az idôs, a jogi kérdéseket nem
ismerô magyar véreinket, hogy egy életen keresztûl ôsszekuporgatott kis vagyonkâjukat, hâzukat ne csaljâk ki a jogi
kérdésekkel tisztâban levô kôzeli és tâvoli rokonok, ôregotthonok vagy szomszédok, idegenek.
Sûrgôs kôzfeladat lenne minden magyar kôzpontban
jogi tanâcsadô iroddk felâllûâsa, ahol mindenki ingyenes
felvilâgosîtâsokat kaphatna ûgyes-bajos dolgaiban, eljârnânak
képviseletûkben a kûlônbôzô hatôsâgoknâl, vârosnâl, megyénél és ha kell, a birôsâgoknâl is. Naprôl napra hallunk nem
egyszer felhâboritô eseteket, amikor egyszerûbb véreink még

ûgyvédhez sem mernek menni, mivel a jogi tanâcsokat, képviseleteket még egyes honfitârsaink is patikaszer-âron mérik.

Védjûk meg tehât a magyar vagyonkâkatl Milliôkrôl
van szô!
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AZ EGYESÛLT MAGYAR ALAP

IGAZGATÔSÂGI ÛLÉSE
Az Egyesûlt Magyar Alap igazgatôsâga november 26-ân,
pénteken délutân 2 ôrai kezdettel tartotta meg évi rendes

iilését, amelyen Somogyi Lél alelnôk ûdvôzôlte a megjelenteket. Az elôzô évi tâjékoztatô kûlôn kiemelte, hogy ôrôkôsôdés révén az Egyesult Magyar Alap jelentôs adomânyban részesûlt, amelynek felhasznâlâsa az adomânyozô nevét
viselô kûlôn alap keretében pâlyâzati és tanulmânyi ôsztôndijak kiutalâsa révén ûj lehetôséget biztosît magyar mûvelôdésûnk fokozâsâra és keresztény nemzeti hagyomânyaink
megôrzésére.

Kocsondy Zoltdn (Grand Rapids, MI) az Egyesûlt Ma
gyar Alap szervezési feladatainak fontossâgâra mutatott râ.

Fazakas Ferenc (San Francisco, GA) târselnôk az elôzô felszôlalâs kiegészîtéseként a kaliforniai mémôkôk szervezetének csatlakozâsârôl tâjékoztatta a jelenlevôket. Bfrô Zoltdn
pénztâros a vagyoni helyzetrôl, végûl Somogyi Lél a "Hungarian Insights" cimû idôszaki lap eredményeirôl szâmolt be.
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A VOLT KASTLI DIÂKOK TALÂLKOZÔJA
A németorszâgi Kastlban mûkôdô magyar gimnâzium
volt tanulôi, akiket Jôkay-Ihdsz Kdroly (Chicago, IL) hîvott
ôssze, november 26-ân, pénteken délutân 3 ôrai kezdettel
tartottâk meg mâsodik csalâdias jellegû talâlkozôjukat,
amelyen a gimnâzium szâmos Amerikâban lakô volt tanulôja vett részt. Tôbb szûlô, érdeklôdô és az intézet erkôlcsi,
valamint anyagi tâmogatôja is jelen volt. A talâlkozô fiatalok november 27-én, szombaton este a Magyar Talâlkozô
kiâllitâsait is megtekintették, majd mindannyian részt vettek a diszvacsorân, valamint az utâna kôvetkezô bâlon is.
A MAGYAR MÉRNÔKOK ES EPITESZEK
VILÂGSZÔVETSÉGE

A Magyar Mérnôkôk és Êpitészek Vilâgszôvetségének

leg a "Statistical Quality Control"-t âllîtotta be ennek a
munkânak a kôzéppontjâba. Ha nem ô lett volna a felépîtés
felelôs tervezôje, ma Japân silâny minôségû ârûhalmaz

termelôjeként tengetné nyomorûsâgos ipari életét.
Ezzel szemben Deming megtarûtotta a japân mémôkôket
a minôség stadsztikai felépîtésére, ami végeredményben arra
vezetett, hogy ma mâr Japân egy vonalban âll a legkivâlôbb
minôségû ârût termelô nemzetekkel és szakkôrôk véleménye
szerint ennek az évszâzadnak a vége felé Japân lesz — minden

mâs âllamot megelôzôen — a minôségi termelés piramisânak
a csûcspontjân.

1962-ben megalakult a japân "JUSE" (Japanese Union of
Scientists and Engineers), amely dr. Ishakawa és az amerikai
konzultânsok tanâcsai alapjân megkezdte a japân munkâsok
kiképzését az ûn. "Quality Circle" elvei alapjân.
Mik azok a "minôségi kôrôk?, 5 15-20 fôbôl âllô csoportok,
amelyeknek az a lényege, hogy minden tagjuk ugyanazt a
munkât végzi a vâllalatnâl. Mit jelent ez? A vezetôség ezzel

a kôvetkezô nyilatkozatot teszi: "Mi tudjuk, hogy nektek,
akik 8 ôrân ât egy és ugyanazt a munkât végzitek, minden
problémât sajât verejtéketekkel kell megfizetnetek. Ti tudjâtok
legjobban, hogyan lehetne ezeket a problémâkat megoldani.
Segîtsetek bennûnket, magatokat és Japânt.
A japân munkâs hatalmas lelkesedéssel vesz részt a

"Qjuality Circle" gyûlésein a munkanap végeztével, heti 4-6
ôra tûlôrâval, amit a vâllalat természetesen "time and one

half" alapon megfizet. Ennek a "QC" minôségi kôrnek még
a neve is angol, ahogy azt a japânok Demmg-tôl tanultâk.
Rôvid kiképzés utân a kôrôk maguk vetik fel problémâikat
és azokat meg is oldjâk. A siker ôriâsi, a munkâs ôrômet talâl
munkâjâban és lelkesedésében tôbbet termel.
Ma mâr — sôt talân mâr 10 év ôta — amerikai vâllalatok kûldenek szakembereket Japânba — most mâr azért,
hogy mi tanuljuk meg az ô termelési môdszeruket — és hogy

példât vegyiink csaknem egyedûlâllô minôségi fokozatukrôl.
Japân hâlâs azokért, amiket amerikai tanâcsadôktôl (con-

sultantoktôl) tanult és készségesen mutatja a hajdani "oktatô
nemzetnek", hogy miképp is kell minôséget bevinni a
gyârtâsba. Még ennél is tôbbet mond az a tény, hogy az évente
kiadâsra kerulô legnagyobb ipari kitûntetést, amit csak

A tovâbbiakban négy szakelôadâs hangzott el:
Somogyi Lél a kiskomputerek hasznâlatât és kezelését.
valamint az ûgynevezett programozâs raktârozâsât s annak
védelmét mutatta be elméletileg, majd a magâval hozott

kiskomputeren gyakorlatilag is. Kitûnô elôadâsa irânt nagy
érdeklôdés nyilvânult meg.
Fejes Anna az ôceânkutatâsrôl tartott vetîtettképes elô-

adâst, amelyben rendkîvûl érdekes môdon fôként azokat a
gépeket mutatta be, amelyeket az ô vâllalata tervez és kivitelez.
H. Fejér Pâl (Mount Clemens, MI) a dinamikus geometria

alkalmazâsânak elônyeirôl nyûjtott szakszerû tâjékoztatâst.
Flehs Akos a japân ipar gazdasâgi titkairôl tartott igen
figyelemre méltô, érdekes elôadâst, amelyet az alâbbiakban
kivonatosan kôzlûnk.
Hehs Akos:

japAn ipari elôretôrése
A MÂSODIK VILÂGHÂBORÛ UTÂN
— kivonatosan —

A kérdés valôjâban az, hogy képes lesz-e Amerika
versenyben maradni Japânnal, ezzel a félelmetes ipari ôriâssal,
avagy mâs kongresszusi "védelmi" intézkedések hiânya miatt ât
kell-e adnia iparvâllalatainak mintegy 50%-ât a nagy tôkével
és kivâlô szaktudâssal rendelkezô japân ipari vezetôknek. De
kezdjûk tôrténetûnket azzal, hogy az amerikai bombâzôk a

kôkorszakba sûllyesztették az amûgy is igen primitîv japân
ipari berendezéseket.

A japân csâszâr és McArthur tâbornok, a Japânt meg-

szâllô erôk legfelsôbb vezetôje, egyetértett abban, hogy itt
siirgôs segîtségre van szûkség. Nemsokâra a legkivâlôbb
washingtoni tanâcsadôk kezdték meg a japân mérnôkôk

kiképzését, mîg az Egyesûlt Âllamok hadmérnôkei a vâllalatok
felépîtését és gépeik kiegészîtését vâllaltâk feladatuknak. A
japân nemzet egy emberként figyelte és szîvta magâba azokat
a tudomânyokat, amelyeket abban az idôben Amerika tudott
legjobban.

Az események kûlônleges ôsszejâtszâsa, hogy Amerika
legkivâlôbb minôségi statisztikusa dr. Deming Edward mémôk
vâllalta ennek az âtképzésnek fôszerepét és ô természetszerû-

leg a "Statistical Q,uality Contror'-t âllîtotta be ennek a
munkânak a kôzéppontjâba. Ha nem ô lett volna a felépîtés
felelôs tervezôje, ma Japân silâny minôségû ârûhalmaz

termelôjeként tengetné nyomorûsâgos ipari életét.
Ezzel szemben Deming megtanîtotta a japân mérnôkôket
a minôség statisztikai felépîtésére, ami végeredményben arra
vezetett, hogy ma mâr Japân egy vonalban âll a legkivâlôbb
minôségû ârût termelô nemzetekkel és szakkôrôk véleménye
szerint ennek az évszâzadnak a vége felé Japân lesz — minden
mâs âllamot megelôzôen — a minôségi termelés piramisânak
a csûcspontjân.

1962-ben megalakult a japân "JUSE" (Japanese Union of
Scientists and Engineers), amely dr. Ishakawa és az amerikai

konzultânsok tanâcsai alapjân megkezdte a japân munkâsok
kiképzését az ûn. "Quality Circle" elvei alapjân.
Mik azok a "minôségi kôrôk?, 5 15-20 fôbôl âllô csoportok,
amelyeknek az a lényege, hogy minden tagjuk ugyanazt a
munkât végzi a vâllalatnâl. Mit jelent ez? A vezetôség ezzel
a kôvetkezô nyilatkozatot teszi: "Mi tudjuk, hogy nektek,
akik 8 ôrân ât egy és ugyanazt a munkât végzitek, minden
problémât sajât verejtéketekkel kell megfizetnetek. Ti tudjâtok
legjobban, hogyan lehetne ezeket a problémâkat megoldani.
Segîtsetek bennûnket, magatokat és Japânt.
A japân munkâs hatalmas lelkesedéssel vesz részt a
"Qjiality Circle" gyûlésein a munkanap végeztével, heti 4-6
ôra tûlôrâval, amit a vâllalat természetesen "time and one

half" alapon megfizet. Ennek a "Q.C" minôségi kôrnek még
a neve is angol, ahogy azt a japânok Deming-tô\. tanultâk.
Rôvid kiképzés utân a kôrôk maguk vetik fel problémâikat
és azokat meg is oldjâk. A siker ôriâsi, a munkâs ôrômet talâl
munkâjâban és lelkesedésében tôbbet termel.
Ma mâr — sôt talân mâr 10 év ôta — amerikai vâllala-

tok kûldenek szakembereket Japânba — most mâr azért,
hogy mi tanuljuk meg az ô termelési môdszeruket — és hogy
példât vegyunk csaknem egyedûlâllô minôségi fokozatukrôl.
Japân hâlâs azokért, amiket amerikai tanâcsadôktôl (consultantoktôl) tanult és készségesen mutatja a hajdani "oktatô

nemzetnek", hogy miképp is kell minôséget hevinni a
gyârtâsha. Még ennél is tôhhet mond az a tény, hogy az évente
kiadâsra kerûlô legnagyohh ipari kitûntetést, amit csak

egy vâllalat nyerhet el, — "Dr. Deming Award"-nak nevezik.

Sok amerikai vâllalat nem bîrta ki a kompeticiôt és japân
vâllalatokkal osztottâk meg produkciôjukat, hogy ezzel legalâbb a boni munkaerôt hasznositsâk.

îgy âllt ôssze a G.M. a "Fujitsu" céggel, hogy Michiganben robot-vâllalatot alapitsanak. Az "engineering manager"
W.M.A. HEHS clevelandi szârmazâsû magyar, aki oklevelét
a Case Western Reserve egyetemen nyerte el.
Hol kôvetett el Amerika hibdkat?

Amerika az ipari forradalom (Industrial Révolution)
ota szâmtalan szakîrô, fôleg szûletett vezetôk, késôbb kivâlô

professzorok tollâbôl tudta meg, hogy a termelés ûtjâban
emberi problémâk âllanak és ezeket meg kell oldani.
Kûlônleges szerepet tôltenek be Douglas Mc.Gregor, Elton
Maya és Frederick Herzberg professzorok.
Mind arra mutatnak râ, hogy a munkâst megfelelô môdon

kell ôsztôkélni (Mayo), mert a munka jutalma csakis a munka
mivoltâban kereshetô (Herzberg) és hogy a vâllalatvezetôk
50 %-a nem érti meg a munkâst (McGregor X és Y teôriâja).
Legérdekesebb a Herzberg-teôria, ami azt mondja, hogy
a munkahelyen két tényezô uralja a munkâs vagy tisztviselô
érzelmeit. Ezek:

1. A fenntartô tényezôk (maintenance factors), amelyek
csak arra szolgâlnak, hogy a munkavâllalô lelki egyensûlyât
éppen csak fenntartsâk. Ezek kôzé tartoznak a tisztasâg az
illemhelyeken és ûzemekben, az ûzemi szabâlyok (policies)

s a felûgyelôk (supervisorok) viselkedése.
2. A "buzdîtô tényezôk", amelyek — ha megfelelôen
alkalmazzâk ôket — hatalmas "motivator"-ként befolyâsoljâk a munkâst. Ezek kôzé tartozik az elismerés, a munka

lényege, a felelôsség, az elôrehaladâs lehetôsége és a tudâs
fejlesztése.
Ezeket Amerika 40-50 év elôtt tudta és oktatta, de a

japânoknak kellett alkalmazni a "Qjuality Circle" bekapcsolâsâval, hogy aztân az Egyesiilt Âllamok râébredjen arra,
hogy itt nagy hibât kôvetett el, amikor az amerikai munkâst
a szakszervezetek teljes befolyâsa alâ bocsâtotta a helyett,
hogy a "buzdîtô tényezôk"-kel elnyerte volna a munkâs
rokonszenvét.

Kûlônbség ajapdn és amerikai legfelsôbb vezetés alapelveiben
Mindkét âllam mammutvâllalatai hét tényezôvel irânyîtjâk
szervezeteiket. Ez a hét tényezô: 1. a felépîtés (structure)
2. a kivitelezés terve (strategy), 3. a rendszer (system), 4. az
alkalmazottak (staff) munkâja, 5. a vezetôség szaktudâsa
(skill), 6. az irânyîtâs môdszere (style) és 7. a legfelsôbb vezetés
hivatâstudata (superordinate goals).

A nagy kûlônbség az, hogy mîg az Egyesûlt Âllamok
vâllalatai az 1., 2., 3. és 7. tényezôt részesîtik elônyben,
addig Japân az emberi tényezôket, tehât a "staff" — vagyis
az alkalmazottak — morâljât; a "skiH"-t, vagyis a felsôbb
vezetôség fôlényes, kivâlô tudâsât és a "style"-1, azaz a veze
tôség irânyîtâsi môdszerét részesîti elônyben. Mindkét nemzet
természetszerûleg a "superordinate goals", tehât a legfelsôbb
vezetési hivatâst tartja az irânyîtâs alapkôvének.
Az amerikai szakirodalom szeririt a legkivâlôbb japân
vezetô a ma is élô Konosuki Matshusita, aki semmibôl egy
vâllalat élére âllt és ma 300,000 alkalmazottja van. Gyârtmânyait tôbb néven hozza forgalomba. Ezek kôzôtt legismertebb a "Panasonic" mârka.

Ehhez hasonlô csak Geneen, az I.T.T. elnôke, Ed Carlson,
a United Airline elnôke és Thomas John Watson, az IBM
elnôke.

Watson

irânyelvei

csaknem

azonosak

Matshusita

"superordinate" célkitûzéseivel. Ezek az "elvek" a vâllalat
minden tagjât azon a vonalon tudjâk tartani, amely a cég
érdekeivel — beleértve az alkalmazottakat és a vevôkôzônséget — megegyezik.

Lâssuk példaként a Watson (IBM) âltal lefektetett célkitûzéseket:

"Az alapvetô filozôfïa, a vâllalat hite, célkitûzései sokkal
tôbb jelentôséggel blrnak a célok" relativ elérése szempontjâbôl, mint a technolôgiai vîvmânyok, az anyagi alapok, az
organizâciô struktûrâja, avagy az ûjltâsok és azok kellô
idôpontban valô alkalmazâsa. "
Ha seglteni akarjuk az amerikai termelést, tartsuk szem
elôtt az elmondottakat és igyekezzûnk a

munkakôrt ûgy

felépîteni, hogy tôbb legyen a buzdîtô (motivator) tényezô,
mint az ûn. fenntartô (maintenance) kôrûlmény, ami csupân

az elégedetlenséget szûnteti meg, de nem serkenti az alkal
mazottakat tôbbtermelésre. Gondoljuk meg, hogy mit tett

a japân "Q,uality Circle" azzal, hogy a munkâst belevonta
a problémâk megoldâsâba és ezzel hatalmas serkentô erôt

szabadîtott fel, amivel egyben magâhoz vonzotta a munkâst,
ami nâlunk mérhetetlen energiât szabadîtana fel és ûn. "Dual
Loyalty" egyensûlyt létesîtene a mai âllapot helyett, amely
ben a munkâs a szakszervezeteket tâmogatja és a kenyéradôt ellenségének tekinti.
Tanuljunk ebben a japânoktôl.

A mérnôki talâlkozô délutân 2 ôrakor az Ârpâd Akadémia
orvostudomânyi osztâlyânak ûlésén folytatôdott, aboi Noël
Péter

einôk

"Elektronkôtések

és

szétvâlasztâsok

szelektiv

szabâiyozâsa" cîmmel tartott elôadâst.

A SZENT LÂSZLÔ TÂRSASÂG ÉS REND ÛLÉSE
1982 november 27-én, szombaton délutân fél kettôkor

Zdhony A. Jôzsef elnôkletével a Szent Lâszlô Târsasâg és
Rend tartotta meg évi ûlését, amelyen 16 lovagtestvér és 10
érdeklôdô vett részt.

Az elnôk kegyeletes szavakkal emlékezett meg Krdll Kâroly
volt m. kir. fôkonzul és Tripolszky Andrds gépészmérnôk
elhunytârôl. Mindketten a Rend érdemes lovagjai voltak. A
kôvetkezôkben azokat az eseményeket sorolta fel, amelyeken
a Târsasâg és Rend testûletileg vagy kûldôttségileg megjelent. Kiss Jdnos zeneszerzô karnagy tôbb hangverseny
rendezésével tûntette ki magât. Szeptember 21-én Gadl
Mihdlyt avattâk lovaggâ s ugyanaznap szentelték fel a
clevelandi Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
templomâban — mâsik hârom képpel egyiitt — a Târsasâg
és Rend névadôjât, Szent Lâszlô kirâlyt âbrâzolô festményt.
A Târsasâg és Rend amerikai tôrzsének széktartôja, vitéz
Pakuts Pdl âtszervezte az amerikai tartomânyokat. A Cleve-

landben székelô tartominy az Egyesûlt Âllamokban a II. lett és
"Asbôth Sândor tâbornok" nevét kapta.

Vitéz

Pdncélos

Mihdlyt mâsodik helyettesévé s egyben az USA nyilvântartôjâvâ nevezte ki.

Az ûlésen kerûlt sor T.Dombrddy Dora lovaggâ avatâsâra
és lovagkeresztjének iinnepélyes âtadâsâra. Ennél dr. Koe-

Krompecher Ldszlôné is kôzremûkôdôtt és Szent Lâszlô
kirâlyrôl rôvid ûnnepi megemlékezést mondott.
Befejezésûl a széktartô az ûdvôzlô leveleket olvasta fel.
Az ûlés a Magyar Hiszekegy elmondâsâval ért véget.

AZ ARPAD AKADEMIA

ORVOSTUDOMÂNYI OSZTÂLYÂNAK ÛLÉSE
1982 november 27-én, szombaton délutân 2

ôrai kez-

dettel az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlya ûlésezett
dr. Kaveggia Ldszlô (Banville, IL) orvos, egyetemi tanâr
elnôkletével. A megnyitâst kôvetô jelentések és javaslatok
meghallgatâsa utân két szakelôadâs kerûlt sorra. Az egyiket

Noël Péter mérnôk, a Magyar Mémôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének elnôke, a mâsikat dr. Nddas Jdnos (Chicago, IL)
orvos t a r t o t t a .

Noël Péter {'Edmonton, Alberta, Kanada):

ELEKTRONKÔTÉSEK ÉS SZÉTVALASZTÂSOK
SZELEKTIV SZABÂLYOZÂSA
AZ ORVOSTUDOMÂNYBAN
Az élô és élettelen vilâg bonyolultnak lâtszô kémiai és

fizikai komplexuma a modem tudomânyos elmélet szerint
matematikai erôtérrel irhatô le, amely szâmîthatô, meghatârozhatô és befolyâsolhatô.

Szent-Gyôrgyi Albert Nobel-dîjas magyar tudôs szerint
az orvostudomâny — minden elismerést megérdemlô rendkîviil értékes eredményei mellett — szâmos teruleten még
mindig nem ért el âtûtô sikert, aminek az az oka, hogy
molekulâris szinten kezelte a problémâkat, nem atomos
szinten. A mâsik fontos tényezô, hogy a kutatâs a klasszikus
mechanika, a Newton-mechanika alaptôrvényeit kôvette.
Planck és Einstein mâr 1905-ben bebizonyîtotta, hogy a
klasszikus mechanika — némi csekély eredmény kivételével — nem ad elegendô informâciôt a tovâbbi fejlôdésre.
A problémâk megoldâsâra a valôszînûségszâmîtâson alapulô
relativisztikus kvantummechanika tôrvényeit fektették le.
A vilâgmindenség élô és élettelen egyedeinek kôzôs

alapeleme az atom, amely pozitîv tôltést tartalmazô protonbôl
és semleges toltésû neutronbôl, valamint az atommagot
kôrûlvevô negativ tôltésekbôl, elektronokbôl âll. Az elektronok
térbeli elhelyezkedésének vâltozâsa eredményezi az energiât
és a magasabb rendu egységek, a molekulâk keletkezését.

Energia keletkezik vagy eltûnik attôl fûggôen, hogy az
elektron helyzete az atommaghoz és a kôrnyezô atomok
elektronjaihoz képest hogyan vâltozik. Az energia kifejezôje
a fôton (photon), amely az elektron mozgâsâval ellentétes
irânyban halad. Ez a dualités bizonyîtja be a klasszikus
mechanika tarthatatlansâgât, amely azt âlHtja, hogy az
elektron helyzete és momentuma egyidejûleg meghatârozhatô.
Ezzel szemben a relativisztikus elmélet azt âllitja, hogy a kettô
(az elektron helyzete és momentuma) kôzûl csak az egyik
hatârozhatô meg egyidejûleg. Amikor ugyanis elektront
észlelûnk, tulajdonképpen az elektron fôtonjât észleljûk, amely
ellenkezô irânyban halad. Ez azt jelenti, hogy az elektron
csak volt azon a helyen. Ez a bizonyîtâs Einsteiné. Ma

elfogadott és megtâmadhatatlan.
Molekula két vagy tôbb atom egyesûlésébôl keletkezik.
Ennek a jelenségnek az a mechanizmusa, hogy a két pozitîv
atommag az ôriâsi kôlcsônôs taszîtô erô miatt nem egyesûlhet.
Ha mégis egyesûl, akkor eljutottunk az atombombâhoz.
Ha azonban a két atom legkûlsô pâlyâjân mozgô elektronok,
a ua/encz'a-elektronok egyidejûleg a két atommagot ôsszekôtô egyenesbe kerûlnek, kompenzâljâk a két atommag ôriâsi
taszîtô erejét maguk kôzôtt minimâlis elektron-taszîtô erôvé,
amely kônnyen lekùzdhetô. Ha két elektron kôzel kerûl
egymâshoz, helyet cserélnek és ezzel kovalent kôtés jôn létre.
Az eredmény; molekula szûletése. Amennyiben ezt az elektronkôtést megszûntetjûk, atomot nyerûnk.
Az energia és a molekula eme egyszerû meghatârozâsâbôl lâthatjuk, hogy az anyagi vilâg egyetlen tényezôje — az
atommagon belûli viszonyokat nem szâmîtva — az elektron.

Minden manipulâciô tehât az elektron térbeli vâltozâsân
keresztûl jôn létre. Ez érvényes az orvostudomânyban és
minden mâs tudomânyban egyarânt.
Gyôgyszeres kezelésben a gyôgyszer-molëkulâk a szervezet

folyadékâllomânyâban (a gyomorsavban, vérben) ionizâlôdnak, azaz elektront vesznek fel vagy adnak le. Ezek az

ionok a sajât valencia-elektronjaik és polarizâlt tôltésûk révén
hatâst gyakorolnak a tôbbi sejtre, illetve azok erôterére, és
ûj elektronkôtéseket vagy szétvâlâsokat okoznak, ami lehet
gyôgyîtô vagy mérgezô jellegû. Ennek a rendszernek az a
hâtrânya, hogy lassû, nehezen ellenôrizhetô és a kiùrûlésig
az anyag a szervezetben marad, ami esetleg kâros mellékhatâsokat eredményezhet.

Energiakôzléses kezelésben (UV, Xray, Rf, proton bombardment stb.) a sejtek (valencia-)elektronjainak helyzetét
vâltoztatjuk meg egy erôtérrel, amely elektromâgneses és/vagy
elektrosztatikus energia-vektorral van jellemezve.
Ezzel
visszaâllithatjuk az egészséges âllapotot jellemzô elektronképet
vagy szétbonthatjuk a nem kîvânatos kdtéseket (râk). Ez a
rendszer feltétlenûl elônyôsebb a gyôgyszeres kezelésnél, mivel
gyors, azonnal mérhetô, azonnal megszûntethetô, és nem
hagy anyagot a szervezetben, aminek a kiûrûlésébez idô kell,
nem beszélve a kâros mellékhatâsokrôl.

Az elektronkôtés 10 alapfeltétele\

1. Atomos

kôtés

a

valencia-elektron

manipulâciôja

âltal jôn létre.

2. Minden atomos kôtés energiavâltozâssal jâr, ami egy
jellegzetes frekvenciâval (rezonâns frekvenciâval) jellemezhetô.
3. Az elektron- és fôton-energia csak a frekvenciâtôl fûgg.
4. Az atom elektron-polarizâciôja erôsen befolyâsolja
az elektronkôtéseket.

5. Energiakôzlés a kôtés tartama alatt nagyon rôvid
idejû 10-3 — 10-6 sec., de az energiakôzlés fâzisâtôl fûgg.
6. A kôtésben csak a valencia-elektronok vesznek részt.
7. A kûlônbôzô atomok és molekulâk kôtési rezonancia-

frekvenciâja kûlônbôzô.
8. A molekula elektronkôtési frekvenciâja kûlônbôzik a két
kôtésben levô atom valencia-elektronjainak rezonanciafrekvenciâjâtôl.
9. A kôtés âllandôsâgânak a feltétele, hogy a kôtésben
részt vevô valencia-elektron periodikus energiavâltozâsa

(De Brogly-hullâm) allô hullâm legyen.
10. A valencia-elektron csak rezonancia-frekvenciân tud

felvenni vagy leadni energiât.
A tîz alapfeltétel kôzûl az a legfontosabb, hogy az energia

rezonanciâban legyen a felvevô elektronnal, azaz a periodikus
energia-maximum és minimum idôbelileg ôsszeessék a kérdéses elektron-energia maximum-minimum vâltozâsâval. Ha
ez az eset fennâll, akkor elektronkôtés keletkezhetik, ha az

energia fâzisban van; vagy szétvâlâs, ha ellenkezô fâzisban van.
Az elsô eset a sejtképzôdés, a mâsodik a sejtszétvâlâs esete. A

két eset alkalmazâsâval ûj sejteket hozhatunk létre vagy nem
kîvânatosakat pusztithatunk el. A kvantummechanika szemszôgébôl nézve ez rôviden az orvostudomâny manipulâciôja.
A kvantummechanikai kezelés lényege: a "sélective réso
nance energy transfer" (SRET). Ez azt jelenti, hogy a kérdéses

sejtek valencia-elektronjaival

rezonanciâban levé elektro-

mâgneses és/vagy elektrosztatikus impulzusokkal mozgatjuk

a kérdéses sejtek valencia-elektronjait a térben kôtési vagy
szakadâsi feltételek felé. Mivel a sejtek felépîtését a DNA-ben
rôgzîtett atomok valencia-elektronjainak a kombinâciôja

hatârozza meg, kôzelfekvô a gondolât, hogy csak a DNA
valencia-elektronjait kell mozgatnunk megfelelô impulzusok
adagolâsâval. A vâltozâsok kôzvetlenûl észlelhetôk, mérhetôk,
môdosithatôk,
komputerizâlhatôk
és
megszûntethetôk:
azonnal.

A megépitett berendezés elvi felépitése a kôvetkezô: Az
oszcillâtor bizonyos frekvenciât gerjeszt. A rezonanciâban levé
sejtek energiât vesznek fel, amely âramlôkésben jelentkezik
a frekvencia-mérô oszcilloszkôpon. A jel amplitudôja arânyos a
sejt âltal felvett energiâval. A soros ellenâllâs megfelelô megvâlasztâsâval pontos DB-ben mérhetô jelet kapunk. Ha tudjuk
az egészséges sejtet és a beteg sejtet jellemzô rezonanciafrekvenciâkat, akkor a megfelelô kûlônbségi frekvencia be-

adagolâsâval a beteg sejt valencia-elektronjait az egészséges
sejtet jellemzô pozlciôba mozgatjuk. Mivel az energiaâtadâs
sebessége a De Brogly-hullâmoktôl fûggés 10-3 - 10-6 sec kôrûl
mozog, a sejtmanipulâciô percek alatt létrejôhet.

Kérdés a megfelelô frekvencia meghatârozâsa. Kiilôn-

leges esetekben laboratôriumi mérések alapjân komputerben
târolt adatok felhasznâlâsâval irânyîthatjuk az oszcillâtort.
Altalânos esetekben azonban ôsszehasonlitâsi eljârâssal is
elérhetjûk a kivânt célt. Az egészséges és a beteg sejtet
besugârozzuk ugyanazzal a frekvenciâval. A kûlônbôzô elnyelt

frekvenciâkat komparâtorban ôsszehasonlîtjuk, a kûlônbségi
jelet analôg hangolô egységen keresztùl visszavezetjûk az
oszcillâtorba, amely vâltozott frekvenciât sugâroz a beteg
sejtre. Az ûj frekvencia-szpektrumot megint ôsszehasonlîtjuk
az egészségesével, és a jâték megy tovâbb mindaddig, amîg
a kûlônbségi frekvencia minimum vagy esetleg zérus nem lesz.
Ez azt jelenti, hogy a beteg sejt elektronjai az egészséges
sejt elektronjainak mintâjâra helyezkedtek el, a beteg sejt
tehât rendbe jôtt. Elektronikus szabâlyozôk az esetleg rossz
irânyban tôrténô frekvencia-hangolâst meggâtoljâk.
Az elmondottak igazolâsa céljâbôl râkos kutyân ôsszehasonlltottam az elnyelt frekvenciâkat egészséges és râkos
sejtek kôzôtt. 450 nyilvântartâsba vett (regisztrâlt) mérésem
van, amelyet egy orvos barâtommal egyûtt végeztem. A kb.
hâromhetes klsérlet sorân a râkos daganaton csôkkenést,
puhulâst tapasztaltunk és a gyôgyulâs folyamatât a frekvenciaszpektrum regisztrâlâsâval kôvettûk.

Sajât magamon is végeztem kîsérletet. Arcomon pattanâst
sugâroztam be és az elnyelési képeket felvettem. Utâna a
pattanâst elmérgesîtettem, és frekvenciâs besugârzâst haj-

tottam végre, mikôzben a frekvenciât és az amplitudot vâltoztattam. Mintegy hârom nap mûlva a pattanâs eltûnt és
a frekvencia-kép azonos volt az elmérgesltés elôttivel. Ez a
klsérlet ismétlését bizonyîtotta be.
Emberen és âllaton sajâtos egyezô frekvenciâkat talâltam
a him- és a nônemûek kôzôtt.

Nôvényeken, leveleken és fatôrzsôn végzett kîsérletek
ugyancsak mutattâk az egészséges és a beteg sejtek kôzôtti
kûlônbséget.
Mds kutatôk eredményei:

Miller J. és E. (Wisconsin): elektron-leszakîtâs a sejtekrôl mutâciôt hozott létre.

Ween L. (NY); RE besugârzâssal râkos cellâkat zûzott szét.
Becker (NY): Csontnôvekedést hozott létre. Patkânyon
elektromos ûton levâgott lâbat nôvesztett ki. Lehetônek tartja

szervek ûjjâépitését, beleértve az agyat is.
Stein (W. of A.): Az agyat kivéve egyetért Beckerrel.
Ivan (Ottawa): Elektronikusan életre keltett egy 10 perce
halott gyermeket, aki vlzbe fûlt.

N.R.C.

(Ottawa):

Egyenârammal

sebek

gyôgyulâsât

segîtették elô.

Szent-Gyôrgyi (Woodshole): D.C-vel râkos sejteket pusztitott el.

Ezek a

kutatôk elektrodâkat hasznâltak az elektromos

energia bevezetésére. Ezzel a fém-elektroda kontakt-potenciâljât okoztâk, ami nagysâgrendben kôzel âll a kezelési
energiâkhoz.

Damadian volt az elsô, aki elektrodâk helyett erôteret
alkalmazott. 24, 1-24, 2 MHz-en rezonanciât talâlt râkos
cellâkon és azokat sikerûlt elpusztîtania. Fonar-rendszerével
fokuszâlni tudja a sugârzâst. Sajât méréseim ugyancsak ezeken
a frekvenciâkon talâltak rezonanciât, de kîsérleteim szâmos
mâs frekvenciât is talâltak a râkos sejteken.

{Az elôadds elhangzâsa utdn az elôadô a tovâbbi kutatâsok
és megbeszélések elôkészûése céljdbôl egyûttes orvosi és
mémôki bizottsdg alakîtdsdra tett javaslatot. )
Nddasjdnos dr. (Hammond, IN):
A

REAGAN - HINCKLEY-ESET

PSZICHOLÔGIAI ÉS JOGI SZEMPONTBÔL
A kôzvélemény Hinckley merényletét Reagan ellen azzal
utasitja el, hogy "Amerika elnôkét bârki lepuffanthatja,
aztân ôrûltnek vallja magât és felmentik; felhâboritô."
Amit ezzel kapcsolatban meg szeretnék târgyalni, az a

kôvetkezô kérdéssorozat: Ôriilt volt-e Hinckley? Miért kûlônbôzôtt a vâd és a védelem pszichiâtereinek vallomâsa? Miért
îtéli el a kôzvélemény a pszichiâterek diagnôzisât? A
pszichiâteri tudâs, mint orvosi szaktudomâny, kialakult-e
mâr annyira, hogy bûnûgyi târgyalâsokon lehessen râ hivatkozni? Lehet, hogy a tôrvényt, — amely elôirja, hogy a
hûnôzôt, ha az eskûdtszék ôrûltnek nyilvâmtja, fel lehet
menteni — meg kellene vâltoztatni, de kûlônhen is mély
erkôlcsi prohlémâk merûlnének fel?
Mik a tények? A védelem tanûiként szereplô hârom

pszichiâternek mi volt a véleménye? Kezdem azzal, hogy
mind a hârom pszichiâter elismert amerikai egyetemeken

végezte orvostudomânyi tanulmânyait, jelenleg is vagy kutatô
és kisérleti tanulmânyokat végez vagy elismert gyakorlô
szakorvosként mûkôdik. Mindhârmuknak az volt a meggyôzôdése, hogy Hinckleyben a szkizofrén betegségnek minden
tûnete

megtalâlhatô.

Szerintûk

Hinckleyt,

amikor

1981

mârcius 30-ân râlôtt az amerikai einôkre, idegâllapotâban
nemcsak szkizofrén betegsége befolyâsolta, hanem komoly
pszichôzis nyomâsa is, és îgy Hinckley cselekedetéért nem
volt felelôs, mert annak kôvetkezményeit nem tudta ésszel
felérni.

Azok

a

tiinetek,

amelyek

hatârozottan

a

szkizofrén

(tudathasadâs) diagnôzisâra utalnak, a kôvetkezôk;
1. Dr. Goldman — Hinckley egy évig tartô kezelése utân
— meggyôzôdôtt arrôl, hogy Hinckley minden érzelmi

reakciôtôl mentes. Ez a "flat affect" (teljes kôzômbôsség)
tûnete, ami azt jelenti, hogy az egyén belsôleg kavargô érzelmeirôl kûlsôleg semmilyen jelt nem ad. Goldman arrôl

is meggyôzôdôtt, hogy Hinckleyben nagyméretû félénkség van.
2. A Hinckleyvel folytatott beszélgetésekbôl Goldman arra

kôvetkeztetett, hogy Hinckley a sajât maga primitiv képzeletbeli vilâgâba vonult vissza, amelyben gondolatainak és
érzelmeinek szinte gyerekes mivoltât nehéz tagadni. Ez a tûnet

angolul az "autistic retreat" (teljesen a fantâziâk vilâgâban
élô visszavonultsâg) âllapota.

3. Hinckley lelkivilâgât az âllandôan ellenkezô, egrymâssal
vetélkedô gondolatok is gyôtôrték. Ezt angolul "pathological
ambivalence"-nék (betegesen vegyes érzelmeknek) nevezzûk.
Hinckley ûgy vélekedik magârôl, hogy ô a târsadalom
âldozata. Viszont nemcsak a târsadalom vétkezik ellene,

hanem ônmagât is tâmadja. Igy az âldozat és az agresszor (a
bântalmazô) egy személyben nyilvânul meg.
4. Hinckleyben megtalâlhatô az "association disorder"
(zûrzavar) tûnete is. Az orvosok Hinckleyvel folytatott beszélgetéseik kôzben râjôttek arra, hogy Hinckley gondolatai
nem fûggnek ôssze. Nem tudott egy témât sem megbeszélni
ûgy, hogy oda nem tartozô gondolatokat ne fûzôtt volna a
beszélgetésbe.

Ezt a négy felsorolt jelenséget vilâgszerte a szkizofrén
betegség vitathatatlan tûnetének ismerik el. A védelem
pszichiâterei, hogy a szkizofréniâra vonatkozô diagnôzist

megerôsîtsék, Hinckley agyârôl bemutattak egy "cat scan"

képet is, amelyen agykéreg-zsugorodâsok lâtszottak. Ez a
"cat scan" ugyan még nem szâzszâzalékos bizonyîték arra,
hogy valaki szkizofréniâs, de ha az elmekôrkép is arra vall,
akkor ~ Goldman szerint — 90% a lehetôség arra, hogy
a beteg tényleg szkizofrén.
Ha a védelem hârom pszichiâterének vallomâsa ilyen
meggyôzô, milyen ellenbizonyitékkal jôttek a vâd pszichiâterei?

Ok is elismerték, hogy Hinckleynek komoly elmehaja van,
de szerintûk 1981 mârcius 30-ân, amikor az elnôkre râlôtt,
épelméjû volt. Szerintûk Hinckley azon a napon teljes
tudatâhan volt annak, hogy hûnt kôvet el, és a kôvetkezményekkel is tisztâhan volt. Szerintûk Hinckley ôntelt, heképzelt
emher, aki Reagan-re azért lôtt râ, mert azt akarta, hogy
a tôrténelem ôsszefûzze nevét Jody Poster szînésznô nevével.
Az volt az érzése, hogy csak akkor kelt kôzfeltûnést, ha meggyilkolja az elnôkôt.
Miért kûlônhôzik az orvosok véleménye? A vâd egyik

pszichiâtere, dr. James Cavanaugh îgy nyilatkozott: "A kûlônhség oka, hogy a védelem pszichiâterei véleményûket a
hûncselekmény elkôvetése utân tett vallomâsokhôl alkottâk
meg, mîg a vâd pszichiâterei Hinckley viselkedését a hûn
cselekmény napjân prôhâltâk megltélni. Mindkét pszichiâteri
tanûskodô hizottsâg arrôl tett vallomâst, hogy Hinckleynek
komoly elmehaja van. Sajnos, az eskûdtszék ehhôl azt a
kôvetkeztetést vonta le, hogy Hinckley ôrûlt ("insane"), és
îgy jott a felmentô dôntés."

Az eskûdtszék Gury) hatârozata nagy kôzfelhâhorodâst
keltett, amely azonhan nagyrészt a pszichiâterek ellen irânyult. Ezért az Amerikai Pszichiâterek Szôvetsêge a kôvetkezô nyilatkozatot adta ki:
1. A tulajdonképpeni fô kérdés, hogy az "ôrûlt" (insane)
jelzônek csak jogi értelme van, az orvosi tudomânyhan ilyen szô
(fogalom) nem létezik. Ezért az orvosok csak azt vallhatjâk,

hogy Hinckley szkizofrén vagy hogy elmehajos, de azt, hogy
ôrûlt (insane), csak az eskûdtszék mondhatja ki.
2. Azt, hogy a tények szerint hizonyîtott elmehetegség
azonos-e az ôrûltséggel, és hogy a vâdlott, amikor a
hûncselekményt elkôvette, valôhan ôrûlt volt-e, az eskûdtszéknek kell megâllapitania.

3. Azok a vâdlottak, akiket az eskûdtszék felment, mert
ôrulteknek nyilvânîtja és elmegyôgyintézetbe kûldi ôket,
rendszerint tovâbb maradnak az elmegyôgyintézetben, mint
amennyi ideig bôrtônben lennének, ha szabadsâgvesztésre
itélték volna ôket. A statisztika azt mutatja, hogy azok kôzûl,
akik az elmegyôgyintézetbôl kerûlnek ki, csak 7-10 % kôvet
el tovâbbi bûncselekményt, azok kôzûl azonban, akik bôrtônbôl kerûlnek ki, 35-80 % a visszaesô.
4. A pszichiâterek diganôzisa a komoly elmebajra vonatkozôan ugyanolyan biztos, mint amilyen biztos az orvosi
szakmânak bârmilyen mâs âgâban megâllapîtott diagnôzis —
a fertôzô betegségek és a mérgezések eseteinek kivételével.

Az elôbbiekbôl kitûnik, hogy a fennforgô kérdés megoldâsât nem a pszichiâter szaktudomânyban, hanem inkâbb
a jogrendszerben kell keresnûnk. Vizsgâljuk meg tehât,
honnan is ered a bûnûgyi birôsâgi târgyalâsokon védelmi
szempontbôl a vâdiott ôrûltnek nyilvâmtâsa.
Az angol birôsâgnak 1843-ban Daniel M'Naughton bûncselekménye ûgyében kellett dôntést hoznia. Daniel M'Naugh
ton azért tâmadta meg Str Robert Peel politikust, mert
meggyôzôdése szerint Sir Robert Peel okozta nemi vonzô-

erejének hanyatlâsât és ezen Idvûl az orszâg romlâsât is.
Ekkor szûletett az a jogi dôntés, hogy az a bûnôzô, aki nem
tudja megkûlônbôztetni a jôt a rossztôl, ârtatlan.
Ennek a M'Naughton-féle dôntésnek elsô môdositâsâra
1954-ben kerûlt sor, amikor a Durham-féle bûnûgy târgyalâsân a birôsâg olyan dôntést hozott, hogy a vâdiott nem
bûnôs, ha bûncselekménye elmebajânak kôvetkezménye.
1972-ben ezt a Durham-féle hatârozatot is megvâltoztattâk.
Az ûjabb dôntés szerint a vâdiott, ha ôrûlt, felmenthetô.
A vâdiott pedig akkor ôrûlt, ha be lehet rôla bizonyltani,
hogy bûncselekményének elkôvetése idején

1. vagy nem tudta felmérni cselekedetének bûnôs voltât
és jelentôségét,

2. vagy nem tudta viselkedését ôsszeegyeztetni a târsadalom âltal elfogadott szabâlyokkal, mert elmebetegségben szenvedett.

Az elsô pont magyarâzata szerint feltûnik, hogy Hinckley
tudta, mi a kûlônbség a jô és a rossz cselekmény kôzôtt.
Felérte ésszel, hogy az elnôk lelôvése esetén letartôztatjâk

és vagy életét veszti vagy bôrtônbe kerul. Tudta, hogy tôr-

vény- és târsadalomellenes cselekményt tervez. Ônmagârôl
ûgy vélekedett, mint a târsadalmon kîvul âllô nyomorult

emberrôl. Nem gondolta, hogy a târsadalmi rendszeren vagy
az

amerikai

politikai rendszeren vâltoztatni kellene.

Azt

képzelte. hogy ô a meglevô kôzôsségi rendszeren Idviil âllt,
ezért élete fâjdalmas és kényelmetlen volt. Hogy ô szerinte
mi volt ennek az oka, az nem egészen érthetô, de ô prôbâlta
ônmagât a belsô lelki fâjdalomtôl megmenteni.
Fâjdalmât ûgy prôbâlta csôkkenteni, hogy talâlt magânak
egy lelki barâtot. Ez a barât Jody Poster szînésznô volt, aki
a "Taxi Driver" cimû filmben egy lelkileg ûldôzôtt nô drâmai
szerepét jâtszotta. Hinckley ûldôzôtt embernek képzelte ôn
magât, ezért azonositotta magât Jody Poster szerepével. A
szînésznôt nem tudta megkûlônbôztetni szerepétôl, ezért azt

képzelte, hogy Jody Poster magâhoz hasonlô természetû ember.
Ez a hasonlôsâg annyira fontos volt neki, hogy mîtikus
barâtsâgot igyekezett a szînésznôvel kôtni. Tîzszer repûlt
Jody Poster vârosâba azzal a reménnyel, hogy ott majd tud
vele személyesen talâlkozni és megbarâtkozni. Amikor aztân tîz
kôltséges utazâs utân sem tudott Jody Posterrel személyesen
beszélni, akkor azt talâlta ki, hogy csak ûgy érvényesûlhet,
hogy lelôvi az elnôkôt. A politikârôl keveset tudott, és nem
volt nagyon Reagan-ellenes sem; de azt képzelte, hogy merényletével fel tudja kelteni maga irânt Jody Poster figyelmét.
Nem valôszinû, hogy azt gondolta, ebbôl barâtsâg ered kôztûk, legfeljebb csak azt remélte, hogy ez a merénylet majd
a tôrténelem szemében ôsszefûzi nevét Jody Poster nevével.

Az elsô pont (tôrvény) alapjân tehât — amely szerint
valakit ôrûltnek lehet nyilvâmtani, ha a jôt a rossztôl nem
tudja megkûlônbôztetni — a vâd pszichiâterei azt vitattâk,

hogy Hinckley épelméjû volt. A védelem pszichiâterei viszont
azt bizonyîtottâk, hogy Hinckley a mâsodik pont (tôrvény)
magyarâzata szerint elmebajos volt, ennek kôvetkeztében
nem tudott alkalmazkodni a târsadalmi szabâlyokhoz, ezért

ôrûltnek nyilânîthatô. Ez ellen a vâd pszichiâterei nem tudtak sikeres ellenérveket felhozni.

Szeretném hangsûlyozni, hogy abban a kérdésben, vajon a
tôrvény szerint valaki ôrûltnek nyilvânîthatô-e vagy sem, a
dôntés nern a pszichiâter orvosi szakvéleménye alapjân tôr-

ténik. Az "ôrult" jelzô alkalmazâsât a jogszabâly megalkotôi
hatâroztâk meg sajât szempontjaik szerint. A pszichiâterek
nem bizonyîthatjâk be, hogy valaki ôrult, csak arrôl tanûskodhatnak, hogy elmebajban szenved. A doutés az eskûdtszékre tartozik. Ha pedig a doutés helyteleu, akkor a hibât
uem a pszichiâteri tudomâuyos eljârâsbau kell keresui, hanem a jogszabâlyt kell âtîrui.
Ha âltalâuos szempoutbôl vizsgâljuk a kérdést, akkor
rôgtôu észrevesszûk, hogy tôbbfajta elmebajt lehet ôriiltséguek nevezni. Legalâbb ôt kûlôubôzô csoportot emlîthetûuk
az esetek oka vagy természete alapjâu, amelyeket miud
mâsképpeu kelleue kezelui.
Az elsô eset akkor fordul elô, amikor a kûlôubeu teljesen uormâlisau goudolkozô eruber vâratlauul olyau helyzetbe kerûl, amelybeu tôrvéuyelleues cselekruéuy elkôvetésére kéuyszeriil. Ha példâul valaki végteleuiil szereti feleségét s azt egy uap, amikor hazamegy, szeretôje târsasâgâbau
talâlja, lehetséges, hogy hirteleu haragra lobbau, pisztolyt
ragad és lelôvi a csâbitô férfit. Ez a csoport azért érdekes,
mert az eskûdtszék ilyeukor uemcsak azt veszi figyelembe, hogy

a tettes valôbau ôriilt volt-e, hauem azt is, hogy korâbbau
milyen életet folytatott. A mostaui tôrvéuy erre tulajdouképpeu nem ad lehetôséget. Az eskûdtszék uem elleusûlyozhatja a bûuôs cselekméuyt a tettes korâbbi jô cselekméuyei-

vel, mert ha valaki példâs polgâri élet utâu ép ésszel szâudékosau meggyilkol valakit, akkor azt bûuôskéut kell elîtéluie.
Ha azonbau a tettes épelméjûsége kérdéses, akkor mâr az
eskûdtszéket befolyâsolui lehet azzal, hogy a tettes a bûucselekmény elkôvetését megelôzôeu milyeu életmôdot foly
tatott. Azt hiszem, ez az egyik oka auuak, hogy a tôrvéuy
szerint vau "iusauity plea". Nem miudeuki teljeseu biztos a
felôl, hogy uem kerûl-e olyau helyzetbe, amelybeu becsûletes, nehéz élet utâu egyszer valamiért elveszti fejét és borzalmas bûncselekméuyt kôvet el.
A mdsodik csoportba azok az emberek tartozuak, akik

mindennapi életûkbeu épeszûek; uéha azonbau hirteleu
pszichôzisba esnek. Mig az elsô csoportba sorolhatôkat csak

valamilyen vâratlau eseméuy hoz irtôzatos dûhbe vagy szokatlan zavarba s ezért kôvetuek el bûncselekméuyt. addig

az ebbe, a mâsodik csoportba tartozôk mâr eleve komoly

elmebajban szenvednek, azért esnek hirtelen pszichôzisba.
Ide fôként azok tartoznak, akik csalôdâstôl szenvednek,
példâul azt hiszik, hogy magâtôl Istentôl kûlônôs megbîzatâsuk
van, amit nem tudnak megvalôsitani, ezért belsô hang
parancsâra bûncselekmény elkôvetésére kényszerûlnek.

A harmadik csoport azokbôl az emberekbôl âll, akik
mâr hosszû idôn ât sûlyos elmebajtôl terhelten éltek. Ezek
diagnôzisa legtôbbszôr a szkizofrénia (tudathasadâs). Gondolatban nagyon tâvoi vannak a mindennapi élet valôsâgâtôl. Csak nagyon korlâtolt életet tudnak élni. Ritka esetben tudnak âllâst megtartani. Legtôbbjiiknek nincs se barâtja, se csalâdja, aki tôrôdnék velûk. Lelkûk belsô fâjdalommal és kûlsô elidegenedéssel van tele. Ilyen ember volt
Hinckley is.
A negyedik csoportot azok alkotjâk, akik valamilyen testi
betegség miatt nem tudnak normâlisan gondolkozni, pél
dâul azért, mert agydaganatuk van.
Végiil az ôtôdik csoport azokbôl âll, akik azért nem tud
nak jôzanul gondolkozni, mert szeszes italt fogyasztanak
mértéktelenûl vagy mâs kâbîtôszert szednek, ezért kôvetnek
el bûncselekményt.
Erdemes megjegyezni, hogy a tôrvény egyâltalân nem tesz
kûlônbséget a szerint, hogy az ôrûltséget mi okozza. Ez nem
szâmit. Csak az a fontos, hogy a tôrvény szerint valaki ôrûlt-e
vagy sem. A jelenlegi jog megvâltoztatâsa esetén a dôntés
meghozatalakor azt is meg kellene kôvetelni, hogy az ôrûltség
okât is figyelembe vegyék.
A mâsik kérdés, amellyel a jogalkotâs eddig még nem
foglalkozott, hogy mennyire lehet az elmebetegen segîteni.
Ez a kérdés azért igen fontos, mert ez a Hinckley-esettel
kapcsolatos felhâborodâsnak egyik oka. 30 éwel ezelôtt
egyszerû volt a megoldâs azokkal szemben, akiket ôrûltség
cîmén a bîrôsâg felmentett. Az ôrûlteket âllami elmegyôgyintézetbe utaltâk, ahol nagyon sok esetben életûk végéig
maradtak. Mivel onnan nem eresztették ki ôket, nem tudtak

tôbb bajt okozni, ezért a kôzônség nem félt tôlûk. Amiôta
azonban — mintegy 30 éwel ezelôtt — feltalâltâk a pszichôzis
ellen hasznâlhatô modem gyôgysaereket, mint amilyen pél
dâul a thorazine, stelazine, mellarill, haldol és még sok mâs,
azokat, akik hirtelen megôrûltek, meg lehet gyôgyîtani.

A gyôgyszerek segîtségével az elmebetegek ûjbôl normâlisakkâ vâltak és igen sok esetben egy idô utân az orvossâg
szedését abba lehetett hagyni, mert a betegek a nélkûl is
normâlisak maradtak. Ezeknek a csodaorvossâgoknak a segîtségével a kôrhâzbôl haza lehetett bocsâtani nagyon sok
olyan beteget, aki mâskûlônben egész életén ât kôrhâzban
maradt volna. Gyakorlatilag ez aztjelenti, hogy ma mâr sokkal
kevesebb beteg van az elmegyôgyintézetekben, mint azelôtt

volt. Kaliforniâban példâul 1960-ban 37,000 részesult âllami
elmegyôgyintézeti kezelésben.

Ezek szâma

1970-ben mâr

29,600-zaI kevesebbre, azaz 7,400-ra csokkent. Az elmebe
tegek 80 %-a hazakerûlt.
Ha mâr most az ôrûlteknek nyilvânîtott bûnôsôket is meg

lehet gyôgyszerekkel gyôgyîtani, akkor pâr év mûltâval ezeket
is haza lehet kûldeni. Az orvos ugyanis nem tarthatja ezeket
az ôrùltség alapjân felmentett bûnôzôket a végtelenségig
kôrhâzban felgyôgyulâsuk utân is, mert egészséges embert
kôrhâzban tartani tôrvényellenes. Ennek a fonâk helyzetnek nem egyszer az lett a kôvetkezménye, hogy voltak olyan
gyilkosok, akiket a kôrhâzbôl elbocsâtottak, de mivel egy idô
mûlva abbahagytâk a szûkséges orvossâg szedését, visszaestek a
pszichôzis âllapotâba, amelyben aztân megint tôrvényellenes
cselekményt kôvettek el. Az ilyen esetek okoztâk a târsadalom felhâborodâsât.

minois âllamban ezeknek az eseteknek alapjân mâr
megvâltoztattâk a tôrvényt. A felgyôgyulâsa alapjân a kôr
hâzbôl kiengedett volt elmebeteg a tôrvényes rendelkezésnek
megfelelôen kôteles az orvossâg szedésére és rendszeresen jârnia
kell az orvoshoz is. Az ilyen felgyôgyult egyénekrôl a birôsâghoz âllandôan beszâmolôt kell kûldeni. Ha a beszâmolâs
szerint a gyôgykezelés nem jâr sikerrel vagy meghiûsul, akkor a
bîrô a gyôgykezelésre kôtelezett egyént vissza tudja kûldeni
a kôrhâzba.

Végeredményben az ôrùltség, az ôrûltek gyôgykezelése
és a mindkettôre vonatkozô jogi dôntés: târsadalmi probléma.
A pszichiâterek a diagnôzissal valamennyire prôbâlnak segîteni
a probléma megoldâsâban, de annak eldôntése, hogy valakit

ôrûltnek nyilvâmtanak-e vagy sem, mâr az eskûdtszék
feladata. Sajnos, ez a dôntés nem orvosi megâllapîtâs, hanem tôrvényes rendelkezés alapjân tôrténik. Mint ahogy az

is kizârôlag jogi kérdés, hogy ezeket az embereket mikor
tartôztatjâk le. A legtobb âllamban példâul az orvos nem
tudja elérni, hogy valakit elmebaja miatt kôrhâzban tartsanak. Ezt csak âllami birô tudja kimondani.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a pszichiâterek ugyan
prôbâlnak segiteni az elmebetegeken, de azok kôzûl nem
mindegyik teljesen gyôgyithatô. Ezért az a legûjabb mozgalom,
amely arra irânyul, hogy a betegeket a kôrhâzbôl hazakûldjék, sokszor tûlzâsba megy. Az is baj, hogy nincs elegendô
kôrhâz, ahova a betegeket beutaljâk. A betegnek sokszor

vârnia kell, amîg helyet kap. És ez alatt a vârakozâsi idô alatt
a beteg sok kârt tud okozni magânak és mâsnak is. A beteg
kôrhâzban tartâsa, sajnos, kôltséges, a politikusok pedig
mindig pénzt akarnak megtakaritani. Mindennek ellenére
az elmebetegeket kezelni kellene, nemcsak egyszerûen hazaengedni, hogy a kôzôsséget zavarhassâk.
Az elmondottak utân és alapjân szeretnék râmutatni,

hogy Hinckley mindegyik pszichiâter szerint nagyon sûlyos
elmebetegségben szenvedett. A vâd pszichiâterei arra a
kôvetkeztetésre jutottak, hogy Hinckley — tettének elkôvetésekor — tudta, mi a kûlônbség a jô és a rossz kôzôtt. Es

ez ûgy tûnik, hogy helyes kôvetkeztetés volt. A védelem
pszichiâtereinek viszont az volt a véleményiik, hogy Hinckley
gondolatai annyira zavarosak voltak, hogy a tôrvény betartâsâra képtelenné vâlt. Ezt is helyes kôvetkeztetésnek lehet
minôsîteni. A kérdésben végiil is az eskûdtszék dôntôtt. Es
az eskûdtek ûgy lâttâk, hogy az elmezavar volt a legfontosabb, a dôntô tényezô. Ezért felmentették, mert ârtatlannak
kellett itélniûk, ârtatlan embert pedig megbûntetni nem
lehet.

A pszichiâtereknek nem tetszik ez a rendszer, ezért a
tôrvényhozôkkal egyutt azon dolgoznak, hogy a tôrvény
jelenlegi rendelkezéseit megfelelôen môdositsâk.

Nddas Jdnos dr. (Hammond, IN) nagy érdeklôdést keltô,
értékes elôadâsa utân Batizy Gusztdv dr. (Akron, OH) elnôkletével kerekasztal-konferencia kôvetkezett, amelyen
"Medicine 1982" cimmel orvosi megbeszélés folyt.

Az ûlés az Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlyâval valô szorosabb egyuttmûkôdés elôkészîtésével ért véget.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA ORIENTALISZTIKAI
OSZTÂLYÂNAK ALAKULÔ ÛLÉSE

1982 november 27-én, szombaton délutân 3 ôrai kez-

dettel az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyân belûl
létesîtett Orientalisztikai Osztdly tartott alakulô ûlést, amelyen
a târgyalâsokat Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA) egyetemi tanâr, mint az osztâly elnôke vezette.

Az elnôki beszâmolô utân a megjelentek tették meg ja-

vaslataikat. Âltalâban az a vélemény alakult ki, hogy az Ârpâd
Akadémia Orientalisztikai Osztâlyât igen széles alapokon

kell megszervezni. Rendes tagjai sorâba csak olyan egyének
kerûlhetnek, akiknek akadémiai jellegû tudomânyos mûltjuk van, de a pârtolô tagok kôzé minden Magyarorszâgon
kivûl élô magyar bekerûlhet, akit a magyarsâg keleti kapcsolatai érdekelnek.

A jelenlevôk abban is megegyeztek, hogy az Orientalisz
tikai Osztâly (a tovâbbiakban O.O.) hârom alosztâlyra ta-

gozôdik: 1. a Kôzel-keleti, 2. a Tdvol-keleti Tudomânyos

Alosztâlyra és 3. a Pdrtolô és Tiszteletbeli Tagok Alosztâlyâra. Az utôbbihoz tartoznak azok a magyar egyhâzak es
egyesûletek is, amelyek pârtolô tagsâgot vâllalnak.

Mindkét tudomdnyos alosztdlyon belûl annyi ônâllô
kutatâssal foglalkozô szakosztdly létesithetô, amennyire szûkség
mutatkozik. Az a vélemény alakult ki, hogy minél tôbb

szakosztâly létesûl, annâl tôbb magyarsâgkutatô kapcsolôdhatik be az O.O-ba, mint magyarsâgkutatô csûcsszervbe.

Bârki, aki komoly kutatômunkâra vâllalkozik, legalâbb
ôtôdmagâval kûlôn szakosztâlyt alaplthat.

A Kôzel-keleti Alosztdlyon belûl a kôvetkezô szakosztâlyok alakultak meg; 1. a magyar-tôrôk, 2. a magyar-mezo-

potâmiai és 3. a magyar-izraeli kapcsolatok szakosztâlyai.
A Tdvol-keleti Alosztdlyon belûl 1. az ôsmagyarok tâvolkeleti telepûléseivel, 2. a finnugor nyelvészettel, 3. a magyar-

japân kapcsolatokkal, 4. a magyar-kînai kapcsolatokkal és
5. a magyar-kînai szôtâr szerkesztésével foglalkozô szakosz
tâly alakult.

A szakosztâlyok az alosztâlyvezetôkkel egyetértésben on-

âllôan végzik munkâjukat. Vezetôik az alosztâly vezetôin

keresztûl évente egyszer, Szent Istvân napjân az osztâly elnôkének évi munkâssâguk eredményeirôl îrâsbeli jelentést
tesznek. Az O.O. ûlésének ideje a clevelandi Magyar Kongresszus idejével azonos.

A tudomânyos alosztâlyokba, illetôleg azok szakosztâlyaiba jelentkezôket az O.O. elnôke veszi fel az O.O. rendes

tagjai sorâba; ugyancsak 5 tesz javaslatot az Arpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak tagjai kôzé tôrténô felvételre.
(Ebben a kérdésben az Ârpâd Akadémia évi kôzgyûlése
hatâroz.) A pârtolô tagokat ugyancsak az O.O. elnôke veszi
fel, ezeket azonban az Ârpâd Akadémia tagjai sorâba felvé
telre nem javasolhatja.
Az O.O. vezetôje az O.O. elnôke. A két tudomânyos

alosztâly vezetôje egyben az O.O. alelnôke, a Pârtolô és
Tiszteletbeli Tagok Alosztâlyânak (a PTTA-nak) vezetôje
pedig az O.O. pénztârosa. A pénztâros azonban kiutalâsokat csak az O.O. elnôkének jôvâhagyâsâval eszkôzôlhet. Az
adomânyokbôl befolyt ôsszeget csak az O.O. kiadâsainak
fedezésére, kutatâsok és kiadvânyok kôltségeire lehet fordîtani.
A pârtolô tagok tagsâgi dîjât az alakulô ûlés évi 10 $-ban,
a pârtolô egyhâzak és egyesûletek adomânyânak ôsszegét pedig

évente 50 $-ban âllapîtotta meg. Az utôbbiaktôl ezen kiviil
annak a kôtelezettségnek vâllalâsât is kéri, hogy évente egyszer
magyarsâgtudomânyi napot rendeznek s annak tiszta jôve-

delmét kûlôn adomânyként az O.O. tudomânyos munkâjânak
tâmogatâsâra ajânljâk fel.
Az amerikai magyar ûjsâgok és folyôiratok szerkesztôi,

ha az O.O. munkâjât tâmogatjâk, az O.O. tiszteletbeli tag
jai lehetnek. Ugyanez a hatârozat kiterjed minden mâs, a
vasfûggônyôn innen megjelenô magyar ûjsâg és folyôirat
szerkesztôjére is.

Az O.O. alakulô ûlése a tovâbbiakban elhatârozta még,

hogy az Arpâd Akadémiâhoz javaslatokkal fordul, legfontosabb feladatânak pedig a magyar-kînai nagyszôtâr kiadâsânak szorgalmazâsât tekinti. Az utôbbi kôltségeire adomânyokat gyûjt a kôvetkezô dmre: Orientalist Division of Arpâd
Academy, c/o Prof. Alfonz Lengyel, Ph.D., Président,
Rosemont Collège, Rosemont, PA 19010, U.S.A.

ÔSTÔRTÉNETI ELÔADÂSOK
A New York vârosâban (NY) székelô Keleti Târsasâg

1982 november 27-én, szombaton és 28-ân, vasârnap elôadâssorozatot tartott, amelyen a magyar ôstôrténeti kuta-

tâsok legûjabb eredményeit beszélték meg. Az elôadâsokat
Veress Ferenc dr. elnôkletével tartottâk, de a legtôbb idô-

szerû kérdést ô maga vilâgitotta meg egy-egy kùlôn elôadâs
keretében.

Az elôadâsok irânt, mint az elôzô években, ezûttal is nagy
érdeklôdés nyilvânult meg.

A CLEVELANDI SZABADEGYETEM
elôadAssorozata

1982 TAVASZÂN
Aprilis 16:

A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: dr. Nddas
Jdnos. Bevezetô imât mond: ft. KdrpiFerenc.
Somogyi Ferenc dr. elôadâsa. "Nagy volt hatalma,
birtoka". Megemlékezés Nagy Lajos halâlânak 600. évfordulôjârôl. Elôadâs utân Peller Andréa Kuhlau "Rondo" dmû
mûvét adja elô zongorân, majd Buzdnê Ormai Ildikô régi
magyar énekeket ad elô. Zongorân kiséri: Gyôriné Mezô
Margit.
Aprilis 23:

"En is az erdô fâja voltam". Aprily Lajos erdélyi kôltô
élete és mûvei. Elôadô Lôte Pdl dr. Kôzremûkôdnek: dr.
Bogndrnê Gosztonyi Mdrta és G. Dolesch Melinda. Utâna
Zilahi Farnos Eszter és Buday Dénes szerzeményeibôl ad elô
Halmay Tihamérné Pintér Barnabds zongoraldséretével.
Aprilis 30:

A CSU Magyar Egyetemi Hallgatôk klubjânak bemu-

tatkozô estje. Kerecseny Bdrdny Ida megnyitôjât Péter Sdndor,
az MHBK clevelandi fôcsoportjânak ifjûsâgi elnôke olvassa
fel. Siklôsy Jôzsef a klub mûkôdésérôl szâmol be és munkatervét ismerteti. Szentkirdlyi Gyôrgy Petôfi Sândor két kôlteményét szavalja el. Batdry Erzsébet zongoraszâmokkal szôra-

koztatja a kôzônséget. Jdlics Ferenc, Jdlics Miklôs és Jdlics
Istvdn egy-egy kôlteményt, majd Jdlis Ferenc és Jdlics Miklôs
egy-egy tréfâs monolôgot ad elô. Répds Mihdly "Budapest,
a Duna gyôngye" cimmel vetitettképes elôadâst tart.
Mdjus 7;

elôadâsa: A magyar-român nemzetiségi kérdés

Sûtô Andrâs legûjabb mûveiben, majd beszâmol az ausztrâliai

5. Magyar Talâlkozôrôl. Elnôkôl: ifj. vitéz Falk Viktor. Elôadâs utân Gdspâr Addm Beethoven "Sonatina F. Major" cîmû
mûvét adja elô zongorân, majd Gdspdr Andréa hegedûn
elôadja Brahms "Waltz" és Bayly "Long Long Ago I.
Moderato" cîmû mûvét édesanyja, Gdspdr Istvdnné zongorakiséretével.

Mdjus 14:
Zenei est. Kiss Jduos Kodâly Zoltânrôl tart elôadâst a nagy

magyar zeneszerzô szûletésének 100. évfordulôja alkalmâbôl. Elnôkôl; Varga Sdndor. Az elôadâst Kodâly jelentôsebb
mûveibôl zenei bemutatô kôveti.

Mdjus 21 :

Molndr Gyula dr. (W. Lafayette, IN) "Magyarorszâg
jôvô kapcsolatai lehetôségeinek kiépîtése" cîmmel tart elô
adâst. Elnôkôl:

Torday Egon. Az elôadâst kôvetô vitâban

Lôte Pdl dr., Nddas Jdnos dr., Sirchich Ldszlô,
Ferenc dr., Szentmiklôsy Eles Gêza dr. vesznek részt.

Somogyi

Mdjus 28:

Irodalmi est Arany Jânos halâlânak 100. évfordulôjân.
Beniczky Addmné elôadâsa.
Jûnius 6:

Vasârnap délben 1 ôrai kezdettel tartjuk szezonzârô
Szent Ldszlô tdrsasebédûnket a Rhinelander vendéglô kûlôntermében. Imât mond: t. Baldssy Géza. Unnepi megemlékezést mond Zdhony A. Jôzsef tartomânyvezetô, majd Molndr
Zsigmond dr. tart szînes csevegést "30 évem a Magyar Târ-

sasâgban" cîmmel. Ebéd utân csalddi tomboldt rendezûnk.

1983 TAVASZÂN

Âprilis S:
A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: dr. Nddas
Jdnos. Imâtmond:/ôL Elek Aron.

Hogyan lett Magyarorszdg a szentek orszdga? Dr. Somogyi
Ferenc elôadâsa. A " Vardzsfuvola" cîmû opéra tôrténelmi

hdttere. Lux Andrds elôadâsa zenei betétekkel. Elnôkôl és

kôzremûkôdik: Varga Sândor.
Aprilis 15:

Magyar ôstôrtêneti kutatdsok. Szendrey Tamds dr. (Erie,
PA) elôadâsa. Elnôkôl: vitéz Falk Viktor. Részletek Bartok

mûveibôl. Zenei magyarâzattal bemutatjâk: Vizsolyi Agnes
(hegedû) és Vizsolyi Zsuzsa (zongora).
Aprilis 22:

Japdn ipari elôretôrése. Meg tudja-e tartani Amerika
Japdnnal szembeni versenyképességét, avagy le kell-e mondania iparvdllalatainak 50 %-drôl? Hehs Akos elôadâsa.
Elnôkôl: Torday Egon. Szines nôtacsokor: Domjdn Kldri
(ének) és dr. Tihanyi Sdndor (zongora) kôzremûkôdésével.

Aprilis 29:
A magyar archiregnum (a kôzépkori magyar birodalom
tôrténete). Endrey Antal dr. (Melbourne, Ausztrâlia) elô
adâsa. Elnôkôl és az elôadôt bemutatja: Andahdzy Géza.
Kôzremûkôdik: xntéz Hollôsy Ervin versekkel. Sch. Bdrdny
Erzsike Liszt "Sonetto del Petrarca" és "Mephisto Valse" cimû
mûveit mutatja be zongorân.
Mdjus 6 :

"Pacsirta, Hilda. Édes Anna". Beniczky Addmné elôadâsa
Kosztolânyi Dezsô regényalakjairôl. Kôzremûkôdik: Halmay
Tihamérné, dr. Somogyi Ferencné és dr. Somogyi Ferenc.
Mdjus 13:

Mire valôk a kiskomputerek? Forradalmi jellegû ûjûdsok

ûzleti és mindennapi életûnkben. Gyakorlati bemutatô.
Somogyi Lél elôadâsa. Elnôkôl és az elôadôt bemutatja:

Burgydn Aladdr. Utâna Gdspdr Âddm Haydn "Sonata No. 48"
(Allegro con brio, Adagio, Finale) cîmû mûvét adja elô
zongorân, majd Gdspdr Andréa J.B. Lully "Gavotte",
A.Thomas "Mignon" és N. Paganini "Boszorkdnyok tdnca"
cîmû mûvét adja elô hegedûn édesanyja, Gdspdr Istvdnné
zongoraklséretével.

Màjus 20:

Dr. Wass Albert grrd/irodalmi estje. Elnôkôl és megnyitôt
mond: dr. Ballô Istvdn. Dr. Wass Albert grôf irodalmi elôadâsa. Buzdné Ormai Ildikô magyar dalokat énekel Gyôriné
Mezô Margit zongorakîséretével, aki ônâllô zongoraszâmmal is
kôzremûkôdik. Wass Albert grôf, mint az Erdélyi Vilâgszôvetség USA elnôke, az erdélyi magyarsdg jelenlegi helyzetét, a
megmentésére irdnyulô akciôkat és tovdbbi tennivalôinkat
ismerteti. Dr. Bogndmé Gosztonyi Mdrta Wass Albert verseibôl ad elô. Zârszôt mond: dr. Nddas Jdnos, mint az Erdélyi

Vilâgszôvetség fôtitkâra. Székely Himnicsz. Énekli a kozônség.
Mdjus 29:

Szent Ldszlô tdrsasebéd a népszerû Rhinelander-vendéglô
kûlôn termében. Imât mond: ft. Kdrpi Ferenc. Dr. Irânyi
Lâszlô pûspôk ûdvôzlését javasolja: dr. Somogyi Ferenc.

Ûnnepi megemlékezés Szent Lâszlôrôl: dr. Koe-Krompecher
Ldszlôné (Columbus, OH), a trianoni évfordulôrôl: Kocsondy

Zoltdn (Grand Rapids, MI), hôseinkrôl: dr. Molndr Zsigmond.
Négyesy Irén (Smithville, OH) verseibôl ad elô. Dr. Tihanyi
Sdndor magyar dalokat jâtszik zongorân.

Somogyi Ferenc dr. :
HOGYAN LETT MAGYARORSZÂG
A SZENTEK ORSZÂGA?

A keresztény vilâg az idei nagypénteken ûnnepelte az

emberiség megvâltâsânak,

az Ûdvôzitô

kereszthalâlânak

1950. évfordulôjât. Az évfordulôt kûlônôsképpen jelentôssé
tette az a tény, hogy II. Jdnos Pdl pdpa ezzel kapcsolatban
mâr korâbban, mârcius 25-én, ôsi magyar elnevezés szerint
Gyûmôlcsoltô Boldogasszony ûnnepén, kûlôn szent évet
nyitott meg. Ez a szent év nekûnk, magyaroknak, mâsik

kûlônleges évfordulôt is rejteget magâban, ezért valôsâggal
magyar szent évnek is tekinthetô. Ebben az évben, augusztus
20-ân lesz ugyanis kereken 900 éve, hogy ôseink fôldje, a

Kârpâtokkal koszorûzott, ezeréves Magyarorszâg a szentek
orszdga lett.

A vâlsâgba jutott keresztény kirdlysâg
Amikor II. Szilveszter pdpa 1000-ben kirâlyi rangû koronât kûldôtt a magyarok — ôsi felfogâs szerint, pogâny
értelemben vett — szent fejedelmének, a késôbbi Szent
Istvânnak, aki a Kârpât-medencében elôszôr szervezte meg
intézményesen — tîz pûspôkség alapîtâsâval — a rômai
keresztény egyhâzat: Magyarorszâg még csak a Nyugaton
is elismert keresztény kirdlysdg lett. Az ûj, keresztény orszâg
lakossâgânak nagy magyar tômegeit még "csak kûlsôleg
érintette meg a kereszténység lehellete". (1) Talân ez az
oka, hogy a kirâly halâla utân kitôrt pârtviszâlyok, târsadalmi forrongâsok és honvédelmi kûzdelmek magât a keresz
tény kirâlysâgot is nem egyszer sûlyos vâlsâgba, szinte végsô
veszedelembe sodorhattâk. A csupân kûlsôleg érintett keresz
tény magyar tômegek tudniillik a kereszténység fogalmât
gyakran és kônnyen azonosîtottâk a német befolyds bel- és
kûlpolitikai elismerésével.
A vâlsâg és veszedelem ôkozôi tulajdonképpen
politikai természetûek voltak. Belûlrôl — az egyes
ônâllôsulâsra vagy talân inkâbb vezetésre irânyulô,
ségtelenûl keresztényellenes tôrekvésein kîviil — a
(nyugati és keleti) rendszerû trônutôdlâs elveinek

mindig
tôrzsek
de kétkétféle
ôsszeûtkôzése tâmasztott nehézségeket, Idvûlrôl pedig a németek
vilâguralmi tervei zavartâk az ûj kirâlysâg békés kibontakozâsât.

Az ellentétek mâr Szent Istvân uralkodâsa idején mutat-

koztak. II. Konrdd (2) német-rômai csâszâr 1030-ban haddal
tâmadt Magyarorszâgra, Szent Istvânnak azonban sikerûlt
kivernie az orszâgbôl. (3) 1031-ben Konrâd csâszâr fiât,
Henrik bajor herceget kûldte Esztergomba, hogy "az igazsâgtalanul megbântott magyar kirâlyt kiengesztelje", de a
békekôtést kôvetô vadâszaton a kirâly fiât, a késôbbi Szent
Imrét, aki a nyugati rendszerû trônôrôklés szerint apja
szândékânak megfelelôen bat nappai késôbb mâr trônra
kerûlt volna, 1031 szeptember 2-ân vadkan halâlra sebezte.
Szent Istvân ekkor a keleti rendszerû ôrôklés szerint, a vérszerzôdés alapjân Mihdly fia Vdszolyt akarta utôdjâul meg-

tenni, a német pârt azonban ezt Vâszoly megvakkîttatâsâval
megakadâlyozta, (4) igy 1038-ban Péter (5) kerûlt a trônra.

akit aztân a németektôl fûggetlenséguket féltô magyarok
elûztek s helyére Aba Sdmuelt (6) vâlasztottâk kirâlyukkâ. (7)
Aba Samuel bukâsa utân Péter csak német segîtséggel
tudott a trônra visszakerûlni. Orszâglâsânak 1046-ban nemzeti
felkelés vetett véget, amely az addig szâmûzetésben élô

Ârpâd-fiakat (8)

hîvta vissza és ûltette trônra. 1046-ban

I. Endre, 1060-ban I. Béla, 1063-ban Salamon lett a kirâly,
akit aztân 1074-ben I. Géza, 1077-ben pedig Szent Lâszlô
(mindkettô I. Béla fia) kôvet. Az 1038-tôl, Szent Istvân halâlâtôl 1077-ig, Szent Lâszlô trônralépéséig eltelt 39 éven

ât tehât a kirâlyi szék nyolc îzben cserélt gazdât. Betôltésekor eleinte a vérszerzôdésben biztosîtott ôrôkôsôdési jog
ellenére nem egyszer idegen tényezôk akarata érvényesûlt
vagy éppen erôszak dôntôtt.
A Szent Istvân halâlât kôvetô évtizedben az ôsi pogânysâg hitének visszaâllitâsâra irânyulô tôrekvés valôsâggal az
idegen befolyâs ellen valô védekezésként nyilvânult meg,
nemzeti alapon tehât szûkségszerûen keresztényellenes mozgalommâ vâlt. Orszâgszerte, fôleg azonban a Tiszântûlon,
pogâny erkôlcsôk, pogâny szokâsok ûjultak fel, pogâny
âldozati tûzek gyûltak. Nemcsak idegenek, hanem magyar
papok és vezetôk is szâzâval, talân ezrével haltak meg keresztény hitûkért.

A magyarok tûndôklô csillaga
A kôznép — egykorû feljegyzések szerint — elkôltôzôtt
régi szâllâsairôl, a papok nélkùl maradt templomok kôzelébôl; azt a

békés nyugalmat és

zavartalan

biztonsâgot

azonban, amelyet az elsô kirâly rendelkezésének megfelelôen
minden tiz falu kôzpontjâban épittetett egyhâzak oltalmâban élvezett, sehol sem talâlta meg. Mindenûtt pusztulâs,
ûldôzés, nyomorûsâg lett a sorsa. Es ekkor a "véres kûzdelmek és pusztitô hâborûk kaoszâbôl messze vilâgîtô fâklyaként kezd kiemelkedni és nô mindig nagyobbra és nagyobbra
a magyarok elsô nagy kirâlyânak tisztes alakja. A belsô és
kûlsô harcok, zsarnoki tobzôdâsok és târsadalmi forrongâsok rémségeit âtélô nemzedék sôvârogva gondol vissza
Istvân kirâly birodalmânak isteni békéjére, a nagy kirâly
bôlcs és igazsâgos, szigorû, de méltânyos kormânyzatâra,
életében annyira félt erôs és mégis jôtevô kezére. Istvân

hatalmas alakjârôl a kôztudatban lassanként lefoszlik minden emberi gyengeség; csak erényei maradnak épen" (9).
Alakjât legendâk ôvezik, amelyek lassan megalapozzâk, a
szenvedések tûzében megacélozzâk a keresztény hitet is. Az
elesett lelkek csodât vârnak, a régi rend utân vâgyôdôk
ajkân pedig talân mâr akkor felsirt a késôbbi korok panaszos éneke: "Hol vagy, magyarok tûndôklô csillaga? Hol
vagy, Istvân kirâly? Téged magyar kîvân!"
Mire Szent Ldszlô kerûl a trônra, ezt a magyar sôvârgâst
mâr az egész kereszténység lelkét betôltô ûj eszmeâramlat
is fokozta. Vilâgszerte szinte fellângolt a hitvallô és vértanû
szentek tisztelete. A keresztény orszâgok népei valôsâggal
versenyeztek egymâssal, hogy hôseik és nagyjaik sorâban
talâljanak olyanokat, akiket oltârra emelhetnek, nemzeti
szentekként tisztelhetnek és kôvethetnek. Ez a vâgyakozâs
a szenvedések tûzében megtisztult keresztény magyarsâg lelkét

is eltôltôtte s amikor a magyarok azt lâttâk, hogy kirâlyuk
a német-rômai csâszâr és a rômai papa kôzt dûlô kûzdelem-

ben kôvetkezetesen az Egyhâz fejének oldalâra szegôdik,
ez a vâgyakozâs mindinkâbb fokozôdott. Szent Lâszlô hadvezéri tetteivel kapcsolatos szâmos csodâja, lovagiassâgâval
pârosulô mélységes, ôszinte hitének magâval ragadô példâja
amûgy is végérvényesen megszilârditotta népének azelôtt
még bizonytalankodô kereszténységét.
A Boldogasszony napjân tôrvénylâtâsra Székesfehérvârott gyulekezô magyarok egyre tômegesebben zarândokoltak Szent Istvân kirâly sîrjâhoz, aboi a legenda szerint
nemcsak sûlyos betegek gyôgyultak meg, hanem mâs csodâk

is tôrténtek. A nagy kirâlyt és fiât mâr szentként tisztelték.
Szent hire volt a vértanûsâgot szenvedett Gellért csalâdi
pûspôknek is, akinek tetemeit I. Endre kirâly mâr 1053-ban
Pestrôl Budâra vitette s ott a Boldogsâgos Szûz tiszteletére
emelt templomban helyeztette nyugalomra.
Akik a keresztény hit magvait elvetették

Szent Lâszlô a magyar szentek fokozôdô tiszteletében
szîvvel-lélekkel osztozott, ezért orszâglâsânak hatodik évében
azzal a kéréssel fordult VII. Gergely pâpâhoz, hogy a szentek

h'irében âllô magyarokat ûnnepélyesen szentekké avathassa.
VII. Gergely ôrômmel adott engedélyt, hogy "azok teste,

akik Pannôniâban elvetették a

keresztény hit magrvait és

szent beszédeikkel, oktatâsaikkal azt az Ûrhoz téritették,
felemeltessék" (10).

A pâpai engedély alapjân Szent Lâszlô Szent Istvân kirâly
halâlânak 45. évfordulôjâra, 1083 augusztus 15-re Székesfehérvârott, a Szent Istvân ôta szokâsos tôrvénynapra orszâgos

zsinatot hivott ôssze. A zsinaton nemcsak a pûspôkôk és apâtok
vettek részt, hanem az orszâg vilâgi jobbjai (elôkelôségei)
is. Ez a szent zsinat a bizonyitékok alapjân megâllapltotta
Istvân kirâly, Imre herceg és Gellért életszentségét és csodatételeit, aztân két zoborhegyi remetével, név szerint Zoerard
Andrds hitvallôval és Benedek vértanûval egyutt szentekké
nyilvânîtotta ôket, majd az ûnnepélyes szentté avatâs szokâsânak megfelelôen elrendelte az ûj szentek testének felemelését is.

(11)
Hdrom szentté avatâs

A szentté nyilvânitâs utân kôvetkezô szentté avatâs a szent
testének "felemeltetés"-ével kezdôdôtt, amit minden alkalommal triduum (hârom napig tartô bôjt és ima) elôzôtt meg.
Szent Istvân testének felemeltetését Szent

Lâszlô

azonnal

elrendelte; de mivel Nagyboldogasszony napja ûgynevezett
sâtoros ûnnep volt, amelynek mâsodik napjât is megûlték, a
triduum csak augusztus 17-én kezdôdhetett és 19-én végzôdhetett, azért Szent Istvân felemeltetésére csak augusztus
20-ân kerùlhetett sor.

A felemeltetésnek ereklyeszerzés volt a célja. Az ereklye
szentek testi maradvânya (csontja) vagy a szentekkel kapcsolatos târgyi emlék. Szent Istvân szentté avatâsakor (felemeltetésekor) Szent Lâszlô megdicsôûlt elôadjének kirâlyavatô

gyûrûjét kereste, de nem talâlta meg. Katapân-nembeli
Mercuriusnak azonban, aki azt a gyanût keltette, hogy
"titokban valamilyen ereklyét akar szerezni" (12) s akit ezért
Szent Lâszlô el is parancsolt a sirtôl, sikerûlt magâval vinnie
az elsô kirâly épen maradt jobb kezét, amelyet hârom évig
rejtegetett bihari birtokân. Szent Lâszlô ekkor a Szent Jobbot
visszavitette Székesfehérvârra, addigi rejtekhelyén pedig
bencés kolostort emeltetett, amelynek apâtjâvâ Mercuriust
nevezte ki. (13)

A Szent Jobb nemzeti ereklye lett, amelyet késôbb Szent

Istvân augusztus 20-i ûnnepén orszâgos kôrmenetben hordoztak végig Buda utcâin. (14) Kevesen tudjâk, hogy Szent
Istvân bal kezét és koponyacsontjât mindmâig Zâgrâb legrégibb, Szent Istvânrôl elnevezett temploma ôrzi. (15) Azt
viszont mindenki tudja, hogy Szent Istvân koronâja, amely
feltehetôen a mai Szent Korona felsô része s amelyet a ma
gyar nemzeti hagyomâny szerint II. Szilveszter pâpa kiildôtt
Szent Istvânnak, (16) évszâzadok folyamân messze tûlhaladta még a nemzeti ereklye jellegét is: az élô nemzet âllami
szervezetének szimbôluma, minden hatalom forrâsa és az
alkotmânyos élet alapja lett s mint ilyen, az egyetemes
magyarsâg legszentebb kincse. (17)

Kôztudomâsû, hogy Szent Lâszlô Szent Istvân szentté
avatâsa utân augusztus 20-ât azonnal kôtelezô egyhâzi és
egyben nemzeti ûnneppé nyilvâmtotta. (18) Ugyanakkor
rendelte el azt is, hogy a székesfehérvâri tôrvénylâtô napok
augusztus 15 helyett augusztus 20-ân legyenek. Innen ered

Szent Istvân napjânak fontos alkotmânyjogi jelentôsége.
Az 1083 augusztus I5-én hozott zsinati hatârozatnak
megfelelôen Szent Imre felemeltetésére, ûnnepélyes szentté
avatâsâra csak mintegy hârom hônappal késôhh, 1083
novemher 5-én kerûlt sor. Szent Imre alakja, egyénisége,
tôrténeti szerepe ismert. Az ifjûsâg, fôként a magyar ifjûsâg
védôszentjeként tisztelik, Amerigo Vespucci révén sokan ôt

tekintik Amerika névadôjânak is.
Szent Gellért csanâdi pûspôkôt és vértanût mâr csak a
kôvetkezô 1084. év fehruârjânak 24. napjân avattâk ûnnepélyesen szentté. A hudai Boldogasszony-templomhan elhelyezett hamvait ekkor vitték Csanâdra végleges nyugalomra. Szent Istvânnal egyûtt tôrtént szentté nyilvânitâsât
az a tôrténeti tény indokolta, hogy Szent Istvân orszâglâsi
elveinek s a vérszerzôdésen alapulô trônôrôklési rendnek,

tovâhhâ az Ârpâd-fiak visszahîvâsânak ô volt legtântorithatatlanahh hive. A legûjahhan felkutatott hizonyîtô adatok szerint elsôsorhan azért gyilkoltâk meg, taszîtottâk le
a rôla elnevezett hegyrôl a Dunâha, hogy megakadâlyozzâk

talâlkozâsât a pesti parthoz érkezett Ârpâd-hâzi hercegekkel.
(19) Mint ismeretes, Szent Gellért volt Szent Imre nevelôje s az elsô Magyarorszâgon îrt kônyv szerzôje is. (20)

A két remete oltdrra emelêse

Az 1083 augusztus 15-én megtartott székesfehérvâri nemzeti zsinat, mint emiîtettûk, két zoborhegyi remetét is szentté

nyilvânîtott, ezek felemeltetésére vonatkozôan azonban adatok
nem maradtak rânk. Eletûkrôl sem tudunk sokat. Mindkettô

legendâjât Boldog Môr, a késôbbi pécsi pûspôk îrta meg
elôszôr, de csak igen rôviden.

Zoerard, akit a zoborhegyi bencés apât nevezett el
Andrâsnak, tulajdonképpen lengyel favâgô volt. Remeteéletet folytatott, amit akkor sem adott fel, amikor Fûlôp apât

felvette a kolostor tagjai kôzé. Favâgâssal és erdôirtâssal
foglaikozott. Alig aludt és testét âllandôan sanyargatta. A
nagybôjt 40 napjân ât mindôssze 40 kôkuszdiôt fogyasztott
el, de megerôltetô, nehéz munkâjât rendesen végezte. Derekân

sûlyos rézlâncot hordott, amely az évek folyamân valôsâggal
beette magât testébe. Csak halâla utân vették ezt észre. A

rézlâncot hûséges tanîtvânya, remetetârsa, Szent Benedek
vette ât és ôrizte halâlâig, amikor az Boldog Môr birtokâba
kerûlt. Boldog Môr a lâncot késôbb ketté vâgatta s felét,
mint szent ereklyét, Géza hercegnek, a késôbbi magyar
kirâlynak ajândékozta.lOlO-ben hunyt el. Tetemeit Nyitrân,

a Szent Emmerânrôl elnevezett vârtemplomban belyezték
ôrôk nyugalomra.
Benedekrôl sem sokkal

tôbbet

tudunk.

Szent

Istvân

korâban a zoborhegyi kolostorban élt, aztân Zoerard Andrâs
tanîtvânya és példâjânak kôvetôje lett. A szkalkai rengeteg

egyik barlangjâban hûzta meg magât, aboi remeteéletet
folytatott. Itt 1012-ben rablôk tôrtek râ és megôlték, mert
azt hitték, sok pénzt és kincset talâlnak nâla. Tetemeit

ugyancsak Nyitrân, Zoerard Andrâs tetemei mellett belyezték
ôrôk nyugalomra.
Ha tudjuk, hogy a magyar szentek felavatâsâval kapcsolatban "elôszôr Imre hercegrôl nem is volt szô, csak az

elsô kirâlyrôl és Gellértrôl", (22) akkor nemcsak arra kell
gondolnunk, hogy ekkoriban "létezett mâr Magyarorszâgon
valamilyen népi eredetû tisztelet" (23), hanem azt a kérdést
is fel kell vetniink, miért itélte a székesfehérvâri zsinat a két

zoborhegyi remete szentté nyilvânltâsât Szent Istvânnal egyûtt
fontosnak. Szent Imrével kapcsolatban ez a kérdés nem lehet

vitâs, a zoborhegyi remetékre vonatkozôan azonban indo-

koltnak lâtszik.

Magyarâzatként talân a Képes Krônika elbeszélésére
hivatkozhatunk. E szerint Vdszoly megvakittatâsa Nyitrân
tôrtént, ahova Szent Istvân Vâszolyt ifjûkori kicsapongâsai
és oktalansâgai miatt mâr korâbban azért kiildte, hogy ott
a zoborhegyi "klastromi élet, a jâmbor szerzetesekkel valô
târsalgâs, hosszabb vezeklés" (24) kijôzanîtsa. Szent Imre
halâla utân, amikor a kirâly hosszû tépelôdés utân végiil ûgy
dôntôtt, hogy mégiscsak Vâszolyt teszi meg utôdjâul, egyik
udvari emberét, Budât kûldte Nyitrâra, hogy az meggyôzôdjék
Vâszoly megjavulâsârôl. A kirâly szândékârôl azonban értesûlt
Gizella kirâlyné, aki rôgtôn tanâcsot ûlt Péterrel s az ôt pârtolô
idegenekkel, aztân Buda fiât, Sebôst azzal a feladattal kûldte
Nyitrâra, hogy Vâszolyt tegye az uralkodâsra képtelenné.
Sebôs megelôzte apjât, Vâszolyt mindkét szemére megvakîttatta, fûlébe pedig ôlmot ôntetett. (25) Vâszoly tovâbbi
sorsa ismeretlen elôttûnk. Hârom fiât âllitôlag maga Szent

Istvân kûldte biztonsâgos szâmkivetésbe, talân éppen a
zoborhegyi bencések segitségével.
A két szentté nyilvânîtott remetének mindebben semmi
része sem lehetett, mert Zoerard 1010-ben, Benedek pedig
1012-ben hunyt el. A kolostor tôbbi, késôbbi tagjânak azonban
feltehetôen része volt Vâszoly "megjavîtâs"-âban is meg fiainak
kimentésében is. Szent Lâszlô tehât valôszînûleg ezt akarta
a

kolostorhoz tartozô két szent életû néhai remete oltârra

emelésével jutalmazni. De Szent Lâszlô ezzel bizonyâra azt
is hangsûlyozni kîvânta, hogy Nyitra vidéke s a hozzâ tartozô
zoborhegyi kolostor, amely talân még jôval a honfoglalâs
elôtt keletkezett, amelyet azonban valôjâban Szent Istvân
a X. szâzadban alapîtott, kétségtelenûl magyar egyhâzi és
politikai fennhatôsâg alâ tartozik. Erre azért volt szûkség, mert
a hegy, amelyen a bencés kolostor épûlt, Zoborrôl kapta
nevét, aki a honfoglalâskor a morva fejedelem helytartôja-

ként esett el, a vidéket pedig 1003-tôl 10I8-ig Boleszlâv
lengyel kirâly tartotta birtokâban, 1074-ben viszont III.
Henrik német csâszâr akarta elfoglalni, amikor Salamon
kirâly Nyitra ellen igen heves, de sikertelen ostromot vezetett.
Szent Lâszlô egyébként Nyitrân akarta folytatni Szent
Istvân egyhâzszervezô tevékenységét. Ettôl a szândékâtôl
csak — fôként az orszâg déli részén bekôvetkezô kun és hor-

vât — események téritették el. Valôszînûleg ezek akadâlyoztâk meg abban is, hogy a zoborhegyi remeték kûlôn "felemeltetés"-ét, szentté avatâsât elrendelje. Nyitrai tervét
csak Kâlmân kirâly tudta megvalôsîtani 1105 és 1110 kôzôtt,

amikor a 880-ban kinevezett Wiching elsô nyitrai pûspôk
székesegyhâzânak védôszentje, Szent Emmerân (vagy Emmerâm, a 715-ben, Bajororszâgban vértanûvâ lett volt
poitiersi pûspôk), tovâbbâ kimondottan Zoerdrd Szent
Andrds hitvallô és Szent Benedek vértanû

tiszteletére ala-

pîtotta meg a nyitrai magyar pùspôkséget.
A szentek orszdga
Bârmi volt is az egyes szentek oltârra emelésének egyénenként és egyhâzpolitikai szempontbôl vâltozô indoka, 900
évvel ezelôtt, 1083 augusztus 20 an Szent Lâszlô a székesfe-

hérvâri orszâgos szent zsinaton egyszerre ôt személyt nyilvânîtott Magyarorszâg és az Egyhâz szentjévé s ezzel a ténnyel
Magyarorszdgot valôban a szentek orszdgdvd tette.
"Istvân kirâlyt és târsait voltaképpen maga a nép avatta
szentté, mert bennûk vélte feltalâlni kôvetésre méltô vallâ-

sos és nemzeti ideâljait. A felavatâst pâpai engedéllyel elrendelô orszâgos zsinat csak végrehajtôja volt a nemzeti
akaratnak,

kifejezôje

a

magyar

lélekben

félszâzad

alatt

végbement nagy âtalakulâsnak, az ûj korszak szellemének,
melynek Szent Istvân személyét is elhomâlyositô hôsévé és
eszményévé maga Lâszlô kirâly, a pogâny Vâszoly szentség
hîrével ôvezett unokâja lett". (26)
A 900 évvel ezelôtt szentté nyilvânîtott 5 szent utân ma-

gâbôl az Ârpâd-hâzbôl még 8 kerûlt oltârra: Szent Lâszlô,
Thûringiai Szent Erzsébet, Skôciai Szent Margit, Ârpâd-hâzi
Szent Margit, Tolousi Szent Lajos, Szent Kinga és Ârpâdhâzi Szent Margit a rômai katolikus, Szent Ilona vagy Piroska,
Szent Lâszlô leânya pedig a bizânci Egyhâzban. Magyarorszâgon szerzett érdemeiért avattâk szentté Marquai Szent
Jakabot, aki Zsigmond kirâly uralkodâsa idején 25.000 huszitât
téritett vissza a katolikus hitre és Kapisztrân Szent Jânost,
az 1456. évi nândorfehérvâri gyôzelemben a tôrôkverô
Hunyadi Jânos târsât.

Még a honfoglalâs elôtt az ezeréves Magyarorszâg terûletén szûletett bat szent. (27)

A pogâny magyarok megté-

rîtésén 5 szent
meghatârozni
sorolhatnânk.
eljârâsa folyik,

fâradozott. (28) A boldoggâ avatottak szâmât
nem tudjuk, 55-ot azonban név szerint is fel(29) Jelenleg 5 magyar boldoggâ avatâsi
kettôé pedig elôkészûletben van.

Ezek a puszta szâmadatok nemcsak azt igazoljâk, hogy
Magyarorszâg 900 éve valôban a szentek orszâga, hanem
azt is okkal kôvetelik tôlûnk, hogy az elsô ôt magyar szentté
nyilvânitâsânak 900. évfordulôjât — a megvâltâs 1950. évfordulôjâra meghirdetett szent év keretében kûlôn is —
megûjulô keresztény hittel és bûszke magyar ôntudattal
ûnnepeljûk. (30)
Az egész vildg minden tâjâra szétszôrt magyarsdg szdmdra legyen ez az évfordulô a szellemi Magyarorszdg hatdrokat
nem ismerô egységének, a keresztény, nemzeti feltdmadds
hiiének, reményének felemelô ûnnepe.
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vatikâni zsinat ezt helyezte ât augusztus 16-ra. Szent Istvân halâlânak napjâra,

talân tekintettel arra is, hogy Szent Istvân elôzô nap, augusztus 15-én ajânlotta
fel orszâgât és koronâjât a Boldogsâgos Szûznek. Mi, magyarok, mindezektôl
az intézkedésektôl fiiggetlenùl augusztus 20-ân ùnncpeljuk Szent Istvân kirâly
szenlté avatâsât s az idén annak 900. évfordulôjât is, noha Magyarorszâgon 1948
ôta ez a nap hivatalosan a kenyér és az alkotmâny ûnnepe.

19. Kosztolnyik, Zoltdn: Five Eleventh Century Hungarian Kings: Their Policies
and Their Relations with Rome. Boulder, East European Monographs, 1981, 68-71.0.
20. A kônyv cime: "Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum

liheralem". Nyomtatâsban elôszôr Batthydny Igndc grôj erdélyi piispôk adta
ki 1790-ben. Szent Gellért egyébként Bolognâban tanult, bencés apât lett, 1015-

ben a Szentfôldre induit, de Razina pannonhalmi apât, akivel Szent Andrâs
szigetén talâlkozott, arra beszélte râ,

hogy Magyarorszâgra menjen. Ott Szent

Imre nevelôje lett. 1023-ban a Bakonyban remeteségbe vonult, sokat Irt, mûvei
azonban az elôbb idézett kivételével elkallôdtak. Marosvâr pûspôkcvé Szent Istvân
1030-ban nevezte ki.

21. Szabô Kdroly: Emlékiratok a magyar kereszténység elsô szâzadâbôl. 103-109 o.
22. Dûmmerth Dezsô i.m. 271. o.

23. Dûmmerth Dezsô i.m. 27\. o.

24. Horvdth Mihdly i.m. 250. o.
25. Horvdth Mihdly i.m. 251. o.
26. Hôman Bdlint i.m. I. 289-290. o.

27. Ireneus pûspôk, vértanu (304), Quirinus piispôk, vértanû (308), Mârton

piispôk, Gallia apostola (397), Jeromos, a Szentirâs fordltôja (420), Lerini Antal
szerzetes (520) és Bragai Mârton, Portugâlia védôszentje (580).

28. Ciril (860), Metôd (880), Wikbert (954), Wolfgang (972) és Adalbert (995).
29. Lâsd Somogyi Ferenc és Somogyi Lél: Faith and Fate. Clevcland, Kârpât,
1976, 192-195. o.

30. Megemlékezéseink sorân arrôl sem szabad elfeledkeznunk, hogy az idén van

Bées felszabadltâsânak 300. évfordulôja. A tôrôkôk bécsi ostromlô gyûrûjének
megtôrése utân Sobieski Jânos lengyel kirâly és Lotharingiai Kâroly herceg Magyar

orszâgon is iildôzôbe vette a visszavonulô tôrôk hadakat s e kôzben mâr 1683-ban
oktôber 9-én Pdrkdny, oktôber 27-én pedig Esztergom felszabadult a tôrôk uralom
alôl, s ezzel âltalâban megindult az egész orszâg felszabaditâsa.

Molndr Ldszlô:

GONDOLATOK A MÛVÉSZETRÔL
Szemelvények a szerzô akadémiai szêkfoglalô elôadâsdbôl
A nagy mesterek iskolâiban minden nôvendék megtanulja

mestere stîlusât, festôi modorât és felfogâsât, de ha benne is
van egyêni képesség, akkor elhagyja mesterét; sajât mondanivalôi szâmâra egyéni kifejezésmôdot keres és talâl magânak ûj
jegyekkel. Mert — volt mestere mûvei mellett is — elismerést
érdemlô, ûjat alkotô mûvésszé csak akkor vâlhatik, ha leveti az
eltanult "nyelv" tôrvényszerûen kôtelezô erejét s az egyéni tartalmakat, elképzeléseket az ezeknek megfelelô ûj nyelvezettel
adja elô.
A "mondanivalô"-\idLt az ismeretszerzés adja, amely az
érzékszervek révén tôrténik. Benedetto Croce olasz bôlcselô két

alakjât ismerteti: az intuitîv és a logikai megismerést. Az elôbbi
a "meglâtâs", a képzelet, az utôbbi az értelem segîtségével
megy végbe.

Az ismeretszerzés elsô foka az intuîciô, a "lâtott" vilâgos,
kôzvetlen megragadâsa. Ezt kôvetheti, de nem mindig kôveti a
logika. Croce szerint "minden valôdi intuîciô vagy képzet
egyszersmind kifejezés, és mint ilyen, az egyén tudatos funkciôja. Az intuîciô vagy meglâtâs ugyanolyan képzetjegyekkel jôn
létre, mint amilyenek a benyomâsban, példâul a lâtott élményben szerepelnek. Ugyanaz a szemlélet, élmény képzettîpusok
szerint mâs intuîciôkat, belsô kifejezéseket hoz létre. A belsô kifejezésben minden jegy bennfoglaltatik, amit az illetô tudatosan felfogott. Vizuâlis képzettîpusù egyén inkâbb lâtâsi kép
zetjegyekkel hozza létre intuîciôit, de ez nem zârja ki mâs képzetjegyek jelenlétét. Ez elemi fokon természetesen minden
egyénben létrejôn. A mûvésznek mindenesetre tôbb és
nagyobb intenzitâsû, ugyancsak nagyobb kiterjedésû intuîciôja
van, mint a laikusnak, aki példâul lâtja a mosolyt, de az nem
vâlik benne tudatossâ minden egyéni jegyével s egyszerre
tôrténô felfogâsâval.
Az elsô lépés ',;hât benyomâsok és ismeretek szerzése, amelyek a bennûnket kôrnyezô vilâgbôl szârmaznak, s amelyek
bennûnk kifejezôdnek, tudatossâ vâlnak és elraktârozôdnak az

emlékezés kûlônôs vilâgâban. A tudatos belsô kifejezések létre-

jôtte a kész esztétikai élmény vagy tény, amelyhez csak jârulhat, de nem feltétlenûl jârui az az érzelmi indîtékû akarati tevékenység, amelyet âltalâban kifejezésnek, vagyis lerôgzîtésnek
hivunk, s amelynek segîtségével a benniink létrejôtt mûvészi
tény, mûvészi élmény mâsok szâmâra is elérhetôvé vâlik. Ezzel
a lerôgzîtett élmény mûvészi termékké alakul.
A belsô élmény kivetîtésének — méghozzâ a szô igazi értelmében — megfigyelésem szerint nagy segitsége lesz szemûnk
(és a vele kapcsolatos agyrészlegek) kûlônôs képessége,
természetesen megfelelô rânevelés utân. Ha példâul egy erôsen
megvilâgîtott foltra hosszabb ideig tekintûnk, aztân egy mâsik,
ûres felûletre pillantunk, akkor azon is az elôbbi foltnak
megfelelô szinfoltot lâtunk. Ezt a képességet hosszabb mûvészi
gyakorlat kôzben annyira fejleszteni lehet, hogy arcot, alakot is
képesek leszûnk âtvetîteni az ûres papîrra, illetôleg vâszonra.
Ki bât a mûvész? "Akinek bizonyos gazdag lelkiâllapotok

kifejezésére — mondja Croce — nagyobb râtermettsége, gyakoribb diszpozîciôja van, mint mâsoknak". Ebbôl a megâllapîtâsbôl kôvetkezik, hogy a mûvészi intuitiv tevékenységben nagy
szerepet jâtszik a gazdag lelkidllapot az én minden belsô tartalmâval, kultûrâjâval, ismeretével és érzelmével, szôval "teljes
tudat" aval, amelyben az akarattôl fûggetlenûl mûkôdô képzelet szabadon vâlogat az "emlékezés" gazdag târâban és annak
disszociâlt tartalmât egyesiti a jelen élményével, intmciôjâval,
meglâtâsâval.

Ez az élmény nem mûlik el nyomtalanul. Ha csak belsô

kifejezés marad is, tehât valamilyen môdon nem rôgzîtôdôtt is
az emlékezés szâmâra, akkor is belekerul a teljes tudatba, azt
gazdagîtja s az ûjabb és ûjabb ônkifejezéseket szînesiti. Ez az
élmény és az élményképességfejlôdése.
Vannak képzettipusok, amelyek bizonyos képzetjegyeket
inkâbb fognak fel, mint mâsokat. De az ugyanazon (példâul
vizuâlis) képzettîpusû egyének intuîciôiban, élményeiben sem
lesznek ugyanannak a lâtott târgynak vagy élménynek részletjegyei dominânsak. Lesz, aki inkâbb szmben vagy vonalban
vagy foltban fogja fel a benyomâsokat. Az ilyen egyéneknek
hiâba âllitanak fel normâkat, hiâba akarjâk ôket arra kényszeriteni, hogy mâsképp "lâssanak". Az efféle tôrekvés abszurd kîsérlet lenne. Ennek a felismerésnek alapjân mâris belâthatô,

hogy a mûvészi elv, mint torvény, tarthatatlan.
A mûvészi tény nem fûggetlen az egyén kultûrâjâtôl, hiszen
a mûvész a maga korânak mûveltségében él. Ez tûkrôzôdik

Oscar Wilde soraibôl is: "A mûvészet, ami utân vâgyunk,
olyan mûvészet, amely a kor civilizâciôjânak ôtletein épûl fel".
Wilde ezt a megâllapîtâst a diszîtô mûvészetekre vonatkozôan
teszi, de igaz a mûvészetek minden âgâra.
A logikai, értelmi ismeretek az emlékezeten ât szintén a teljes tudattartalomba kerûlnek s az intuîciôk keretében —
lerajzolt, lefestett formâban — lassanként elvesztik tisztân fo-

galmi értékûket. Mint példâul a cinquecento mûvészete mutatja, ezek az ismeretek vizuâlis kifejezést nyernek a mûveken s hatârozottan megjavîtjâk, vilâgosabbakkâ teszik "a kifejezéseket,
intuitiv tényeket. Schleich szerint: "Ami kezdetben a tudat
egyedûli tartalma. volt, késôbb rnindinkâbb automatikussâ
lesz".

Minél tôkéletesebb bennûnk az îgy kialakult belsô kifejezés
vagy belsô kép, annal inkâbb meriil fel az erôs.érzelmi, belsô

kényszer a belsô élmény megôrôkîtésére, mâsok szâmâra is elérhetôvé tételére. Ebbôl a célbôl ki kell vâlasztanunk azt az

anyagot, amelyik àz âtélt élmény képzetjegyeinek megôrôkîté

sére legalkalmasabb. A megôrôkîtésnek, lerôgzîtésnek ugyanis
a felhasznâlt anyag kezelésébôl adôdô megkôtôttségei vannak.
Itt lesz az anyagbôl "alak", "mû", illetôleg "kép" vagy mâs alkotâs; a tubusok alapszlneibôl a kifejezéshez szûkséges tônusok
tômege, amely mindinkâbb képes lesz tényleg kifejezni — legalâbbis megkôzelitôen — a felfogott, âtélt élményt. Ennek a
mesterségbeli ténykedésnek formai — festôi — eredményei

azutân visszahatnak a késôbbi lâtâsi élmények mûvészi, tehât
nagyon komplex intuîciôinak alakulâsâra; hiszen minden
mûvész a lerôgzîtett képen (alkotâsân) ismeri meg képességét.
Ezek a lerôgzîtett élmények — minden részletjegyukkel egyûtt
— szintén belekerûlhek a mûvész emlékezetébe s îgy azok fejlesztik a mûvész ônbizalmât s élméhyképességét. Az emlékezeti
kép befolyâsolja a késôbbi élményeket, a mûvész tehât mindin
kâbb ûgy lâtja majd ùj élményét, mint ahogy a megelôzôket
megfestette. Ez lesz festôifelfogâsa.
Ehhez jârul még a paletta szîneinek keverési gyakorlata, a
kevert tônusok ecsettel (esetleg festôkéssel, sôt ujjakkal) valô

felrakâsa a vâszonra, ami a mûvész képeire ugyanolyan jel-

lemzô, mint az elôbb leîrt lélektani élmény és annak
lerôgzitett, kivetitett formâja.
A mûvészi élmény vagy meglâtâs tehât demi intuîciôkbôl és
gazdag lelkiâllapotokbôl ôsszetevôdô egységes kifejezés, amelynek kialakulâsa tudatos. Ebben a nagy és egységes belsô élményben a lerôgzîtés elôtt a mûvész vdlogathat az elemi kifejezések kôzôtt aszerint, hogy melyik lényeges, melyik nem; ezzel
az egység nem bomlik meg. A nem lényeges képzetjegyek szândékos elhagyâsa minden fejlettebb mûvésznél kimutathatô.
Eleinte inkâbb csak a szândék érvényesûl, de a mâr leîrt
visszahatâs révén mégis teljes kifejezés jon létre. Oscar Wilde
ezt îgy mondja el: "A jô rajznak az a tulajdonsâga, hogy sem
elvenni belôle, sem hozzâtenni valamit nem lehet, mert
minden kis darabkâja egységesen beletartozik és az egész hatâ-

sâhoz éppoly alapvetôen szûkséges, mint Beethoven bârmelyik
szonâtâjâhoz a legkisebb hangjegy vag^y egyetlen hûr is".
Felsôfokon lejâtszôdô élmények esetén mâr csak az ônmegfigyelésen ât és fôleg az élmény lejâtszôdâsa utân megfigyelt
jelenségeket tudjuk elemezni. A megfigyeltek ellenôrzésére
azonban van még egy ût a hîres sebész. Cari Ludwig Schleich
elmélete révén. Ezt az elméletet Schleich tôbb mint 2000 mûtét

kôzben agysérûléseken végzett megfigyelései alapjân alakîtotta
ki. Szerinte az erôs élmények annal inkâbb hatnak "tudat-

alatti" belsô vilâgunkra, minél inkâbb kikapcsolôdik tudatunk
ellenôrzô lehetôsége. A mûvészet mâmorâban olyan hatâsok
jônnek létre, amelyek ellenôrîzhetetlen kôzvetlenségiik miatt
misztikusan hatnak, természetfeletti erôk jelenlétét mutatjâk.
Pedigezek az erôk természetesek, lelki életùnk igazi jelenségei;
nyilvân nem mâsok, mint lelkiink begyôkerezett képességei.
Ezekben a kûlônleges alkalmakban a tudat, amîg az elmerûlés

tart, kikapcsolôdik. Elsôsorban az automatikus és a régmûltbôl
ôrôklôtt agykozpontok dolgoznak s a megfigyelô olyan biztonsâgot, kôzvetlenséget lâthat, amilyen sokkal tôkéletesebb ténykedést eredményez, mint amit a tudat kitermelni képes lenne.
Ez az âllapot a lelkesedés, eksztâzis, mâmoros elragadtatottsâg.
A mûvészetben ezt a belsô kép vagy élmény vâltja ki. A tudat-

alatti idegkôzpont ûtjân nagyobb mennyiségû hormon ômlik a
vérbe s ez a lelkesîtô méreg ("Begeisterungsgifte") eredményezi
azt a hallatlan erôt, biztonsâgot és fokozott gyorsasâgot, amit a

koncentrâciô âllapotâban dolgozô mûvész maga is csak utôlag
âllapithat meg ônmagân, helyesebben elkészûlt képén (alkotâsân), teljes kimerûltsége ellenére is élvezett ôrômén.
Az alkotâsbôl kisugârzô erô sodorja magâval a szemlélôt is,
amikor a

vérbeli mûvész valôban sikerûlt alkotâsâban el-

ragadtatâssal gyônyôrkôdik.

Négyesy Irén (Smithville, OH):

DÔRÔMBÔLJETEK
Amit én âtéltem veletek,
arra nincs szô,
és soha nem is lehet;
arra csak a vihar valô,

Dôrômbôlôk

izgatottan;
jajokra gyûltan
dôrômbôlôm ât

ezt az iszonyatos
hosszû éjszakât.

a fergeteg,

Vesszen, aki csendet,
vesszen, aki békét akar,

az égi mennyezet felett,
hogy a fôldôn
omoljon a bôrtôn;
pusztîtâssal is alkotô

a villâm

mert minden béke

ma jajt takar.

âtokkal imâdkozô,

A hallgatâs hamis fedô
és leple alatt
a zsarnok nô,

lâz âltal gyôgyulâst hozô,
mindenen tûlnôvô ûvôltés
kell ma: dôrômbôlésl

ûgy nô, mint szôrnyû daganat
takarô alatt.

Belevâgom bât dal-nyîlamat:
a csendet akarôk pusztuljanak!
Vesszenek a tunyâk,
a kényelmesek,
az elvtelenek,

akiket mindig mâs vezet.

Dôrômbôljôn a szlvetek,
dôrômbôlôk veletek,

dôrômbôlôm az egeket,
dôrômbôlôm lelketeket,
dôrômbôlôm a vasfalakat,

Vesszenek a bâtortalanok,
a gerinctelenek

a fôldet talpatok alatt,
dôrômbôlôm magamat,
fûletekbe a szavakat;

vesszenek!

és szlvemet, mîg megszakad.

Istenem, 6, Istenem,

ne adj soha békét nekem,

amig rablâncon I^emzetem!

ÉLETRAJZI ADATOK
(A név utân zârôjelben a jelenlegi Iakôhelyet — a vâros és az âllam vagy orszâg nevét
— talâljuk. A * jelentése; sziiletésének éve és helye. A nagy M bctû Magyarorszdg
rôviditése.)

CSERNOHORSZKY VILMOS DR. (Neuburg-Donau,
Nyugat-Németorszâg) szakorvos, îrô. *1929, Budapest. Az
orvostudomânyok doktorâvâ 1953-ban a budapesti Orvostudomânyi Egyetemen avattâk. 1957-ben sebész-, 1961-ben
anaesthesiologus szakorvosi képesitést szerzett. Magyarorszâgon az anaesthesiologia egyik megalapitôja, kiépîtôje és
megszervezôje volt. A Magyar Anaesthesiologiai Târsasâg elsô,
alapîtô fôtitkâra lett. A budapesti Orvostudomânyi Egyetem I.
sz. Sebészeti Klinikâjân az anaesthesiologiai és intenziv terâpiâs
osztâly vezetôje volt. Magyarorszâgi és kûlfôldi szaklapokban
95 tudomânyos kôzleménye jelent meg. 1967-ben tâvozni

kényszerûlt az egyetemrôl. Egy évig az esztergomi kôrhâz sebész
fôorvosaként mûkôdôtt. 19'68-ban Nyugatra tâvozott, és a
Német Szôvetségi Kôztârsasâgban telepedett le. Hârom évig a
saarbrûckeni egyetem anaesthesiologiai intézetének fôorvosa
volt. 1971 ôta a bajororszâgi Neuburg-Donauban él, az ottani
két kôrhâz anaesthesiologiai osztâlyânak vezetô fôorvosa.
Kôzîrôi munkâssâgot 1971 ôta folytat. Irâsai fôként a
"Nemzetôr"-hen jelennek meg. Szâmos eurôpai és tôbb
amerikai magyar egyesûletben tartott elôadâst. Tôrténelmi
tanulmânyokat is végez. Fôbb érdeklôdési terûlete: Mohâcs
és a tôrôk hôdoltsâg, az 1848/49-es szabadsâgharc, az elsô
és a mâsodik vilâghâborû kûlônôs tekintettel Magyarorszâg
helyzetére és szerepére.

1976 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

Vïtéz CSÎK LASZLÔ DR. (Olivos, Argentîna) volt magyar
belgyôgyâsz fôorvos, nyugalmazott argentin nukleâris szak
orvos. *1890 oktôber 30, Zâkâny, Somogy vârmegye, M.

Kôzépiskolâit jeles eredménnyel Kaposvârott, egyetemi tanulmânyait a budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetem orvosi
karân végezte, ahol — kôzbeesô katonai szolgâlata miatt —
1918 augusztus 18-ân avattâk doktorrâ.

Katonai szolgâlatot békeidôben 1912/13-ban, hâborû
idején pedig 1914 jûliusâtôl 1918 tavaszâig teljesîtett.
Doktorrâ avatâsa utân helyôrségi kôrhâzi fôorvos, majd
egyetemi tanârsegéd lett. 1919 jûnius 22-én részt vett a
ludovikâs felkelésben. Szegedre szôkôtt, s a nemzeti hadsereggel egyûtt kerûlt korâbbi munkakôrébe, ahol 1927-ig

maradt. 1923-tôl 1944 decemberéig a MÂV-kôrhâz belgyôgyâsz fôorvosaként mûkôdôtt. Ekkor Németorszâgba telepûl
ât. Argentmâba 1948-ban vândorolt ki. Ott elismertette
orvosi oklevelét s utâna 12 éven ât az Argentin Nukleâris
Intézet védelmi szakosztâlyân mûkôdôtt.
Az emberi szervezet maximâlis teljesitményével kapcsolatban kûlônbôzô folyôiratokban szâmos tanulmânya, sok
cikke jelent meg. (Fia, Csîk Ferenc dr. 13 egyéni magyar
bajnoksâgot nyert, 1936-ban pedig olimpiai gyorsûszô bajnok
lett.) Az ûszâsrôl spanyol nyelven kûlôn kônyvet îrt. Tôbb

cikke jelent meg a reumârôl és tanulmânya a hasi mûtéteket
kôvetô szompatikus (szomapatologikus) idegrendszeri tûnetekrôl.

Hat nyelven beszél és ir. Igen élénk târsadalmi és politikai
tevékenységet fejtett ki. Egyetemi hallgatô korâban a Csaba
Bajtârsi Egyesûletnek 5 éven ât volt vezére. A Magyar Orvosok
Nemzeti Egyesûletében két évtizeden keresztûl tôltôtt be
kûlônbôzô vezetô tisztségeket, szerkesztette az egyesûlet lapjât.
Az Orszâgos Orvosi Kamarânak 6 éven ât alelnôke, 3 éven
ât elnôke, Budapest székesfôvâros tôrvényhatôsâgi bizottsâgânak s a Keresztény Kôzségi Pârtnak 9 éven ât tagja (az

utôbbinak egy idôben alelnôke is) volt. Évtizedeken ât tôltôtte
be a Pannônia Evezôs Klub vezetô tisztségeit, az Ûszôszôvetségnek pedig alelnôke volt.
Katonai szolgâlata idején arany vitézségi éremmel és a
kardokkal ékesitett Signum Laudis-szal, polgâri érdemeinek
elismeréséûl pedig két izben érdeméremmel tûntették ki. 60
éve nôs, 4 fia, 11 unokâja és 8 dédunokâja van.

1982 ôta az Arpâd Akadémia meghîvott rendes tagja.

FEKETEKUTY LÂSZLÔ DR. (New Brunswick, NJ)
szakirô, râdiô-hirszerkesztô, egyetemi magântanâr. *1914
jûlius 19, Bârtfa, Sâros vârmegye, M. Kôzépiskolâit Gôdôllôn

a premontrei kanonokrend reâlçimnâziumâban, egyetemi

tanulmânyait a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte. Jog- és âllamtudomânyi doktori oklevelét

"sub auspiciis gubernatoris" 1936-ban szerezte meg. Ùgyvédi
vizsgâjâhoz a Kôzalapîtvânyi Ûgyigazgatôsâgnâl folytatott
gryakorlatot, majd a m. kir. vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisztérium egyhâzûgyi osztâlyân nyert alkalmazâst, mint jogi
szakértô. 1942-ben Budapesten az "ôsszehasonlîtô alkotmânyjog és alkotmânytan" kôrébôl egyetemi magântanârrâ
képesîtették.
1944 elején ôsztôndijjal a svâjci Genfbe kûldték, ahonnan
mâr visszatérni nem tudott. 1945 és 1951 kôzt Svâjcban mint
szabad ûjsâgîrô és elôadô mûkôdôtt. 1951-ben Munchenben
a Szabad Eurôpa râdiô hirszerkesztôje, 1954-ben hirosztâlyânak vezétôje, 1968-ban pedig magyar osztâlyânak helyettes
igazgatôja lett. 1979-ben nyugalomba vonult és az Egyesûlt
Âllamokba kôltôzôtt.

Szakirodalmi tevékenységet 1937 ôta fejtett ki. Magyarorszâgon négy alkotmânyjogi szakkônyve jelent meg magyarul,
Svâjcban és Németorszâgban tovâbbi hét kônyvét adtâk ki
francia, holland, magyar, német, spanyol nyelven; ezenkivûl
folyôiratokban és napilapokban is megjelent tôbb szâz francia,
olasz és német nyelvû cikke.
Kôzéleti téren 1932-tôl

1936-ig a Katolikus Magyar
Diâkszôvetség kiilûgyi fôtitkâraként, 1945-tôI 1956-ig a Nemzetkôzi Pax Romana keretében (a svâjci Fribourgban) a
magyar katolikus értelmiségiek képviseletében, 1947-tôI
1951-ig a Keresztény Szakszervezetek Nemzetkôzi Szervezeténél (Brûsszelben) a magyar keresztény szakszervezetek, az
Internationale Christlichsoziale Vereinigungnâl (a svâjci St.
Gallenben ) pedig a magyar hivatâsszervezetek képvisele
tében tevékenykedett.

Dengeleghi FÉNYES IVÂN (Caracas, Venezuela) okleveles gépészmérnôk, nyugalmazott venezuelai egyetemi tanâr.
*1901 âprilis 30, Budapest. Kôzépiskolai és egyetemi tanul
mânyait Budapesten végezte. 1919-ben érettségizett, 1923-ban
abszolvâlt, 1926-ban kitûnô eredménnyel gépészmérnôki
oklevelet szerzett.l5 hônapon ât mûegyetemi tanârsegédként
mûkôdôtt. Két gyârban mezôgazdasâgi géposztâlyt vezetett, 2

évig a budapesti felsô ipariskolâban tanîtott, majd mérnôki

irodât nyitott, Fényes Kornéllal egyutt a siklôhajôzâs tanulmânyozâsâra kutatâsi ôsztôndîjat nyert. Minisztériumi beosztâst, 1931-ben a mûegyetem aerodinamikai tanszékén mérnôki munkakôrt kapott. 1936 januâr 1-én adjunktussâ
nevezték ki. 1935-ben a német aerodinamikai intézet tanul-

mânyozâsâra, 1936-ban pedig Smith-ôsztôndîjjal az amerikai
aerodinamikai kîsérleti âllomâsok tanulmânyozâsâra kûldték
ki. 1938-ban az aerodinamikai mérlegekrôl szôlô értekezésével

elnyerte a Magyar Mérnôk- és Épîtészegyesûlet Hollânpâlyâzatât. 1939-ben az Ârkormânybiztossâgra kerûlt, majd a
mûegyetem gépészeti karân a "hidraulika" rendes tantârgy
elôadâsâra hîvtâk meg.
1940-ben a kereskedelmi minisztérium légugyi tanâcsosa

lett. Innen kûldték ki szakosztâlya kitelepitésének elôkészîtése
céljâbôl Németorszâgba, ahova szakosztâlyâval egyutt 1945
mârcius 31-én telepûlt ât.
Venezuelâba 1947 végén vândorolt ki, aboi 1948 âprilisa
ôta mâr az Universidad Central de Venezuela mérnôki karân

mûkôdôtt, mint szerzôdéses tanâr. E mellett 1959-ig kûlônbôzô
kereskedelmi vâllalatoknâl is dolgozott, legutôbb az IBM

matematikai tanâcsadôja volt Venezuelâban. 1959-ben minden mellékfoglalkozâsât megszûntette, kizârôlag a hidrogéptanszék rendes tanâraként mûkôdôtt és megszakîtâs nélkûl 30

éven ât folytatott szolgâlat utân vonult nyugalomba. Ekkor,
1978-ban az egyetemi tanâcs felterjesztése alapjân 3. José Mana
Vargas Rend elsô osztâlyânak kitûntetését kapta meg szalaggal: az egyetemen végzett munkâjânak elismeréseként.
Szakirodalmi munkâssâgot 1936 ôta fejt ki. Mâr Magyarorszâgon bat nagyobb értekezése jelent meg. Irodalmi
tevékenységét spanyol nyelven Venezuelâban is folytatta,
szâmos szaktanulmânya jelent meg.
tudomânyos konferenciâkon is.

Gyakran vett részt

1982 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

Vitéz Szerdahelyi KESSERUISTVÀN DR. (Buenos Aires.
Argentîna) nôgyôgyâsz és endokrinolôgus szakorvos, egyetemi
tanâr. *1935, Budapest. Kôzépiskolâit Svâjcban és Argentînâban, egyetemi tanulmânyait Buenos Airesben és NyugatBerlinben végezte. Buenos Airesben az egyetem orvostudomânyi karân 1959-ben végzett, doktorrâ 1960-ban avattâk.

Utâna elôbb Buenos Airesben, késôbb Nyugat-Berlinben
tanârsegéd volt. 1971-ben a perui Lima egyetemén magântanâr, 1974-ben pedig nyilvânos rendkîvuli tanâr lett. 1977
ôta Buenos Airesben az I. egyetemi nôgyôgyâszati tanszék
professzora és az abban mûkôdô szterilitâsi klinikai kutatô
osztâly vezetôje.
1964 ôta a berlini Schering A. G. gyôgyszervâllalat
tudomânyos munkatârsa, jelenleg a vâllalat ôsszes latinamerikai kutatômunkâjânak koordinâciôs irodâjât vezeti.
1972-tôl 1979-ig a Nemzetkôzi Egészségiigyi Szervezet (WHOGenf) humân-reprodukciôs tagozatânak hivatalos tanâcsadôja

volt. Sokoldalû tudomânyos kutatômunkâjânak eredményeirôl
118 tanulmânyban szâmolt be, szaklapokban 77 kôzleményt

adott ki. Ônâllô tankônyvet îrt és 8 gyûjteményes munkâban
jelent meg kûlôn fejezete. Szâmos nemzetkôzi kongresszuson
szerepelt elôadôként s ilyen kongresszusok kiadvânyaiban 32
kôzleménye talâlhatô. 7 szabadalom tulajdonosa, 5 tudo
mânyos dîj nyertese (kôztûk a WHO Human Reproduction
Programme évdîjâé is), és 14 tudomânyos târsasâg rendes

vagy levelezô tagja. Az argentînai magyar kôzélet egyik
legkivâlôbb vezetô egyénisége, cserkész segédtiszt és tôrténelemtanâr, a Vitézi Rend tagja, Buenos Airesben a Hun-

gâria Egyesûlet elnôke s az Erdélyi Vilâgszôvetség târselnôke.

1982 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

LAFFERS ZOLTÂN DR. (Bochum, Nyugat-Németorszâg) szemész szakorvos és kôrhâzi fôorvos. *1925 augusztus
22, Budapest. Kôzépiskolâit Esztergomban kezdte és Kôszegen
a bencéseknél fejezte be. 1943-ban a Ludovika Akadémiâra,
1945-ben Nyugatra kerûlt, âtélte Drezda bombâzâsât, majd
francia hadifogsâgba esett. 1946-ban a szegedi, 1949-ben a

budapesti egyetem orvosi karâra iratkozott be. Tanulmânyait
1951-ben 'summa cum laude' fejezte be. Kôzben politikai
okok miatt népblrôsâg elé âllîtottâk s a szegedi Csillagbôrtônbe kerûlt.

Orvosi mûkôdését szemészettel és nôgyôgyâszattal a mis-

kolci megyei kôrhâzban kezdte. Innen az ûjpesti Kârolyiés Ârpâd-kôrhâz sebészeti osztâlyâra ment ât, ahol 1955-ben
sebészeti szakképesitést szerzett. 1956 ôta az Orszâgos Reuma-

és Fûrdôûgyi Intézet (a volt Irgalmas-kôrhâz) szemészeti

osztâlyân

mûkôdôtt,

1958-ban

szemészeti

szakképesîtést

szerzett.

1963-tôl 1965-ig a nyugat-németorszâgi Kuppertal sze
mészeti klinikâjân végzett szakorvosi munkât. 1966 ôta az
ugyancsak nyugat-németorszâgi Bochum bânyâsz-kôrhâzânak
50 âgyas szemészeti osztâlyât szervezte meg, amely 1976 ôta
a Ruhr-Universitât szemészeti klinikâja lett. Jelenleg osz-

tâlyvezetô fôorvos és megbizott egyetemi elôadô.
Tudomânyos kutatômunkâjânak eredményeirôl, amelyek a
szem reumâs megbetegedéseinek okait mutattâk ki, magyar,
német, svâjci és amerikai szaklapokban megjelent szâmos
tanulmânyâban szâmolt be. Jelenleg a kônnylevezetô szervek és
a szemûreg sebészeti kérdéseivel foglalkozik.

1982 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.
LAKY TIBOR (Dallas, TX) okleveles gépészmérnôk, az

Otis Engineering Corporation mémôki osztâlyânak vezetôje. *1923 augusztus 7, Székesfehérvâr. Kôzépiskolâit is
Székesfehérvârott, a ciszterciek gimnâziumâban, egyetemi
tanulmânyait a m. kir. Jôzsef Nâdor Mûszaki Egyetemen
1944-ben végezte, majd Németorszâgban, a mûncheni politechnikai intézetben folytatta, ahol mérnôki oklevelet is
szerzett.

Texasba

1949

oktôberében

vândorolt

ki,

ahol

kûlônbôzô tovâbbképzô tanfolyamokat végzett, 1966 ôta az
Otis Engfineering Corporation-nél mûkôdôtt, jelenleg a
vâllalat mérnôki osztâlyât vezeti. Hat szabadalmazott talâlmânya van, hârom tovâbbi talâlmânyânak szabadalmazâsa
folyamatban van. 5 év ôta a dallasi 1021. szâmû amerikai
cserkészcsapat fenntartô testûletének elnôke, 4 év ôta kôzép-

iskolai szinten vallâsoktatô s 6 éve az egyhâzkôzségi képviselôtestûlet tagja. Tôbb hivatâsszervezet munkâssâgâban is
részt vesz.

Hâzassâgot 1951 oktôber 1-én kôtôtt Hôdosy Anikôval,
aki Aradon szûletett és szûleivel kerûlt ki Németorszâgba.
Hannoverben mûvészeti tanulmânyokat kezdett, amelyeket
1950/51-ben a

New York âllâmban levô White Plainsben

folytatott. Hâzassâgukbôl 6 gyermek (2 lâny és 4 fiû) szûletett;

Mâria Anna, Erzsébet Margït, Lâszlô, Tibor, Zoltân és Ârpâd.
Mindegyik jôl beszél magyarul.

A csalâd 1982-ben "az év magyar csalddja" kitûntetô
cîmet nyerte el.
LING GYULA (Ottawa, Kanada) îrô, statisztikus. *1925

âprilis 1, Rakamaz, Szabolcs vârmegye, M. Hat elemit és
hârom ipariskolai osztâlyt, majd komputerkezelési szaktanfolyamot végzett. Eredetileg cipésznek tanult, 1943-tôl 1948-ig
ebben a szakmâban is dolgozott Budapesten, de munkanélkûlivé vâlt. Rendôri szolgâlatra jelentkezett. Hâromhônapos
kiképzés utân Pâlmonostorân és Tompân 11 hônapig teljesitett szolgâlatot, aztân leszerelt, mert politikai felfogâsa
ellenkezett a fennâllô rendszerrel. Ezutân a budapesti

Finommechanikai Vâllalat optikai raktârvezetôje lett, szabad
idejében pedig alapos ônmûveléssel, rengeteg olvasâssal
képezte tovâbb magât. 1953/54-ben "Vârni és remélni"
cîmmel regényt irt. 1956-ban a szabadsâgharc leverése utân
elhagyta Magyarorszâgot és feleségével egyûtt Ausztrâliâba
vândorolt, aboi a kezdeti nehézségek utân a camberrai
Statisztikai Hivatalban helyezkedett el. 1966-ban a kanadai
Ottawâba kôltôzôtt, aboi ugyancsak a Statisztikai Hivatalban

kapott munkât. Szakmai tanfolyam elvégzése utân kûlônbôzô
gépeken dolgozik.
1980-ban regényének kéziratât gondosan âtdolgozta és

pâlyamûként a Magyar Talâlkozô âllandô

titkârsâgâhoz

nyûjtotta be. Az Ârpâd-pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak
javaslatâra a XXII. Magyar Talâlkozô a kéziratot bronz

Ârpâd-éremmel tûntette ki.

LUTSKYNÉ KOVÂCS KLÂRA (Hackettstown,

NJ)

angol-magyar szakos kôzépiskolai tanâr, kôltô és îrô. *1952,
Fegyvernek (Zbrojnlky), Csehszlovâkia. Egyetemi tanulmânyait Pozsonyban végezte, aboi 1975-ben angol-magyar szakos
tanâri oklevelet szerzett. Az Egyesûlt Âllamokba 1978 decemberében vândorolt ki. Két kis gyermeke van. Ideje javât az
îrâsnak szenteli. Verseket,

tanulmânyokat ir.

A délvidéki

irodalommal foglalkozô tanulmânyât az Oj Lâtôhatâr kôzôlte.
Elsô verskôtete 1980-ban jelent meg. Bûszke magyarsâgâra
és a Garam-vôlgyi magyar tâjegységen élt ôseire, fôként

apjâra, akitôl ritka és értékes szellemi ôrôkségét is kapta.
"Eszmélés" clmû verskôtetével és "Ortûzek" cîmû kéziratâval

részt vett az 1982. évi Ârpâd-pâlyâzatokon.

Alkotâsait a XXII. Magyar Talâlkozô arany Ârpâdéremmel tûntette ki.

DR.

NÂNAY ENDRÉNÉ MEDVEGY MÂRTA (Los

Angeles, CA) szîn- és elôadômûvész. Békéscsabân szûletett,

Âchim Andrâs unokâja. Kôzépiskolâit a budapesti BaarMadas reformâtus leânygimnâziumban végezte, ott is érettségizett. Fôiskolai tanulmânyait a Szîni Akadémiân fejezte
be. A budapesti Madâch Szinhâz szerzôdtette, aboi Shakes
peare "Hamlet" cimû darabjâban Ophelia szerepét alakîtotta
és 125 elôadâson lépett fel. Az orszâg szovjet megszâllâsa
utân visszavonult a szînpadrôl. Kônyvelôi képesîtést szerzett.
Amikor 1956-ban elhagyta Magyarorszâgot és az Egyesûlt

Âllamokba vândorolt ki, ugyancsak kônyvelôként helyezkedett el. 17 év ôta a "Lloyd's of London" biztosîtô vâllalat

egyik érdekeltségének fôkônyvelôje és pénzûgyi osztâlyvezetôje
Los Angelesben.

Irasai angolul és magyarul tôbb amerikai és eurôpai
lapban jelentek meg. Elénk târsadalmi tevékenységet fejt ki.
Magyar elôadâsokon gyakran szerepel felolvasâssal és versmondâssal.

Nânay Endre dr. volt budapesti ûgyvéddel 1949-ben kôtôtt
hâzassâgot. Leânyuk, Jûlia Bostonban a Harvard egyetemen
szerzett oklevelet.

1982 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott levelezô tagja.
PAR GYULA

(New

Brunswick,

NJ) îrô,

nyelvtanâr,

cserkésztiszt. *1916 november 21, Komârom, M. Élményekben
és emlékekkel gazdag gyermeksége utân kôzépiskolâit a gyôri
bencések gimnâziumâban végezte. Korân kezdett irni. Mâsodikos volt, amikor elsô verse megszûletett. Dramatizâlni,
"szinielôadâs"-t

rendezni

mâr

elemistâs

korâban

kezdett.

1935-ben, a Râkôczi-emlékévben a "Zâszlônk" cîmû ifjûsâgi
folyôirat novellapâlyâzatân mâsodik dijat nyert. Dljnyertes
és még tovâbbi két novellâjât a "Zâszlônk", elsô versét a "Képes
Krônika" kôzôlte.

1935 ôszén a budapesti jogi karra iratkozott be, de
hamarosan az Egyetemi Settlement Mozgalomhoz csatlakozott,
szociâlis munkât végzett, a KALOT vârosi testvéreként
mûkôdô Hivatâsszervezet kôzpontjâban vidéki szervezô titkâr.

két évi katonai szolgâlat utân pedig a szervezet hetilapjânak, az

"Ûj Rend"-nek belsô munkatârsa lett. 1942-ben a doni
harctérre kerûlt, aboi 1943 januârjâban szovjet hadifogsâgba
esett. Kûlônbôzô hadifogolytâborokban 13 évet tôltôtt. Kôz-

ben sokat irt és franciâbôl mûfordîtâsokat végzett, kéziratai
azonban 1955 ôszén, hazatérésekor Csapon maradtak. Gyôrbe
csak félévi bôrtôn utân jutott. Rendes munkât nem kapott,
rendôri felûgyelet alâ kerûlt. Az 1956-os szabadsâgharc vérbe
fojtâsa utân Nyugatra jôtt, New Brunswick-on telepedett le. A
cserkészet munkâjâba kapcsolôdott be, tôbb segéd- és kézikônyv szerkesztésében, meglrâsâban vett részt. Mâs természetû
îrâsaival tôbb pâlyâzaton ért el sikereket.
1967-tôI 1980-ig a magyar piaristâk kôzépiskolâjâban
oroszt, késôbb latint tanîtott; innen ment — betegségére valô
tekintettel is — nyugalomba és vissza New Brunswickba, aboi
megint a cserkészet és a magyar iskola meg az irâs
foglalkoztatja.

1981-ben "Âlarc kôtelezô" cîmû elbeszélés-gyûjteménye
ezûst Ârpâd-érmet nyert, 1982 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak meghivott levelezô tagja.
SIMONFA Y FERENC DR.

(White

Plains,

NY)

volt

magyar kûlûgyi fôtisztviselô, ingatlanforgalmi vâllalkozô.
*Pécs. Kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait Pécsett végezte,
ott avattâk az âllamtudomânyok doktorâvâ is. Mint tartalékos

tûzértiszt, ugyancsak Pécsett szolgâlt. A "Pécsi Naplô" mun
katârsa volt, cikkeit azonban a "Dunântûl" és a "Magyar
Nemzet" is kôzôlte. Magyar-olasz kultûrkôrt alapitott s a pécsi

egyetemen olasz tanszék és lektorâtus létesîtését szorgalmazta.
1936-ban az Orszâgos Magyar Idegenforgalmi Hivatal
elôadôja lett, 1939-ben az olaszorszâgi idegenforgalmi ûgyek
irânyîtôjaként Rômâba kerûlt, aboi az olasz-magyar kulturâlis, gazdasâgi és politikai kapcsolatok elmélyltése terén végzett
értékes szolgâlatokat. Az olasz kormâny a Rômai Sasrend tiszti

keresztjével tûntette ki. Kôzben fontos beosztâsokban ismételten katonai szolgâlatot is teljesitett, kitûntetésekben részesûlt.

1945 âprilisâban a prâgai magyar kôvetségen vôrôskeresztes iroda felâlbtâsârôl gondoskodott a leventék, vasutasok

és mâs polgâri személyek visszatelepitésére. Hazatérése utân
rôvidesen bivatalos megbizatâssal Olaszorszâgba kûldték, aboi

diplomâciai szolgâlatot teljesîtett,

târgyalâsokat folytatott

az UNRRA-, késôbb IRO-segélyek folyôsîtâsa érdekében,
sok magyart mentett ki az internâlô tâborokbôl. Bekerult
a rômai râdiôhoz, amelynek hullâmain hetenként 5 izben
félôrâs tâjékoztatâst adhatott a valôsâgos magyar helyzetrôl.
Az "Il Popolo" munkatârsaként ugyanezt tehette îrâsban is.
1948-ban "Bo-Da" (Bolledno Danubiano) cîmmel sajtôûgynôkséget szervezett, amely késôbb mint kôzép-eurôpai
hirûgynôkség 13 éven ât tôltôtt be kûlônleges hivatâst. A

kôzépkelet-eurôpai Menekûlt Ûjsâgirôk Szôvetségének alelnôke, a magyar "Actio Catholica in Exteris"-nek egyik alapîtô tagja lett.
1963-ban Amerikâba telepûlt ât, aboi politikai és sajtôtevékenységét a régi szellemben folytatta. Négy nagy magyar
szervezet vezetôségi tagja lett és bekapcsolôdott a republikânusok nemzetiségi csoportjânak munkâjâba is. Mint a "Presidential Task Force" tagjât, az elnôk arany "Medal of Merit"tel tûntette ki. Tôbb magyar kérdésben a legilletékesebb
helyekhez szâmos emlékiratot terjesztett fel.
1982-ben ûnnepelte hîrlapîrôi tevékenységének 50.
évfordulôjât.
SZUCHY TIBOR DR. (Los Angeles, CA) festômûvész,
mûtôrténész. *1911 januâr 26, Békés, Békés vârmegye, M.
Kôzépiskolai tanulmânyainak befejezése utân a budapesti
Iparmûvészeti Fôiskolân 1933-ban végbizonyîtvânyt, 1935-ben
pedig grafikai szakoklevelet szerzett. 1935-tôl 1941-ig a
Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karânak hall-

gatôja és

Gerevich Tibor tanszékének tanârsegéde volt,

"summa cum laude" végzett tanulmânyai utân (mûvészettôrténetbôl, keresztény régészetbôl és esztétikai szaktârgyakbôl)

doktori oklevelet szerzett. 1941-tôl 1943-ig magyar âllami
ôsztôndîjjal Rômâban folytatta tanulmânyait, a rômai Magyar

Akadémia tagja és kônyvtârosa volt. 1942-ben egyik aktjâval
a Reale Accademia di San Lucca elsô dîjât és oklevelét nyerte
el, ugyanakkor a rômai Cine-Citta filmgyârban hîradô és
kultûrfilmek szinkronizâlâsâval foglalkozott. A kôvetkezô
évben az olasz kûliigyminisztérium megbizâsâbôl "Regényirodalmunk a két hâborû kôzôtt" cîmmel magyar-olasz kônyvkiâllitâst rendezett, amelynek grafikai tervezési és kivitele-

zési munkâlatait is végezte. 1945 szeptember utân Mûnchenbe
kerûlt, reklâmgrafîkusként dolgozott, végiil a Bavaria-filmgyâr mûvészeti igazgatôja lett, 15 amerikai jâtékfilm német

nyelvû szinkronizâlâsât és trûkkfelvételeit végezte. Amerikâba
1949-ben vândorolt ki. Azôta igen sokféle mûvészi és
mûvészettorténeti munkât végzett, az utôbbi években fal-

képek és régi festmények retusâlâsâval és meghatârozâsâval
foglalkozik.

Mint grafikus, az Eucharisztikus Kongresszus plakâtpâlyâzatân mâr 1938-ban pâlyadîjat nyert.

1941-ben az

egyhâzmûvészeti kiâllitâs târsrendezôje volt. Festményeivel
és rajzaival szâmos kiâilîtâson vett részt. Mint mûtôrténesz,
1941-ben "Strôbl Alajos élete és mûvészete" cîmmel mono-

grâfiât îrt, szâmtalan mûvészeti târgyû szakcikket kôzôlt es
kultûrfilmjeihez készîtett szôveget. "Stradivarius" és "Kalotaszeg mûvészete" cîmmel râdiôelôadâsokat is tartott.

1980-ban "Szabadsâgharcos emlékmû" cîmû tervével bronz

Ârpâd-érmet nyert. 1982 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti
fôosztâlyânak meghîvott levelezô tagja.

TARNÉ LÉVAY PALMA (Valencia, Venezuela) kôltô,
francia nyelvtanâr. *1935, Turhal, Tôrôkorszâg. Édesapja,
mint épîtész, 1927-ben kerûlt Tôrôkorszâgba. Elemi iskolâit
Angorâban az olasz kôvetségen kezdte, de mâr tôrôk iskolâban
fejezte be. Kôzépiskolai tanulmânyait Istambulban, a Notre
Dame de Sion francia nevelôintézetben végezte. Tôrôk és
francia tanârai egyarânt Irâsra ôsztôkôlték. Akkoriban mindkét nyelven îrt. Sokat olvasott magyarul és rendszeresen

levelezett a csalâd magyarorszâgi rokonaival, ismerôseivel.
Magyarul irta elsô verseit is. Tôrôk verse tôrôk irodalriii lapban
jelent meg.

1956-ban Venezuelâba vândorolt, aboi bankban helyezkedett el. Ekkor irta elsô francia versét, ugyanakkor a
"Milliyet" cîmû tôrôk laptôl ûjsâgîrôi igazolvânyt és megbîzâst kapott tudôsîtâsok kûldésére. 1958-ban Tar Gusztâv
felesége lett, s azôta minden idejét két kis gyermekének
nevelése kôtôtte le, îgy csak a maga szâmâra îrogatott magyar
verseket, amelyek kôzûl tôbb a Képes Magyar Vilâghîradôban
jelent meg. 1975-ben Mindszenty bîboros arra kérte, hogy
foglalkozzék a magyar ûgyekkel. Ezt akkor meg is kezdte s

mâig folytatja. E mellett 1977 ôta a valenciai kôzépiskolâban franciât tanît. Verseit és kis tanulmânyait tôbb ûjsâg
rendszeresen kôzôlte. 1980-ban verskôtete is megjelent.

1982 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghivott levelezô tagja.

TÛZ TAMÂS (Scarborough, Ont. Kanada) kôltô, îrô,
rôm. kat. lelkész. *1916 âprilis 18, Gyôr. Kôzépiskolai, majd
hittudomânyi fôiskolai tanulmânyait Gyôrôtt végezte, ahol
1939-ben szentelték âldozôpappâ. Ugyanebben az évben
jelent meg elsô kôlteménye az aradi "Vasârnap"-ban. 1940ben a "Vigilia" munkatârsa lett s a kôvetkezô évben mâr
megjelent elsô verskôtete is, a "Tiszta arannyal". Lelkészi
tevékenységével pârhuzamosan végzett kôitôi, îrôi munkâssâga
révén hamarosan orszâgszerte ismertté lett. Elôbb a gyôri
Kisfaludy Irodalmi Kôr, aztân a pécsi Janus Panno-

nius Târsasâg hivta meg tagjai sorâba. 1943-ban kôlteményeit Illyés Gyula mutatta be a "Magyar Csillag" hasâbjain.
Ugyanebben az évben tâbori lelkészként a keleti harctérre

keriilt. Mint ezredlelkész, a Pripjet-mocsarak vidékén teljesitett szolgâlatot. 1944 ôszén, az alfôldi harcok folyamân
orosz hadifogsâgba esett, ahonnan csak 1947-ben térhetett

vissza hazâjâba. Folytatta versirôi munkâssâgât, az "Ûj Ember"
és a "Vigilia" munkatârsa lett.

1956-ban Kanadâban telepedett le s 7 éven ât a kanadai magyarok lelkipâsztoraként mûkôdôtt. 1963-ban Kaliforniâba kôltôzôtt, San Diego vârosâban végzett lelkészi
munkât. 1966-ban elinditotta az Amerikai Mag^'ar Irôk
kônyvsorozatât. 1967-ben, 1970-ben és 1971-ben Eurôpâban, javarészt Rômâban tartôzkodott. Késôbb ismét Kali-

forniâba telepedett ât, elôbb Torontôban lakott, jelenleg
Scarborough-ban él. Kôitôi s îrôi munkâssâgât részletesebben "Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cimû mû
ismerteti (a 365. oldalon).

Az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak 1967 ôta
rendes tagja.

VADNAY ZSUZSA (Locarno, Svâjc) Irô és ûjsâglrô.
*Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait a Baar Madas refor-

mâtus leânygimnâziumban végezte. (Édesapja, dr. Vadnay
Béla, elôbb a Pénzintézeti Kôzpont igazgatôja, késôbb az

Athenaeum

vezérigazgatôja

volt.) 1945-ben

a

'Magyar

Nemzet' és "A Mai Nap' belsô munkatârsa lett. 1949 ôszén

Bécsen keresztûl Rômâba kerult, aboi eleinte nyelvleckéket
adott, tolmâcsolt és idegenvezetôként mûkôdôtt, angol nyelven
két ûtikalauzt irt, amelyeket svéd és dân kiadôk adtak ki, majd
"free lance" alapon bat kiilfôldi lapnâl és folyôiratnâl helyezte
el îrâsait, ôt kûlfôldôn megjelenô magyar lapnak és két
râdiônak is munkatârsa lett. Amikor 1977-ben ugyancsak
îrô és ûjsâgîrô férje, Rospigliosi Pallavicini Guglielmo herceg

nyugalomba venait, vele egyùtt âtkôltôzôtt jelenlegi lakôhelyére, ahonnan a Szabad Eurôpa Râdiô rendszeresen
kôzvetîti elôadâsait. Cikkeit fôleg a miincheni "Nemzetôr"
és a torontôi "Krônika" kôzli.

A "Svâjci Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti Kbr ki-

adâsâban (Zurich, 1981, 141 oldal) megjelent "Érdekes emberek - Nyugati magyar portrék" cîmû kôtetben Saâry Eva
îrâsaival egyutt 12 riportja jelent meg.

1982-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert. 1982 ôta az Ârpâd
Akadémia irodalmi fôosztâlyânak meghîvott rendes tagja.

XI.

FUGGELÉK
TÔRTÉNETTUDOMÂNYI ELÔADÂSSOROZAT
A MAGYAR KONGRESSZUS KERETÉBEN
Az évi Magyar Kongresszusokat rendezô clevelandi Magyar

Tdrsasdg ezûton hivja Észak-Amerika magyar fiatal nemzedékét az 1983. évi november 25-én, pénteken és 26-ân,
szombaton tartandô torténettudomânyi elôadâssorozatâra,
amelynek keretében magyar sorskérdésekrôl, a magyar tôrténelem szâmos szakaszârôl, a Trianonban elkôvetett magyar
orszâgcsonkîtâsrôl tartanak elôadâsokat szakelôadôk, az
események kortârsai és szemtanûk.
beszélés és vita kôveti.

Az elôadâsokat meg-

Szeretettel hîvjuk a magyar fiatal nemzedéket korhatâr
nélkûl erre a nagy fontossâgû elôadâssorozatra. A részt vevôk
az elhangzott elôadâsok alapjân sorskérdéseinkrôl rôvid
pâlyamunkâkat készithetnek. A 10 legjobb pâlyamunkât
egyenként 100 dollârral jutalmazzuk.

Az érdeklôdôk mielôbb, de legkésôbb oktôber 1-ig jelentsék be részt vételi szândékukat. A jelentkezôk megkapjâk a Magyar Kongresszus meghîvôjât részletes programjâval egyutt, igy alkalmuk nyîlik a târgyalâsra kitûzôtt
kérdések elôzetes tanulmânyozâsâra.
Szeretettel vârjuk a fiatal magyar nemzedéket!
Cleveland, 1983, jûlius hô

Magyar Tdrsasdg
Cleveland, Ohio

OLVASÔINKHOZ
Kedves Olvasôink!

A fentiekben meghirdetett "szeminârium"-ot két napra
(péntekre és szombatra) tervezziik 4-4 ôrân keresztûl, rôvid
elôadâsokkal és vitâkkal.

Voltaképpen a mâr beérkezett fiatal magyarok (ûgyvédek,
mérnôkôk, orvosok, tanârok, kônyvtârosok, szabadfoglalkozâsûak, kereskedôk, iparosok stb.) tâjékoztatâsa a célunk,

de ôrômmel lâtnânk a kôzelmûltban kôzépiskolât végzetteket,
egyetemi hallgatôkat, cserkészvezetôket, a magyarsâg ûgyei
irânt érdeklôdô mindkét nembeli fiatalokat is.

Ismertetni k'ivânjuk a nemzetiségi kérdés keletkezését,
a magyar nemzetiségi tôrvényt, azokat az okokat, amelyekért Magyarorszâgtôl teruletének 2/3-ât, népességének 1/3-ât
minden târgyalâs nélkûl elvették Trianonban.

Foglalkozni kîvânunk az azôta eltelt 62 év tôrténelmi
tapasztalataival, erdélyi, felvidéki, délvidéki magyarsâgunk
sorsâval, ûldôzésével, az utôdâllamok véreink beolvasztâsâra

irânyulô tôrekvéseivel. Végul a jôvô megoldâsra vârô feladatait, a Kârpât-medence jôvô kialakulâsânak kûlônbôzô
lehetôségeit vitatjuk meg.

Nem tudjuk eléggé hangoztatni azt a tôrténelmi felelôsséget, amely bennûnket, szabad fôldôn élô idôsebb és
fiatalabb nemzedékeket a magyarsâg jôvôjét illetôen egyarânt
terhel.

Olvasôinkat arra kérjûk, gyôzzék meg a szâmîtâsba jôhetô
fiatalabb magyarokat, akiknek ezekben a kérdésekben alig
lehet némi ismeretûk, hogy jôjjenek el és vegyenek részt minél tôbben ezen az elôadâssorozaton.

Megfigyelhetjûk a tôbbi nemzetiséget, az ukrânokat,
lengyeleket, szlovâkokat, românokat és szerbeket, milyen
ôriâsi sovinizmussal készûlnek a jôvô évtizedekre; mi pedig
kôzômbôsen megyiink el magyar sorskérdéseink mellett.

Kériink Benneteket, segîtsetek tôrekvéseink megvalôsîtâsâban.

Szives tâmogatâsotokat elôre is kôszônjûk.
Barâti ùdvôzlettel:

Varga Sdndor
fôtitkâr

dr. Nddasjànos
elnôk
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