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ELOSZÔ

HÔDOLAT NEMZETIHÔSEINK ELÔTT

Még mmdnydjunk élénk emlékezetében êl az a nagyszabâsû
és valôban méltôsdgteljes unnepi sorozat, amelyet az 1956. évi
magyar szabadsdgharc hôseinek tiszteletére a 25. évfordulô
alkalmdbôl a Magyar Kongresszuson az elmûlt év november
végén rendeztûnk. Hatszdzndl jôval tôbben gyûltek ôssze
nemcsak az orszdg, hanem —joggal mondhatjuk — az egész
vtldg minden tdjdrôl, hogy hôdoljanak a magyar szabadsdgért
vivott legutôbbi kûzdelem sordn elesett tîzezrek — fiatalok
és ôregek — emlékének, akiknek nagy része még ma ù jel-
telen tômegsirokban nyugszik.

Az 1956-os magyar szabadsdgharc hôseinek emléke ôrôkké
beragyogja nemcsak a magyar, hanem a vildgtôrténelem egét
is. Eletdldozatuk példakép lesz nemcsak az utdnunk kôvetkezô
magyar nemzedékek, de az egész vildg minden mds szabad-
sdgszeretô népének fiai elôtt is. Az emberiség sohasem felejti
el, hogyanszdllt szembe egy maroknyi hôs szdz és szdz tankkal,
hogyan kûzdôtt kezdetleges Molotov-koktéllal hatalmas, kor-
szerû harckocsik ellen, és hogyan dldozta fel életét az ôn-
zetlen hazaszeretet oltdrdn a szabadsdgért. Ilyen hôsies, ôn-
feldldozô felkeléshez, elszdnt harchoz hasonlô még nem volt
a vildgtôrténelemben.

Ha majd egyszer az egész vildgot dllandôan fenyegetô
zsarnokî rendszer ôsszeomhk, pdrtatlan tôrténetirôk a rend-
szer bukdsdnak kiindulôpontjaként az 1956-os magyar szabad-
sdgharcot jelôlik meg.

Ez a kôtet elsôsorban a szabadsdgharc negyedszdzados év-
fordulôjdval kapcsolatos ankét anyagdt ismerteti, és kûlôn a
megemlékezéseket kôzli. Bôven idéz az 1956-os szabadsdgharc
elnyomdsa utdn vildgszerte megnyilvdnulô dôbbenetes fdj-
dalom kôltészetébôl, amely a magyar irodalom legdrdgdbb
ékkôveivel egyûtt idôtlen idôkig emlékeztet majd a nagy
magyar tragédidra.

Meg kell dllapûanunk, hogy a szabad Amerika fôldjén
1952-ben ûjjdalakult Magyar Tdrsasdg — minden tdrsintéz-
ményével egyûtt — kezdettôl fogva ugyanazt a gondolatot



szolgàlta, amelyért 1956 hôsei életûket adtdk. Magyarorszdg-
nak teljes fûggetlenséget, lakosainak pedig politikai, valldsi,
kôzmûvelôdési ês gazdasdgi szabadsdgot kôveteltûnk. Kdr-
hoztattuk a nemzetgyilkos magzatelhajtdst, a nemzetfenn-
tartô kisbirtokos mezôgazdasdgi réteg kiirtdsdt, a falusi
népesség vdrosba tôduldsdt s ott proletdrsorsba juttatdsdt, az
ûgynevezett kitelepûéseket és a tômeges elhurcoldsokat. A
Krônikdkban évente kôzzétett zdrônyilatkozatok rendre ma-
gukévd tették az 1956-os forradalom kôveteléseit. Kôvetke-
zetesen sûrgették a tôlûnk erôszakkal elcsatolt magyar terû-
leteken élô ôslakos magyarsdg ûldôzésének, kiirtdsdnak vagy
mesterséges beolvasztdsdnak meggdtldsdt.

A Krônika szerkesztôsége most kûlôn is mélyen meghajtja
hôdolatdnak és elismerésének zdszlajdt az 1956-os magyar
szabadsdgharc nemzeti hôsei elôtt, akik rendûletlen hittel
folytattdk az ezer év magyar tôrténetében meg-megûjulô
szabadsdgharcok szakadatlan sorozatdt, soka meg nem szûnô
vérdldozatdt, és nem tértek le arrêt az ûtrôl, amelynek széleit
korhadtfakeresztek végtelen sera diszûi.

Meggyôzôdésûnk, hogy a hazdjuktôl tdvol, de szabad
fôldôn, viszonylag jô sorsban élô magyarok a vértanû Dsida
Jenô "Psalmus Hungaricus"-dnak szavaival velûnk egyûtt
egységesen azt valljdk:

Mérges kigyâ legyen eledelûnk,
Ha Téged elfeledûnk.
Nyelviinkôn izzô vasszeget verjenek ât,
Mikor nem Téged emlegetûnk.
Rothadjon et a Idbunk, kezûnk,
Mikoron Hozzdd hûtlenek leszûnk,
O, Magyarorszdg,
Teszent, dldott Hazdnk!

1982 szeptember 2-dn dr. NddasJdnos



A XXI. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

AZ ELSO NAP: 1981 NOVEMBER 27.

Megnyitds

A XXI. Magyar Talâlkozô — IX. Magyar Kongresszus —
eseményeinek sorozatât dr. Nddas Jdnos, a clevelandi Magyar
Târsasâg elnôke, mint a rendezô Allandô Titkârsâg vezetôje,
november 27-én, pénteken délutân 3 ôrakor a clevelandi
Bond Court Hôtel (East Sixth Street és a St. Clair Avenue
sarkân) hatodik emeletének elôadôtermében nyitotta meg.
Melegen ûdvôzôlte a megjelenteket, akiket — bevezetô szavai
végén — a Magyar Hiszekegy elmondâsâra kért fel.

Az Egyesûlt Magyar A lap kdzgyûlése

A megnyitâst kôvetôen az Egyesûlt Magyar Alap tiszt-
ûjitô kôzgyûlést tartott, amelyen ft. Vitéz Bdn, O.P.M.
elnôkôlt és emlékezett meg az Egyesûlt Magyar Alap hûsz-
éves tevékenységének eredményeirôl. A tôbbi beszâmolô és
a felszôlalâsok utân ûj tisztikar vâlasztâsâra kerûlt sor.

A volt kastU didkok taldlkozôja

4 ôrakor a németorszâgi Burg Kastl magyar gimnâziu-
mânak volt tanulôi gyûltek ôssze elsô talâlkozôjukra, amelyen
Jôkay Kdroly vezetésével az Egyesûlt Âllamok terûletérôl
a németorszâgi magyar gimnâziumban érettségizettek szép
szâmmal jelentek meg.

Keviczky Kdlmdn elôaddsa

5 ôrâra zsûfolâsig megtelt a szâllô nagy elôadôterme,
thol Keviczky Kdlmdn tartotta meg "Urhatalmak — nagy-



hatalmak" cîmû vetîtettképes elôadâsât a vilâgbiztonsâg
elsô szâmû kérdésérôl.

Kiâllitâsok

6 ôrakor a kônyv-, képzô- és fényképmûvészeti, valamint
bélyegkiâllitâs iinnepélyes megnyitâsâra kerûlt sor.

A kônyvkidllûâst, mint az elôzô években, ezûttal is dr.
Nddas Gyula Arpâd Kônyvkiadô Vâllalata rendezte az
emigrâciôs magyar irodalom rendkivul vâltozatos, értékes
termékeibôl. Az emelkedett hangû megnyitô beszédet Kônnyû
Ldszlô îrô és kôltô mondta. O mutatta be a nagy szâmban
megjelent irôkat, kôltôket, szerkesztôket és kiadôkat is, akik
név szerint a kôvetkezôk voltak:

Beniczky Addmné, Domokos Sdndor (Winnipeg, Man.,
Kanada), Fazakas Ferenc (San Francisco, CA), Flôridn Tibor
(New Milford, CT), Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto,
Ont. Kanada), Gyimesi Gyula (Scarboro, Ont., Kanada),
Gyimesy Kdsds Ernô (New York, NY), Haldcsy Endre dr.
(Reno, NV), Haraszti Endre (Hamilton, Ont., Kanada),
Incze Lajos dr. (Lewiston, ME), Keviczky Kdlmdn (Jackson
Heights, NY), Koôsa Antal (Détroit, MI), Kossdnyi Jôzsef,
Kostya Sdndor dr. (Toronto, Ont., Kanada), Kovdrczy
Istvdn (Sôdertâlje, Svédorszâg), Kônnyû Ldszlô (St. Louis,
MO), Lengyel Alfonz dr. (Fort Mitchel, KY), Luddnyi Andrds
dr. (Ada, OH), Magyary Csilla, Molndr Zsigmond dr.,
MôzsiFerenc (Chicago, IL), Nddas Gyula dr.,NddasJdnos dr.,
Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA), Neszlényi Judit
(Pasadena, CA), Négyesy Irén (Smithville, OH), dr. vitéz
Ormay/dzje/nc (Toronto, Ont., Kanada), Panajoth Zoltdnné,
Rektor Bêla dr. (Tucson, AZ), Rozanich Istvdn (Caracas,
Venezuela), Sdndor Andrds (McGraw, NY), Sirchich Ldszlô,
Somogyi Ferenc dr., Somogyi Lél, Szappanos Istvdnné,
dr. Szakdts Istvdnné (Ûberlingen, Bodensee, Nyugat-Német-
orszâg), xdtéz Szathmdry Kdroly (Etobicoke, Ont., Kanada),
Szdz Zoltdn dr. (Springfield, VA), T. Dombrddy Dôra, Tollas
Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg), Vdthy Kdlmdn
(Toronto, Ont., Kanada) és Vladdr Pdl dr. (Caracas,
Venezuela).

A képzômûvészeti kidllitdst az idén is Gyimesy Kdsds



Ernô, az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak és
a "Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségé"-nek
elnôke rendezte. O mondott megnyitôt is, amelyben kûlôn
ûdvôzôlte a jelenlevô mûvészeket s a kiâllitott alkotâsokat
mutatta be. A kiâllitô mûvészek a kôvetkezôk voltak:

Asbôth Oszkdr (Bées, Ausztria), Agyik Lajos (Starnberg,
Nyugat-Németorszâg), Barcza Ldszlô, Bényey Zoltdn (New
York, NY), Borbereki Kovdcs Zoltdn, Csôk Istvdn, Csôka
Istvdn (Woodhaven, NY), Dohanos Istvdn (Westport, CT),
Domjdn Ârpdd (North Hollywood, CA), Domjdn Jôzsef
(Tuxedo Park, NY), Fenesy Albert, Ferencz Bêla (Venice,
CA), Gyimesy Kdsds Frnô (New York, NY), Hampelné Tallôs
Kitty,Juhdsz Fazekas Ilona (Toronto, Ont., Kanada), Kdrpdti
Gdbor, Kemenes Mdtyds (Erlanger, KY), Kiss Ferenc (Sao
Paulo, Brazilia), Kolozsy Sdndor (Ausztrâlia), Kur Csaba
(Warren, OH), Makk Imre (Honolulu, HI), ifj. Makk
Imre (Honolulu, HI), Makk Holusa Éva (Honolulu, HI),
Metykô Gyula (Budapest), Môr Jôzsef (Phoenix, AZ), Nemes-
szeghyJenô (Adelaide, Ausztrâlia), Os Nagy Istvdn (Steinach,
Svâjc), Pethô Béla, Polôny Flemér (New York, NY), Révay
Gyula (Frankfurt am Maine, Nyugat-Németorszâg), Sadry
Éva (Lugano, Svâjc), Soôs Jôska (Brûsszel, Belgium), Szdsz
Fndre (Hollôhâza, Magyarorszâg), Szôts Vilmos (Mexikô),
Tallôs Môric (Philadelphia, PA), Valley G. Andrds, Varga
Ndndor Lajos (Budapest), Vigh Istvdn (New York, NY),
VudyJôzsef (Akron, OH).

A fényképmûvészeti kidllitds fôrendezôje ismét Buza
Gyôrgy volt, akinek Dobolyi Arpdd és Szent Kirdlyi Gyôrgy
segîtett. 14 kiâllitô 40-nél tôbb felvételét 6 csoportban
(kategôriâban) mutattâk be és ugyamgy dîjaztâk. Nyertesek
a kôvetkezôk lettek:

1. A fekete-fehér felvételek csoportjâban I. és 2. Flôridn
Claudia (Middleton, CT) egy-egy felvétellel.

2. Természet: I. Walton Anna (Fairview Park, OH)
2. dr. Dombrddy Gyula (Rocky River, OH).

3. Tâjkép: 1. Haldszi Ldszlô (Livonia, MI) és Kdntor
Sdra (Fairport Harbor, OH), 2. Buza Gyôrgy (Bay Village,
OH), 3. Dobolyi Arpdd (Shaker Hts., OH) és dr. Dombrddy
Gyula (Rocky River, OH).

4. Csendélet: 1. Haldszi Ildikô (Livonia, MI) a kiâllîtâs



"Ôszi csokor" cîmû legjobb felvételével, 2. nt. Kdntor Pal
(Fairport Harbor, OH).

5. Lâtkép: 1., 2. és 3. Pintér Antal (Columbus, OH)
egy-egy felvételével.

6. Élet (személyek, âllatok): 1. Csm (Lakewood, OH),
2. nt. Kdntor Fdl (Fairport Harbor, OH), 3. ugyanaz két
felvételével, Buza Gyôrgy (Bay Village, OH), és Csza Pdl
(mâsik felvételével).

Lendvay Jôzsef (Twinsburg, OH) gyûjteménye kûlôn elsô
dîjat nyert.

A bélyegkidllûdson a clevelandi "Amerikai Magyar Bé-
lyeggyûjtô Klub" 1982 november 7-én és 8-ân megren-
dezett 18. évi kiâllîtâsânak, a "Hunpex 1981"-nak 14 cso-
portba osztott gyûjteményei voltak ûjbôl lâthatôk.

Irodalmi és mûvészest

Este 7 ôrakor a nagy elôadôtermet zsûfolâsig megtôltô
hallgatôsâg elôtt irodalmi és mûvészest kezdôdôtt, amely
tulajdonképpen ûnnepi megemlékezés volt az 1956-os magyar
szabadsâgharcrôl, annak hôseirôl és a magyarsâg 25 éwel
ezelôtt hozott ûjabb vérâldozatârôl.

NddasJdnos dr. megnyitô szavai utân az ûnnepi kôszôntôt
Tollas Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg), a Nemzetôr
fôszerkesztôje mondta, akit dr. Ndnay Endréné mûsorvezetô
mutatott be. Tollas Tibor a Nemzetôr kôré csoportosult
szabadsâgharcos irôk, a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség és
az eurôpai csûcsszerv, az Eurôpai Szabad Magyar Kongresz-
szus nevében kôszôntôtte a clevelandi Magyar Talâlkozôt.

Tollas Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg):

KÔSZÔNTÔ

Ez a talâlkozô jelentôsebb az eddigieknél, mert az 56-os
szabadsâgharc 25. évfordulôjânak tulajdonképpen zârô ûn-
nepsége. A mi nemzedékûnknek ennél jelentôsebb évfor-
dulôja mâr nem lesz és a sors kûlônôs ajândéka, hogy a re-
ménytelenségben is reménykedôknek most olyan események-
rôl szâmolhatunk be, amelyekrôl még néhâny éwel ezelôtt
âlmodni se mertûnk volna.



Eddig éveken keresztûl csak a magunk aimait ismétel-
gettûk, most az otthoni fiatal nemzedék szellemi ellenâllâ-
sârôl szâmolhatunk be, amelynek gyôkere az 56-os oktôberi és
a 48-as mârciusi ifjûsâgig nyûlik vissza.

Hârom éwel ezelôtt Kecskemét mellett, Lakiteleken tôbb,
mint szâz fiatal irô (25-tôl 35 évesekig) jôtt ôssze, hogy a
"haza és nemzeti ônismeret" idôszerû kérdéseirôl târgyal-
jon. A Kecskeméten megjelenô "Forrâs" cimû folyôirat
ismertette a konferencia anyagât, amely mind a hazai, mind
a kûlfôldi magyarsâgot megdôbbentette. Annak idején
"Bûvôpatak-nemzedék" cimmel szâmoltam be errôl a rend-
kîvûli eseményrôl, amely biztatâst jelenthetett szâmunkra
is: idegen megszâllôk ellenére a nemzet tôretlenûl él to-
vâbb mindaddig, amîg nemzeti és tôrténelmi tudata sér-
tetlen. A fiatal irôk felszôlalâsaikban kifogâsoltâk, hogy az
elért gazdasâgi eredmények nem vâltoztak ât nemzeti érté-
kekké ûgy, ahogy azt az orszâg vezetôi îgérték. A nemzet
biolôgiai haldoklâsân tûl a nemzeti és tôrténelmi tudat hiânyât
panaszoltâk fel és azt a bûnôs nemtôrôdômséget, amelyet a
hatâron tûl élô tôbbmilliôs magyarsâg elnyomâsâval szem-
ben tanùsit a rendszer. Ratkô Jôzsef szavai szerint: "itt a
nemzeti tudat, a tôrténelmi tudat rideg és kegyetlen szét-
verése folyt... A magyar âllampolgâr mindenféle kôzôsség-
hez tartozott... De nem tartozhatott a nemzethez, mint kô-
zôsséghez... Minden bajunk a 4 milliô elkapart gyerektôl
kezdve innen ered." Gôrômbelyi Andrâs "felelôtlen ôncson-
kitâs"-nak bélyegzi, hogy tankônyveinkbôl hiânyoznak a
hatâron tûl élô irôk és kôltôk... "Ûgy viselkedûnk, mintha
gyorstanfolyamon tanultuk volna nemzeti ônmagunk felej-
tését". Lezsâk Sândor, a konferencia szervezôje szerint: "sok-
szor idézgetjûk azt a képet, hogy ki kell tapogatnunk a
gyôkereket, a mûltunkat. Igen. De ugyanûgy a tôrzset is vizs-
gâlni kell és a gyumôlcsôt tartô âgat, a kôzelmûltat is meg
kellene mâr ismernûnk".

Ez a hang teljesen szokatlan volt és felfigyeltek râ az
illetékesek is. Nem csoda, ha rôvid idô utân a Fiatal Irôk Jôzsef
Attila Kôrét betiltottâk. A folyamatot, amelyet ez a kon
ferencia kivâltott, mâr nem tudtâk megâllltani. Megin-
dult a fôldalatti, "szamizdat" irodalom. îrôgéppel irt, sok-
szorosltott, bâtor Irâsok jelentek meg és jutottak ki kûl-



fôidre is. A szabadsâgharc 25. évfordulôjânak kûszôbén 76
bâtor irô korlâtozott példânyszâmban îrôgéppel sokszorosîtva
adta ki a "Bibô Emlékkônyv"-et, amely leszôgezi, hogy
56-ban nem "ellenforradalom", hanem "forradalom" volt,
amely "gyakorlati veresége ellenére a tôrténelem erkôlcsi
gyôztese!". Az Emlékkônyv a tovâbbiakban kimondja: "A
szocialista rendszer Magyarorszâgon illegitim. Legalitâsât
a fordulat évében vesztette el, mert a demokratikus kîsér-
letek szétzûzâsâval — szovjet szuronyok ârnyékâban — puces
zajlott le, s egy kisebbség erôszakosan magâhoz ragadta a
hatalmat... A jogtalansâg mértékét nem csôkkenti, tartal-
mân, lényegén nem vâltoztat a 25 éves lâtszat-liberalizâ-
lôdâs, az életszînvonal viszonylagos emelkedése; ez ugyanis
csak elodâzza a szûkségszerû ôsszeomlâst".

Ennél tômôrebben és vilâgosabban az emigrâciô sem
fogalmazhatta volna meg 56 tôrténelmi jelentôségét és mai
napig tartô hatâsât. Ezzel szâmunkra megkônnyîtették mun-
kânkat, hiszen nem magunknak kell bizonytalanul megfo-
galmazni negyedszâzad utân feladatunkat, hanem csak
tovâbbîtani kell az otthoni, nagyrészt fiatal nemzedék âllâs-
foglalâsât. Râjuk nem lehet mondani, hogy "ellenforradal-
mârok, a régi rend hivei", "imperialista ûgynôkôk", hiszen
a rendszer nevelte ôket és az otthoni helyzet valôsâgos isme-
rete utân jutottak el addig a pontig, hogy sajât szahadsâgu-
kat veszélyeztetve kimondjâk az igazsâgot. Ez szâmunkra is
példa, akik szabad fôldôn élûnk és veszélyteleniil mond-
hatjuk ki birâlatunkat a felett a rendszer felett, amely az
utôbbi idôben mindenâron semlegesekké, majd szôvetsé-
gesekké akar tenni bennûnket. Ahogy az otthoni ellenzék
erôsôdik, ûgy keresnek ellensûlyként kapcsolatokat velvink,
nehogy megtalâlja az utat egymâshoz a belsô és a kûlsô
emigrâciô!

Mert az otthoni szellemi élet legjobbjai belsô emigrâciô-
ban élnek. Egyik legnagyobb kôltôjûk âllapîtja meg az "Élet
és Irodalom" 1980. augusztus 9-i szâmâban, amikor a fïatal
îrôk helyzetérôl ir; "mintha nem is vitatkozô irâsokat olvas-
nék, hanem panaszos ûzeneteket. Megannyi Mikes-Kelemen-i
levelet valamilyen jelen idejû szâmûzetésbôl... A rodostôi
hangkertelés nélkûl tôr a felszînre".

Kaphatunk-e szebb ajândékot a sorstôl, mint hogy



negyedszâzados emigrâciôs életûnk gyiimôlcseként igazolva
lâthatjuk eddigi munkânkat és 56 szellemi ôrôkségének to-
vâbbvitelét? A szabadsâg hullâmhosszân tovâbbithatjuk a
nagyvilâg felé az 56-os forradalom és szabadsâgharc mai
ûzenetét, amelyet az 56 utân sziiletett vagy azutân felnôtt
ûj nemzedék vall meg helyettûnk is.

Ebben a szellemben nyitom meg a talâlkozô irodalmi
mûsorât és kôszontôm az amerikai, valamint a mas konti-

nensekrôl ide sereglett nagyszâmû kôzônséget és a rende-
zôket, akik lehetôvé tették ezt az ûnnepélyes, szép talâlkozôt.

A kôszôntô elhangzâsa utân Tollas Tibor "Ôda a sza-
badsâghoz" cîmû kôlteményét szavalta cl. A kôzônség ezt is
hosszan tartô lelkes tapssal és meleg ûnnepléssel kôszônte
meg, mint ahogy a "kôszôntô"-t is gyakran szakîtotta meg
az osztatlan tetszésnyilvânîtâs.

Szôrényi Eva (Hollywood, CA), a Magyar Nemzeti Szinhâz
volt mûvésznôje, a Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség
amerikai tagozatânak elnôke percekig tartô taps utân ûd-
vôzôlte a megjelenteket, majd Fây Ferenc "Missa Hungarica",
Négyesy Irén "56 visszajâr", Koôsa Antal "Gloria victis",
Môzsi Ferenc "Hôsôk nélkûl" és Tollas Tibor "Bebâdogoz-
tak minden ablakot" cîmû kôlteményét adta elô utolérhe-
tetlen mûvészi âtéléssel és az egész hallgatôsâgot magâval
ragadô sikerrel.

Neszlényi Judit (Pasadena CA) zongoramûvész és zene-
szerzô tanâr Kodâly Zoltân "Marosszéki tâncok" és Bartok
Béla "Allegro Barbaro" cîmû mûveinek elôadâsâval hôdltotta
meg hallgatôsâgât.

Koôsa Antal (Détroit, MI) "A szabadsâg halâlâra", "Ok-
tôberi pajtâsok" és "November 4" cîmû kôlteményeivel,
Domokos Sdndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada) "Nem
csak kenyérrel él az ember" cîmû elbeszélésével s "A csoda
emlékére" cîmû kôlteményével, Môzsi Ferenc (Chicago, IL)
pedig "Ôtvenhat sor", "A gyôzelem gyâsza" és "Requiemet
érettûnk?" cîmû verseivel aratott megérdemelt sikert.

Vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) — Nesz
lényi Judit zongorakîséretével — az "Elindultam szép hazâm-
bôl", "Oszi harmat utân", "Imâdkozzunk a hazâért" és
"Bérces Kârpât ormân" kezdetû dalok eléneklésével remekelt.



Rozanich Istvân (Caracas, Venezuela) "Pogâny szerenâd",
"Tomibôl kiildôm" és "A vaskalap" cîmû kôlteményeinek
elôadâsâval ért el nagy hatâst. Utâna Szôrényi Éva mondott
el pâratlan mûvészettel hârom ûjabb kôlteményt: Ady
Endrétôl a "Kôszônôm, kôszônôm, kôszônôm", Tôth Arpâd-
tôl az "Esti sugârkoszorû", Kaffka Margittôl pedig a "Petike
jâr" cîmût.

Domzal Steven (Chicago, IL), a Lengyel-Magyar Vilâg-
szôvetség ûgyvezetô fôtitkâra a Vilâgszôvetség elnôkének, dr.
Ripa Karolnak a szabadsâgharc 25. évfordulôjâra kûldôtt
ûdvôzletét olvasta fel, amelyhez a maga kôszôntôjét is
hozzâfûzte — angol nyelven — a lengyel-magyar egyiitt-
mûkôdés jelentôségének hangsûlyozâsâval.

Dr. Ndnay Endréné, aki az egész mûsort nagy hozzâér-
téssel vezette s a szereplôket serra bemutatta, az 1956-os
szabadsâgharc gyermekhôseirôl mondott megkapôan szép
megemlékezést és Csiky Agnes Maria "Gyermeklegenda" cîmû
kôlteményét szavalta el tôkéletes elôadômûvészi âtéléssel
és nagy sikerrel.

Az est utolsô szâmaként NeszlényiJudit Liszt Ferenc XIIL
rapszôdiâjânak eljâtszâsâval méltôképpen fejezte be a min-
den tekintetben kitûnôen sikerûlt, nivos mûsort.

A kôzremûkôdôknek NddasJdnos dr. mondott kôszônetet.
A Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség képviselôjét kûlôn is
kôszôntôtte.

Az elsô nap eseményeit hangulatos ismerkedô (cocktail
party) fejezte be.

A MASODIK NAP: 1981 NOVEMBER 28.

Szabadsdgharcos ankét

Délelôtt fél 9 ôrakor ûnnepi ankét kezdôdôtt szabadsâg-
harcos hôseink tiszteletére. A bevezetô imât és elnôki

megnyitôt ft. Vitéz Bdn, O.F.M. (Youngstown, OH) mondta.
hôte Pdl dr. "Forradalom a magyar irodalomban", Magas
Istvdn (Calgary, Alberta, Kanada) "Milyen eredményeket
ért el a Szabadsâgharcos Szôvetség Kanadâban?", Walter
Istvdn (Toronto, Ont., Kanada) "A szabadsâgharcos feladata



a politikai emigrâciôban", Gereben Istvdn (Washington, DC)
pedig "A magyar forradalom szellemének ûjjâszûletése 1981-
ben" cimmel adott elô.

A felvidéki magyar sorsrôl

Délelôtt 11 oral kezdettel Kostya Sândor dr. (Toronto,
Ont., Kanada) a torontôi szlâv vilâgkongresszus nyilt és zârt
ûléseinek târgyalâsairôl adott a felvidéki magyarsâg sorsâ-
val ôsszefûggô tâjékoztatâst.

Madrid tanûlsdgai

Délelôtt fél 12 ôrai kezdettel kerekasztal-konferencia

keretében nt. Bertalan Imre (Washington, DC), Gyallay-
Pap Domokos dr. (Toronto, Ont., Kanada) és Koszorûs
Ferenc dr. (Washington, DC) szâmolt be a Madridban
megtartott eurôpai biztonsâgi konferenciân szerzett kôz-
vetlen tapasztalatokrôl.

Erdélyi konferencia

A délben megtartott târsasebéd utân 2 ôrai kezdettel az
Erdélyi Vilâgszôvetség gyûlt ôssze az erdélyi magyarsâg sor-
sâval kapcsolatos idôszerû kérdések megbeszélésére. A kon
ferenciân a Vilâgszôvetség eurôpai, észak- és dél-amerikai,
ausztrâliai szervezeteinek képviselôi vettek részt.

Tdrsrendezések

A Magyar Talâlkozô târgyalâsaival pârhuzamosan folyt a
Magyar Mérnôkôk és Êpitészek Vilâgszôvetségének talâlkozôja
és tudomânyos elôadâssorozata, a kanadai Râkôczi Ala-
pîtvâny gyûlése és a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
ûlése.

Dîszvacsora

Este 7 ôrakor a XXI. Magyar Talâlkozô dîszvacsorâja
kezdôdôtt. Fôvédnôke Rhodes A. James, Ohio âllam kor-
mânyzôja volt, diszvendégei sorâban Pilla M. Anthony,
Cleveland megyés pûspôke, Ashbrook A. John kongresszusi
képviselô, Oa/îar Mary Rose kongresszusi képviselô, Krupansky



Blanche, az ohiôi Suprême Court bîrâja és Kamm Herbert,
a "Cleveland Press" fôszerkesztôje foglalt helyet.

Az amerikai és a magyar himnuszt — Nyilas Ferenc zon-
gorakîséretével — Bodndr A. Lajosné énekmûvésznô éne-
kelte el a kôzônséggel egyiitt. Az asztali âldâst Pilla M.
Anthony megyés pûspôk, az iinnepi kôszôntôt ft. dr. Irdnyï
Ldszlô, Sch.P. tartomânyfô, az Amerikai Magyar Szôvetség
elnôke mondta. Ûdvôzlô beszédet mondott Ashbrook A. John
kongresszusi képviselô és Oakar Mary Rose kongresszusi
képviselô, valamint Petrowski Zbigniew dr., a varsôi lengyel
egyetem professzora.

A dîszvacsora utân kerûlt sor az Ârpâd-érmek és mas
kitûntetések ûnnepélyes âtadâsâra, valamint az Arpâd-
pâlyâzatok eredményének kihirdetésére.

A szertartâsmester szerepét dr. Nagy Gyôrgy (Toronto,
Ont., Kanada) lâtta el.

Magyar Bdl

Este 10 ôra tâjban vette kezdetét a clevelandi cserkészek
Regôs Csoportjânak tâncbemutatôjâval a hagyomânyos
Magyar Bâl, amelyen 24 elsô bâlozôt mutattak be. A bal két
elnôke Kovdcs Andréa és Nyilas Ferenc volt. Mindketten
kivâlôan lâttâk el tisztûket. A tânczenét Hegedeôs Kdlmdn
kitûnô zenekara szolgâltatta.

A HARMADIK NAP: 1981 NOVEMBER 29.

Beszdmolôk

Délelôtt 9 ôrai kezdettel Haldcsy Endre dr. szâmolt be
a Magyar Adattâr elôzô évi gyûjtô tevékenységének ered-
ményeirôl, majd Nddas Jdnos dr., az Àllandô Titkârsâg
vezetôje tâjékoztatta a megjelenteket a bekûldôtt ûdvôzle-
tekrôl és îrâsbeli javaslatokrôl.

Az Ârpdd Akadémia kôzgyûlése

Délelôtt 10 ôrakor Flôridn Tibor elnôk az Ârpâd Akadémia
XVI. évi rendes kôzgyûlését nyitotta meg. Somogyi Ferenc dr.



fôtitkâr az elôzô év kozôsségi és egyéni tevékenységrôl tett
jelentést és az ûj tagok meghîvâsâra vonatkozôan elôterjesz-
tést. A tovâbbiakban Kovdrczy Istvdn (Sôdertâlje, Svédorszâg),
Incze Lajos dr. (Lewiston, ME), Ndnay Endre dr. (Los
Angeles, CA), Négyesy Irén (Smithville, OH), Rektor Béla dr.
(Tucson, AZ), Sirchîch Ldszlô, Keviczky Kdlmdn (Jackson
Heights, NY) tartotta meg székfoglalô elôadâsât.

Kosztolnyik Zoltdn dr. rendes tag "Invesztitûra és német
tôrténelemszemiélet a XII. szâzad magyar tôrténelmének
hâtterében" cimû tanulmânyât a fôtitkâr mutatta be.

Bezdrds

Az Ârpâd Akadémia XVI. évi rendes kôzgyûlése utân,
délutân 3 ôra tâjban a XXI. Magyar Talâlkozô és IX. Magyar
Kongresszus hârom napon ât tartô tanâcskozâsait a Magyar
Hiszekegy elmondâsâval fejezte be.

Ôrômmel âllapîthatjuk meg, hogy a megjelentek szâma
ebben az évben ismét jelentékenyen nôvekedett. Sokan jôttek
az orszâg tâvolabb esô magyar kôzpontjaibôl, kûlônôsen
Kaliforniâbôl, tovâbbâ Kanadâbôl, de voltak Eurôpâbôl,
Dél-Amerikâbôl, Venezuelâbôl érkezett vendégek is, akik
mind igen jôl érezték magukat.

Azok, akik csak november 30-ân tudtak elutazni, vasâr-
nap este eg^yutt vacsorâztak a rendezôséggel, vacsora utân
pedig a szâlloda egyik termében gyûltek ôssze, ahol barâti
eszmecserét folytattak, ének- és zongoraszâmokat hallgattak,
emlékeket idéztek és terveket szôttek.

Az NBN kâbeles televiziô âllomâsa Kossdnyi Miklôs
igazgatô irânyîtâsâval az irodalmi és mûvészesten megkezdett
felvételeit a kôvetkezô napokon is folytatta s azokat késôbb
kôzvetitette is.

Itt kell megemlltenûnk, hogy a Magyar Talâlkozôt
megelôzô csûtôrtôkôn Lôte Pdl dr. a nemzetiségi râdiô
mûsorân angol nyelven négyôrâs szabadsâgharcos ankétot
rendezett, amelyen t. Baldssy Géza r.k. szerpap, Dômôtôrffy
Zsolt professzor, Gereben Istvdn oceonogrâfus, Lôte Lajos,
a Transylvanian Observer szerkesztôje és mâsok mûkôdtek
kôzre.



II.
1

AZ 1956. ÉVI SZABADSAGHARC
25. ÉVFORDULÔJA

Ankét

Nâdas Jdnos dr., mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje,
szeretettel kôszônti a Szabadsâgharcos Szôvetség vezetôit és
megjelent tagjait, valamint a vendégeket, aztân ft. Vitéz Bdn,
O.F.M. elnôknek adja ât a szôt.

Ft. Vitéz Badn, O.F.M. (Youngstown, OH):

BEVEZETO IMA ES ELNÔKIMEGNYITÔ

Jôsâgos Mennyei Atyânk,
népek szeretô barâtja, Jézus Krisztus!

Sziviinkbôl buzgô imâdsâg szâll Hozzâd ma, amikor a 25 év
elôtti eseményekre és magyarokra emlékeziink.

Hâlât adunk Neked, hogy kicsinyeket, magyarokat vâ-
lasztottâl arra, hogy megszégyenîtsed és megalâzd a felfu-
valkodott nagyokat. Véres-veréses kitûntetés ez, de Te nem
kimélted egyszûlôttedet se a kereszthalâltôl, hogy az embert
megmentsed az ôrdôg karmaibôl. Megkôszônjûk a kitûntetést.
Biiszkék is vagyunk râ, meg hâlâsak is vagyunk érte. Vajha
boldogok is lennénk âltala!

Mâsik imâdsâgunk szâll Hozzâd azokért, akik a legtôbbet,
életûket, amit Tôled ingyen kaptak, nagylelkûen adtâk,
âldoztâk a kûzdelemben, a jô és gonosz harcâban. Engedd,
Uram, hogy csillagos mennyorszâgodnak ragyogô, boldog
fényei lehessenek — homlokukon egy kis lyukas zâszlôval!

Azokat pedig, akik tûlélték a hétfejû sârkâny falânksâgât és
most otthon, Magyarorszâgon élik életûket, vezesd a biztos
ûton, az emberiesség és a magyarsâg ûtjân. Tedd, hogy
legyenek szelidek, mint a galambok és okosak, mirlt a kîgyôk,
hogy a zord idôket tûléljék. Értûk kônyôrgûnk. Ôk a szô-



vetség, a magyar jôvô hordozôi, vâlasztott nép, szentek,
vértanûk unokâi, a Te néped!

Senki mâsban nem bîzhatnak! Egyedûl Te vagy a védô,
a reménység és az erô. Tôled jôn minden jô, csak Te ne hagyd
el ôket! Csak Téged el ne hagyjanak. Ezt kérjûk Tôled,
Krisztus, a mi Urunk âltal! Hallgasd meg hîvô néped, babiloni
fogsâgba kényszerûlt hîveid kônyôrgését! Amen.

"Megverem a pâsztort és elszélednek a nyâj juhai". (Mt.
26, 31 Zak. 13, 7.)

1945-tôl megkezdôdôtt a papverés Magyarorszâgon, és
tartott megszakitâs nélkûl 1956-ig. A forradalom kiszaba-
ditotta a még életben maradt papokat, élûkôn Mindszenty
Jôzsef hercegprîmâssal. A papverés és az egyhâzak ûldôzése
Râkosi idején érte el tetôfokât. Minden elképzelhetô és
elképesztô okot kitalâltak és felhasznâltak arra, hogy a magyar
népet vezetôitôl, a hîvô kôzôsségeket pedig lelkipâsztoraiktôl
megfosszâk. Ha semmi mâs nem hasznâlt, akkor jôtt a bôr-
tôn, a verés.

Hâny papvértanûja van az Egyhâzaknak, ma még is-
meretlen. Ez a vonal tudomâsom szerint még feldolgozat-
lan. Magam is ismertem szâmos becsûletes, jô papot, aki
bâtor volt és vâllalta a verést, a bôrtônt hitéért, hazâjâért.
Nevûk és szâmuk azonban még ismeretlen. Akik nem haltak
bele a kinzâsokba, verésekbe, vagyis akiket nem vertek agyon,
mint ember-roncsok kerultek vissza az életbe.

1956 utân a kâdâri rendszer taktikât vâltoztatott és a

megvert pâsztorokat vezetô pozîciôkba helyezte. Fôleg azokat,
akik a veréseket-kînzâsokat nem tudtâk a vértanûk hôsies-

ségével elviselni. A mâr megvert, megfélemlîtett és rette-
gésben élô pâsztorok 'kôzremûkôdôk' lettek, amit emberileg
meg is lehet érteni. Ezzel megnyerték a kommunista urak
kegyeit, de elvesztették a hîvek, a nyâj bizalmât.

A kâdâri gonoszsâg ôrdôgi vigyora igy nevet rânk a
gâtlâstalan abortuszbôl, amikor a pâsztor nem merte âldozatra
biztatni nyâjât, mert a nyâj mâr nem hallgatott szavâra.

Ezekre a megvert pâsztorokra és megnyomorltott pa-
pokra emlékeztetlek benneteket, amikor a Szabadsâgharcos
Ankétot megnyitom. Rôluk vagy egyâltalân nem vagy csak



rossz szâjîzzel emiékeztûnk eddig. Pedig a târgyilagossâg itt is
messze az âtlagon felul a bâtor, vértanû papok javâra billenti
a mérleget.

Ezek is a magyar szabadsâgharc hôsei, katonâi vagy a
kommunizmus âldozatai.

Lôte Pâl dr.

ÉRTELMISEGUNK, IROINK SZEREPE
AZ 56-OS ESEMÉNYEKBEN

Az 1956-os magyar események tôrténelmi hâttere azt
igazolja, hogy az elnyomâs, az erôszak nem nyûjt ôrôk
biztonsâgot az elnyomô szâmâra. Nem vitâs, hogy a Râkosi-
korszak idején az egész nemzet ellenezte a megszâllâst, a
kolhozosîtâst, a vallâsi és lelkiismereti szabadsâg sûlyos kor-
lâtozâsât, a munkavâllalâsi és kôltôzkôdési jogok elkonfis-
kâlâsât. Lényegében a magyar nép elvetette az egész rend-
szert. Nem tûlzâs, amikor Csonka Emil "A forradalom ok-
nyomozô tôrténete" cimû kônyvében azt âllîtja, hogy a for
radalom valôjâban akkor kezdôdôtt, "amikor az elsô szovjet
katona âtlépte a Kârpâtok gerincét és nyomâban megjelent
az elsô moszkovita agitâtor".

Hol voltak ezekben az idôkben a magyar îrôk, kôltôk,
tudôsok? Hol volt a magyar értelmiség? Hol voltak a magyar
târsadalom, a politikai, a vallâsi, egyhâzi élet vezetôi s hol
voltak a katonâk, akik mind-mind az értelmiséghez tartoz-
nak? Ezeket a kérdéseket nem szônokiasan és felelôsségre
vonôan teszem fel, hanem azért, hogy feleljek râjuk s felel-
jek arra a kérdésre, hogy 1956-ban s az azt megelôzô idôk
ben volt-e szerepûk a magyarorszâgi értelmiségieknek, az
îrôknak és kôltôknek.

Az otthon maradt îrôk sorsa

A magyar îrôk sorsa kûlôn megfontolâsra érdemes, mert
szerepûk nagyon lényeges volt az 1945-1956 kôzti idôkben.
Erdekes annak az elemzése is, hogy mi tôrtént az élôk és a
halottak mûveivel, kik irhattak és kik nem. Kik hallgattak el
ônként, és kik tartottâk meg a becsûletet még akkor is, amikor
irâsaikban nem irhattak ôszintén vagy amikor olyan mûvek



megîrâsâra kényszeritették ôket, amelyeket nem vallottak
magukénak?

A felûlrôl irânyîtâs borzasztô hatâsa fôként az irodalom
terén mutatkozott meg. A fizikai vasfûggônyôn kîvûl, mely
elzârta Magyarorszâgot a Nyugattôl, ott volt egy szellemi
vasfûggôny is, amely az orszâg szellemi életét kôtôtte gûzs-
ba. A "reakciôs"-oknak bélyegzett személyeket a tudomâny
és mûvészet terûletén levâltottâk ûgynevezett "haladô",
marxista kâderekkel. A mûlt hagyatékât gondosan âtros-
tâltâk. Szabô Dezsô kônyveit a beszolgâltatandô kônyvek
listâjâra tették, de hasonlô sorsra jutottak Madâch Imre,
Sinka Istvdn, Erdélyijôzsef, Babits Mihdly, Kosztoldnyi Dezsô
és mâsok munkâi. Az ember tragédidjdt nem kisebb "tekin-
tély", mint Lukdcs Gyôrgy tâmadta a marxista materialista
szemlélet jegyében, akinek ez a tette bizony nem vâlik nagy
dicsôségére. Erdélyi Jôzsefet 10 évre még be is bôrtônôzték,
majd 1956 utân szinte "tûlrehabilitâltâk" a mûltat elitélô
néhâny verse jutalmaként.

A fordulat éve

A fordulat éve, vagyis 1948 utân Râkosiék lehetetlenné
tették a polgâri jellegû pârtok létezését, beolvasztottâk a
szociâldemokrata pârtot, nyiltan kézbe vették a hatalmat, s az
irodalmat teljesen a propaganda szolgâlatâba âllîtottâk.
Nem mûlt el nagyobb kommunista ûnnep, politikai esemény,
amelyet ne tûkrôzôtt volna az irodalom. Bértollnokok épp-
ûgy lelkesedtek "a magyar nép szeretett vezéréért", mint a
békeharcért, a szovjet katona hôsiességéért, a szomszéd népi
demokrâciâk nagyszerû vîvmânyaiért csakûgy, mint az osz-
tâlyidegen elemek bukâsâért. Semmi sem maradt megver-
seletlenûl, amit a Szabad Nép fontosnak tartott. Az ôszinte
âtélést formai bravûr pôtolta, jâtszi kônnyedséggel takarva
el a kierôszakolt versek szôrnyû nyûgét. Végsô fokon persze
nem a téma dônti el a mû értékét, de amikor a tehetséges
Benjamin Ldszlô is rendelésre kezdi pengetni lantjât, vajon
nem hagy-e ez nyomot a versen. Ha aztân egészen tehetség-
telen tollforgatôk prôbâljâk formâba ônteni a "szocialista"
irodalmat, akkor el is érkeztûnk az irodalom mélypontjâra.

Ilyen mélyponthoz jutott el Zelk Zoltdn, aki 1952-ben,



négy éwel a szabadsâgharc elôtt, Râkosi Mâtyâs 60. szûletés-
napjâra émelyîtôen hîzelgô verssorozatot kôzôlt "A nép
szivében" cîmmel, amelynek bevezetô verse mutatja, hogy
miket hazudtak ôssze errôl az emberrôl, akit nemcsak a
magyar népakarat sodort el 56-ban, de szovjet gazdâi is
koncként akartak odadobni a forradalom elôestéjén. Pedig
Zelk Zoltân nem tartozott a tehetségtelen kôltôk kôzé, de
érvényesûlésre éhes, "kâvéhâzi" poéta volt, aki bol ide, bol
oda vitte, vitette magât érzelmeivel. Amîg a "szerelmes"
versek ideje tartott vagy amîg a burkolt ellenâllô versekért
fizettek a lapok, ilyenfajta verseket îrt. 1956-ban kônnyezve
kért kollégâitôl bocsânatot tévelygéseiért, par évi hallgatâs
utân azonban ûjra a "szocialista mûzsa" ihletésére alkotott.

A tehetségesebb îrôk nem sokâig kacérkodhattak a
szocialista realizmussal. Ezt bizonyltja a rendszer hivatalos
îrôinak (Benjamin Lâszlônak, Devecseri Gâbornak, Hây
Gyulânak, Aczél Tamâsnak, Déry Tibornak és mâsoknak)
esete, pontosabban életpâlyâja. Ideig-ôrâig engedelmesen
ôntôtték mûvészi formâba a part programjât. Megkaptâk
a kûlônbôzô dijakat, Sztalin-dijat, Kossuth-dijat stb. Elis-
meréshez, anyagi megbecsiiléshez jutottak. Lassanként azon
ban elmûltak a mézeshetek, a gazdasâgi bajok megsoka-
sodtak, anakronizmus lett volna tovâbbra is a szocialista
humanizmus harsonâit fûjni. Az elmûlt rezsim kritikâjâban,
amelyet Râkosiék megkôveteltek, a régi hibâkat mâr tûlsâgba
menôen hânytorgattâk, ûgyhogy végre beszélni kellett a
jelen problémâirôl is. Ezekrôl pedig csak egyféleképpen
lehetett beszélni, pontosan csak ûgy, ahogy Râkosiék klvân-
tâk. Az îrôk azonban kezdtek râeszmélni, hogy az âltaluk
âbrâzolt vilâg inkâbb âbrând, mint valôsâg. Mintha a jelent
tûlsâgosan megszépîtették volna. Egyeseknek lelkiismeret-
furdalâsuk tâmadt. Most mâr igazân kôrûl kezdtek nézni a
vilâgban, a munkâsok, a falusiak és az értelmiségiek vilâgâ-
ban is. Felûtôtte fejét a kritikus szellem.

Az irôk megkôzelûése

Az irodalom kommunista szervezôi — Révay Jôzseffel
az élen — kisérletet tettek a "szocialista realizmus" megté-
pâzott tekintélyének visszaszerzésére még engedmények ârân is.
A rendszer hivatalos îrôi, — akik jôrészt moszkovitâk voltak, —



a tômegek elôtt nem rendelkeztek tekintéllyel. Mâr azzal is
népszerûtlenekké lettek, hogy tûlzâsokba mentek, amikor
az egész magyar népre akartâk hâritani, boritgatni a felelôs-
séget a német nâcizmus bûneiért. Miutân tôbbségûkben
faji ûldôzôttek voltak, ezekkel a tûlzâsokkal maguk is az
elôitéletek bûnébe estek, ami ugyancsak fokozta népszerût-
lenségûket. Nem maradt mâs ût, s ez jô megoldâsnak mu-
tatkozott, mint hogy a régi nagyokat âllitottâk csatasorba,
mint Szabô Lôrincet, TamdsiÂront, Németh Lâszlôt és Aprily
Lajost. Rôluk mindenki tudta, hogy nem kommunista irôk,
nem is vârtâk el tôlûk, hogy propagandât adjanak szépiro-
dalom helyett. S elôvették az 1945 elôtt mârtîrhalâlt szenvedett
Radnôti Miklôs és Sdrkôzi Gyôrgy verseit, s a velûk egyûtt
elpusztult piarista diâknak, Szerb Antalnak az îrâsait, akik
bizonyâra nem âlltak volna be éltûkben sem bértollnokoknak.

Illyés Gyulât is megkôzelîtették. A nagyok kôzûl szinte
ô volt az egyetlen, akit a kommunista irodalompolitika
mindvégig megtartott, kétszer is Kossutb-dijjal tûntetett ki,
akinek mindezért nem kellett magasztalô verseket îmia
Râkosirôl. Miért volt Illyés ebben a kivételes helyzetben,
akinek helyzetét csak Kodâlyéhoz tudom hasonlîtani? Illyés
Gyula mâr akkor forradalmâr kôltônek âllitotta be Petôfit a
30-as évek derekân, amikor Râkosi nevét alig ismerték. Dôzsa
Gyôrgy ctmû drâmâjânak magva megtalâlhatô mâr a bar-
mincas évek Illyésének versei kôzôtt. Illyés Gyula sajât népé-
nek, sôt osztâlyânak volt szenvedélyes prôfétâja, szôszôlôja —
vallja az egyik Magyar Szamizdât ismeretlen îrôja, — amikor
még nem csengett olyan bamisan a "nép" vagy az "osztâly"
szô. îgy tehât neki nem kellett fordulatot tennie, a nélkûl is
szalonképes volt a szocialista irodalom berkeiben — egy kis
kritikai kiértékeléssel. îgy kifogâsoltâk, hogy "nem a mun-
kâssâg kôltôje, tûlzottan népi felfogâsa korlâtokkal jâr, a
forradalom élcsapata mégis csak a munkâssâg és nem Illyés
parasztsâga". Egyszer szemére hânytâk, hogy miért nem âllit
emléket a "szocializmus nagy alkotâsainak". Illyés îgy felelt:
"El vagyok foglalva a magyar forradalmi mûlttal..." S tény-
leg, akkor Irta "Dôzsa Gyôrgy" cîmû drâmâjât, s a 1848/49-
es szabadsâgharcrôl îrt fîlmjének, a "Feltâmadott a tenger"-
nek forgatôkônyvét. De arrôl senki sem tudott, hogy 1950
ôta fiôkjâban lapul a vers, amelyben pazar tômôrséggel



foglalta ôssze a kommunista zsarnoksâg alatt élô emberek
tragikus sorsât, s amelynek cime: "Egy mondât a zsarnok-
sâgrôl".

Kôzben folyt az élet. Lefolytatôdtak a nagy perek:
Mindszenty hercegprîmâs kirakatpere, a Grôsz-per, a Rajk-
per. Felâllîtottâk a recski internâlôtâbort. îrôk keriiltek
bôrtônbe, mint a szociâldemokrata Faludy Gyôrgy, aki ott
Villon sorsâban osztozva agysejtjeibe îrja a Zsuzsa-verseket. De
a bôrtônôk magânyossâgâban ûj kôltôk is szûlettek, mint
Tollas Tibor, aki aztân 1956 ôta a Nemzetôr kôré gyûjti
ezeket a rabkôltôket, ha élnek vagy legalâbb a verseiket kôzli,
ha mâr halottak.

Az frôk lâzaddsa

Az évek folyamân gyûlt az elkeseredés és feszûltség. Ebbôl
azonban még nem lett forradalom. Amig a rendszer ôrôknek és
kikezdhetetlennek lâtszott, addig belsô erô hozzâ nem nyûl-
hatott. Amikor azonban Sztâlin meghalt, s a Szovjetuniô
kommunista pârtjâban megindult a hatalomért valô ma-
rakodâs, ez a tendencia âtterjedt a népi demokrâciâkra,
îgy Magyarorszâgra is. Az 1953-as év nyarân Nagy Imre lett a
miniszterelnôk, akinek nemcsak parlamenti bejelentésében
hangzott fel végre emberi hang, de tettei is emberiességet
ârultak el: megnyiltak a bôrtônôk, kinyîltak a kényszerszô-
vetkezetek kapui is, lehetôvé vâlt a bekényszerîtett paraszt-
sâg kilépése. Egyesek mâr arrôl âbrândoztak, hogy a
kommunizmus lépésrôl lépésre polgâriasodik. Errôl azonban
szô sem volt. Kruscsev hatalomra kerûlésével a kôzponti
vezetôség Nagy Imrét 1955 tavaszân levâltotta, sôt késôbb a
pârtbôl is kizârtâk.

Sok minden visszakerûlt a sztâlini korbôl, de a hallgatâs
ideje nem tért vissza tôbbé. Kûlônôsen vonatkozik ez az
irodalomra, s részben ennek az el nem hallgattathatô iro-
dalomnak tulajdomthatô, hogy az elkeseredés és a feszûltség a
forradalomba torkollott. A megkôstolt szabadsâgrôl most mâr
nehéz volt lemondani. Megindultak az irodalmi vitâk az
Irôszôvetségben és az Irodalmi Ujsâgban. A vita az ûjra
elôadott, de megint csak betiltott "Az ember tragédidja" kôrûl
is megindult. Aztân Veres Péter cikke s Déry Tibor, Hdy Gyula
hozzâszôlâsai jelentek meg az irodalom generâciôs problé-



mâirôl, amelyek nem mondtâk ki a végsô szôt, vagyis a rend-
szer elvetését, de mégis zavarba hoztâk a pârtvezetôséget.
Jôttek a kûlônbôzô hatârozatok. îgy az 1955 mârciusi
hatârozat, amelyben az Irôszôvetségnek kellett elitélnie Nagy
Imre politikâjât. Ennek alâlrâsât tobb irô megtagadta, akiket
aztân viszont az 1955 novemberi îrôszôvetségi hatârozatban
itéltek el. De mindezek a zsarolâsszâmba menô intézkedések

nem vâltoztattak az îrôk magatartâsân. Az 1955-ôs évet az îrôk
passziv ellenâllâsa jellemzi. Nem vitatkoznak, de irnak:
novellâkat, glosszâkat, politikai elmefuttatâsokat. Kûlônôsen
érdekes, hogy nem azok harcolnak az 1956 elején megindulô
nyilt szellemi ellenâllâs tûzvonalâban, akik a legkevésbé
szennyezték be becsûletûket, tehât a Németh Lâszlôk és lllyés
Gyulâk (ha egyâltalâban van belôlûk tôbb), hanem azok, akik
eladtâk magukat a rendszernek. Ezek kôzûl Déry Tibor
megîrta hires novellâjât a kiszabadult politikai fogoly elsô
szabad napjârôl, amelyrôl 1956 utân otthon fîlmet készîtettek.
Hdy Gyula megîrta gyilkos humorû cikkét Kucserârôl, a
hozzâ nem értô politikai funkcionâriusrôl, amelyen az orszâg
népe vidult, s elkapkodta az Irodalmi Ûjsâgot, amely azelôtt
talân éppen ugyanezen îrôk tollâbôl a tômény unalmat s
a pârtpropagandât terjesztette.

A Petôfi Kôr

Az 1956. év elején talân éppen az îrôk lâzadâsânak
hajtâsaként megindultak a Petôfi-kôri vitâk. A Petôfi Kôr a
Kossuth Klub ifjûsâgi szervezete volt, amely viszont még a
régi vilâgbôl âtmenekîtett Târsadalom- és Természettudo-
mânyi Târsulat égisze alatt mûkôdôtt. A klub Nagy Imre
elsô miniszterelnôksége idején létesûlt azzal a céllal, hogy
az értelmiség szabadabban megvitathasson olyan problé-
mâkat, amelyeket nagyobb nyilvânossâg elôtt tôbb okbôl nem
lehetett vagy nem volt ajânlatos târgyalni. A Kossuth Klub
minden hônapban kiadott egy programfûzetet, amelyen az
irodalom és tudomâny legkivâlôbb mûvelôinek elôadâsai
voltak felsorolva, s jôformân minden este volt valamilyen
mûsorszâm. Példâul Kellér Dezsô, a kitûnô konferanszié a
kabaré tôrténetérôl tartott hârom hétvégen elôadâst, amely
kabaré is volt, tôrténelmi elôadâs is volt, de 1955-rôl lévén szô,
lâzadâsnak is szâmîtott.



Az ifjûsâgi jellegû Petôfi Kôr sem volt azonban a legif-
jabbak talâlkozôhelye. Vezetôi és tagjai is az elsô idôkben a
paraszti szârmazâsû ifjak részére alapîtott régi Gyôrffy
KoIIégium végzett diâkjaibôl kerûltek ki, akiket Râkosiék
kezdetben dédelgettek, de aztân késôbb lâncra fûztek,
kordâban tartottak.

Ezek a kitûnô fiatalok erôsen kifejlôdôtt kritikai szellem-
mel tudomânyos intézeteknél dolgoztak. Nekik kôszônhetô,
hogy a Petôfi Kôr tulajdonképpen az 1955 végén tôrtént
megalakulâsâtôl kezdve, illetve valôjâban 1956 februârjâtôl
a legkényesebb kérdések vitafôruma volt. Minden témât két
egymâsutân kôvetkezô héten vitattak meg mindig nôvekvô
érdeklôdéssel és szenvedélyességgel. A vitâk lefolyâsât erôsen
befolyâsoltâk a kûlsô események is. Igy az irodalmi élet s
azon belûl az îrôszôvetség fejleményei, a moszkvai XX. pârt-
kongresszus s annak visszhangja Magyarorszâgon, a tôrvény-
telen elitéltek, kivégzettek rehabilitâciôja s az ezzel kapcsolatos
politikai fejlemények, Nagy Imre pârttagsâgânak vissza-
âllitâsa stb.

A Petôfi Kôr gyûlésein elôadâsok nem hangzottak el,
csak felszôlalâsok, hozzâszôlâsok vâltakozva, de némelyik
felszôlalâs, hozzâszôlâs igazâban elôadâsnak is szâmithatott,
nem is annyira idôtartamânâl, mint nîvôjânâl fogva. A kôz-
gazdasdgi vita lényegében a lakossâg megélhetési problé-
mâit s ezzel kapcsolatban az ipar, épitôipar és kereskedelem
tengernyi visszâssâgât hozta felszînre ôszintén, leplezetlenûl.
Nagy Tamâs, a Kôzgazdasâgi Egyetem professzora s dékânja
vezetô szerepet jâtszott a vitâban. A tôrténelmi xntdn mâr
jelen volt a rendszer részérôl Andics Erzsébet, valamint a
Râkosiék âltal mellôzôtt Kosdry Domokos is, akik kôzôtt
érdekes pârharc volt, amelyben a hallgatôsâg hatârozottan
ellenségesen reagâlt a hivatalos tôrténetîrâst képviselô és
Kosâryt nemtelenûl tâmadô Andics Erzsébet ellen.

A harmadik gyûlés, amelyen nem vettem részt, mert cime
szerint annyira pârtûgynek lâtszott, hogy azon nekem, mint
pârtonkîvulinek, ûgy éreztem, nincs keresnivalôm: tulaj
donképpen a legizgalmasabb, legforradalmibb gyûlés volt,
amelyen lényegében a moszkovita s îgy sztâlinista Râkosi-
ékat kôzvetlen tâmadâs érte a kivégzett Rajk Lâszlô csoport-
ja részérôl.



Rajk ôzvegye, aki maga is éveken ât Râkosiék bôrtôné-
ben ûlt, 1500 fônyi ballgatôsâg elôtt nyilt ôszinteséggel és
szenvedélyességgel târta fel az urâval és csalâdjâval, vala-
mint âltalâban a rabokkal szemben elkôvetett szômyû
Idnzâsokat. Tetemrehîvô szavai nyomân valôsâgos tômeg-
hisztéria tort ki, mert a jelenlevôk ott érezték meg, hogy az
események s a nép hang^ulata nemcsak Râkosit és târsait,
hanem az egész rendszert is elsodorhatjâk. S valôban, né-
hâny hônap mûlva, oktôber 6-an, alig tôbb mint két héttel
a szabadsâgharc kitôrése elôtt, szâzezres tômeg vett részt Rajk
Lâszlô dîsztemetésén a Kerepesi temetôben. Nehezen lehet
feltételezni, hogy ez a tômeg a gyûlôlt ÂVO-t megalapitô volt
belvigyminiszterért vonult ki. Rajk temetése a maga
shakespeare-i borzalmâban, drâmaisâgâban a bitorlôk el-
leni lâzadâst szimbolizâlta. Aznap este a Batthyâny ôrôkmécs
elôtti ûnnepségfélén a szônokot — ha jôl emlékszem, Korvin
Lajost — Râkosiék egyik legtehetségtelenebb îrôkôvetôjét —
a fiatalok lehurrogtâk, ûgyhogy beszédjét sûrgôsen kénytelen
volt befejezni. A par éwel azelôtt kivégzett és ârokba teme-
tett pârtemberek, katonâk — mint Pâlfyék — ûjratemetése
egész oktôber kôzepéig folyt a kiilônbôzô temetôkben, de
fôként a Farkasrétiben, aboi a honvéd zenekarok gyâszin-
dulôi napokon ât borzasztottâk a kômyék lakôit.

A filozôfiai vita volt a Petôfî Kôr elsô gyûlése, amelyet
mâr nem lehetett a Kossuth Klub épûletében megtartani,
mert nem fértûnk el; âtkôltôzkôdtûnk a Marx Kârolyrôl el-
nevezett kôzgazdasâgi egyetem legnagyobb elôadôtermébe.
De aztân voltak olyan gyûlések is, aboi két batalmas elô-
adôteremben gyûlt ôssze a ballgatôsâg azzal a kûlônbséggel,
bogy a mâsodik teremben a pôdiumon a 10-15 szâmû veze-
tôség belyett csak egy bangszôrô âllt.

Az eddig embtett vitâk mâjus végéig zajlottak le. Jellemzô
azonban, bogy az egyre nôvekvô ballgatôsâg csak a szâjrôl
szâjra szôlô birekbôl értesûlbetett a programokrôl, mert
Râkosiék teljes bîrzârlatot rendeltek el a Petôfî Kôrrôl, ami
azért is érdekes, mert az Irôszôvetség ûgyeirôl, bâr sajât szâ-
juk Ize szerint, âllandôan cikkeztek. Az ok nyilvânvalô volt:
az Irôszôvetség a rendszer âltal kijelôlt vezetôségbôl âllott,
mig a Petôfi Kôrben a vezetôség is az ellenzék bangjât ballatta,
bâr mindig a marxista terminolôgia szabâlyai szerint, de



mégis nyugtalanîtva Râkosiékat. Nyugodtan nevezhetjûk
a Petôfi Kôrt a rendszert alapjâban is veszélyeztetô fôldalatti
mozgalomnak, de nem vitâs az sem, hogy az elôtt a rend-
szer âltal alapjâban nem kifogâsolhatô cél is ott lebegett:
Nagy Imre vegye ât a kormânyt!

Érdekes, hogy Nagy Imre, akit a kôzéletbôl Râkosiék
egyébként is kirekesztettek, egyetlen esetben sem jelent meg
a Petôfi Kôr gyûlésén, de hogy szelleme ott volt, az bizonyos.
A Kossuth Klubban is csak egyszer jelent meg Nagy Imre,
egy irodalmi esten, amelyen a legtehetségesebb kôltôk
mondtâk el verseiket Nagy Lâszlôval az élen, s legjobb
emlékezetem szerint Aczél Tamds maga mondta el "Ôda
Eurôpâhoz" cîmû versét, amelytôl mégis csak a politika forrô
légkôrében izzott az irodalmi est.

Jûniusban sorsdôntôen jelentôs ôsszejôvetel volt a Petôfi
Kôrben a sajtôvita, amelyen 4000 ember jelent meg, s amelyet
kivételesen — éppûgy, mint az elôbb emlltett partizângyû-
lést — az Orszâgos Tiszti Kaszinôban tartottak meg, s itt is
egyik teremben volt az igazi gyûlés, a tôbbiben s a
lépcsôhâzakban, az udvaron mindenûtt hangszôrôk mellett
ûltek vagy âlltak az emberek. Ezûttal a rendszer részérôl
Vds Zoltân prôbâlta védeni Râkosiékat, de egyéni népszerûsége
ellenére sikertelenûl.

A tâmadôk azok az îrôk voltak, akik — mint elôbb vâ-
zoltam — megtértek, kiâbrândultak vagy egyszerûen a kor-
szellem vâltozâsânak engedelmeskedtek. Kétségtelen azon-
ban, hogy Déry Tibor, Hây Gyula, Tardos Tibor és a tôbbi
felszôlalô keményen tâmadta a kormâny sajtôpolitikâjât és
az irôkkal, ûjsâgîrôkkal valô bânâsmôdjât. Bâr ezek a fel-
szôlalâsok nagyjâban a pârton belûli visszaéléseket hang-
sûlyoztâk, mégis — fôképpen a reggel négy ôrâig tartô iilés
tovâbbi részében — félreértés nélkûl nyilvânvalô lett a tovâbbi
felszôlalâsokbôl is, hogy az egész rendszert hivjâk tetemre
az egész nemzet ellen elkôvetett bûnôkért.

Losonczy Géza ûjsâgirô, akit késôbb Nagy Imrével egyûtt
elhurcoltak, s aki a bôrtônben pusztult el, azok egyike volt,
akik mindent elmondtak. A gyûlés csûcspontja Fekete Sdndor
ûjsâgîrônak felszôlalâsa volt. Fekete a repûlôtérrôl, illetve
Moszkvâbôl aznap este érkezett, mint Tito elsô moszkvai
lâtogatâsâra kikûldôtt tudôsitô. Felszôlalâsât igy fejezte be:



— Jugoszlâv kollégâim ûzenetét hozom: "Veletek va-
gyunk a sztâlinista-râkosista bitorlôk elleni harcban. Hallas-
sâtok hangotokat, ne szûnjetek meg szôlni... De ne felejtsé-
tek el, a szabadsâgot nem vârhatjâtok mâsoktôl, a szabad-
sâgot nektek, magatoknak kell kiharcolni!"

A lelkes felszôlalô szavait hosszan tartô taps és éljenzés
fogadta, s valôban a Petôfl Kôr sajtôvitâja, amely utân Râkosi
a Petôfi Kôr gyûléseit betiltatta, még tovâbb fokozta az or-
szâg forradalmi hangulatât.

Csak mint érdekességet mondom el, hogy a hallgatôsâg
kôzôtt két érdekes gondterhelten maga elé nézô ismerôst
jegyeztem meg: Parragi Gyôrgyôt, a Magyar Nemzet szer-
kesztôjét, akirôl ûgy tartottâk, hogy a polgâri gondolatot
adta el tollâval egyiitt Râkosiéknak, és talân csak azért, hogy
egy frôccsel tôbbet ihassék a Bajtârs vendéglôben, ahova
jârogatott.Parragi Gyurka, mert csak igy hîvtâk, a kônyvtâr-
szobâban ûlt magâba roskadtan. Zseniâlis ember volt a ma
ga nemében, s bizonyâra meg tudta itélni, hogy merre vezet a
jôvô ûtja. A mâsik csendes hallgatô Aczél Gyôrgy volt, aki
akkoriban, illetve par éwel azelôtt szabadult ki a bôrtônbôl,
ahova Rajkkal egyiitt titôista ôsszeeskûvés cîmén keriilt.
Aczél Gyôrgy, aki par sorral elôttem âllt, nem tapsolt a "ju
goszlâv elvtârsak" ûzenetének. Ô tudta, miért nem. Ma,
mint tudjuk, a Kâdâr-rezsim egyik vezetôembere.

A Petôfl Kôr szeptemberben — kizârôlag tagok részvé-
telével — ûjra folytathatta gyûléseit, amelyek kôzûl meg-
emlitem a pedagôgus vitdt. Ezen hangzott el elôszôr a szô-
kimondô bâtor kérdés; "Miért nem tâvolîtjâk el a lerombolt
fogadalmi templom helyére âllitott Sztâlin-szobrot?" Az
elsô megdôbbenést dôrgô taps kôvette. Tudjuk, hogy a nép-
harag, a magyar munkâsok kalapâcsa, vésôje még oktôber
23-ân este darabokra szedte ezt a Sztâlin-szobrot.

A Petôfi Kôr vitâi tovâbb folytak. A mezôgazdasdgi vitdn,
az utolsôn, a hâzi ôrizetbôl kiengedett Tildy Zoltdn és Vas
Zoltdn kerûlt nehéz helyzetbe a rendszer védelmében. Az
elôzô ipari vitân megjelent a csepeli munkâssâg kûldôttsé-
ge is. Szôszôlôjuk azt az ûzenetet hozta: "Veletek vagyunk a
harcban egy tisztességes életért, a szabadsâgért, szâmitsatok
rânk is". De a Petôfi Kôr szelleme, ûzenete eljutott az
egyetemekre is, a diâksâg vette a szôt és vitte tovâbb. Mikor



1956 oktôber 22-én éjféltâjban a Szabadsâg-hîd pesti hîd-
fôjénél elvâltam a Kossuth Klub titkârâtôl, éreztûk, hogy
a holnapi nap, a Bem-szobor elôtti gyûlés még egy lépés lesz a
szabadsâg orszâgûtjân. îgy is tôrtént. Oktôber 23-t6l szâ-
mîtjâk a magyar szabadsâgharc kitôrését.

Az elmondottakbôl vilâgos, hogy az 56-os magyar értel-
miség, amely igazân nem foghatô egy csoportba sem gon-
dolkodâsânâl, sem képességeinél, jellemtulajdonsâgainâl,
de még szârmazâsânâl fogva sem, fôrészes volt abban, hogy a
magyar nép, a magyar munkâssâg és a magyar falu népe
kifejezhette szabadsâgvâgyât, s elindulhatott azon az ûton,
amely sok âldozattal jârt, de amelyet jelentôségében a vilâg
megvâltozâsât jelzô nagy forradalmakhoz, forradalmi meg-
mozdulâsokhoz hasonlôan értékelnek maris, és értékelnek a

jôvôben is mindig az emberiség ûjkori tôrténelmében.
A magyar értelmiségiek, a magyar îrôk a rôvid szabad

sâgharc alatt sem hallgattak. Az Irodalmi Ûjsâg november 2-i
szâmânak cikkeivel, a magyar fîatalsâg elôtt meghajlô ver-
seivel bizonyîtotta ezt. Maléter Pdl, a régi magyar tisztikar
magâval meghasonlott és 10 éven ât furcsa szerepet betôltô
tagja, az 56-os szabadsâgharcnak jôformân egyetlen kato-
nai vezetôje, hôse, majd mârtîrja lett Nagy Imrével egyiitt,
aki ugyancsak bebizonyitotta, hogy elsôsorban magyar. Nagy
Imre — maga is egyetemi tanâr — a magyar értelmiség fe-
lelôsségét is hordozta sorsâban és hôsi halâlâban.

A szabadsâgharc leverése és elârulâsa utân a magyar ér-
telmiségre a hosszû hallgatâs évei, sokra bôrtôn, sokra ha-
lâl vârt.

Mit vârunk ma az vrôktôl?

A magyar irodalom ma is az egypârtrendszer s a dikta-
tûra béklyôit hordja kezén. De îrôink irnak, s irâsaik — leg-
alâbb azoké, akik az irôi cimet megérdemlik — ma nem vi-
selik magukon a behôdolâs bélyegét, bâr a cenzûra és
ôncenzûra kôti ôket. A magyar szabadsâgharc ôta nem le-
het folytatni az îrôk, az értelmiségiek teljes leigâzâsât. Azôta
tôbbet tudunk az erdélyi, felvidéki, délvidéki magyar iro-
dalomrôl is, s az elcsatolt terûleteken, kûlônôsen Erdélyben
szenvedô magyar néprôl.



Ma azt vârjuk a magyar îrôktôl, hogy a csonkaorszâgi
magyar nép ûgyét képviselve a hatalom felé, ne feledkezze-
nek meg a Kârpât-medencében élô magyarok problémâirôl
sem, amelyben mi a szabad fôldôn is velûk vagyunk.

Illyés Gyula és a tôbbiek cikkei, emlékiratai biztatôk, de
még tôbbet vârunk. Mâr a Petôfi Kôr tôrténelmi vitâjân, 1956
nyarân elhangzott a szô, éppen a Lenin Intézet fiatal népi
szârmazâsû munkatârsa részérôl: "Miért nem lehet tudo-

mânyos kutatâst végezni a trianoni szerzôdés ûgyében, miért
nem szabad foglalkozni az elszakîtott teriiletek magyarsâ-
gânak problémâival"? Mi most, 1981-ben kérjûk az ott-
honi magyar îrôkat, tôrténelemtudôsokat, tegyék ezeket a
kérdéseket, az elszakîtott magyarok és teriiletek ûgyét ma-
gukévâ tovâbbra is még nagyobb erôvel.

Nagyrészt személyes tanûsâgtételem végére érve, kevés
idôt és mondatot szentelhetek magânak a szabadsâgbarcnak.
Oktôber 23-mal lejârt a gyûlések ideje. Az irô Veres Péter-
nek a Bem-szobornâl elhangzott beszéde és a szinmûvész
Sinkovits Imre szavalata utân a Petôfi-szobornâl, âtvették a
szôt a fegyverek, s a kalapâcs és a vésô, amelyek "leteritették"
az âtkos sarlôs-kalapâcsot meg vôrôs csillagokat, s a meg-
szâllôk rânk kényszeritett szobrait. Aztân mâr csak a râdiôn
hallgattuk Nagy Imre aggôdô, de meg nem alkuvô hangjât,
Mindszenty hercegprîmâs megfontolt, meggondolt szavait. A
szôt âtvették a fegyverek, a vitâk mâr csak az élet felâldozâsâval
voltak megoldhatôk. Kinyitottâk ûjra a bôrtônajtôkat, âcsol-
tâk a bitôfâkat, s végûl is, aki tehette, akinek el kellett men-
nie, a szâmûzetést vâlasztotta. S mi, 56-osok, akik ezt a ne-
vunket nem akarjuk soha elfelejteni, lelkiismeretûnk sza-
vâra ballgatva itt talâlt magyar testvéreinkkel egyûtt ûjra a
szavak fegyvereivel kûzdûnk irâsban minden nyelven, imâ-
inkban minden hiten és élôszôban szerte a vilâgon.

Magas Istvân (Calgary, Alberta, Kanada):

MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A
SZABADSÂGHARCOS SZÔVETSÉG KANADÂBAN?

A Szabadsâgharcos Szôvetség 25 év ôta Kanada teriile-
tén ôt tartomânyban és tizenegy nagyobb vârosban mûkôdik.
Elszigetelten ônâllô tevékenységre sohasem tôrekedett, inkâbb



csak élesztôje akart lenni ahnak a magyarsâgszolgâlatnak,
amely az orszâgban mâs magyar szervezet részérôl is folyt.
Az elôadô leghelyesebbnek talâlja, ha a Szovetség szabâly-
zatâban megjelôlt feladatokat sorra veszi.

A szabadsâgharcos hôsi halottak emlékére a negyedszâ-
zad folyamân 3 nagyobb emlékmûvet, egy szobrot és 6 em-
léktâblât âllitottak fel.

Az 1956-os szabadsâgharc eszméjének ébrentartâsa és
terjesztése céljâbôl elôadâsokat, râdiôkôzvetîtéseket rendez-
tek. Kiilôn kiemeli Mindszenty bîboros kanadai ûtjânak ebbôl
a szempontbôl felbecsûlhetetlen értékû jelentôségét, amelyet a
Szovetség az egész Kanadâban minden tôle telhetô eszkôz-
zel igyekezett fokozni. A magyar szabadsâgharc eszméjére
hivta fel a kôzvélemény fîgyelmét az a tûntetés is, amelyet
Kosigin szovjet vezetô kanadai lâtogatâsakor rendeztek.
Ugyanezt a célt szolgâlta a 'Nemzetôr' angol, valamint a
Calgaryban megjelenô Magyar Hîrmondô kétnyelvû szâma-
inak terjesztése. A 'Nemzetôr' Idnai szâmânak elôkészitése a
kanadai Szabadsâgharcos Szovetség erkôlcsi és anyagi tâmo-
gatâsâval tôrtént.

1968-ban hosszas târgyalâsok eredményeként sikerûlt
megakadâlyozni, hogy az egyik kelet-németorszâgi vâllalat
âltal megvâsârolt kanadai kâlisô-telepen a Magyarorszâgrôl
kihozatott munkâsok forintban kapjâk munkabérùket és szôges
drôtkerités môgôtt végezzék a bânyâk mélyîtési munkâlatait.

A Szovetség szabâlyzatâban rôgzitett harmadik felada-
tânak megfelelôen szoros egyûttmûkôdésre tôrekedtek a
rabnemzetek emigrâciôs szervezeteivel, fôként a lengyel,
német, ukrân és a balti népcsoportok vezetôivel. (A lengyel
'Solidaritas' vezetôje, Lech Walesa jelvényt is kûldôtt az elô-
adônak.) A 25. évfordulô Calgaryban megrendezett ûnnep-
ségén mâr 10 rabnemzet emigrâciôs csoportjainak zâszlôjât
hajtottâk meg a magyar szabadsâgharc hôseinek tiszteletére.

A magyar szabadsâgharc kitôrésének napjât, oktôber
23-ât az egész Kanada terùletén minden nagyobb vârosban
kûlôn ûnnepségek rendezésével ûlték meg. Szorosan egyûtt-
mûkôdtek a magyar emigrâciô mâs szervezeteivel, fôként
azokkal, amelyek a keresztény nemzeti gondolât hirdetését
tekintik elsôdleges kûldetésûknek, igy hiven ôrzik a magyar



hagyomânyokat, mint példâul a Magyar Harcosok Bajtârsi
Kôzôssége és a Magyar Kirâlyi Csendôrôk Bajtârsi Kôzôssége.

A Szôvetség kanadai szervezetei mindent megtettek, ami
tôlûk tellett, a magyar menekûltek tâmogatâsa érdekében is. A
szôvetségi és a tartomânyi szervekkel folytatott megbeszé-
lések eredményeként szâmos magyar csalâd jutott az eurôpai
tâborokbôl Kanadâba és ott megélhetést biztositô keresethez.

Bar a Szôvetség mûkôdése politikamentes, a vezetôség
mégis megragadta azokat a lehetôségeket, amelyek politikai
téren a magyar szabadsâg teljes kivivâsâhoz vezethetnek.
Kûlôn kiemeli a belgrâdi konferencia elôkészîtéséiil kiadott
80 oldalas kônyv tâmogatâsât nemcsak a kôltségekhez valô
hozzâjârulâssal, hanem adatok szolgâltatâsâval is. Kanada
kikûldôttje gondoskodott arrôl, hogy a kônyvre s adataira
a konferencia jegyzôkônyvében utalâs tôrténjék.

A Szôvetség feladatai kôzt foglal helyet a magyar vonat-
kozâsû tudomânyos kutatâsok tâmogatâsa is. Âltalânossâgban
a Szôvetség kanadai szervezetei ebben a vonatkozâsban is
teljesîtették kôtelességiiket, kûlônôsképpen pedig a Széchenyi
Târsasâg tôrekvéseit tâmogattâk a magyar tanszék létesîté-
sével kapcsolatban, hogy a tanszék ônâllô magyar intézet
jellegét vehesse fel.

Végiil az elôadô a volt politikai foglyokkal valô szoros
egyiittmûkôdés jelentôségére mutatott râ. Az egyiittmûkôdés
eredményességét egyrészt a magyar menekûltek tâmogatâsâ-
nak sikere bizonyitja, mâsrészt az a tény mutatja, hogy a
volt politikai foglyok vândorzâszlôja mindenûvé eljutott,
aboi Kanadâban a Szabadsâgharcos Szôvetségnek szervezetei
mûkôdtek.

A 25. évfordulôn a Kanadâban élô szabadsâgharcosokat
az a meggyôzôdés tôlti el, hogy a kôvetkezô évtizedek sorân is
élesztôi lehetnek az orszâg magyar vonatkozâsû târsadalmi,
kôzmûvelôdési s részben politikai tevékenységének.

Walter Istvân (Toronto, Ontario, Kanada);

A SZABADSÂGHARCOS FELADATA
A POLITIKAI EMIGRÂCIÔBAN

Az 1956-os szabadsâgharc leverése utân mintegy 200,000
magyar menekûlt kûlfôldre, otthon tîzezreket hurcoltak el.



bôrtônôztek be vagy végeztek ki. A szabad fôidre kerûlt
szabadsâgharcosok politikai magatartâsât természetesen ezek a
tények, valamint a szabadsâgharc idején elesett hôsi halottak,
majd az utâna kivégzett vértanûk példâi szabtâk meg. Ennek
megfelelôen a szabadsâgharcosok a mâr korâbban szabad
fôidre jutott nemzeti emigrâciôval fogtak ôssze. Azzal egyûtt
vettek részt a magyar nemzeti ûnnepségeken és kûlônbôzô
tûntetéseken. Kôzôsen tiltakoztak a magzatelhajtâst meg-
engedô tôrvény, 1958-ban az erôszakos kolhozosîtâs, majd
a sorozatos kivégzések ellen. Sajnos, a szabadsâgharcos
kôzremûkôdôk szâma egyre csôkkent, mert az otthoni kormâny
taktikâja azt a lâtszatot igyekezett kelteni, hogy a helyzet
javult. Kellér Dezsôn és Hofi Gézân keresztûl még bizonyos
âlpolitikai birâlatot is megengedett. Ugyanakkor azonban
âllandô megfélemlitéssel kétségtelenné tették, hogy az ere-
deti kommunista kôvetelésekbôl jottânyit sem engednek.

A 10. évfordulô megint bizonyos lendùletet hozott a sza
badsâgharcosok politikai emigrâciôs tevékenységében. Un-
nepségeket rendeztek és emlékszobrokat âllitottak. Az utôb-
biak kôzûl a torontôi volt az elsô. Felavatâsân 6-7 ezer ember
vett részt. A szobrok és emlékmûvek felavatâsân s az emlék-
ûnnepélyeken a befogadô orszâgok kormânyai, tartomânyi
és vârosi vezetôk is rendre képviseltették magukat, ami azt
mutatta, hogy âllâst foglaltak a szabadsâgharc eszméi mellett,
ami a szabadsâgharcosok mozgalmât tagadhatatlanul erô-
sitette.

A 10. évfordulô utân az otthoni kormâny elérkezettnek
lâtta az idôt a nemzeti emigrâciô egységének szétrombolâ-
sâra. Elôszôr is meghirdették, hogy a kûlûgyminisztérium-
ban ûj osztâlyt szerveznek, amely a nemzeti emigrâciôval
veszi fel a kapcsolatot. Ez persze csak megtévesztés volt,
hatâsâban mégsem maradt eredménytelenûl. Hatâsât fokoztâk
a vasfûggôny môgé juttatott milliârdok, amelyek a trilaterâlis
târsasâg jôvoltâbôl a Szovjetuniô élelmezését, a vasfûggôny
môgôtt gyârak épitését s a nyugati technolôgia alkalmazâsât is
lehetôvé teszik. Ennek legszomorûbb kôvetkezményei Ma-
gyarorszâgon mutatkoztak, ahol a magyar nép kôzismert
produktiv adottsâgainak figyelembe vételével kûlônbôzô
termelési engedményeket tettek, amelyek ugyan erkôlcs-
telenek voltak, de végeredményben bizonyos jôlétet ered-



ményeztek, amelynek lâttân a hazalâtogatôk gyakran azzal a
véleménnyel tértek vissza, hogy otthon minden a legjobb.

Ezt a môdszert hasznâltâk fel arra, hogy morâlisan tel-
jesen tônkretegyék a magyar népet. Az évek folyamân arrôl
értesulhettûnk, hogy a tômegek magatartâsa teljesen meg-
vâltozott. Az emberek templom helyett kocsmâba jârtak,
felelôtlenekké vâltak. Az elvâlâsok olyan mértékhen szapo-
rodtak, amilyen mértéket korâbban elképzelni sem tudtunk.
Magzatelhajtâs pusztitotta fajtânkat, az ôngyilkossâgok szâ-
mâval pedig éveken ât vilâgviszonylatban elsô vagy mâsodik
helyre kerûltùnk. És mindezt ûgy hoztâk a nyugati kôzvé-
lemény tudomâsâra, mintha az egész a természetes fejlôdés
folyomânya lenne.

A mostani 25. évfordulô utân megint elkészûlhetûnk
arra, hogy sorainkat igyekeznek majd meghontani. Politi-
kailag elsôsorhan arra kell felkészûlnûnk, hogy éket ne
tudjanak verni kôzénk, mert most, amikor Amerikâhan
kommunistaellenes a kormânyzat, egységesen fel tudjuk
emelni szavunkat elnyomott népûnk érdekéhen. Kanadâhan
sem reménytelen a helyzet, mert oktôher 19 év 23 kôzt a par-
lamenthen minden nap feiszôlalt egy-egy konzervatîvpârti
képviselô, aki azt kérte, hogy oktôher 23-ân délelôtt 11 ôrakor
néma felâllâssal emlékezzenek meg a magyar szahadsâgharc-
rôl. A tôhhségi part, sajnos, nem adott helyet ennek a
kérésnek. A szahadsâgharcos feladata a politikai emigrâciô-
han tehât kanadai vonatkozâshan nem lehet mas, mint olyan
képviselôk hekûldése a parlamenthe, akik szahadsâgharcos
eszméinket magukénak valljâk. Ugyanennek a célnak el-
éréséért kell kûzdenûnk minden mâs hefogadô orszâghan is.

Gereben Istvdn (Washington, DC):

A MAGYAR FORRADALOM SZELLEMÉNEK

ÛJJÂSZÛLETÉSE 1981-BEN

Ezt a târgykôrt nemcsak az amerikai magyarsâg, nem-
csak az emigrâciôs magyar sajtô hanyagolta el, hanem a
szahadsâgharcosok maguk is elkeriilték, pedig sok helyen
tartottak tudomânyos szimpôzionokat is, amelyeken az 1956-
os forradalommal kapcsolatos kérdéseket minden szem-
ponthôl tûzetesen megvizsgâltâk.



A magyar forradalom szelleme 1981-ben ûjjâéledt elsô-
sorban Magyarorszâgon, amit természetesen mély hôdolattal és
nagy lelkesedéssel ûdvôzôltûnk. De ugyancsak ûjjâéledt ez
a szellem a nyugati vilâgban is, ami ûnnepségek rendezésé-
ben, sajtôkôzleményekben és nyilatkozatokban mutatkozott.

Az elôadô elsôsorban az otthoni helyzettel kivân foglal-
kozni, aztân egy-két olyan jelenségre szeretne râmutatni,
amely az 1956-os szellem ûjjâéledését jelenti a nyugati vi
lâgban.

Bibô Istvân, a XX. szâzad kimagaslô magyar politolô-
gusa, a magyar forradalom âllamminisztere îrta 1957-ben:
"A magyar népnek, amely e pillanatban e tôrténelmi szerep
minden dicsôségét és minden sûlyât hordozza, az a dolga,
hogy akâr annak ârân is, hogy hosszabb vagy rôvidebb idôre
merôben vegetatîv szintre szâllitja le (életszinvonalât), to-
vâbbra is utasîtson vissza minden egyuttmûkôdést azzal,
ami hazûgsâg és erôszak. Feladata, hogy minden râgalom-
mal, feledéssel és elszûrkûléssel szemben tisztân ôrîzze meg
a maga forradalmânak zâszlôjât, amely az emberiség sza-
badabb jôvôjének zâszlôja is".

Hagyaték és iizenet ez 1956 Magyarorszâgârôl 1981 ma-
gyarjânak. Halljuk-e a 25. évfordulôn Bibô Istvânnak, en-
nek a szélsôségek nélkûli, de szélsôségesen magyar géniusz-
nak szavât? Hallanunk kell és meg kell értenûnk, hogy a mi
feladatunk az 1956-os forradalmi zâszlô tisztasâgânak meg-
ôrzése. 1956-ban ugyanis az egész magyar nép akarta forrôn,
évek ôta elfojtott, de akkor mâr visszafojthatatlan szenve-
déllyel, hogy Magyarorszâg valôban a magyarok orszâga
legyen.

Az orszâg fûggetlenségének megteremtéséért, a nép sza-
badsâgânak biztositâsâért, a legteljesebb demokratizâlôdâsért.
az ônkény végérvényes és tôkéletes felszâmolâsâért vîvott
harcban valôban és igazân egységes volt a magyar nép leg-
java. Magabiztos, céljât jôl lâtô és értô, éplteni akarô nép
forradalma volt. Gazdag hagyaték a mi ôrôkségunk. Egy-
ség, elszântsâg, elvekért vîvott harc adta éleslâtâs, érett, fi-
gyelô bôlcsesség és hatârtalan lelkesedés. Megalkuvâst nem
tûrô, nem ismerô hatârozottsâg. Mindez népûnk ajândéka,
magyar parancsa magyarnak.

Akkor, amikor ûnnepelûnk, a 25 év elôtti ajândékozâs.
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parancsadâs napjâra emlékezûnk, tesszûk-e ezt egységben,
elszântsâggal, éleslâtâssal, figyelô bôlcsességgel és ôszinte
lelkesedéssel? Az ôszben tavaszt remélô oktôber ûnneplése
szâmadâs is magunknak, fîainknak, elesett bajtârsaink szel-
lemének, a tôrténelemnek. Âllhatatossâgbôl, elhivatottsâg-
bôl vizsgâzunk ezekben a napokban. 1956 ôrôksége magyar-
nak maradni, magyart magyamak megtartani; szabad,
egyenlôséges emberi eszmék alkalmazâsân alapulô, fûgget-
len Magyarorszâgot épîteni. Egyszerûnek lâtszô, nem nehéz
feladat; de csak lâtszôlag.

Otthon irtjâk fajtânkat nemcsak meg nem szûletett tes-
tében, de lelkében is. Magyarul beszélô idegenek formâljâk
nemzetûnket, népûnk lelkét tûkrôzô hagyomânyainkat;
mûvészetét szinpadi attrakciôvâ, valutât szerzô ârucikké ala-
csonyîtottâk, ônmagunk szâmâra élvezhetetlenné, idegenné,
erôltetetté teszik. Évszâzados temetôinket felszântjâk, nem-
zetûnk folytonossâgât jelentô sîrok helyébe jellegtelen tômeg-
szâllâsokat épitenek. Ôseink fejfâit irtjâk, mûltunktôl félnek.
Tôrténelmûnket ûjrairjâk, népfenntartô istenhitûnket âl-
tudomânnyal, bôrtônnel, âllâstalansâg fenyegetésével gyen-
gîtik. A magyar lélek nemességét ônzéssé, biiszkeségét ide-
gen hatalmat szolgâlô alâzattâ, ôntudatât ônmagâval sem
tôrôdô apâtiâvâ akarjâk alacsonyîtani. S mindezt a realitâs,
a liberalizâlôdâs jegyében. Ilyen kôrûlmények kôzôtt ma
gyamak maradni magyar fôldôn nem természetes, ônma-
gâbôl tâplâlkozô folyamat. Nemességet, ôntudatot, bûszke-
séget kôvetelô felelôsség, âldozat.

Az orszâg, ha roskadozva is, ha nem is teljes létszâmban,
ha az âldozat értelmét megkérdôjelezve is, sokszor talân ôn-
tudatlanul, de teljesîti ôrôkségébôl, felelôsségbôl eredô kô-
telességét. Râébred arra, hogy az elnyomôkkal kôtôtt "tôr-
ténelmi" kompromisszumban, amelynek sorân lelkét kény-
szerûlt adni testének megôrzéséért, tûl drâga ârat fizetett.
Egyre tôbben, fôleg a fiatalok kôreiben fedezik fel, hogy az
elmûlt 25 év alatt a rendszer és annak megtestesltôje, Kâdâr
Jânos egy egész népet alâzott meg az orosznak, egy orszâgot
toit ât Azsiâha. 1956 eszméi a fiatal magyarok lelkében re-
neszânsz elé néznek.

Megâllapitâsânak igazolâsâul az elôadô Molnâr Gusztâv-
nak, a Bukaresthen élô fiatal magyar filozôfusnak a Bihô-



exnlékkônyvbe îrt tanulmânyâbôl idéz, aztân a Lakiteleken
1979 mâjusâban megtartott ôsszejôvetel âllâsfoglalâsainak
jelentôségét méltatja. Fekete Gyula, Ratkô Jôzsef, Veres
Miklôs ("elvében él a nemzet"), Papp Mâriô, Csordâs Gâbor,
Hajnal Lâszlô Gâbor és Lezsâk Sândor talâlôbbnâl talâlôbb
meglâtâsaira hivatkozik, amelyek egytôl egyig pazarul meg-
fogalmazott eszmék és gondolatok kifejezôi s egyûtt a ma
gyar lélek betegségének kegyetlen diagnosztikâjât adjâk,
noha az idézetek csak rendszertelenûl kiragadott, de tipikus
példâk a megnyilatkozâsokbôl.

Lakiteleken megszôlalt az ifjûsâg. Mondanivalôjânak
lényege ôszinte, ônelemzô nemzeti leikiismeretvizsgâlat ered-
ménye. Tagjai, bar kevesen, elszigetelten, még kôtôtt hatârok
kôzôtt, de dinamikusan, ônmagukra, mûltukra, nemze-
tûkre talâltak s ezzel megindult az erjedés. Az éveiben fia-
tal, mûltjâban 1000 esztendôs, szâmâban kicsiny csoport
ugyanis nem tûkrôzi a magyar értelmiség zômét jellemzô
korrumpâlôdâst. 1979 oktôberében mâr akadtak, akik nyil-
tan kôvetelték a Charta 77 kôvetelményeinek megvalôsîtâ-
sât. Kenedy Jânos és Bencze Gyôrgy nyilt levele még tovâbb
ment, mert felvetette a kisebbségi sorskérdéseket és a de-
mokrâcia kôvetelését is.

A sajtô 1980-ban és 1981-ben egyre szînesebbé vâlik.
Reagâlni kell Lakitelekre. Ugy tûnik, hogy irôk, szerkesz-
tôk, nyomdâszok ôsszejâtszâsa kôvetkeztében olyan îrâsok
jelennek meg, amelyek ôvatosan, virâgnyelven bar, néha
félre nem érthetô fôkusz-âllâssal foglalkoznak nemzetûnk,
târsadalmunk hibâival. Ilyen irâsok kôzûl kiemelkednek a

demogrâfiâval és az ifjûsâg tôrténelmi ismereteivel foglal-
kozô tanulmânyok. A Himnusz és a Szôzat nem tudâsa élénk
figyelmet kap. A "Mozgô Vilâg" Veres Miklôs szerkesztésé-
ben 1981 februârjâban "Fordîtott vilâg" cîmmel kôzôlte a
magyar ifjûsâg vilâgismeretének és tôrténelmi tudatânak fel-
mérésére vonatkozô kutatâsok eredményeit. A valôsâgos
helyzet ismertetésének az lett a kôvetkezménye, hogy a fo-
lyôirat megjelenését felfûggesztették, a szerkesztôt levâltot-
tâk és csak késôbb, szigorûbb ellenôrzéssel, vonalasabb îrô-
gârdâval engedték meg a lap ûjabb megjelenését.

Lakitelek szelleme kîsért. A nélkûl sohasem jelenhetett
volna meg példâul Hankis Elemérnek az a tanulmânya, amely



a kôzôsségek kialakulâsâval és életével foglalkozik és azt
âllapitja meg, hogy azokbôl hiânyzik a védôszent ôsszetartô,
szertartâsokat rôgzitô és egész évre ûnnepi terveket nyûjtô
szellemi és erkôlcsi szerepe.

Ilyen elôzmények utân készûlt el a Bibô-emlékkônyv,
amelyet Donâth Ferenc (Nagy Imre volt kôzvetlen munka-
târsa) vezetésével szerkesztôbizottsâg âllîtott ôssze s az 1956
utân kôvetkezô jelenségek tûzetes megvilâgîtâsât tûzte ki
céljâul. Csoôri Sândor, Bencze Gyôrgy, Kiss Jânos, Kenedy
Jânos és mâsok bevonâsâval 76 szerzô 993 oldalas kézirata, az

1956-os idôk ôta kétségtelenûl a legjelentôsebb és legsokol-
dalûbb magyar kollektiv szellemi alkotâs készûlt el. A ta-
nulmânyok szerzôi kôzt Komlôs Aladâr volt a legidôsebb s
az 1954-ben szûletett Szilâgyi Sândor a legifjabb, kôztûk
azonban minden korosztâly képviseletet kapott. Az elôké-
szûletekrôl a kommunista pârt is tudott.

Donâth Ferenc a kéziratot a "Gondolat"-hoz nyûjtotta
be kinyomatâs céljâbôl. A "Gondolât" nem volt hajlandô
az egész mûvet kiadni, csak részleteket akart kôzôlni. Ezt

azonban a szerzôk nem engedték. Egyhangû fellépésûk
meglepte a pârtot, amely kûlôn bizottsâgot kûldôtt ki a kéz-
irat âtvizsgâlâsâra. A bizottsâg 40 oldalas jelentést tett a
pârtnak. Ezt a jelentést a "Nemzetôr" és az "Irodalmi Ûjsâg" is
ismertette, ezért az elôadô csak Donâth Ferenc megâllapi-
tâsât idézi az 1956-os forradalom jelentôségérôl, majd Korlâth
Gyôrgy fîlozôfus és Szilâgyi Sândor "Tôrténelmi emlékezet
és szâjhagyomâny" clmû hosszabb értekezésébôl idéz egy-két
szemelvényt. Ezekbôl azt kôvetkezteti, hogy Bibô Istvân és
az a 76 magyar kevésbé fîatal, fiatal és nagyon fiatal magyar,
akik ha mâsban nem, legalâbb gondolkozâsukban nagyon
fiatalok, nagyon idôszerûek, ûzenetet kûldenek szâmunkra.

Ûzenetet — mondja az elôadô, — hogy ne adjuk fel a
reményt és legyûnk âllhatatosak. Fedezzûk fel ônmagunkat.
És ônmagunkban fedezzûk fel azt, amit Andauban oly nagy
hûségeskûvel fogadtunk, hogy ôrôkre megôrzûnk. Ôrizzûk-e
az andaui eskû szavât? Élûnk-e kôtelességûnkkel? Méltôk
vagyunk-e az otthon fiataljaihoz? Merjûk-e megvallani âl-
lâspontunkat? Hitet merûnk-e tenni olyan elhivatottsâggal
1956, a magryar szabadsâg, a magyar nép demokratikus
igénye mellett, mint ahogy azt ôk teszik?



Nézzûnk ônmagunkba, tartsunk lelkiismeretvizsgâlatot,
âlljunk legszigorûbb bîrânk, ônmagunk elé s îtéletûnk le-
gyen embert, magyart épîtô îtélet. S hogyha ez az embert épîtô
itélet igaz és ôszinte, akkor nem kell félnûnk, nem szabad
pesszimistâknak lennûnk; nem szabad nemzetsirokat magunk
elé idézôknek lennûnk. Akkor igenis erôt kelI meritenûnk
ônmagunkbôl, erôt kell meritenûnk az otthoni értelmiségi
magyarok bâtorsâgâbôl s az 1956-ban oly nagy hôsiességgel
elhalt bajtârsaink példâjâbôl.

Fazakas Ferenc ((San Francisco, CA) hozzâszôlâsa:

KIK DÔFTÉK HÂTBA
1956-OS SZABADSÂGHARCUNKAT?

1956 jûliusâban a vilâgon szétszôrôdott nemzeti emigrâciô
a tôrôkôkôn aratott nândorfehérvâri gyôzelem 500. évfor-
dulôjât ûnnepelte s a déli harangszôval emlékezett a két hôs
Jânosra, Hunyadira, a nagy kormânyzôra és olasz szârma-
zâsû hivére, Kapisztrânra, aki parasztsereg szervezésével
nagyban hozzâjârult a vilâgraszôlô gyôzelem kivivâsâhoz.

Mint a detroiti magyar kolônia egyik vezetôje, egy elô-
adâsban megemlékeztem az Arpâd-hâzi kirâlyokrôl, Szent
Istvânrôl, Szent Lâszlôrôl, a lovagkirâlyrôl, IV Bélârôl, a
mâsodik honalapîtôrôl, aki a tatârdûlâs utân ûjbôl felépî-
tette az orszâgot annak ellenére, hogy a muhi-pusztai vere-
ség utân a pâpai nuncius azt jelentette Rômâba, hogy a hârom
évszâzados magyar birodalom megszûnt. Elôadâsom befejezô
mondata igy hangzott: "Mindenhatô Isten, engedd meg,
hogy még egyszer prôbât és csodât tehessûnk!"

Hârom hônappal késôbb Budapest utcâin megtôrtént
a csoda, amely az egész vilâgot ûgy megrâzta, ahogy talân
a vilâgtôrténelemben még soha nem fordult elô s ahogy azt
csak Mécs Lâszlô zsenialitâsa tudta versbe foglalni s a késô
szâzadokra is érzékeltetni, amikor azt îrta a harcolô magyar
ifjûsâgrôl:

Ô, de szép vihart kavartâl,
Egy vilâg ajkân hôs lett a neved,
A kezed alâ tort tôrténelem

Csodâk hatârân vâgtatott veled!



Annak a ténynek, hogy otthon a mai fîatalsâg — kis
kivételtôl eltekintve — errôl a vilâgtôrténelmi eseményrôl
semmit sem tud, nem a fiatalsâg az oka, mert az otthoni ma
gyar nevelôk még csak elferditve sem emlîtik a — szerintûk —
"ellenforradalmat".

A vilâgtôrténelembôl sok, majdnem hihetetlen gigâszi
kûzdelmet ismerûnk: a Thermopûlai szorost védô 300 spâr-
tai harcos mind elesett a perzsa tûlerôvel szemben, az egri vâ-
rat a 2,000 magyar férfi és nô a romok kôzôtt is megvédte
a szâzezernyi tôrôkkel szemben; de azt, amit a pesti "srâc"
mûvelt a szovjetorosz tankok ellen, az minden hôsiességet
tûlszârnyal, mert nem hasonlô fegyverzettel ellâtott ellen-
felek kiizdôttek egymâssal, hanem a halâlraszântsâg szâllt
szembe a legmodernebb gyilkolô gépekkel.

De ugyanûgy a vilâgôsszeeskûvés is vilâgrekordot ért el
aljassâgban és ârulâsban, ahogyan ezt a maroknyi népet
cserbenhagytâk (mâr nem is tudjuk, hânyadszor), amikor
1956 november 4-én hajnalban 10 pâncélos orosz hadosz-
tâly (ami 200,000 harcost jelent), tôbb ezer nehéz tank,
tôbbszâz âgyû és bombâzô tâmadott Budapestre, rommâ lotte
a vârost; hâzrôl hâzra kutatva minden ellenâllôt agyonlôt-
tek, hernyôtalpak alâ tapostak, Szibériâba hurcoltak, 200,000
férfit, nôt és gyereket nyugat felé menekûlésre kényszeri-
tettek, hogy aztân évek mûlva az elfogott kiskorûakat, amint
18 éves korukat elérték, Kâdâr Jânos felakasztassa.

A szabad vilâg minden nagyvârosâban tîzezrek tûntettek,
kommunista székhâzakat romboltak, Pârizsban az Arc de
Triumphe-nâl 5 volt minisztereinôk menetelt az elsô sorban,
de egyébként az elmûlt ezer év tôrténelme ismétlôdôtt meg:
két pogâny kôzt egy hazâért magunkra maradtunk. Ez tôr-
tént IV Béla kirâlyunkkal, amikor a tatârok elôl menekûlve
Frigyes osztrâk herceg elôbb a kincseit rabolta el, majd
orszâgunk nyugati részét. A tôrôk ellen 150 éven keresztùl
folytatott kûzdelmûnkben ezt tették a Habsburgok is; Il
Râkôczi Ferencet is alaposan becsapta XIV Lajos, Trianon-
ban az orszâgrablôkat a keresztény Nyugat szabaditotta
rânk s a mâsodik vilâghâborû végén ugyanennek a Nyugat-
nak fegyverével gyilkolta, rabolta és erôszakolta végig orszâ-
gunkat az ûj keleti barbârsâg. 1956-os szabadsâgharcunkkal
kapcsolatban csak kerûlgetjûk a problémâkat, mintha va-



lami tabu volna az a kérdés, hogy kik voltak Hrushcsov
szôvetségesei.

Tôrténelmi tény, hogy Franco tâbornok spanyol kor-
mânya kész volt arra, hogy légi ûton fegyvereket szâilîtson
a magyar felkelôknek. A repûlôknek azonban Németor-
szâgban egyszer le kellett volna szâllniuk, hogy ûzemanya-
got vegyenek fel. Az amerikai kormâny minden erôvel râvette
az akkor még félig fûggetlen Adenauer-kormânyt, hogy erre
ne adjon engedélyt. Az is hizonyîtâst nyert, hogy az ameri
kai kormâny nemzethiztonsâgi tanâcsânak ùlésén a fegy-
veres erôk vezérkari fônôkein kîvûl csak a fôldmûvelésûgyi
âllamtitkâr, Ezra Taft Benson, aki jelenleg a mormon egy-
hâz vezetôhelyettese, volt az egyedûli, aki a szahadsâgharc
fegyveres megsegîtése mellett szavazott s ô vette râ Eisen-
hower elnôkôt, hogy a Szovjetuniôt a Magyarorszâgon elkô-
vetett kegyetlenségekért legalâhh erôsen îtélje el. Az elnôk
Bensont kérte meg egy ilyen elîtélô nyilatkozat megirâsâra,
amelyet "A Moral Change" cîmû tanulmânyâhan a szerzô
kivonatosan kôzôlt az igen nîvôs "American Opinion" cimû
havi folyôirat 1980 fehruâri szâmâhan. A szerzô cikkéhen
meglrja, hogy igen elszomoritotta, hogy az Egyesûlt Âllamok
kormânya megtagadta 1956-han a magyar szahadsâgharc
megsegîtését. Tervezete, amely — mint kormânynyilatkozat —
1956-han a "Polgârjogok Napjân" jelent meg, igy kezdôdik:

"A Magyarorszâgon elkôvetett hrutalitâs orgiâja a szahad
népek ôsszességéhen a horzadâly és ellenszenv érzéseit vâl-
totta ki. Szîvûnk megtelt szomorûsâggal. Legmélyehh egyiitt-
érzésûnket kûldjûk Magyarorszâg hâtor és szahadsâgszeretô
népének". Benson nem tudta, hogy Eisenhower elnôk —
amikor azt mondta, Budapest ezutân nemcsak fôldrajzi fo-
galom, hanem a szahadsâgszellem ôrôk szimhôluma is lesz, —
mâr nagyon jôl tudta, hogy kormânya egyidejûleg titkos
diplomâciai jegyzéket kûldôtt Titônak (âllitôlag Nagy Imre
kormânyânak szânta), amelyhen az volt, hogy az Egyesûlt
Âllamok kormânya nem nézi jô szemmel a Szovjetuniô ha-
târa mentén azokat a kormânyokat, amelyek harâtsâgta-
lanok a szovjettel szemhen. Ezt a tényt elôszôr Feighan ohiôi
kongresszusi képviselô fedte fel. (Beszédének szôvege a
Congressional Record 1960 augusztus 31-i szâmâhan a 17,407.
oldalon talâlhatô.)



Joseph Miller amerikai kôzîrô "Hungary Betrayed" dmû
kônyvében részletesen târgyalja Truman volt elnôk egyik
beszédét, amelyben az Eisenhower-kormâny nagy hûhôval
beinditott kelet-eurôpai felszabadîtâsi terveit târgyalta és
kijelentette, hogy Eurôpâban âltalânosan elfogadott nézet
szerint egy kelet-eurôpai forradalom kûlsô beavatkozâs nél-
kûl véres eltiprâsra van îtélve. Truman szô szerint a kôvet-
kezô kijelentést tette: "Ha az Eisenhower-kormânynak nincs
szândékâban a fegyveres megsegités, mint ahogy a magam
meggyôzôdése szerint nincsen, akkor piszkos politikât jât-
szik a vasfûggôny môgôtti népek életével, akiknek sorsa ûgy-
is korunk legnagyobb tragédiâja". Ezzel kapcsolatban tény-
ként megâllapithatjuk, hogy az amerikai félhivatalos Crusade
for Freedom âltal irânyîtott és pénzelt Radio Free Europe
leadôâllomâs még akkor is harcra és kitartâsra buzdîtott,
amikor mâr az amerikai kormâny megtagadta még megfî-
gyelôk kiildését is és a mészârlâst elindJtô titkos jegyzék is rég
elment Titônak.

Meg kell emlîtenem Anglia, Franciaorszâg és Izrael kôzôs
akciôjât a szuezi csatorna szabaddâ tétele érdekében, amelyet
fôleg mi, magyarok elôszeretettel ûgy kônyvelûnk el, hogy
ez szabadsâgharcunk megtorpedôzâsâra induit meg. A hâ-
rom szôvetséges ellen azonban az Eisenhower-kormâny azon-
nal hadikészûltségbe parancsolta a fôldkôzi-tengeri flottât és
igy Szuez megszâllâsâbôl nem lett semmi, amit fôképpen a
franciâk nem felejtettek el soha és sok borsot tôrtek az Egye-
sûlt Allamok orra alâ. Az Eisenhower-kormâny gyors elhatâro-
zâsa kizârôlag a Szovjetuniônak és a vele egy hûron pen-
dûlô marxista Nasser egyiptomi elnôknek az egyeduralmât
biztosltotta a csatorna mentén. A francia Charles de Gaulle
tâbornokot az 1962-es kubai vâlsâg idején megkérdezte egy
ûjsâgîrô, mi a véleménye a két nagyhatalom esetleges ôsz-
szecsapâsârôl. A tâbornok lakonikus vâlasza az volt, hogy csak
egy nagyhatalom van. És ez volt az igazsâg, mert a szovjet
atomfegyverzete jelentéktelen volt, plâne 1956-ban. Igy az
amerikai liberâlis uralmi rétegnek az a védekezése, hogy
bârmely amerikai beavatkozâs a magyar szabadsâgharcosok
oldalân atomhâborûhoz vezetett volna, nagyon âtlâtszô.

Mindszenty bîboros hercegprimâsunk 1973 szeptember
29-én New Brunswickban, a szabadban felâllîtott szôszék-



rôl kôrûlnézve meglâtta a hâztetôkôn elhelyezett és tâvcsô-
ves puskâval felszerelt par tucatnyi figyelô rendort, azt mond-
ta, ha az Egyesûlt Âllamok csak annyi katonât kûldôtt
volna Budapestre, mint amennyi rendôr ott New Brunswickon
az ô életére vigyâzott, Magyarorszâg nem lenne rabsâgban.
Hagyjunk fel tehât azzal, hogy a nyugati vezetôk naivsâgâ-
val, félrevezetésével, helyzet felnemismerésével, ostobasâ-
gâval vagy akâr gyâvasâgâval magyarâzzuk az 1956-os sza-
badsâgharc eltiprâsânak eltûrését, hiszen itt a legtudato-
sabb ârulâs és minden részletében pontosan kidolgozott
sâtâni megsemmisités tôrtént. Ha valaki ellenôrîzni ôhajtja
a tényeket, ime néhâny forrâsmunka: The Politician by Robert
Welch (Belmont Publishing Co., 478 oldal); The Eisenhower
Diaries, edited by R.H. Ferrel (W.W. Norton Co.,
N.Y.-London, 445 oldal); The Declassified Eisenhower by
Blanche Wiesen Cook (Doubleday Co., Garden City,
New York, 432 oldal).

SzôrényiÉva (Hollywood, CA) hozzâszôlâsa:

Mint a Szabadsâgharcos Szôvetség amerikai elnôke, fî-
gyelmeztetni szeretné a magyar nemzeti emigrâciôt a beépî-
tett kémek veszélyére. Tôttôsy Ernô Eurôpâbôl kûldôtt le-
vele s egy cikk alapjân azokrôl beszél, akik szovjet vagy hazai
megbizatâsbôl kettôs feladatot végeznek: hagyomânyos kém-
kedést folytatnak és e mellett szubverziv tevékenységet is ki-
fejtenek, a nemzeti emigrâciô soraiban ellentéteket, szét-
hûzâst szitanak. Egy cikkbôl idéz, amely a szubverziv munkât
végzô, sokszor amatôr "vakond" munkâjât részletesen is-
merteti. Ennek a munkânak veszélyességét fokozza, hogy
amatôr végzôi sokszor nem tudjâk, milyen feladatot végez
nek. Erre a felszôlalô példât is emlit. Megitélése szerint a
Szabadsâgharcos Szôvetségnek kûlônleges feladata, hogy
ezekkel a beszivârgôkkal vagy beépitett kémekkel felvegye
a harcot. Erre mâr csak azért is szûkség van, mert az ottho-
niak hangja maris bâtrabb, mint a mienk.

Lôte Pdl dr. hozzâszôlâsa:

Arra hivja fel a jelenlevôk figyelmét, hogy Mindszenty
biboros szobra a tanâcskozâs helyéhez egész kôzel van, a szo-



bor talapzatân viszont a Magyar Szabadsâgharcos Szôvet-
ség emléktâblâja lâthatô, amelyet érdemes megtekinteni.
Végiil bemutatja a gyûlésen jelenlevô lengyel vendéget, aki
néhâny szôt szeretne szôlni.

Petrowski Zbigniew dr. (Varsô, Lengyelorszâg) felszôlalâsa:

Meleg szavakkal angolul kôszônti a szabadsâgharcos
ankéton jelenlevôket, majd az 1956-os magyar forradalmat
megelôzô lengyel, fôleg poznani eseményeket ismerteti, a
hagyomânyos lengyel-magyar barâtsâg jelentÔségét méltatja.
Megemlîti az 1980-ban elindîtott Solidaritas mozgalom si-
kerét, amelyet 10 milliô lengyel munkâs ôsszefogâsa ered-
ményezett. Ennek a mozgalomnak, mint a varsôi egyetem
professzora, aki az egyik clevelandi egyetem vendégtanâra-
ként tartôzkodik itt, ô is tagja. Reméli, hogy az évszâzados
lengyel-magyar ôsszefogâs gyiimôlcseként mindkét orszâg
hamarosan ki tudja vlvni teljes fûggetlenségét.

Ft. Vitéz Badn, O.P.M. (Youngstown, OH):

Hâlâs kôszônetet mond az ankét rendezôségének, elôadôi-
nak és hozzâszôlôinak, valamint a hallgatôsâgnak, majd kiilôn
Nddas Jdnos dr.-nak, aki lehetôvé tette az ankétnak a XXI.
Magyar Talâlkozô keretében tôrténô megrendezését. Az a
meggyôzôdése, hogy a 25. évfordulôrôl valô megemlékezés
kapcsân elhangzott gondolatok meghozzâk a maguk gyakorlati
eredményeit is.

Megemlékezések

SujdnszkyJenô (Pârizs, Franciaorszâg);

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS OKAI

{A Franciaorszdgi Magyar Szabadsdgharcos Szôvetség elnô-
kének francia nyelven az "Ecrits de Paris" cimû francia ha-
vilap 1982 februdri szdmdban megjelent megemlékezése,
amelyrôl a "Rivarol" cimû pdrizsi hetilap 1982 mdrcius 11-i
szdma megdllapûotta, hogy az tanûsdgtétel, amelyet el kell
olvasni, mert bebizonyûja, hogy "Magyarorszdg,...amely a



legvégsôkig harcolt a Vôrôs Hadsereg ellen, Nyugat-Eurôpdt a
bolsevizdlôdâstôl mentette meg".)

Az 1956-os magyar forradalom ôta 25 év telt el, s ez az idô
mâr elegendô torténelmi tâvlatot nyûjt az akkori események
târgyilagos vizsgâlatâra.

Nézzûk meg tehât mindjârt elôljârôban, milyen okok
vâltottâk ki a forradalmat. Egyes nyugati tôrténészek szerint
a mozgalom magyar baloldali értelmiségiek kôrébôl induit,
akik a desztâlinizâciô folytân leleplezett dolgok miatt csa-
lôdtak a marxista tanokban, s 1956 nyarân a Petôfi Kôrben
tômôriiltek és nyiltan kezdték birâlni a rendszert. A magyar
forradalom okainak ez a magyarâzata azonban téves; az
igazsâg ettôl lényegesen eltér. A forradalom elsô csîrâi mâr
11 éwel korâbban, 1945-ben, a mâsodik vilâghâborû végét
kôvetô elsô hônapokban megvoltak. A szovjet katonâk és a
politikai rendôrség magatartâsa ugyanis akkor a magyar
lakossâggal szemben oly brutâlis és embertelen volt, hogy
a magyar nép rôgtôn észrevette: nem a fasiszta uralom alôl
szabaditottâk fel, hanem idegen elnyomâs és diktatûra alâ
keriilt, s az ûj zsarnoksâg még jobban elnyomja, mint a hit-
leri rendszer. A szovjet hadosztâlyok segltségével Magyar-
orszâgra kényszerîtett ûj rendszer ellen kifejtett ellenâllâs évrôl
évre terebélyesedett, sôt még a munkâsosztâlyra is kiterjedt.
îgy érthetô csak, hogyan robbant ki 1956-ban a nép haragja.

A nyugati vilâg nem sokat, sôt ûgyszôlvân semmit sem
tudott errôl a szovjetellenes mély ûtâlatrôl, amely a magyar
nép lelkét betôltôtte s amely gyakorlatban 1945-tôl kezdve
tôbb titkos ellenâllâsi hâlôzat megszervezésében nyilvânult
meg. Igaz, hogy a kommunista rendôrség, a rettegett és gyû-
lôlt AVO (Allamvédelmi Osztâly), amelyet a szovjet KGB
(akkoriban ezt NKVD-nek, majd MVD-nek nevezték) szer-
vezett meg, éberen és a legerôsebb terrorral ôrkôdôtt, hogy
semmi se szivârogjon ki, ezért az iratokat az AVO pâncél-
szekrényeiben lakat alatt tartottâk. Mig 1945 utân az ûgy-
nevezett "hâborûs bûnôsôk" perei nyilvânos târgyalâsokon
folytak le és a sajtô is ismertette ôket, addig a szovjetellenes
ellenâllôk pereit zârt târgyalâsokon ejtették meg és âltalâban
a sajtô is hallgatott rôluk. A nyugati kôzvélemény îgy — a
hâborûs bûnôsôk perein Idvul — csak Mindszenty biboros és



Rajk Lâszlô pereirôl értesûlhetett. Ez a két eljârâs azonban
nem fûggôtt ôssze az ellenâllô hâlôzatok ûgyeivel. Mindszenty
bîboros perével a kommiunista rendszer a magyar katolikus
egyhâzat kîvânta megtôrni, s a nagy és szent fôpapnak a
magyar népre gyakorolt szellemi befolyâsât akarta megszùn-
tetni. Rajk pere pedig csak egy Sztâlin âltal elrendelt szok-
vânyos tisztogatô eljârâs volt a kommunista pârton belûl."
A két par nagy port vert fel, de sem Magyarorszâgon, sem
Nyugaton jôformân semmit sem tudtak a sokszâz egyéb per-
rôl, amelyek sorân a magyar kommunistaellenes ellenâllô-
kat a legnagyobb titokban itélték el.

Ennél a pontnâl kénytelenek vagyunk ôsszehasonlitâst
tenni a vilâg baloldali értelmiségi rétegétôl agyonszapult
Franco-rendszer és a magyar kommunista rezsim kôzôtt.
Néhâny éwel ezelôtt tiltakozâsok felhâborodott âradata
zûditotta el a vilâgot a Franco-rendszerrel szemben, miutân
a spanyol birôsâgok halâlra îtéltek 5-6 baszk terroristât,
akik véres merényletek és gyilkossâgok elkôvetôi voltak.
Ennek ellenére a nyugati demokrâciâk mindent elkôvettek,
hogy kiragadjâk ôket a hôhér kezébôl. Mint mindig, ebben a
mozgalomban is az értelmiségiek jâtszottâk a vezetô szere-
pet, bâr néhâny âllam kormânya hivatalosan is kôzbelépett.
A legmeglepôbb az volt, hogy a francia televîziô munka-
târsai szabadon kereshették fel Spanyolorszâgban a halâlra
Itéltek csalâdtagjait és ûgyvédjeit, kik ily môdon nyiltan
tiltakozhattak az itéletek ellen. A Franco-rendszer tehât nem
volt igazi diktatûra!

De mindjârt meg kell jegyeznûnk azt is, hogy a Franco-
ellenes baszk ellenâllôktôl eltérôen a szovjetellenes magyar
ellenâllôk sohasem ôltek meg ârtatlan embereket. A mi el-
lenâllâsunk abban nyilvânult, hogy rôplapokat osztogat-
tunk s titokban fegyvert gyûjtôttvink arra az esetre, ha netân
hâborû tôrne ki a Szovjetuniô és a nyugati orszâgok kôzôtt,
hogy az OTAN csapatait a vôrôs hadsereggel szemben meg-
segîthessûk. A magyar ellenâllâs ezen kivûl a kôvetkezô te-
vékenységeket folytatta: kisebb gazdasâgi szabotâzs-cselek-
ményeket a rendszer gryengîtésére; a politikai rendôrség âl
tal kôrôzôtt személyek bujtatâsât; a szovjet laktanyâk tele-
fonvonalainak megrongâlâsât; a vôrôs hadsereget dicsôîtô



emlékmûvek lerombolâsât; kapcsolat keresését a nyugati hatal-
makkal s azok tâjékoztatâsât a kommunista âllamrendszer
embertelen tetteirôl; a teljesen lezârt vasfûggônyôn hézagok
nyitâsât, hogy azokon keresztûl a veszélyeztetett emberek
Nyugatra menekûlhessenek. Ellenâllôink ezen tûlmenôleg
sztrâjkok szervezését is megkisérelték egyes ûzemekben a
munkaviszonyok megjavîtâsa céljâbôl, a kommunista had-
seregre vonatkozô adatokat gyûjtôtték és a szovjet erôk
Magyarorszâgon âllomâsozô egységeit figyelték és tartottâk
szâmon. A sztâlini kommunista rendszer idején ilyen munkât
fejtett ki a magyar ellenâllâs és semmi kôze sem volt a
Franco-ellenes baszk ellenâllôk véres merényleteihez. De e
nagy kûlônbség dacâra a kommunista kormâny kegyetlensége
sokkai kérlelhetetlenebb volt velûk szemben, mint a Franco-
rendszer szigora az ottani ellenâllôkkal szemben.

A kommunista politikai rendôrség 1949-ben ellenâllô
tevékenysége miatt letartôztatta Bilkey-Pap Zoltân egyetemi
hallgatôt az orvosi karrôl. Szûlei természetesen mindent
elkôvettek, hogy megtudjâk, mi lett gyermekûkkel, melyik
bôrtônbe keriilt, mivel vâdoljâk, milyen bùntetésre îtélték.
De kérdéseikre sehonnan nem kaptak vâlaszt. Hét teljes évet
tôltôttek el a legnagyobb aggodalmak kôzôtt, teljes bizony-
talansâgban. Legelôszôr 1956 oktôberében, a forradalom
idején értesûltek fiûk sorsârôl. Miutân a felkelôk elfoglaltâk
az egyik borzalmas politikai bôrtônt, az ott talâlt titkos
ûgyiratok kôzt ott volt a hivatalos nyugta az egyik politikai
perekkel foglalkozô ûgyész alâirâsâval, amelyben elismeri,
hogy egy bizonyos pénzôsszeget vett fel Bilkey-Pap Zoltân
halâlraitélt személy kivégzésére tôrtént kiszâllâsâért. Ez a
nyugta 1952-ben kelt. Ennek értelmében tehât a szerencsét-
len szûlôk 1956-ban tudtâk csak meg, hogy fiûkat 1949-ben
tôrtént letartôztatâsa utân 1952-ben felakasztottâk! S akko-

riban hâny mâs, ehhez hasonlô tragédia zajlott le Magyar
orszâgon!

1946-tôl 1955 végéig tôbb mint ezer halâlos îtéletet
hajtottak végre titkos ellenâllâsi perek folytân, és tizezrével
vetették bôrtônbe az ellenâllôkat. A spanyolorszâgi baszk
halâlraîtéltek neveit a sajtô széles kôrôkben ismertette, s igy
a vilâg kôzvéleménye kôzbenjârhatott értûk. De ki hallott
valaha is Matôk Leôrôl, errôl az 1951-ben kivégzett fîatal



magyar diâkrôl, aki akasztâsa pillanatâban hazafias verset
szavalt, s a politikai rendôrség egy teherautô hatalmas
motorjât volt kénytelen bekapcsolni, hogy fedje a halâlba
indulô hangjât? Vagy ki ismeri a 3 munkâs és vasutas nevét:
Désaknayét, Szécsényiét és Jakabét, akiket 1955 novemberé-
ben akasztottak fel ellenâllô tevékenység miatt? S ki tud a
tôbbi ezernyi kivégzettrôl? Hôsiességiiket nem hirdeti
sehol semmiféle mârvânytâbla. Még sirjuk is névtelen és jel-
telen, még kereszt sincs rajtuk. S ezekben az ellenâllô cso-
portokban nem volt semmi megkûlônbôztetés; sem faji,
sem vallâsi, sem târsadalmi, sem politikai alapon. Ott csak
magyarok voltak, akik azt akartâk, hogy Magyarorszâgon
szabad és fûggetlen nemzet éljen.

A magyar nép lelkisége régesrég szemben âllott a
marxista-leninista ideolôgiâval. A magyar antikommuniz-
mus nem 1945-ben szûletett, amikor a Vôrôs Hadsereg

megszâllta az orszâgot, hanem jôval korâbban. Valamennyi
kôzép- és kelet-eurôpai nép kôzûl minden bizonnyal a ma
gyar nemzet âllt legélesebben szemben a kommunizmussal.
S erre meg is volt minden oka, hiszen a magyarsâg mâr
1919-ben, Kun Béla uralma idején megismerte a kommu-
nizmus igazi arcât. Ha nem is tartott sokâ, az akkori vôrôs
terror szôrnyû volt Magyarorszâgon és mély nyomot hagyott
a nép emlékezetében. A kommunista ideolôgiânak ez az in-
dokolt elutasîtâsa volt egyébként egyik oka annak is, hogy
Magyarorszâg 1939 elôtt milyen politikai irânyzatot kôve-
tett, s hogy a mâsodik vilâghâborûban miért kerûlt a hitleri
Németorszâg tâborâba.

Elôszôr is az 1920-as trianoni békeparancs megfosztotta
Magyarorszâgot ezeréves terûletének kétharmadâtôl, s ha
abbôl sikerûlt valamit visszaszerezni, az a hitleri Német-
orszâgnak és Mussolini Olaszorszâgânak volt kôszônhetô.
Logikus nemzeti érdek kôvetelte meg, hogy Magyarorszâg
a német-olasz tengely felé tâjékozôdjék s ne keressen kap-
csolatot Franciaorszâggal és Nagy-Britanniâval, mivel ez
a két hatalom minden jogos magyar kôveteléssel szemhen
kôzônyôs, sôt ellenséges volt. Milyen lett volna a francia
politikai orientâciô, ha Franciaorszâg geopolitikai helyzete
olyan lett volna, mint Magyarorszâgé? A franciâk ilyen
adottsâgok kôzôtt szintén csak sajât nemzeti érdekeikre lettek



volna tekintettel, mint ahogy azt mâs szempontok kizârâsâ-
val Magyarorszâg tette. Az adott helyzetben Magyarorszâg
sem jârhatott el mâsként.

Mâsodszor pedig ne felejtsûk el, hogy a mâsodik vilâg-
hâborû ûgy tort ki, hogy a hitleri Németorszâg és a Szovjet-
uniô megtâmadta és lerohanta Lengyelorszâgot. Francia-
orszâg és Nagy-Britannia ekkor viszont a két tâmadô kôzùl csak
Németorszâg ellen inditott hâborût, majd a két orszâg had-
serege (de Gaulle tâbornok francia részrôl) csak ezt a tâ-
madôt tekintette ellenségnek, a mâsik tâmadô azonban szô-
vetséges lett. Magyarorszâg helyzete ugyanez volt, de ellen-
tétes elôjellel: mi is hadiâllapotba kertiltûnk Lengyelorszâg
egyik tâmadôjâval, a Szovjetuniôval, mig a mâsik tâmadô
fél szôvetségesûnk lett. Politikailag tehât nem érhet ben-
nûnket kifogâs.

Térjûnk most râ a kérdés erkôlcsi szempontjaira is.
Nem vitathatô, hogy a Harmadik Birodalom koncent-

râciôs tâborokat âllîtott fel, ahol sok milliô ârtatlan ember

vesztette életét. Ezt vetik âllandôan Németorszâg szemére.
Ugyanakkor viszont mindenki tudja azt is, hogy Sztâlin
ugyanezt tette, csak még sokkal, de sokkal nagyobb mérték-
ben! Ennek alapjân jogosan tehetô fel a kérdés, vajon miért
viselhetik biiszkén a "Normandie-Niemen" repûlôalakulat
tisztjei és altisztjei szovjet kitûntetéseiket, amelyeket vitéz-
ségûkért Sztâlin vôrôs hadseregétôl kaptak, s ugyanakkor
miért kell szégyenkezve dugdosniuk egyes magyar harcosok-
nak a keleti harctéren tanûsitott bâtorsâgukért kapott né-
met kitûntetéseiket, amelyeket âllitôlag a hitleri halâltâ-
borok beszennyeztek. Ha ez igy van, akkor miért nem feke-
tîtették be a francia katonâk szovjet kitûntetéseit a sztâlini
tâborok, amelyekben ugyancsak ârtatlan embermilliôk pusz-
tultak el? A magyar katonâk talân nagyobb mértékben vol-
tak felelôsek a hitleri koncentrâciôs tâborokért, mint a szabad
francia haderô tagjai vagy a "Normandie-Niemen" repûlôala
kulat annyit ûnnepelt pilôtâi a szovjet koncentrâciôs tâborok
ért? Persze, az elôbbiek a legyôzôttek, az utôbbiak a gyôztesek
oldalân kerûltek ki a hâborûbôl...

A politikai és erkôlcsi szempontok mérlegelése utân most
arra a tôrténelmi tényre kell felhîvnunk a figyelmet, hogy
a hitleri Németorszâg szôvetségesei kôzûl a magyar hadsereg



volt az egyetlen, amely a hâborû végéig a német Wehrmacht
mellett harcolt, s nem futott ât a mâsik tâborba, amikor
a német gyôzelem mâr kizârtnak lâtszott. Erre a tényre azon-
ban szemrehânyâsként Franciaorszâgban csak azok hivat-
kozhatnak a magyar katonâkkal szemben, akik nem fogtak
fegyvert a németekre, akik kommunistâk és egész Eurôpa
bolsevizâlâsât Idvânjâk. A tôbbi francia, aki a szabadsâg és
a demokrâcia elveit hirdeti, bârmilyen politikai pârthoz tar-
tozik is, nem jogosult ezt a magyaroknak feirôni. Ellenkezô-
leg, hâlâs lehet a magyar harcosoknak azért, hogy a hâborû
végéig folytattâk a kûzdelmet a Vôrôs Hadsereg térhôdîtâsa
ellen. Hiszen éppen ezeknek a végsôkig kitartô katonâknak
kôszônhetô, hogy 1945-ben Nyugat-Eurôpâban nem a kom
munistâk kerûltek uralomra, s hogy a vasfûggôny a magyar-
osztrâk hatâr mentén gordûlt le!

Vizsgâljuk csak meg a tényeket. Németorszâgnak Eurô-
pâban ôt szôvetségese volt: Olaszorszâg, România, Finnor-
szâg, Magyarorszâg és Bulgâria. Nem szâmît kôzéjûk Szlo-
vâkia és Horvâtorszâg, mert ez a két orszâg a mâsodik
vilâghâborû elôtt nem volt fûggetlen âllam. Hitler hozta
ôket létre. Elsônek Olaszorszâg âllt ât a mâsik tâborba 1943
szeptemberében. De a keleti arcvonal ezutân még csaknem
egy éven ât tôbbé-kevésbé szilârdan âllt.

1944 nyarân Németorszâg még szâmithatott tôbbi szô-
vetségesére, de a Wehrmacht, mivel két arcvonalon, keleten
és nyugaton harcolt, nem tudta egész erejét a Vôrôs Hadse
reg ellen latba vetni, s îgy a szovjet erôk nyomâsa s Nyugat
felé tôrése egyre komolyabb méreteket ôltôtt. 1944 augusz-
tus 23-tôl kezdve azonban katasztrôfâk sorozata zûdult a

Harmadik Birodalomra. Néhâny nap leforgâsa alatt az
egész keleti arcvonal ôsszeomlott. România fegyverszûnetet
kért a Szovjetuniôtôl és fegyveresen szembefordult Német-
orszâggal. A român kôpônyegforgatâsnak az lett a kôvet-
kezménye, hogy a Wehrmacht egy héten belûl 15 hadosz-
tâlyt vesztett el Româniâban. Ezeket Malinovszky mâsodik és
Tolbuchin harmadik ukrân hadserege kerîtette he és sem-
misîtette meg. Ezek utân a Vôrôs Hadsereg kônnyen ât-
léphetett a Kârpâtokon és gyors ûtemben kôzeledhetett
Ausztria felé. Néhâny nappai késôbb Finnorszâg és Bulgâria



is felmondta a német szôvetséget. 1944 szeptemberében
tehât a keleti harctéren mâr csak a magyar hadsereg kûz-
dôtt tovâbb a németek oldalân.

Nem nehéz elképzelni, mi lett volna a kôvetkezmény,
ha Magyarorszâg is âtâll ekkor az ellenfélhez. Akkor u-
gyanis 120 szovjet hadosztâly (a 2., 3. és 4. ukrân front) volt
bevetve ezen a frontszakaszon. A roman és bolgâr csapa-
tok tâmogatâsâval ez a haderô igen hamar elérte volna az
osztrâk hatârt, ha a 24 magyar hadosztâly is âtâll a Vôrôs
Hadsereg oldalâra és a német katonâk hâtâba lô, mivel
Magyarorszâgon akkor csak 16 német hadosztâly harcolt.
Az erôviszonyok 9:1 arânyra csôkkentek volna le a Szov-
jetuniô javâra. A 16 Wehrmacht és fegyveres SS-hadosztâlyt —
a katonâk minden bâtorsâga és harcértéke dacâra — egy-
hamar bekeritették és megsemmisîtették volna a tûlnyomô
szâmbeli fôlényben levô erôk. Az Északi-Kârpâtoktôl le egé-
szen a Balkânig hatalmas, tâtongô rés tâmadt volna Sztâlin
csapatai elôtt, Bées még szeptember vége elôtt, majd to-
vâbbi pâr héten belûl egész Ausztria elesett volna. Ezek
utân a Vôrôs Hadsereg még 1944 ôszén mélyen behatolha-
tott volna Bajororszâg szîvébe és a Harmadik Birodalom
kapitulâciôjakor a szovjet haderô elérte volna a Rajnât is.
Valôszinû, hogy ebben az esetben a francia és olasz
kommunista szabadcsapatok megragadtâk volna e kedvezô
alkalmat s mindkét orszâgban magukhoz ragadtâk volna
a hatalmat, igy megvalôsitottâk volna Sztâlin âlmât! A nyu-
gati szôvetséges hatalmak vezetôit ugyanis ekkor csak az az
egyetlen cél vezérelte, hogy térdre kényszeritsék Németor-
szâgot, Sztâlin szeme azonban mâr a messzi jôvôbe nézett.
1944-tôl kezdve, amikor a német vereség bizonyosra vehe-
tô volt, Sztâlin a Harmadik Birodalom bukâsâhoz kôtôtte
egész Eurôpa bolsevizâlâsât. E miatt kivânta Sztâlin a német
erôk ûldôzôbe vétele ûrûgyén, hogy csapatai a hâborûs cse-
lekmények befejezéséig minél messzebb hatoljanak elôre
Nyugaton.

De Sztâlin szâmîtâsa meghiûsult azon, hogy a magyar
hadsereg nem fordult a németek ellen, hanem tovâbb har
colt a szovjet hadsereggel szemben, a németek idôt nyer-
tek s megerôsitést vonhattak ôssze a keleti harctérnek ezen
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a szakaszân. A magyar egységekkel egyûttmûkôdve îgy erôsen
lelassîtottâk a Vôrôs Hadsereg Nyugat felé tôrését.

Idézziink néhâny korabeli bizonyîtékot a magyar és né-
met erôk rendkîvûli ellenâllô képességérôl 1944 ôszén és 1945
telén.

Lâssuk csak, mit îrtak akkoriban a kûlônbôzô francia
ûjsâgok. A "Le Figaro" 1944 november 5-i szâmânak cîm-
lapjân azt olvassuk: "Budapest eleste kiiszôbôn dllônak Idt-
szik". A "L'Aube" cimû ûjsâg vastag cîmszô alatt ugyanezen
a napon azt îrja: "Szovjet pdncélosok Budapest elôtt". A
"Défense de la France" pedig ezt jelenti: "Szoxjjet pdncélo
sok Budapest elôvdrosaiban".

1944 november 8-ân a "Le Figaro" ismét vastag betûvel
îrja: "A szovjet elôôrsôk tûllépték Budapestet, ahol sûlyos
utcai harcok dûlnak".

A pârizsi ûjsâgok jôslatai tévedtek, mert Budapest nem
1944 novemberében esett el, hanem csak hârom hônappal
késôbb, 1945 februâr 13-ân, miutân két hônapon keresztûl
be volt kerîtve. Errôl a "Historia Magazine" (Vl. kôtete,
Tallandier kiadâsa) îgy îr:

"1945 februâr 13-ân kerûlt tehât Budapest 51 napos
ostrom utân teljes egészében a Vôrôs Hadsereg kezébe. A
harcok méretének bemutatâsâra elég râmutatni arra, hogy
a 70,000 védô kôzûl 50,000 vesztette életét. Az orosz veszte-
ségeket nem ismeri senki pontosan, annyi bizonyos viszont,
hogy a Vôrôs Hadsereg a magyarorszâgi hadjârat sorân
500,000 halottat kônyvelt el. Teljes târgyilagossâggal fel
lehet tehât tételezni, hogy a budapesti csata halottai ennek
legalâbb 10%-ât tették ki, ami 50,000 fôt jelent; kôvetke-
zésképpen 51 nap alatt ôsszesen 100,000 ember hait meg
akkora terûleten, amely Pârizs terûletének csak egyharmada;
mâs szôval naponta 2,000 ember 7 héten ât! Ha meggon-
doljuk, hogy az amerikaiak az egész hâborûban ôsszesen
250,000 katonât, Nagy-Britannia pedig 350,000 embert
vesztett, a 100,000 budapesti halott mindennél jobban bi-
zonyîtja Budapest ostromânak hevességét".

Meg kell itt jegyeznûnk, hogy a 70,000 budapesti védô
kôzûl 33,000 volt a német és 37,000 a magyar harcos.

Az utolsô magyar falu 1945 âprilis 4-én kerûlt szovjet
megszâllâs alâ, s ez csak ûgy volt lehetséges, hogy a magyar



hadsereg utolsô percig harcolt. A Vôrôs Hadsereg Bécset
nem tudta elfoglalni 1944 ôszén, hanem csak 1945 âprilis
10-én! Nyugat-Eurôpa ily môdon kerûlte el a katasztrôfât:
a bolsevista uralmat. Mindez tôrténelmi tény, tôrténelmi
igazsâg, amit sajnos ma még a legtôbb tôrténész és ûjsâgîrô
nem mer bevallani îrâsban. Ritka, kivételes esetben néha
mégis fel lehet fedezni ezt az igazsâgot diszkrét fogalmazâs-
ban, bizonyos cikkekben, példâul a "Le Figaro" 1969 no-
vember 4-i szâmâban "Egy kis kezdôbetûvel irt ellendllâs"
cîmmel:

"Feledésbe meriil immâr a hâborû végén tett szemrehâ-
nyâs, amely szerint a magyarok szâmunkra csak Hitler csat-
lôsai voltak, hiszen âdâz védelmûk, amellyel a magyar fôl-
det tartottâk, tôbb hônappal késleltette a szovjet pâncélosok
behatolâsât Ausztriâba, sot Bajororszâgba"...

Magyarorszâg persze szôrnyû ârat fizetett azért, hogy
Sztâlinnak ellen mert âllni. A magyarokat tômegesen vetet-
ték bôrtônbe és hurcoltâk el, itélték halâlra. A szovjet ter
rer mindenûtt megjelent. Ennek egyik legborzasztôbb pél-
dâja Nagydobrony kôzség sorsa. Ez a kis falu 5,200 lelket
szâmlâlt Észak-Magyarorszâgon, 1945-ben a szovjet meg-
szâllô hatalom bekebelezte s ma szovjet terûleten lenne.
1946 nyarân a szovjet hatôsâgok lefoglaltâk a falusi lakos-
sâg egész évi termését, hogy igy kényszeritsék be a kolhozba.
De a kétségbeesett fôldmûvelôk a helyett, hogy beadtâk
volna a termést, 1946 jûlius 17-én inkâbb felgyûjtottâk és
elégették. A megtorlâs gyors volt és hajmeresztô. A Vôrôs
Hadsereg egy zâszlôalja kivonult és bekeritette Nagydobronyt,
majd szovjet légierôk jôttek az uzsgorodi (1945-ig ez a ma
gyar vâros az Ungvâr nevet viselte) repûlôtérrôl és bombâzni
kezdték a falut. A hâzak egymâsutân gyulladtak ki és dôltek
ôssze. A falut kôrtilvevô katonasâg megakadâlyozta, hogy a
lakossâg az égô kôzségbôl kimenekûljôn. 5000 magyart ôltek
meg akkor, és csak 9 személynek sikerûlt megmentenie éle-
tét; ezek késôbb âtszôktek a hatâron.

Nagydobrony kôzséget egyszerûen letôrôlték a térkép-
rôl. A szovjet hatôsâgok a pusztîtâs utân tômegsirokba
temették el a halottakat, teljesen leromboltâk az elszenese-
dett falakat, majd felszântattâk a fôldet s oda kôlest vettet-



tek. Mindenki ismeri Oradour-sur-Glane kôzség nevét,
ahol a "Das Reich" SS-hadosztâly 1944 jûnius 10-én 642
polgâri személyt mészârolt le, de Nagydobrony tragédiâjâ-
rôl a vilâg kôzvéleménye nem szerzett tudomâst, pedig ott
5,000 magyar polgâri személy pusztult el ârtatlanul.

Sûlyosbitô kôrûlményként terheli a szovjet hadsereget
az a tény, hogy ezt a gaztettet béke idején, 1946-ban, a hâ-
borû utân egy éwel kôvették el!

Nem nehéz elképzelni, mekkora brutalitâssal kezdték
meg a Vôrôs Hadsereg âltal elfoglalt orszâgok bolsevizâlâ-
sât. De a hivatalosan megszervezett kegyetlenségen Idviil a
szovjet katonâk egyéni magatartâsa a polgâri lakossâg felé
âltalâban szintén minôsîthetetlen volt. Még a hadicselek-
mények befejezése utân is tôrténtek nagy szâmban és egészen
1946-ig erôszakos nemi cselekmények, fosztogatâsok, ron-
gâlâsok, testi bântalmazâsok. A szovjet katonâk huligân,
embertelen viselkedése a magyar lakossâgot mélyen meg-
dôbbentette. A legvisszataszitôbb az volt még ebben a
helyzetben, hogy a magyarokat arra kôtelezték, ûnnepeljék
s hâlâval illessék a szovjet "felszabadîtôkat", s tiszteletûkre
a vârosok és a falvak emlékmûveket âllîtsanak fel. A Vôrôs

Hadsereg âltal Magyarorszâgra râkényszeritett kommunista
rendszer ily méretû cinizmusa a magyar nép lelkét vérig
sértette. A kommunistâk uralma osztatlan volt és mindenre

olyannyira kiterjedt, hogy az 1950-es években a magyar
munkâsosztâly is elvesztette minden illûziôjât s maga lett a
kommunista kormânyzat legâdâzabb ellensége. Az ellenâllô
csoportok tagjai kôzt egyre nôvekedett a munkâsok szâma.
S amikor a munkâsosztâly csaknem teljes egészében a
kommunizmus ellen fordult, minden feltétel megvolt arra,
hogy szovjetellenes forradalom tôrjôn ki, mihelyt erre al-
kalom nyîlik.

1956-ban a desztâlinizâlâs, majd a Poznan kôrnyékén
lezajlott lengyelorszâgi események (1956 jûnius) léket vertek
a szovjet tômb addig merev és légmentesen elzârt falâba, s
a magyar nép hosszû éveken ât felgyiilemlett haragja az
îgy kinyilt résbe azonnal betôdult. Pâr ôra leforgâsân belûl
ôsszeomlott a totâlis âllam egész épîtménye. Sem az AVO,
a rettegett magyar politikai rendôrség, sem a kommunista



rendszer hadserege nem volt képes bârmit is tenni a nép-
harag kirobbanâsânak megakadâlyozâsâra, amely orkân-
ként mindent elsôpôrt.

1956 oktôber 23-ân robbant ki a forradalom s mâr ok-
tôber 24-ének éjszakâjân Moszkva arra kényszerûlt, hogy
magyarorszâgi hârom hadosztâlyât, nevezetesen a 2. és 17.
gépesîtett és a 92. pâncélos hadosztâlyt bevesse. Ezen kîvul
Oroszorszâgbôl és Româniâbôl az ott riadôztatott szovjet
katonai egységek is Magyarorszâg felé kezdtek vonulni. A
Kreml urai azt hitték, hogy hamar el tudjâk fojtani a ma
gyar felkelést, de a kôvetkezô napok eseményei olyan mâs,
nem vârt irânyba fejlôdtek, amely az egész vilâgot bâmulat-
ba ejtette és Moszkvât is megijesztette. A magyar felkelôk —
nagryobbrészt munkâsok, egyetemi hallgatôk és serdûlô fiatalok
— puskâval, hadiûzemekben talâlt grânâtokkal, géppisz-
tolyokkal és Molotov-koktélokkal eredményesen vették fel
a harcot a modem szovjet pâncélosokkai, a T 54-esekkel és
az SU 152-es 42-tonnâs roman lôvegekkel.

A heves csata fôleg Budapesten egy héten ât tartott. A
fôvâros ûtjain és kôrûtjain szétlôtt szovjet harckocsik és egyéb
pâncélozott jârmûvek hevertek. 1956 ôszének ezekben a
tragikus napjaiban a magyar felkelôk ezrével haltak meg a
szabadsâgért. Kiérdemelték az egész vilâg bâmulatât. Oktô
ber végére a szovjet erôk kifâradtak. Moszkva Mikojân kôz-
vetitésével fegyverszûnetet kért s megîgérte, hogy kivonja
Magyarorszâgrôl a szovjet csapatokat. A Vôrôs Hadsereg
pâncélosai valôban el is hagytâk Budapestet. Az egész orszâg
ôrômujjongâsban tort ki: végre szabadok vagyunk!

Sajnos azonban, ez az annyi vérrel kiérdemelt szabad-
sâg csak hârom napig tartott: november elsejétôl harmadikâig.
Ez alatt a hârom nap alatt Moszkva ûjabb 18 hadosztâlyt
vezényelt Magyarorszâgra 250,000 katonâval és 4,000 harc-
kocsival. De a magyar felkelôk megtartottâk derûlâtâsukat
és betartottâk a fegyverszûnetet. Hittek naiv môdon a szov
jet vezetôk adott szavânak. S az is meggyôzôdésûk volt, hogy
a nyugati hatalmak nem tûrik, hogy Moszkva ismét râtegye
kezét Magyarorszâgra. Ez alatt a hârom nap alatt megkez-
dôdôtt tehât Magyarorszâgon az élet teljes ûjjâszervezése.
Az ûzemekben munkâstanâcsok jôttek létre. A magyar fel-



kelôk ôsszetépték a kommunizmus mosolygô âlarcât és le-
tôrôlték kendôzôtt arcârôl a festéket.

A magyar nép harca 1956-ban nem ellenforradalom volt.
Nem az volt a célja, hogy a liberâlis kapitalizmust vissza-
âllitsa. Népfelkelés volt, amely azt akarta, hogy Magyaror-
szâgon a kommunizmust tûlhaladô târsadalom alakuljon
ki. Tekintettel e forradalom tisztasâgâra és modem elkép-
zeléseire, el lehet mondani, hogy a magyarok kûzdelme mâr
a XXI. szâzad forradalmâval volt egyenlô. A forradalom
kitôrése az egész nép szellemi fejlôdésének volt gyùmôlcse
hosszû, sok szenvedéssel terhes folyamat utân, amely ûj târsa-
dalmi egységet hozott létre, aboi nem volt semmi kûlônbség
osztâly, vallâs vagy fajta szempontjâbôl. A hagyomânyos
"jobb oldal" és "bal oldal" elvesztette jelentôségét, értelmét.
Ebben a hôsies harcban kéz a kézben meneteltek a mun-

kâsok az elmûlt vilâg nagypolgâraival, a fôldmûvesek a volt
arisztokratâkkal, a hitleri halâltâborokbôl kiszabadult zsidôk
az egykori szélsô jobb oldal volt hîveivel, hithû katolikusok
a progresszista ateistâkkal, antikommunistâk pârttagokkal
a nélkûl, hogy bârmit is egymâs szemére hânytak volna.

Ez a kiilônleges lelki âllapot ad magyarâzatot arra is,
hogy 1956-ban a felkelôk két embert ûnnepeltek diadallal,
habâr egyikùk sem jâtszott szerepet a forradalom kitôrésé-
ben. Az egyik Nagy Imre, a régi kommunista volt, a mâsik
Mindszenty Jôzsef, a katolikus Egyhâz bîborosa. Mindket-
tôjûket jôsâguk és becsûletességûk miatt értékelték nagyra.
Mit szâmîtott, hogy Mindszenty biboros volt-e vagy sem?
Szerették, mert azon a magas polcon, ahova a sors âllitotta,
ô volt a XX. szâzad legnagyszerûbb magyarja. S mit szâmî
tott, hogy Nagy Imre kommunista volt-e vagy sem? Meg-
becsûlés és tisztelet vette kôrûl, mert amikor hatalmon yolt
és a pârt- és a népérdek kôzôtt kellett vâlasztania, ô csak
szîvére hallgatott és a népet vâlasztotta. A felkelôk szemé-
ben a becsûletesség tôbbet szâmîtott, mint a pârtâllâs vagy
a târsadalmi rang.

Ugyanilyen szellemben temette el a magyar nép a
forradalom halottait és fogott hozzâ a romok eltakarîtâsâ-
hoz, hogy ûjszerû, a kommunizmust is tûlhaladô târsadal-
mat épitsen fel a nélkûl, hogy a tûlzô liberalizmus dekaden-
ciâjâba esett Nyugatot utânoznâ.
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Nagy Imre vezetésével ûj kormâny alakult, amelyben a
honvédelmi miniszteri târcât a kommunista hadsereg egyik
ezredese, Maléter Pâl kapta meg, aki a forradalom idején
nem hajtotta végre a kapott parancsot s nem harcolt a szov-
jet erôk oldalân, hanem egységeivel a felkelôkhôz csatlako-
zott. November 3-ân este Malinin szovjet tâbornok magâ-
hoz hîvatta Malétert fôhadiszâllâsâra, hogy ott vele a ma-
gyarorszâgi szovjet csapatok kivonâsânak môdozatairôl târ-
gyaljon. A szovjet fôhadiszâllâs Budapesttôl mintegy 20 km-
re, Tôkôlôn volt.

A szovjet hivatalos személyek mûszaki problémâk ûriigyén
azt kérték a demokratikus magyar kormânytôl, hogy a szov
jet erôk tâvozâsâra adjon néhâny heti haladékot.A magyar
kormâny helyt adott a kérésnek. Megâllapodtak, hogy a Vôrôs
Hadsereg utolsô egységei 1956 december 31-én hagyjâk el
Magyarorszâgot. Valôjâban azonban ez a meghîvâs csapda
volt a magyar honvédelmi miniszter részére. Éjfél tâjban,
amikor javâban folytak a târgyalâsok, Szerov, a KGB feje,
behatolt embereivel a târgyalô terembe és letartôztatta
Maléter tâbornokot és a magyar târgyalô bizottsâg minden
tagjât.

Néhâny ôrâval a galâd tôrbecsalâs utân a Vôrôs Hadse
reg hallatlan brutalitâssal âltalânos tâmadâsba lendûlt a
magyar szabadsâg eltiprâsâra. 250,000 katona, 4,000 pân-
célos és sok ezer âgyû nyitott tûzet. Afganisztânban, amely-
nek terulete hétszer akkora, mint Magyarorszâgé, a szovjet
erôk csak 90,000-100,000 embert és 1,500-2,000 pâncélost
vetettek be. Magyarorszâgot a Szovjetuniô ennél kétszer
nagyobb mennyiségû erôvel tâmadta meg.

A szôszegô szovjet lerohanâs a magyar felkelôket telje-
sen vâratlanul érte. Maléter Pâl letartôztatâsa a magyar erô-
ket lefejezte s a magyar hadsereg îgy vezénylet és ôsszhan-
golâs nélkûl maradt. Az egymâstôl elszigetelt egyes magyar
harccsoportok mégis csodâlatos vitézséggel vették fel a kûz-
delmet, Budapesten november 11-ig folytattâk a harcot,
vidéken pedig november 18-ig tartottak néhâny helyen szôr-
vânyos fegyveres cselekmények. Râdiôleadôikkal a felkelôk
kétségbeesett, szivbe markolô felhivâsokat intéztek a nyugati
vilâghoz, de eredménytelenûl. November 8-ân a "Rôka" nevû



w
leadô egyik leg^tolsô adâsâban ezt sugârozta szét a nagy
vilâgba:

"Ti, a szabad vilâg népei, a szabadsâg és a szolidaritâs
nevében segîtsetek! Siillyed a hajônk, a fény kialszik, az âr-
nyak nônek ôrârôl ôrâra. Hallgassâtok meg segélykiâltâ-
sunkat! Nyûjtsatok nekûnk testvéri kezet. Vilâg népei, se
gîtsetek! S.O.S. Segltség, segltség, segltség! Isten legyen ve-
letek és velûnkl"

De végiil ezt a kis ellenâllô szigetet is csakûgy leverték,
mint a tôbbit. Nyugatrôl semmi segltség nem érkezett. A
kis Magyarorszâg egyedûl maradt a szovjet ôriâssal szemben
és a magyar forradalmat eltiportâk.

Kûlôn figyelmet érdemel, hogy a magyar forradalom
idején felvett filmek és hîradôk âltalâban csak a forradalom
elsô, vagyis az oktôber 23 és november 3 kôzé esô idôszakât
mutatjâk be. A mâsodik szovjet beavatkozâsrôl, amely mint
a Vôrôs Hadsereg âltalânos tâmadâsa, november 4-én
kezdôdôtt, csak igen kevés filmdokumentum van Nyugaton.
Mârpedig éppen ebben az idôben, november 4 és 11 kôzôtt
dûltak a leghevesebb harcok Budapesten. Egész vâros-
negyedek dôltek romba.

Egyetlen nyugati filmes, és televlziô-reporter sem ve-
hette filmre ezt a szôrnyû tragédiât, mert a szovjet kato-
nai hatôsâgok ebben ôket hihetetlen szigorral és kemény-
séggel megakadâlyoztâk. A magyar forradalom leverésé-
rôl tehât nem rendelkezik senki filmanyaggal. Az 1956 no-
vemberében lezajlott véres és tragikus honvédelmi harcok
emléke csak az életben maradt harcosok, a budapesti fel-
kelôk emlékezetébe vésôdôtt be mindôrôkre.

A magyar forradalom csak hârom hétig tartott, de mér-
lege rendkîvûl sûlyos volt. 25,000 magyar hait meg a harcok
sorân, a szovjet veszteségek pedig 7,000 katonâra és 300 pân-
célkocsira és egyéb jârmûre rûgnak. A forradalom idején
megnyilt a vasfûggôny, amely az osztrâk-magyar hatârt
aknamezôkkel, szôgesdrôttal és ôrtornyokkal zârta le. No
vember folyamân kb. 200,000 magyar menekûlt Nyugatra.
Utâna ismét legôrdûlt a vasfûggôny és Magyarorszâgon meg-
kezdôdôtt a legrémesebb megtorlâs idôszaka.



Felakasztottâk Nagy Imrét, a szabad Magyarorszâg kor-
mânyfôjét, Maléter Pâl honvédelmi minisztert s a kormâny
tôbb mâs tagjât, és demokratikus forradalmunk mintegy 2,000
felkelô hôsét! Az elhurcolt és bebôrtônzôtt magyar hazafiak
szâmât tôbb tîzezerre lehet becsûlni. Igy âllt helyre Magyar-
orszâgon a szovjet rend!

Bogndr Kdlmân dr. (Sarasota, FL):

OKTÔBER HÔSEINEK ÂLDOZATA
NEM VOLT HIÂBAVALÔ

A magyarok egykori igazi nagy barâtja, a spanyol Sal
vador de Madariaga errôl îgy tett tanûvallomâst a mi nagy
oktôberi forradalmunk és szabadsâgharcunk utân: "a ma
gyar fïûk és lânyok készek voltak harcolni és meghalni a sza-
badsâgért, és ezzel ôrôkéletû tanûsâgot tettek Eurôpa mellett".

Miért domboritom ezt ki — îgy elôljârôban — kihang-
sûlyozottan? Abbôl az egyszerû okbôl, mert ha nem lett vol-
na negyedszâzaddal ezelôtt a magyar oktôber, nem lett volna
akkor 12 éwel késôbb — 1968-ban — a "prâgai tavasz" sem,
de elmaradt volna az 1980-ban megindult lengyel "nagy
megûjulâs" is annak még egyelôre be nem lâthatô késôbbi
kôvetkezményeivel. A mi oktôberûnknek a sok-sok âldozat
mellett ez mutatja talân legjobban vilâgtôrténeti jelentôsé-
gét.

Az elôzményeket nem taglaljuk, szâzan és ezren is meg-
tették ezt mâr és bizonyâra szakszerûbben és jobban. A fél-
reértések elkerûlése miatt egy dolgot azonban ki kell hang-
sûlyoznunk: a magyarsâg nemcsak szabadsâgot akart, de
demokrâciât is. Az 56-os forradalom tehât demokratikus

forradalom volt! Ezen a téren erôsen kûlônbôzik a csehek

késôbbi megmozdulâsâtôl, mert ôk az "emberarcû szocializ-
must" akartâk orszâgukban megvalôsîtani; vagy a mostani
tiszteletreméltô lengyel tôrekvésektôl, mert ôk meg koope-
rativ megoldâson fâradoznak a lengyel kommunista veze-
tôkkel. A mi 25 éwel ezelôtti forradalmunk, ami par nap
mûlva teljesen egységes nemzeti felkeléssé — szabadsâg-
harccâ — szélesedett ki, teljesen elvetette a totalitârianiz-
musra épîtett marxista-kommunista ideolôgiât, és teljes sza-
badsdgot akart az egész magyar népnek, amit az "ûj alkot-



mâny" beiktatâsâval mâr oly régen nélkûlôzôtt. A szô leg-
nemesebb értelmében 1956-ban nâlunk forradalom rob-

bant ki nemcsak a rendszer megvâltoztatâsâért, hanem elsô-
sorban az emberért, aki évek ôta szabadsâg nélkûl élt, ami
nélkûl a vegetatîv élet is csak szolgasâgot jelent.

A "tûlélés" tulajdonképpen az otthoniak dolga, de ahhoz
a szétszôrtsâgban vagy kisebbségi sorsban élô magyarok is
hozzâjârulhatnak. Hogyan? — kérdezhetné a szkeptikus
magyar vagy aki teljesen beolvadt a maga vâlasztotta ûj
hazâba. Tudjuk, hogy sokat szenvedett népûnk mâr hosz-
szabb megprôbâltatâsokat is tûlélt vagy âtvészelt. Mindegy,
hogy ezt hogyan nevezzùk, de olyan nemzeti sorscsapâsok
esetén, mint amilyen a 150 évet meghaladô tôrôk hôdoltsâg
volt vagy tôbb évszâzados kûzdelmûnk a Habsburgok ellen,
mindig a passziv rezisztencia és az a hit tartotta életben a
nemzeti eszmét, hogy jônnie kell egy szebb korszaknak,
amikor a magyar fôldôn ûjbôl magyar lesz a vezetés, mert
a nép mégis csak lerâzza az idegen "rabigât". Hiszem, hogy
ez a hit ma is megvan az otthoniakban, ha nem is beszéinek
errôl vagy ezt nem is mutathatjâk ki. Mi ezt megtehetjûk
és az otthoniak talàn ôrûlnek is annak, hogy helyettûk is
beszélhetûnk. Ez a "kivâltsâg" azonban nagyobb szabad-
sâgunkban ne tegyen bennûnket elbizakodottakkâ, hogy
mi "kûlônb magyarok" vagyunk az otthoniaknâl. Nem va-
gyunk semmivel sem kûlônbek vagy értékesebbek nâluk,
hiszen a nehezebb terhet az otthon élôk viselik a hâtukon.
Ezt azok érzik legjobban, akik mâr hazalâtogattak; persze
nem politikai haszonlesés céljâbôl vagy azért, hogy dollâr-
jaikat fitogtassâk a szegény magyarok elôtt. Reâlisabb ké-
pet az otthoni életrôl csak akkor nyerùnk, ha az orszâg ha-
târân belûl vagyunk, ha azt még mindig "vasfuggôny"-nek
tekinthetjûk is. Vâltozâs azonban mégis van, ha nem is olyan,
mint amit ôk is szeretnének; de amit mégis elértek, azt sziszi-
fuszi munkdval érték el. És ôk tudjâk legjobban, hogy az elért
vîvmânyok nagy mértékben az 1956-os forradalmi esemé-
nyeknek, illetôleg azok késôbbi hatâsânak tulajdonithatôk.

Népûnk még mindig kommunizmusban él; neki ehhez
kell alkalmazkodnia. Lâtszôlag ezt meg is teszi, mert mâs
megoldâsra nincs môd. De ez korântsem a teljes kompro-
misszum az otthoni politikai rendszerrel. A lâtens tûlélés-



nek ez is az egyik formâja. Mi tudjuk, ôk ezt érzik és csinâl-
jâk. És ebben 25 év utân tiszteletreméltô eredményeket ér-
tek el. Nézzûk csak az otthoni "szamizdat" irodalmat vagy
a "bûvô patak" nemzedékét, amelyrôl Tollas Tibor oly meg-
râzôan îrt a Nemzetôr hasâbjain. "Tûlélés" ez a javâbôl; dî-
cséretet érdemelnek ezért az otthoniak és nem lekicsinyelést.

Részletezzûk egészen vâzlatosan a mi feladatunkat; azokét,

akik kiilfôldre sodrôdtunk akâr kényszerûségbôl, akâr a jobb
lehetôségek mérlegelése miatt. A kôlcsônôs megértés céljâ-
bôl mint szabâlyt szeretném kiemelni, hogy ne misztifikdljuk
a mi magyarsâgunkat kûlônbnek, mint amilyen az otthoniaké.
Hogyan és miben lâtom én ezt, aki 25 éve mâr ugyancsak
kûlfôldi magyar vagyok, mint 56 menekûltje?

Ne adjunk magyarsdgunknak kûlôn nacionalista értel-
mezést! Tartozzunk lélekben mi is az otthoni 10 milliôs
magyarsâghoz vagy a kisebbségi sorsban élô testvéreinkhez,
akik nem vallhatjâk meg magyarsâgukat ûgy, mint ahogy
azt mi tehetjûk; idegen vagy ûjonnan felvett âllampolgâr-
sâgunk mellett is. Nekûnk a nagy diaszpôrâban is az "Egyet-
len Magyarorszâg"-ot kell lâtnunk; ne vâlasszuk el ettôl a
mi "kûlônb" magyarsâgunkat, mert ilyen nincs, ez csak âb-
rândozâs, nem tudomânyos megâllapîtâs, ami nagyon is
félreérthetô.

Életem kôzel harmadrészét tâvol szeretett hazâmtôl tôl-
tôttem el, de azôta is ugyanûgy szeretem az "Egyetlen Ma-
gyarorszâg"-ot — fûggetlenûl politikai berendezésétôl, —
mintha még mindig az otthoniak kôzôtt élnék. Régi, egyéni
bajaimra, a sok-sok megprôbâltatâsra is egyre kevesebbet
gondolok, noha "mementô"-ként tôbbszôr is irtam ezekrôl.

Mondanivalômat azzai a kéréssel zârom: mi, kûlfôldi
magyarok, legyûnk bûszkék arra, hogy ahhoz a nemzethez
tartozunk, amelyiknek fiai, gyereksorban levô harcosai 25
éwel ezelôtt ki mertek dllni az ôrôk emberi szabadsdgért és
csupasz kézzel volt merszûk harcolni az akkor legerôsebb
kontinentâlis nagyhatalommal. Ezért folyt a vér a pesti ut-
cân, de talân ezért is lett elviselhetôbb ma az élet otthon.

Az otthoniak is tudjdk: oktôber hôseinek dldozata nem
volt hidbavalô.



Vitéz Hamvasjôzsef{Toronto, Ontario, Kanada):

1956 OKTÔBER 22-TÔL NOVEMBER 4-IG

{Elhangzott a "Magyar Mémôkôk és Épûészek Vilâgszôvetsê-
gé"-nek 1981 november 28-dn megtartott gyûlésén.)

Keserû szâjîzzel kezdem az emlékezést, mert huszonôt
év utân is csak azt a kôvetkeztetést szûrjûk le ezekbôl a cso-

dâlatos eseményekbôl, hogy senki, de senki nem segîtett ne-
kûnk. Senki nem adott cserébe mâst, csak szavakat és îgére-
teket, amelyek nagy részét nem vâltottâk be. Sem erkôlcsi,
sem anyagi segîtséget nem kapunk ma sem, még itt az emig-
râciôban sem, aboi pedig ugye, mennyit îgértek.

Emlékezzûnk! Menjûnk vissza huszonôt évet és ott vagyunk
Eurôpdban, amikor a 20. pdrtkongresszus utdn a felszin alatt
két folyamat induit meg: elszakadni a sztdlinizmus eszméi-
tôl és kifelé az ideolôgiai dogmatizmus enyhûlésének folya-
mata. Ennek az lett a kôvetkezménye, hogy 1956 februdrja
utdn a csatlôsdllamok azt kôvetelték, a szocializmushoz ve-
zetô ût irdnydt maguk szabjdk meg, és megbélyegezték a szov-
jetet azért, mert a teljes elnyomorodds szélére juttatta ôket.
Szellemi szabadsdgot kôveteltek maguknak. Otthon, a Petôfi
Kôrben tômôrûlt vrôk, tandrok, fiatalok a cenzûra megszûn-
tetését kivdntdk. A lengyel események ûjabb ôsztônzést ad-
tak a mozgalomnak. A bôrtônôk mélyén forrongott az eszme
és mint a tûzhdnyô, ûgy robbant ki 1956 oktôberében.

Az ezt megelôzô idôszakrôl îgy ir a kôltô, Tollas Tibor:

Az életbôl csak ennyifény marad,
Csillagos ég, tenyérnyi napsugdr.
Ezt vdrtuk nap-nap, homdlyosfalak
Ûregébôl esténként-délutdn.
S elvették ezt is, a tenyérnyi napot.
Bebddogoztak minden ablakot.

Tizenfekszûnk egyfullasztô lyukba',
A szdnk kapkodja be a levegôt,
Mint partra vetett halak kopoltyûja,
Tdtogunk némdn — s érzed, nincs erôd
Szivni az étel- és ûrûlékszagot.
Bebddogoztak minden ablakot.



Tapintanânk a bdrsonyos egekbe,
Ujjunk hegyébôl kiserked a vér.
Mint kopoTsôba, be vagyunk szegezve,
Csak a darôc szûr vagy poloska, ha ér.
Simogatndnk a sugaras napot
S bebddogoztak minden ablakot.

Londonban bdl van, sîma termên siklik

A sok selyembe ôltôzôtt ledny.

Nyugat tdncol — tdn végképp eladott?!.
S bebddogoztak minden ablakot.

îzét kindlja Pdrizs — szinte Idtom,
Hogy kûszik el a neonfényfelett
A Néma Rém — s nem lesz tôbb hajnalod...
Bebddogoznak minden ablakot!

A rddiôk csak uvôltsék rekedten

A szabadsdgot s az emberjogdt.
Itt érzi csak befalazott testem
A milliôkkal Moszkva ostordt.

S Vdctôl Pekingig zilgjdk a rabok:
— Ha nem vigydztok, az egész vildgon
Bebddogoznak minden ablakot!

1936 oktôber 22-23. A diâkok a lakossâg nagyszâmû részt-
vételével engedély nélkûl tûntettek Bem apô szobra elôtt.
A felvonulô tômeg Magyarorszâg fûggetlenségét, szabadsâ-
gât kôvetelte és a szovjet csapatok kivonulâsât kîvânta.
Kôvetelték Gerô Ernô eltâvolitâsât, majd ledôntôtték a Sztâlin-
szobrot, amit a Regnum Marianum temploma helyébe emel-
tek. A bôrtôn mélyérôl felzûgott a kiâltâs:

"Krisztust zengek, vig vendéget,
Ki borral tôlti serleged.
Ha megtelt a szîved, nôtdt hallgat.
Megszenteli a lakodalmat,
S gyûmôlcsét : a gyermeket.
Ûj Krisztust zengek, hétkôznapok hôsét.



Kinforgdcsfény a glôria,
S mûhelyekbôl templomot dcsol,
Zsoltdrt zsellérek panaszdbôl
Az dcslegény, a népfia.
Uj Krisztust zengek, kufdroknak rémét,
Ki korbdcsdval int csuddt,
S legdzolt milliôk kmjdbôl
Bolygônkra ûj arcot vardzsol:
Az elnyomottak Krisztusdt.
Jertek, tdrjuk ki a dohos magtdrt,
S szôrjuk a magot, ûj igéit
Az elnyomottak bûs szivéig!"

A kormâny Gerô parancsâra a szovjet csapatok segîtsé-
gét kéri, majd lemond.

Oktôber 24, szerda. Nagy Imre elnôkletével ûj kormâny
alakul. Statâriumot hirdetnek. Harcok folynak. A magyar
honvédek a felkelôk oldalâra âllnak. A szovjet csak késôbb
avatkozik be a harcokba, de sok szovjet egység, orosz katona a
magyarokkal egyûtt kûzd. Nagy Imre felhîvâst intéz a la-
kossâghoz. Budapest utcâin folynak a harcok, a rendôrség is
a szabadsâgharcosokkal kûzd egyûtt.

Ozcan Dogruôz tôrôk kôltô igy ir;

Budapest Idmpdi az este,
Mint sok derûs arc, tûndôkôlt.
Nyitott szwûnket jôl ismerte

S bardti kezûnket a fôld.
S egyszerre nyilalt a kés belénk,
Kezûnk kinyult a semmiségbe,
Mikor ajdrddt vér dztatta,
S vértelen lett egy nép sztve.

Elôttûnk semmi, semmi nincs.
Csak a kényszerû haldl.
Vagyunkfegyverbôl kilôtt, villanô,
Ôt, tiz vagy szdzezer golyô.
Eposz, mit vérûnk irt ma dt...
Higgyétek et, nem ezt akartuk,
Csak gyermekeink gondtalan mosolydt.



ET

Oktôber 25. Huszonôt éwel ezelôtt Budapest utcâin
barikâdokat emelnek. A harcok kiterjednek az egész orszâg-
ra. Gerô helyére Kâdâr keriil. Nagy Imre îgéretet tesz arra,
hogy târgyal az orosz csapatok kivonulâsârôl. A felkelôk meg-
szâlljâk a kôzépûleteket és a kommunista pârthâzakat. Az
ÂVO egy részét lefegyverzik.

Oktôber 26, péntek. Harc. A csepeli munkâsok szovjet
harckocsikkal kûzdenek. Megâll a munka. A vasutak nem
kôzlekednek. A hadsereg és rendôrség kôtelékei âtâllnak a
felkelôkhôz. A budapesti munkâskûldôttség 21 pontbôl allô
programot nyujt ât Nagy Imrének. A kormâny mindent
megiger.

Watson Kirkconnell kanadai kôltô îgy îr:

Dicsôség a hôs Idnyoknak, fiûknak,
Kik piLSzta kézzel is megfékezék
Pdncélosdt a mezozoikumnak,

Az éj homdlydnak vértes hûllôjét.
Ontottdk a gydrak és viddm tantermek,
S a tûzhelyek mellôl is doit a nép.
És minden rémség némasdgba dermedt,
Holzûgattdk a szabadsdg nevét.
Veszteg a szôrnyeteg, tettetve hôkôl
Karmdt behûzva s elfôdvefogdt,
Nehogyfôlverve tdn még szenderébôl
Lecsapna rd a felbôszûlt vildg.
Nyugat nem mozdul\ és a brontozaurusz
Tiporva, bôgve vetette magdt
Mindenûvé, hol az ifjonti kôrus
Végsôkig zengte szabadsdgdaldt.

Oktôber 27, szombat. Budapest harcol. Csaknem egész
Nyugat-Magyarorszâg a szabadsâghôsôk kezén van. Az orszâg
északkeleti és keleti részén sok vârosban még kemény har
cok dûltak. Szovjet erôsîtések nyomulnak be Magyarorszâg-
ba. A Kiliân-laktanya kôrul nagy veszteségekkel harcoltak
a szovjet egységek.

Oktôber 28, vasdrnap. Az ENSz Biztonsâgi Tanâcsa
megkezdi a magyar helyzet târgyalâsât. Nagy Imre felosz-
latja az ÂVO-t és megîgéri a szovjettel valô târgyalâsokat. A



kommunista part âtruhâzza teljhatalmât egy bizottsâgra,
amelyet Kâdâr vezet.

A magyar zâszlôkrôl eltâvolîtjâk a szovjet csillagot, he-
lyére a Kossuth-cimer kerul, a rendôrség és a honvédség ko-
kârdâi nemzeti szinûek lesznek.

Oktôber 29, hétfô. Az elkeseredett harcok még tartanak, a
szovjet megîgéri, hogy amint a szabadsâgharcosok lerak-
jâk és beszolgâltatjâk a fegyvert, 24 ôta mûlva kivonul.

Errôl îgy ir Busta Kristina német kôltônô:

Okosak legyetek, mint a kzgyô,
Igy mondta O.
S ôsszejôttûnk a gonosszal, mint birkdk,
Kik felkmdltdk drdga gyapjokat.
De ô lehûzta rôlunk még a bôrt is.
Most bdrdnybôrbenfarkasjdr a pnsztdn
Tiporva népeket, falvakat.
S rôt gyapjainktôl riadva rebben galambok raja.

Oktôber 30, kedd. Mindszenty biboros, hercegprimâs
szabad. Ujraalakulnak a pârtok: a kisgazda part és a szoci-
âldemokrata part. Nagy Imre koalîciôs kormânyt akar ala-
kîtani, szabad vâlasztâsokat akar tartani. Kdddr kijelenti,
hogy a kormdny dôntéseivel mindenben egyetért. A moszkvai
râdiô bejelenti, hogy a szovjet csapatok parancsot kaptak
a kiûritésre. Ezt nyomban végrehajtjâk, ha a magyar kor-
mâny kivânja.

Oktôber 31, szerda. A harcok hevessége csôkken. Nagy
felmondja a varsôi egyezményt és kôveteli, hogy a szovjet
vonuljon ki az orszâgbôl. Megalakul a Nemzeti Parasztpârt
és a Forradalmi Ifjûsâg Pârtja. A magyar légierô beavatko-
zâsâval fenyegeti a szovjet csapatokat, ha nem vonulnak ki
az orszâgbôl.

Mâriâssy Zoltân îgy îr;

A pesti ôsz tavasszd voit.
A pesti aszfalt reveldlt,
A pesti kônek hangja lett\
A magyar most magdra lelt!
Gyerûnk, gyerûnk!
A sor dagad, jôn-jôn az emberdradat,



Ifjak kezdték, majd a nagyok,
Az dr engem is elkapott.
Kossuth Lajos azt ûzente
Es mind megyûnk az ûtemre,
Zûgnak ûj dallamok,
Jônnek az ûjabb magyarok:
Mdr nincs ôreg, csak ifjûsdg:
Aki bedllt, ifjûvdvdlt.
Petôfinél meggyûl a szô,
Bem apôndl a koszorûjegyvdltds,
Harcos mdtkasdg,
Hafelfordul is a vildg,
Igéri sztvûnk és eszûnk,
Hogy rabok tôbbé nem leszûnk.
A Sztdlin-szobor lezuhant.

Hallod? Megmozdul a sirhant!
Elôk és holtak intenek-,
Dicsô utadon ne dllj meg!
A pesti ôsz tavasszd vdlt...
Fel, gyôzelemre, ifjûsdg!

November 1, csûtôrtôk. Ismét szabad a sajtô. Ûjra meg-
alakul a Kereszténypârt. Ujabb szovjet csapatok vonulnak
be Magyarorszâgra. Gyûrût vonnak Budapest kôré és meg-
szâlljâk a hadâszati pontokat. A repûlôtereket is szovjet egy-
ségek foglaljâk el. A magyar kormâny hivatalosan értesîti
az ENSz fôtitkârât, hogy kilépett a varsôi egyezménybôl.
Egyben kinyilvânîtja az orszâg semlegességét és kifejezi azt
a kivânsâgât, hogy ezt a négy nagyhatalom garantâlja.

November 2, péntek. Szovjet pâncélosok elzârjâk az
osztrâk hatârt. A szovjet kôvet kijelenti, hogy ezek a csapat-
mozdulatok csak azért szûkségesek, hogy az orosz lakossâg
hazatérését biztosûsdk. Nagy Imre ûj kormânyt alakît; egyes
ûzemekben ûjra megindul a munka.

November 3, szombat. A szovjet és magyar kûldôttsé-
gek târgyalâsokat kezdenek. A szovjet kijelenti, hogy nem
léptek ûjabb kôtelékek magyar fôldre. Maléter honvédelmi
minisztert letartôztatjâk.

November 4, vasdrnap. A fekete vasdrnap. Szovjet kôz-
pontosltott tâmadâs Budapest ellen. Elkeseredett ellenâllâs.



Kâdâr vezetésével ellenkormâny alakul. Nagy segltséget
kérô nyilatkozatot intéz a vilâghoz. Sûlyos harcok folynak.

Shr De Yi kînai koltô îgy ûzen a magyar ifjûsâgnak:

"Hang sûvû az oktôberi tdjon, fegyverek grdnàtok hangja,
A forradalom sikolt!
Ember, rdd lônek!
Tizenkét nap sok haldlra elég!
Egy napon a piros-fehér-zôld zdszlôk vêrt isznak a fôldôn,
Amint szanaszêt hevemek.

Béke helyett béna nyugalom, haldl...
Térdreesett hdzak az utak mentén,
Kettévdlt emberi testek,...
Hang sûvû, torok : Istenûnk, holvagy?

Tamâsi Lajos folytatja:

Zdszlôinkfôlûjjongva csapnak,
Kiborulnak a széles ûtra,
Selyem szineik kidagadnak:
Ismét miénk a pesti utca.
Piros vér a pesti utcdn,
Belûgyminiszter, kire lôvetsz?
Piros vér a pesti utcdn,
Esik esô és elveri.
Massa a vêrt, de megmaradnak a pesti utca kôvei.
A hdrom-szvn lobogô mellé tegyetek hdrom eskûvést:
Sirdsbôl egynek tiszta kônnyet s a zsarnoksdg gyûlôletét.
Sfogadalmat, Te kicsi orszdg, elnefelejtse, aki él,
Hogy ûgy szûletett a szabadsdg, hogy a pesti utcdn hullt a vér.

A francia Superville ezt mondja:

"De tennûnk nem szabad, hisz tenninem lehet, s mert tennûnk
nem szabad, mi — bdr hitetlenek vagyunk — térdûnkre hullva
kônyôrgûnk értetek!"

Prévôt îgy uzen:

Ha szûkségetek van égô szégyenemre, magyar fiatalok,
Igen, ha mindez nektek kellene, ôrômmel adnâm s ti széj-

jelosztanâtok a Pesten elhullt gyermekek kôzôtt.
Mondjâtok meg a magyar gyermeknek, aki az élet remé-

nyét keresi a harckocsik és kenyér kôzôtt, mondjâtok, hogy
nem vagyunk még gyâvâk mindnyâjan.



Mert szabadsâg az embernek nem adatott soha, csak tûl
a reménytelenségen és a halâlon.

Ramon Cue Romano, spanyol kôltô igy kesereg:

Kicsi Hûgunk, Te drdga,
Magadra hagytunk Tégedet,
Mfgfényes nappai
Rdd tôrtek gyaldzva,
S Eurôpa szwérôl letéptek rôt kezek.
Keresztûtjdn a mûvelt vildgnak,
Magadra hagytunk Tégedet. îTT
Hogy kôrûldlltukfôldre tiport tested,
A hullôjaj ésforrô vérfelett,
Melynek drjdval bepermetezted ruhdnkat,
Mi csak szônokoltunk és vitatkoztunk,
De senki elôre egy lépést se tett.
Csak kezûnket emeltûk az égnek
Es magadra hagytunk Tégedet.

Richard Hislop angol kôltô igy feddi kortârsait: '

Harcoinakûjra, Eurôpa, érted
S a szabadsâgért hullatjâk a vért.
Fennen lobog a porba hullott zâszlô, '
A szabad népek bûszke zâszlaja.
Csodâld, Nyugat, a némasâga vâdlô,
Ki félvilâggal harcol egymaga.
Hât âllj mellé és sûjtsâl le a drâga
Szabadsâgunknak ûjabb zsarnokâra!

Cari Keilhau norvég kôltô:

Amfg vihar volt, egyikûnk se gondolt
csak éppen ônmagdra,

S november vad szelében igy maradtunk

drvdbbak, mint az drva! \

Halfdan Rasmussen dan kôltô igy sirânkozik:

S hidba volt a tdnclemez-.

Rdd tort az ôszi szél, •
Amely sûvôltve Pest deres romjdn zenél,
Majdjôtt a vérben Idngolô
Csônd, tankok hûztak dt,
Tûlzûgva mdr a pusztulô Szabadsdg szavdt!
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Illyés Gyula csodâlatos verse illik ide:

Egy mondât a zsarnoksâgrôl...
Hol zsarnoksâg van, ott zsarnoksâg van,
nemcsak a puskacsôben, nemcsak a bôrtônôkben,
nemcsak a vallatô szobâkban, nemcsak az éjszakâkban,
kiâltô ôr szavâban...

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab vagy, erre kattog:
ott van a holnapodban, gondolatodban,
minden mozdulatodban.

Mert aboi zsarnoksâg van, minden hiâban,
a dal is, az ilyen mû, akârmilyen mû,
mert ott âll eleve sirodnâl,
ô mondja meg, ki voltâl,
porod is neki szolgâl!

Nem maradhat ki innen Csikôs Zoltân gyônyôrû verse, a
'Magyar anya bûcsûja a fiâtôl".

Itt âllok hât a nyitott koporsôdnâl,
Mêg nem szegezték râ a fôdelet,
Tizenhat évig a szememfénye voltâl
Itt hagysz ôrôkre most, Laci gyerek.
Bûcsûzzunk hât, a bûcsûszô nem kônnyû
Attôl, kit szerettûnk s elhagyott,
De szdmomra, Uristen, jaj, de szômyû,
Mert ûgy érzem, gyilkosod vagyok.
Hidba hait Kovdcsy tôrzsôrmester, '
Tdbornok, hadnagy és a kôzbaka,
Gyôzôtt az drulds és a gôzhenger,
Elért a sdtdn martalôc hada.

A nôvérednek, hogy mi lett a sorsa,
Sohasem tudtad meg, kis Laci gyerek.
Esjôttek, jottek a gaztettek serra,
Bilincsbe vertek egy hôs nemzetet.
Két napja tombait mdr a harc az utcdn
S te azt mondtad: "Anydm, én most megyek.
Apdm nincs mdr, igy én megyek az ûtjdn,
A srdcok mdr mind rég lent kûzdenek!
Az Uristen legyen a tanûm nekem,
Hogy vissza akartalak tartani.



A falonfûggô nagyezûstre néztem
S apâdnak hangjdt véltem hallani:
"Kovâcsyaknak helye ott a sorban,
Haza, szabadsdg hogyha harcba hi!"
Mdr nem anya, csupdn magyar nô voltam,
Mikor azt mondtam: Menjél hdt, Lad!
Rohantdl is mdr, géppisztoly kezedben.
Honnan szerezted, mdig sem tudom.
Kilôtt tank mellett dlltdl, fény szemedben
S én néztelek a szétlôtt ablakon.

A martalôcok ott doltek halomba

Sfutott a tôbbi, ki mégfuthatott.
Majdjdtt a pdncélszôrny tûzet okddva.
Repûlt kezedbôl a benzinuveg.
A szôrny megtorpantfûstben, Idngban dllva,
Égôfdklyaként hulltak emberek.
Morajlott messzirôl és szdllt az ahna,
Halàlmaddrként vijjogva suhant,

Ldttam, hogy dôlsz el a szivedhez kapva...
És tudtam mdr, hogy nincs Ladfiam.
Bûcsûzzunk hdt, a koporsô mdrfôdve,
A gyermektested rejti a fedél,
Nyugodni tér az édes anyafôldbe,
De férfilelkedfenn az égben él.
És tudom, hogy a nemzet nem veszett el,
Mert rdja ottfenn két férfivigydz:
Vitéz Kovdcsy Lâszlô tôrzsôrmester
És ifjabb Kovdcsy Lad, a pestisrdc!

Folytathatnâm idôtlen idôkig. Segesdy Ldszlôval fenye-
getve nyôghetném:

Népek, halljâtok, ha van fûletek,
Egy hôs nemzet nevében ûzenek.
Kiâltom és ki merem mondani:
Magyar nem fogja vérét ontani
Tiértetek, ha râtok dôl a vész
S ha majd a torkotokon lesz a kés!
Ha mindenki majd titeket okol,
S ha majd râtok szakad a szovjet-pokol.
Ha nem marad kôziiletek tîz is,
Én kimondom, vesszetek ti is!



Kutas Erzsébet igy vési sziviinkbe, elménkbe az idôk ta-
nûlsâgât:

TIZENKÉT NAPvolt... Ezredévnyimâmor!
Oldôfény gyûlôlt rablâncon,
Vak szemûnkfénybe tdrult,
néma nyelvûnk szôba rândult...
Olmozottfûlûnkben zengtek melôdidk...
béna Idbunk tdncolt TIZENKÉT NAPONdt!
Errôl emlékezzék minden magyar lélek.
TIZENKÉT NAP!
Ennyi, ennyivolt csak.
Hisz emlékezni még szabad egy néprôl,
amely ûjra rab!

Nemrég elhûnyt Fây Ferenc kôltô barâtom és bajtârsam
Jeremids siralmai cîmû megrâzô zsoltârâbôl idézek;

"Ezért hull ma a szenvedések tûzében égve, ime Eléd bûnôs
fajtâm. A kôbe vésett emberformâlta istenek hatalmât lâttuk
s ismered, Uram, Te is, ki nemzedékek, korok felett âllsz. S
mîg ezek elporladnak, kirâlyi széked hatalma él és fennmarad
ôrôk idôkig. S bar arat itéleted Sionban, lent a mélyben mi
mégis bizunk... Hivj, Uram, s add, hogy szôd igéretében
élhessûnk ûjra mink Neked tetszô, testvéribb életet!"

Befejezhetném az âhitat csendjében a Hitvallâs szavaival:

Magyar! Te most drva, elhagyott, veszendô,
Minden nemzetek kôzt lenn a fôldôn fekvô,
Magyar, legyen hited s tied ajôvendô.
Magyar, legyen hited s lészen orszdgod,
Minden nemzetek kôzt az elsô, az dldott,
Isten amit néked cimeredbe vdgott.
Szived is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje reggel, délben, este,
Véreddé hogy vdljon az Ige, az Eszme!

Mégis Dsida Jenô Psalmus Hungaricus-âbôl mondok el
néhâny sort:

"Elindulok, mint egykor Csoma Sândor, hogy felkutassak
minden magyart. Székelyek, ott a bércek sziklamellén, ûljetek
mellém. Magyarok, ott a Tisza partjân, magyarok ott a Duna
partjân, magyarok ott a tôt hegyek kôzt s a bâcskai szôlôhegyek



kôzôtt, iiljetek mellém! Magyarok Afrikâban, Âzsiâban,
Pârizsban vagy Amerikâban, ûljetek mellém. Ulj ide, gyûlj
ide, népem, s hallgasd, amit énekelek. O népem, ârva népem,
dalolj velem, mint akit fûstôs lângokra szîtottak, vérszinû,
ô-setét, nehéz, fanyar borok; dalolja velem hôrôgve és zûgva és
dôrôgve, tizenôtmilliô torok! Enekelj, hogy vilâggâ hômpô-
lyôgjôn zsoltârod, mint a poklok tikkadt kénkôves szele s
Eurôpa fogja be fûlét, nyôgjôn a borzalomtôl és ôrûljôn bele:
Mérges kigyô legyen eledelûnk, ha Téged elfeledûnk, Nyel-
vûnkôn izzô vasszeget verjenek dt, mikor nem Téged emle-
getûnk, Rothadjon el a Idbunk, kezûnk, mikoron Hozzdd
hûtlenek leszûnk, Ô, Magyarorszdg, te szent, dldott Hazdnk!"

Domokos Sdndor {'Winnipeg, Manitoba, Kanada):

NEM CSAK KENYERREL EL AZ EMBER

Talân még nem volt soha ilyen aranylô az ôsz.
A sârga levelek vastag szônyege borîtotta a budai ut-

câkat. Nem sôprôgetett most senki, csak a Svâbhegyrôl le-
lopôdzô szellô terelgette lâgyan az avart. Borzongatott az
oktôberi hajnal hûvôssége, pedig mâr ragyogôan siitôtt
a nap.

Kérdések ezrei zakatoltak az agyamban, mikôzben a Kacsa
utcai pékség felé igyekeztem. Megfoghatatlanul hihetetlen
volt egy forradalom élô tanûjânak lenni.

1956. Forradalom, forradalom — lûktetett agyamban
a szô. Mi az az erô, ami ezt a fellângolâst kivâltotta? Mi az,
ami a hétkôznapok békés polgâraibôl fanatikus hôsôket érlel
egyik pillanatrôl a mâsikra? Es mikor kezdôdôtt? Kik vezetik?
Van-e egyâltalâban tervszerû vezetés az események môgôtt?
Vagy az események ragadjâk, sodorjâk magukkal azokat,
akik a sodrâba kerûlnek?

Mire odabotorkâltam a pékség elé, mâr ott feketéllett a
kenyérre vârôk tômege. Kik ezek az emberek? — kérdeztem
magamban. Mert ez a derûlt, élénk feszûltséggel teli tômeg
olyan idegen volt a mindennap munkâba ôzônlôk alâzato-
san szûrke sokasâgâtôl. Annyira mâs, mintha nem is ugyan-
azokbôl az egyénekbôl tevôdôtt volna ôssze, mint két héttel
ezelôtt. A borostâs férfiarcokon bûszkeség ragyogott. Az
asszonyok halk suttogâsâbôl bâtor szôkimondâs lett. A



suhancok pedig felnôttekké és hôsôkké varâzsolôdtak. A hirek
szâjrôl szâjra fonôdô lânca ôsszefûzôtt mindenkit. A legkô-
szâbb hîr, a legképtelenebb âlom is a valôsâg talajâban
gyôkerezett ezekben a napokban. Semmi sem volt lehetetlen
tôbbé.

En îgy éreztem. Mindenki igy érezte.
— A Kiliânnâl nyolc orosz tank égett el — szôlt valaki.
— Tegnap bemondta a Szabad Eurôpa, hogy Amerika

biztosîtja fûggetlenségiinket — toldotta meg a mâsik.
— Szabad vâlasztâs lesz.

— Négy part indul.
— Na, a kommunista pârtnak nem lesz nehéz megszâ-

molni a râesô szavazatokat.

Âltalânos derûltség. Vâratlanul fiatal fiûk tûnnek elô a
Medve utca irânyâbôl. Ôntudatosan vonulnak. Ôviikben
kézigrânât, kezûkben géppisztoly. Egy szemûveges egyete-
niista kinézésû fiatalember vezeti ôket. Mindenki szeme

simogatva tapad râjuk. Ôk a mi hôseink. Par perc mûlva
eltûnnek a Margit kôrût irânyâba.

Még jôformân fel sem ocsudunk a pillanat varâzsa alôl,
amikor rôvid géppuskasorozatok berregnek fel a Rôzsadomb
felôl.

— Biztosan ûj ÂVO-s fészekre bukkantak — jegyzi meg
valaki.

A kôrûlâllôk ajkârôl szitkok rôppennek. De még el sem
ûl a felhâborodâs moraja, amikor izgatott kiâltâsok hallat-
szanak a kôrût felôl. Erre mâr meglôdul a tômeg. Mindenki
a lârma irânyâba rohan. En is futok a tômeggel, amely visz,
sodor magâval, mint az âradat.

A kôrùton az embergyûrû egy gépkocsit fogott bilincsbe.
A felbôszûlt férfiak két bôrkabâtos, megrémûlt alakot
rângattak elô a kocsibôl. Olyan szoros volt az embergyûrû,
hogy nem lehetett az alakok kôzelébe férkôzni. És ekkor mint
metszô penge hasîtott bele a kiâltâs a levegôbe:

— AVO-sok! Disznôk! Népnyûzôkl
Az amûgy is feszûlt hangulat egyszerre izzôvâ forrôsodik.

Oklôk emelkednek a levegôbe, és a tekintetekbôl a gyûlôlet izzô
parazsânak fénye lôvel elô. Jaj, a népharag olyan, mint a
vulkân. Minél tovâbb, minél mélyebbre van lefojtva, annâl
elsôprôbb a kitôrés.



Az elsô pillanatban engem is magâval ragad a keserû
harag. A dûh kôdén ât lâtom a fôldalatti kazamatât, ahol
hônapokig éheztettek, a kitelepîtés vâlyog viskôjât, amely-
nek muzsikâja éhesen slrô kislânyom hangja. Lâtom a mal-
tertôl vérzett kezeimet. Az én szemem elôtt is ott lebeg mâr
a gyûlôlet hâlyoga, amely môgiil ûgy nézek a két sâpadt
alakra, mint magânak a zsarnoksâgnak a megtestesitôire.

És ekkor valami megpattan bennem. Valami hûsîtô,
jôzamtô érzés vesz erôt rajtam. Egyszerre ûgy talâlom
magamat, mint a jôzan a részegek kôzôtt. Ez a feltâmadô
jôzansâgom egyszerre messze szakît a tômegtôl. De kôrùlôt-
tem sisteregve forr a vulkân.

Istenem, milyen magasztos a Te parancsod. Es milyen
nehéz megtartani. De azért fenséges, mert nehéz. Isteni erô
kell ahhoz, hogy a kereszten is tudj kînzôidért imâdkozni.
Erre csak Te voltâl képes, Krisztus-Bârâny. Uram, adj erôt,
hogy felemelkedhessek az emberi gyâvasâg fôlé. Fôlemel-
kedhessek az egyéni bosszû gyarlôsâga fôlé.

Mert a bosszût akkor gyûlôltem meg, amikor velem szem-
ben alkalmaztâk. Es amit magadnak nem kivânsz, ne tedd
mâsnak. Ez a becsûletesség parancsa.

Szeresd felebarâtodat, mint ônmagadat.
Ô, ha kifogâst, ha indokot keresnék a leszâmolâsra,

valôszmûleg tôbb okom lenne râ, mint a legtôbb itt ûvôl-
tôzô bosszût lihegônek. Mert én lâttam az orosz katonâkat
Buda eleste utân, amint tarkôlôvéssel szôrakoztak. Ma is
lâtom a fehérbe fordulô szemeket, a véres habot ôklendezô
szâjakat. Lâttam anyât, akit gyermekével egyutt tiport el a
hernyôtalp. Lâttam feleségét védô férjet szénakazalban el-
égetni, ôreg, megrokkant embereket rizsfôldeken halâlra
dolgoztatni és fiatal életeket fôldalatti cellâkban elevenen
eltemetni. De sok minden mâst is lâttam, ami feljogosîtana
a bosszûra. Lâttam népitéletet, amelyet csendôr ôrmesteren
hajtottak végre. De ha azt undorral vegyes borzalommal néz-
tem, akkor ezt sem nézhetem mâs szemmel. Mert nincs
kétféle mérték, nincs kétféle igazsâg.

Utâlom a pribéket, de nem gyûlôlôm. Ha azonban most
tétlen szemlélôje leszek a perzselô dûh aljassâgânak, maga
mat is meg kell utâlnom. Mert bûnrészes, a magam gyûlô-



let-szikrâjâval ennek a félelmesen lobogô tômegharagnak
részese leszek.

— Bûnrészes. Cinkos — zakatolt a vér az agyamban.
Mert az nem mentség, bogy elforditom a fejem. Nem ment-
ség, bogy mâs is ezt tette volna helyemben. Mâs vétke nem
jogosît fel engem a bûnre. Ha ô gonosz volt, az nem jogosît
engem arra, bogy én is gonosz legyek.

Persze az érvelés a gondolât villâmgyorsasâgâval az idô
parânyi tôredéke alatt subant ât agyamon. A vaiôsâgban
ez alatt az elsô ûtések mâr lezuhantak a két gôrnyedt alak-
ra, akik balâlsâpadtan érezték végzetûk beteljesedését.

— Emberek! — magam se ismertem a sajât bangomra.
— Emberek, jôzanodjanak! Ne piszkitsâk be ezt a for-

radalmat aljassâggal. Ez a forradalom tiszta tudott marad-
ni a fosztogatâstôl, ne szennyezzék be most gyâvasâggal. Mert
védtelent ôlni gyâva bôhérmunka.

Hôkkent morgâssal kérdô arcok fordultak felém. Az égô
tekintetek râm szegezôdtek. Éreztem, amint a gyûlôlet hul-
lâma ellenem fordul.

— Talân maga is ÂVO-s, azért beszél îgy — sûvôltôtt
felém egy gyanakvô hang. Ellenséges gyûrû szorîtott kôzre.
Szerencsémre katonakônyvem a zsebemben volt. A géppisz-
tolyos szemiiveges egyetemistânak nyûjtottam oda.

— Olvassa hangosan.
A kûlônbôzô rovatok egész életemet parcellâztâk fel. A

szemiiveges hangosan olvasta.
— Volt csendôr fôbadnagy. Hat év orosz fogsâg. Kite-

lepîtés. Lefokozva rendfokozat nélkûlivé.
A tômeg elcsitult. A lângolô dûh még itt-ott aprô fûs-

tôket pôfôgôtt, de az emberek mâr oszladoztak. A halott-
sâpadt két alakot a géppisztolyosok vették kôzre és elindul-
tak velûk a Bimbô utcai rendôrkapitânysâg felé.

Mire felocsudtam, a tômeg nagy része ûjra elfoglalta
régi belyét a pékség elôtt. Én bâtra szorultam. Mire a sûtô-
de elé értem, a sûtés mâr elfogyott.

— Holnap jôjjenek vissza — mondta a pék.
Elindultam hazafelé, a szûk meredek Fûge utca felé. Bâr

ébes voltam, mégis tele voltam a kielégiilés boldog érzésével.
Ahogyan az avaron ât baktattam, arra gondoltam, milyen
nagy igazsâg, bogy nemcsak kenyérrel él az ember.



Versek

Csfky Agnes Mdrïa:

GYEREK- LEGENDA

Egy kicsit mind-mind az én gyerekem,
akik az ûton, utcân, tereken

megtâmadtâk a pâncélos-hadat
és verekedtek igazul, ha csak
a két kezûkkel is. Gyerek-kezek,
maszatos, tintas ujjak még ezek,
az îrâsuk is tétovân haladt

és megnôttek egy nap, egy éj alatt.
A férfikorba? — Nem, a szô kevés,
legendâvâ, felhôkbe nôttek és
polgâri cime, csalâdja egynek sincs
ma mâr, csak ennyi: magyar mondakincs.
A zâszlôs, vîg balâlbôl intenek:
sok fûrge, kôcos, csûzlis kisgyerek.
Egy kicsit mind-mind az én gyerekem
s tûl a legendân félve keresem
az anyjuk szemét, apjuk boit szavât,
véres kabâtkât, gyôtrô éjszakât,
mikor a csengôt lesték és sûket
sôtétség ûlte meg a sziviiket,
vagy ba megboztâk pajtâsok s olyan
dacos volt szâja, mint ki komolyan
jâtssza a nagy jâtékot, a balâlt.
Az anyja? En nem tudom. Kiabâlt?
Vagy csak mormolt sebes, gyorsan folyô
vîgasztalâssal: "Fâjt-e a golyô?
A bernyôtalpak?" És az apja tân
meredten ingott. Markâban sutân
nâdpâlca szorult, mîg fojtott, beteg
szôval îgérte: sose veri meg,
csak mozduljon mâr... Fulladt éjeken
ballottam mindig — s ballom éberen
s a torkom lâzas gôrcsben elszorul,
mîg elém âllnak vâdlôn, konokul
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apâk, anyâk, testvérek, nagyszûlôk,
hogy gyôtrôdôm-e ûgy, akârcsak ôk?

Mert egy kicsit mind az én gyerekem.
Értem is mentek, szâlltak. Kereken
ragyogô szemûk értem veti meg
a focizâst és a mozijegyet,
cukorkât és a szép felnôtt ruhât.
biciklit, tâncot, jeles diplomât.
És lâtok gyônge lâbaim elôtt
feltornyosodni sok gyerek-jôvôt,
elébem hordtâk vézna kis kezek...

S ha nem vigyâzom most, hogy mit teszek,
mîg az ô éveiket élem itt,
— a tiszta évek felleg-âlmait —
s a nagy ôrôkôt eltékozolom,
a zâszlôt vinni hogy marad jogom?

Domokos Sdndor:

A CSODA EMLÉKE

Élhetsz szâz évig békén, boldogan,
az élted sodra, mint szellô suhan
lâgyan lebegôn, lengô édesen
az ôrôk-derûs ûde réteken...

Nem kell nekem! Az én utam nehéz.
Idôm rôvid. Ami éltetni kész,
az vad, szabad, szâguldô indulat.
A langyos szépség engem fojtogat.

Mert aki egyszer lâtta a csodât,
itta az érzés meleg mâmorât,
a feltâmasztô, nagy indulatot,
melyben a halâl bôven aratott,

az mâr feledni mûltat képtelen,
annak az idô perce végtelen,
annak csak egy nap az, mi létezik,
minden mâs kôdôs, ûres, szétesik...



Az, aki egyszer élte a csodât,
az âtvâltozâs nagy iszonyatât,
mikor a népbôl nemzet éledett,
mikor szô helyett magasra nôtt a tett,

mikor a vérûnk egy patakba folyt,
mikor az ajkunk csak egy dalt dalolt,
mikor az âru lâbunknâl hevert

a kirakatbôl, mit a bomba vert,

s nekûnk nem kellett ruha, rongy, kacat;
az érvelés rég môgôttûnk maradt;

a jôzansâg hûsîtô szavât
meg sem hallânk. Âtéltem a csodât...

Véres csodât... Elhullott, tort csodât,
mely holtan lelte meg diadalât,
mert csoda volt,.. .egyszer volt,...vége lett,
âm felednem mâr soha nem lehet.

Hât te csak élj szâz évig boldogan.
Az élted sodra selymesen suhan,
élvezd, habzsold, mit pénzedért vehetsz:
az én kincsem egy csodasziilte perc.

S. Koôsa Antal:

APESTI "SRACOK"...

Mikor gyôtôr a szégyenérzet,
s lelkem még visszalâtogat,
âlmatlan éjjel lâtom ôket:
a Corvin-kôzi srâcokat.

Szemûkben gyermektûz parâzslott,
a nagykabâtjuk apjuké.
Védték szent fenegyerek-môdra
az anyjukét s az apjukét.

Nem biztatott holnapra sarzsi,
ezûst, arany a zubbonyon;
kis képûkôn olajfolt fénylett,
âlmatlansâg iilt, megkorom.



Nyugat kûldte a csokolâdét...
Ki s'irt, ki meg kâromkodott,
s tudtuk, hogy pokrôcba csavarva
holnap a pesti srâc halott.

Sirod jeltelen, nevedet sem
jegyezte fol tôrténelem,
de lâtlak ûveges szemeddel
ônvâdlô, hosszû éjjeken.

Môzst Ferenc:

OTVENHAT SOR

Névtelen hôsôk

nimbuszânak felhôjében
Bem apô
a Petôfinek szânt kitûntetést

az orszâg szîvére tûzi fel.

A Vâr ablakai is

bepârâsodnak az izgalomtôl
ahogy remegve lesik
a tûloldalt.

Buda hajâban kibomlik
a Duna pântlikâja.

Elszabadulnak
a reménnyel lékelt hajôk.
Sûllyed a hangulat.
Chopin forradalmi etûdjét
hordja a szél,
harcha hûti
a pesti gâhrusokat.

A halâl tankjâhôl
meritett henzin

felrohhantja
a lelkiismeretet.
A politika pattanâsâhôl
fakadt szenvedély
lâzrâncha râzza
a cirillhetûkkel lâttamozott

kedélyeket.

Lepergett mâzû személyek
cserépkultuszânak
bizalomrésein

bajkâd-brigâdok ôzônlenek,
hogy a betonkeresztekrôl
lesegîtsék
a megfeszîtett Igazat.

Hiâba sziszegtûk
a dekabristâk dôbbenetét,
oktôberben ez, ô,
rosszul hangzott a Puskint
idézni nem tudôknak.

Kenyér- kisgyermekkel
a karjukon,
âtlôtt emlékû anyâk ôlébôl
jâtszôterek padjai alatt
meghûzôdô halottak ôklébôl
nem nyîlik tôbb megûjhodâs.
De tôrténelmùnk temetôinek
kormos kôvei kôzûl

elmerészkedik

a gyôzelmet gyâszolô
ôzvegy téma,

hogy meggyûjtsa
a mûlt mécsesét.

A pislâkolô vers beragryogja
a bûntudat barlangjait.
És szabadsâgszobrok ârnyékâban
a vilâg szégyenkezik.



Rozanich Istvân:

ÛZENET A SZAMKIVETESBOL

Hûsz éve mâr, hogy hatârod
borongôn âtléptem, honom,
nincsen nyugtom azôta sem,
de âlmaim kôréd fonom.

Nem dôrdûl âtok ajkamon,
és nem lâzong dac se bennem,
csak bânat iil a szîvemen,
s égetve mar vad keservem.

Csendes estén majd lehullok,
mint fârôl lehull a levél,
vândorlâsâban megkopott,

érted rajongô, bûs szegény.

Még hallom kûrtjeid szavât,
amikkel egyre hîvsz haza,
béklyôz a sors kegyetlenûl,
lelkemnek nincsen vîgasza.

Ûzenek néked a széllel,
amely mellettem eiszalad,
felhôkkel kûldôm sôhajom,
ami keblembôl felszakad.

Mellé teszem dobbanâsât

szîvemnek, mig a vére fut,
vallom, hogy a fôldi térben
boldogtalan, ki messze jut.



r^î^v
* V

:

A FELVIDÉKI MAGYARSÂG SORSA

Kostya Sdndor dr. (Toronto, Ontario, Kanada):

SZLÂV VILÂGKONGRESSZUS
Toronto, 1981 jûnius 14-20

A Szlovâk Vilâgkongresszus vezetôsége "tudomânyos kon-
ferenciâ"-ra hîvta meg az emigrâciôban élô szlâv népcso-
portok vezetôit. Meghivâst kaptak Nyugat-Eurôpa és az
USA illetékes szakértôi, tôrténészek, az egyetemek szlâv
tanszékeinek professzorai, valamint a Szlovâkiâval szomszé-
dos orszâgok emigrâciôjânak képviselôi, nevezetesen a len-
gyelek, osztrâkok, csehek és a magyarok is. A konferenciât
két ûlésszakra bontottâk: nyilvânos, ûgynevezett "tudomânyos"
ûlésszakra, jûnius 14 és 17 kôzôtt, valamint egy titkos "po-
litikai" ûlésszakra 17 és 20 kôzôtt.

A jûnius 14 és 17 kôzôtti nyilvânos tanâcskozâs legje-
lentôsebb pozitîv vonâsa az volt, hogy ismét hangsûlyhoz
juthatott az a nagyon is reâlis felismerés, aminek az a lé-
nyege, hogy az eurôpai jôvô biztositâsa érdekében rendezni
kell az egész Duna-medence minden ûjabbkori problémâ-
jât. Pontosan azokat, amelyeket két vilâghâborû mérhetet-
len rombolâsa idézett elô, betetézve a gyôztes nagyhatalmak
békediktâlâsânak katasztrôfâlis hibâival, az egész eurôpai
fôldrész két ellenséges érdekkôrre valô szétvâgâsâval. Az
eurôpai "nagy tragédia" egyik legvégzetesebb eredménye — a
jelenre vonatkoztatva — az lett, hogy a szétdarabolt és egy-
mâsra féltékenykedô, sôt egymâssal szemben gyûlôlkôdô
âllamok mozaikképletévé vâltozott Duna-medence ma "sûly-
talan tér", egyuttes fellépésre és védekezésre nincs lehetô-
sége, mert totâlis alârendeltségi helyzetbe kerûlt a kûlsô
nagyhatalmak egymâs kôzôtt folytatott hatalmi versenyében
és politikai alkujâban. Ez a nyilvânos ûlésszak igyekezett a
"tudomânyossâg" lâtszatât megôrizni, mégsem volt mentes
a politikai sikû vitâtôl, fôleg a cseh és szlovâk képviselôk
ellentétei miatt.



Ma mâr a vilâg minden képzett tôrténésze elismeri (ha
fûggetlen itélôképességét meg tudta ôrîzni), hogy a kataszt-
rôfa 1920-ban Trianonban induit el, majd pedig a mâsodik
vilâghâborû hadiegyezményeiben folytatôdott. Ezt a szlo-
vâkok is tudjâk, hiszen a masaryki-benesi "csehszlovâk po-
litikai kaland"-bôl ôk is kiâbrândultak, s e kaland halâlos
kôvetkezményeire az 1968-as szovjetorosz lerohanâs kùlôn

is megadta szâmukra a tôrténelmi figyelmeztetést. Éppen
ezért érthetetlen a Szlovâk Vilâgkongresszus legutôbb ki-
adott bulletinjében az a nyilatkozat, ami ônmagâban is el-
lentmondâsos, hogy vissza akarnak terni a nagybatalmak
âltal garantâlt trianoni status que alapjâra, aboi pedig basz-
talan keresnék az ônâllô Szlovâkia megalkotâsânak lebetô-
ségét, mert Szlovâkia a tôrténelem folyamân elôszôr 1939
mârcius 14-én szûletett meg a pozsonyi orszâggyûlésen, a-
mikor a Trianonban ôsszetâkolt Csebszlovâkia mâr nem lé-

tezett (Cseborszâg ugyanis német protektorâtussâ lett). S
ezt a friss alapîtâsû Szlovâkiât éppen az akkori Magyarorszdg
ismerte el elsônek az eurôpai "régi" tôrténelmi dllamok kôzûl.

A trianoni status quo visszaâllitâsânak kovetelése tebât
nem lebet rendezôi elv sem a Duna-, sem pedig a Kârpât-
medencében. Ezt a szlovâkoknak legalâbb olyan jôl kell
tudniuk, mint a magyaroknak. Erre figyelmezteti ôket a
mûlt tanûlsâga is.

Az elsô vilâghâborût lezârô trianoni békediktâtum elôtt
a hazânkban élô tôtok (szlovâkok) cseb propagandâra és
uszitâsra hallgattak és "forrô fejjel" azok ellen a magyarok
ellen kezdték el soviniszta kôveteléseiket. akik 1790 ôta az
âllandô nemzetiségi megbékélést keresték, majd 1848 ôta
kûlôn nemzetiségi tôrvényekben biztosîtottâk a szlovâksâg
népi-nemzeti és kulturâlis jogait. Mâr Kossutb terve, a Dunai
Konfederâciô sem volt elegendô nekik, âmokfutôkként hall
gattak a cseb propagandâra.Almaiban a mâsfélmilliônyi
nép arra gondolt, hogy Szvatopluk birodalmânak utôda
lehet. Arrôl megfeledkezett, hogy Szvatopluknak semmi
kôze sem volt a tôtsâgboz, mert hiszen ô morva birodalmat
akart létesiteni.

A nyilvânos vitâban elbangzott ugyan egy Dunai Kon
federâciô terve, de a szlovâk sovinisztâk vissza-visszatérô
vesszôparipâja a tôrténelmi jogra valô bivatkozâs, amely nem



âllja meg a helyét. A lengyelek egyik tôrténész hozzâszôlôja
érdekes môdon éppen Konstantin gôrog csâszâr tôrténelmi
munkâjâra hivatkozott, amely szerint "Ârpâd fejedelem
a Magyarorszâgon szétszôrtan élô szlâvokat a Felvidékre te-
lepîtette". A fûlûk mellett eresztették el azt a felszôlalâst,
amely szerint a tûizott elfogultsâggal "birodalom"-nak ne-
vezett Morvaorszâg fejedelme csak a szlâv tôrténelmi legendâk
vâgyait tûkrôzi, orszâga Magyarorszâg hatârain kîvûl esett,
s amennyiben volt is szôrvâny telepûlése a Kârpâtokon be-
lûl, az 894-ben orszâgâval egyûtt felbomiott, tehât a hon-
foglalâskor, 896-ban mâr nem létezett. A szlovâkok elôjo-
gaikra valô hivatkozâsukat az emigrâciôban élô Durcsanski
Ferdinand rfr-nak, a rôvid életû Slovensko âllam volt bel-
ûgyminiszterének Biela Kniha cimû "tôrténelmi-politikai"
munkâjâra épitik. Durcsanski 954 oldalas kônyvében azt
bizonyîtgatja, hogy a négymilliôs "ôslakô" szlovâksâgnak joga
volt és ma is joga van az ônâllô âllam megalapîtâsâhoz. Erre
a szlovâkok âltal hangoztatott jogra vonatkozôan nem tôrtént
felszôlalâs, csupân a lengyel felszôlalô tette fel a kérdést,
l^ogy ebben a négy milliôban benn vannak-e a Kârpâtokon
belûl élô lengyelek, a szepességi cipszerek, a mântâk, a Sâros-
megyei rutének, nem beszélve a Kârpâtaljân élô ruszinokrôl,
akik semmiképpen sem szâmlthatôk szlovâkoknak.

A Szvatopluk-monda a konferencia szlovâk képviselôiben
nagymértékben nôvelte azt a hitet, hogy a honfoglalâskor
"nagy szlâv birodalom" volt hazânk északnyugati részén. Erre
hivatkoztak most is, miként ez volt a bizonyîtô adat, amelyre
kôzismerten Benes hivatkozott a trianoni béke szerkesztésében
is. Erre hivatkoznak terûleti kôveteléseik hangoztatâsâban.
Horvâth Istvân tôrténészûnk îrja: "Az elâmult tûlbuzgô tôtok
— boldog Isten! — mily roppant, a rômaihoz hasonlô tôt
csâszâri birodalomrôl âlmodoznak..., nagy tôt hadvezéreket,
mint Napôleon vala, emlegetnek még mai napiglan is, ezen
szép âlmaikrôl azonban a nemzetek histôriâja hallgat és
éppen nem emlékszik"

Mâr ezen a nyilvânos ûlésen is kiélezôdôtt a csehek és
szlovâkok kôzôtti nézeteltérés. A szlovâk véleményt a Dur-
csanski-féle hang jellemezte: "se magyar, se cseh konfôde-
râciô!" Derék soviniszta szlovâkjaink a dunai konfôderâciôtôl



is viszolyognak, mert — mint mondjâk — ebben a dzmilliônyi
magyar lenne a dominâlô elem.

Az Egyesûlt Eurôpa tervének megvitatâsât, amiért a szlo-
vâkok âltal indîtvânyozott konferenciât ôsszehivtâk, a jôvô
szâzad homâlyâba utaltâk.

A konferencia nyilvânossâga csak arra volt jô, hogy ki-
kôstolgassâk egymâs véleményét.

A Szlovâk Vilâgkongresszus mâsodik, titkos, szigorûan
zârtkôrû târgyalâsain az addig csak megfigyelôkként szereplô
horvâtok, szerbek és macedônok is részt vettek. Ez mâr tipi-
kusan Pânszlâv Kongresszus volt. Errôl sem zârônyilatko-
zatot, sem bulletint nem adtak ki. Ertesûléseimet egy ma-
gyarbarât, magyarul jôl beszélô felvidéki szlovâk szârmazâsû
egyetemi tanâr jôvoltâbôl kaptam. Ezen az ulésszakon a len-
gyelek — bâr hivatalosak voltak — elszigetelték magukat,
amivel azt jelezték, hogy ôk sohasem voltak tâmogatôi a pân-
szlâvizmusnak. Viszont észrevehetôen erôs hangot ûtôtt meg
a szovjetbarât cseh delegâciô tôbb tagja és egy nyilvân erre
a kongresszusra beâllîtott ruszin (kârpât-ukrân) kikûldôtt.

Az egységes Nagyszlâv Birodalom gondolatât itt is szôvâ
tették. Viszont a szovjetorosz-barât frakciôtôl elkûlônûlt
az ABN (Anti-Bolshevik Block of Nations), amely nagy
ukrân szabad âllamot kôvetel és természetesen igényt tart a
Kârpâtokon belûli kârpât-ukrânokra (ruszinokra) és a Szlo-
vâkiâban, fôleg a Sâros és Zemplén vârmegyékben élô ru
szinokra és nem zârja ki a szlovâkokat sem ônkéntes csatla-
kozâs esetén. A horvâtok ugyancsak ônâllô âllamot akar-
nak, a macedônok szintén. A szerbek akadâlynak tekintik
a magyarokat Magyarorszâg ékszerû kôzponti fekvése miatt
a Kârpât-medencében. De a nagyszlâv âllam nekik is nagy
vâgyâlmuk.

A csehek a szlovâkokkal mindjârt a târgyalâs megnyitô
ûlésén éles ellentétbe kerûltek.Szinte âltalânos volt az ônâllô

Szlovâkia kôvetelése, de ha ez a kôzeljôvôben nem valôsul-
hatna meg, akkor 2/3 - 1/3 szôtôbbséggel a nagyobb rész
inkâbb a magyarokkal, Magyarorszâggal, mint a csehekkel
akar tartani. Ekkor tort ki a vihar a csehek és a szlovâkok

kôzôtt. A csehek szemére vetették a szlovâkoknak, hogy hâ-
lâtlanok és megfeledkeznek arrôl, hogy nekik, a masaryki-



benesi politikânak kôszônhetik a magyar elnyomâs alôl valô
felszabadîtâst. A szlovâkok arra hivatkoztak, hogy a csehek
nem tartottâk be igéretûket, nem kaptak teljes autonômiât
és cseh felséguralom irânyîtotta Slovenskot is. Az oroszbarât
frakciô azzal érvelt, hogy minden szlâv csak az oroszokra
tâmaszkodhatik. Igen, de melyik Oroszorszâgra? A szovjet-
oroszra? Ismeretes a szlovâkok vallâsos érzûlete, szemben a
csehek materialista-ateista érzelmeivel.

A vita hevében szôt kért egy csendes hangû cseh pro-
fesszor, térképet bontott ki és âltalânos megdôbbenést keltve
bejelentette, hogy elhatârozott tény Csehszlovâkia bekebe-
lezése a szovjetbe Szovjet Csehszlovâkia néwel. Moszkvâban,
a Kremlinben mâr kidolgoztâk a menetrendet és annak
végrehajtâsât 1984/86-ra tervezik.

A tervet egy emlékirat ismerteti, amelyet mâr Csehszlo-
vâkiâban terjesztenek, s amely eljutott a nyugati âllamok
kormânyaihoz, tudomâst szereztek rôla a kûlônbôzô kém-
elhâritô osztâlyok, s a kûlùgyminisztériumok vezetô politi-
kusai. Az emlékirat szerzôje a szâmûzetésben élô Csehszlo-
vâk Szôvetségi Tanâcs (The Czechoslovak Fédéral Council)
elnôke, dr. Kotas Jiri. A Tanâcs Kanadâban székel. Elnô-
kének, dr. Kotasnak a neve kôzismert Csehszlovâkiâban és
a Szovjetben is, de a tanâcstagok neveit a felszôlalô ismert
okoknâl fogva nem kôzôlte. Az emlékirat felszôlitja Cseh
szlovâkia lakossâgât az ellenâllâsra. Érdekes adatokat kôzôl a
felszôlalô a kûlfôldi szovjet-elemzôk ((analists) véleményeibôl.
Irânyadô, hiteles angol szovjet-elemzôk, — mint Crozier,
Brian és Elliott, lan, — annak a meggyôzôdésûknek adtak
kifejezést, hogy Csehszlovâkia bekebelezésének kérdése a
szovjetbe elhatârozott tény. Crozier Brian szerint Brezsnyev
a szovjet-tômbhôz tartozô kommunista pârtfôtitkârok érte-
kezletén mâr 1976-ban bejelentette ezt a tervet; azzal érvelt,
hogy Lengyelorszâgot délrôl el kell vâlasztani Magyaror-
szâgtôl és a semleges Ausztriâtôl. Csehszlovâkia annektâlâsa
kôzvetlen kapcsolatot teremt Kelet-Németorszâggal, éle pe-
dig Nyugat-Németorszâg felé irânyul.

A lélektani puhîtâst a szovjet âltal ellenôrzôtt és irânydtott
csehszlovâk kommunista Mlada Fronta cîmû lapban Dzunusov
M.S. professzor szovjet filozôfus cikke vezeti be, aki "Uj
târsadalom" cîmû îrâsâval, amelyben a szocialista âllamok



târsadalma szempontjâbôl a szoros politikai és gazdasâgi
egyûvétartozâs fontossâgât és szûkségszerûségét elemzi. Az
Angliâban székelô Freedom Communication International
News Agency Josef Josten moszkvai riportja alapjân kôzli,
hogy a szovjet "Master Plan"-t, parancsolô "fô terv"-et dol-
gozott ki a kôrnyezô szocialista âllamok bekebelezésére.
Ugyan mi vâr a Felvidék magyarsâgâra, ha a Nyugat enge-
dékenysége, idôhûzâsa kôvetkeztében ez a szovjet terv gyors
ûtemben megvalôsul? Josten riportjâban emiékeztet arra is,
hogy 1977-ben a szovjet aikotmânyba beiktattâk: ha szocia
lista âllamok kérik a szovjet szocialista kôztârsasâghoz valô
csatlakozâsukat, akkor azt engedélyezik.

A Csehszlovâk Kommunista Part megkapta a brosûrât,
hogyan készitsék elô a "csatlakozâs"-t.

A beûtemezett "ônkéntes csatlakozâs" idôrendi és lélektani

pontjait rôviden a kôvetkezôkben indokoljâk;

1. Csehszlovâkiâban vârhatô legkevésbé az ellenâllâs,
mivel a marxista-szocialista ideolôgjânak a csehek a
legrégibb és leghûségesebb tâmogatôi.

2. Ennek kôvetkeztében el kell tûntetni a kûlônbôzôsé-

get és egyenlô alapra kell hozni a csehszlovâk gazda-
sâgot a szovjet kôzgazdasâggal. Ennek érdekében ûj
szovjet mintâjû ôtéves tervet kell kidolgozni.

3. A szovjetrendszernek megfelelô, ûj polgâri jogot kell
bevezetni.

4. A csehszlovâk hadsereget szovjet mintâra ât kell szer-
vezni. 1979 ôta mâr szovjet mintâjû egyenruhâban
jârnak a cseh katonâk. Minden cseh tisztnek meg kell
tanulnia oroszul.

5. A vasûtvonalakat az orszâg belsejébôl Szovjetoroszorszâg
felé széles nyomtâvûra kell âtépîteni. Ûj kôzutakat,
orszâgutakat kell épiteni.

6. Egységes pénznem bevezetésén kîvûl a hivatalos nyelv
is az orosz legyen szovjet Csehszlovâkiâban.

7. A kôzoktatâst szovjet mintâra kell âtszervezni. A Cseh
szlovâk Tudomânyos Akadémia legyen a Moszkvai
Akadémia egyik részlege. Minden tudomânyos kuta-
tâsi munkâlat és az eredmények feldolgozâsa kôzôs
elgondolâs szerint tôrténjék.



8. Végiil a politikai ellentéteket (ellenzéket) a szovjet
polgâri tôrvények szerint kell elbîrâlni.

A szovjet kormâny reméli, hogy mindezek a kîvânalmak
1984-ig teljesednek.

Széles kôrû propagandâval kell tâmogatni a szovjet
csapatok bevonulâsât a fontos csehszlovâk tâmaszpontokra.
Ebben felkérik a kelet-német hadsereg tâmogatâsât. Az
ellenâllôkat, îgy elsôsorban a megbîzhatatlan rendôrséget,
fel kell oszlatni.

Felvetôdôtt a kérdés, hogy egy vagy két szocialista kôz-
târsasâg csatlakozzék-e a szovjethez. Kiilôn Csehorszâg és
kùlôn Szlovâkia? Szovjet részrôl két kôztârsasâg csatlakozâsa
klvânatosabb, mert ezzel az Egyesûlt Nemzetek Szervezetében
nem egy, hanem két képviselet foglalhatna helyet.

Cseh ktvânsâgra Magyarorszâgot "ûtkôzô âllam"-nak te-
kintsék. A lâzadozô magyarokat egységesen cseh, szlovâk
és fôleg orosz csapatokkal kell letôrni, s ha kell, megsem-
misiteni.

Az emlékirat ismertetését ôriâsi vihar kôvette. Most mâr

a nagyszlâv âlom hâttérhe szorult. Mint mindig, a csehek
tôhhsége oroszharât (pânszlâv) volt, a szlovâkok, lengyelek
és a horvâtok az antiholsevistâk tâhorâhoz csatlakoztak.

A felvidéki magyarokrôl vajmi kevés szô esett. Mi lesz
velûk?

Sirchich Ldszlô tanâcskozâsi elnôk hozzâszôlâsa:

Sirchich Ldszlô tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
dr. Kostya Sdndor igen értékes, szemet nyitô elôadâsâért,
amelyet néhâny kûlôn megjegyzéssel, adatkôzléssel egészit
ki. Elmondja példâul, hogy a szlovâk vilâgkongresszus ér-
tesitôjéhen az 1968-han disszidâlt Lôhl Eugen a leghatâro-
zottahhan a status quo, tehât a trianoni és pârizsi hékepa-
rancsok fenntartâsa mellett szâllt sikra s mindazokat, akik
a kassai program végrehajtâsâhôl eredô sérelmek orvoslâ-
sât siirgetik, magyar fasisztâknak hélyegezte. Ugyanez az
értesîtô (bulletin) szlovâk nyelven azt îrta, hogy a magyarok
emlékiratukkal agitâlnak, irredenta propagandât folytat-
nak Nagy-Magyarorszâgért és Trianon ellen, holott a Ma
gyar Statisztikai Kôzlôny adatai szerint 37,000, a szlovâkok
szerint azonhan 300-400 ezerre hecsûlt magyarorszâgi szlo-



vâkok a legszôrnyûbb nemzeti elnyomâsnak vannak kitéve.
Az emlîtett emlékirat nyilvân a Csehszlovâkiai Magyarok

Nemzeti Bizottmânyânak a madridi konferenciâhoz és
minden mâs illetékes nemzetkôzi szervezethez eljuttatott
emlékiratâval azonos. Aki viszont ismeri Kôvâgô Lâszlô kôz-
leményeit és tudja, hogy a jelenlegi magyarorszâgi kormânyzat
a nemzetiségeket mesterségesen duzzasztja s azoknak olyan
messzemenô jogokat biztosît, amilyenekhez hasonlôkat a
csehszlovâkiai magyarok soha nem élveztek, tisztâban lehet
az elôbbi âllitâsok alaptalansâgâval is.

Van jôzanabb felfogâs is. Grébert Arvéd példâul, aki —
ûgy lâtszik — âtvette Jâszi Oszkâr 'keleti Svâjc' megjelôlés-
sel ismert elméletét; ennek megfelelôen Szlovâkia semlege-
sîtését és keleti Svâjccâ valô âtalakîtâsât javasolja, de vég-
eredményben ô is a status quo alapjân âll. A Csehszlovâkiai
Magyarok Nemzeti Bizottmânyânak svâjci megbizottjâhoz
levelet intézett, amelyben a szlovâk és magyar emigrâciô
eszmecseréjét sûrgette. A Bizottmâny svâjci megbîzottja
természetesen azt vâlaszolta, hogy amig a szlovâk szabad
sajtô olyan hangon îr, mint amilyenre az elôbb példâkat
idéztûnk, ilyen eszmecserérôl szô sem lehet. Egyébként ugyan-
ez volt az oka annak is, hogy a Szlovâk Vilâgkongresszusra
meghivott Bizottmâny attôl tâvol maradt.

Elfelejtettûk megjegyezni, hogy fûggetlen Szlovâkia so-
hasem volt, mert amikor az ûgynevezett Szlovâkia 1939
mâjus 14-én megalakult, az nem fûggetlen âllam, hanem
német protektorâtus lett.

Van aztân kimondottan csehszlovâk irânyzat is, amely-
nek vezetôje az a Ferjencsik Mikulâs dr., aki 1945 utân belûgyi
megbîzott volt s akinek nagy része volt a felvidéki magyar-
sâg kâlvâriâs ûtjâban és akit még a Budapesten szûletett
Mahomevski Laco szlovâk kôltô is elitélt.

Mindezektôl a szlovâk tôrekvésektôl és irânyzatoktôl
fûggetlenûl és ellenére a felvidéki magyarsâg ma is él és
szâmtalan vonatkozâsban megvallja, rendûletlen hûséggel ôrzi
népi-nemzeti hagyomânyait. Erre példa, hogy a pozsonyi
Madâch magyar nemzeti kônyvkiadô rozmaring koszorû-
jâval tûntette ki Âgh Tibor galântai tamtôt, aki ôsszegyûj-
tôtte a szlovâkiai (helyesebben felvidéki) magyar népballa-
dâkat, "Édesanyâm rôzsafâja" cîmmel kiadott 752 palôc



népdalt. Ezenklvûl hivatkozhatunk a magyar mûvelôdés
âpolâsânak szâmos mâs példâjâra, amelyek kôzûl a Kodâly-
kôrusra s a galântai dalos napokra kell kûlôn is utalnunk.

A felvidéki magyarsâg szellemi élete tôbb fîgyelmet és
tôbb megbecsûlést érdemelne a szabadfôldi magyarsâg ré-
szérôl, mert nincs meg a paritâs példâul a felvidéki és az er-
délyi mûvelôdés figyelése, mékânylâsa kôzt. Figyeljûnk job-
ban a felvidéki magyarsâgra, mint eddig tettûk és fôként
figyeljenek râ a fiatalok is, mert maris bizonyosra vehetô,
hogy a vele szemben alkalmazott kiméletlenséggel sem tud-
jâk magyar hagyomânyokat ôrzô erejét és népi-nemzeti
ôntudatât megtôrni.

Hézsely Ferenc dr. (Calgary, Alberta, Kanada) felszôlalâsa:

A felszôlalô nagy érdeklôdéssel hallgatta Kostya Sândor dr.
érdekfeszîtô s a magyarsâg felvidéki sorsât kôzvetlenûl is
érintô elôadâsât, amelyben tôbbszôr szô esett az eseménye-
ket irânyîtô, legtôbbszôr ismeretlen tényezôkrôl is. Az utôb-
biakkal kapcsolatban felhivja a hallgatôsâg fîgyelmét Qjiigley
Carrol dr. "Tragedy and Hope, a History of the World in
Our Time", cimû 1300 oldalas, 1966-ban megjelent mûvére,
amelyrôl Skousen W. Cleon egész kôtetre terjedô bîrâlatot
îrt. Ezt a kônyvbîrâlatot Ôdôvényi Péter magyarra forditotta
s "A leleplezett kapitalista" cimmel ki is adta. A kônyv
rendkîvûl sok olyan adatot tartalmaz, amely tôbbek kôzt
a szlâv vilâgkongresszus hâtterére vonatkozôan is magya-
râzatot nyûjt.



MADRIDI TANULSAGOK

Kerekasztal-konferencia

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

AZ EURÔPAI BIZTONSÂGI KONFERENCIA
JELENTÔSÉGE

Bevezetô szavak

Az emigrâciô viszonylag gyorsan napirendre tért a felett,
hogy egy éwel ezelôtt egy kis magyar csoport eiôszôr jelent
meg a szabad magyar âllâspont képviseletében fontos nem-
zetkôzi fôrumon, Madridban. Akik ennél az asztalnâl iilûnk,
ott voltunk Madridban és valljuk, hogy ez az alkalom nem-
csak egyszeri nagy élmény volt szâmunkra, hanem nagy
tanûlsâgok, lehetôségek, feladatok forrâsa is a jôvôre. S
hogy a Madridban megalapozott lehetôségekkel élûnk-e,
ez olyan kérdés, amelyet az egész emigrâciônak kell meg-
vâlaszolnia.

Legyen szabad most bemutatnom az elôadôkat:

Nt. Bertalan Imre, az Amerikai Magyar Reformatas
Egyesûlet elnôke, az Egyesûlt Allamok hivatalos madridi
kûldôttségének tagja volt, s a madridi események magyar
vonatkozâsû elôkészûleteirôl szâmol be.

Koszorûs Ferenc a magyar emigrâciô fiatal nemzedé-
kének tagja, az Amerikai Magyar Szôvetség kûlûgyi bizott-
sâgânak vezetôje, az AMSz madridi tevékenységérôl szâmol
be kûlônôs tekintettel a kisebbségi kérdésre.

Jômagam a Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôke
vagyok, s Madridban szâmos kùldôttséggel valô talâlkozâ-
saim alapjân rôvid bevezetô ôsszefoglalômban a megsziv-
lelendô tanûlsâgok mellett azokrôl a lehetôségekrôl szeret-
nék beszâmolni, amelyekkel — jô szervezettség esetén — a
jôvôben nemzetkôzi vonalon élnûnk kell.



Az eurôpai biztonsdgi konferenciajelentôsêge

Mivel az eurôpai biztonsâgi konferencia gondolata ere-
detileg a Szovjetuniôtôl szârmazott, a nyugati vilâg azt
bizalmatlanul, a szabadfôldi magyarsâg pedig érthetô mô-
don ellenségesen fogadta. A Helsinki konferenciâban sokan
nem lâttak egyebet, mint a Szovjetuniô kelet-evrôpai hege-
môniâjânak megerôsîtését és az eurôpai status quo megme-
revitését. A Helsinkire valô elôkészûlés hosszû évei alatt

azonban a Nyugat elért legalâbb egy engedményt, amely
utôlag sokkal lényegesebbnek bizonyult, mint azt bârki elô-
re lâtta volna. Arra a szovjet engedményre gondolunk, a-
mely a politikai-biztonsâgi-katonai ûgyek kiegészitéseként
elfogadta a Nyugat kôvetelését: az emberi jogok, az emberi
és szellemi kapcsolatok beiktatâsât a Helsinki egyezmény
zârôokmânyâba.

Idôbe kerûlt, mîg felismertûk, Hogy a Helsinki egyez-
ményben a keserû pirulâkon kîvûl bizonyos kiaknâzHatô
leHetôségek is megnyiltak szâmunkra. A Helsinkivel meg-
indult biztonsâgi konferenciâk rendszeresîtése olyan nem-
zetkôzi szervet és ellenôrzési folyamatot teremtett meg, a-
mely a jôvôben môdot nyûjt a szovjet jogsértések, visszaélé-
sek rendszeres felszinen tartâsâra. És ezzel szâmunkra meg-
teremtôdôtt az a napjainkban egyetlen nemzetkôzi fôrum,
amelyen megjelenHetûnk a Hazai és kisebbségi magyarsâg
emberi és nemzeti jogainak védelmében.

Râtérve most mâr a madridi konferenciân valô részvé-
telre, a Hosszû emigrâciôs élet egyik legôrvendetesebb ese-
ményeként jegyezzûk fel, Hogy a kûlônbôzô szervezeteket és
égtâjakat képviselô magyar csoport tagjai példâs egyetér-
tésben mûkôdtek egyutt. Madridban elôszôr jelentûnk meg
nemzetkôzi fôrumon, mint szervezett csoport. A Helyzet ûj-
donsâga ellenére sikerûlt munkânkat ûgy ôsszeHangolni,
Hogy barâttôl és ellenféltôl visszaérkezett vélemények szerint
a magyar csoport a mâsodik legHatékonyabb "lobby" volt
a kitûnôen szervezett és anyagilag sokkal erôsebb zsidô kép-
viselet mellett.

A jô szereplés nem jelenti azt, Hogy az nem leHetett volna
még sokkal jobb. Madridot ûgy kell értékelnûnk, mint nagy
iskolât. tapasztalatszerzést az ezutân kôvetkezô alkalmakra.



Magunk kôzôtt és magunk szâmâra le kell vonnunk a
tanulsâgot, hogy a jôvôben az egyuttmûkôdési készségen Idviil
a feladatok arânyosabb felosztâsânak is tôbb figyelmet kell
szentelnûnk. Hogy egy példât idézzek: természetes, hogy a
tragikus erdélyi helyzettel a magyar csoportnak mind a tiz
tagja foglalkozott, de nem volt jô munkamegosztâs, hogy a
tôbbség kizârôlag az erdélyi ûgyben tevékenykedett és csak
hârman-négyen voltak otthonosak a magyarorszâgi és fel-
vidéki kérdésekben is. Félreértés ne essék, nem azt mond-
juk, hogy Erdély ûgyével kevesebbet kell foglalkozni, sot
ellenkezôleg, minél tôbb figyelmet kell arra forditani, de
ugyanakkor gondoskodnunk kell arrôl is, hogy a magyar
orszâgi és felvidéki ûgyek képviselete is megfelelô figyelem-
ben részesûljôn.

Meg kell âllapitanunk, hogy a nyugati delegâciôkkal valô
kapcsolatok megteremtése kônnyen ment, szîvélyesek, ba-
râtsâgosak voltak és bôven adtak idôt alapos beszélgetésekre,
kôlcsônôs tâjékoztatâsra. Kérésûnkre tôbben készségesen fel-
ajânlottâk a kapcsolatok folytatâsât. E magas szînvonalû
kapcsolatok megteremtése a konferenciân valô részvételûnk
egyik legfontosabb eredménye.

Tanulsâgok

Mik voltak Madrid legfontosabb tanulsâgai?

1. A harminc éves emigrâciô a mûltban tûl ritkân
merészkedett ki a nemzetkôzi arénâba. Ezen vâltoztatni kell,
mert a jôvôt érintô lényeges dôntések nemzetkôzi sikon tôr-
ténnek.

2. A szabad magyarsâg belsô élete nagyon fontos, de
igazân csak akkor hasznos, ha ereje egy részébôl megépîti
âllandô jellegû szerveit a hazai magyarsâg és a kisebbségek
érdekvédelmének ellâtâsâra. Ha e hivatâsât a kûlfôldi

magyarsâg nem tôlti be, céltalannâ vâlik és eltûnik.
3. A befogadô orszâgok kormânyainâl eddig is eljâr-

tunk, de ez nem elég. A vilâgpolitika nagy események, nagy
vâlsâgok irânyâba halad, s ez elôîrja, hogy a magyar ûgyet
a helyi vonalrôl nemzetkôzi stkra emeljûk és ott minden es-
hetôségre, fejleményre felkészûlten âlljunk.

4. Sok bâtortalan megnyilatkozâs hangzott el a mûlt-



ban, hogy nemzetkôzi vonalon "nem âllnak velùnk szôba",
"még az elôszobâba sem engednek be" bennûnket. Ezt a
teljesen indokolatlan alacsonyabbrendûségi érzést vessûk el.
Mindenhova bejutunk, mindenûtt meghallgatnak bennûn
ket, ha egységesen, felkészûlten jelentkezûnk.

5. Sok belsô civôdâsunk miatt kétségek merûltek fel
némelyekben, hogy az ôsszefogâs, az egységes magyar fellé-
pés megvalôsîthatô-e és mûkôdik-e? Madridi tapasztalatunk
az volt, hogy kûlônbôzô heâllitottsâgû emberek mondani-
valôikat ôssze tudtâk hangolni és tudtak kifelé egy nyelven
beszélni.

b- A fentiekbôl kôvetkezik: kizârôlag rajtunk mûlik,
hogy a nôvekvô nemzetkôzi lehetôségekkel élûnk-e majd.

Feladatok és lehetôségek

A felsorolt tapasztalatok megjelôlik lehetôségeinket és
egyben feladatainkat is:

1. A jôvôben kûlsô szerepléseinket még alaposabban,
pontosabb idô-, munka- és szerepmegosztâssal kell megszer-
veznûnk.

2. Be kell rendezkednûnk konkrét sérelmi anyag, adatok,
esetek rendszeres gyûjtésére. Madridban elvi kérdéseken kîvûl
konkrét visszaélések irânt volt érdeklôdés. Iskolabezârâsok-
rôl, személyek meghurcolâsârôl stb. kértek bizonyîtô anyagot.

3. Nagyon sok kivâlô tudâsû, elsôrangû kapcsolatokkal
rendelkezô magyar él szerte a vilâgon, akik ûgyûnket
hatékonyan elô tudnâk mozditani. Ezekbôl, sajnos, gyakran
hiânyzik a feladatvâllalâs készsége. Mozgôsitanunk kell ôket!

4. Mivel jelenleg az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmû-
kôdési Értekezlet (CSSE) az egyetlen nemzetkôzi fôrum, amely
a minket legkôzvetlenebbûl érintô kérdésekkel foglalkozik, a
nyugati tagorszâgokkal rendszeres kapcsolatot kell tarta-
nunk, fel kell hasznâlnunk a kapcsolattartâs minden alkal-
mât, formâjât.

5. Talâlnunk kell barâti orszâgokat, amelyek elvâllal-
jâk egy-egy ûgyûnk, akciônk képviseletét. A kûlsô tâmogatâs
("sponsor"-olâs) gyakran hatâsosabb, eredményesebb,
mint egy emigrâns szervezet magânyos akciôja.

6. El kell érnûnk, hogy helyet kapjunk hefogadô orszâ-
gaink hivatalos kûldôttségeiben.



7. Es végûl, meg kell teremtenûnk a nemzetkozi sikon
folytatandô magyar tevékenység âllandô jellegû szervezetét és
mûkôdésének anyagi feltételeit.

A madridi konferenciâval a szervezett emigrâciô életé-
ben remélhetôleg ûj szakasz kezdôdik. Kûlsô feladataink
teljeskésével mâr most is késedelemben vagyunk, a munkât
ezért ûgy kell folytatnunk, hogy a madridi kezdet lendûletét
ne veszîtsûk el. Szâmunkra a szabad magyarsâgra vârô munka
indokolâsa nagyon egyszerû: feladatainkat helyettiink senki
idegen nem végzi el. A vasfûggôny môgôtti tizennégymilliô
magyar szâmâra az emberibb élet igénylése csak tôlûnk,
szabad magyaroktôl jôhet.

Nt. Bertalan Imre (Washington, DC):

MERJÛK A LEGNAGYOBBAT

Az elôadô a maga részérôl az elôkészûlet tanulsâgairôl
kivân szôlni. Illyés Gyula kôltôi szavainak idézésével kezdi:
"minden hatalmat, ha zord bérccé mered, csak csepp-csepp
résbe nyomulva a parânyi tôr meg". Mit tehetett Madrid-
ban a "zord bérccé" meredt hatalommal szemben a szabad
vilâg parânyi magyar — nem kûldôttség, nem is képviselet.
csak ônként jelentkezô — kis csoport? Munkâjât az elôbbi
idézet jellemezheti legjobban: minden feltalâlhatô csepp-csepp
résbe benyomulni.

Akik ott voltak, mindnyâjan érezték, hogy a madridi utô-
konferenciâhoz a szabad magyarsâgnak fontos érdekei fû-
zôdnek, mivel valôban az az egyetlen nemzetkozi fôrum,
aboi az anyaorszâgi és a kisebbségi magyarsâg emberi és
kôzôsségi jogainak sérelmeit rendszeresen napirenden lehet
tartani.

Hogyan lehetett Madridban végre biztosîtani a magyarok
jelenlétét? Néhâny hônappal a konferencia megnyitâsa elôtt
tudomâsunkra jutott, hogy az Egysziilt Âllamok elnôke
kinevezési jogâval élve a szenâtusi bizottsâg tagjain tûlme-
nôen az ûgynevezett polgâri szektor tagjai kôzt a hivatalos
kûldôttség tagjaiként kikûldi a nemzetiségek képviselôit is. A
csepp-csepp résbe valôsâggal belenyomulva sikerûlt elérni,
hogy a szabad vilâg magyarsâga — mondjuk azt — képvi-



seletet nyert a hivatalos kiildôttségben. Talân ez a tény is
serkentôleg hatott azokra a lelkes, âldozatos és fâradhatat-
lan munkâsokra, Sirchich Lâszlôra, Gereben Istvânra, Hâmos
Lâszlôra s a tôbbiekre, akik akkor mâr dolgoztak az emlék-
iratokon. Talân leikesîtôleg hatott râjuk, hogy az ôriâsi
âldozattal jârô munkât idejében befejezzék. Ez aztân lehetôvé
tette szâmunkra, hogy a naagyarorszâgi, felvidéki és erdélyi
magyar sérelmekre vonatkozô bizonyîtékokat még a kon-
ferenciât megelôzôen kikûldhettûk az Egyesûlt Âllamok
kûldôttségének minden tagjâhoz. Ugyanezt megtette a ka-
nadai és az eurôpai képviselet is.

Wass Albert azt Irta, csodât ne vârjunk a madridi kon-
ferenciâtôl, de jelenlétûnkkel csodâlatos lehetôség nyllik
sérelmeink felsorolâsâra. Ha ezt a megâllapîtâst irânyelvként
fogjuk fel, akkor nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy a
magyarsâg ott levô tagjai jô munkât végeztek.

A hivalalos kûldôtt hatâskôrével egyûttjârt az a lehetô
ség is, hogy az Egyesûlt Âllamok kûldôttségének tagjaival a
repûlôgépre szâllâs pillanatâtôl kezdôdôen kôzvetlen kap-
csolatba kerûlt és azokkal ôrârôl ôrâra âllandôan egyûtt is
maradt. Ennek eredményeként az eredetileg rendelkezésre âllô
csepp-csepp résbôl hamarosan nyitott ajtô târult fel elôtte,
amelyen keresztûl mâr szabadon jârhatott, kôzvetlenûl érint-
kezhetett nemcsak az Egyesûlt Âllamok, de a NATO-orszâ-
gok kûldôttségeinek tagjaival is.

Tovâbbi lehetôség nyilt meg azzal, hogy a hivatalos
kûldôttség tagja sorra bemutathatta a sajât kôltségûkôn
jelenlevô magyarokat is, akik feladatukat példâsan lâttâk el,
mert ha egyikûknek tâvoznia kellett, szerepét mâsikuk vette
ât. Kûlôn lehetôség nyilt elôttûk, amikor a jugoszlâv kûl-
ûgyminiszter bedobta a nemzetiségi kérdést, amelynek érin-
tését az amerikai kormâny semmiképpen sem akarta meg-
engedni. Ezt kôvetôen a kisebbségi sérelmek a NATO- és az el
nem kôtelezett orszâgok kikûldôttjeinek asztaj^âra kerûlhettek.

Az elôadônak magânak is bôven nyilt alkalma igen hasz-
nos megbeszélések folytatâsâra és elônyôs kapcsolatok kié-
pitésére, tovâbbâ ismételten râdiôelôadâsok tartâsâra is.

Végeredményben a helsinki figyelô munka folytatâsa elôl
elgôrdûltek az akadâlyok. A megkezdett sikeres tevékenységet
folytatni kell. Mondanivalôjât az elôadô Illyés Gyula kôltôi



szavaival fejezi be: "S épp, mert parânyi falukra vârhat is-
teni munka, ama rettentô holnap elôtt még, emberek, mer-
jûk a legnagyobbat, ûjra a kezdetet".

Koszorûs Ferenc dr. (Washington, DC):

A MAGYAR EMIGRÂCIÔ EREJE

Az elôadô az Amerikai Magyar Szôvetség szerepérôl ad
szâmot. Elmondja, hogy a Szôvetség mâr az elôkészûlés
folyamân szâmtalan megbeszélést folytatott a tôbbi magyar
szervezettel, kapcsolatba lépett az amerikai kûldôttség elnôké-
vel is. Ezutân âtfogô jellegû emlékiratot készîtett, amelyben
minden magyar sérelmet egyformân megemlîtett, az erdélyi
és felvidéki magyarsâg helyzetével is foglaikozott. Késôbb a
kisebbségi helyzetben élô magyarok kûlônleges adottsâgaira
helyezte a hangsûlyt, mert arra jôtt râ, hogy a kizârôlag
egyéni sérelmeken kivùl sokkal fontosabb a trianoni béke-
parancs folyomânyaként jelentkezô nemzetiségi kérdések
megoldâsânak sûrgetése. De râjôtt arra is, hogy a trianoni
kérdéssel az utôbbi évtizedekben nem foglalkoztunk eleget.

A madridi konferencia megnyitâsa utân decemberben
mint az Amerikai Magyar Szôvetség kikûldôttje két hétig
tartôzkodott Madridban, aboi egyéni és csoportos megbe-
széléseken, sajtônyilatkozatok elôkészitésében vett részt,
tôbbszôr talâlkozott és târgyalt az Egyesûlt Âllamok kûl-
dôttségének tagjaival és vezetôjével, Campelman-nel is.

Nagy sikerként kônyveli el, hogy a kûlônbôzô csoportok
egybe tudtâk hangolni tevékenységûket. Ennek kôvetkezté-
ben a zsidô csoportokon kivul csak a magyar csoportok ma-
radtak elejétôl végig Madridban. Ez a magyar emigrâciô nagy
ereje volt, amit fokozott az a tény is, hogy az Egyesûlt Âllamok
kûldôttségének hûsz tagja kôzûl kettô — nt. Bertalan Imre
és Gombos Zoltân — magyar volt, aminek jelentôségét
bizonyâra Budapesten is, Bukarestben is megértették.

A magyar emigrâciô erejét fokozta az a rokonszenv is,
amelyet a kûldôttség magyar tagjai és a magyar csoportok
képviselôi âltalâban, de kûlônôsképpen az amerikai kikûl-
dôttek soraiban szerzett. Ezt a rokonszenvet fokozta, hogy a
magyarok — amerikaiak véleménye szerint — megszokott
szônoklataik helyett magânbeszélgetéseik sorân mindig hig-



gadtan és tômôren adtâk elô mondanivalôikat, amelyek
rendszerint csak a tényekre szoritkoztak. Ezen az alapon a
magyar emigrâciô erejét szoros egyuttmûkôdéssel tovâbb
kell fokozni s a kapcsolatokat is kôvetkezetesen tovâbb kell
épîteni.

Gereben Istvdn (Washington, DC):

AZ EMIGRÂCIÔ ÔSSZEKOVÂCSOLÔDÂSA

A felszôlalô szerint a madridi konferenciânak nemcsak

az otthoni, erdélyi és felvidéki magyarsâg szempontjâbôl
volt felbecsûlhetetlen értékû jelentôsége, hanem a szabad
fôldôn élô magyarsâg szempontjâbôl is, amely az elôkészû-
letek sorân valôsâggal ôsszekovâcsolôdott. Az eredmény:
egység, eltôkéltség, amelyet a jôvôben is fenn kell tartanunk,
meg kell ôriznûnk.

Az ankéton elhangzott értékes beszâmolôk utân nt. Elek
Aron, Sirchich Lâszlô, Zâhony Botond és dr. Ndnay Endréné
(Los Angeles, CA) intézett néhâny kérdést az elôadôkhoz.
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EREDMENYEK
KIHIRDETÉSE A DISZVACSORÂN

1

ÉRMEK ÂTADÂSA

A tôbb mint 600 terîtékes ûnnepi dîszvacsora elfogyasz-
tâsa, a kôszôntôk és ûdvôzlô beszédek elhangzâsa utân Nddas
Jânos dr., mint a Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâgânak
vezetôje, Somogyi Ferenc dr. felkérésére és Varga Sdndor
kôzremûkôdésével a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti
Ârpâd-pâlyâzatok elôzô években kitûntetett nyertesei kôzûl

Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzônek,
Kostya Sdndor dr. (Toronto, Ont. Kanada) szakîrônak

és szerkesztônek,
Kovdrczy Istvdn (Sôdertalje, Svédorszâg) szakîrônak és

szerkesztônek,
Neszlényi Judit (Pasadena, CA) zeneszerzô zongoramû-

vésznek,

Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA) kôzlrônak,
Négyesy Irén (Smithville, OH) kôltônek,
dr. vitéz Ormayjôzsefné {Toronto, Ont. Kanada) îrônak,
Rektor Béla dr. (Tucson, AZ) egyetemi tanâr szakîrônak

ûnnepélyesen âtadta a nekik odaîtélt Ârpâd-érmeket.

AZ ARPAD-PALYAZATOK NYERTESEI

A XXI. Magyar Talâlkozô (IX. Magyar Kongresszus)
a bîrâlô bizottsâg véleményezése alapjân s az Âllandô Tit-
kârsâg javaslatâra

arany Arpâd-éremmel tûntette ki

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) szobrâszmûvész
alkotâsait,

MakkÉva (Honolulu, HI) festômûvész alkotâsait,
Makk Imre (Honolulu, HI) festômûvész alkotâsait,
ft. Mihdlyi Gilbert dr., O. Prem. (Chicago, IL) és fr.

Dunai Akos, O.F.M. (Youngstown, OH) "IL Jânos Pâl, a



vasfûggôny môgiil jôtt papa" (Youngstown, KMV, 1980.,
245 oldal) cîmû mûvét,

Szabô Magda (Oakland, CA) "Szabadsâg-fantâzia" cîmû,
orgonâra irt zenemûvét,

ezûst Ârpâd-éremmel jutalmazta
Pap Gyula (New Brunswick, NJ) îrô "Âlarc kôtelezô"

cîmû elbeszélés-gyûjteményét,

bronz Ârpâd-éremmel értékelte
Puskds Istvdn dr. (Buffalo, NY) kôzîrô "Versek" cîmû

versgyûjteményét,
Vdthy Kdlmdn (Toronto, Ont., Kanada) kôltô "Alkonyati

ébredés" cîmû (167 oldalas) verseskôtetét.
Az Arpâd Akadémia korâbban mâr pâlyadîjat nyert tagjai

kôzûl az Arpâd-pâlyâzaton ûjbôl sikerrel vett részt:
Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, FL),
Gyz'mejz'(Scarborough, Ont., Kanada),
Hahn Gellért dr. (Sydney, Ausztrâlia).

Diszoklevelet nyert:
Pohrné Temesvdry Anna (St. Petersburg, FL).

3

AZ ÉV MAGYARJA

Somogyi Ferenc dr. egyetemi tanâr, az Arpâd Akadémia
fôtitkâra és a Magyar Talâlkozô krônikâinak szerkesztôje
(15 éve), magyarsâgismereti tanfolyamok vezetôje és elô-
adôja (35 éve), jog- és mûvelôdéstôrténeti szakîrô (50 éve).
/Lâsd még a 117. oldalon./

4

AZ ÉV MAGYAR CSALADJA
Szablya Jdnos dr. (Pullman, WA) egyetemi tanâr és fele-

sége, Bartha-Kovdcs Ilona Mdria 7 gyermekes csalâdja.

5

AZ ÉV MAGYAR EGYESÛLETE

"Az Erdélyi Vilâgszôvetség".

A FENYKÉPMUVESZETI KIALLITAS

nyerteseit lâsd a 11-12. oldalon



MAS KITÙNTETESEK ATADASA
Ft. Vitéz Baân, O.F.M. a Magyar Szabadsdgharcos

Szôvetség emlékplakettjét nyûjtotta ât a szabadsâgharc 25.
évfordulôja alkalmâbôl kitûntetetteknek.

Noël Péter a Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vildgszô-
vetségének emlékplakettjét adta ât dr. Nddas Jdnosnak, az
Allandô Titkârsâg vezetôjének és dr. Nddas Rôzsdnak, az
Allandô Titkârsâg ûgyvivôjének tôbb mint 20 éven ât foly-
tatott kimagaslô értékû munkâssâguk elismeréseként, Ûrmos
Antalnak, a Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége
titkârânak, egyben pénztârosânak és feleségének pedig a
Vilâgszôvetség érdekében éveken keresztûl kifejtett ônzetlen
munkâjukért.



VI.

BESZÂMOLÔK

Halâcsy Endre dr. (Reno, NV):

HÂROM ÉV UTÂN
Beszdmolô a Magyar Adattàr eredményeirôl

Mint ismeretes, a Magyar Adattâr hârom éwel ezelôtt azért
alakult meg, hogy az emigrâciôban rendszeresen gyûjtsé a
magyarsâgra vonatkozô adatokat, és hogy ezek birtokâban az
igazsâgnak megfelelôen, târgyilagosan tudja tâjékoztatni
a magyarsâg irânt érdeklôdôket. Az elért eredményekrôl "A
XIX. Magyar Talâlkozô krônikâjâ"-nak 166-168. és "A XX.
Magyar Talâlkozô kr6nikâjâ"-nak 104-106. oldalân szâmoltam
be. A harmadik év folyamân tôbb vâltozâs tôrtént. Ezek kôzûl
személyi vonatkozâsban legjelentôsebb, hogy vitéz Szathmâry
Kâroly helyét a kôzponti fôcsoport élén Haraszti Endre
(Hamilton, Ont. Kanada) vette ât.

Mint az elmûlt években adott beszâmolôimban emlî-
tettem, a terûleti és szakmai beosztâson tûlmenôen felâlli-
tottunk egy személyi (SZ) és egy helyi (H) nyilvântartâst is.
Orômmel jelenthetem, hogy az elmûlt év folyamân csatla-
kozott hozzânk Arkay Lâszlô montreali honfîtârsunk a ma
gyar helységeket magâban foglalô ôriâsi gyûjteményével,
amely egyszerre megadta az egész Magyarorszâgra a helyi
nyilvântartâst, bôvebben, mint azt eredetileg terveztûk, mert
Arkay feldolgozza a helységek lakossâgânak ôsszetételét és a
nemzetiségi ôsszetételnek az idôk folyamân bekôvetkezett
vâltozâsât is. Ârkay munkâjânak sietett segîtségére Zolcsdk
Istvdn fôcsoportvezetônk tôbb szâz dollâros adomânnyal,
ami lehetôvé tette a létfontossâgû irodai berendezés meg-
szerzését.

Ugyancsak csatlakozott hozzânk Selmeczi Jôzsef, a svâjci
Baselben lakô magyar sporttôrténész is a gyûjteményével,
amely tulajdonképpen a 6. fôosztâly testnevelési, sport-osz-
tâlyât alkotja. Itt teszem kôzzé Selmeczi Jôzsef kérését, hogy
aki csak teheti, bocsâssa rendelkezésre a kûlfôldi ûjsâgok
sportrovatait, amelyekben magyar sportolôkrôl van szô, hogy



aztân ezeket az adatokat Selmeczi Jôzsef feldolgozhassa. Utalok
Flôriân Tibor nemrég megjelent egyik cikkére, amelyben
kifejti, hogy milyen fontos magyarsâgszolgâlat a magyar
sportolôk kûlfôldi szereplése.

Tavaly jelentettem egy Tanâcsadô Testûlet szervezését,
amelybe emigrâciônk vezetô tagjait kérjûk fel. Ez a Testûlet
jelenleg 16 tagbôl âll és âltaluk reméljûk fenntartani a kap-
csolatot a magyar emigrâciôs egyesûletekkel, hogy azokat
szolgâlhassuk. A Magyar Adattâr nem ôncélû egyesûlet,
hanem a magyar emigrâciô és igy az egyetemes magyar
érdekek szolgâlata. Ezért csatlakoztunk az Erdélyi Vilâgszô-
vetség tâmogatô egyesûleteihez is.

Munkânk folyamân egyre tôbb olyan magyar gyûjte-
ményrôl hallunk, amelyek ismeretlen helyre kerûltek. Igy pl.
most nyomozzuk a "Hidverôk" cimû folyôirat régi évfolya-
mainak gyûjteményét, amely Alfôldi Géza halâla utân isme
retlen helyre kerûlt.

Kutatâsaink ellenfeleinkre is râirânyîtjâk a figyelmet.
Tavaly beszâmoltam mâr a milânôi roman Dragan Alapit-
vânyrôl, amely sok milliôs roman âllami tâmogatâssal dol-
gozik a magyarsâg ellen. Legûjabban a hollandiai Amszter-
damban a Kâdâr-kormâny âltal szervezett Dokumentâciôs
Kôzpontrôl kaptunk hireket. Kérûnk mindenkit, kôzôlje, ha
ezekrôl vagy hasonlôkrôl a kûlfôldôn valami értesûlése van.
Ezek az ellentâborban élô szervezetek tekintélyes kôltség-
vetésekkel dolgoznak. "Tekintélyes" alatt milliôkat kell ér-
teni. Ezzel szemben a mi kiadâsaink évente 500 dollar kôrûl

mozognak. Bevételeink korântsem mennek fel a kiadâsok
szintjére s igy a kiadâsok nagy része sajât zsebûnkbôl fede-
zôdik, mivel eddig nem akadt az emigrâciôban olyan magyar
mecénâs, aki az Adattârat tâmogatta volna.

Pedig mi mindent tudnânk tenni, ha 10.000 vagy 50.000
dollar ôsszeggel rendelkeznénk! Csak utalok a tavaly emlitett
kazetta kônyvtârra. Ezekkel az anyagi problémâkkal kap-
csolatban gyakran gondolok arra, hogy szûkség volna valami
olyanra, mint a Kanadai Magyar Alap. Mennyire igaza volt
vitéz Kisbarnaki Farkas Ferencnek, mikor ezelôtt 10 évvel,
amint azt a X. Magyar Talâlkozô Krônikâjâban a 158. oldalon
olvashatjuk, ezt irta; "Kivânatos lenne kôzponti anyagi alap
létesitése minden magyar szâmâra kôtelezô szerény évi ado-



zâssal. Csak îgy volna lehetséges a kôzôs magyar intézmé-
nyek, iskolâk, sajtô rendszeres tâmogatâsa".

Nos, Farkas Ferenc javaslata is, mint annyi mâs csak
javaslat maradt, s hogy mennyire meg kellett volna mâr rég
valôsîtani, azt most a Magyar Adattâr pénzûgyi problémâi
is mutatjâk. Ha semmit sem teszûnk, csak sopânkodunk, a
helyzet a jdvôben sem javul.

NddasJdnos dr. :

SZAMADAS

November 29-én, vasârnap délelôtt 9 ôra utân Nddas
Jdnos dr. tâjékoztatja az egybegyûkeket az Allandô Titkâr-
sâg elmûlt évi tevékenységérôl, kûlônôsen pedig a XXI.
Magyar Talâlkozô elôkészîtésérôl. Mindazoknak, akik ezek-
ben az elôkészîtô munkâlatokban ônzetlenûl részt vettek, a

Magyar Talâlkozô nyilvânossâga elôtt mind a maga, mind
az Allandô Titkârsâg nevében kûlôn is kôszônetet mond.

A tovâbbiakban bemutatja a vilâg minden tâjârôl beér-
kezett ûdvôzlô leveleket és tâviratokat, amelyek egytôl egyig
râmutatnak a 25 évvel ezelôtt vlvott magyar szabadsâgharc
vilâgtôrténelmi jelentôségére.

A tâviratok kôzûl kiemeli a clevelandi polgârmester,
Voinovich V. George tâviratât, amelyben szîvélyesen kôszôn-
ti a Magyar Kongresszus minden egyes tagjât és legjobb
kîvânsâgait kûldi. Kûlônôsképpen 1956 hôsies szabadsâg-
harcosait ûdvôzli azzal az erôs reménnyel, hogy szeretett
hazâjukban, a Duna partjain, hamarosan ûjra szabad lesz
az élet.

Fenwïck Millicent kongresszusi képviselô tâviratilag fejezi
ki ôszinte sajnâlkozâsât amiatt, hogry nem vehet részt az
1956-os magyar forradalomrôl tôrténô megemlékezésen.
Gratulâl azoknak a bâtor harcosoknak megtiszteltetéséhez,
akik 1956-ban a szabadsâgért fel mertek kelni. Igéri, hogy
a Kongresszusban sohasem felejtik el elszânt kiizdelmûket.
Reagan elnôk és a Kongresszus oktôber 23-ât "MAGYAR
SZABADSÂGHARGOS NAP"-pâ nyilvâmtotta, a magyar
konferencia pedig ezen a hétvégen folytatja a szabadsâg
kôvetelését, amely sohasem csôkkenhet.

A târsadalmi szervezetek ûdvôzlô âtiratai kôzûl elsôsor-



ban a Chicagôban székelô "Lengyel-Magyar Vilâgszôvet-
ség"-é figyelemre méltô, amelyet dr. Ripa Karol elnôk és
Domzal Steven fôtitkâr irt alâ. Ez az âtirat azt kîvânja, hogy
Magyarorszâg legyen szabad és fûggetlen a lehetô legrôvi-
debb idôn belûl, de rôgtôn azt is hangsûlyozza, hogy a
kîvânsâg valôra vâlâsânak elengedhetetlen feltétele a ma-
gyarok és lengyelek szoros egyiittmûkôdése és felkészûlése
arra a pillanatra, amely talân korâbban bekôvetkezik, mint
gondolnânk.

A szabadsâgot — folytatja az âtirat— senki sem adja
nekûnk vissza, legkevésbé az a vôrôs imperializmus, amely
bennûnket és mas orszâgokat leigâzott. Magxinknak kell
felkészûlnûnk visszaszerzésére és megôrzésére. Nem enged-
hetjûk meg, hogy mâsik Trianon, Yalta vagy Téhéran
hatârozza meg sorsunkat. A tôrténelem arra tanît bennûn
ket, hogy amikor a mûltban egyûtt kûzdottûnk, elég erôsek-
nek bizonyultunk ellenségeink feltartôztatâsâra, de amikor
Lengyel- és Magyarorszâg elvâlt egymâstôl, egyik is, mâsik
is elbukott és bukâsukat Eurôpa velûk szomszédos részének
pusztulâsa kôvette, ezért nem szabad elfelejteni kôzôs jel-
szavunkat: éljen a lengyel-magyar barâtsâg!

Meg kell jegyeznûnk, hogy a Lengyel-Magyar Vilâgszô-
vetség ezt a barâtsâgot megalapitâsa, 1965 oktôber 2 ôta
céltudatosan âpolja. Ma mâr kevesen emlékeznek arra, hogy
a Vilâgszôvetség megalapîtâsânak gondolatât eredetileg
Csendes Jôzsef dr. vetette fel 1964 karâcsonyân "Varsô-
Budapest-Zâgrâb" cimmel hetedmagâval alâirt és kiadott
felhivâsâban (lâsd "A IV. és V. Magyar Talâlkozô krônikdja"
175-177. oldalân). A Vilâgszôvetségbe mind a lengyelek,
mind a magyarok legjobbjai tômôrûltek nemcsak az Egyesûlt
Âllamok terûletén, hanem vilâgszerte. A magyarok kôzûl
tisztikarâban dr. Nddas Jdnos és dr. Gyallay-Pap Domokos
alelnôkôk, Mogyorôssy Ldszlô fôtitkâr, igazgatôsâgâban
Andrôczi Ferenc, Czike Ernô, dr. D'Albert Ferenc, fôt.
Dômôtôr Tibor, dr. Fiedler Kdlmdn, fi. dr. Fûzér Julidn,
O.F.M., Haraszti Endre, dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklôs,
Pdsztor Ldszlô, dr. Pogdny Andrds, dr. Kopits Imre, Szor-
kovszky Elemér, Tollas Tibor, dr. Wass Albert és Zolcsdk
Istvdn foglalnak helyet. (Annak idején fôt. dr. Béky Zoltdn,
Ddlnoki Veres Lajos és Mindszenty Jôzsef biboros is csatla-
kozott hozzâ.)



1971 -ben, amikor Ripa Karol dr. einôk elôszôr hîvta ôssze a
nagygyûlést, a Vilâgszôvetség ereje mâr teljes egészében ki-
bontakozott. 1978-ban a mâsodik nagygyûlésen mâr jelen
volt az amerikai kûlûgyminisztérium képviselôje is, aki
figyelmesen meghallgatta a Vilâgszôvetség magyar tagjai-
nak Erdéllyel kapcsolatban feltârt panaszât és kérdéseikre
vâlaszolt. Azôta tâmogatôi, barâtai megsokasodtak. Fenn-
âllâsânak 15. évfordulôjâra mâr II. Jânos Pâl pâpa is kûlôn
apostoli âldâsât kiildte.

A "Solidarnosc" ismert mozgalmâval a Vilâgszôvetség
ereje és politikai tekintélye is jelentôsen megnôvekedett,
munkâjânak tâmogatâsa kétségtelenûl magyar szolgâlat.

Az Âllandô Titkârsâg vezetôje ezutân tôbb javaslat be-
nyûjtâsârôl tâjékoztatta hallgatôsâgât. Ezeket az illetékes
szervekhez juttatta, kôzûlûk azonban egyet kûlôn ismertet.

Rektor Béla dr., mint az Ârpâd Akadémia rendes tagja,
azt javasolta, hogy az Ârpâd Akadémia minden kommunis-
taellenes kônyvet kûldjôn meg a kaliforniai Paie Alto-ban
levô Hoover Institute-nzk, amely rendszeresen gyûjti a
kommunizmussal foglalkozô mûveket. Kônyvtârâban ren-
geteg magyar kônyv talâlhatô.

Jô lenne, ha Rektor Béla dr. javaslatât mindenki elfo-
gadnâ, akinek môdja van râ, hogy az intézetben felhalmozôdô
mâs irânyû forrâsmunkâk ne csak egyoldalû tâjékoztatâst
nyûjtsanak a kutatôknak.

A bekûldôtt javaslatok ismertetése utân az Âllandô
Titkârsâg vezetôje a zârônyilatkozat megszôvegezésére hi-
vatott kûlôn bizottsâg kikûldésére tesz javaslatot, majd mun-
katârsainak, a XXI. Magyar Talâlkozô elôadôinak, szerep-
lôinek, vendégeinek s a hirkôzlô szerveknek mond hâlâs
kôszônetet. A tanâcskozâsokat a Magyar Hiszekegy elmon-
dâsâval — a jôvô évi viszontlâtâs reményében — zârja be.



VIL

ZÂRÔNYILATKOZAT

Az 1981 november 27-én, 28-ân és 29-én Cleveland vâ-
rosâban megrendezett XXI. Magyar Talâlkozô — Magyar
Kongresszus elsôsorban az 1956. évi magyar nemzeti fel-
kelés, szabadsâgharc huszonôtôdik évfordulôjârôl emléke-
zett meg, az akkori hôsôk példâjât idézte s az elesettek élet-
âldozatânak jelentôségét hangsûlyozta.

1956 szellemében a Magyar Kongresszus ûjbôl hatârozottan
leszôgezte, hogy az egyetemes magyarsâg nevében

1. a tôbb mint ezeréves Magyarorszâg teljes fûggetlen-
ségének mielôbbi helyreâllîtâsât kîvânja, amit a pârizsi bé-
keszerzôdés is biztositott, ezért ismételten

2. sûrgeti az orosz megszâllô csapatok kivonulâsât, amit
a pârizsi béke ugyancsak biztositott.

3. A Magyar Kongresszus eleve elutasît minden olyan
tervet, amely az ônâllô magyar âllam fûggetlenségének fel-
adâsâval mâs âllamokkal egyutt, kûlôn hatârok nélkûl ûj
âllamkôzôsség létrehozâsâra vonatkoznék.

4. A Magyar Kongresszus Magyarorszâgon tôbbpârt-
rendszerû szabad vâlasztâsokat kôvetel, hogy a magyar nép

a) ônmaga jelôlhesse ki vezetôit és
b) ônmaga hatârozhassa meg az orszâg s a maga

- jôvôjét.

5. A Magyar Kongresszus ugyancsak Magyarorszâg te-
rûletén minden megkôtôttség nélkûl teljes politikai (szer-
vezkedési), kôzmûvelôdési (kulturâlis) és gazdasâgi szabad-
sâg intézményes biztositâsât sûrgeti.

6. Megûjitja azt az ismételten hangoztatott kivânsâgât,
hogy a Duna-térség s abban fôként a Kârpât-medence po
litikai és âllamjogi viszonyai ûj, igazsâgos rendezést nyerje-
nek, amelyeknek eredményeként magyar és magyar kôzt
ne legyen tôbbé mesterségesen megvont orszâghatâr.



7. A Magyar Kongresszus magâévâ tette az Erdélyi
Vilâgszôvetség hatârozatât, amelynek értelmében

a) a nagyhatalmak erélyes kôzbelépését sûrgeti,
b) a magyarorszâgi kormânyt és a magyar népet pedig

felszôlîtja, kôvessen el mindent, hogy elsôsorban Erdély, de
minden mas elcsatolt terûlet tekintetében is a Magyarorszâgtôl
megkérdezésûk nélkûl elszakîtott magyar milliôk târsadalmi,
kôzmûvelôdési és politikai szabadsâgjogai kellô védelemben
részesûljenek.

8. A Magyar Talâlkozô mâr most felhîvja az egyetemes
magyarsâg figyelmét arra, bogy az elsô ot magyar (Istvân
kirâly, Imre herceg, Gellért pûspôk, Andrâs hitvallô és
Benedek vértanû) szentté avatâsânak 900. évfordulôja 1983-
ban lesz. Ennek az évfordulônak vilâgszerte méltô megûn-
neplésében a szabad fôldôn élô magyarsâg minden tekintetben
élenjârô szerep vâllalâsâra és betôltésére hivatott.

9. A Magyar Kongresszus véleménye szerint a szabad
fôldôn élô magyarsâgnak mielôbb meg kell tennie a kezde-
ményezô lépéseket a magyar honfoglalâs 1996-ban bekôvet-
kezô 1100. évfordulôjânak megunneplésére is.

A Magyar Kongresszus Âllandô Titkârsâga ezûttal kû-
lôn is kôszônetet mond minden kôzremûkôdônek, tâmoga-
tôjânak és vendégének, a sajtô, radio és televiziôk vezetôi-
nek, fôként pedig azoknak, akik mâs vilâgrészekbôl vagy
orszâgokbôl és tâvolabb esô âllamokbôl, vârosokbôl komoly
anyagi âldozattal vettek részt a XXI. Magyar Kongresszus
ûlésein és târsadalmi eseményein, és âltalâban mindenkinek,
aki ônzetlen szolgâlatâval az egyetemes magyarsâg érdekeit
kétségtelenûl jelentôs mértékben elômozdîtotta.

Cleveland, 1981 december 29-én

Dr. NddasJânos
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsâgânak elnôke

1450 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107, USA



VIII.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
XVI. KÔZGYÛLÉSE ÉS ELÔADÂSAI

A "Kiilfôldi Magyar Tudôsok, îrôk és Mûvészek Arpâd
Akadémiâjâ"-nak (az "Ârpâd Academy of Hungarian Scien-
tists, Writers, and Artists Abroad"-nak) XVI. évi rendes
kôzgyûlését (osztâlyainak egyûttes ûlését) Flôridn Tibor elnôk
1981 november 29-én délelôtt 10 ôrakor nyitotta meg. A
megjelentek ûdvôzlése utân kegyeletes szavakkal méltatta
Ludwig Artur elhunyt rendes tag és osztâlyelnôk érdemeit, aki
ekumenikus istentisztelettel szokta bevezetni az Arpâd Aka-
démia ûléseit.

Nàdas Jânos, az Igazgatô Tanâcs einôke bejelentette,
hogy az elhunyt temetésén annak idején képviselte az Arpâd
Akadémiât s annak nevében koszorût is helyezett kivâlô tag-
târsunk ravatalâra.

Flôridn Tibor elnôk ezutân a kôvetkezô megnyitôt mondta:

AZ UTOLSÔ BÂSTYA

Isten âldott kegyelme megengedte, hogy az évek létrâjân
olyan magasra emelkedjem, amikor az igazsâg mindenkori
kimondâsâhoz mâr nem bâtorsâg kell, csak tisztesség és
nemzethûség. Ez az âllapot sok minden megvallâsâra kôtelez.

Elsôsorban meg kell mondanom, hogy ma mâr nincs olyan
cselekedetùnk vagy megnyilatkozâsunk, amelyrôl ne tudnânak
Magyarorszâgon. Figyelnek minket, sôt elemzik cselekede-
teinket. Természetesen a kultuszâllamtitkâr âltal nyiltan
bevallott politikai céllal mûkôdô anyanyelvi konferenciâkra
jârôkkal és mûveikkel a kûlfôldnek szerkesztett Magyar
Hireken kivul a fôvârosi lapok is foglalkoznak. A vidéki la-
pok azonban — lehetôségeik kôzôtt — tâgabb terùletet ôlel-
nek fol. Nemrégen egy ismerôsôm jôvoltâbôl a Pécsen
megjelenô Jelenkor folyôirat jûlius-augusztusi szâmâbôl két
tanulmâny fénymâsolata kerûlt hozzâm. Ebben "Bevezetés
a nyugati irodalomba" cîmen Bélâdi Miklôs egy nagy kutatô
munka utân ôsszeâllîtott ismertetôt ad rôlunk is. Jellemzô,
hogy a hosszû és eredményes munkât végzô és magyar isko-



lât fenntartô, torontôi Magyar Helikon Târsasâgot kihagy-
ja az ismertetôbôl, az Ârpâd Akadémia és a Magyar Târsa-
sâg szîvôs munkâjât azonban mâr nem tudja elhallgatni.
Kénytelen elismerni, hogy az ôsszefogô irodalmi és tudomânyos
intézmény szerepét kîvânjuk betôlteni s dîjak és érmek
osztâsâval akarjuk serkenteni a magyar célokat szolgâlô
alkotômunkât. Természetesen ezt a meglepôen talâlô jel-
lemzést egy utolsô félmondattal igyekszik kisebbiteni. Ho-
gyan is irhatna mâsként a Talâlkozôk utân kiadott hatâro-

zott és nemzeti kôveteléseinkben félreértést nem hagyô

"zârônyilatkozat"-ok utân?
Ez a figyelés egyrészt az eddiginél is nagyobb tevékeny-

ségre kôtelez bennûnket, mâsrészt arra figyelmeztet, hogy
otthon mâr egyre tôbben akadnak olyanok, akik nem csu-
pân politikai kategôriât lâtnak bennûnk: a rendszerrel
szemben lojâlis vagy ellenséges magyar kategôriâjât, hanem
nôvekszik egyesekben a hajlandôsâg kulturâlis munkânk
észrevételére és lassan arra is, hogy a vilâgon szétszôrt tôbb
milliô magyar létezését tudomâsul vegyék.

Ez a lakiteleki talâlkozô az igazsâg kimondâsât kôvetelô
fiataijainak megnyilatkozâsâval és az âltaluk alapîtott és —
sajnos — nem rég betiltott Jôzsef Attila Kôrnek célkitûzé-
seivel és a szaporodô értelmiségi ellenzékkel egy alulrôl fel-
felé tôrô és a pârtra egyre erôsôdô nyomâs kezdetét jelenti,
amelynek bâtor és szîvôs tôrekvését nekùnk kôtelességiink
kîvûlrôl erôsiteni.

Pontosan ezért és ennél a jelenségnél érzem a kényszerét
a mâsodik igazsâg kimondâsânak. Egyre nôvekszik emig-
râciônkban azoknak a szâma, akik akâr hiûsâgbôl, szereplési
vâgybôl és kûlônbôzô elônyôkért hivatalos rendezvényekre
hazajârnak. A rendszer kitôrô ôrômmel mutatja fel ezek-
nek emelkedô szâmât. "Ime — îrjâk — egyre nôvekszik
kûlfôldôn a lojâlis, a rendszert elismerô magyarok szâma".

Vajon ezek a hivatalos rendezvényekre hazajârô és itt
is a rendszer liberalizmusât hirdetô magyarok tudjâk-e, hogy
ezzel a cselekedetûkkel ellenzékei lettek annak a — Reményik
Sândor meghatârozâsâval szôlva — "bûvô-patak" nemze-
déknek, mely otthon egyre erôteljesebben szôlal meg? Mit
kîvân ez a nemzedék? Az igazsâg kimondâsât, tôrténelmi
tudatunk fejlesztését, a szomszédos âllamokba kényszeritett



magyarok emberi és nemzeti jogainak kikûzdését és csôk-
kenô nemzetûnket a nôvekedés ûtja felé segîtô hivatalos
cselekedetek és târsadalomszemlélet minél sûrgôsebb kiala-
kitâsât. Az innen hazajârô és a rendszert kôriiludvarlô,
hajlékony gerincû magyarjaink mûkôdése tehât nemzetûnk
elleni bûn, mert az otthoni ellenzék munkâjât gyengîti és egyre
inkâbb akadâlyozza a népûkhôz hû magyarok szândékait.

A harmadik igazsâg az, amelyet — az emigrâciôban
néhâny félénk hang utân — kôtelességem kimondani: lap-
jaink nagyon helyesen sokat foglalkoznak nagynevû és mostani
bâter kiâllâsâért is sokra becsûlt otthoni îrônk, Illyés Gyula
utat tôrô megnyilatkozâsaival és az igazsâg érvényesiilésé-
ért âltala "dôrômbôlni" javasolt cselekedeteink biztatâsâ-
val. Illyés Gyula munkâja és megnyilatkozâsa felbecsûlhe-
tetlenûl hasznos. Ezt a munkâjât folytatta a hônapokkal ezelôtt
megjelent, de a rendszer âltal terjesztését betiltott "Szellem
és erôszak" dmû tanulmâny-kôtetében. Ezen a kôteten mér-
hetô le, hogy a rendszer még most sem akar semmit sem ten-
ni a Magyarorszâgtôl a trianoni és pârizsi békeparanccsal
elszakitott magyarsâg nemzeti jogainak megvédésére.

Hiânyolom, hogy nemzeti lapjaink nem mutattak râ
arra, hogy Illyés a 208. és a 256. oldalon 2 szakaszt illesz-
tett be tanulmânyaiba, amelyek szerint a kommunizmus
keretein belûl ôhajtja megvédeni az utôd-âllamokban el-
nyomott magyarsâg nemzeti és emberi jogait! Foltételezem,
hogy ezt azzal a szândékkal tette, hogy kônyvének megjelenését
elôsegîtse. Kisérlete mégis hiâbavalô volt, mert a rendszer
tovâbbra is fenntartja âllâspontjât, hogy a hatârainkon kiviil
élô magyarsâg sorsânak megvâltoztatâsât az illetô âllamok
belùgyének tekinti.

Mivel a Nyugatra kijutott Illyés-kônyv néhâny példânyâbôl
egy kôtet az én kezembe is eljutott és mert rôvid idôn beltil
idekint fog megjelenni, nem ârt, ha idézem belôle azt a 2
szakaszt, amellyel nem tudunk egyetérteni.

Az elsô szakasz "A béke rendje" cimû tanulmânyânak
208. oldalân talâlhatô. Idézem; "A népek ônrendelkezési
jogânak védelmét és érvényesîtését, ahogy azt Lenin meg-
hirdette, a Szovjetuniô, az osztâlyharc elsô harcosa vâllalta.
Természetes tehât, hogy a hetedik évtizedébe lépô Szovjet
uniô magatartâsa a példakép".



A mâsodik idézet a 256. oldalrôl a kôvetkezô: "A nem-

zetiségek létjogait védô tôrvények — Lenin szellemében —
a Szovjetuniô terûletén a tôrténelem leghaladôbb elvein
alapulnak. Eurôpa ettôl nyugatra esô részén mintegy hûsz-
milliô ember él nemzeti kisebbségi sorban. Ezek egy részé-
nek helyzete szerfôlôtt viszonylagos".

Jellemzô idézetek ezek a kûlônbôzô idôpontokban irt
tanulmânyokbôl, de teljesen nyilvânvalônak lâtszik, hogy
az itt îrt kijelentések kiâltô valôtlansâgât Illyés éppen ûgy
lâtja, mint mi a tôbb évdzedes keserû tapasztalatok tûkré-
ben és Afganisztân megszâllâsa utân.

Nyugaton sok hiteles tanû a balti âllamokbôl, Ukraj-
nâbôl és a Kaukâzusbôl tudja bizonyîtani, hogy milyen ke-
serves megprôbâltatâst, sôt életveszélyt jelent a nemzetiségi
sors a Szovjetuniôban.

A helyzet komikuma, hogy a Româniâtôl a Szovjet âl-
tal elcsatolt tûlnyomôan roman tôbbségû Moldovâban meg-
tiltottâk a românoknak még a latin betûs îrâst is, sôt nem
zetiségi nevûk helyett a "moldovân" nemzeti név hasznâla-
tât kényszerîtették râjuk.

Mindezeket azért kellett elmondanom azoknak, akik ve-
lem hasonlôan gondolkoznak, hogy érezzék ât: Idekint mi
vagyunk és rajtunk kîvûl a Nemzetôrrel az élen nemzeti
lapjaink s a Szabadsâgharcos Szôvetség vezetôinek tôbbsé-
ge az utolsô bâstya. Tehât feladatunk az eddiginél is na-
gyobb lett. Fokoznunk kell a jôvôben munkânkat, megerô-
sîtenûnk sorainkat és megfigyelnûnk minden kôrûlôttiink
elhangzott vagy leîrt mondatot és a jôvôt az okossâggal el-
lentétes môdon irânyîtani akarô cselekedetet.

Ha pedig lenne itt a teremben néhâny olyan hallgatô
is, aki kûlônféle érdekeltségei miatt mâsképpen gondolko-
zik, szîvbôl kivânom, hogy a 24. ôrâban és 56 huszonôtôdik
évfordulôjân értse meg: a legnemesebb cselekedet az ônér-
deket vagy a hiûsâgot felâldozni a nemzet érdekének oltâ-
rân. Adja Isten, hogy minél tôbben tegyék ezt és a jôvôben ne
akadâlyozzâk a jelenlegi magyar helyzet felelôtlen dicsére-
tével nemzetûnk jôvôjének kiteljesûlését. Térjenek vissza
tiszta szîvvel a magyar nemzet szabadsâgât és fûggetlenségét —
idekint és otthon — fôlépiteni akarôk soraiba!



Somogyi Ferenc fôtitkâr:

BESZÂMOLÔ AZ ELÔZÔ ÉVI MÛKÔDÉSRÔL

A tagok létszdma

Az Arpâd Akadémia tagjainak szâma a kôzgyûlés napjân
321. Kôzûlûk 5 tiszteleti, 274 rendes, 37 levelezô, 5 rend-
kiviili tag. A tudomânyos fôosztâlyban 157, az irodalmi fô-
osztâlyban 86, a mûvészeti fôosztâlyban 78, az Igazgatô
Tanâcsban 5 foglal helyet. Kettôs tagsâggal rendeikezik 4.
Az elhunyt tagok szâma 93.

Az elôzô kôzgyûlés ôta 11 rendes tag hunyt el:

Alapi Endre, nt. Ludwig A. Artûr dr., Môzsi Istvân és
Széles Jôzsef eihunytât mâr "A XX. Magyar Talâlkozô krô-
nikâjâ"-nak 130. oldalân kôzôltûk. A tôbbi:

BuzaJânos îrô Los Angelesben,
Czakô Kdroly vegyész és kohômérnôk, mûszaki igazgatô

az ohiôi Seven Hillsen,
Fdy Ferenc kôltô az ontariôi Torontôban, Kanadâban,
Kramdr Jenô dr. gyermekgyôgyâsz szakorvos, egyetemi

tanâr a nebraskai Omahâban,

Kassay Dezsô dr. orvos, egyetemi tanâr a floridai
Sarasotâban,

Oldh Gyôrgy trô, szerkesztô és kiadô, volt magyar or-
szâggyûlési képviselô az argentînai Cordoba tartomâny Villa
Carlos Pas vârosâban,

Vajda Géza dr. gépész- és elektromérnôk, fizikus és ma-
tematikus, volt egyetemi tanâr a kaliforniai Lawndale-ben.

A kôzgyûlés utân, de a XXI. Magyar Talâlkozô krôni-
kâjânak lezârâsa elôtt még 3 tag hunyt el:

Gyékényesi Gy. Ldszlô szakîrô és iskolaigazgatô, az Igaz
gatô Tanâcs volt tagja 1982 januâr 31-én Clevelandben,

Tôth Ldszlô dr. nyelvész, egyetemi tanâr, 1980 ôta az
irodalmi fôosztâly rendes tagja 1982 mârcius 22-én Rômâban,

dr. Stibrdn Jdnosné Dunajszky Teréz îrô, kôltô, elôadô
és pedagôgus, az irodalmi fôosztâly alapitô rendes tagja, az
arany Ârpâd-érem tulajdonosa 1982 mâjus 31-én a floridai
Clearwaterben.

Mindegyikûk emlékét megôrôkîtjûk és kegyelettel ôrizzûk.



Az Igazgatô Tanâcs tevékenysége

Az Igazgatô Tanâcs az Ârpâd Akadémia fenntartô
testûletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyi ûlésével
egyûtt két Izben (1981 januâr 10-én és 1981 szeptember 13-ân),
tartott teljes ûlést.

Az Igazgatô Tanâcs einôkségi részlege 10 alkalommal
folytatott ôrâkig tartô megbeszélést.

Az einôkségi részieg legfôbb tevékenysége az egész éven
ât az Ârpâd Akadémiârôl és tagjainak tevékenységérôl szôlô
beszâmolô kôtet kiadâsânak elôkészîtése volt. A szerkesztés
munkâjânak elvégzésére a fôtitkâr kapott megbîzâst, akinek
feladata megoldâsâban elsôsorban Nâdas Rôzsa segédkezett
az adatok ôsszegyûjtésével. A 442 oldalas mû jelentôs része mâr
a XXI. Magyar Talâlkozô elôtt nyomdâba kerult.

Nddas Jdnos, mint az Igazgatô Tanâcs elnôke, az Arpâd
Akadémia tevékenységérôl szôlô mû elkészûltével kapcso-
latban bejelenti, hogy "az év magyarja" cimet a Magyar
Talâlkozô Allandô Titkârsâga ebben az évben az Arpdd
Akadémia fôtitkdrdnak szânta, aki 50 éwel ezelôtt kezdte
meg szakirodalmi mûkôdését s az év derekân tôltôtte be 75.

életévét. Otthoni és kûlfôldi tevékenységének méltatâsa
utân kûlôn kiemeli, hogy a Magyar Târsasâgnak is alapîtô
tagja volt, elsô kulturâlis elnôke lett és hosszû éveken ât
maradt, a Magyar Talâlkozôk megalapitâsa, majd az Arpâd
Akadémia megszervezése kôrûl is elévulhetetlen érdemeket
szerzett. A Magyar Târsasâg keretében kûlôn kétéves
magyarsâgismereti akadémiât is vezetett a ifjûsâg részére.

Az Arpâd Akadémia kôzgyûlése elôtt kéri, fogadja el
a neki szânt cîmet.

Somogyi Ferenc fôtitkâr kôszônetet mond a kitûntetésért,
amely szâmâra azt jelenti, hogy ezentûl még fokozottabban
kell ônként vâllalt kôtelességét teljesîtenie.

Egyéni mûkôdés

Az Igazgatô Tanâcshoz érkezett kôzlések és hîrek alap-
jân az elôzô kôzgyûlés ôta egyéni teljesîtményekkel és elért
sikereikkel kûlônôsképpen a kôvetkezôk tûntek ki;



Ambrôzy Pdl (Melbourne, Victoria, Ausztrâlia) "Erdélyi
képek" cimmel mintegy 20 perces szimfônikus zenekôlte-
ményt szerzett.

Asbôth Oszkdr (Bées, Ausztria) tôbb mûvészi alkotâssal
ôregbîtette a magyarsâg jô hîrnevét.

Acs Imre egyrészt folytatta Fabricy Kovâts Mihâly amerikai
életére és mûkôdésére vonatkozô kutatâsait, mâsrészt az
1956-os szabadsâgharc kapcsân Belgrâdba kûldôtt washing-
toni uzenet elôzményeit tisztâzta. Eredményeirôl tôbb ta-
nulmânyban szâmolt be. A "South Carolina Historical Soci
ety" meghîvâs alapjân tagjai sorâba iktatta. Magyar lapok-
ban szâmos cikke jelent meg.

Âgyik Lajos (Starnberg, Nyugat-Németorszâg) szob-
râszmûvészeti aikotâsain Idvûl kôlteményeinek ûjabb kôtetét
rendezte sajtô alâ.

Bachmann Tibor (Indiana, PA) "Studies in Bartôk's
Music" cîmmel sajât kôltségén két kôtetben kiadta tudomâ-
nyos kutatômunkâjânak eredményeit; mint a "Béla Bartôk
Society of America" alapîtôja és ûgyvezetô titkâra, ûnnepé-
lyeket szervezett, elôadâsokat tartott és egy Bartôk-film készi-
tésében mûvészeti tanâcsadôként mûkôdôtt kôzre; a Kodâly-
centenârium elôkészitése céljâbôl a Gettysburg College-
ban elôadâst tartott, két Kodâly-kôrus szôvegét pedig an-
golra forditotta.

Baranchi Tamdska Endre {SdLra.sotdi, EL), mint a MKCsBK
vezetôje, a csendôrség alapitâsânak 100. évfordulôjâval
kapcsolatban tôbb dombormûvet alkotott, szâmos ûnnep-
ségen vett részt, csendôr- és vitézi napot rendezett. Meg-
rendelésre tôbb kisebb dombormûvet készîtett. A "Bajtârsi
Levél", a "Hadak Ûtjân" és a pittsburghi "Magyarsâg" ha-
sâbjain szâmos cikke jelent meg.

Bdndtfi Jdnos (Santa Clara, CA) nagy sikert aratott a
San Francisco-ban mûkôdô 'Pannonia Athletic Club' 25. év-

fordulôjâra tervezett és kivitelezett diszplakettjével. Mûvé-
szetérôl a CBS Eyewitness News keretében filmfelvételt
készîtettek és interjût kôzvetitettek.

Birô Béla (Bées, Ausztria) rôvidebb mûvészettôrténeti
cikkeinek egész sora jelent meg a 'Krônikâ'-ban, a 'Kanadai
Magyarsâg'-ban, a 'Californiai Magyarsâg'-ban és mâs emig-
râns magyar lapokban. "A reformok mûvészete Erdélyben"



w
dmû 200 oldalas és "Erdélyi mûvészet két vilâghâborû kôzôtt"
cîmû 160 oldalas mûvét sajtô alâ rendezte.

Bodolai Zoltdn (Marsfield, N.S.W., Ausztrâlia) a sydneyi
râdiô magyar mûsorânak âllandô munkatârsaként hetenként
egyszer angolul, egyszer magyarul szerepelt, N.S.W. magyar
érettségi tanfolyamânak elnôke és hivatalosan megbîzott
vizsgâztatôja volt, fôldkôrûli ûtja sorân San Franciscôban
és Londonban elôadâst tartott, Clevelandben is jârt. Râdiô-
krônikâit az ausztrâliai 'Magyar Élet' dmû hetilap rendsze-
resen kôzôlte.

Bogndr Kdlmdn (Sarasota, FL) magyar lapok, folyôiratok
hasâbjain szâmos cikket és tanulmânyt kôzôlt. Kûlônôsebb
figyelmet érdemel "A kitelepîtések emlékére" a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban megjelent cikksorozata.

Buzdné Ormai Ildikô (Bay Village, OH), mint a cleve-
landi Mindszenty Kamarakôrus mârciusban megvâlasztott
karnagya, Akron és Parma vârosâban, hârom clevelandi
templomi hangversenyen és tôbb magyar ûnnepségen vezé-
nyelt, Freiburgban és Rômâban orgona-, Clevelandben ének-
mûvészként lépett fel. Megzenésîtette és négyszôlamû ének-
kar szâmâra is feldolgozta Berzsenyi Daniel "Fohâszkodâs"-ât.
"In Concerto" dmmel ûj hanglemeze jelent meg. A cleve
landi NBN râdiôn hetenként zeneôrât vezetett.

Chdszdr Ede (Indiana, FA) az emberi jogok és a nemzeti
kisebbségek jogainak tanulmânyozâsâra kutatô ôsztôndîjat
kapott, 2 orszâgos és 1 nemzetkôzi konferenciân vett részt.
Mint megfigyelô, jelen volt az Fmberi Jogok Bizottsâgânak
genfi ûlésén. Tôbb tanulmânyt irt. Meghîvâs alapjân a 'Delta
Tau Kappa' ôrôkôs tagja lett, életrajzât pedig a kôzismert
Marquis' Who is Who in the Fast kôzôlte.

Csonka Jdnos (Bôle, Svâjc) magyar ôstôrténeti tanul-
mânyon dolgozik s a szlovâk-kérdéshez gyûjtôtt anyagot.

Csôka Istvdn (New York, NY) két gyûjteményes kiâlli-
tâsârôl a New York Times és a Sunstorm a legteljesebb el-
ismerés hangjân emlékezett meg. Fgyik kiâllitâsa az Odin
Gallerie keretében (Port Washington, Long Island, NY), a
mâsik a Shadow Box Galleryben (Glen Cove, Long Island, NY)
volt.

Czikann-Zichy Môric (Bryn Mawr, PA) emlékiratainak



megîrâsât fejezte be. Tôbb cikke jelent meg az 'Ûj Eurôpa'
cîmû mûncheni folyôiratban is.

Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) kisebb-nagyobb
cikkeket, elbeszéléseket, verseket îrt s a Californiai Magyar-
sâg "Nem fontos, de érdekes" cîmû rovatât vezette.

Diôszeghy Tibor (Dûsseldorf, Nyugat-Németorszâg) îrôi
és kôltôi tevékenységén klvul sokat foglalkozott magyar me-
nekûltek ûgyeinek intézésével.

Dittrich Imre (Wolfsgraben, Ausztria) "Vasârnapi Levél"
cîmû idôszaki lapjânak 36. évfolyamât szerkesztette és ad-
ta ki.

Domjân Ârpâd (North Hollywood, CA) szobrâszmûvé-
szeti tevékenységével pârhuzamosan az Amerikai Magyar
Képzômûvészek 1982. évi tavaszi târlatânak elôkészîtésén
fâradozott.

Domokos Sândor (Winnipeg, Manitoba, Kanada) angol
nyelven adott ki két tanulmânyt s a kanadai îrôszôvetség
pâlyâzatân nyert ugyancsak angol nyelvû îrâsâval 3. dîjat.

Erdélyi Istvdn (Long Isiand City, NY) 12 tôrténelmi, 10
nemzetpolitikai tanulmânyt és 10 mâs kôzleményt îrt, elô-
adâst tartott, erdélyi és magyar ûgyben levelezett, hârom
kônyvtârnak mintegy mâsfélszâz kônyvet és folyôiratot, mû-
zeumoknak értékes târgyakat adomânyozott.

ErdélyiJôzsef (New York, NY) ûj zenedarabokat szerzett.
Falk Viktor (Westlake, OH) "Of Pire, Iron and Blood.

A Short History of the Royal Hungarian Army in the Second
World War" cîmmel nagyszabâsû hadtôrténeti mûvet îrt,
amelynek 321 oldalas kézirata nyomâsra kész.

Fdj Attila (Genova, Olaszorszâg) szakfolyôiratokban ôt
hosszabb, 25-30 oldalon megjelent tanulmânyât kôzôlte.
Osszehasonlîtô irodalomtudomânyi elôadâsait a bécsi râdiô-
ban és a német Sûdwestfunk 'Die Aula' adâsâban olvastâk fel.

Fényes Mdria (Los Angeles, CA) "A Krôzus felesége"
cîmmel 210 oldalas regényt îrt, a szerkesztésében és kiadâ-
sâban megjelenô Californiai Magyarsâg hasâbjain szâmos
cikket, elbeszélést kôzôlt.

Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL) az 1956-os magyar sza-
badsâgharc 25. évfordulôjâra îrt hosszabb kôlteményét az
egyik chicagôi folyôirat kôzôlte.

Flôridn Tibor elvi âllâsfoglalâst kifejezô és irânymutatô



cikkeit szâmos kvilfôldi magyar lap rendszeresen kozôlte.
Gyakran tartott irodalmi vonatkozâsû elôadâsokat is. Dél-

Amerikâban elôadô-kôrûton jârt.
Fôldvdry Gâbor (Sydney, Ausztrâlia) "The Carpathian

System: Its Geography and Geology" cîmmel nagyszabâsû
mûvet irt, amelynek terjedelme kéziratban 1200 gépelt oldal
és 75 térkép és tâblâzat.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont. Kanada) két rôvid
elbeszélése a Kanadai Magyar Irôk "Szabadon" dmû anto-
lôgiâjâban jelent meg. Kiadâsra kész négy hosszabb és tu-
catnyi rôvidebb elbeszélése. Hosszabb elbeszéléseivel sajâtos ûj
mûfajt kezdett, amely szentek életét korszerû feldolgozâs-
ban târja az olvasôk elé.

Hamvasjôzsef (Toronto, Ont. Kanada) a kanadai Râkôczi
Alapîtvâny fôtitkâraként, az Egyesiilt Magyar Alap alelnô-
keként és a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsé-
gének ûgyvezetô elnôkeként fejtett ki sikeres tevékenységet.

Haralyi Fejér Pâl (Mount Clemens, MI) "Fundamentals
of Dynamic Geometry" cimmel ûj mûvet îrt, amely korâbbi
mérô szâmrendszerén alapul.

Haraszti Endre (Hamilton, Ont., Kanada) kûlônbôzô
hetilapokban 53 mûvelôdéstôrténeti tanulmânyât tette kôzzé.
Ezek kôzûl 7 folytatâsokban jelent meg. E mellett szâmos
elôadâst tartott, tanfolyamokat vezetett, tôbb egyesûletben
vezetô tisztséget tôltôtt be.

Horvâth Ldszlô (Summit, NJ) a "Clavier" zenei folyô-
irattôl rôvid zongora-darab szerzésére kapott megbizâst. A
mû a folyôirat 1981 novemberi szâmâban részletes zenei

ismertetéssel és a szerzô rôvid életrajzâval egyûtt jelent meg.
Szent Istvân kantâta megirâsâhoz fogott megemlékezésûl
az elsô magyar kirâly szentté avatâsânak 900. évfordulôjâra.

Hunyady Ldszlô (Linden, NJ) "Didactics of Phonetic
Reading" cîmmel 106 oldal terjedelmû kônyvet adott ki.

Incze Lajos (Lewiston, ME) tollâbôl a 'Letviston Journal
Magazine' 16 nagy cikket kôzôlt 138 mûvészi fényképpel és
5 ceruzarajzzal. "Foot Prints on Destiny Lane" cimmel el-
készûlt angol nyelvû ônéletrajza. "Székely lélek" clmû kônyvét
magyar nyelven ugyancsak befejezte. Felsôiskolai taninté-
zetben rendes tanârként târsadalomtudomânyt tanitott. Szines
vetîtettképes elôadâsokat tartott.



Jakô Géza (Melrose, MA) — Ronald Reagan elnôk ki-
nevezése alapjân — a "National Cancer Advisory Board"
tagja lett.

Kdvâssy Klàra tôbb zenemûvét kôzvetîtették râdiôn, aboi
Beethoven 8. és 9. szimfôniâjârôl elôadâst is tartott.

Kelemen Gyôrgy (Los Angeles, CA) kutatâsainak leg-
ûjabb eredményeirôl — munkatârsaival egyûtt — hârom
tanulmânyban szâmolt be: "The Cochlear Aqueduct" és
"Pénétration of the Cochlear Endost" cimmel angol, "Malattia
di meniere" cîmmel pedig olasz nyelven.

Kertész Lâszlô (Garfield, NJ) irâsait emigrâciôs magyar
lapok gyakran kôzôlték.

Keviczky Kâlmân (Jackson Heights, NY) folytatta ûr-
kutatâsait, tovâbb gyûjtôtte az UFO-kra vonatkozô bizo-
nyîtékait, amelyeket az illetékes szervekkel is kôzôlt. Mun-
kâssâgârôl a PPCC Bulletin IX. évfolyamânak elsô szâmâ-
ban McKenzie Hal îrt hosszabb cikket.

Kisjôkai Erzsébet (Hilversum, Hollandia) "The Naked
Women" cîmû regényét rendezte sajtô alâ, Arany Jânos
balladâit fordîtotta le holland nyelvre s hosszabb cikket îrt
Hollandia egyhâzi és irodalmi életérôl.

Kiss Ferenc (Sao Paulo, Brazîlia) képei Sao Paulo
képzômûvészeti kiâllîtâsân megérdemelt nagy sikert arattak.

Kiss Jânos (Bay Village, OH) tôbb zenemûvet szerzett,
amelyek kôzûl kûlôn emlîtést érdemel a H. Jânos Pâl pâpâ-
nak ajânlott "Benedictus Dominas", tovâbbâ a "Ballet for
Harps", a "Mount of Atlantis", az "Agnus Dei", a "Q.uo
Vadis?" és a "Christmas Night" cîmû.

Kosztolnyik Zoltân (Bryan, TX) tollâbôl "Five Eleventh
Century Hungarian Kings; Their Policies and Their Relations
with Rome" (New York, East European Monographs, Boulder,
1981., 237 pages) cîmmel tanulmâny jelent meg.

Kovâcs Jôzsef (Jamaica, NY) munkatârsaival egyûtt hosz-
szabb tanulmânyt kôzôlt a "Journal of Labelled Compounds
and Radiopharmaceuticals" XIX. évfolyamânak 1. szâmâban
és elôadâst tartott a "Seventh American Peptide Sympo
sium"-on.

Kovârczy Istvdn (Sôdertâlje, Svédorszâg), mint az "Eszaki
Vârtân" fôszerkesztôje, tôbb értékes tanulmânyt îrt.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) a Katolikus Magyarok



Vasârnapja hasâbjain 19 cikket kôzôlt. Philadelphiâban, New
Yorkban és Los Angelesben magyar, 7 mâs helyen angol
elôadâst tartott. Megalapîtotta a "T. S. Eliot Society"-t, a-
melynek elôbb ûgyvezetô alelnôke, majd elnôke lett.

Lajossy Sdndor (Croydon, Anglia) kûlônbôzô emigrâciôs
lapokban 32 irâsât kôzôlte, mâr megjelent mûveinek ûjabb
kiadâsait rendezte sajtô alâ. Az utôbbiak kôzt foglal helyet
ûjsâgokban megjelent politikai trâsainak nagy kôtete "Szâm-
adâs" cîmmel és "Hétkôznapok morzsâi" alcîmmel tanulmâ-
nyainak gyûjteménye. "Anglia felett kisûtôtt a nap" dmmel
angliai utazâsairôl szôlô beszâmolôjân, valamint 60 év krô-
nikâjân dolgozott.

Lendvay Imre (St. Louis, MO) szâmos intarziâs mûve kozt
magyar templom részére ajândék gyanânt oltârképet készîtett
habos mahagôni fâbôl és IL Râkôczi Ferencrôl 30 inch magas
berakâsos képet.

Légrddy Tamds (Willowdale, Ont., Kanada) francia
nyelven fuvôszenekari tankônyvet irt. Mint zongoramûvész,
a 75 éves Polgâr Tibor szerzôi estjén annak kisérôjeként ara-
tott sikert.

Marina Gyula (Perryopolis, PA) Nagy Szent Athanazius
"Filioquae" cîmû mûvéhez îrt jegyzeteket 38 oldal terjede-
lemben, latin nyelven. A pittsburghi "Magyarsâg"-ban cikk-
sorozatot kezdett Kârpâtaljârôl "Régiségtanulmânyaim"
cimmel.

Miska Jdnos (Lethbridge, Alberta, Kanada) két tudo-
mânyos mûvét és hârom magyar cikkét kôzôlte. Magyar
irodalmi és kônyvészeti kérdésekrôl szâmos interjûja jelent
meg angolul. A kanadai nemzetiségi irodalomrôl és a ma
gyar kôltészetrôl egyetemi elôadâsokat tartott, a Lethbridge
Community Collège esti tagozatân pedig magyar nyelvet
tanîtott. Magyar nyelvû hetilapot inditott Nyugati Magyar-
sâg cîmmel.

Molndr Zsigmond a Kanadai Magyarsâg munkatârsa-
ként mûkôdôtt, beszâmolôkat, visszaemlékezéseket kôzôlt,
szâmos elôadâst tartott és ûnnepi megemlékezést mondott.

Môr Jôzsef (Phoenix, AZ) tôbb tôrténelmi târgyû met-
szetet készîtett és képet festett, Ârpâd pajzsra emelésérôl,
a vérszerzôdésrôl, Attila hun kirâlyrôl (Rôma elôtt) és a
trianoni békeparancs kôvetkezményeirôl mûvészi levelezô-



lapokat tervezett, magyar ôstôrténeti képeket festett és helyi
vonatkozâsû tâjképeket alkotott.

Nagy Akos (Adelaide, N.S.W., Ausztrâlia) az 'Értesîtô'
14. évfolyamât szerkesztette és adta ki. Brisbane-ben be-
mutatta "Néprajzi séta a Kârpât-medencében" cîmû fïlmjét.
Hathatôsan tâmogatta az 5. ausztrâliai magyar talâlkozô
megrendezését, amelyen kûlôn magyar nyelvtanitâsi szemi-
nâriumot szervezett és részt vett a felesége vezetésével mû-
kôdô, 4 osztâllyal és 60 tanulôval rendelkezô magyar iskola
ûgyeinek intézésében.

Nâdas Rôzsa az Ârpâd Akadémia ûgykezelésének irâ-
nyîtâsâval, levelezésének elôkészîtésével, illetôleg lebonyo-
litâsâval és az adatgyûjtés, nyilvântartâs folyamatossâgâ-
nak biztosîtâsâval szerzett ûjabb érdemeket.

Negyedï Szabô Margit (New York, NY) kûlonbôzô
amerikai és eurôpai emigrâciôs magyar lapokban szâmos
cikket, tôbb tanulmânyt és kôlteményt kôzôlt. Mint Mészâros
Lâzâr rokonânak, dôntô szerepe volt abban, hogy Mészâros
Lâzâr hamvait az angliai Titleyben hagytâk.

Németh Ernô (Vanier-Ottawa, Ont., Kanada) fôként az
Ottawai Helikon Kôrben fejtett ki értékes tevékenységet.
Ezen tûlmenôen a Kanadai Magyar Irôk "Szabadon" cîmû
antolôgiâja 10 oldalon kôzôlte versait. Mâs magyar nyelvû
lapok és folyôiratok hasâbjain tovâbbi 15 kôlteménye je-
lent meg.

Ormai Jdnos (Rocky River, OH) vetîtettképes elôadâs
keretében mutatta be a Grand Canyonrôl festett, 33 darab-
bôl âllô, hatalmas kôrképét, amelynek ismertetését angol
és magyar nyelven is megîrta.

Petry Bêla (Maitland, FL) amerikai és eurôpai egyéni-
ségek részére 39 nagyméretû kônyvjegyet ("ex libris"-t) készitett
és szâmos kûlfôldi kiâllitâson vett részt nagy sikerrel.

Pôta Jôzsef (Washington, DC) egyik alkotâsât a Mechanic
Illustrated Magazine "Certificate of Merit"-tel tûntette ki.
A "plastic surpassing wallpanel or similar articles" alkal-
mazâsâra vonatkozô mûvészeti ûjîtâsâval szabadalmat nyert.

.^rno/d (Brighton-Le-Sands, N.S.W., Ausztrâlia)
a Kanadai Magyarsâg és a sydney-i magyar râdiô âllandô
munkatârsaként mûkôdôtt; kônyvének mâsodik, bôvîtett
kiadâsât rendezte sajtô alâ. Irâsait szâmos amerikai lap



kôzôlte. Észak-Amerika 5 vârosâban tartott irodalmi elô-
adâst.

Sadry Eva (Lugano, Svâjc) — Vadnay Zsuzsâval egyutt —
"Erdekes emberek" (Zurich, Svâjci Magyar Irodalmi és
Képzômûvészeti Kôr, 1981., 141 oldal) cîmmel kônyvet irt,
nyugati magyar lapokban 19 kisebb prôzai irâsât, 4 versét
és 3 kônyvismertetését kôzôlte, szerkesztette a "Magyar Mérleg"
harmadik kôtetét; németorszâgi és svâjci elôadôkôrûton jârt,
Luganôban az 1956-os szabadsâgharc 25. évfordulôjâra
Tôrôk Pal és Krump Éva festômûvésszel kôzôsen, 12 kép-
zômûvész részvételével nagy nemzetkôzi magyar kiâllitâst
rendezett, târsadalmi téren is jelentôs tevékenységet fejtett ki.

Sdndor Andrds (McGraw, NY) folytatta a magyar isko-
lâk adatainak gyûjtését, megkezdte a magyar iskolâk tôr-
ténetének megîrâsât, "Magyar Iskolai Értesitô" cîmmel idô-
szaki kôzlônyt indîtott. A kûlfôldi magyar iskolâk szûksé-
gességérôl és gyakorlati megszervezésûk môdozatairôl kii-
lônbôzô helyeken 11 elôadâst tartott. "Magyar szârmazâ-
sunk és nyelviink eredete" cîmû munkâjânak anyaggyûjté-
sét is tovâbb végzi.

Solymossy Olivêr (Stockholm, Svédorszâg) "Az idô mér-
legén" cîmmel verseskôtet kiadâsât készîtette elô. "Jâratlan
utakon" cîmmel magyar és svéd nyelven megjelent kôtete
kedvezô fogadtatâsban részesûlt.

Somogyi Ferenc "Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevé-
kenysége" cîmû kiadvâny sajtô alâ rendezését fejezte be,
tôbb kisebb tanulmânyt és szâmos cikket îrt, elôadâsokat
és elôadâssorozatot tartott.

Somogyi Lél tôbb magyar târgyû tanulmânyt és cikket
îrt angolul, angol nyelven magyar idôszaki lapot és tôbb
mâs kiadvânyt szerkesztett, magyar tôrténettudomânyi és
komputer-elméleti elôadâsokat tartott.

Sulyok Vince (Oslo, Norvégia) a norvég Jens Bjôrneboe
"Haiene" cîmû regényét fordîtotta le magyarra. Szâmos
cikket is îrt.

Szablya Jdnos (Pullman, WA) lâtogatô professzorként
jârt Trinidadban, aboi magasfeszûltségû laboratôriumot
szervezett és a T & TEC villamos mûveknél dolgozott.

Szablya Ilona (Pullman, WA) a trinidadi "Catholic News"-
ban ûj rovatot îrt.



Szabô Magda (Oakland, CA) "Szabadsâg-fantâzia" cîm-
mel orgonamûvet szerzett, amely arany Ârpâd-érmet nyert.
Tôbb cikket îrt, elôadâsokat tartott és rendezett.

Szalôki Zoltân (Charlottesville, VA) "Textile Processing"
dmû sorozatânak harmadik kotetét rendezte sajtô alâ. Ez
a kôtet a pamut nyûjtâsâval, fésûlésével és elôfonâsâval fog-
lalkozik. Cîme: "Intermediate Processing: Drawing, Comb-
ing, and Roving. "

Szendrey Tamâs feikérésre kiilônbôzô helyeken hat tôr-
ténelmi vonatkozâsû szakelôadâst tartott, mûforditâst vég-
zett és két szakcikket îrt.

Szirmai Endre (Stuttgart, Nyugat-Németorszâg) orvosi,
gyôgyszertani és atomfizikai tanulmânyokat irt, kôzzétette
mellékhatâs-elméletét, édesapja, néhai Szirmai Kâroly "Az
idô hîdjân" cîmû novellâs kotetét és "Biographie der Erin-
nerungen" cîmû sajât mûvének I. kotetét. Versei és prôzai
îrâsai jelentek meg tôbb nyelven.

Thiery Âkos (Camarillo, CA) a românok eredetével kap-
csolatos kutatâsokat végzett régi gôrôg és rômai forrâsmun-
kâk alapjân.

Thiery H. Ilona (Camarillo, CA) novellâit a Katolikus
Magyarok Vasârnapja, a Californiai Magyarsâg és a mûncheni
Nemzetôr kôzôlte. "A kincs" cîmmel elbeszélése jelent meg
a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak "Az idô rostâjâban"
cîmû évkônyvében.

Tôrôk Pât (Luga.no, Svâjc) Bôblingen, Lugano, Mendrisio,
Mûnchen vârosaiban gyûjteményes, Zûrichben pedig egyéni
kiâllîtâson ért el sikereket.

Varga Sdndor az Ârpâd Akadémia és az Ârpâd Szôvet-
ség kôzponti ûgykezelése terén tevékenykedett (feleségével
egyûtt) és a szabadegyetemi elôadâsok rendezésében mûkô-
dôtt kôzre; a szabadegyetemi és a talâlkozôi elôadâsok hang-
szalagra vételérôl gondoskodott.

Vaszary Gâbor (Lugano, Svâjc) "Monpti" cîmû regénye
1934 ôta âllandôan ûjabb és ûjabb kiadâsban jelenik meg.
Legûjabb regényét németûl îrta, most fordîtja ât magyarra;
franciâul is rôvidesen elkészûl.

Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) a Reformâtusok Lap-
jât szerkesztette, szâmos cikket îrt. Tôbb tanulmânya kia-
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dâsra kész. A Kâlvin egyhâzkerûlet helyettes pûspôke és ke-
leti egyhâzmegyéjének esperese lett.

Vladdr Pâl szâmos tôrténelmi és gazdasâgi vonatkozâsû
cikket îrt. Ezek nagy részét a Caribi Ujsâg kôzôlte, kôzûlûk
azonban sokat argentin, ausztrâliai és eurôpai lapok is
âtvettek. A "Congreso de Productividad' kereskedelmi rész-
legének vitavezetôje és elôadôja volt. Munkâjânak cime:
"Productividad en el sector comercial - teoria y aplicaciôn." A
caracasi protestâns gyiilekezetnek gondnoka, a Johannita
Rendnek pedig lovagja lett. A kôzôs magyar-német johan
nita csoport kûlônféle szociâlis munkâjâban is tevékenyen
részt vett. A kereskedelmi kamarâk orszâgos szôvetségének
igazgatôsâgi tagjâvâ vâlasztottâk, a venezuelai kormâny pedig
a Francisco de Miranda mâsodosztâlyû szalagos kitûntetésével
és a "Merito por Trabajo" elsô osztâlyû keresztjével tûntette ki.

Wass Albert (Astor Park, EL) angol nyelvû regényt Irt,
amely a "Footprints on the Banks of Ohio" tôrténelmi soro-
zatban "Eliza and the House that Jack built" clmmel jele-
nik meg. "History of Astor on the St. Johns, Astor Park and
the Surrounding Area" clmû tôrténeti tanulmânyât a hely-
beli Kiwanis adta ki kûlôn fûzetben. Magyar lapokban és
folyôiratokban szâmos cikke és elbeszélése jelent meg. "Tran-
sylvanian Q,uarterly" clmmel angol idôszaki lapot szerkesz-
tett. "Hagyaték" clmmel magyar nyelven erdélyi vonatko
zâsû regény meglrâsât kezdte el. Ennek egy részletét a torontôi
Krônika kôzôlte.

Zadubdn Gyôrgy (Willowdale, Ont., Kanada) a toron
tôi Szent Erzsébet évfordulôval kapcsolatos hangversenyeken a
torontôi Metropolitan Chamber Choir vezényléseivel ara-
tott megérdemelt sikereket.

Zdhony A. Jôzsef a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és
Rend amerikai III. tartomânyânak vezetôjeként fejtett ki
értékes munkâssâgot. Tôbb ûnnepi megemlékezést mondott.

Ûj tagok meghivdsa

Az Igazgatô Tanâcs elôterjesztésének egyhangû elfoga-
dâsâval kimagaslô értékû, kôzismert alkotô tevékenysége
vagy az Arpâd-pâlyâzatokon Arpâd-éremmel kitûntetett
mûve alapjân tôrtént meghlvâs révén



rendes tag lett:

Fôldvâry Gdbor (Matraville, N.S.W. Ausztralia) mûze-
umi kurâtor Sydney egyetemén a tudomânyos,

Horvâth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzô a mûvészeti,
Debreceni Szabô Istvân (New Yor, NY) festômûvész a

mûvészeti,
Tôrôk Pdl (Lugano, Svâjc) festômûvész a mûvészeti fô-

osztâly keretében;

levelezô tag lett:

Lendvay Imre (St. Louis, MO) népmûvész a mûvészeti,
dr. vitéz Ormay Jôzsefné (Toronto, Ont. Kanada) tanâr

az irodalmi,
Peller Miklôsné Falk Ildikô (Lakewood, OH) matema-

tikus, ûrkutatô, fôiskolai tanâr a tudomânyos,
Tarjdn Rôzsa dr. (Bées, Ausztria) szînmûîrô az irodalmi,
Vdthy Kdlmdn (Toronto, Ont., Kanada) kôltô az irodalmi

fôosztâly keretében.

Szôrényï Éva (Hollywood, CA) szînmûvésznôt az Igazgatô
Tanâcs elnôkének javaslatâra a kôzgyûlés egyhangû hatâ-
rozattal a mûvészeti fôosztâly keretében az Ârpâd Akadémia
rendes tagjâvâ vâlasztotta.

SZÉKFOGLALÔ ELÔADASOK

Kovdrczy Istvdn:

BÉL MÂTYÂS VINLAND-TÉRKÉPE

Ertekezésem târgya az 1976-ban nyilvânossâgra kerûlt
ôtôdik Vinland-térkép. Célja kettôs: egyik az âltalam 1976
szeptemberében az Északi Vârtân 73. szâmaként kôzôlt
technikai leîrâs kiegészîtése; mâsik pedig a térkép hâtlap-
jânak ismertetése.

A kônnyebb kôvethetôség kedvéért elôrebocsâtanâm a
kôvetkezôket: a kôzépkori térképek, térképvâzlatok Vinland
néven rôgzîtik a mai Kanadâhoz tartozô New Foundland
sziget északi csûcsât (É.Sz. 52. foka). Jelenleg ôt ilyen Vin
land térképet ismerûnk: egyik az izlandi Sigurd Stephansson



âltal 1590-ben rajzolt SkdlhoU-térkép. Ez elveszett, de Tord
Turlaksson pûspôk âltal 1670-ben készîtett mâsolata fenn-
maradt s azt a koppenhâgai kirâlyi kônyvtâr ôrzi. Mâsik az ûn.
iîeien-térkép, Hans Poulsen Resen pûspôk munkâja 1605-
bôl. Ma a koppenhâgai sokort arkivet-ben (sôkurt-archivet:
tengerészeti térképtâr-ban) talâlhatô. Harmadik az oly nagy
vihart vert Yale-térkép. Negyedik Szepessy Géza Nagyszombati
Vmland-térképe, amely a nemzetkôzi tudomânyos életben
Hungarian Vinland Map néven ismert. Végûl ôtôdik az âl-
talam Bél Mâtyds Vinland Térképé-nek nevezett. Véletlen-e,
gondviselésszerû-e, de mindenképpen tény, hogy az ôt rit-
kasâg kôzûl kettô biztosan, egy valôszinûen a tenger nélkûli
Magyarorszâgon készûlt, magyar tulajdonban volt s tôrté-
nelmûnk egyik legnehezebb ôrâjâban bukkant elô ûjra.

A technikai leîrâst a kôvetkezôkben foglalnâm rôviden
ôssze; A térkép anyaga egy 395 mm hosszû, 250 mm széles,
0.12-0.15 mm kôzt vâltakozô, egyenetlen vastagsâgû, fe-
héres, enyhén szûrkéskék papîrlap. Rajta sem alakos, sem
betûjegyes vîzjegy nincs. Bal felsô sarka hiânyzik. Két részre:
egy felsô szôvegtérre s egy alsô térképtérre oszthatô. A szô-
vegtér kôzépmérete 194x141 mm. Szôvege spanyol, latin
és magyar nyelven irott. A magyar nyelvû szôveg rovâs-szôveg
s mai kiejtéssel igy hangzik:

A Tulé orszâgnak tôrténete megtaldltatik a pûspôk mû-
vében a Vatikdnban és a szdgdkban leirtban. Magyariakkal
rokon varingar harcosok — kik a ruszénok nyelvén venger-
nek neveztetnek vala — hajôikon eljutdnak Indidknak ûj
részihez, mit is utôbb Amerika orszdgnak neveznek.

Alâîrâs: "M. BEEL."

A térképtér mérete 191x191 mm és amint a fôlotte levô
"Terra Ecclesiae Thulensis", magyarul a tûlei egyhdzmegye
terûlete felirat jelzi, az egykori izlandi egyhâzmegye terûle-
tét tûnteti fel. Kôzpontja a berajzolt kereszt utân îtélve,
Izland szigetén lehetett. A helymegjelôlések, templomok,
kâpolnâk, plébâniâk feltûntetésének hiânyâbôl arra kôvet-
keztethetûnk, hogy a munkât a rajzolô frâter Dill valami
okbôl nem fejezte be s a térkép mint értékes selejt kerûlhe-
tett magyar gyûjtô tulajdonâba. Egyhâzi jellegét domborît-
ja ki a tâjrôzsa is, amely a tenger veszélyeit jelképezô "civil"
szimbôlumokat mellôzve, szokatlanul egyszerû, bâr gondo-



San kidolgozott. A partvonalak rajza, illetôleg a kivitelezés
môdja nem mutât eltérést az akkor szokâsos, Eurôpa-szerte
egységes stîlustôl. Ôsszehasonlitâsra kôzoltem dolgozatomban
a Skâlholt-, a Resen- és a Szepessy-térképeket; a rovâs-szôveg
ôsszehasonlitâsâra pedig XVII-XVIII. szâzadi tudôsaink
levelezésébôl vett, rovâssal irt részleteket.

Szûkre szabott idôm részletesebb ismertetést, sajnos,
nem enged, îgy a kôzelebbrôl érdeklôdôt fent emlîtett dol-
gozatomhoz utalhatom, ahol minden technikai tudnivalô
megtalâlhatô. Remélem azonban, hogy e par mondatbôl
is kitûnik a térkép sokoldalû jelentôsége az eddig elhanya-
golt északi, ôkori és kora-kôzépkori kapcsolataink vonat-
kozâsâban. Ennek vizsgâlatât, adatgyûjtését — fôleg Fettich
Ndndor és Szepessy Géza kezdeményezésére — mâr meg-
kezdtùk. A kiértékelés és a tôrténelmûnkbe valô beillesztése a

jelek szerint igen izgalmas, értékes és hâlâs szakfeladat lesz.
Kiegészûésképpen elôszôr a térkép papîranyagânak,

gyârtâsi helyének és idejének meghatârozâsârôl szâmolnék
be. Ezt a legrégibb svéd papirgyâr — ma a bankjegypapirt
is elôâllitô — Tuma Bruk AB kîsérleti osztâlyânak igazga-
tôja, Arnulf Hongslo norvég szârmazâsû fômérnôk volt szî-
ves elvégezni. Szaktudâsa nemcsak az ûj, hamisîthatatlan
papirfajtâk elôâllitâsâval kapcsolatban, hanem a papira-
nyagra és a gyârtâstôrténetre vonatkozâsban is nemzetkô-
zileg ismert. Igy nem csoda, hogy amint a térképre s papir-
jâra râpillantott, megtapintotta, rôgtôn kijelentette: a papirt
1698-ban (plus 4 év) Magyarorszâgon gyârtottâk az akkor
Eurôpa-szerte ismert eljârâssal. Hozzâtette, hogy minôségi-
leg a magyar és svéd gyârtmânyok vezettek. És megneve-
zett tôbb magyarorszâgi papirgyârtô kisûzemet is. A gyâr
archîvumâbôl pedig elôhozott egy 1698-ban gyârtott îvet,
ami véleménye szerint azonos a Bél-térkép anyagâval. Vé-
leménye annyira szilârd volt, hogy a papiranyag mikrôsz-
kôpikus vizsgâlatât szûkségtelennek tartotta; szakmaszere-
tetére pedig jellemzô, hogy a térképet még néhâny négyzet-
milliméterrel sem akarta megcsonkitani a mikroszkôpikus
vizsgâlat kedvéért. Igy a szakvélemény: a papirt 1698-ban
(plusz 4 év) gyârtottâk Magyarorszâgon.

Szôlnom kellene itt a térkép elôkerûlésének kôrûlmé-
nyeirôl is. Ezekrôl csak annyit szândékozom nyilvânossâgra



hozni, hogy a térkép tôbb orszâgon keresztûl, igen kalandos
ûton Ungvârrôl keriilt hozzâm. Annyit esetleg még hozzâ-
fûzhetnék ehhez, hogy tulajdonosânak ismernie kellett en-
gem, mert — mondhatnâm —, a térképet levélben egysze-
rûen — feladô nélkûl, kôzônséges kûldeményként — râm
kényszerîtette. Igy még csak vâlasztâsi lehetôséget sem ha-
gyott, âtveszem-e vagy sem. Ma sem tudom, ki a kûldô,
sikerûlt-e terve: a térkép ârân a szabad vilâgba menekûlnie.
Ezzel kapcsolatos az az elhatârozâsom, hogy a térképet, az
onnan javasolt "Ungvâri Vinland-térkép" elnevezés helyett
a rovâs-szôveg alâirâsa utân, mint "Bél Mâtyâs Vinland-

térképé"-t bozom nyilvânossâgra. A térkép a tovâbbiakban
igy, ezen a néven szerepel.

A latin nyelvû folyôirâs: "Characteriim in bac mappa
occurrentium explicatio/ipsus auctoris" môgôtt kûlôn sze-
replô "A" betû meglehetôs fejtôrést okozott, mivel a szoveg-
be nem volt beilleszthetô. Jôval késôbb, egy angol szerzô
viking-munkâjâban bukkantam egy szoveges Skâlholt-tér-
képre, amelyen a Szepessy-térkép feliratolâsâhoz hason-
lôan, az egyes vidékek — mint pl. Riseland (rôzsefôld,
Helluland (ôriâsi sziklalapok fôldje), Skralinge land (benn-
szûlôttek fôldje) stb. — még betûjelzéssel is szerepeltek s a
térképet kôrûlvevô latin szôvegre utaltak, amely rôviden is-
mertette az egyes vidékek jellegét. A szôveg bevezetô mon-
data azonos a térképûnkôn talâlhatôval s az eddig érthe-
tetlen "A" betû igy teljes feloldâst nyer. Hogy azutân volt-e
a Bél-térképhez kûlôn szôvegmagyarâzat vagy készitôje a
félbemaradt térkép utân azzal nem is foglaikozott, ma mâr
meg nem âllapithatô. A Skâlholt-térkép Idsérô szôvegének
ilyen vonatkozâsû ûjabb elemzése és kiértékelése Idvânatos.

A spanyol nyelvû "Ex bibl(os) casa de Contratacion de
las Indas" (az indiânokkal kôtôtt szerzôdések gyûjteménye)
szôveg és a rovâs-szôvegben szereplô "...megtalâltatik a pûspôk
mûvében Vatikânban..." mondatrésszel kapcsolatban az
északi, fôleg izlandi eredetû szâgâk semmiféle utalâst nem
tartalmaznak. A Vatikânhoz tavaly sikerûlt érdeklôdô pârt-
fogôt talâlnom, aki kérésemet szives volt zâradékolni és az
illetékes vatikâni hatôsâgokhoz tovâbbitani. Vâlaszt eddig
még nem kaptunk.

Ezzel a technikai leirâs kiegészitését be is fejeztem.



A térkép hdtlapjât most ismertetem elôszôr. Eddig kû-
lônbôzô meggondolâsokbôl — ami tekintettel elôkeriilésé-
nek kôrûlményeire egy volt politikai fogolytôl talân nem is
vehetô rossz néven — szândékosan nem hoztam nyilvânos-
sâgra. Ha a minden kâkân csomôt keresô, rosszindulatû
birâlat — gondolok itt a Yale- és Szepessy-térképek kôrûli
viharokra — vitathatja is a térkép hitelét, készitési helyét
és idejét, azt semmi esetre sem vitathatja, hogy a térkép
magyar tulajdonban volt. A hâtlapon ugyanis magyar nyelvû
szôveg, mégpedig legalâbb két kûlônbôzô kézzel jegyzett,
hâromfajta szôveg talâlhatô. Nyilvân abbôl az idôbôl, amikor
az értékesnek tartott dolgok gyûjteményébôl mâr kikerûlt
és jegyzetek készîtésére hasznâltâk; ami kôzvetve a készîtés
idejét is meghatârozhatja.

Az egyik szôveg orvosi recept-gyûjteményt tartalmaz,
amelyet gyôgyszerészi szakvélemény szerint 1750 és 1800 kôzôtt
jegyeztek le. A gyûjtemény ôt receptbôl âll. (Az elôadô mind
az ôt recept szôvegét s két magyar gyôgyszerész râjuk vonat-
kozô szakvéleményét is részletesen ismerteti, majd kûlôn
kôszônetet mond Kocsis F. Lôrdnt dr. orvosi szakvéleményé-
ért.) A papirszakértô idômeghatârozâsât mindkét gyôgysze
részi szakvélemény megerôsîteni lâtszik, mert ami ritkasâg és
megbecsûlt emlék a gyûjtô szâmâra, értékét vesztheti a mâ-
sodik, harmadik nemzedék szâmâra. îgy feltételezhetô, hogy
a térkép mâr 50 év mûlva mint jegyzetpapîr kerûlhetett va-
lamelyik gazdasâgi irodâba.

A mdsik szôveg érdekes vetésterv feljegyzése, amely îgy
szôl:

"Lellei ûtnâl elvettetett rozs 12 2/4 q. - Uton napnyugoti
tâblâba bûza elvettetett 24 3/4 mérô - ugyan abban a tâblâban
rozs 4 q. Uton napnyugoti tâblâba a kis kutnâl g.o. 4-8, ugyan
abban 2/4 rozs. - Uton napkeleti tâblâba felsô és alsô végén
bûza 31 1/4. - Lôri fôldjébe elvettetett 5 3/4 rozs. A kûtnâl
lapjâban és az oldalon 4 3/4 rozs. Az uton felûl napkelet-
nek a két bûza kôzt kendermag 28 3/4. "

A feljegyzés nyomân a térkép tulajdonosât megkôzelîtô
pontossâggal a Balaton vidékére, kôzelebbrôl a balatonfû-
redi Széchenyi grôfok vagy a tihanyi apâtsâg uradalmâig
lehet nyomozni.
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Ôsszefoglalâsként megismételném: Az északrôl indulô s a
korai kôzépkorban lefolyô, hiteles feljegyzésekkel igazol-
hatô, Amerika felfedezését eredményezô expedîciô(-k) ût-
jârôl eddig ôt térképet ismerûnk. Az ôt térkép kôzûl hâromnak
valamilyen formâban magyar vonatkozâsa van. A hârom
kôzûl a Bél-térkép — mai ismereteink szerint — az egyik
leghosszabb rovâssal îrt magyar szôveget is tartalmazza. Meg-
fejtését a legcsekélyebb rovâsismerettel rendeikezô érdek-
lôdô is teljes sikerrel végezheti. A térkép ûjra, hatârozottan
is ôkori, kora-kôzépkori, kôzépkori északi kapcsolataink ala-
pos vizsgâlatâra, kiértékelésére és tôrténelmùnkbe valô be-
illesztésére hîvja fel szakembereink figyelmét. Boldoggâ
és bûszkévé tenne, ha ennek az izgalmas, értékes és hâlâs
feladatnak megoldâsât Akadémiânk vâllainâ.

Megjegyzés-.

Az elôadô Bél Mdtyâs Vinland-térképének két fény-
mâsolatdt, valamint a térkép papirjdval egykorû ûres pa-
pirlapot az Arpdd Akadémia levéltdrdban helyezte el. Az
eredetirôl készûlt kicsinyitett fényképfelvételt az elôzô ol-
dalon kôzôltûk.

ParajdiIncze Lajos'.

A LÉLEK NEM ALSZIK Kl!
(Megkésett vâlasz Zilahy Lajosnak)

Székely vagyok, szabadnak szûlettem,
Kûkûllô volt az én folyôm;
A Hargita kék ege fôlôttem, —
Nem volt szebb tâj a fôidgolyôn.

Kisdiâk koromban kerûlt Zilahy Lajos "A lélek kialszik"
dmû kônyve a kezembe. Az irâsmû târgya — egy ameri-
kâs magyar fokozatos elidegenûlése — csillagâszati tâvol-
sâgra volt akkori eszmevilâgomtôl. El sem tudtam volna
képzelni, hogy magyar voltom valaha kérdésessé vâljék.

Idôkôzben egy vilâghâborû zajlott le. Nyolcévi honta-
lansâg hurcolt tucatnyi orszâgon keresztûl. Megkiséreltem
szétzûzott életemet ôsszeilleszteni Tirolban, Rômâban, Nâ-
polyban, de csak a negyedik erôfeszîtésem sikerûlt az Ame-



rikai Egyesùlt Âllamokban. Itt végvil szembe kellett néz-
nem a mâr régen elfelejtett kérdéssel: vajon valôban kial-
szik-e a lélek? Tud-e a magyar mâssâ lenni, mint aminek
szûletett?

A felelet nem egyszerû.

Az udvarhelyszéki "fatornyos faluban", Parajdon a Ki-
lyéni Intze-nemzetség késôi sarjaként szûlettem az elsô vi-
lâghâborû ârnyékâban. A helyi felekezeti iskolâk utân a
székelyudvarhelyi és marosvâsârhelyi katolikus kôzépisko-
lâkban tanultam, és Tordân roman bizottsâg elôtt érettsé-
giztem. Tôbbnyire roman nyelvû tanulmânyaim utân a fel-
szabadulâssal visszatért kolozsvâri tudomânyegyetem jog-
és âllamtudomânyi karân 1941-ben avattak doktorrâ. A
mâsodik vilâghâborû gyôkerestôl feltépett és annyira szét-
zilâlta életemet, hogy diplomâmat nem vehettem kézhez.
Erdély mâsodik elvesztése utân a român hatôsâgok megta-
gadtâk kiadâsât ôcsémnek és hûgomnak. Doktori diplomâ
mat csupân 39 éwel késôbb, 1980-ban kaptam meg buka-
resti nagykôvetûnk személyes fellépése révén.

Ugyanabban az évben nyugalomba vonultam, és igy
doktori oklevelem otthonomban faldisz lett.

Irôi tevékenységem hârom szakaszban bontakozott ki.
1. 14-éves koromban mâr kôltô voltam. Elsô verseimet

a kolozsvâri "Jôbarât" cimû ifjûsâgi folyôiratban dr. Rôzsa
Jôzsef kôzôlte. Sik Sândor egy verses kôtetét azzal az ajân-
lattal kûldte nekem, hogy verseim bizonysâga szerint "poeta
non fit, sed nascitur" (a kôltô nem lesz, hanem szûletik).
Kôlteményeim tûlnyomô tôbbsége kétkôtetes kéziratgyûj-
teményben budatétényi lakâsom feldûlâsakor 1945 januâr-
jâban fosztogatôk âldozata lett.

2. Mâr egyetemi éveimben Erdély-szerte ismert ûjsâg-
îrô voltam. "Az Ellenzék" cimû marosvâsârhelyi hetilapot,
amelynek Nagy Samu volt a kiadôja, hârom évig szerkesztet-
tem. Egyidejûleg tôbb nagy erdélyi napilapban kûlsô mun-
katârsként dolgoztam ("Magyar Lapok" — Nagyvârad, "Jô-
estét" — Kolozsvâr). Brassôban român katonakoromban a
nagy nevû "Brassôi Lapok" cimû napilapban Kacsô Sândor
fôszerkesztôvel dolgoztam. Erdély felszabadulâsa utân a
kolozsvâri "Ellenzék" (Bartha Miklôs alapitâsa) belsô mun-



katârsa (Vita Sândor volt a kiadô és a hîrneves Zathu-
reczky Gyula a fôszerkesztô), késôbb a lap budapesti iroda-
vezetôie és orszâsgyûlési tudôsîtôja lettem.

3. A Tamâsi Aron bâtyâm elnôkletével megrendezett
"Vâsârhelyi Talâlkozô" eredeti tagjaként feleiôsségtudattal
fordultam az erdélyi magyar fennmaradâs nyomasztô kér-
déseihez. Mint buzgô falukutatô, diâkkoromban nyaranta
kerékpâron jârtam a Székelyfôldet, s majd a Mezôség ma
gyar szôrvânygondozô munkâja kôtôtte le nôvekvô figyel-
memet.

Elsô komoly irâsaim ebbôl az idôbôl erednek.

Osszeâllitottam egy "Székely Szôtdr'-t, amelynek anyaga
zômmel a Sôvidék és Udvarhelyszék szôkincs- és szôlâsmôd-
gyûjteményét foglalta magâban. Dr. Bânyai Jânos geolôgus
tanâr "Székelyfôld" cîmû néptudomânyi folyôiratâban ezt a
munkâmat sorozatosan kôzôlte. Mivel ez a becses népi kincs
minden vaiôszînûség szerint a jelenlegi magyarellenes kul-
tûrpusztîtâs és âltalânos kônyvégetés âldozata lett, most
mellékesen a Székely Szôtâr ûjraszerkesztésével is foglaikozom.

Tôbb évig lelkesedéssel dolgoztam "Sôvidéki székely nép-
dalcsokor" cîmû gyûjteményemen. Magam is dalos székely
csalâdbôl szârmazom, s îgy a népdalgyûjtôgetés sok mély-
séges ôrômet adott nekem jutalmul. Kôzlésre akkor nem
volt lehetôségem. Annak pôtlâsaképpen mostansâg hang-
szalagra rôgzitem a gyônyôrû ôdon székely népdalokat. A-
mikor ez a gyûjteményem teljes lesz, székely szôtârammal
egyutt azt az amerikai magyar tanszéknek szândékozom
ajândékozni.

Ossze szerettem volna gyûjteni az ûgynevezett betlehe-
mes jâtékokat az egész Székelyfôldrôl, mielôtt kivesztek a
népi emlékezetbôl. Mâr hârom "Betlehemjârds" teljesen hi-
teles szôvege birtokomban volt a Sôvidék és Gyergyô falvai-
bôl, de a szôvegek lakâsom kirablâsa alkalmâval elpusztul-
tak.

Legnagyobb mûvem, az "opus magnum" abbôl a korbôl
"Parajd, egy székely falurajz" clmû etnogrâfiai és târsada-
lomtudomânyi tanulmânyom volt. Gâl Gaszton "Korunk"
cîmû folyôirata néhâny fejezetet kôzôlt belôle, de sajnos,
kônyvalakban nem jelent meg. Otthoni levélvâltâsbôl érte-



sûlôk, hogy a mai erdélyi irôk idônként most is idézgetnek
belôle.

Kukûrpolitikai îrâsaimat az Erdélyi Fiatalok kôzôsségének
"Hitel" cimû folyôirata (Venczel Jôzsef, Albrecht Dezsô, Vita
Sândor stb.), irodalmi kritikâimat Reményik Sândor "Pâsz-
tortûz" cîmû folyôirata (Vâsârhelyi Z. Emil szerkesztô) rend-
szeresen kôzôlte. Rôvid elbeszéléseim, novellâim imitt-amott
elszôrtan, de tôbbnyira a Szentpétery-féle "Képes Székely
Naptâr" és a Kovâcs Lâszlô szerkesztette "Erdélyi Helikon"
cîmû vezetô irodalmi folyôiratban jelentek meg.

"Ldrmafdk" cîmû székely népi drâmâm kézirata az Er
délyi Szépmîves Céh irattârâban maradt.

Otthoni fôldmûves rokonaim értesîtettek, hogy a mai
székely tollforgatôk felfedezték néhâny fennmaradt îrâso-
rnat, tôbbszôr idézgettek belôlûk. Amikor az Erdélyi Irô-
szôvetség elhatârozta egy âtfogô îrôi leltâr készîtését, ôcsém
révén megérdeklôdték, hogy élek-e még, és megkérték élet-
rajzi adataim elkûldésére.

Mellékesen megjegyzem, Csatâry Daniel "Forgôszélben"
cîmû kônyve nevemet felsorolja az erdélyi népi îrôk kôzôtt.
Varga Rôzsa - Patyi Istvân "A magyar népi îrôk bibliogrâ-
fiâja 1920-1960 kôzôtt" cîmû kônyve (Akadémiai Kiadô,
Budapest) 18 oldalon hivatkozik Parajdi Incze Lajosra.

De 1945-ben mindez egyszerre ôsszeomlott.

A kôzismert erdélyi magyar îrô egy csapâsra teljesen is-
meretlen és hontalan bûjdosô lett. A hâborû kilenc orszâ-
gon hurcolt keresztûl és a râkôvetkezô "béke" folytatta sze-

mélyes ûldôzésemet. Innsbruck, Rôma és Nâpoly ôtéves kî-
sérletei utân 1949 novemberében az Egyesûlt Âllamokba
vândoroltam. Itt Indiana, Illinois, New York és New Jersey
âllamokban kîsérleteztem a széttôrt darabok ôsszeilleszté-
sével, mielôtt 1950-ben Maine âllamban végleg letelepedtem.

Tanâri âllâst vâllaltam, târsadalomtudomânyt tanîtot-
tam, majd rôntgenszakiskolât szerveztem és annak igazgatô-
tanîtôja voltam 30 évig. Megnôsûltem, csalâdot alapîtottunk,
hâzat vâsâroltunk, egy kis Atlanti-ôceâni szigetet szereztûnk
nyâri otthonul. De mindenek fôlôtt ismét îrni és fényképez-
ni kezdtem. Az 1950-es években cikksorozataim részben a helyi
francia "Le Messager", mâsrészt angolul a "Lewiston Journal"



hétvégi irodalmi mellékletében (magazine) jelentek meg.
Idôvel az egykori erdélyi magyar îrô-kôltôbôl amerikai an-
gol irô és mûvészi fényképész lett. Tudtommal én vagyok
az elsô, és valôszînûleg mindmâig egyetlen magyar îrô, aki
teljesen angol îrôvâ vâlt. Részleges nyugdîjba vonulâsom,
1980 ôta teljes erôvel alkotô tevékenységemnek élek. Irâson
kivûl rajzolok, festegetek és szines vetitôképes elôadâsokat
tartok.

Kûlônos elôszeretettel îrok Magyarorszâgrôl, magyarok-
rôl szerte a vilâgon, magyar értékekrôl, magyar sikerekrôl.
Idegen târgyrôl szôlva is minden alkalommal hivatkozom
magyar kôzmondâsokra, bôlcs népi megfigyelésekre. Cikke-
imbôl tiszteletpéldânyt kiildetek barâtaimnak, magyar in-
tézményeknek, alkalomadtân amerikai és kûlfôldi vezetô
személyeknek is.

Az 1956-os magyar szabadsâgkûzdelem idején talân én
irtam a legterjedelmesebb lânggal-lobogô cikket Magyar-
orszâg mélységes tragédiâjârôl az egész amerikai angol nyel-
vû sajtôban. Abban a rettenetes korszakban âllîtottam ôssze
"Képes magyar imakônyv" cîmû munkâmat, elsôsorban
magânhasznâlatra, két nyelven csalâdomra valô tekintettel,
amelyben a fohâszok nagyobb részét magam îrtam.

Az utôbbi 30 év kimagaslô îrâsmûve talân "Egy vilàg-
bûjdosô ônéletrajza" cîmû angolul îrt kônyvkéziratom, amely-
bôl eddig tizenegy fejezet nyomtatâsban is megjelent. A
magyar gyâsz alkotja a hâtteret személyes élményeim tôr-
ténelmi vetûletében. Nem vétkezem a szerénység erénye ellen,
ha csendesen kijelentem barâti kôrben, hogy igen nagyszâ-
mû barâtaimon és ismerôseimen klvûl teljes idegenek is îr-
nak elismerô levelet cikkeimrôl, fényképeimrôl. De szlvem

legégôbb vâgya, hogy valamiképpen hirûl adhassam Erdély-
nek\ mindvégig hûfia voltam és az maradok.

Felûletesen a vâltozâs énbennem Erdélytôl és Budapest-
tôl az Egyesûlt Âllamokig — kâprâzatos.

Ôseim egykoron lovasrohammal szâguldtak a tôrténelem
szînterére Csaba kirâlyfïval vagy nélkûle. Én manapsâg kis
vitorlâs hajômmal hasltom az Atlanti-ôceân vlzét. Egyik ôsôm
az anyai âgon, Parajdi Illyés Erdély alvajdâja volt a 14.
szâzadban. Én irôgépemmel és fényképész-készûlékkel igyek-
szem a magyar és Incze nevet becsûletben tartani.



Maine âllamban, ahol lakom, kîvulem csak a nagy Ûristen
ért magyarul. Talân nem beszél, de tényszerûen tudom,
hogy O ért magyarul: sokszor meghallgatta forrô fohâszomat.
Igy bât magyar nyelvgyakorlâsom kissé megrozsdâsodott.
Egykoron Molter Kâroly jô barâtom, marosvâsârhelyi kollé-
giumi tanâr, îrô és kritikus azt mondta rôlam: "Nem îrtak
îgy magyarul Szabô Dezsô ôta". De manapsâg nehezemre
esik épkézlâb magyar mondatot ôsszefércelni. A napokban
azon tûnôdtem: vajon mi is a keresztneve kedvenc kuruc-
kori kôltômnek, akinek csalâdi neve Balassa?

Itt kôztetek jârva-kelve, kimondhatatlanul élvezem,
amikor a magyar beszéd természetes zenéjét hallom. Ugy
érzem, mint valaha régen gyermekkoromban, zord székely
tél idején, amikor egy iinnepi lâtogatô fûgét, narancsot vagy
egyéb âhitott déligyûmôlcsôt ajândékozott csalâdunknak.

Lelki âtalakulâsom nagyobb zôkkenôin tôbbszôr eszem-
be jutott a kérdés: "Mit ér az ember, ha magyar?" (Veres
Péter). Hogyan értékel ki bennûnket, magyarokat egy ide-
gen kultûrcsoport, amelynek halvâny fogalma sincs nemzetûnk
becses értékkincseirôl? Amig a magyar fajta és nemzeti fenn-
maradâs fûggô kérdése gyôtôr, igyekszem egy személyben
dolgozni a magyar értékek âtmentésén.

Gépkocsim kormânykereke môgôtt gyakran magyarul
dalolgatok amerikai francia feleségemnek. Irôasztalomon
magyar disztârgyak vannak. Irodâm falain magyar térké-
pek és fényképek fûggenek. Mârcius 15-én és Istvân kirâly
napjân eredeti, hiteles, otthonrôl mentett magyar lobogô
dîszîti târsalgôszobânkat. Szép csalâdi kônyvtârunk legbe-
csesebb része szâmomra a "magyar polc". Néhâny otthoni
értéktârgyam kôzôtt egy régi csalâdi borstôrô mozsâr vagy
egy székely himzéses asztalfutô oly szeretô gondban része-
sûl, mintha a Magyar Nemzeti Mûzeum gyûjteménytârâban
volna. Hajôkânk legnagyobb vitorlâja, az ûgynevezett "ge-
noa" vagy "jenny", sajât tervezetû piros-fehér-zôld, amit
szertartâsosan vonunk fel ârbôcunkra, hogy a nyilt tengeren
bemutassuk. Még farkaskutyâinkat is magyar neveken tôrzs-
kônyveztettûk az "AKC" (American Kennel Club) orszâgos
nyilvântartâsâban: az elsô "Hargitai Honvéd Huszâr" volt,
a mâsodik "Huncut Betyâr", és a jelenlegi neve "Ilka".



jÉs mégis a kérdés idônként fojtogatja torkomat: Mi tôr-
ténik a lânglelkû magyar honfival bennem?

Tôkéletes elszigeteltségem klasszikus példdt szolgdl e lé-
lektani kérdés boncolgatdsdra: mi tôrténik a magyarral ide-
gen fôldôn, aki csupdn évekkel ezelôtt elraktdrozott élmé-
nyekre, eszmékre és honi emlékezetre tdmaszkodhatik mi-
volta megôrzésében?

Édesapâm jômôdû székely fôldmûves gazda volt, de mint
mâs "hétszilvafâs nemes", a falusi életforma keretében élt.
Ugy szerette a székely anyafôldet, mint tisztelt ôsét. Vala-
hânyszor veteményes kertemben foglalatoskodom, mindig
szeretettel gondolok édes szûleimre, akik verejtékvikkel ter-
mékenyîtették a szeretett fôldet.

A nagy magyar nemzet élve kerûlt ki a kôzépkori szôrnyû
tusâbôl, amelyben annyi mds nép nyomtalanul eltûnt\ ki-
heverte Mohi Puszta, Mohdcs vészét, a Habsburg zsoldos
hadak sorozatos pusztitdsait {Castaldo, Montecuccoli, Caraffa,
Basta és Bach); Johann Gottfried von Herder baljôslata dacdra
a nemzet mindmdig é/; tatdr, tôrôk, német és pdnszldv ma-
gyarirtô, orszâgpusztûô dûldsai ellenére fennmaradt — mtnd
mâig! De mi lesz velûnk a holnap hajnaldn?

Keservesen gondolok a magyar mûlt végzetes tévedéseire.
Ugyan miért is fordult Hollôs Mâtyâs nagy kirâlyunk Prâga és
"Bécsnek bûszke vâra" ellen? Hiszen mâr "Galambôcnâl
vârt a tôrôk" a fekete seregre, Eurôpa legerôsebb hadâra. S
mert a leghatalmasabb sereg nem ment el a talâlkozôra, a
tôrôk jôtt el Mohâcsra és a Csele-patakhoz.

Nincs egy napom, amikor a gyôtrô gondolât ne kinozna,
hogy én szabadon élek, jogom van vâlasztani eshetôségeim
kôzôtt, ugyanakkor a magyarok milliôit az anyaorszâgban és
fôleg a nemzeti kisebbségben, megfosztottâk alapvetô emberi
jogaitôl. Testvéreink milliôi rendôrâllamokban sînylôdnek.
Még azt sem tudjâk elhatârozni, bol szeretnének élni, mit
szeretnének dolgozni, mivel szôrakozhatnak szabad idejûkben.
A vilâgnézeti "rendszer" és a "terv" mindezt meghatârozza
helyettûk. Az ôt utôdâllam kôzûl négyben idegen zsandârok
kujakoljâk a magyart csak azért, mert magyar, vérben és
nyelvben magyar. A kisebbségi magyarsâg kettôs ketrecben



senyved: hajlîthatatlan idegen rendszerben és szenvedélyes,
tûrelmetlen nacionalizmus igâjâban.

S ha az "oldott kéve" fogyatkozik a drâga anyafôld el-
csatolt terûletein, megbocsâthatô-e, ha szabadon élô kûlfôldi
magyarjaink kôzônyôsek a magyar tôrzs sarjadô életképes-
sége irânt? Tudom, nagyon sokan egyûttéreznek velem,
amikor a magyar nyelv, népzene, mûvészi alkotô vâgy és
tehetség, a magyar kedély "sirva vigadô" egyedûlvalôsâgâra
hivatkozom. Nincs még egy hasonlô kincs a vilâg kerekén.
De senki sincs a magyaron Idvûl, aki megôrîzhetné ezt az
egyedûlâllô kincset az emheriség szâmâra, hogy ne legyen
a magyar az atomkorszak holt nyelve, mint a szanszkrit,
kelta és latin.

De aligha van még egy nép, amely szâmosabb nemzetek
hôdîtô terveinek annyira ûtjâban âlina, mint a magyar. Hi-
deg verejtékkel homlokomon, sokszor felriadok borzalmas
âlmaimbôl az ûldôzôtt, einyomott, megalâzott, tôbbszôr
kimûlâsra îtéit bâgyadô magyarsâg sorsa miatt. Attôl ret-
tegek, hogy — mint balsorsû kôitôtârsunk, Kerényi Frigyes
egy szâzaddal ennek elôtte — egy esôs délutânon honfibâ-
natomban csendesen elvesztem az eszemet...

Még sajgô szeretettel is, az egyén oly keveset tehet a nem-
zetért! Még jôl felhangolt ôsszefogâsunk is néha gyiimôlcste-
len marad. De a reményt tâplâlnunk kell! A mûlt lépten-
nyomon kîsér, a szârmazâs kényszerit, az ôrôkség erôt ad.
Az "ûgyet" nem adhatjuk fel. Minél tâvolabb esûnk a ma
gyar talajtôl térben és idôben, annal fâjdalmasabban érez-
zûk a pôtolhatatlan veszteséget. De annal makacsabbul kell
ragaszkodnunk mindenhez, ami magyar.

Mert a magyar lélek nem alszik ki. Ugy hordozzuk ma-
gunkban, mint lângolô ôrôkmécsest. Vilâggâ jârtunkban
is mindenûvé magunkban visszûk.

Tôkéletes elszigeteltségemben most mâr vâlaszolhatok
a kérdésre: Vajon meddig marad magyar a magyar? Med-
dig él az aggôdô honfibû, az âldozatkész honszeretet és kész-
séggel segîtô honfitârsi hûség a kûlfôldre szakadt magyarban?

AZ UTOLSÔ LEHELETIG!



Ndnay Endre:

A SZABADSÂGHARC METAMORFÔZISA

Egyetlen és misztikus kérdés keresi a vâlaszt: kik és hon-
nan irânyitjâk a vilâgot? Washingtonbôl? Moszkvâbôl? Vagy
honnan? És kik? Kûlônôs, hogy ezt keresik évtizedek ôta
jobbrôl, néha még balrôl is és erre az egyetlen kérdésre nem
jôn sehonnan egyenes vâlasz.

Sokan emlékszûnk még az 1954-es kongresszusi kihallga-
tâsokra. Legalâbbis hiradâsokbôl. Egy ilyen kihallgatâson
a hâborû utâni amerikai kommunista part nemzeti bizott-
sâgânak tagja, dr. Bella Dodd is vallott. Vallomâsâban tôb-
bek kôzott azt mondta: "Egy misztikus kôzponti felsôbb ve-
zetôségre akkor figyeltem fel, amikor a hâborû utâni idôk-
ben nehéz volt Moszkvâval telefonon érintkezni. Ekkor azt

az utasitâst kaptuk a pârtvezetôségtôl, hogy problémâink-
kal forduljunk a New York-i Waldorf Astoria Towerban
lakô, illetve székelô hârom bizonyos személyhez. Az itt ka-
pott utasitâsokat Moszkva késôbb minden esetben jôvâ-
hagyta. A hârom emlitett személy kôzûl egyik sem volt orosz,
sem bolsevik, sem kommunista, hanem mind a hârom dûs-
gazdag tipikus amerikai kapitalista volt. Azôta is tôprengek
azon, vajon hât ki intézi a vilâg ûgyeit? Ûgy gondolom ezek
utân, hogy a kommunista ôsszeeskûvés csak egy része egy
nagyobbnak" — mondta Dodd a Herald Examiner 1974 de-
cember 7-i szâmâban megjelent Dorothy Walden âltal irott
cikk szerint.

Amikor mi magyarok igyekszûnk helyet keresni kis
ûgyunknek ezen a nagy vilâgtérképen, kénytelenek vagyunk
meglâtni azt is példâul, hogy az 56-os magyar forradalom
oktôber 23-ân vette kezdetét, az izraeli haderô francia és
angol segîtséggel 1956 oktôber 29-én szâllotta meg a Sinai-
félszigetet és oktôber 31-én bombâztâk a Szuezi-csatornât.
Nem sok politikai okoskodâs kell ahhoz, hogy megâllapît-
suk, a kôzép-keleti hadmûveletek sikere érdekében fel kell
âldozni Magyarorszâgot. Helyesebben és szabatosabban az
orosznak a magyar forradalom vérbefojtâsâval valô hadâ-
szati és politikai elfoglaltsâga kivâlô alkalom volt a kôzép-
keleti hadmûveletre. Sokan keresik, kutatjâk, vajon Khrush-
chev és Eisenhower milyen mértékben értett egyet ebben az



ûgyben vagy azt, vajon melyik az a harmadik "hely", amely
mindezt îgy elrendezte.

Most a magyar utân és helyett kôvetkezik a lengyel. Kô-
zel-Kelet még nagyobb vajudâsban van, mint 1956-ban
volt. Vajon 25 év utân milyen formâban ismétlôdik meg a
lengyelek terhére ugyanez a probléma? Ûjabban egyre tôbben
kérdezik: még mindig ugyanaz a vilâghatalmak vagy a vi-
lâg feletti hatalmak rendezettsége, helyesebben rendezet-
lensége?

Még mindig nincs meg a kellô vâlasz. Azaz valamit mâr
visz a viz.

A vilâgfelettiség, mint pénz- és hitelhatalmi szervezkedés,
mâr 1694-ben a Bank of England alapitâsâval kezdetét vet-
te. Amerikât mindez Wilson einôksége alatt érte utol. Ek-
kor ugyanis a tényleges einôki hatalmat a vilâgbankârsâg
megbizottja gyakorolta Amerikâban, Wilson elnôk sajât
beismerése szerint is. A colonel néwel becézett Edward Mandel
House itt is bevezettette — angol mintâra — a pénzkibocsâtô,
kôlcsônadô, kamatszedô titokzatos Fédéral Reserve System-
et. Allîtôlag ennek a szisztémânak nem kîvânt kinôvései
azok a titokzatos erôk, amelyekrôl — alappal vagy alap nél-
kûl — azt âllitjâk, hogy a vilâg felett vannak valahol lâtha-
tatlanul. Vagy legalâbbis voltak, a mûltban, amikor inici-
âltâk mind a két hâborû Pârizs kôrnyéki békéit, benne Yal-
tât, Potsdamot és Teherânt is. A legfrissebb és legelretten-
tôbb bizonyîtékok a fentiekre a Pârizs kôrnyéki békék irattâ-
râbôl a minap elôkerûlt hiteles okmânyok, amelyek azt bi-
zonyîtjâk, hogy a békét diktâlô nyugati hatalmak Români-
âval az elsô vilâghâborû sorân nemcsak abban egyeztek meg,
hogy România mikor lép be a hâborûba, hanem arra vonat-
kozôan is szerzôdtek, hogy a mi Erdélyunk ellenében mikor
ugrik ki a hâborûbôl.

Mindez azonban ma mâr valôban a mûlté. A szegények
és gazdagok ezidei cancuni értekezletén a vilâg kétharma-
dât kitevô szegények panaszaibôl kiérzett, hogy ennek a tra-
dicionâlis politikai bankârsâgnak kôlcsônnyûjtâsi és kamat-
szedési rendje ma mâr nem kîvânatos, nem akarnak pénz-
politikai foglyai lenni semmilyen vilâghitelrendszernek vagy
ahogyan érzékeltették, nem kell a vilâg kétharmadânak a
bankgyarmatositâs. Bâr senki nem nevezte nevén a gyere-



ket, a gazdag orszâgoknak el kellett gondolkozniuk a kamat-
jôtékonykodâs évszâzados politikai erényein.

Ezek utân talân nem oktalan az a magyar soviniszta va-
judâs, vajon, ha 56-ban ezek az illetékesek nem a "szabad
olaj és szabad Szuez" vâmszedését vâlasztjâk, banem a ma
gyar forradalom megsegîtését, nem âllnânk-e egy sokkal
egészségesebb és biztonsâgosabb vilâgtérkép elôtt? Talân
még kôzép-keleti problémâja sem lenne a Nyugatnak. A
bankârvilâg is tisztâbb levegôt szîvbatna.

Itt az ideje, bogy a vilâg lâtbatô és lâtbatatlan urai râ-
ébredjenek arra a mérbetetlen sok igazsâgtalansâgra, ame-
lyet a vilâg ellen, benne a magyarok és a magyar ûgy ellen
elkôvettek. Isten malmai lassan ôrôlnek, de reméljûk, a
magyar bûza rôvidesen ôrlésre kerûl.

Négyesy Irén:

ÔTVENHAT VISSZAJÂR

Ûgy jârok, ténfergek borûs
és ôrôkre idegen fôldôn,
mint ôsi, bûs
Jeremiâs-siralmak ritmusa;
buszonôt év kînjânak litâniâja
epévé vâlik a szâmba',
és villâm lesz szemeim felbôs egébe',
s nyelvem ezernyi âtkot kiâlt az éjbe,
bogy égessék a vilâgot,
mint a lângok,
mert szûk a torkom nyelni mâr
a szôt, bogy fâj!
Mintba ma is vérezne a tusa

az évek bûzôs alagûtjân,
ûgy visszbangzik sikolya,
mint kîsértetvonatok éjjeli vészjele, sipja
elcsitul, de vissza-visszajâr
és fâjva fâj.
Visszajâr ôtvenbat,
ôrôkre bennûnk dûbôrôg,
mint bullô rôgôk
s felkeltik a tetszbalottakat.



Nem mûlhat el soha

ôtvenhat diadala — ésjaja.
csak szunnyad a mélyben,
de benne van ételûnk îzében,
napjaink kînjâban, keservében,
zûg a szélben;
viharfelhô az égen,
forrâs kûtunk mélyében,
pirkad az égen
s hajnalra virrad
és életet kér,

mint jogos jussâért
mozdulô magzat az anyaméhben —
és megszûletik egy napon és él!
De addig ne nyugodj, népem;
remélj, kûzdj fogcsikorgatva
— itt és odahaza —

ûszkôs és be nem hegedô szîvedre
a szabadsâg dalât
csavard, mint véres lobogôt
és viseld, mint csalânt,
hogy égessen, mint a lâng!
Gondolj arra a napra,
amikor ûjra gyôzûnk
és egyek leszûnk szent akaratba',
mint ifjakban a szép szerelem.
Huszonôt év keservét, kônnyét, kînjât
szikkadt évekbe el nem temethetemi

Rektor Béla:

KISÉRLETEK A BÛNÔZÉS MEGELÔZÉSÉRE
— kivonatosan —

I. Bevezetés

Utdnzâsi hajlam
Az emberiség fejlôdésében nagyon fontos szerepet jât-

szik az egyén utânzôképessége. A gyerek szûleit utânozza,
amikor minden iskolai oktatâs és nyelvtani magyarâzat nél-
kûl megtanulja anyanyelvét. Késôbb, amikor jârni kezd,



lÊ
mindig azzal akar jâtszani, ami a mâsik gyerek kezében van,
mert azt akarja utânozni. A serdûlô lânyka mâr rôvid szok-
nya utân âhitozik, mert mâsoknak is az van. A fiûk dohâny-
zâsukkal még egy kis rosszullét ellenére is utânozzâk a fel-
nôtteket. Ezt igy lehetne folytatni a végtelenségig.

Magyarorszâgon, Sârospatakon egy 16-17 éves iparis-
kolai tanulô — Vida Andrâs — âllandôan ponyvaregénye-
ket olvasott. Ezzel tôrôdôtt nemcsak szabad idejében, de
otthon étkezés kôzben s az utcân is, amikor az iskolâba ment,
sôt a tanîtâsi ôrâk alatt is padja alâ rejtette olvasnivalôit.
Késôbb 5-6 hasonlô korû târsâbôl rablôbandât szervezett.

Egyik alkalommal kendôt kôtôttek arcukra és jâtékpiszto-
lyukkal kiraboltâk a Nyîregyhâza-Sâtoraljaûjhely kôzôtt
kôzlekedô kisvonat jegyellenôrét, aki a pénztâr nélkûli meg-
âllôkon felszâllô utasoknak jegyet is ârusitott.

Ezzel kapcsolatban felmerûlhet néhâny kérdés. Ki volt
felelôs ennek a gyereknek félrecsûszott életéért? Milyen mô-
don lehetne megelôzni a bûnôzésre hajlôkat hasonlô vagy
mégsûlyosabb cselekmények elkôvetésétôl?

A bûnôzés megelôzése

Az amerikai âllâspont szerint a bûnôzés megelôzése a
târsadalom feladata. A tucsoni vârosi rendôrség Szolgâlati
Szabâlyzatâban azt hirdeti, hogy a "bûnôzés târsadalmi
betegség, aminek orvoslâsa nem a rendôrség feladata", s ezért
ezen a terûleten csupân tanâcsokat ad a lakossâgnak (1). A
"National Crime Prévention Institute" (Louisville, KY) sze
rint "a bûnôzés megelôzése a tôrvénysértés lehetôségének
felismerése, amelynek alapjân a rendôrség javaslatot tehet
a hiânyossâgok csôkkentésére" (2). Kanadâban sem tar-
tozik a bûnôzés megelôzése a kôzbiztonsâgi szervek "fô fel-
adatai" kôzé, ezért a fontosabb intézkedéseket âtengedik
a târsadalomnak (3).

Ezekkel szemben Eurôpâban a rendôrség kôtelezve van
a megelôzô szolgâlatra. Az angol belûgyminisztérium sze
rint a bûnôzési alkalmak felismerése és ezek alapjân a bûn
elkôvetési lehetôségének csôkkentése vagy megszûntetése a
rendôrség elsôrendû kôtelességei kôzé tartozik (4). Ugyan-
ez a helyzet a francia, spanyol és osztrâk csendôrségnél és



rendôrségnél is. A mai magyar âllâspontrôl nem sok adat
kerûlt ki Nyugatra, de a belûgyminiszternek a mâsodik vi-
lâghâborû idején kiadott rendelkezése szerint "a megelôzô
szolgâlat célja a bûntetendô cselekmények elkôvetésének
meggâtlâsa", — ami a kôzbiztonsâgi szervek feladata (5).

II. Rendôrség

Tûlzott decentralizàciô

Bruce Smith szerint az Egyesûlt Âllamokban 40,000 egy-
mâstôl fûggetlen rendôrség van, beleszâmitva a kûlônleges
célû kôzbiztonsâgi szerveket, mint a parkok, hidak, alag-
utak rendôrségeit (6). A President's Commission on Latv
Enforcement szintén 40,000 rendôr-szervrôl szâmolt be,
amely szerint 1965-ben az 50 szôvetségi rendôrség mellett
mâr 200 âllami, 5,050 megyei, 3,700 vârosi és 33,000 fa-
lusi kôzbiztonsâgi szerv mûkôdôtt (7). Az amerikai rendôr
ség fentebb ismertetett nagyarânyû széttagoltsâga és egy-
mâstôl valô fiiggetlensége — a mâs irânyû hâtrânyokon ki-
vûl — kihat a szolgâlatra és a bûnôzés âllandô emelkedésé-
re is.

Anglia mâr felismerte a rendôrség széttagoltsâgânak hât-
rânyait, ezért az 1944-ben mûkôdôtt 181 rendôrségi szervét
1946-ban I25-re csôkkentette. Most ott 51 megyei, 72 vâ
rosi és falusi rendôrség mûkôdik s ezek mellett ott van még
London vâros rendôrsége és a "Metropolitan" rendôrség
vagy mâs néven a Scottland Yard is. Az angol rendôrség
széttagoltsâgânak hâtrânyait csôkkenti, hogy bizonyos fokû
anyagi tâmogatâs ellenében a belûgyminiszternek a tôrvény-
ben megâllapîtott terûleteken ellenôrzési joga van a kûlôn-
ben fûggetlen rendôrségi szervek felett (4). Ezzel az egysze-
rû megoldâssal Anglia bûnûgyi statisztikâja sokkal kedve-
zôbb lett az amerikainâl.

A hâborû elôtt és alatt Magyarorszâgon csupân két rend
ôrségi szerv mûkôdôtt: a belûgyminiszter irânyitâsâval a
rendôrség és a belûgy- és honvédelmi miniszter alâ rendelt
csendôrség. Ezeken felûl a pénzûgyôrség és a hatârôrség is
rendelkezett korlâtozott hatôsâgi jogokkal.

Az Egyesûlt Âllamokban a rendôrség tûlzott terûleti
decentralizâlâsa mellett szolgâlatilag erôsen centralizâlt. A



kôzbiztonsâgi kôzeg minden ténykedését a megyei vagy vâ-
rosi rendôrfônôk beosztottjainak segîtségével râdiôn a kôz-
pontbôl irânyîtja. A siirgôsség esetét kivéve a jârôr utasîtâst
kérhet a kôzponttôl vagy a rendôrség "légal advisor"-âtôl,
amivel a felelôsséget elhâritja magârôl.

Ezzel szemben az 1945 elôtti Magyarorszâgon a kôzbiz
tonsâgi szervek centralizâlva voltak ugyan, de a jârôrôk a
belûgyminiszteri Szolgâlati Utasîtâs âltalânos elvei értelmé-
ben ônâllôan vâlasztottâk meg a helyszînen a végrehajtâs
legcélszerûbb môdjait, amiért személyileg is felelôsek vol
tak (5).

A mâsik érdekes jelenség, hogy az Egyesûlt Âllamok-
ban a kôzlekedési szabâlyok szigorû ellenôrzése mellett nem
fektetnek elég sûlyt a bûncselekmények ûldôzésére.

Jârôrôzés
A megelôzô szolgâlat egyik leghatâsosabb rendôrségi

eszkôze a helyesen megvâlasztott portyâzâsi môd célszerû
alkalmazâsa. A legtôbb rendôrségnél falon fûggô térképek
és statisztikâk alapjân a célnak megfelelôen vetik be a jâr-
ôrôket. A baj csak az, hogy a rendôrôk fûtôtt vagy hûtôtt
kényelmes gépkocsikban portyâzzâk a vâros utcâit, îgy kevés
alkalmuk van a lakossâggal valô személyes kapcsolatra. A
gépkocsin valô jârôrôzés a mellett, hogy kôltséges, a meg
elôzô szolgâlat szempontjâbôl csaknem értéktelen.

Beugratâs {Entrapment)
Ez ellentéte a rendôrségi preventîv szolgâlatnak, amely

mesterségesen alkalmat teremt a bûncselekmény elkôveté-
sére, ezért alkalmazâsa mind etikai, mind technikai szem-
pontbôl vitathatô (9). Végrehajtâsâhoz hârom személyt al-
kalmaznak: a beugratôt, a hâtvédet és a figyelôt.

Ezt a môdszert, amely New York vârosâbôl induit el, a
rablâson Idvul mâs bûncselekmény elkôvetôjének beugra-
tâsâra is felhasznâljâk.

National Crime Prévention Institute

Ez rôvid tanfolyamokon megfelelô tandijfizetés ellené-
ben oktatja a vârosok oda vezényelt rendôreit a bûnôzés
megelôzésére. Sajnos, az Intézet csupân az âldozat szem
pontjâbôl értékeli ki a teendôket, nem foglalkozik a bûnô-



zésre hajlôk és szokâsos bûntettesek nyilvântartâsânak, meg-
figyelésének és ellenôrzésének fontossâgâval, a rendôrségi
megelôzô szolgâlat nélkulôzhetetlenségével és môdozataival,
valamint egyes intézményeknek, kôzhivataloknak, iskolâk-
nak, birâknak és ûgyvédeknek a bûnôzéssel szemben tanûsîtott
kôzômbôsségével.

III. Birôsdg

A rendôrségen kîvul a birôsâg és iigyészség is sokat te-
hetne a bûnôzés megelôzésére. Sajnos, itt is vannak bizonyos
megszorîtâsokkal elfogadott kirivô esetek, amelyek a gya-
korlatban a bûnôzôk "jogait" védik vagy a bîrôsâg munkâ-
jât kônnyîtik meg a belyett, hogy az igazsâgot szolgâlnâk.

A Miranda-esetben példâul a birôsâg râ akarta kény-
szeriteni a rendôrséget, hogy a gyanûsîtott beismerésén és
a sértett âltal tôrtént felismerésen kîviil târgyi bizonyîtéko-
kat (ujjlenyomatot, hajszâlat, vért, leszakadt gombot vagy
egyéb ruhadarabot stb.) is kutasson fel. Ezek hiânyâban a
gyanûsîtott, aki 1963 mârcius 3-ân az arizonai Phoenix mel-
lett egy 18 éves leânyt elrabolt és megerôszakolt, megme-
nekûlt tettének kôvetkezményeitôl, ami természetesen lénye-
gesen csôkkentette a rendôrség munkakedvét.

Célravezetôbb lenne, ha a nyomozôt az itélôbîrô fele-
lôsségre vonhatnâ az eljârâsi szabâlyok megsértése miatt.
A bûncselekmény elkôvetésével gyanûsîtott egyént pedig
"târgyi bizonyîtékok hiânyâban" szabadlâbra helyezhetné
addig, amîg a rendôrség meggyôzôbb adatokat tudna az
ûgyben elôkerîteni. Ez a megoldâs nem veszélyeztetné sûlyo-
san a rendôrség tekintélyét, a gyanû alatt âllôt pedig vissza-
tartanâ ûjabb bûncselekmény elkôvetésétôl, ami a bûnôzés
megelôzését is szolgâlnâ.

Egyezkedés (Plea Bargaining)
Az amerikai igazsâgszolgâltatâs mâsik kûlônlegessége

és gyengesége a bûnôzô egyezkedési lehetôsége bîrâjâval vagy
hivatalos vâdlôival. Ez abbôl âll, hogy: 1. a vâdlô az elkô-
vetett bûncselekményt enyhébbre minôsîti vagy teljesen el-
ejti, ha a bûnôzô meghatârozott szolgâlatot tesz érte az igaz-
sâgszolgâltatâsnak. Ilyen lehet a felbûjtôja vagy bûntârsa el-
len valô tanûskodâs vagy sûlyosabb bûncselekmény felderl-



tésénél valô segédkezés. Ez azonban — az igazsâg megcsû-
folâsân kîvûl — azzal a veszéllyel is jâr, hogy a bevâdolt egyén
késôbb bosszût âllhat ârulôjân, amivel bûncselekmény-
sorozatot indîthat el. 2. A vâdlott elismeri bûnôsségét egy
kevésbé sûlyos cselekményben, amivel a hosszadalmas bîrô-
sâgi târgyalâst feleslegessé teszi.

Ezzel kapcsolatban Bassiouni azt irja kônyvében, hogy
az egyezkedés a birôsâgi funkciôkat elferditi, azt a piaci vâ-
sârlôk nîvôjâra siillyeszti le és egyben komoly veszélyt jelent
a bîrôi hivatâs etikai szinvonala szempontjâbôl is (9).

IF. Teleirîziô
Bûnûgyifilmek

Kora reggeltôl késô estig arânytalanul sok erôszak sze-
repel az Egyesûlt Allamokban a televîziô mûsorân. Arizônâ-
ban, 1974-ben hâromhetes idôszak folyamân 123, ugyan-
ekkor Magyarorszâgon 7 ôrân ât vetitettek bûniigyi filme-
ket (11). Ez az elsônél 41.8, mîg a mâsodiknâl csupân
1.9%-ot tett ki. Az 1969-es és 1970-es statisztika alapjân
az Egyesûlt Âllamokban minden 100,000 lakosra 2,471 bûn-
cselekmény (ebbôl 7.1 gyilkossâg) esett; ami a magyar viszo-
nyokban hasonlô arânyosi tassai 1,467 bûncselekménynek
(illetve 2.0 gyilkossâgnak) felelt meg.

Helyesebb felhasznâlâs
Mivel a televîziô erôsen hathat a nézôkôzônség egy részé-

nek fantâziâjâra, a mûsorvezetôség ezt a befolyâst felhasz-
nâlhatnâ a bûncselekmények megelôzésére és felderîtésére.
A bûnôzôk tetteinek egyoldalû beâllîtâsa helyett bevezet-
hetné a "File X Unsolved" elnevezésû programot, amely
hasznossâgâval és érdekességével nagyszâmû nézôkôzônsé-
get szerzett. Megalapîtôja és vezetôje a Nyugat-Németor-
szâgban lakô Zimmerman Ede, aki péntek esténként televî-
ziôs mûsorân "Kideritetlen esetek" cîmen bemutat hârom
megtôrtént bûnûgyet. Ezeket a rendôrség bocsâtja rendelke-
zésre olyan esetek kôzûl, amelyeknél hosszabb nyomozâssal
se tudtak eredményt elérni. Ezeket a televîziôn lejâtszâk ûgy,
ahogyan a bûncselekmény megtôrténhetett. Kôzvetlen a be-
mutatâs utân a televîziôn szakemberek felkérik a nézôket,
hogy az esettel kapcsolatos tapasztalataikat kôzôljék a meg-
adott szâmû telefonnâl vârakozô nyomozôkkal (14).



A televîziôn bemutatott bûnûgyeknek kôrûlbelûl 50%-ât
tudja Nyugat-Németorszâgban a rendôrség kideriteni. E si-
ker kôvetkeztében az adâs elterjedt egész Nyugat-Eurôpâ-
ban, sôt a vasfûggôny môgé is behatolt. Magyarorszâgon
"Kék fény" cîmen ismerik. Eseteit és eredményeit kûlôn
kônyv ismerteti.

V. Befejezés

A "bûnôzés jôvedelmez" — mondjâk az Egyesûlt Âlla-
mokban. Ameddig ez a mondas helytâllô és a bûnôzô egy
kis kockâzattal tôbb pénzt szerezhet, mint becsûletes mun-
kâval, a bûnûgyi statisztika csak emelkedik.

A bûnôzés csôkkentésére a kûlfôldi rendôrségek môd-
szereinek tanulmânyozâsa utân erôs megelôzési hadjâratot
kellene indîtani. Ebbe be lehetne vonni a bûnûgyi igazsâg-
szolgâltatâsi szerveken kJvûl a vârosi és megyei kôzigazga-
tâst, a kôrhâzakat, iskolâkat, egyhâzakat, és a kûlônbôzô
ifjûsâgi szervezeteket. Csak a târsadalmi erôk széles kôrû
ôsszefogâsâval lehet szâmîtani arra, hogy a bûnôzés csôk-
ken és a vârosi élet a lakossâg szâmâra biztonsâgosabb lesz.
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Sirchich Lâszlô:

KAZINCZY ÔRÔKSEGEBEN

A hagyomânyôrzés, az el nem mûlô hâla jegyében em-
lékezûnk Kazinczy Ferencre halâlânak 150. évfordulôjân
(Kisbânyâcska - Széphalom, 1831 augusztus 23).

Egy ônmagâra — tehât nyelvére — eszmélô nép nyelve
gondozâsâra, pallérozâsâra, tudatosîtâsâra és megôrzésére
Kazinczynâl keresve sem talâlhatott volna alkalmasabb irâs-
tudôt. Egy orszâgot mozgat meg — az édes anyanyelvért!
Hitével, nyelvtudatâval a magyar nyelv lett Eurôpa egyik
legszebb nyelvi zengése. Abban a pillanatban és amilyen
mértékben Herder eltemette a magyarsâgot, olyan mérték-
ben nôtt Kazinczy,éltetô mentôszolgâlata derûlâtâssâ:

"Kacagom én, amit Herder...a magyar nyelvnek és nép-
nek elenyészése felôl jôvendôl. Herder hamis prôféta... A
magyar nyelv és nép elenyészni nemfog soha. "

Igaz, barbâr rohamok ideig-ôrâig fékezhetik egy nyelv
ûtjât és életét, de el nem veszithetik. Ime, a leszakîtott ma
gyar milliôk — annyi kônyôrtelenség, ûldôzés utân is — ûj
virâgzâsba szôkô irodalma, hagyomânyôrzô szellemi élete.

A Kassân elinditott ûttôrô irodalmi folyôiratok, a "Ma
gyar Muséum" és az "Orpheus" kezdeményezése kétségte-
lenûl Kazinczy érdeme. Kazinczy agyâban szûletett meg a
gondolât, hogy az irodalmi szemlék az eszmék "birkôzô
piacâul" szolgâljanak. Kazinczy, a "Magyar Muséum" szer-
kesztésében kôzremûkôdô Batsânyi Jânos, Barôti Szabô David
szellemei tân ma is ott jârnak a kassai Ârpâd-hâzi Szent
Erzsébet székesegyhâz tâjân, a nagysâgos fejedelem ôrôk
nyughelye kôriil. Kassa jônéhâny esztendôre a magyar iro-
dalom fôvârosa lett.

A nyelvi tôrekvések irodalmi szempontû tisztâzâsa, a
nyelvûjîtâs elvi gyôzelme Kazinczy nevéhez fûzôdik s egy egé-
szen korszerû irodalmisâg kiforrâsât segîtette elô. Levelei az



irodalmi eszmélkedés kincsesbânyâi, vâltozatlanul ma is ta-
nûlsâgosak. Méltân lâthatjuk benne nemcsak a vâltig korszerû
îrôt, hanem a modem irodalomtudôst is. Kedvelt mûfajai
(szonett, epigramma, kôltôi levél) mesteri alkotâsok. Sokkal
nagyobb egyéniség, semhogy iskolâba volna szorithatô, sokkal
tôbboldalûbb is. Mindent a maga nemében tôkéletesen
nyûjtani: ez klasszicitâsa.

A nyelvmûvelést, elsôsorban a nyelv "pallérozâsât" egy
nagy egyéniség magas idealizmusâval sajât, személyes ûgyé-
vé, életfeladatâvâ teszi.

"Nyelvében él a nemzet", a nyelv az emberi létet jelenti:
szabad, kotetlen lélegzést. A nyelv egy nép életének legfon-
tosabb része; kivûle nincsen semmi, amivel egyértelmûb-
ben lehetne megkôzeliteni a nemzeti lét titokzatos lényegét.
A nyelv az egyetlen hiteles kifejezôdése a kôzôsségnek, amely
nemzetté szervezôdôtt. Az intézmények, szokâsok, "politikai
divatok" vâltoznak, a nyelv azonban marad, mert szerves
folytatôdâs, idôtlen âtadâs-âtvétel. Évszâzadok szôlalnak
meg, amikor magyarul beszélsz, ûgy szôlsz, miként isme-
retlen ôsôd, nem tudod, mikor, nem tudod, bol. A magyar-
sdg csak nyelvében és nyelvével élhet emberhez méltô életet.

Kazinczy nyelvunk szerelmese. Kôlcseyhez intézett leve-
lében îgy szôl: "Rajtunk âll, barâtim, hogy héroszai legyiink
a nyelvnek".

Kazinczy éppûgy, mint Bessenyei ôta fellépô îrôink leg-
nagyobb része, a felvilâgosodâs lelkes hlve. Bessenyeivel
még talâlkozhatik, eszmét cserélhet.

1974-ben, a Martinovics-ôsszeeskuvésbeli "részessége"
miatt elfogjâk, s csak 2387 napi keserves bôrtôn utân, meg-
tôrve, ôszen szabadul 1801-ben. Elôbb Budân tartottâk fog-
sâgban a csâszâri ônkény poroszlôi. 1795-ben itt hirdették
ki elôtte balâlos îtéletét, majd bôrtônrôl bôrtônre hurcol-
tâk. A brûnni Spielberg hîrbedt kazamatâiban rabosko-
dott (a Brûnnben tanulô felvidéki magyar egyetemi hallga-
tôk Corvinia egyesûlete bronz emléktâblât avatott egykori
cellâja falân), késôbb Obrovica, Kufstein, végûl Munkâcs
bôrtôneit jârta meg. Perében ûttôrô kassai munkâssâga, a
"Magyar Muséum" és az "Orpheus" sûlyos "corpus delicti"-
ként szâmîtott. Az azokban kikristâlyosodott eszmék a vesz-



tôhely, a "hôhérszîn" kôzelébe sodortâk a nyelvûnk és hala-
dâsunk ûgyében emberfeletti munkât végzô Kazinczy Ferencet.

Amikor ma itt és most a mûlt nagy magyar nyelvhéro-
szâra emlékezûnk, magunkhoz ôleljùk a hétkôznapok hôseit.
Mert kevesen vagyunk és oldott kévét kell ôsszetartanunk.

"Erôs vârunk a nyelv!"
Erôs lett, mert Kazinczyk épûették.
Lakjuk-e, erôsûjûk-e, védjûk-e ?

Keviczky Kàlmdn:

AZ UFO-KERDÉS

Kétségtelen, hogy az UFO-probléma éppenséggel nem
illik az 1956-os magyar szabadsâgharc negyedszâzados év-
fordulôjâba, de ha mérlegeljûk, hogy 1942-ben Los Angeles
védelmében a galaktikus ûrhajôkra eredménytelenûl eldôr-
dûlt 1430 lovés az egész vilâg katonai erôit és tudomânyos
kôzôsségét râdôbbentette arra, hogy fôldûnk és az emberi-
ség a kûlsô vilâgûr megfigyelése alatt âll, akkor azonos a
magyar forradalommal, amely viszont ugyancsak 1942 ôta a
"népi demokrâcia" âlarca môgôtt megbûjt kommunista
rendszer félelmetes vilâguralmi arculatârôl rântotta le a
leplet a vilâg népei elôtt.

1945 ôta ebben a forradalmian forrongô vilâgban az
ember csak karba tett és ôkôlbe szorult kézzel szemléli, hogy
a gyôztes nagyhatalmak vilâgbéke-îgéretei, az atomenergia
és az ûrkutatâs a szemforgatô politikai farizeuskodâs ûtjân
néhâny évtized alatt az emberiség jôléte helyett hogyan so-
dorta ûjra orszâgainkat a harmadik vilâghâborû kûszôbére.

Tehetetlenûl nézzûk civilizâciônk megszâllott ôrùltjeit
is, akik ma szâmolôgépeiken csak azt kutatjâk, hogy a vô-
rôs billentyû lenyomâsât kôvetô 5. percben hâny milliô âr-
tatlan ember pusztul el, mert az elektronikus gépagy adat-
tômegébôl hiânyzik az apokalipszis lovasainak kôzelgô dû-
bôrgése, hogy megdlljt parancsoljon a XX. szâzad mecha-
nizâlt emberének.

Joggal kérdezzûk ônmagunktôl, "homo sapiens"-ek (bôlcs
emberek) vagy démonikus erôk irânyîtjâk vezetôinket s velûk
egyiitt a megtévesztett és hiszékeny emberiséget a vilâg-



drâma utolsô felvonâsa felé, ahol égitestiink szînpadân a
teremtést ostromlô istentelen és mechanizâlt ûrcivilizâciô
befejezi fôldi pâlyafutâsât, mint azok a letûnt nagykultûrâk,
amelyeknek létét és mûltjât hegyôriâsaink némasâga és vég-
telen ôceânjaink ôrôk hullâmsîrja takarja a XX. szâzad
kivâncsi emberének szeme elôl.

Ezért itt lenne az ideje, hogy magunkra ébredjûnk a civi-
lizâciô jôlétének kâbulatâbôl és az UFO-hîrek olvasâsa kôz-
ben a megmosolygâs helyett inkâbb az indîtô okokat és a
tudomânyos valôszinûséget mériegeljûk.

1973 szeptember 18-ân Jimmy Carter, mint Georgia
âllam kormânyzôja UFO-megfigyelésérôl négyoldalas jelen-
tést kûldôtt Donald E. Keyhoe ôrnagy szervezetének. Ami-
kor Carter az Egyesûlt Âllamok elnôke lett, hogy elnôki
tekintélyén csorba ne essék, a NASA a nyilvânossâg felé nagy
sietve helyesbîtette a georgiai kormânyzô jelentését s meg-
âllapitotta, hogy a jelentésben emiitett zig-zag mozgâsû és
szîneit vâltoztatô UEO a Venus csillag volt. (Érdekes, az
annapolisi tengerészeti akadémiân végzett Jimmy Carter-
nek elnôkké kellett lennie, hogy a NASA ûrtudôsaitôl végre
megtanulja: ha UFO-rôl van szô, a Venus a fôldi atmosz-
férâhan még zig-zaghan is rôpkôd!)

1980 oktôber 24-én a kora hajnali ôrâkhan torpedô
alakû repûlô testek tûntek fel a Balaton, a Bakony, Pécs,
Baja, Paks légteréhen, majd România felé tâvoztak. A râdiô
riadôztatta Nyugat-Magyarorszâg lakossâgât, de késôhh
megnyugtattâk, hogy a repûlô testek reklâmhallonok vol-
tak. (Csak azt nem értem, ugyan mit reklâmozhat kora haj-
nalhan a magyar népkôztârsasâg — nevezzûk nevén a gye-
reket: — a Bakony-hegység szovjet kontinentâlis rakéta-
kilôvôhelyei, a Pécs-kôrnyéki urâniumhânyâk és a Duna
menti atomreaktorok kôrûl?)

1967 nyardn Kuba légterében egy nagyméretû, acélos
csillogâsû UFO megfigyelésére riadôztatott szovjet gyârt-
mânyû MIG-21-es vadâszraj parancsot kapott az ûrhajô
lelôvésére. Mielôtt a parancsnoki gép rakétâjât a célha vett
UFO-ra kioldhatta volna, az ûrhajô azt egy sugdrlôvéssel
megsemmisûette — jelentette a kisérô vadâszpilôta (US
National Security Agency's declassified report). Ezzel szem-
hen két év mûlva, 1969 decemher 17-én Robert Seamans, Jr.,



a légierô minisztere Amerika népének tudomâsâra hozta,
hogy a kolorâdôi egyetem tudomânyos vizsgâlata és a Tudo-
mânyos Akadémia a légierô és a Pentagon szâmâra meg-
âllapitotta: az UFO-k Amerika biztonsâgâra soha veszélyt
nem jelentettek és nem is planetâris eredetûek.

1978 oktôber 21-én Frederik Valentich 20 éves pilota
Cessna-182 gépén az ausztrâliai Melbourne-bôl a kôzeli Kings
Island-re repûlt. A tengerszorosban acélos csillogâsû, tor
pédo formâjû test jelent meg fôlôtte. "It isn't an airplane" —
hangzottak utolsô szavai, majd egy sûriôdô tompa zôrej
hallatszott a Melbourne-i irânyîtô torony râdiôjân, és Valen
tich gépével egyiitt ôrôkre eltûnt! (Megaikuvô, lâgyszîvû
tudôsok szerint az UFO-k valôszmûleg idegen égitestek bé-
kés szândékû lâtogatôi fôldiinkôn. Fogadjuk ôket szeretet-
tel, mert csak az emberiség javât szolgâljâk. Kôszônjûk, de
nekûnk a fôldi repiilô- és emberrablâsbôl is elegûnk van. Most
mâr az UFO-k is kezdik?)

1979 november 10-én nagyméretû cilindrikus formâjû
târgy szâllt le egyenesen a kuwaiti olajmezôn. 250 méter
sugarû kôrben az ôsszes olajkût leâllt. A hîrkôzlô hâlôzat
(telefon, râdiô, tv) megbénult s a légierô riadôztatâsa
lehetetlenné vâlt. — Egy kis elektromos ûzemzavar és a nap-
fényben felcsillanô olajpumpa volt az egész — tusolta el a
kérdést a mindentudô s fôleg mindenhatô zsurnalisztika.
De 10 perc mûltân a târgy tûzet lôvellve alâ, a magasba
szôkkent és eltûnt — jelentették a szemtanû mérnôkôk. (Nem
kétséges, ez nem lehetett mâs, mint Aladdin az 1001 éjszaka
meséjébôl, amint lâmpâjâval vilâ^tva eltûnt varâzsszônyegén.)

1979/80-ban a "Freedom of Information Act" és a

Suprême Court hatârozata alapjân a Pentagon, CIA, FBI
és NSA tôbb ezer UFO-okmânyt oldott fel a kôtelezô titok-
tartâs alôl. Egy harmadik vilâghâborû elôkészîtésének stâ-
diumâban az 5-10-20 éves okmânyokbôl egy vilâghatalom
legfelsôbb vezérkarânak kényszerû és ijesztô ônleleplezése
bontakozott ki. ami sejtetni engedi, hogy a legfelsôbb vezér-
kar tagjai sûlyos ellentétben âllnak egymâssal ebben az elvi
kérdésben, s hogy az UFO-erôk esetleges beavatkozâsa ese-
tén az ûrhâborû kitôréséért, a vilâgpânikért és annak be-
lâthatatlan kôvetkezményeiért az USA tâbornoki karânak
jôzan rétege nem hajlandô vâllalni a felelôsséget.



Hâborût a politikai ellenfelek konvencionâlis hadsere-
gekkel és konvencionâlis fegyverekkel vîvnak egymâs, de
nem az ârtatlan és védtelen polgâri lakossâg és a gyerme-
kek ellen.

A jelenkor stratégiai fegyverei, mint az atom-, a hidro-
gén-, a neutron-bombâk, a laser s legûjabban a Columbia-
ûrhajôvadâsz gépek nem konvencionâlis, hanem megsem-
misitô hatâsû fegyverek, amelyek Hirosimâhoz hasonlôan
percek alatt kontinensek élôlényeit képesek elpusztîtani.

Mindnyâjan tudjuk, hogy az utôbbi évtizedekben fôl-
dûnk népei elôtt a két katonai és ûrkutatô vilâghatalom e
megsemmisîtô fegyverek gyârtâsânak borzalmaival fenye-
geti és ijesztgeti egymâst. Kôzben bol Finnorszâgban, hol
Ausztriâban a leszerelés, ôrôk béke és barâtsâg jegyében
ôlelkezik, csôkolôzik, majd nagy titokban tovâbb fejleszti
és gyârtja stratégiai fegyvereit.

Gondoltunk-e arra, ugyan mi értelme ennek a billiâr-
dos megsemmisîtô fegyverkezési versenynek csupân azért,
hogy a két vilâghatalom demokrâciâjâval és kommuniz-
musâval egyutt eltûntesse egymâst a fôld szînérôl?

Douglas McArthur tâbornok a West Point-ban mûkôdô
katonai akadémiân még 1962-ben elhangzott beszédében
keresetlen szavakkal mutatott râ e fegyverkezési verseny
fontossâgâra: "A harmadik vilâghâborû ûrhâborû lesz, a-
mikor fôldûnk népei egyesûlni fognak a galaktikâbôl tâma-
dô élôlények ellen".

Ha tehât a jôvôben az UFO-hîradâsok nyomân elôvesz-
szûk a térképet és ellenôrizzûk, mikor és merre rôpkôdnek
az UFO-k, akkor rôvidesen râeszmélûnk, hogy a nagyhatal-
mak stratégiai fegyverkezése arânyosan nôvekszik az UFO-
erôknek az USA és USSR interkontinentâlis manôvereire
gyakorolt "egyelôre még csendes" ellenôrzésével.

Meggyôzôdésem, hogy itt van a mindinkâbb emlegetett
"TULELÉS" problémàjdnak lâthatatlan és elhallgatott
gyôkere.

ICUFON-szervezetûnk 30 éves katonai UFO-kutatâsâ-
nak eredményeként ez év januârjâban a Pentagon sûlyos
okmânymellékleteivel felszerelt emlékirattal fordult Reagan
elnôkhôz, hogy a hârom évtizede elnémîtott nemzetkôzi
UFO-probléma megoldâsâra tegyen kezdeményezô lépéseket.



Javasoltuk:
1. a katonai titoktartâs feloldâsât UFO-szinten és az

adatok nemzetkozi egyeztetését;
2. az azonnali tûzet szûntess-t az UFO-erôk ellen;

3. minden lehetô eszkôzzel — még életveszély ârân is —
kapcsolatok keresését a fôldûnk kôriil felderitô UFO-erôkkel;

4. a katonai (biztonsâgi) erôknek, a tudomânyos kôzôs-
ségeknek és az UFO-szervezeteknek (a lakossâg felvilâgosî-
tâsât célzô) koordinâlt kooperatîv egyuttmûkôdését egyet-
len nemzetkozi szerven belùl. (WASA-project)

Emlékiratunk kôzlését a "sajtôszabadsâg" jeligéje alatt
a hlrkôzlô szerveknél letiltottâk. A Pentagon egy hônappal
késôbb a "Freedom of Information Act" ellenére a titkos

UFO-okmânyok tovâbbi feloldâsât ugyancsak betiltotta,
Reagan elnôk pedig ismételt sûrgetésre sem volt hajlandô
emiékiratunkra vâlaszt adni. Kommentâr, ûgy hiszem, ehhez
felesleges.

Befejezésûl csupân annyit: 1944 âprilis 2-ân magyar fô-
vârosunk apraja-nagyja a szokâsosan Németorszâg felé vo-
nulô amerikai légierô napfényben tûndôklô kôtelékeiben
gyônyôrkôdôtt az utcân, — amikor néhâny perc mûlva lâng-
ban âllt Budapest.

A tôrténelem ismétli ônmagdt — csak ezt kîvântam
emlékezetûnkbe idézni.

Kosztolnyik Zoltân:

INVESZTITÛRA ÉS NÉMET TÔRTÉNETSZEMLÉLET
a XII. szâzad magyar tôrténetének hâtterében

Absit autem a sacrosancta Ecclesia

talis macula et ruga, qualis nomine
curiae notatur!

Gerhohus Reichersbergensis

A XII. szâzad derekân két német îrô mutatott râ a kor

politikai hâtterének szellemi tényezôire: Freisingi Ottô és
Reichersbergi Gerhoch. Kôzûlûk Ottô cisztercita szerzetes s
freisingi pûspôk volt a hiresebb, akit kortârsai a szâzad leg-
jelentôsebb tôrténetîrôjaként emlegetnek.

Freisingi Ottô vilâgtôrténetében târgyalja sajât korânak



tôrténelmét. A Babenberg-csalâdbôl szârmazô Hohenstaufen-
rokon és szerzetes Pârizsban végezte tanulmânyait, aboi
éveken keresztûl vallâstant és vallâstôrténelmet hallgatott.
Mint III Konrâd csâszâr féltestvére, (1) azon fâradozott, hogy
a birodalom kôzponti irânyitâsât helyreâllîtsa. Meghitt kap-
csolatokat tartott fenn a csâszâri udvarral és îgy hivatalos,
udvari tâjékozôdottsâggal rendeikezett, amikor 1143 és II46
kôzôtt vilâgtôrténelmét 'Chronica sive historia de duabus
civitatibus cîmmel megîrta. 1156-57 kôzôtt âtdolgozta mûvét,
bâr annak lényegén nem vâltoztatott s az 1146 utân bekô-
vetkezett eseményeket sem îrta le. Kônyve ebben a formâ-
ban ismert elôttûnk s îgy kûldte el azt unokaôccsének.
Rôtszakâllû Frigyes csâszârnak, 111 Konrâd vâlasztott s felkent
utôdjânak. A befejezetlenûl maradt munkât a Xlll. szâzad
elején Otto von Blasien folytatta tovâbb 1209-ig.

Irodalomtôrténészek âllitjâk, hogy a tôrténetîrôvâ lett
szerzetes fôpap komoly tudôs volt, aki alaposan dolgozott,
tisztân fogalmazott s jôl îrt. Sokoldalû târgykôrrel foglalko-
zott. O volt az elsô kôzépkori tôrténetîrô, aki a Karolingok
korâig visszamenô, évek szerint tôrténô feljegyzéseken ala-
pulô îrâsmôdot meghaladô, ûj irânyt keresett. Kerûlte a
személyeskedést. Tôrténelmet irt, igyekezett korârôl teljes
képet nyûjtani az érdeklôdôknek. Tudôs helyett mégis in-
kâbb tudôskodônak lehetne tartani, olyan krônikâsnak, aki
nem volt mentes bizonyos naivitâstôl. Ami pedig a szemé-
lyeskedés kerûlését illeti, Freisingi Ottô nagyon is elfogult
volt példâul a csâszâr udvarâval szemben. Nem lâtott tisz
tân s képtelen volt felfogni 111 Konrâd avagy Rôtszakâllû
Frigyes szinte âllandô politikai s diplomâciai cselszôvéseit.
Stîlusa, sôt mûvének szerkezete ugyanakkor igen hasonlît a
korabeli "Csâszârkrônika" {Kaiserchronik) szerkezetéhez és
szerkesztési stîlusâhoz. Még a mû alapgondolata, a vâltozâs
(Veranderlichkeit) eszméje sem eredeti, mert az is sokban
hasonlît a Csâszârkrônika alapgondolatâhoz, pedig a csâ-
szârhoz îrt és mûve elé helyezett bevezetésében kônyvét liber
de mutatione rerum (a dolgok vâltozâsârôl szôlô kônyv)
gyanânt ajânlja az érdeklôdônek.

Freisingi Ottô szerint "miser mundi rotatus", âllandô
baj s nyomor a vilâgi dolgok rendje. Ezt az elgondolâsât, a
nyomorûsâg tudatât a civitas terrena rendszerével azono-



sitja; azzal a rendszerrel, amelynek kialakulâsât s lényegét
a szinte âllandô pusztulâs és folytonos vâltozâs jellemzi.
Szenvedés az élet a fôldôn, de ennek a szenvedésnek értelme
van, mert kôzelebb viszi a fôld halandô lakôit Isten orszâ-
gâhoz, a cixdtas Dei vilâgâhoz. Akârcsak a nagy latin egy-
hâzatya, Szent Âgoston hippôi pûspôk gondolatait hallanâ
az ember, aki egyik zsoltârmagyarâzatâban vetett fel ha-
sonlô gondolatot. Babilon vîzei mellett ûliink és sirânko-
zunk, mert Siônra gondolunk. Szâmkivetésûnk jogos: îgy
jârunk, mert rossz ûtra tévedtûnk; elhagytuk az Ôrok AI-
kotô tôrvényeit s nem tartottuk be parancsait. A kûlônbség
csupân az, hogy az egyhâzatya Isten orszâgârôl szôlô nagy-
szerû mûvében tovâbb fejlesztette a gondolatsort, a fôldi
vâltozâs és az idôbeli elmûlâs gondolatât.

A fôldi vilâg tôrténete bizonyîtja, hogy minden fôldi
tôrténést âllandô vâltozâs (mutatio rerum) jellemez. Ezért
van, hogy a keresztény egyént elfogja a vâgy a végsô vâlto
zâs irânt, amikor is a fôldi javaktôl teljesen szabadon lelki
szférâban élhet; ezért arra tôrekszik, hogy fôldi elgondolâ-
sait, az életben szerzett tapasztalatait tôkéletesîtse. Fôldi
viszonyok kôzôtt ellenben ilyen végleges, âllandô vâltozâs csakis
a vilâgi hatalom folytonos kôrforgâsât {translationes imperii)
jelentheti, mikor is néprôl népre, orszâgrôl orszâgra szâll a
vilâgi, a vilâg feletti hatalom. îgy volt ez a gôrôgôknél, îgy
ôrôkôlte a hatalmat Nagy Sândor, utâna pedig a rômaiak.
Szent Âgoston s egyben Freisingi Ottô kifejti, hogy ez a fel-
fogâs Dâniel prôféta kônyvének mâsodik fejezetén nyugszik,
és mâr az egyhâzatyâk kôrében is nagy visszhangra talâlt.
A gondolatszôvés folytatâsâval Freisingi Ottô megjegyzi,
hogy bâr Rôma tôrténelme a jog uralmânak s a jogalkotâ-
soknak ideje volt, Rôma uralkodâsât idôvel mégis a frankok,
a longobârdok s a keleti frank (német) tôrzsek uralma,
ténykedése vâltotta fel. Krisztus Urunk szûletése ôta csak
keresztény uralkodôk uraljâk a vilâgot, miért is Isten orszâga
azonosul az Fgyhâz s a keresztény vilâgnézet létterével.

A cisztercita szerzetes és freisingi fôpap vilâgképe îgy
teljesen krisztocentrikus eurôpai lesz. Az utolsô translatio
imperii fogalmât Isten orszâgânak, illetve a német biroda-
lomnak lelki, de a politikâban is érvényesûlô hatalmâval
azonositja. îgy lesz Freisingi Ottônâl a hatalomâtvitel gon-



dolata a kor ideolôgiai felfogâsânak képviselôje, mintegy a
"bôlcsesség-âtvitel", a translatio sapientiae elgondolâsânak
megtestesîtôje, hogy lehetôvé tegye az emberi tudâs kifejlô-
dését, annak megizmosodâsât.

Az emberi tudâs keleten, Babilonban szûletett — îrja
Freisingi Otto —, mert ott lett a tudâsbôl tudomâny. Babilon
fôldjérôl pedig Egyiptomba jutott el az emberi tudomâny,
és pedig ûgy, hogy Âbrahâm éhségjârvâny miatt oda mene-
kûlt. Amint erre mâr losephus is râmutatott "Régiségekrôl"
szôlô kônyvében, Âbrahâm ellenszolgâltatâs fejében fel-
ajânlotta az egyiptomiaknak, hogy megtamtja ôket a babi-
lôniak mértani s csillagâszati ismereteire. Abrahâm bejô-
vetele elôtt ezek a tudomânyok teljesen ismeretlenek voltak
Egyiptom fôldjén. Freisingi Ottô losephus feljegyzései alap-
jân fûzi tovâbb gondolatait, amikor azt âllttja, hogy igy az
emberi tudomâny a kaldeusoktôl jutott el az egyiptomiak-
hoz, az egyiptomiaktôl pedig a gôrôgôkhôz. A gôrôgôktôl
a rômaiak vették ât s fejlesztették tovâbb az egyetemes tu-
dâst, aminek mûvelésén a kor, tehât a XII. szâzad tudôsai
(mint példâul Berengâr, majd Manegold, illetve Anzelm
laôni pap) jô eredménnyel tovâbb fâradoznak, bâr nem
teljesen hibâtlanul. (2)

A tudomâny mûvelése terén kûlônôsen a szerzetesek tûn-
tek ki, akik felvértezték magukat a lelki és egyben szellemi
életre, s mâr eddig is sok jôt tettek a kôzjô érdekében. A szer-
zetesség ugyancsak Egyiptombôl induit el, eljutott Galliâba,
de elterjedt német fôldôn is, ami mintegy azt bizonyîtja,
hogy az emberi tudâs keletrôl âramlik nyugat felé.

Politikai téren Freisingi Ottô a pâpa s a német csâszâr
kôzti nézeteltérést târgyalta az âllam és az Egyhâz, az Uristen
és teremtményei kôzôtti viszony hâtterében. A két hatalom,
a regnum és a sacerdotium mindaddig nem nélkûlôzheti
egymâst, amig a vilâg fennâll, miért is a kettônek nem sza-
bad agyarkodnia egymâsra, inkâbb arra kell tôrekednie,
hogy lehetôvé tegye egymâs létezését, az egymâssal valô bé-
kés kôzremûkôdést. Az Egyhâz lelki feladata, a cura anima-
rum terén kifejtett tevékenykedése mâr Nagy Konstantin
csâszâr ôta elismert tôrténelmi tény. Az egyhâznak ugyan-
akkor joga van ahhoz, hogy vilâgi téren is vezetô szerepet
fejtsen ki. Éppen ezért figyelni kell az Egyhâz vilâgi téren



kifejtett politikai ténykedését. A civitas Dei és a civitas mundi
kôzôtt csak akkor kôvetkezik be az elkerûlhetetlen ôsszecsa-
pâs, ha a vilâgiak tagadjâk a lelki ûgyek szolgâlatânak szûk-
ségét. A "vilâgi" elem részt kérhet, és részt is vesz a lelki dol-
gok szolgâlatâban. A csâszâr a vilâg ura, egyszersmind vé-
delmezôje. "Auctoritate imperiali, ad quam tocius orbis
spectat patrocinium". A keresztény Rôma a keresztény
csâszârsâg {sacrum imperium) jelképe. Az Egyhâz és az âl-
lam csupân eszkôz Isten kezében; igy a vilâgtôrténelem az
isteni Gondviselés mûkôdésének lesz a tôrténete.

A megvâltâs tôrténetét hârom korra osztva târgyalta
Freisingi Ottô, aki mûve nyolcadik részében triplex status-t.
emleget idôrendben. (3) Az elsô korszak Âdâm bûnbeesé-
sétôl Krisztus szûletéséig tartott. A mâsodik az idôk végéig
tart, mikor is a keresztény idôszakban ("tempore gratiae")
az Egyhâz és az âllam kôzôtti egyuttmûkôdésre is sor kerul.
Egyiitt valôsîtjâk meg Isten fôldi orszâgât. Valôban, Nagy
Konstantin és Nagy Teozôdius csâszârok idejében vallâs és
politika, Egyhâz és âllam csaknem azonosult egymâssal, a
fôldi birodalom {civitas terrena) a keresztény csâszârsâggal,
annak Christi imperium eszméjével. "Non de duabus civita-
tibus, sed pene de una tantum". Ennek a két, egymâssal
azonosult hatalomnak pedig fô kôtelessége, hogy a létrejôtt
egységet megtartsa! A keresztény csâszârsâg és az Egyhâz
megvalôsult egyesûlése szét nem vâlaszthatô. (4)

A freisingi fôpap ezért itélte el VII Geregely pâpa és IV
Henrik német uralkodô politikai ôsszecsapâsât. Az invesztitûra
kezdeti kûzdelme csak ârtott a keresztény egység ûgyének,
de nem szolgâlta az emberi megvâltâs szûkségét sem. Bâr
tisztelettel és szeretettel szôl a pâpârôl, (5) a pâpa politikai
magatartâsât kritikâval illeti: "quod papa super papam,
sicut rex super regem positus fuerit, taedet memoriae".
Freisingi Ottô ûgy lâtja, hogy az a bizonyos két kard, a lelki
és a vilâgi hatalom jelképe Istentôl szârmazik, miért is két
kéznek kell a két kardot forgatnia. Ezzel mintegy ellentmond
kortârsa, az ugyancsak cisztercita Clairvauxi Szent Bernât
felfogâsânak, akinek az volt az elgondolâsa, hogy mind a
két kard, a vilâgi kard is, az Egyhâz érdekét szolgâlja, miért
is a pâpânak kell mind a két kardot forgatnia. A freisingi
pûspôknek az a véleménye, hogy a két kard rosszul értelme-



zett hasznâlata (ki hasznâlhatja s mikor?) lehetetlenné tesz
az egyhâz és âllam kôzôtt minden kôzremûkôdést és meg-
nehezîti Isten orszâgânak megvalôsulâsât. Igy is fôleg a szer-
zetesek imâinak kôszônhetô — îrja —, hogy nem az ôrdôg
uralja a vilâgot, bar még a szerzetesek imâi sem képesek
megszûntetni azt az âllandô torzsalkodâst, ami az akkori
birodalmi politikai berkekben folyt.

A megvâltâs tôrténetének harmadik korszaka "post prae-
sentem vitam" kôvetkezik be, amikor is a tûlvilâgi életben
beteljesûl az e vilâgi élet minden célkitûzése. "Porro quia
civitas illa duabus parietibus compacta ex angelis constat et
hominibus". A freisingi fôpap pûspôktârsa, Szent Agoston
latin egyhâzatya szellemében a szentâgostoni felfogâs szerint
fejezi be mûvét: a vilâgtôrténelemnek csak egy célja lehet:
bebizonyîtani, hogy elterjed a fôldôn Isten orszâga. "Sicut
ex scriptura sacra docemur, civitas Christi ... a civitate
mundi, ... sub antichristo passura erit".

A szentâgostoni gondolât Freisingi Ottô révén tôrtént
tovâbbszôvése, ami szerint a jô és a rossz kôzôtt âllandôan
dûl a kùzdelem, de a jônak gyôznie kell, kitûnik a magyar
Képes Krônika 161. bekezdésének abbôl a jelenetébôl is,
amikor a II. (Vak) Bêla kirâllyal egyûtt harcolô magyar fô-
urak udvariasan, de annal hatârozottabban tudtâra adjâk
a lengyel kirâlynak, aki a trônkôvetelô Borisnak, Kônyves
Kâlmân elûzôtt felesége tôrvénytelen fiânak az ûgyét tâmo-
gatta, hogy hamis kârtyâra tett. II. (Vak) Bêlât illeti meg
a kirâlysâg, mert ô az egész orszâggal egyetértve uralkodik. (6)

Reichersbergi Gerhoch korânak jellemzô, reprezentâns
irôja volt, aki az Egyhâz bensô, lelki megûjulâsât sûrgette
mûveiben. Kônyveinek alapgondolata, hogy paptârsait biz-
tassa: tartsâk be maguk is az Egyhâz intézkedéseit s jârja-
nak elô jô példâval az Egyhâz vilâgi tagjaival szemben.
Tâmogatta a pâpâk ûgyét. Tagja volt annak a német kleri-
kus értelmiségi rétegnek, amely azon volt, hogy Rôma
érdekében befolyâsolja a német birodalmi egyhâzpolitika
vilâgiak részérôl tôrténô irânyitâsât. Irâsaiban sokat foglal-
kozott német vezetô egyhâzi kôrôknek az 1122-i v^ormsi
konkordâtummal szemben tanusitott magatartâsâval, de
boncolta a konkordâtumban lefektetett alapelveket is. Tudni
akarta, hogy milyen befolyâssal volt az a megegyezés a német



klérusra s a hîvekre egyarânt — a kor feudâlis intézménye-
inek hâtterében.

Gerhoch bîrâlta Rôtszakâllû Frigyes csâszâr pâpai po-
litikâjât és a pâpâkkal szemben tanûsîtott személyes maga-
tartâsât. Târgyalta és elismerte az Egyhâz jogos kôveteléseit
a csâszâri udvarral szemben, de attôl sem riadt vissza, hogy
a pâpai kûriât kritikâval ne illesse. Szerinte a pâpâk tûlzâs-
ba vitték a kûriânak azt a kôvetelését, hogy a vilâgi politi-
kâba bârmikor s bârhol beavatkozzék.De quarta xngilia noctis
cîmû utolsô mûvében, amit mâr betegen, mint politikai
szâmûzôtt îrt meg, személyes hûségérôl biztositotta III Sân-
dor pâpâr, az Egyhâz tôrvényes lâthatô fejét, de nem âllta
meg, hogy meg ne jegyezze: szûkséges, hogy a papsâg — az
Egyhâzban a klerikâlis elem — tôbb megértést tanûsîtson
a laikusok — az Egyhâzban a vilâgi elem — irânt, hogy igy
az Egyhâz keretében kôzôsen valôsîtsâk meg az egymâssal
valô személyes kôzremûkôdést. Az ilyen papi-vilâgi egyiitt-
mûkôdés alapfeltétele az volt — îrja Gerhoch, hogy mind-
két elem maradjon meg sajât mûkôdési terûletén. A kleri-
kus foglalkozzék lelki ûgyekkel, szolgâltassa ki a szentsége-
ket; vilâgi politikâval csak annyit tôrôdjék, amennyi okvetlenûl
szûkséges.

Ezzel a megâllapitâsâval azonban Gerhoch mintegy alâ-
tâmasztotta kortârsa, a pâpa- és papgyûlôlô, valamint az
egyhâzi vag^ont ellenzô Bresciai Arnold nézeteit, aki nyiltan
hangoztatta, hogy a hiveknek nem kell, nem szabad vilâgi
javakban dûskâlô egyhâzi személyeket tâmogatniuk. A pap
sâg révén bîrt egyhâzi vagyon ugyanis alapjâban véve a vi
lâgi fejedelmek birtoka volt, akik csakis vilâgiakkal, avagy
vilâgias érzelmû s életû egyhâziakkal felezték meg azt. Az
Egyhâz lelki intézmény, és mint ilyen, vilâgi javakra ne tart-
son igényt.

Késôbbi tanulmânyaiban, mint példâul az 1126 és 1132
kôzt megîrt De aedificatione Dei cîmû munkâjâban, Gerhoch
erôs kritikâval illette a csâszâr kezébôl nyert pûspôki regâ-
lia âtvételét, illetve hasznâlatât, mert az rossz szokâssâ fajult.
A megvâlasztott, de még fel nem szentelt pûspôk ugyanis îgy
arra kényszerûlt, hogy a regâlidt (egyhâzmegyéjének tem-
porâlis, vilâgi érdekeit, azoknak kormânyzâsât) magâtôl a
csâszârtôl a csâszâri udvarban vegye ât, miutân a csâszâr



kezébe letette a hûségeskût. A vâlasztott fôpap ugyanis még
pûspôkké szentelése elôtt tette le a hûségeskût, igy a csâszâr-
nak mâr eskût tett és a csâszârtôl vilâgi felhatalmazâst nyert
fôpapot mint a csâszâr emberét {homo imperatoris) szen-
telték pûspôkké vagy ha apât volt, iktattâk be, és mint ilyen
vette ât pûspôki vagy apâti hivatalât.

A reichersbergi prépost elismerte, hogy fontes egyhâzi
hivatalt betôltô, magas megbîzatâst nyert fôpap nem lehe-
tett a csâszâr vagy bârmelyik uralkodô ellensége, annak
személyes ellenfele. Szûkséges rosszként mégis elfogadta,
hogy a hivatalba lépô pûspôknek eskûvel kellett a csâszârt jô
szândékairôl biztositania. A vâlasztott pûspôk ellenben a
regalia, a pûspôkség vilâgi javainak kormânyzâsâra szôlô
felhatalmazâs elfogadâsa révén bizonyos fokû kôtelezettséget
vâllalt a csâszârral szemben, akit vilâgi felettesének ismert
el, és îgy kôtelezte magât az udvarnak kijârô hûbéres szol-
gâlatokra. Ilyesmi pedig, mint példâul a vazallus katonai
kôtelezettsége, szôges ellentétben âllt a fôpap egyhâzi hiva-
tâsânak lelkûletével.

A mâr felszentelt pûspôk nem hasznâlhatott fel egyhâ
zi javakat, de egyhâzi jôvedelmet sem arra, hogy a csâszâr
részére katonât âllitson; egyszerûen azért nem, mert az
egyhâzjog szerint az egyhâzi vagyon s pûspôki jôvedelem
csupân négy meghatârozott célra volt fordithatô:

1. Az egyhâzmegyei klérus fenntartâsâra.
2. A pûspôkség terûletén levô egyhâzi épûletek karban-

tartâsâra.

3. Az ôzvegyek és ârvâk tâmogatâsâra.
4. A pûspôk személyes kiadâsainak fedezésére, beleértve

a lâtogatôk s a szegények ellâtâsât.
A szekulâris invesztitûra, a pûspôknek vilâgiak révén

tôrténô hivatalbeli beiktatâsa csupân zavart idéz elô. Hiszen
a (beiktatâsnâl hasznâlt) kereszt a fôpapi hatalom jelképe,
a krisztusi alâzat szimboluma, ezért viszik a pûspôk elôtt.
Az uralkodô elôtt a zâszlôt viszik, mert a zâszlô az uralkodô
vilâgi hatalmât jelképezi, aki hatalmânâl fogva megbûnteti
a bûnôsôket. A baj gyôkere ott van, hogy példâul mîg a zsidô
papsâg lelki és vilâgi hatalommal rendelkezett, addig a ke-
resztény papok még lelki hatalmukat is csak a vilâgiak meg-
szorîtâsaival gyakorolhatjâk.



A De investigatione antichristi bekezdésében az 1159-es
pâpavâlasztâs kôriilményeit târgyalta Gerboch, mikor is III
Sândor pâpâval szemben IV Viktor személyében a német
birodalmi part ellenpâpât vâlasztatott. Gerboch elismerte
a tôrvényes pâpât, de hibâztatta, hogy az 1160. évi pâviai
zsinatra nem ment el, pedig meghîvtâk. A pâviai zsinatot
azért hivtâk egybe, hogy a két pâpa ûgyében hozzon hatâ-
rozatot. Hiszen még az Ûr Jézus is leereszkedett a mi gyarlô
emberi szintûnkre, amikor tanîtvânyai kôrében megjelent,
amikor azok kétkedtek abban, hogy feltâmadt. Még Szent
Péter apostolfejedelem is elviselte Szent Pâl apostol nyilvâ-
nos dorgâlâsât! Mâs szavakkal Gerboch hibâztatta a tôrvé
nyes pâpa râtarti magatartâsât egyhâzpolitikai téren; nem
gondolt arra, hogy III Sândor pâpânak nyomôs oka volt
arra, hogy a pâviai zsinatra ne menjen el. Gerhoch szerint
a pâpa is hibâzhat, s ilyenkor meg kell târgyalni a dolgot.
Ha pedig a pâpa nem hajlandô személyét egyhâzi zsinat ha-
târozatainak alâvetni, akkor levélben kell a vezetô egyhâzi
s vilâgi emberekkel a felmerûlt kérdést megtârgyalnia.

Az Egyhâz mûkôdjék nyilvânosan {publica functio), de
ne értékelje tûl a vilâgi vagyon jelentôségét. Inkâbb veszitse
el vagyonât, semhogy a vilâgi javak élvezete politikai bonyo-
dalmakba sodorja. Az Aedificatio Dei 25. fejezetében kifejti
Gerhoch, hogy nem az Egyhâz âll a vilâg szolgâlatâban.
Szolgâlja a vilâgiak érdekeit. A vilâg szolgâlata erôsen meg-
nyirbâlnâ az Egyhâz természetfeletti érdekeit. Viszont Gerhoch
II Paszkâlis pâpânak azt az elgondolâsât is birâlta, hogy az
Egyhâz teljesen mondjon le vilâgi vagyonârôl. Tudjuk, hogy
a pâpa a német fôpapsâgot vilâgi birtokai feladâsâra akar-
ta kényszerîteni, miért is a reichersbergi prépost kûlônbséget
tett az egyhâzat jogilag megilletô vagyon és egyéb, fôleg vi
lâgi érdeket szolgâlô javak felesleges megszerzése kôzôtt. Ez
utôbbi csupân az Egyhâz természetfeletti érdekeit feszélyez-
né, de megnehezitené az emberi târsadalomban elfoglalt
helyzetét is. Példâul: fôpap lelki hivatâsa érdekében ne vâl-
laljon katonai kôtelezettséget. De ordine donorum Sancti
Spritus cimû mûvében Gerhoch annak a meggyôzôdésének
ad kifejezést, hogy az egyhâzi s vilâgi fejedelmek mindad-
dig ellentétben maradnak egymâssal, amig ônmaguk részére
nem biztositjâk minden birodalmi jog hasznâlatât. A vilâgi



fejedelmek visszaélnek az Egyhâz lelki hatalmâval, de a
fôpapok is gyakran tûlzott kôvetelményeket tâmasztanak a
fejedelmekkel szemben.

Az ellentéteket ki kell kûszôbôlni. Az egyhâzi s a vilâgi
elôljârôk tartsâk tiszteletben mûkôdésûk hatâskôrét. A még
fel nem szentelt, de az uralkodônak mâr eskût tett fôpap
rendelkezzék szabadon a râbizott kirâlyi javakkal, amelyek
a birodalom birtokai. A wormsi konkordâtumban lefekte-

tett hatârozatot, hogy az ûj pûspôkôt az uralkodô, illetve
megbîzottja jelenlétében vâlasszâk meg, Gerhoch korâban
mâr nem tartottâk be. Az az elgondolâs, hogy a vâlasztott
pûspôk per sceptrum nyer vilâgi meghatalmazâst, feledés-
be meriilt. De a fôpapok se avatkozzanak bele a politikâba:
feladatuk, hogy megkoronâzzâk a nép vâlasztotta uralkodôt,
mintegy lelket lehelve a trônralépô uralkodô hivatalâba.
Régen a pûspôkôt s a pâpât a nép vâlasztotta, a vâlasztâs
érvényét a vilâgi hatalom elismerte. A baj az — îrja Gerhoch
—, hogy a pâpâk gyakran csak komoly pénzôsszeg lefize-
tése ârân tudtâk maguknak biztositani a nép tâmogatâsât.
Viszont a rômaiak nem tâmasztottak volna olyan magas
pénzbeli kôveteléseket a Szentszékkel szemben, ha nem tud
tâk volna, hogy az Egyhâznak van mibôl fizetnie. De bûnô-
sôk voltak a biborosi testûlet tagjai is, mert bûszkeséguk
nem ismert hatârt. Megfeledkeztek hivatâsuk lényegérôl,
annak biztosîtâsârôl, hogy az Egyhâz lâthatô feje s a biro
dalom csâszâra ne torzsalkodjanak egymâssal, hanem kôl-
csônôs jôakarattal mûkôdjenek egyutt.

Magyar szempontbôl az elôbbiekhez hozzâtehetjûk, hogy a
két német îrô fejtegetései éles szemszôgbe helyezték azt az
elhidegulési folyamatot, ami II Géza kirâly udvara s Rôt-
szakâllû Frigyes tanâcsadôi kôzôtt a szâzad kôzepén bekô-
vetkezett. II Géza magyar kirâly a csâszâri udvar részérôl
nemcsak vallâsi téren, de a politikâban sem tûrt semmi-
féle beavatkozâst a maga ûgyeibe.

JEGYZETEK:

(1) Konrâdot azért vàlasztottâk meg csâszârnak, mert gyengébbnek mutatko-
zott ellenfelével, a welfi Bûszke Henrikkel szemben.

(2) "Ab Urbc quippe ad Graecos, a Graecis ad Francos, a Francis ad Longo-
bardos, a Longobardis rursum ad Teutonicos Francos derivatum, non solum
antiquitatae senuit, sed etiam.. .sordes, multiplices ac defectus varios contraxit".



(3) "Ci^tas perversae triplex aeque status invenitur, duorum primus ante gra-
tiam, secundus temporegratiae fuit et est, tertius post praesentem vitam erit".

(4) "Nemo autem nos Christiani imperium ab ecclesie separare putet, cum duae
in ecclesiaDei personae, sacerdotalis et regalis esse noscantur .

(5) "Salernidefunctusbeatae memoriaesummus pontifex Gregorius".
(6) "Nondecetvos contra iustitiamquerere regnum homini adulterino, nos enim

scimus, quod de iure regnum habere debeat Bela, et ipse régnât cum consensu
tocius regni". Nem tartozik szorosan a târgyhoz, de megemlUhetô, hogy a magyar
krônikâs csak a ruténok s lengyelek fejedelmérôl Ir, - "miserunt ad ducem Ruteno-
rum et Polonorum" - ti. a magyar fôurak, s szôvegét a lengyel krônikâkkai kell
ôsszehasonlitani, hogy megtudjuk, a lengyel vezér maga a lengyel kirâly, 111 Boleszlâv
volt.

FREISINGI OTTÔ, Chromcon: de duabus civitatibus libri VIII, MGHSS, 20,
llSkk.; Gesta FrideTtci I Imperatorù libri IV, ibid., 20, 347kk.; a gesta két utolsô
részlegét titkâra, Rahewin fejezte be (1. Wattenbach, Geschichtsquellen. 2, 271kk.),
aki mesterét mint "nutritor"-t jellemezte. A fôpap s a kor tôrténetlrôi kôzôtt M.
Ritter, "Studien ûber die Entwicklung der Geschichtswissenschaft: die christlich-
mittel-alterliche Geschichtsschreibung", HZ, 107, 1911, 237kk., valamint H.
Grundmann, "Geschichtsschreiber im Mittelalter", Deutsche Philologie im Aufriss.
26, 1952-59, 1273kk., vontak pârhuzamot, s hasonlô munkât végzett A. G. Krey,
"WilliamofTyre", S^ecultzTO, 16, 1941, 149kk., c. tanulmânya.

Érdekes B. M. Lacroix, "The Notion of History in Early Médiéval Historiés",
Médiéval Studies, 10, 1948, 219kk., dolgozata. Eredeti A. Lhotsky, "Die Historio
graphie Ottos von Freising", az ô Eurqpdisches Mittelalter, Bées, 1970, 49kk., ér-
tekezése. Freisingi Ottô a csâszârhoz intézett ajânlâsâban, MGHSS, 20, 116k.,
valamint mûvéhez îrt elôszavâban, ibid., 20, 118, 6-44, foglalkozott az îrott em-
lékekre tâmaszkodô emberi tudâs" keletrôl nyugat felé tôrténô âramlâsâval, hang-
sûlyozva, hogy az e téren észlelt mutabilitas s az ezen alapulô translationes impent
fogalmak igenisôsszhangban âllnak egymâssal —1. ibid., 20, 118, 30-30.

A vâltozâsok kôzepette ott âll a csâszâr a népek tômegében, "quoniam data
est a Domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opéra vestra,
et cogitationes scrutabitur"; ibid., 20, 116, 24-25. Az asszîroktôl a médeken és
a perzsâkon keresztûl nyugatnak tartô s Rômât elérô tôrténelmi fejlôdés gondo-
latât ûjbôl kifejti Regenaldhoz, Rôtszakâllû Frigyes kancellârjâhoz Irt s mûve elé
helyezett ajânlâsâban —uo. 20, 117, 34-39. A. Hauck, Kirchengeschichte Deutsch-
lands, 5kôt., 7 kiad., Berlin-Leipzig, 1952-55, 4, 509k.

Az a felfogâs, hogy a csâszâr a vilâg ura és védelmezôje, Chronicon, 7:34, az
1146-i eseményekkel âlltôsszhangban, 1. Gesta Friderici, 1:31, mikoris Boris, Kônyves
Kâlmân feleségének tôrvénytelen fia, III Konrâd csâszârtôl kért segltséget. Cf. W.
Bernahrdi, Konrad III, Munchen, 1883, u.n.y. 1975, 494kk., s W. Kienast, Deutsch-
land un Frankreich in der Kaiserzeit, Stuttgart, 1975, 345kk.; bôvebben megje-
lenô tanulmânyomban, "The Church and the Hungarian Court Under Coloman
the Learned," Emt European Quarterly, 17, 1982. Az emlîtett idézetek MGHSS,
20, 278, 40-44, ill. 295, 39-40; Rôma a vilâg ura, uo., 20, 169k., de a birodalom
hatârain tûl mâr barbârok élnek és gôrôgôk, uo., 20, 351kk.; a magyarokat nem
epillfi. de a barbârok kôzésorolia, 1. Gesta, 1:32, ibid., 20, 369k.

Egy V. szâzadba visszanyûlô nagypénteki ima e barbârokat pogânyokként em-
lîtve kéri Istent, hogy azok a keresztény uralkodô fennhatôsâgât elismerjék: "respice
ad Romanura benignus Imperium, ut gentes, quae in sua feritate confidunt.



potentiae tuae dextera comprimantur". Mtssale Romanum, feria VI in par.; F.
Cabrol, Dictionnaire d'archéologie chrét et de liturgie, 6, 1776kk. A csâszâri cîm,
imperium mundi, nem tctszett a kor intellektueljeinek, Kienast, 417kk.; kôrûk-
bôl Salisbury Jânos, Policraticus, 4:2, irta, hogy a helybeli "princeps — s nem
a csâszâr! — az, aki "tanem legis nexibus dicitur absolutus": MPL, 199, 514k.
Ellenvéleményt nyilvânîtott Clairvauxi Szent Bernât egyik 111 JenÔ pâpâhoz inté-
zett levelében, uo. 182, 464, 356 szâmû irat, az a Szent Bernât, aki uralta a kora-
beli eurôpai kôzvéleményt — 1. W. Williams, Saint Bernard of Clairvaux, London,
1935, 288. A Csâszârkrônikâval kapcsolatban 1. H.A. Myers, "The Concept of
Kingship in the 'Book of Emperors' (Kaiserchronik)/* Traditio, 27, 1971, 205kk.

Freisingi Ottô tâmadta Vil Gergely pâpât, mert elôdje râhagyta a pâpai trônt,
"sedemque Hiltiprando, archidiacono suc Gregorius dictus est, reliquit ; a pâpât
csak a német udvar hozzâjârulâsâval lehetett megvâlasztani, MGHSS, 20, 246,
17-19; W. V. d. Steinen, Der Kosmos des Mittelalters, 2 kiad., Bern-Mûnchen,
1967, 200kk. Amint F. Heer megâllapitotta, az invesztitûra idejéig megdônthe-
tetlen volt Isten fôldi orszâga: "als Fûhrer der Christenheit, der Ecclesiae, standen
die Kaiser an der Spitze des Abendlandes"; Die Tragôdie des heiligen Retches
Bécs-Zûrich. 1952, 143.

A Szent Âgostonnal valô ôsszehasonlîtâs a Czxntas Dei, 15:2 rôvid szôvegén
nyugszik; cf. F. E. Cranz, "De civitate Dei, XV, 2, and Augustine's Idea of the
Christian Society", Spéculum, 25, 1950, 215kk.: aki viszont H. Leisegang, Der
Ursprung der Lehre Augustins von der Civitas Dei", Archiv fur Kulturgeschichte,
16, 1925, 127kk., értekezését kôvette. Vô. magânak Szent Âgostonnak megjegyzé-
sével: "nam fuisse et futurum esse non est aeternum. Et dum loquimur et inhiamus
illi, attigimus eam modice toto ictu cordis"; cf. J. Bernhardt, éd., Augustinus.
Confessiones, 3 kiad., Munchen, 1966, 9:10:24. A lengyel forrâsok kôzùl Roczntk
Malpolski, a. 1132 — 1. A. Belowski, éd.. Monumenta Poloniae historica, 6 kôt..
Lemberg-Krakkô, 1864-93, 3, 152, illetve Chronica principum Poloniae. c. 12,
uo. 3, 457kk.. szerzôje nevén szôlitja 111 Boleszlâvot. A Képes Krônika idézet, SSH,
1,451. 16-20.

REÏCHERSBERGl GERHOCHRÔL Wattenbach, Geschichtsquellen, 2, 308kk., s
H. Fichtenau, "Studien zu Gerhoch von Reichersberg", MIÔG, 52, 1938, 1 kk.
Nâla Gerhoch "c" nélkiil: Gerhoh. Még ma is alapvetô J. Stûlz 53 oldalas dolgo-
zata, "Proprst Gerhoch von Reichersberg", Denkschiften der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 1, Bées, 1850, llSkk. Eredeti H. H.
Jacobs, "Studien iiber Gerhoch von Reichersberg: zur Geistesgeschichte des 12
Jahrhunderts", Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 50, 1931, 315kk., tanulniânya.
A Dempf, Sacrum imperium'. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelal
ters und der politischen Renaissance, 4 kiad., Munchen, 1973, 252, szerint a
freisingi piispôk s tôrténetirô hîrneve inkâbb Gerhocht illeti meg. der Ruhm,
den Otto von Freising besitzt, gebûhrt eigentlich seinem Zeitgenossen und Lands
mann Gerhoch von Reichersberg". 111 Lothâr csâszâr megvâlasztâsa elôtt le
mondott az invesztitûra bizonyos jogairôl — h Narratto de electzone Lotham,
MGHSS. 12,511.

Gerhoch és a csâszâr kôzti nézeteltérés hâtterét E.F. Otto, Otto von Freising
und Friedrich Barbarossa", Historische Vierteljahrschrift, 31, 1938, 27kk., târ-
gyalta, de ahhoz, hogy azt jobban megértsûk, Gerhoch îrâsaihoz kell fordulnunk.
Opusculum de aedificatione Dei, c. 12, MPL, 194, 1228kk., ahol ^ regâlia
âtadâsânak, ill. âtvételének kôrulményeit, hangsûlyozva, hogy pûspôk egyhâzi



vagyont feudâlis célokra nem fordîthat — kûl. c. 13, uo. 194, 1231kk. A fôpapi

jôvedelem felosztàsât c. 14 alatt târgyalja, uo. Gerhoch utolsô munkâja, De quarta
vigilia noctis, a MGH Libelli de Izte, 3 kôt. Hannover, 1891-97. 3, 503kk., kiadâs-
ban; P. Classen. Gerhoch von Rezchersberg, Wiesbaden, 1960, 273kk. Az egy-

hâzi vagyont visszavenni nem lehet, de az egyhâz se kôveteljen tôbb birtokot a maga
részére, îrta Gerhoch, Aedificatzo Dei, c. 25, MPL, 194, 1257kk. 1141-42 telén,
rômai ûtja alatt îrta De ordine donorum Sancti Spiritzis c. kônyvét, Classen, 98kk.,
amit a Libelli de lite, 3, 273kk., csak kivonatosan kôzôlt. Magyar rcszrôl II Géza
és udvara idegenkedve nézte a német csâszâr szinte folytonos beavatkozâsât egy-
hâzi ugyekbe; errôl korâbban îrtam "The Church and Béla III of Hungary: The
Role of Archbishop Lukâcs of Esztergom," Church History, 49, 1980, 375kk.,
cimû értekezésemben.
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KÉRELEM

Az Ârpâd Akadémia elhatârozta, hogy a magyar vonat-
kozâsû doktori értekezéseket ôsszegyûjti és az utôkor szâmâra
megôrzi.

Mivel a szerzôk cime az Ârpâd Akadémia elôtt leg-
tôbbszôr ismeretlen, arra kérjûk olvasôinkat, ha môdjukban
van, hivjâk fel erre a tényre az értekezések szerzôinek
figyelmét, hogy tanulmânyukat cimûnkre {1450 Grâce Ave.,
Cleveland, OH 44107, 17.S..^4.) elkûldhessék.



A XXI. MAGYAR TALÂLKOZO
KERETÉBEN RENDEZETT ÛLÉSEK

ERDÉLYI KONGRESSZUS

A Magyar Kongresszussal egyidejûleg dr. Nddas Jânos,
az Erdélyi Vilâgszôvetség (EVSz) fôtitkâra gyûlésre hîvta
ôssze az EVSz vezetôit és tagegyesûleteinek képviselôit. Pén-
teken délutânra Erdélyi Kongresszust, szombaton délutânra
pedig Erdélyi Nagygyûlést hirdetett meg, amelyen tôbb
mint kétszâzan vettek részt. A tâvolabbi — ausztrâliai és dél-

amerikai EVSz-szervezetek vezetôi ugyancsak képviseltették
magukat. Pénteken az Erdélyi Kongresszust fôt. Gyôrgy
Arpdd târselnôk nyitotta meg imâval. Szeretettel kôszôn-
tôtte a termet zsûfolâsig megtôltô erdélyi testvéreket és az
érdeklôdôket. A helyi nôszervezet részérôl T. Dombrddy Dora
ûdvôzôlte a megjelenteket és annak a reményének adott ki-
fejezést, hogy Erdély magyarsâgânak ûgyét hathatôsan szol-
gâljuk. Dr. Nddas Jdnos fôtitkâr hosszabb jelentése utân az
EVSz washingtoni megbîzottja, Boissenin Ilona ismertette
Erdély érdekében a szenâtorok és kongresszusi képviselôk
kôzôtt végzett nagyszabâsû felvilâgosîtô tevékenységét, dr.
Szakdts Istvânné pedig az eurôpai orszâgokban végzett mun-
kâjârôl szâmolt be.

Ezutân Zolcsdk Istvdn (Sac Bernardo, Brazîlia), a nem-
zetkôzi kapcsolatok elnôke szôlalt fel. Kôzel egy ôrâs elô-
adâs keretében ismertette az EVSz tevékenységét erdélyi vé-
reink érdekében vilâgszerte. A megjelentek lelkesen fogad-
tâk a sok részletre kiterjedô beszâmolôt és az EVSz jôvô ter-
veit. Zolcsdk Islvdn végiil az elnôkség âltal készîtett két ha-
târozati javaslatot terjesztett be hozzâszôlâs és elfogadâs vé-
gett. Az elsô "megâllapodâs"-tervezet a kûlônbôzô erdélyi
szervezetek részére az egység és egfyiittmunkâlkodâs biztosî-
tâsa céljâbôl, a mâsik "hatârozat és felhlvâs a magyar nép-
hez és magyar kormânyhoz" fôleg azért, mert az Egyesûlt
Allamok kûlûgyminisztériumânak szôvivôje szerint az erdé-



lyi magyarsâgot ért sérelmek ûgyében elsôsorban a magyar
nép és annak kormânya hivatott szôt emelni.

A beterjesztett két javaslathoz szâmtalan hozzâszôlâs
tôrtént. A fent felsoroltakon kîvûl dr. Ndnay Endre, Fazakas
Ferenc, dr. Fûry Lajos, ft. dr. Irânyi Lâszlô, Taba Jdnos
stb. fejtette ki véleményét. A kongresszus végûl elhatârozta,
hogy a két javaslatot jôvâhagyâs céljâbôl a mâsnapra ôsz-
szehivott Erdélyi Nagygyûlés elé terjeszti.

Szombaton délutân az Erdélyi Nagygyûlés a két javas
latot, a "megâllapodâs"-t és "hatârozat"-ot ûjbôl letârgyalta
s némi kisebb stilâris môdosîtâsok utân nagy lelkesedéssel
egyhangûan jôvâhagyta.

A hatârozattâ emelt javasiatokat az EVSz és az Ameri-
kai Magyar Szôvetség vezetôsége kôzôsen alâîrta.

Meg kell még emlitenûnk, hogy a szombat esti dîszva-
csorân dr. Nddas Jdnos ûjbôl felolvasta az EVSz és az AMSz
kôzôs hatârozatait, amelyeket a diszvacsora kôzônsége is
helyesléssel vett tudomâsul.

Az EVSz elnôksége részérôl Zolcsdk Istvdn a szombati
ûlésen nyûjtotta ât az EVSz legnagyobb kitûntetését, az Er
délyi Becsûletrend bibor szalagra fûggesztett jelvényét egyes
érdemes tisztviselôknek, név szerint: Boissenin Ilondnak,
fôt. Dômôtôr Tibornak, ft. dr. Irdnyi Ldszlô, Sch.P.-nzk,
dr. Nddas Jdnosnak, T. Dombrddy Dôrdnak és Tôrôk Dé-
nesnek.

A minden tekintetben kitûnôen sikerûlt nagygyûlés ft.
dr. Irdnyi Ldszlô, Sch.P. târselnôk zârôimâjâval ért véget.

Az elfogadott két hatârozat szô szerinti szôvege a kôvet-
kezô:

Megdllapodds

Az 1981 évi "Magyar Talâlkozô" alkalmâval megtartott
eràélyi tandcskozdsokon és Nagygyûlésen, ajelenlevô — a vilâg
kûlônbôzô orszâgaiban élô és a magyar emigrâciô tûlnyomô
tôbbségének véleményét kifejezô — magyar szervezetek és
egyhâzak megbîzottai megegyeznek a kôvetkezôkben:

1. Egységesen és fegyelmezetten kûzdenek az erdélyi és
a moldvai magyarsâg nemzeti fennmaradâsâért és nemzeti



felszabadkâsâért. Elîtélnek minden olyan munkât vagy meg-
nyilatkozâst, amely elutasîtja vagy kompromittâlja a nemzeti
felszabadîtâs szùkségességét.

2. A valôsâgnak megfelelôen terjeszdk a Româniâban
élô magyarsâg tényleges létszâmât, amely szerint:

a) Erdélyben kôrûlbelûl hârom milliô magyar él,
b) az erdélyi és a moldvai, valamint România mâs részein

élô magyarok szâma tôbb mint hârom milliô.

A magyar nép jôvôje és legelemibb létérdekeinek védel-
mében elutasitanak minden olyan âllitâst, tanulmânyt, ha-
misitott statisztikai adatot, amely a româniai magyarsâg
tényleges létszâmât a român nacionalizmus céljai szerint le-
csôkkenti vagy meghamisîtja.

3. Elismerik minden magyar egyén, szervezet vagy egy-
hâz jogât ahhoz, hogy az erdélyi magyarsâg nemzeti felsza-
baditâsâért és Erdélynek Magyarorszâggal valô ûjraegyesi-
téséért az ônmaga âltal megvâlasztott môdon, vâlasztott ha-
zâja szokâsainak, tôrvényeinek és politikai rendszerének fî-
gyelembevételével dolgozzék.

4. Az ônkéntességi elvek tiszteletben tartâsâval kôvete-
lik a moldvai magyarsâgnak, az Erdélyben vagy a Magyar
Népkôztârsasâg teriiletén élô românokkal valô kicserélését.

5. Kôvetelik a magyar nép és a magyar kormâny egy-
séges és hatârozott âllâsfoglalâsât az erdélyi magyarsâg nem-,
zeti felszabaditâsa érdekében.

6. Egységesen, mindenhol és mindenkor terjesztik és
képviselik azt a megmâsithatatlan igazsâgot, hogy az erdélyi
magyarsâg nem kisebbség, hanem szerves része a Magyar-
orszâg nyugati hatârai és az Erdélyi Kârpâtok — Magyarr
orszâg ezeréves hatârai — kôzôtt élô, a românhoz viszonyi-
tottan tûlnyomô magyar népi tôbbségnek. Az erdélyi ma-
gyarsâgot a tôbbség feldarabolâsâval, a népek ônrendelke-
zési jogânak megcsûfolâsâval — a magyar nép megkérde-
zése nélkûl taszîtottâk kisebbségi sorsba.

7. Megâllapodnak abban, hogy az erdélyi magyarsâg
nemzeti felszabaditâsa érdekében, politika- és ideolôgia-
mentes, az igazsâgon alapulô, a vilâg kôzvéleményét és tu-
dôsait felvilâgositô negyedévi tâjékoztatôt adnak ki, kezdet-



ben angol, orosz, német, spanyol, francia és magyar nyelven.

8. Megâllapodnak abban, hogy az ENSz tagâllamai-
nak mindenkori kormânyainâl egységesen — a jelen meg-
âllapodâs szigorû betartâsâval, a megâllapodâst most alâirô
vagy ahhoz késôbb csatlakozô szervezetek tagjaibôl kivâlasz-
tott — kôzôsen kijelôlendô megbîzottakon keresztûl képvi-
selik az erdélyi magyarsâg nemzeti felszabaditâsât célzô
érdekeket.

Az érdekelt kormânyokat îrâsban értesitik a képviselôk
neveirôl és mandâtumuk idejérôl.

9. Kezdeményezik a "Kisebbségben élô népek Egyesiilt
Szôvetsége", a "United Minority Nations Organization"
(unminato vagy UMNO) megalakîtâsât.

10. Az "Eurôpai Bizottsâg az Emberi Jogok Védelmére
Româniâban" szervezet âltal kezdeményezett "Erdélyi Tri
bunal" megszervezését és megtartâsât minden môdon tâ-
mogatjâk.

II

Hatârozat és Felhivâs\

a magyar néphez és a magyar kormdnyhoz

Kifejezve a magyar nép tôbbségének osztatlan vélemé-
nyét, az Észak-Amerikâban megtartott erdélyi tanâcskozâ-
sokon és a Nagygyûlésen részt vevô és a kûlônbôzô fôldré-
szekrôl ôsszegyûlt magyar és erdélyi magyar szervezetek
megbîzottjai és jelenlevô képviselôi megâllapitottâk, hogy

1. Az Egyesiilt Nemzetek Szôvetsége titkârsâga és a
Szôvetség târsorszâgai elôtt hivatalos adatokkal bizonyîtott
tény, hogy a Roman Szocialista Kôztârsasâg a magyar nép
tôbb mint 20%-ât kitevô ôslakos erdélyi és moldvai ma-
gyarsâgot elôre kidolgozott nacionalista és fajgyûlôlettôl
tâplâlt terv szerint, mint népet megsemmisiti, a magyar-
lakta teriiletekre românokat telepit, a magyarsâgot szét-
szôrja, erôszakosan elromânositja és alapvetô emberi joga-
itôl megfosztja.

2. A Roman Szocialista Kôztârsasâg fenti politikâjâval
megszegte és érvénytelenitette a trianoni és a pârizsi béke-
szerzôdéseket, valamint az Eurôpai Biztonsâgi és Egyiitt-
mûkôdési Szerzôdések vonatkozô pontjait.



3. A Roman Szocialista Kôztârsasâg nemzetiségi poli-
tikâja nyilt megcsûfolâsa az Egyesûlt Nemzetek alapokmâ-
nyaiban és a szocialista tâbor orszâgainak alkotmânyaiban
lefektetett, a népek egyenlôségérôl hirdetett nemzeti egyen-
lôségi elveknek.

4. A moldvai és a magyar nemzettestbôl erôszakosan
kiszakîtott erdélyi magyarsâgot kisebbségi élete gyôzte meg
arrôl, hogy roman fennhatôsâg alatt sem egyedeiben, sem
mint nemzetiség nem élhet szabad emberhez méltô életet.

5. Az erdélyi magyarsâg nem kisebbség, hanem termé-
szetes része a Magyarorszâg nyugati hatârai és az Erdélyi
Kârpâtok — Magyarorszâg ezeréves hatârai — kôzôtt élô,
a românhoz viszonyitott tûlnyomô magyar népi tôbbség-
nek. Az erdélyi magyarsâgot a tôbbség feldarabolâsâval,
a népek ônrendelkezési jogânak megcsûfolâsâval, a magyar
nép megkérdezése nélkûl taszitottâk kisebbségi sorsba.

6. Az erdélyi magyarsâg sorsâért, nemzeti fennmaradâ-
sâért a magyar nép és a mindenkori magyar kormâny felelôs.

A felsorolt tényekre bivatkozva kôveteljûk a Magyar
Népkôztârsasâg kormânyâtôl, bogy a magyar nép ellen a
Român Szocialista Kôztârsasâg âltal folytatott fajellenes
hâborû kivédésére és megszûntetésére szervezze meg és
hathatôsan irânyîtsa a magyar nép ônvédelmi harcât a târ-
sadalmi, tudomânyos, gazdasâgi és katonai élet minden vo-
nalân és az esetlegesen kialakulô vitâs kérdésekben kérje az
Egyesûlt Nemzetek Szôvetségének objektîv dôntését, hat-
hatôs tâmogatâsât.

Nem létezik megbecsûlésre, tiszteletre méltô nép, kor
mâny vagy orszâg, amely eltûrné, hogy népességének kô-
rûlbelûl egynegyedét egy mâsik nemzet megsemmisîtse.

A mâsodik vilâghâborût kôvetô megâllapodâsokban rôg-
zitett batalmi érdekterûletek és ideolôgiai hatârok fenn-
tartâsâval a térség békéjének és a népek jôszomszédsâgi vi-
szonyânak elérése érdekében, bivatkozva a Helsinkiben alâîrt
Eurôpai Biztonsâgi Szerzôdés elsô pontjâra, amelyben az alâirô
hatalmak — kôztûk a Român Szocialista Kôztârsasâg is —
beleegyeznek abba, hogy hatâraik a nemzetkôzi tôrvények
szerint békés megâllapodâsokkal megvâltoztathatôk.



(Idézet az 1975-ben, Helsinkiben az Eurôpai Biztonsâgi
és Egyuttmûkôdési Szerzôdést alâîrô kormânyok kôtelezett-
ségeire vonatkozôlag:

I. pont: "They consider that their frontiers can be
changed, in accordance with international law, by peaceful
means and by agreement". )

A magyar kormâny kôvetelje:

a) Erdély és a csatolt részek Magyarorszâggal valô
ûjraegyesîtését vagy

b) a remaniai Magyarok Szocialista Szôvetsége âltal
kôvetelt Fûggetlen Erdélyi Népkôztârsasâg megalakîtâsât
az Erdélybe betelepitett românok repatriâlâsâval és a mold-
vai magyarok Erdélybe valô âttelepîtésével.

c) Az Egyesûlt Nemzetek Szôvetségében a Magyar Nép
kôztârsasâg kormânya kôvetelje Româniâtôl az elmûlt idôk
român megszâllâsa alatt Româniâbôl kiûldôzôtt magyar,

német, zsidô és egyéb nemzetiségek kârtalamtâsât.

A MAGYAR MERNOKOK ES EPITESZEK

TALÂLKOZÔJA

November 28-ân délelôtt 9 ôrai kezdettel a Magyar
Mémôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége rendezett ûlést.

Noël Péter alelnôk jutalomplakettek adomânyozâsâra
vonatkozôan kidolgozott tervét ismertette.

Somogyi Lél azt javasolja, hogy a mérnôktudomânyi
elôadôk részére szerezzen a Vilâgszôvetség a mérnôki kama-
râktôl tudomânyos elôadâsaikért elismerést ("credit"-et),
mint ahogy ezt az orvosok mâr megkapjâk.

Ezutân vitéz Hamvas Jôzsef ûgyvezetô elnôk mondta el
ûnnepi megemlékezését az 1956-os magyar szabadsâgharc-
rôl annak 25. évfordulôjân. (Megemlékezésének szôvegét a
65-76. oldalakon kôzôltûk.)

Fejér Pdl, az ûj mérôrendszer feltalâlôja folytatta 1979-
ben tartott elôadâsât. Vetitett képekkel mutatta be, hogyan
keriil az ûj Fejér-vektor a dinamikus geometriâba. A Fejér-
vektor bevezetése a kûlônbôzô térben elhelyezett pontok
meghatârozâsât leegyszerûsiti. Ezzel foglalkozik nemrég ki-
adott harmadik kônyve is.
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Simkô Aladdr "Az automobil motorjânak fejlôdési irâ-
nyai az 1980-as években" cimmel vetltettképes elôadâst tar-
tott, amelyben a kûlônbôzô benzinmotorok elônyeit és hât-
rânyait varâzsolta hallgatôsâga elé, valamint azok gazda-
sâgos erôâtviteli megoldâsaira hîvta fel a fig^yelmet.

Mihâly Ferenc a hangosfilm és a tâvolbalâtô feltalâlô-
jânak, Mihâly Dénesnek életét és munkâssâgât ismertette.

Haldcsy Endre dr. "A tervezés megszervezése" cimmel
tartott elôadâsâban gyakorlati példâkkal mutatta be, hogy
egy-egy nagyobb transzformâtor tervezésénél milyen szer-
vezési munkâra van szûkség ahhoz, hogy a tervezett transz
formâtor elkészùljôn.

Noël Péter alelnôk klasszikus és modem relativisztikus

quantum-elméleteket hasonlîtott ôssze az anyag-energia-
viszonyok, valamint az anyag-kôtések és szétvâlasztâsok te-
rûletén. Az ôsszefûggéseket a hullâmelmélet, quantum-
mechanika, quantumfizika és a quantum-elektrodinamika
alapjân târgyalta. A jelenségek leirâsât vektor-analitikai
és valôszmûségi szâmitâsi môdszerek felhasznâlâsâval vég-
rehajtott levezetések és végleges formulâk ismertetése kô-
vette.

AZ EGYESÛLT MAGYAR ALAP KÔZGYÛLÉSE

November 27-én délutân 3 ôrai kezdettel az Egyesûlt
Allamokban mûkôdô Egyesûlt Magyar Alap (United Hun-
garian Fund) tartott kôzgyûlést, amelyen ft. Vitéz Bdn,
O.F.M. elnôkôlt.

Papp Gdbor dr., az Alap elnôke, beszâmolôjâban elôszôr
is arra mutatott râ, hogy az Egyesûlt Magyar Alap tiz éwel
ezelôtt ("non profit organization"-ként) azzal a céllal ala-
kult meg, hogy orszâgos gyûjtések és egyéni adomânyozâ-
sok, hagyatékok ûtjân anyagilag segîtse azokat a tevékeny-
ségeket, amelyek a magyarsâg emberi jogainak védelmét,
mûvelôdésének terjesztését és a magyar ifjûsâg magyaraak
valô megtartâsât szolgâljâk neveléssel, ôsztôndijakkal, va
lamint a cserkészet, az iskolâk és a tankônyvkiadâs tâmo-
gatâsâval. Alapszabâlyzata lehetôvé tette, hogy magyar



gôcpontokban mâr mûkôdô egyesûleteknek bizonyos fel-
tételek betartâsâval adômentességet biztositson. Ezek az
egyesûletek a kôvetkezôk: "Hungarian School Care Club",
"Western Michigan Care Club", "San Diego Care Club",
"American Hungarian Society Cincinnati Care Club",
"Râkôczi Foundation", "Hungarian Central Committee
for Books and Education", "Cardinal Mindszenty Mémorial
Committee", "Pacifie Care Club".

A nyolc ônâllô szervezet ûtjân befolyt ôsszegeket egyiittes
bankbetéten kamatoztatni nem lehetett, mert azok kûlôn-
kûlôn meghatârozott célra szânt adomânyokbôl tevôdtek ôssze.
Ilyen adomânyok tették lehetôvé példâul Cleveland vârosâ-
ban a kôzismert Mindszenty-szobor felâllîtâsât a "Cardinal
Mindszenty Mémorial Committee" âltal szervezett târsadalmi
gyûjtés eredményébôl; valamint a Magyar fôldrajz, a Magyar
néprajz, A magyar nemzet tôrténete és a Kûldetés, A magyar-
sâg tôrténete cimû tankônyvek kiadâsânak tâmogatâsât a
"Magyar Kôzponti Tankônyvbizottsâg" révén. A clevelandi
Magyar Iskola, valamint a németorszâgi Magyar Gimnâzium
mûkôdésének elôsegîtését fôleg a Magyar Iskolamozgalom
(Hungarian School Care Club) tevékenysége biztositotta. A
kastli Magyar Gimnâziumnak eddig âtutalt juttatâsok ôsz-
szege 40,722 $ volt.

A beszâmolô kiilôn hangsûlyozza, hogy tartalékalap lé-
tesîtésére s abbôl, valamint az elképzelt milliô dollâros gyûj
tés eredményébôl magyar tudomânyos kôzpont nem volt élet-
re. hivhatô, mert a cél megjelôlésével befolyt adomânyokat
az Alap minden ûgyintézési kôltség felszâmolâsa nélkûl, tel-
jes egészében rendeltetési helyûkre tovâbbîtotta. Az elke-
riilhetetlen ûgyintézési kôltségek elôteremtése részben kôny-
vek eladâsâbôl, részben rendezések jôvedelmébôl tôrtént.
Ôrvendetes jelenség, hogy az Alapnak az ifjûsâg érdekében
kifejtett munkâja végrendeleti hagyomânyozâsokat is ered-
ményezett és helyezett kilâtâsba.

Az elnôki beszâmolô elfogadâsa utân a kôzgyûlés ûj tisz-
tikart vâlasztott. Elnôk\ Papp Gâbor dr., târselnôk-, Brosné
Karikâs Cecîlia (Washington, DC) és Fazakas Ferenc (San
Francisco, CA), alelnôk: Somogyi Lél, fôtitkâr-, Peller Miklôs,
pénztdros: Birô Zoltân, ellenôr: vitéz Hollôsy Ervin, jogta-
ndcsos: Galba Ottô, az igazgatôsdg tagja\ Csia Pal (Lake-



wood, OH), vitéz Huszâr Jôzsef, Kemenes Mâtyâs (Cincin
nati, OH), Kocsondy Zoltân (Grand Rapids, MI), Lôte Pâl
dr., Nagy Jûlia (Grand Rapids, MI), Pallôs Lôrânt (Hunts-
ville, AL), Somogyi Ferenc dr., ft. Vitéz Bân, O.F.M.
(Youngstown, OH), Wâczek Ferenc dr. (San Diego, CA),
Zubrits Ârpâd (Toronto, Ont., Kanada) és Zubritsné Papp
Zsuzsanna (Toronto, Ont., Kanada) lett.

Az Egyesûlt Magyar Alap "Hungarian Insights" cîmmel
harmadik éve negyedévenként angol nyelven megjelenô "news-
letter" ûtjân tâjékoztatja tagjait és tâmogatôit.

BURG-KASTLI TALALKOZO

Jôkay Kdroly (Chicago, IL) és hûga.Jôkay Kinga (Chicago,
IL) évekig volt a németorszâgi Burg Kastiban a magryar
gimnâzium tanulôja. Mindkettô sok fiatal magyar ameri-
kaival kôtôtt barâtsâgot, amelyet az egyiitt tôltôtt iskolai
évekhez fûzôdô kedves emlékeik fûztek szorossâ. Az évek
folyamân azonban ezek a barâti kôtelékek az emlékek lassû
elhomâlyosodâsâval pârhuzamosan kezdtek meglazulni, pedig
a volt és jelenlegi kastli diâkoknak nemcsak a mûltjuk kôzôs,
hanem a jôvôjûk is. Ezért Jôkay Kdroly és Jôkay Kinga
elhatârozta, hogy megrendezi a volt kastli diâkok talâlko-
zôjât.

Az évenként megismétlôdô Magyar Talâlkozô és Kon-
gresszus erre jô alkalmat és lehetôséget nyûjtott. Cleveland
kôzponti fekvése és a hâlaadâs ûnnepének hétvégére esô
nagyon megfèlelô idôpont, valamint az a tény, hogy a fô-
rendezô Nddas Jdnos dr. teljes sziwel tâmogatta a terv meg-
valôsitâsât, nagyban hozzâjârult a kezdeményezés sikeré-
hez. A burg-kastli diâkok elsô talâlkozôja november 27-én,
pénteken délutân, kôzvetlenûl az Egyesûlt Magyar Alap kôz-
gyûlése utân megvalôsult. A talâlkozôn legalâbb tîz volt
kastli diâk, szâmos szûlô és a kastli gimnâziumot anyagilag
is tâmogatô amerikai magyar szervezetek képviseletében
Papp Gdbor dr. jelent meg.

Rôvid bemutatkozâs utân elôszôr a vendéglâtôk és a
vendégek ûdvôzleteit, jôkîvânsâgait hallgattâk meg, aztân



a talâlkozôra egybegyûlt volt kastli diâkok maguk folytat-
tâk gyulésûket, természetesen elejétôlvég^g magyarul.

Elhatâroztâk, hogy mint volt kastli diâkok, nemcsak târ-
sadalmi, hanem politikai téren is tâmogatjâk a németorszâgi
magyar kôzépiskolât. Elhatâroztâk, hogy heszâmolôkat és
elôadâsokat tartanak a kastli magyar gimnâziumrôl és
nemcsak erkôlcsileg, hanem pénzûgyileg is tâmogatjâk. El
hatâroztâk tovâhhâ, hogy cîmtârat készîtenek a volt diâkok-
rôl s ezt a cîmtârat minden volt kastli iskolatârsuknak el-
kûldik, hogy a clmtâr minél teljesehh kihôvltése lehetôvé
vâljék.

Hatârozatként kimondtâk, hogy a kastli talâlkozôt ezen-
tûl Clevelandhen minden évhen megrendezik. Azt is tervhe
vették, hogy a gimnâzium jelenlegi igazgatôjât.yit. Major Mark
dr-t meghlvjâk észak-amerikai elôadô kôrûtra.

Novemher 28-ân, szomhaton este, a XXI. Magyar Talâl-
kozô dîszvacsorâjân a megjelent kastli diâkok szâma a pén-
tek délutân egyhegyûltek szâmânak tôhh mint kétszeresére
emelkedett. A rendezôség elôzékenysége a csoportnak kûlôn
asztalokat hiztositott.

A KANADAI RÂKÔCZI ALAPITVÂNY GYÛLÉSE

Korponay Miklôs (Toronto, Ontario, Kanada) elnôk a
kanadai Râkôczi Alapîtvâny gyûlését novemher 28-ân délutân
2 ôra kôrûl nyitotta meg. A megjelentek s a tagegyesûleti
képviselôk ûdvôzlése utân sajnâlattal âllapîtotta meg, hogy
az emigrâciôs csûcs- és vilâgszervek a két legfontosahh kér-
dés megoldâsâra nem fordltanak elég figyelmet. A kûlfôldi
magyarsâg 80-90%-a mâr nem olvas magyarul, magyarsâg-
ismerete tehât hiânyos, magyarsâgtudata pedig fogyatékos.
Ennek a hiânynak és fogyatékossâgnak néhâny éven helûl
tragikus kôvetkezményei lehetnek. Érdemes azonhan meg-
emlîteni, hogy az Alapîtvâny részérôl meghirdetett magyar-
sâgtudat-pâlyâzatra a vilâg minden részérôl heérkezett ta-
nulmânyok szinte kivétel nélkûl sûrgetik a magyar ôntudat
felkeltését, a magyarsâgismeretek fokozâsât és a kûlfôldi
kôzvélemény tervszerû tâjékoztatâsât, valamint az elszigetelt
helyi, sokszor ôncélû érdekek szolgâlata helyett kôzôs fel-



lépést és egfyesûlt erôfeszîtést biztositô koordinâlô szerv meg-
teremtését.

Vitéz Hollôsy Ervin, az Egyesiilt Âllamokban mûkôdô
Râkôczi Alapitvâny elnôke a târsegyesiiletekkel tôrténô szoros
egydttmûkôdésrôl szâmolt be és fôként arra mutatott râ,
hogy az elveszett korosztâlyokat kutatô és megrnyerô mun-
kâban kûlônôsen fontos feladat vâr az Egyesiilt Magyar Alap
angol nyelvû idôszaki lapjâra, a negyedévenként megjelenô
'Hungarian Insights"-ra.

Stoup W. Edsel, az "American Association for the Study
of Hungarian History" fôtitkâra az angol nyelvû, de magyar
vonatkozâsû kônyvek kiadâsânak szûkségességét és fontos-
sâgât hangsûlyozta. Elmondta, hogy a magyar kérdés irânt
valô érdeklôdését — minden magyar kapcsolat nélkûl
az 1956-os forradalom keltette fel. Mint tôrténész, hama-
rosan megâllapitotta, hogy (Montgomery és Macartney kivéte-
lével) a legtôbb magyar vonatkozâsû angol nyelvû kônyv szer-
zôje magyarellenes beâllitottsâgû. Szerinte kûlôn tanulmânyt
érdemelne annak felmérése, hogy ennek a tervszerû és egy-
oldalû beâllltottsâgnak milyen befolyâsa volt a trianoni és
a pârizsi békediktâtumokra. (Stroup egyik mûvének cime:
'Hungary in Early 1848".)

Vitéz Hamvas Jôzsef fôtitkâr a magyar géniuszok élet-
rajzi és kônyvészeti sorozatânak elinditâsât indokolta. Be-
jelentette, hogy a sorozat elsô kôtete a Nobel-dijas Wigner
Jenôrôl szôl. Az "An Architect of the Atomic Age" cimû mû-
hôz Teller Ede irt utôszôt. A kônyvet Wagner Ferenc dr. Irta.

Komjâthy Anthony Tihamér, az Alapitvâny kiadâsâban
niegjelent "A Thousand Years of the Hungarian Art of War
cimû kônyv szerzôje azokat a szempontokat ismertette,
amelyek tanulmânyânak meg^irâsa kôzben vezették és annak
tartalmât meghatâroztâk, hogy a magyar katonaeszmény-
nek méltô emléket âllithasson.

Sisa Istvdn, az Alapitvâny kiadâsâban megjelenô "Spirit
of Hungary" szerzôje, a kônyv megszûletésének kôrûlményeit és
a szerkesztése kôzben fîgyelembe vett szempontokat ismer-

Vitéz Haraszthy Miklôs, a nyilvântartô és kônyvterjesztô
szolgâlat vezetôje arrôl szâmolt be, hogyan tôrtént a kônyv-
terjesztéshez szûkséges cimek kivâlogatâsa.



Vitéz Detre Gyula Komjâthy kônyvének jelentôségére
és terjesztésének fontossâgâra mutatott râ.

Zsigmond Andrds dr., mint a "Magyarsâgtudat kûlfôldôn"
cîmmel kiîrt alapitvânyi pâlyâzat bizottsâgânak titkâra irâs-
ban jelentette, hogy a pâlyâzatot 120 emigrâciôs sajtôter-
mék ismertette. Az eredmény 50-nél tôbb tanulmâny a vilâg
minden részérôl.

Az elôadâsokat kôvetô felszôlalâsok fôleg gyakorlati kér-
désekkel foglalkoztak.

A SZENT LÂSZLÔ TÂRSASÂG ÉS REND ULÉSE

Zdhony A. Jôzsef (Westlake, OH), mint a Szuverén Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend III. U.S. Tartomânyânak vezetôje,
november 28-ân délutân 2 ôrakor nyitotta meg a Szent Lâszlô
Rend gyûlését, amelyen a tagok kôzûl 20 lovag testvér (Lt.),
tovâbbâ sok vendég vett részt. Tôbben voltak jelen Kanadâbôl,
NewJersey âllambôl és az ohiôi Columbus vârosâbôl is.

A tartomânyvezetô a kôvetkezô eseményekrôl szâmolt be:

Kiss Jdnos Lt. februâr 15-én "Dominus Benedictus" cimû
zenemûvét II. Jânos Pâl pâpânak ajânlotta. Szerzeményét
a vatikâni râdiô is kôzvetîtette.

Zdhony A. Jôzsef mâjus 24-én a Magyar Târsasâg Szent
Lâszlô ebédjén ûnnepi megemlékezést mondott.

Jûlius 26-dn 44 személy vett részt azon a zarândoklaton,
amelyet a tartomânyvezetô az ohiôi Lorain vârosâban levô
Szent Lâszlô rômai katolikus magyar egyhâzkôzség templo-
mâba vezetett. Az ûnnepi szentmisét és szentbeszédet ft.
Zdhorszky Gyula dr., a clevelandi Szent Erzsébet rômai ka
tolikus magyar egyhâzkôzség nyugalmazott lelkipâsztora
mondta. Ugyanakkor vitéz Pakuts P. Pdl amerikai széktartô
képviseletében mtéz Pdnczélos Mihdly lovagkeresztes Lt.
Zdhony A. Jôzsef tartomânyvezetô Lt-nek âtnyûjtotta a
Rend kâptalanja âltal neki adomânyozott lovagkeresztet. A
târsasebéd elfogyasztâsa utân ft. Demetzky Sdndor Lt., a
vendéglâtô egyhâzkôzség lelkipâsztora mutatta be magyar
néprajzi mûzeumât.

Oktôber 8-dn a Vitézi Rend kezdeményezésére s a Vitézi



Rend vezetôinek jelenlétében — élûkôn vitéz Radnôczy An-
tallal — a tartomânyvezetô Voinovich V. George cleve-
landi polgârmestert avatta a Szent Lâszlô Rend lovagjâvâ.

Oktôber 11-én a Rend clevelandi részlege testiiletileg
vett részt Ârpâd-hâzi Szent Erzsébet halâlânak 750. évfor-
dulôi ûnnepélyén, amely a clevelandi Szent Erzsébet rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség templomâban pûspôki szent-
misével egybekôtôtten folyt le.

Az 1981. évben a Szent Lâszlô Rend lovagja lett: Papp
T. Zsigmond (Denver, CO), Dobolyi Ârpdd (Shaker Heights,
OH) és Gadl Mihdly (North Olmsted, OH).

A beszâmolô utân tôbb kérdés vetôdôtt fel, szâmos terv
és javaslat hangzott el. Ezek megvitatâsa utân a gyûlés a
Hiszekegy elmondâsâval ért véget.
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AZ 1981. ÉVI TAVASZl ELÔADÂSSOROZAT

Âprilis 3:
A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: dr. Nddas

Jânos. Imât mond: nt.Juhdsz Imre.
Erdély évezredes tôrténelmi emlékeirôl készûett mûvészt

diapozitiv sorozat bemutatâsa. Magyarâzattal kiséri: dr.
Somogyi Ferencné. Elôadâs utân dr. Balogh Jânos magyar
dalokat ad elô zongorân.

Âprilis 10:
Szabadsdg-szerelem Krudy irdsaiban. Dr. Lôte Pdl elô-

adâsa. Elnôkôl: dr. Eszterhds Istvdn. Kôzremûkôdnek: dr.
Bogndrné Gosztonyi Mdrta, G. Dolesch Mehnda, Kerecseny
Bdrdny Ida és Pétervdry Kdroly.

Aprilis 24:
Trianon elôzményei, szlovdk ellendllds, cseh propaganda.

Dr. Kostya Sdndor (Toronto) elôadâsa. Elnôkôl. dr. Somogyt
Ferenc. Az elôadâst megbeszélés (vita) kôveti. Utâna Négyesy
Irén (Smithville, OH) verseibôl ad elô, majd Buzdné Ormai
Ildikô magyar dalokat énekel Gyôriné Mezô Margit zongora-
kiséretével.

Mdjus 1 :
Kôzép-Eurôpa tôrténelmének hatdsa a magyar épûé-

szetre. Peller Miklôs vetitettképes elôadâsa. Elnôkôl: Gdspdr
Istvdn. Elôadâs utân Peller Andréa zongorân elôadja Clementi
Sonatina Op. 36. zenemûvét. majd Gdspdr Andréa — édes-
anyja, Gdspdr Istvdnné zongorakîséretével — hegedûn elôadja
Gossec Gavotte Allegretto cimû mûvét, mîg Gdspdr Addm
zongorân Beethoven Fur Elise és Burgmûller Arabesque cimû
zenemûvét.



MdjiLS 8 :
Kîsértetek, Idtomâsok és egyéb furcsasdgok a magyar

verses epikdban. Beniczky Addmné elôadâsa. Kôzremûkôd-
nek: Halmay Tihamérné és Szabadkai Sdndor.

Mdjus 13:
A magyar zene kibontakozdsa és diadala: Sirchich Ldszlô

elôadâsa. Elnôkôl: Varga Sdndor, zenei betétekkel kôzremû-
kôdik: L.ux Andrds.

Mdjus 22 :
Gyôngyszemek magyar kôltôk verseibôl. Dr. Zsuffka Viktor

(San Francisco, CA) irodalmi estje. Elôadâs utân dr. mtéz Aes
Imréné zongoramûvésznô Bartôk Allegro Barbero és Chopin
Valse (As dur Op. 69. No. 1.) cîmû mûvét adja elô zongorân.

Mdjus 31.
A Magyar Târsasâg Szent Ldszlô tdrsasebédje a népszerû

Rhinelander vendéglô kûlôn termében. Ûnnepi megemlékezést
mond: Zdhony A. Jôzsef, a Szent Lâszlô Târsasâg USA III
kerûletének tartomânyvezetôje. Utâna dr. Molndr Zsigmond
vidâm csevegése kôvetkezik.

Lux Andrds:

BARTÔK BELA ZENEJEROL

Ezekben az években, az idén és jôvôre, kettôs centenâ-
riumot iinnepel a mûvelt vilâg: a két magyar mûvész, Bartôk
és Kodâly szûletésének évfordulôit, akik arany-betûkkel irtâk
be nevûket nemcsak a magyar, de az egész emberiség
tôrténetébe.

Addm Jenô szerint: "a zene korânak tûkôre". Ez valôban
igaz. Âm a szâzadfordulôn tapasztalt megtorpanâst és alkotô-
képtelenséget nemcsak a tôrténelem alakîtotta; hozzâjârult
ehhez a zenei igény és a zeneesztétika vâltozâsa is, amit a
kor mûzenéjének két jellegzetessége vâltott ki. Az egyik ma
gyar, a mâsik vilâgjelenség volt. Az elsô, a nemzeti célok
szolgâlatâba âlUtott és egyféle ritmusra szûkitett zene, a ver-
bunkos erôltetett egyeduralma, a mâsik, a nyugati értelem-



ben vett eurôpai zene kéthangû skâlâjânak zârtsâga és bi-
lincse. Szûkségét érzem, hogy ezt par szôban kôzelebbrôl is
megvilâgl tsam.

A toborzônak, ennek a gyônyôrû, de mégis csak egyféle
tâncritmusnak megvolt a maga nagyszerû tôrténelmi sze-
repe és kûldetése, amely a Râkôcziak korâtôl meghôditotta
a sziveket. Hires muzsikusok, beleértve cigânyainkat is, mint
Czinka Panna és Bihari Jânos, majd Lavotta, Rôzsavôlgyi,
Csermâk és Ruzicska vonôjâra tâncolt a magyar. Ez a zene utat
tort magânak a vokâlis mûfajba, az énekbe is egészen fel az
operahâz szinpadâra, amely Erkel Ferenc mûvészetében hôs-
korât élte, Liszt Ferenc virtuôzitâsa pedig a hangverseny-
termekben a csillagokig emelte. Mosonyi Mihâly kîsérlete-
zik, hogy klasszikus keretbe ôntse, de csak majd az egészen
fiatal Bartôk Bélânak sikerul szimfônikus formâban is
megszôlaltatnia e zenét. A vilâg, ha magyar zenérôl volt
szô, valôban csak erre az egyféle ritmusû zenénkre gondolt.
És ezzel, a nyugati zene szabâlyaival alkotott magyar vagy
helyesebben magyares mûzenével, sajnos, sokan visszaéltek,
nem tôrôdtek a magyar nyelv karakterével, a nyelv zengé-
sével, az értelmi hangsûllyal, amely hibâba még Egressy Béni
is beleesett. Ezt veszi észre késôbb Kodâly, aki nemcsak
nagyszerû zenekôltô, de kivâlô nyelvész is volt. Az ô énekes
toborzôiban mâr egészen mas muzsikât ir, amely zene egyutt
cseng ûjra a nyelv természetes zengésével. Kodâly vissza-
helyezi a nyelvet ôsi jogâba. Gondoljunk csak "A csitâri he-
gyek alatt" pompas nyelvi és zenei egységére.

A mâsik megkôtôttséget a nyugati zene harmonizâlâ-
sâban kell keresnûnk, amely a skâla ôtôdik dominâns,
diszitôjében a terc és a feloldô vagy hazavezetô hetedik han-
gokra épûlt. Ez az egyébként szép csengésû, de kicsi zenei
szôkincs uralta a nyugati zenét, aminek tûrhetetlenségén
olyan ôriâsok, mint Haydn, Mozart és Beethoven zseniâ-
lisan ûgy segîtettek, hogy egyik hangnembôl âtcsûsztattâk
(modulâltâk) a mâsikba a dallamvezetést. Ez azonban csak
ideig-ôrâig hozott megoldâst. Wagner "Istenek alkonya" utân
valôban szellemi sôtétség borult Eurôpa zenéjére. A vâlsâg
olyan sûlyos lett, hogy nem egy gondolkodô tette fel a kér-
dést: lesz-e kiût? A reneszânsz fehér embere végleg kiejti



kezébôl a kultûra fâklyâjât és magât a szinesek egyik vâlfa-
jâvâ degradâlja?

És ebben a nagyon is vâlsâgos pillanatban, a zenei
szellemfejlôdés drâmai utolsô percében a magyar Bartok Béla
megtalâlta a megoldâst nemcsak a magyar, de az egész em-
beriség zenekultûrâjânak fejleszthetôségére, a zenei szôkincs
soha nem sejtett gazdagîtâsâra.

Tôrtént pedig 1904 nyarân Gômôr megyében, Gerlice-
pusztân, aboi a fiatal mûvész egyéves eurôpai tanulmânyût
és szereplések fâradalmait a puszta csendjében kîvânta
kipihenni. Ide fizetô vendégségbe jôtt, ahol az ôdon kastély
tulajdonosa nyaralôknak bérbe adta a szobâkat, s kony-
hâja remek falusi kosztot kinâlt tisztességes ârért. Bartôk
nemcsak a nyarat, de az ôsz nagy részét is itt, a vilâg zajâ-
tôl tâvol tôltôtte; remélte, hogy nemcsak kipihenheti magât,
de ihletet is kap az alkotâshoz. Még zongorâjât is ide hozat-
ta. Nagy sétâkat tett a parkban vagy a kôzeli erdôkben és
gyônyôrkôdôtt a fôldeken dolgozô tôt fôldmûvesek éneké-
ben; s noha nyelvûket akkor még nem értette, par dalukat
azért lejegyezte. Két nagyobb szabâsû mûvén dolgozott a
kovetkezô év hangversenyei mûsorâhoz, mint a Rapszôdia
zenekari vâltozatân és a Zongoraôtôsén. Vontatottan ment a
munka ezeknek a verbunkos szellemben fogant mûveknek
komponâlâsân. És ekkor tôrtént életében az a sorsfordulô,
amely elhatârozô és meghatârozô lett tovâbbi munkâssâ-
gâra, amit a Bartôk-kutatâs "gerlicepusztai epizod"-nzk
nevez. A hatâst kivâltô kôrûlmény véletlennek lâtszik és Bar
tôk életdrâmâjâban "deus ex machina"-féle indokolatlan-
sâgnak is tûnhet, de ha kôzelebbrôl megvizsgâljuk a kôrûl-
ményeket, akkor ezt tagadnunk kell, mert a visszavonult-
sâgnak mâs oka is volt, nemcsak a fâradtsâg. Bartôk mû-
vészi vajûdâsâban kereste a csendet, amikor kutatta ônmagât
és a zenei nyelv kibontakozâsânak lehetôségét abbôl a kettôs
megkôtôttségbôl, amelyrôl mâr szôltunk. Éles fûllel figyelt
minden kûlsô és belsô hangra, és csak idô kérdése volt, hogy azt
meg is talâlja. Lâszlô Ferenc kolozsvâri Bartôk-kutatô mû-
vébôl tudtuk meg, hogy Gerlicepusztân egy minisztériumi
tisztviselô csalâdja is nyaralt. A csalâd magâval hozta a
gyermekére vigyâzô Dôsa Lidi székely pesztonkât is. Ez a
tizennyolc éves leâny a szomszéd szobâk egyikében tett-vett



és a maga szôrakozâsâra énekelt, ami âthallatszott a csend.-
ben dolgozô mûvész szobâjâba is. Bartôkot villâmûtésként
érte e dal; ilyent még nem hallott. Lélegzetét is visszafojtva
figyelt. Kûlônôsen a finom hajlîtâsok lepték meg. Azonnal
papîrra vetette a dallamot. A zeneelméletet tôkéletesen is-
merô Bartok azonnal lâtta, hogy ez a dal semmiféle nyu-
gati dûr vagy moll skâlâban sem irhatô le, mivel az alapdal-
lam az ôt hangû, ôsi pentatônikus skâlâban mozgott. Szinte
feltépte az ajtôt és izgatottan kérdezte a leânyt, hogy bol
tanulta ezt a dalt. A leâny csak irult-pirult szemérmesen,
mint akit megleptek, mint akinek bepillantottak érzelmei
féltve ôrzôtt titkâba, hiszen lehet, hogy honvâgya volt feny-
ves illatû kis faluja, Kibéd utân, de lehet, hogy valaki na-
gyon is hiânyzott az életébôl. A felelet egyszerû volt: "Az ides-
tôl, meg ôreganyâmtôl". Bartok a zongorâhoz hivta a lânyt,
leûtôtt egy hangot és kérte, hogy ismételje meg azt ének-
ben. Aztân egy sor kûlônbôzô félhang kôvetkezett. A leâny-
nak tôkéletes volt a hallâsa. S Bartok ekkor dôbbent a nagy
felfedezésre, mert a kûlonleges értelemzârô félhangok és
hajlîtâsok nem hamis hangok voltak, nem a tanulatlan nép
muzsikâlatlansâgânak vagy primitîv hallôképességének az
eredményei, mint ahogy ezt eddig mâsok feltételezték, ha-
nem tudatalatti szépérzékének egyenes kifejezései, a dal-
lam dlszîtô elemei. A régebbi gyûjtôk, akik lekottâztak egy-
egy népdalt, elkôvették azt a borzalmas hibât, hogy "bele-
javltottak" a hallott dallamba csak azért, hogy a nyugati
zene skâlâiha szoïithassâk és kényszerlthessék az ôsi dalla-
mot. Ezzel persze teljesen eltorzltottâk annak lényegét, tônk-
retették ôsszes zamatât.

Érdekes, hogy a gerlicepusztai epizôd fôszereplôje, Dosa
Lidi neve elôszôr Kodâly îrâsa alapjân tévesen kerûlt he a
magyar zenetôrténethe. Kodâly ugyanis ûgy tudta vagy vél-
te, hogy Dosa Lidi Bartok râkospalotai hâztartâsâha szegô-
dôtt a Székelyfôldrôl. Ez a tévedés mellékes és nem is lényeg-
hevâgô. A legfontosahh sorsirânyltô az a felfedezés volt,
hogy az ismeretlen idôk titkâhôl megmentett ôsi népdal,
amely a nyugati zenéhez szokott vârosi fûlnek az elsô hal-
lâsra talân furcsânak tûnhetik — Âdâm Jenô szerint "benne
kristâlyosodott a szépség" —, "a nép ajkân olyan, mint
patyolat-tisztâra mosott, hôfehér kendôhe takargatott, ôdon



édesség." Kôltészeti vonatkozâsban megfoghatatlan csoda
és titok, amin Kôlcsey és Vôrôsmarty is csak tôpreng és Csoôri
Sândor "Szântottam gyôpôt" cimmel a népdalrôl îrt eszté-
dkai mûvében leméri, hogy Petôfï is csak megkôzelîteni
tudta a népdal titkât, de megfejteni mâr nem. Bartôk is érzi e
titok sûlyât és ezért ezeket a dalokat szinte érintetlenûl, a
maguk nagyszerû egyszerûségében kôzli Kodâllyal kôzôs elsô
kiadvânyâban. Az éneket kîsérô zongorahang valôban nem
is kîséret, hanem az ének nyomân a zeneszerzô élményének
visszhang-akkordjai. (Ilyen ôsi dal a "Régi keserves"). (1)

Bartôk felfedezését kôzôlni és megvitatni kîvânja vala-
kivel. Hallott egy kitûnô ôsszhangzattani tanârsegédrôl,
Koddly Zoltdnrôl, akirôl azt mondtâk, hogy a néprajzban
is otthonos. Ôt keresi fel. Talâlkozâsaik pontos kronolôgi-
âjât Eôsze Lâszlô nyomozta ki és kôzôlte "Kodâly Zoltân éle-
tének krônikâja" cimû, 1977-ben megjelent kôtetében.A
két mûvész ezeken a talâlkozâsokon kôt életre szôlô barât-
sâgot. Elhatârozzâk, bogy megfogadjâk Liszt Ferenc tanâ-
csât, és elhatârozâsukat valôra is vâltjâk. Kimennek az or-
szâg legeldugottabb vidékeire, hogy ôsszegyûjtsék, amit az
egyszerû nép énekel.

A magyar géniusz csodâlatos alkata volt ez a két szellem-
ôriâs, pompas telivérû kettôsfogat. Nemcsak a nemzeti ze-
nekultusz kâtyûba ragadt szekerét rântottâk ki a sârbôl, de
nagy lendûletet adtak az egész emberiség zenemûvészete to-
vâbbfejleszthetôségének is. Mindkettô nemcsak tôkéletesen
képzett, kitûnô muzsikus, de kûlôn-kûlôn mâs talentumok-
kal is megâldott volt. Kodâly nyelvész és a néprajzban jâr-
tas, mîg Bartôk a természet tôrvényeit szemlélô, a skrupu-
lussâgig pedâns logikus tehetség, aki a meglâtott részletek-
bôl zseniâlisan tudott kôvetkeztetni a nagyobb egészre. Meg-
âllapîtâsait a tudomânyos ôsszehasonlitô népzenekutatâs
tôrvényeknek és axiômâknak tekinti. Kodâly munkaterû-
lete a magyar nyelvhatâron belûlre, illetve a rokonnépek
dalaival tôrtént ôsszvetésre korlâtozôdott, mig Bartôk ér-
deklôdése a szomszédos, sôt tâvoli népek dalânak vizsgâla-
târa is kiterjedt. Ezt politikai feszûltségek idején szemére
is vetették, pedig hosszû ûton csak igy volt bizonyithatô,
hogy egy-egy nép dalkincsében mennyi az eredeti és mennyi
a szomszédtôl âtvett vagy âthasonlitott dallam. Ma az egyes



népek és nemzetek kultûrâjânak kôlcsônhatâsât Bartok nélkûl
târgyilagosan lemérni elképzelhetetlen.

A gyûjtés eredménye ôriâsi, eddig ismeretlen nemzeti
kincset târt fel. A zenetudomâny ûgy tartotta addig nyil-
vân, hogy Eurôpa dalkultûrâja két forrâsbôl eredt. Az egyik
a pentatônikus skâlâjû gregôriân zsolozsmâk, mîg a mâsik
az ûn. nyugati dalkultûra hét hangû dûr és moll skâlâkban.
Es most hirtelen Eurôpa szivében jelentkezik egy harmadik
is, a magyar népzene, ami itt él mâr egy évezrede és ami
szintén pentatônikus skâlâjû és ezért ôsi dallamkincs azzal
a kûlônbséggel, hogy telîtve voit kûlônleges dîszîtmények-
kel. Tovâbbi ôriâsi meglepetés volt, hogy a népdalkutatâs
feltârt egy soha nem sejtett, fantasztikusan gazdag ritmus-
vilâgot, amit a néptâncokbôl hâmoztak ki a gyûjtôk. Igy
szûlettek meg az elsô feldolgozâsok. A "Gyermekeknek" irt
sorozat egyik szâma ûnnepélyes méltôsâggal indul, majd
hômpôlyôg, akâr egy Bach-fûga az egysoros dallamban,
aztân a visszatérô variâns meggyorsul, bûszke tâncléptek-
be megy ât, orgiâs forgâsba csap, hogy végul tûzijâtékban
robbanjon a semmibe. Egy mâsik szâmânak hangulata pâsz-
torjelenet. Csendes nyâri éjszakân tâvoli pâsztortûz mellett
a bôrduda a tilinkôt klséri. (2)

Hârom csîkorszâgi népdal feldolgozâsa — Demény Jânos
szerint — olyan, mint "hârom szâl vadvirâg". Igy talân csak
a hajladozô harangvirâg bôlogat vagy a szelid gyôngyvirâg
csilingel, avagy a kecses vadciklâmen bûvôl el bennûnket
szînével, bôdlt meg illatâval mohos sziklân, egekig érô
fenyvesek tôvében. (3)

Azt, hogy a népdalfeldolgozâsnak milyen ôriâsi kezdeti
nehézsége volt, a kôrusmû-feldolgozâsokban tudjuk legjob-
ban lemérni mind Koddly, mind Bartok mûvészetében. Az
elsôé talân kônnyebben érthetô, mert kôzvetlenebb, mîg
Bartôké robusztusabb, tômôrebb. Az egyszôlamû, mono-
fônikus dallam tôbbszôlamûvâ, polifônikussâ csak ûgy volt
feldolgozhatô a magyar nyelv zengéstôrvényeinek megsér-
tése nélkûl, ha a nagy példakép, Johann Sébastian Bach
môdszerét hasznositottâk. Ez azt jelentette, hogy az egyes
szôlamok dallammenete idôben eltolôdik és îgy fonôdik egy-
séges, szines szôvetté csomôpontokat képezve. Ezek a csomô-



pontok, funkciôs akkordok Bach patinas mûvészetében is
disszonânsak, amit Liszt Ferenc is észrevett és egyhâzzenei
mûveiben alkalmazott. Ezek az akkordok — Demény meg-
âllapîtâsa szerint — ûgy tartjâk ôssze a mûvet, mint kated-
râlisban az oszlopok a kupolât. (4)

A nyûlfarknyi "Kânon"-rôl, annak szépségérôl és jelen-
tôségérôl a Svâjcban élô Veress Sândor azt îrta, ha valami
vilâgkataklizma kôvetkeztében elpusztulna minden kotta
és csak ez a Kânon maradna fenn a jôvô szâmâra, akkor az
ezer évvel késôbbi ember ugyanûgy fogalmat alkothatna
magânak a XX. szâzad zenemûvészetérôl, mint ahogy mi
is fogalmat alkothattunk a British Museumben ôrzôtt sumér-
kânon alapjân korânak kultûrâjârôl.

Bartok I. zenekari szvitje, amely lezârja mûvészi fejlôdé-
sének elsô szakaszât, Bartôk "fâjdalmas gyermeke" volt, ami
sok félreértést és keserûséget okozott neki. Pedig gyônyôrû
képek sorât festi és talân Petôfi Sândor "Jânos vitéz"-ének
élményeit tômôriti szimfônikus formâban. A mû megkom-
ponâlâsa utân és a cimadâs elôtt valami nagyon fontos pszi-
cholôgiai vâltozâs tôrtént Bartôk mûvészi magatartâsâban.
Szinte lehûz egy fûggônyt sajât személye, az alkotô és teremt-
ménye, az alkotâs kôzôtt, "elvâgja a kôldôkzsinôrt" és a ma-
ga ûtjâra engedi a mûvet, ellentétben korâbbi mûveivel. A
cîmadâsban ezentùl szôban kifejezhetô semmiféle utalâst
sem ad a zene mondanivalôjârôl; szigorûan csak a mester-
ségbeli zenei formâkra utalô mûszavakkal ad tanâcsot; csak az
elôadâs technikai részére utal. A zenei mondanivalô meg-
fejtését teljesen a hallgatôra bizza.(5) Ez a mû Kodâly
Galântai tâncok cîmû darabjâval egyszintû, annak akâr iker-
testvére is lehetne. A hegedûszôlôban vagy a magas fekvésû
vonôsokban Iluskât vélhetjûk; Jânos vitézt az angolkûrt âb-
râzolja. Félreérthetetlen a mostoha rikâcsolâsa, toborzôjâ-
ban a nyalka huszârok bûszkesége, vitézsége. Az élet tavâ-
nâl lûktetô, csodâlatos muzsikâra tâncolnak a tûndérek.
Lobog a jôkedv, libben a szoknya, cseng a sarkantyû, s a
siron fakadt rôzsaszâlbôl az élet tavâban feltâmadô Iluska

hajlongva int Jancsija felé. Ezt a szimfônikus feldolgozâst
az egymâsra talâlô szerelmesek és a nâsznép tânca zârja be,
amelynek ôrvénylô jôkedve az egekig csap.



Dorâti Antal a Detroiti Szimfônikusok jâtékâban Bartôk
e mûvének megszôlaltatâsâval igy ûdvôzli a zenekôltô cen-
tenâriumât:

Reméljûk, hogy e zeneestûnknek lesz szerves folytatâsa
s tgy a fejlettebb mûveket is megismerhetjuk jôkedvû zene-
értôk ûtmutatâsa nyomdn. De nemcsak tovâbbi élmények-
kel gazdagodhatunk, hanem tudatossd vdlik Koddly meg-
dllapûdsa, hogy "nem lehet utolsô orszdg és nép, ahol ez a
zene megterem. "

A "Bartôkot hallgatom" cîmû ciklusbôl kiemelt gondo-
latsorral bûcsûzom. Ûgy târom elétek, ahogy 1978-ban
Bartôk mûvészete, magyarsâga és humânuma rezonâlt ben-
nem a lélek hûrjân:

Ûgy érzem,
és Neked is ûgy kell érezned,
de a tisztesség is azt kivânja,
hogy ma mâr kôtelességed
megismerni ôt,
ha magyarnak vallod magad!
Ôt, aki csontja velejéig
azonosîtotta lényegét
magyarsâgâval,

mely néphez Te is tartozol.

Bartôk elévûlhetetlen érdeme,
hogy leszâllt az Idô aknâiba,
s mint megszâllott bânyâsz,
âsottlâzasan

a mûlt betemetett târnâiban
meddô kôzeg kôzôtt
bujkâlô nemesérc utân,
mig râtalâlt a kincsre,
a régfelejtett dalra,
és napfényre hozta,
amit idô enyészete
még meghagyott.

Olvasd el, Kedves Barâtom,
"Bartôk Amerikai Évei"-t.

Biztosra veszem,
megrendit e mû,
mert Te is érezted testeden

a bizonytalan jôvôt.
Te is voltâl menekûlt,
és rokonsâgot talâlsz vele.

Râjôssz olyan dolgokra,
amik veled is megtôrténtek,
de kifejezni
nem volt képességed,
csak olyan kivételes

érzékeny lélek lâtta meg,
mint amilyen
Bartôk Béla volt.

S ekkor majd
valami kûlônôs

mâgneses erô hûz-von
bûvkôrébe,

zenéjéhez,
mint ahogy
velem is tette

hatalmâba keritve

teljesen.



Kinyîlik a fûled,
kifinomitod hallâsodat,
érzékeidet âtértékeled

és mint sôtét szobâban

felkattintanâd a lâmpât,
vilâgossâ lesz,
hogy amit tôle kapsz,
az mind igaz és gyônyôrû.

Erôsebbet dobban a szlved,
keményebb lesz gerinced,
tudatossâ lesz ûjra benned,
hogy magyarnak szûletni
kûldetés,

MEGJEGYZÉSEK:

a népek orszâgûtjân
fâjdalmas sorsverés,
szilârd jellemnek
âldott megverettetés.

Bartôk példâja ezt mutatja.
Segît vinni a terhet,
elviselni a keresztet,

kenyérrel viszonozni
az arcbavâgott kôvet,
bârhovâ vetett a sors,

embernek és magyarnak
megmaradni lehet!

1. Zenc: Régi keservek Sziklay Erika és Lantos Istvân elôadâsâban.
2. Zene: Gyerme/îeAne/î Bânki Dezsô jâtékâban.
3. Zene: Hdrom csikorszdginépdal. KocsisZohdin '}àté\ié.han.
4. Zene: Resteknek nôtàja és Cipôsûtés a Liszt Ferenc Akadémia Kamara-

i^ôrusânak és a Filharmôniai Târsasâg zenekarânak elôadâsâban Dorâti Antal
vezényletével.

5. Zene: Bartôk I. zenekari szvitje a Detoriti Szimfônikusok jâtékâban Dorâti
Antal vezényletével.

Sirehich Ldszlô:

KODÂLY ZOLTÂNRA EMLÉKEZÛNK

Kodâly Zoltânrôl rôvid, szabott idôben szôlani olyan
ôhajtâs, mint balladai szâlerdôt ôlelni magunkhoz. Néz-
zûnk fel reâ, lâssuk jelképében az embert, aki adatott né-
Pének. Idézzûk a kort, amelybe beleszûletett. Idézze a zene,
tninden korok lelkiségének leghivebb tiikre.

Forgott az idô kereke, 1900-ra vâltott. A kecskeméti
âllomâsfônôk fia, késôbb galântai, majd nagyszombati di-
âk a Zeneakadémiâra ment tanulni. A huszonkétéves ifjû-
nak megnylltak szemei. Nemzedékek helyett lâtott, szlvet
szorîtô szeretettel, elhatârozôan szânta életét nemzetének.
S megtôrtént nagy talâlkozâsa a népzenével. "Figyelmezze-



tek, erre visz az ût, ismerjétek meg. Ha szivére szoritjâtok
fûleteket, dobbanâsaibôl olyan zenét ôtvôzhettek, amit bât-
ran oda tehettek a népek kôzôs szellemi kincstârânak asz-
talâra!" Igazâért keményen megkûzdôtt.

Ugyan ki gondolta, hogy a komoly, szinte komor, szûk-
szavû fîatal férfi mit hordoz vâllân és szivében, hogy lelké-
ben a Psalmus Hungaricus jajkiâltô kôrusai viharoznak? (1)

Elindult elsô népdalgyûjtô ûtjâra. 1905-ben a Csallô-
kôznek, Mâtyâs kirâlyunk virâgoskertjének, a Mâtyusfôld-
nek tartott. Miként is irt az ôsi magyar telephelyekrôl?

"Ma Nâdszegen vagyok, kôzben egész napig mentem
ûgy, hogy nem lâttam falut, csak erdôket és réteket. Nem
hittem, hogjy ilyen gyônyôrû a Csallôkôz... Ezûst vlz (Kis
Duna), ezûstôs fûz és nyârfâk, ezùstôs rétek, hozzâ az ég
is ezûst szinû volt. A nyelvem is visszaszokott a csallôkôzi
beszédbe..."

Ennek az elsô népdalgyûjtô ûtjânak âllomâsai: Galânta,
Taksony, Felsôszeli, Pered, Zsigârd, Deâki, Farkasd, Nâd-
szeg, Dunaszerdahely, Dercsika és Guta. Az itt gyujtôtt mâs-
félszâz népdal kôzûl az "Ethnographia" "Màtydsfdldi gyûjtés
cimmel 15 dallamot kôzôl.

Râébred: nincs tôbbé egyedûl. Olyan târsa lett, aki azo-
nos célt tûzôtt maga elé. Olyan barât, aki vâllalja a meg-
prôbâltatâsokat, sorsât jôban-rosszban megosztja vele. Bartôk
Bélâval kôtôtt szôvetsége — ûgy érzi — kôltô tollâra Idvân-
kozik: van-e a mûvészetben nemesebb eszme, mint az a kôzôs
tôrekvésûk, hogy megûjîtsâk s egyben szebbé, jobbâ, iga-
zabbâ tegyék maguk kôrûl az egész magyar zenei életet?
Kôzôs tervet dolgoznak ki: felosztjâk egymâs kôzt a kutatâsi
terûletet. Kodâly északon és nyugaton folytatja a gyûjtést,
Bartôk Békésbôl indul Erdély felé. Micsoda élmény ûjra,
és mennyi fâradsâg! Ez az 1906-os ûtja valôsâgos kincses-
bânyâhoz vezeti. A neve: Zoboralja arrôl a hegyrôl, amely
az ôsi Nyitra fôlôtt emelkedik. Ûgy véli, hogy itt a magyar-
sâgnak igen régi tôrzse él mâr a honfoglalâs ôta. Erre enged
kôvetkeztetni az a sok-sok szép régi dallam, amit mâsutt
nem ismernek... Beed, Bodok, Ghymes, Kolon, Pogrâny,
Csitâr, Nyitragerencsér és Zsere kôzségekben sok-sok nép-
dalt vesz fel fonogrâfra, jegyez le fûzetébe. (2)



A zoboralji, mâs néven a "nyitra-barsi palôc félsziget"
falvaiban fellelt népzenei hagyomânyok gazdagsâgât mi sem
bizonyîtja jobban, mint az a tény, hogy Kodâly 1906-os
gyûjtôûtja utân 1917-ig csaknem minden esztendôben visz-
szatér erre az ôsi népdalkincses tâjra. Bartôk Béla 1924-ben
kiadott "A magyar népdal" cimû kônyvébôl tudjuk, hogy
Kodâly ezekben az években 16 zoboralji faluban 752 dalla-
mot jegyzett fel, illetve vett fonogrâf hengerre. (3)

Néprajzi kôzleményei az Ethnographia Néphit és Népszo-
kâsok rovatâban jelennek meg. A zoborvidéki népszokâsok-
rôl îrottakon, a szentivâni, virâgvasârnapi szokâsok ismer-
tetésén kîvûl ûjabb 33 dallamot tartalmaznak.

Bars, Hont, Nôgrâd, Gômôr megyében is gyûjt. Majd
1910 nyarân, 1912-ben Erdélyben, Bartôkkal 1914-ben a
bukovinai csângôknâl jâr.

Dalpdlyâzatot hirdetnek — Ady Endre jegyében. Kodâly
két kézzel ragadja meg az alkalmat.

"Fôlszâllott a pâva a vârmegyehâzâra,
Sok szegény legénynek szabadulâsâra".

Az ôsi pentaton melôdiât szôvi tovâbb — minden stîlus-
tôrés nélkûl — a sajât hangjân, akâr a kôltô a tôredéket a
sajât szavaival. A férfikarok a "Fort a vïldg"-ot éneklik —
orszdgszerte.

Ujabb kôrusokat îr hâromfajta egyûttesre. "A nagysza-
lontai kôszôntô"-t a gyermekeknek szânja, a "Mdtrai ké-
pek"-et a felnôtt vegyeskaroknak, a "Négy olasz madrigdl"-t
a nôi karoknak. Ezeket a "Székely keserves", az "Ôregek"
és a "Jêzus és a kufdrok" vegyes karaival koronâzza.

Toscanini sûrgônye: legkôzelebbi pesti hangversenyén
szeretne ûj Kodâly-mûvet vezényelni. Mit kiildjôn? A Psal-
must, a Hâry-szvitet âllandôan mûsoron tartjâk. A kérésnek
mégis eleget kell tenni. Elkûldi a "Nydrï esté"-t. A vâlasz
nem vârat sokâig magâra: "Szivbôl gratulâlok". Mâr nyom-
hatjâk is a plakâtokat: A New Yorki Eilharmonikusok hang-
versenye, vezényel Toscanini, mûsoron: Beethoven, Wagner,
Debussy, Rossini és — Kodâly Zoltân: "Nydri este". Késôbb
a "Pûnkôsdôlô" is magâval ragadja Toscaninit. A "Maros-
széki tdncok"-a.t Irja ât szimfonikus zenekarra. Messzi mûlt-
ban gyôkereznek: az egykori Tûndérorszâg képét idézik
fel.



A "Székely fonô" hôse a magyar nép, nemcsak dallamâ-
nak, szôvegének is alkotôja. Késôbb Milânôba kerûl, a h'ires
Scala szinpadâra, Londonban maga vezényli.

A Hâry-daljâték bemutatâsât Németh Istvân Lâszlô, a
pozsonyi Toldi, majd Bartôk Béla Dalkôr vezetôje - kibô-
vîtett énekkar és szimfonikus zenekar élén — hangverseny-
szerûen adja elô. Ezzel Pozsony az ôsszes magyar vârost
megelôzi.

A "Aarddz'ndid/t" a férfikarok mûsorât gazdagîtja.

Gyôkeres vâltozâst az ifjûsâgtôl remél. Neki îrja a Bicinia
Hungarica kis kétszôlamû énekeit, hogy bevezesse ôket a
laprôl olvasâs, a szolmizâlâs rejtelmeibe, a magyar zene
virâgoskertjébe. Munkâjânak eredményessé tételét, kûlônôsen
pedig az Éneklô Ifjûsâg mozgalmat Kerényi Gyôrgy, Kertész
Gyula segîtik. Utôbbi az "Énekszôban". "A magyar dallam-
tîpusok eredetének, forrâsainak felkutatâsâban Kodâly egészen
ûttôrô tudomânyos munkât végzett" —âllapitja meg Bartha
Dénes. "Az idevonatkozô irodalom ismeretében tûlzâs nel-
kûl elmondbatjuk, hogy nincs ma még egy kutatô Eurôpâ-
ban, aki a dallamvilâg anyagât jobban ismerné, mint Ko
dâly Zoltân." A lelkes Âdâm Jenô megszâllottan âll a Mester
mellett. A kitûnô karnagyok — Bârdos, Kerényi. Vâsârhelyi
—keze alatt az Éneklô Ifjûsâg margitszigeti hangversenyén
ragyognak a szemek, a tombolô lelkesedés elôszôUtja és kô-
rûlôleli Kodâlyt és Bartôkot. Fâradtan indulnak bazafelé a
boldoghittel: "Ifjû szivekben élekésmindig tovâbb!

Legfôbb gondja az Éneklô Ifjûsâg marad. Hangyerse-
nyein, ha csak teheti, részt vesz, gyakran vezényli is mûveit.
Ezek sorât szâmos ûj kôrussal gazdagîtja. A "Semmit ne bân-
kôdjâl", "Esti dal", "Ének Szent Istvân kirâlyrôl" tôbb vâl-
tozatban készûl el. "A semmit ne bânkôdjâl" Szkhârosi Hor-
vât Andrâs éneke. A XVI. szâzadi reformâtor a jobbâgyok
nagy pârtfogôja. Az ô szavait erôsiti fel az a nagyszabâsû
férfi kar, amelya nagykôrôsi tanitôképzô kôrusânak készûlt. A
koltôvel egyûtt a népet bâtoritja:

"Rajtad nem fog az pogâny ellenség,
Noha nehéz neked a rettenetesség. "

És vele kônyôrôg, akâr a P5a/mzz5-ban;
"Vedd el mâr mirôlunk az sok ellenséget,
Vedd ki mâr kôzûlûnk az sok gyûlôlséget. "



Budavâr visszafoglalâsânak 250. évfordulôjâra — fel-
kérésre — szôlônégyesre, vegyeskarra, orgonâra és zenekarra
îrt nagy mûvét, a "Budavâri Te Deum"-ot mutatjâk be a
koronâzô fôtemplomban.

Egykori galântai "mezitlâbas kis pajtâsaira" emlékezve
szerzé a Budapest! Filharmoniai Târsasâg 80. évfordulôjâ
ra a vilâgot bejârt Galdntai tdncok-2X. Ansermet példâul
Svâjcban viszi forrô sikerre, miként a Pâva-variâciôkat
Mengelberg. "Galântai népiskola, mezitlâbas kis pajtâsaim:
râtok gondolva irtam ezeket — mondja Kodâly a Bicinia
Hungarica szép bevezetôjében. — A Ti hangotok cseng fe-
lém ôtven év kôdén ât... Ha minket akkor effélékre megta-
nîtanak: be mâs életet teremthettûnk volna ebben a kis or-
szâgban. îgy azokra marad, akik most kezdik tanulni, hogy
nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten
ôsszedalolnak. Aztân mind tôbben, szâzan, ezren, mîg meg-
szôlal a nagy Harmônia, amiben mind egyek lehetiink. Ak
kor mondjuk csak igazân: Ôrvendjen az egész vilâg! — Me-
ritsûnk az eredeti forrâsokbôl. Ne legyiink szellemi gyarma-
ta egy orszâgnak se!"

Gyôzôtt Kodâly Zoltân? Beszédzârô szôlamnak tûnik.
Kevés! Nem kedvelte ô kûlônben sem a nagy szavakat. Az
tân meg gyôzni amûgy is valami lezârâst jelent. Az ô mun-
kâja nem zârult le, folytatôdik. Nézzûnk végig az egész ma
gyar nyelvteriileten, de az idegen vilâgban is. Mintha mon-
danâ: "Minek a kishitûség? A jôra valô igyekezet sohase hi-
âbavalôl Tenni a jôt — ez a feladat!" Igen — igen, ahogy
a Psalmus-hdLn szôl: az igazak megtartatnak.

Az ô hite — a nemzetnevelôé, Idtnoké — legyen mind-
nydjunké!

MEGJEGVZÉSEK;

1. Zene: Felszâllott a pava
2. Zene: A csitâri hegyek alatt
3. Zene: Két zoborvidéki népdal
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Megemlékezés Nagy Lajos kirdly haldldnak 600. évfordulôjdrôl
a clevelandi Magyar Szabadegyetem elôaddssorozatdban,

1982 dprilis 16-dn.

Amikor Nagy Lajos kirâlyunk halâlânak 600. évfordu-
lôjâra emlékezûnk, akaratlanul is Petôfi Sândor "A hazârôl"
cîmû kôlteménye jut eszûnkbe, amelynek 5. és 7. szakaszât
bevezetôként kûlônôs idôszerûséggel idézhetjûk:

Ne nézz ôsidre, ô, magyar,
Ki most sôtétségben vagy itt.
Ne nézz ôsidre, e napokra...
Szemeid gyôngék. A napfény megvakit.

Ô, nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében hûnyt el
Éjszak, kelet s dél hullôcsillaga.

A tôrténettudomdny mindent szigorû târgyilagossâg
szemûvegén ât vizsgâlô megdllapûdsa szerint észak, kelet
és dél hullôcsillaga ugyan kordntsem magyar tenger vizében
hunyt el, ahogy a kôltôi nagyltâs âllitja, de a magyar, "ki
most sôtétségben van itt", 600 évvel ezelôtt valôban nagy
volt-, és "nagy volt hatalma, birtoka" is. Nagysdgdt pedig
méltôképpen személyesltette meg 40 éven és 51 napon ât
uralkodô kirâlya, Nagy Lajos, aki a tôrténetirôk âltalânos
véleménye szerint a vilâghôditô Nagy Sândort, anyai agi
ôsei kôzûl pedig Szent Lâszlôt vallotta eszményképének,
valôjâban azonban Szent Istvdn példdjdt és apja nyomdo-
kait kôvette. Bel- és kûlpolitikai vonatkozâsban kétségtele-
nûl apja, Kâroly Robert nagyvonalû elgondolâsait valôsi-
totta meg, akârcsak Szent Istvân kirâly Géza fejedelemét;
vallâspolitikai téren viszont majdnem teljes egészében meg-
valôsitotta azt a hitbeli egységet, amelyre Szent Istvân is,
Szent Lâszlô is âllandôan tôrekedett.

Arra persze nem vâllalkozhatunk, hogy megemlékezésûnk
sorân a magyarsâg nemzeti nagysâgât, eurôpai tekintélyét



és vilâgviszonylatban is dôntô szerepét — akârcsak Nagy
Lajos kirâly uralkodâsânak idejére korlâtozottan is — 600
év tâvolâbôl magunk elé varâzsoljuk, ezért csak a legkiemel-
kedôbb teljesitményekre hivatkozunk. Ezek — nem éppen
idôrendben — a kôvetkezôk;

1. a balkâni hegemônia biztositâsa,
2. a nâpolyi kirâlysâg megszerzésére irânyulô tôrekvés,
3. az ôsiség intézményének bevezetése,
4. a vallâsi egység megvalôsitâsânak kîsérlete,
5. a pécsi egyetem megalapîtâsa,
6. a lengyel kirâlyi szék betôltése,
7. a torôk elôretôrés megakadâlyozâsa.

Mielôtt ezeket a magyar teljesîtményeket sorra vennénk,
Magyarorszâg akkori helyzetérôl és kfrâlyânak egyéniségé-
rôl kell rôviden szôlnunk.

Az Anjou-hâz uralomrajutâsâval Magyarorszâg a francia
szdrmazdsû eurôpai uralkodôcsalddok szôvetségének szer-
ves részévé lett, mâr 1335-ben a visegrâdi kongresszuson

Kôzép-Eurôpa sorsânak irânyitâsâban dôntô szerephez jutott.
A szôvetségi rendszeren ât francia részrôl kezdeményezett
vildghôdîtô tôrekvések azonosak voltak a magyarok elgon-
dolâsaival, amelyek môgôtt a vildgverô Attila és az elsô ke-
resztes hadjârat vezérévé vâlasztott Szent Ldszlô emléke
hûzôdott meg. Erre vonatkozôan rendkîvûl sokat mond az
az eredetelmélet is, amellyel Kâlti Mark székesfehérvâri
kanonok 1358-ban megkezdett "Képes Krônikâ"-jât beve-
zeti. E szerint Gomer, a frankok és Magôg, a hunok és ma
gyarok ose Jdfettôl szârmazott. Gomer utôdjai Trôjâba ke-
rûltek. Innen Pdris és annak fia, Francio Pannôniâba kôl-
tôzôtt, ahol Sicambria vârosât alapitotta meg. Paris és Francio
azonban tovâbb vândorolt s a Szajna partjân ûjabb vârost
alapîtott, amelynek aztân Pdrizs lett a neve. Ha tudjuk még,
hogy Sicambria (Acquincum, Ôbuda) az akkori felfogâs
szerint "Attila vârosa" volt, akkor nemcsak a francia-magyar
testvériség, hanem a francia eredetû vildguralmi tervek ma-
radéktalan elfogadâsa is érthetô és indokolt.

Magyarorszâg nemzetkôzi tekintélyét nôvelte a magyar
diplomâciai kar Eurôpa-szerte kifejtett lelkes tevékenysége,
a Nâpolyban és Avignonban ismertté lett, mesébe illô magyar



gazdagsâg és szinte korlâtlan bôkezûség, amelyet a zavar-
talanul egységes nemzet dldozatkészsége hozott létre és tett
lehetôvé.

A szellemi és anyagi javakban egyarânt erôs orszâg, egy
séges nemzet méltô kirâlya 1342 jûlius 21-én nem vdlasztâs,
hanem ôrôklés jogân az 1326 mârcius 5-én, Visegrâdon szû-
letett, mindôssze 16 éves Anjou Lajos, Kâroly Robert elsô-
szûlôtt fia lett. Édesanyja I. Ulâszlô lengyel kirâly leânya
volt. (1) A lehetô legjobb nevelésben részesûlt. Tôrténel-
met, politikai és jogi szakismereteket, hittudomânyt, csil-
lagâszatot és minden mâs szellemtudomânyt Neszmélyi
Mikiôs udvari paptôl és Lackfi Dénes ferencestôl tanult;
a lovaglâs, vadâszat, pârviadal, fegyverforgatâs és harci kûz-
delem gyakorlati ismereteit, valamint a lovagi és udvari élet
szokâsait, a jô fejedelem kôtelességeit Druget Miklôstôl,
Gyulafia Miklôstôl és Pohâros Pétertôl sajâtitotta el. A ma-
gyaron kîvûl francia, latin és német nyelven beszélt. Egy-
korû feljegyzések szerint termete szâlas, tekintete nyilt, dûs
haja és szakâlla gôndôr, arca vidàm, fellépése hatârozott,
modora megnyerô volt. Jegyese mâr 1338-ban Luxemburg
Margit, Kâroly morva ôrgrôf, a késôbbi cseh és német kirâly,
majd csâszâr 3 éves leânya lett, akivel 19 éves korâban, 1345-
ben kôtôtt hâzassâgot. (Menyasszonya ekkor még mindig
csak 10 éves gyermek volt.)

Trônralépése utân az Ârpâdok és apja kûlpolitikâjâhoz
hiven elsô gondja a balkâni hegemônia biztosîtâsa volt. A
macsôi és kucsôi bânsâgot, valamint Havaselvét hôdoltatta. (2)
Édesanyja ugyanekkor Nâpolyba utazott, hogy ott Lajos
ôccsének, Endre hercegnek biztosîtsa az 1332-ben megkô-
tôtt ôrôkôsôdési szerzôdés alapjân a kirâlyi trônt, amellyel
Kâroly Rôbert akkor még csupdn balkdni politikdjdt akarta
megerôsiteni. Az ôzvegy kirâlyné 21,000 mârka szinaranyat,
27,000 mârka eziistôt és félkôbôl aranypénzt vitt magâval. (3)

A balkâni hûbéres tartomânyok hôdoltatâsa egyébként
azért is fontosnak, sûrgôsnek lâtszott, mert a pâpa Lajos ki-
râlyt mâr 1343-ban kûlôn figyelmeztette a Balkânt fenye-
getô tôrôk veszélyre. Nagy Lajos azonban nem fejezhette
be feladatât, mert apôsa, Kâroly morva ôrgrôf kérésére
nagybâtyjât, Kâzmér lengyel kirâlyt kellett megsegitenie a



htvânok ellen vezetett keresztes hadjâratban. Amig seregei
északon jârtak, Velence megtâmadta Zâra vârosât. Zâra Lajos
magyar kirâlytôl és Endre nâpolyi trônôrôkôstôl kért segît-
séget. Endrét azonban ugyanekkor, 1345 szeptember 19-én
meggyilkoltâk. Nagy Lajos 80,000 fônyi haderôvel sietett
Zâra felmentésére, ârulâs kôvetkeztében azonban Velen-
cével szemben vâllalkozâsa eredménytelen maradt. Nagy Lajos
nem folytatta tovâbb a kûzdelmet, inkâbb a nâpolyi kérdés
fegyverrel valô megoldâsâra hatârozta el magât.

Gondos diplomâciai és katonai elôkészités utân hadjâ-
ratot indîtott Nâpoly ellen. 1347 november 11-én maga is
elindult Visegrâdrôl; december 24-én érkezett Aquilâba s
onnan valôsâgos diadalmenetben és szinte akadâlytalanul
Aversâba, ahol Durazzôi Kâroly herceget 1348 januâr 17-én
magyar udvari bîrôsâgânak kétszer is kimondott îtélete alap-
jân — nem Endre meggyilkolâsâért, hanem hûtlenség és
felségârulâs cîmén — kivégeztette. Januâr 24-én aztân
bevonult Nâpolyba és elfoglalta annak kirâlyi trônjât,
betôltôtte orszâgos méltôsâgait, majd két orszâgânak âllandô
és kôzvetlen ôsszekôttetését igyekezett hajôhad felâllîtâsâ-
val biztosîtani. Kôzben pestisjârvâny ("fekete halâl") pusztîtott
Itâliâban. Ezért Nagy Lajos mâjusban visszatért Magyar-
orszâgra, ahol ugyancsak a fekete halâl aratott elôbb
Erdélyben, aztân a Dunântûlon. A 13 éves kirâlynét is el-
ragadta. A kirâly ugyancsak megbetegedett, de életben
maradt.

Nâpolyban Nagy Lajos tâvozâsa utân megvâltozott a
helyzet. A magyar vârôrségek a keleti partokra szorultak,
a német zsoldosok âtpârtoltak az ellenséghez. Wolfhardt Ulrik
nâpolyi kormânyzô (4) kérésére Nagy Lajos gyors gâlyâkon
Lackfi Istvân vezetésével segélyhadat indîtott Nâpolyba,
amely gyôzelmet gyôzelem utân aratott. A nâpolyiak az
avignoni szentszék kôzvetîtésével fegyverszûnetet kértek. A
német zsoldosok azonban hârom havi elmaradt zsoldjuk mi-
att fellâzadtak, Lackfit el akartâk fogni, hogy Nâpolynak
âtadjâk. Lackfinak sikerûlt idejében kivâgnia magât. Ta-
nâcsâra a kirâly 1950 âprilisâban ûjra Itâliâba hajôzott;
15,000 magyar és 8000 német lovas, valamint 4000 itâliai
gyalogos élén induit Nâpoly ellen. Az ûtjâba esô vârakat



sorra hôdoltatta. Legtôbbszôr maga is vitézûl harcolt.
Augusztus 3-ân Aversa ostroma kôzben ugyanott, ahova a
meggyilkolt Endre herceg, majd a kivégzett Durazzôi Kâroly
holttestét kidobtâk, lâbân nyîllôvés érte. A nyilat alig tud-
tâk sebébôl kitépni. Sokâig beteg volt s mikor felgyôgyult,
lemondott elôbbi tervérôl. Rômâba ment, aboi nagy ôrôm-
mel fogadtâk s "a rômai nép urâ"-nak akartâk megtenni,
ô azonban ezt elhâritotta magâtôl; tôredelmes gyônâst vég-
zett; nâpolyi kirâlysâgât ônként visszaadta a pâpânak, mint
hûbérûrânak és hazatért.

A magyarsâg nemzeti egységét sem az évtizedes kûlfôldi
harc vér- és anyagi âldozata, sem a kirâly kudarca nem tud-
ta megbontani. Mert nagy volt akkor a magyar; nagy volt
hatalma, birtoka, de még nagyobb volt lelki ereje, kûlde-
téstudata és rendûletlen hite, amely az âldozatok tûzében
mindinkâbb megedzôdôtt, a vâllalt feladatok megoldâsa
elé gôrdûlô akadâlyok lekûzdésének megnehezûlésével arâ-
nyosan fokozôdott. Ennek talân legelsô jele a nemesi rendi
târsadalom egységében bontakozott ki. A kôzel mâsfél
szâzaddal korâbban, II. Endre uralkodâsa idején észlelt
nyugtalansâgnak, Tiborc panaszânak vagy Bânk bân elége-
detlenségének semmi nyoma sincs, mégis ekkor kerûl sor
az Aranybulla olyan môdositô megerôsitésére, amilyen II.
Endre kirâly 1222-ben kiadott kivâltsâglevelét valôban a
nemesi Magyarorszâg nagy jelentôségû szabadsâglevelévé tette,
a kûlfôldi harcok sorân bajtârsi szellemben gyakorlatilag
mâr egybeforrt, jogilag azonban egyes rétegei kôzt még min-
dig bizonyos ârnyalati kûlônbségekkel rendelkezô nemesi
rend tagjait pedig szârmazâsukra és vagyoni belyzetûkre
valô tekintet nélkûl teljesen egyenlô jogûakkâ minôsitette.
Az I35I. évi II. tôrvénycikk a leghatârozottabban megâlla-
pitotta ugyanis, hogy az orszâg hatârai kôzt lakô nemesek
"sub una et eadem libertate gratulentur" (egyetlen, azonos
szabadsâgot élveznek). Ez a rendelkezés nemcsak pâratlan
volt a maga nemében, hanem korât is megelôzte; joggal
tekinthetô a késôbbi âllampolgâri jogegyenlôség elsô meg-
nyilatkozâsi példâjânak is.

Vagyonjogi vonatkozâsban a tôrvény az ôsiség intézményét
vezette be, ezért inkâbb ôsiségi tôrvény néven ismeretes.



Ôrôkôsôdési szempontbôl ugyanis 1351-ig kûlônbség volt
a honfoglalâskor szerzett szdllâsbirtok és a kirâlytôl kapott
hûbéri jellegû adomânybirtok kôzt. Az elôbbit mindaddig
a nemzetség tagjai ôrôkôlték, amîg a nemzetségnek végér-
vényesen magva nem szakadt, legutolsô férfi leszârmazottja
is el nem hunyt. Az utôbbit az adomânyosnak rendszerint
csak egyenesâgi fiutôdjai ôrôkôlhették. Ezentûl az ôsiség
tôrvénye minden ôrôkôlt jôszâgra vonatkozott. Ebbôl viszont
ônként kôvetkezett, hogy a magyar fold magyar kézben
maradt, mert orôkôlt jôszâgât senki sem idegenîthette tôbbé
el, csak szerzeményi javaival rendelkezhetett ki-ki szabadon. A
vérségi kapcsolatok ereje fiutôd hiânyâban a leâny fûsîtâ-
sâval igyekezett az ôsi javakat megôrîzni. (5)

A nemesi târsadalom egységének intézményes megala-
pozâsân kîvûl Nagy Lajos kirâly korâban komoly kîsérletek
tôrténtek a vallâsi egység megvalôsitâsâra is. Ennek akkori-
ban nemcsak vilâgnézeti és hitbeli, hanem târsadalmi, gaz-
dasâgi, politikai, sôt katonai jelentôsége is volt. Nagy Lajos
kirâly nemcsak meggyôzôdéses vallâsossâgâbôl kifolyôlag,
hanem magyar és francia ôseinek hagyomânyaihoz hiven is
komoly téritô munkât végzett. Birodalma minden nemze-
tiségének katolikus hitre térîtésén fâradozott. Céljât leg-
tôbbszôr el is érte. "A tatârok hitére tévedt" (pogâny) kunok
és jâszok, a mohamedân magyarok, bolgârok és kunok az
ô uralkodâsa idején lettek rômai katolikusokkâ. A keleti
szakadârsâgot semmiképpen sem tûrte. Amikor a konstan-
tinâpolyi pâtriârka Hiakinthos gôrôgkeleti szerzetest Un-
.grovlachia (Magyar-Olâhorszâg) (6) érsekévé nevezte ki
s a havaselvi kolostorokbôl téritô papokat kûldôtt Erdélybe
s mâs magyar teriiletekre, az érseket papjaival egyûtt egy-
szerûen kiûzte. 1361-ben ugyanezt tette a zsidôkkal is, aki-
ket meg akart kereszteltetni, de szândékât "megâtalkodott
makacssâguk miatt keresztûl vinni nem tudta". A kûtfô
szavai szerint azonban "javaikat és uzsorâval szerzett vagyo-
nukat nem vette el" tôlûk. (7)

Téritôi kûldetését nemcsak Magyarorszâgon tôltôtte be
és hûbéres orszâgaiban folytatta, hanem a pogâny litvânok
ellen vezetett keresztes hadjâratban is részt vett. A balkâni
bogumilok (8) megtéritését kûlônôsen fontos feladatânak



tekintette. A bosnyâk Erzsébettel kôtôtt hâzassâgâval ugyan-
ûgy ezt a célt szolgâlta, mint ahogy a Pécsett 1367-ben meg-
alapîtott és 1402-ig virâgzô egyetemmel is az volt a szân-
déka, hogy Orbân pâpânak panaszkodô levele szerint "hi-
tetlen és félhitû népektôl kôriilvett orszâgâban" a hittudo-
mânyokban jârtas, hitterjesztésre alkalmas, mûvelt papok
kiképzésérôl gondoskodjék. (9)

Tôrténetlrôinknak âltalâban az a véleménye, hogy a
magyar egyetem alapitâsânak elsôdleges oka ugyanaz a né-
metellenes politikai irânyzat volt, amely a prâgai egyetem
hatâsânak ellensûlyozâsâra hivatott krakkôi és bécsi egye-
temé. Kétségtelen azonban, hogy magyar egyetem alapî-
tâsât Nagy Lajos az elôbbieket megelôzôen mâr 1360-ban
elhatârozta, székhelyét pedig azért tette Pécsre, hogy kôze-
lebb legyen a Balkânhoz, a bogumil eretnekség tûzfészké-
hez, amelynek kôzpontja Boszniâban volt.

Mindenesetre érdemes megemllteni, hogy Nagy Lajos
mâr 1356-ban îgéretet tett a pâpânak a boszniai bogumil
eretnekség elnyomâsâra s ugyanakkor az egyhâzi birtokokat
fosztogatô csapatok megrendszabâlyozâsâra. Ezért kapta "az
Egyhâz fôkapitânya" cimét. 1364-ben pedig, amikor a krak
kôi talâlkozôn Kâzmér lengyel s Nagy Lajos magyar kirâly,
valamint Rudolf osztrâk herceg elhatârozza a lengyel, ma
gyar és osztrâk egyetem megalapitâsât, arra vonatkozôan is
megegyezés tôrténik, hogy a balkâni bogumilok eretneksé-
gét keresztes hadjârattal elfojtjâk, a mindinkâbb tért hôditô
tôrôkôk elôrenyomulâsâtpedig megakadâlyozzâk. A magyarok
az utôbbi két feladat megoldâsâval âtmenetileg is egyedûl
maradnak, de mindkettôt még az egyetemalapitâs elôtt
kénytelenek legalâbb megkisérelni. A pécsi egyetem meg-
alapîtâsa ezért késik 1367-ig.

A balkâni hegemônia biztosîtâsâra vaskôvetkezetesség-
gel hamarosan sor kerûl. Ebben sem a magyarokat, sem
kirâlyukat korântsem akadâlyozza az 1370-ben megvalô-
sulô magyar-lengyel személyi szôvetség (personâlis uniô),
amikor Nagy Kâzmér lengyel trônjât az 1332-ben megkô-
tôtt ôrôkôsôdési âllamszerzôdés értelmében Nagy Lajos ma
gyar kirâly foglalja el. A magyarok ugyan sokra tartottâk,
hogy uralkodôjuk lengyel kirâly is lett, és még tôbbet remél-



tek az akkori Kôzép-Eurôpa két leghatalmasabb orszâgâ-
nak perszonâlis uniôjâtôl, amelynek megvalôsulâsâért év-
tizedeken ât sok vér- és anyagi âldozatot hoztak, reményûk-
ben azonban csalôdtak. Nagy Lajos uralkodâsa Lengyel-
orszâgban magyar vonatkozdsban jelentéktelen maradt,
csak ûjabb âldozatokat kîvânt és ismételt nehézségeket oko-
zott. Maga Nagy Lajos alig tartôzkodott Lengyelorszâgban.
Helytartôjâul édesanyjât, I. Ulâszlô kirâly leânyât és az ép-
pen elhunyt Kâzmér kirâly nôvérét, majd az ugyancsak len-
gyel kirâlyi csalâdbôl szârmazô Oppeini Lâszlô herceget tet-
te meg, a lengyeleknek azonban egyik sem tetszett. Erzsébet
ellen fel is lâzadtak s miutân 160 fôbôl âllô magyar testôr-
ségét felkoncoltâk, menekûlésre kényszerîtették.

Pedig Nagy Lajos Lengyelorszâgban sohasem kîvânt
iTiâs lenni, mint lengyel kirâly, s mint ilyen, a lengyel neme-
seknek mâr 1374-ben, a Kassân megtartott lengyel orszâg-
•Çyulésen kiadott "nagy kivâltsâglevél"-lel igen lényeges ked-
vezményeket biztositott. Ennél tovâbb nem is ment, mert
figyelme mindinkâbb a Balkân felé fordult, ahonnan a tô-
fôk elôrenyomulâs veszélye egyre inkâbb fenyegetôvé vâlt.
XI. Gergely pâpa ugyanebben az évben, 1374-ben keresz-
tes hadjâratot hirdetett a tôrôkôk ellen s annak vezetését —
az egész keresztény vilâggal egyûtt — Nagy Lajostôl vârta.
Erthetô tehât, hogy Nagy Lajos békét kôtôtt Velencével,
szôvetségre lépett a nâpolyi kirâlysâggal, amelynek trônjâ-
fa Johanna elmozdîtâsa, majd megfojtâsa utân végûl is Nagy
Lajos nevelt fia, Kis Kâroly keriilt, a balkâni magyar hûbé-
tes orszâgokat pedig békés ûton vagy fegyverrel a Szent Ko-
rona fennhatôsâga alâ vonta, a Fekete-tengertôl az Adriâig
minden népet védelmébe vett.

1377 âprilis havânak derekân 40,000 fônyi sereggel a
Balkânra vonult, aboi Murâd tôrôk szultân és a "hitetlen"
Sismân dél-bulgâriai câr ugyancsak 40,000 fônyi serege fe-
lett fényes gyôzelmet aratott. Diadalât levélben kôzôlte XL
Gergely pâpâval és Carrara Eerenccel, Pâdova urâval, a kô-
vetkezô évben pedig a stâjerorszâgi Mâriacell bûcsûjârô-
helyére tett zarândoklatâval s a kegyhely bôkezû megado-
rnânyozâsâval kôszônte meg Istennek. És azôta Mâriacell
temploma immâr bat évszâzadon ât tanûsitja, hogy Nagy



Lajos magyar kirâly volt az elsô, aki a kereszténység védel-
mében gyôzelmet aratott a tôrôk felett, mint ahogy a déli
harangszô 500 éve hirdeti a hôs Hunyadi Jânos (Kapisztrân
Szent Jânos keresztes vitézeivel egyiitt kivivott) nândorfehér-
vâri magyar gyôzelmét ugyancsak a tôrôk felett.

Akadnak tôrténetîrôk, akiket Nagy Lajos gyôzelme nem
elégît ki. Hat évszâzad mûltân szemrehânyâst tesznek neki,
hogy miért nem aknâzta ki jobban emlîtett balkâni diada-
iât. Hôman Bâlint azt hozza fel mentségûl, hogy nem is-
merte, nem ismerhette fel a tôrôk veszedelem igazi nagysâ-
gât. Mi nem fogadhatjuk el ezeket az érveléseket. Velence,
Krakkô és Nâpoly ugyanis annyi gondot okozott a magya-
roknak, hogy a tovâbbi balkâni harc egyszerûen képtelen-
séggé lett szâmukra. De a tôrôk tîz éven ât nem is tâmadta
tôbbé az orszâg hûbéres tartomânyait.

A kirâlyt Velence hôdoltatâsân, valamint a lengyel és
nâpolyi kérdések megoldâsân kivûl a trônôrôkôsôdés ûjabb
rendezése foglalkoztatta, mivel legidôsebb leânya, Katalm
1378-ban vâratlanul eihunyt, a kôvetkezô évben trônra kerùlt
ûj német kirâly, Vencel (10) pedig — miutân felismerte a
fenyegetô tôrôk veszélyt — Magyar- és Lengyelorszâg erejé-
nek egyesîtése céljâbôl azt kivânta, hogy mindkét trônra
Nagy Lajos idôsebb leânya, Mâria, Luxemburg Zsigmond
jegyese kerûljôn. A megoldâs reâlpolitikai ésszerûségét sem-
mi sem bizonyitja jobban, mint az a tény, hogy ehhez Lipôt
osztrâk herceg is hozzâjârult, noha a terv megvalôsitâsa ese-
tén fia, Vilmos herceg, Nagy Lajos kisebbik leânyânak,
Hedvignek jegyese elesett a lengyel korona megszerzésének
iehetôségétôl. Mindez akkor tôrtént, amikor mâr a lengye-
lek tudomâsul vették, hogy Nagy Lajos halâla utân orszâguk
trônjât Hedvigôrôkli.

1382 jûlius havâban Nagy Lajos kirâly Zôlyomba hîvta
ôssze a lengyel orszâggyûlést. Jûlius 21-én ott ûlte meg ma
gyar kirâllyâ koronâzâsânak 40. évfordulôjât, aztân elfo-
gadtatta a lengyel rendekkel Mâria trônôrôklési jogât. A
lengyel rendek mindjârt ûnnepélyesen hôdoltak is Mâria és
jegyese, Zsigmond elôtt, mint a lengyel korona vâromânyo-
sai elôtt. (11)

Nagy Lajos ekkor mâr hosszabb idô 6ta betegeskedett.



Valami kozelebbrôl fel nem ismerhetô, lepra-szerû beteg-
ség kmozta. A zôlyomi orszâggyûlés végére egészségi âlla-
pota mâr annyira megromlott, hogy a Budâra vivo hosz-
szabb ût fâradalmaira nem vâllalkozhatott. Nagyszombatban
megpihent. 1382 szeptember 10-én ott is hunyt el. Csodâ-
latos véletlen folytân éppen abban a kis vârosban, amely-
nek falai kôzt 1635-ben Pâzmâny Péter bîboros alapîtott
egyetemet.

Halâlakor Magyarorszâg mélységes szomorûsâggal és
a pôtolhatatlan emberi nagysâg elmûlâsa felett érzett ôszin-
te fâjdalommal siratta egyik legnagyobb, de kétségtelenùl
leghatalmasabb kirdlyàt-, Kôzép-Eurôpa tôbbi orszâga pe-
dig a vilâgtôrténelem egyik valôban kivâlô, "nagy" uralko-
dôjât, aki sajât orszâgâbôl, szûkebb vilâgâbôl messze kima-
gaslott, négy évtizeden ât eurôpai vonatkozâsban is dôntô
szerepet tôltôtt be.

Halâlânak 600. évfordulôjân teljesîtményeire jogos bûsz-
keséggel gondolhatunk, mert nemcsak elôdei orszâgânak
hatârait âllîtotta helyre, nemcsak a hûbéres tartomânyo-
kat hôdoltatta délen, keleten és északon ûjbôl, hanem a
magyar-nâpolyi és magyar-lengyel szôvetséget is megvalô-
sitotta. Magyar tengernagyi méltôsâgot létesîtett, sôt ma
gyar tengeri haderôt is szervezett. (12) Fellenditette a tôr-
ténetîrâst, tért nyitott a humanista reneszânsz mûvelôdés
szâmâra és lehetôséget biztositott a képzômûvészetek virâg-
zâsâra. (13)

"Pâpâk és csâszârok, francia és angol kirâlyok keresték
barâtsâgât és szôvetségét s a kisebb hatalmak pârtfogô tâ-
mogatâsât. És uralkodâsa idején vâlt valôra Ârpâd-hâzi ki-
râlyaink régi âlma: a kôzépkori magyar nagyhatalom".

Meg kell azonban âllapîtanunk azt is, hogy a valôban
és kivételesen nagy kirâly minden erôfeszîtése hiâbavalô
lett voina, ha nem âllt volna môgôtte a magyarsàg egységes
ereje, minden âldozatra kész, ônzetlen és eiszânt akarata. Nagy
Lajos kirâly csak a magyarsàg nagysdgdnak megtestesûôje
és megszemélyesûôje volt, Arany Jânos meghatârozâsa sze- -
rint "az orszdg szdmadôja". Kirâly volt, akinek dicsôsége a
népet emelte fel. Uralkodô, akinek bôkezûsége a magyar
sàg jô hîrét nôvelte. Ûr, akinek mûveltsége és gazdagsâga



népének szellemi és anyagi javait gyarapîtotta. Hadvezér,
akit fenntartâs nélkûl kôvetett az orszâg népe, akiért szîve-
sen ontotta vérét. (A monda szerint a nâpolyi hadjârat so-
rân parancsâra habozâs nélkûl ugratott egyik lovas legénye
a folyô vizébe, hogy kikémlelje, bol lehet azon âtgâzolni.
Az ôrvénylô âr azonban elragadta. Amikor ezt Nagy Lajos
lâtta, utâna ugratott és kimentette vitézét.) És szent fejedelem
volt, az Egyhâz fôkapitânya, Isten orszâgânak hîvô harcosa,
akit fôtisztviselôi, kôvetei, katonâi, polgâri alattvalôi egy-
arânt hûséges hittel kôvettek, rendûletlen bizalommal szol-
gâltak, mert benne ônmagukat lâttâk, vele egyûtt éreztek
és akartak, mert boldogulâsukat és nagysâgukat is tôle vâr-
tâk és remélték.

Ez volt a magyar élet aranykora, amelyrôl AranyJdnos, aki
tôrténetesen éppen 100 éwel ezelôtt balt meg, a "Toldi",
"Toldi estéje", "Toldi szerelme" és a "Daliâs idôk" zengô-
bongô rimeivel rajzolt utolérhetetlen mûvészettel gyônyôrû
képet. Nagy Lajos kirâly halâlânak 600. évfordulôjârôl,
magyar nemzeti nagylétûnk aranykorârôl ma is Arany
kôltészetének mûltunk ôrôk értékû emlékkincseibôl ôtvôzôtt
aranyveretû alkotâsai emlékeznek meg igazân és méltôkép-

Mint AranyJdnos mondja, (14) ma csak

Visszanéz a magyar, sôhajtva néz vissza.
Te dicsô hajdankor, fényes napjaidra;
Szomorû tallôjân ôsi hirnevének,
Hej, csak ûgy bôngéz mâr valamit — mesének.

Ne feledjûk azonban, hogy minden mesének tanulsâga
van. Ennek a kôltôi "mesének", s a mi szerény tôrténeti meg-
emlékezésûnknek is megvan a maga tanulsâga:

hitunk ereje,
mûltunk ihlete,
fajtdnk egysége

ûj csoddt mûvelhet és megint naggyd tehetia magyart.



JEGYZETEK

(1) Nagy Lajos szârmazâsa mind apai, mind anyai âgon IV. Béla magyar
kirâlyig visszavezcthetô. Apai âgon IV. Béla fiânak, V. Istvânnak iQabbik leânya,
Maria. II. Kâroly sziciliai kirâly felesége lett. Ettôl sziiletett fia, Martell Kâroly
III Endre halâla utân mâr mint az Ârpâd-hâz leânyâgi leszârmazottja, magyar
trônkôvetelôként lépett fel. de csak fia, Kâroly Robert, Nagy Lajos apja lett az
elsô Anjou-hâzi magyar kirâly. Anyai âgon IV. Béla kirâly heted'k leânya, Jolân,
Kalisi Bolesziâv lengyel herceghez ment férjhez. Ennek leânyât, Hedviget Lokietek
Ulâszlô vettc fcleségul. A tôle sziiletett Erzsébet lett aztân Kâroly Rôbert magyar
kirâlyfelesége és Nagy Lajos édesanyja.

(2) A macsôi bdnsdg a Szâva és a Duna vonalâtôl délre, nyugaton a Drinâig,
keleten a Moravâig, délen Szerbiâtôl északra a kragujevâci és valjevôi hegyekig
terjedt, Nândorfehérvâr (a mai Belgrâd) is benne foglalt helyet. A kucsôi bdnsdg
a Morava vôlgyében (a macsôi bânsâgtôl keletre) Barancs és Kucsevo vidékét fog-
lalta magâban. Havaselve Olâhorszâg régi magyar neve. Az Ârpâdok korâban
Kumania (Kunorszâg) néven volt ismeretes.

(3) A mârka (latinosan marca) eredetileg az arany és az eziist sùlyânak mérték-
<^Sysége volt, amelyet a kôzépkorban az egész Nyugat-Eurôpâban hasznâltak. Ez
a mértékegység elméletileg 8 unciâval volt egyenlô értékû, gyakorlatilag azonban a
kôzépkorban sokszor vâltozott. Az uncia sùlyértéke is 28.4 és 31.1 gramm kôzt
mgadozott. Ennek megfelelôen a mdrka sùlyértéke 227.2 és 248.8 gramm kôzt
vâltakozott. A 21,000 mârka arany tehât 4771.2 és 5,224.8 kg kôzt lehetett, a
27,000 mârka ezûst pedig 6134.4 és 6717.6 kg kôzt mozoghatott. Meg kell még
jegyezniink, hogy az arany és ezûst értékének arânya I35I-ben 1:12.3 volt. - 1320
kôrûl Magyarorszâgon kb. 35-féle hazai és kûlfôldi pénz volt forgalomban. Arany-
pénzt mâr Kâroly Rôbert 1325-ben kezdett veretni. Nagy Lajos arany forintjânak
szinsûlya 3.52 gramm volt. A félkôbôlnyi aranypénz kôzelebbi értékének megha-
tarozâsa nehéz, mert a kôbôl koronként és helyenként vâltozô nagysâgû ûrmér-
ték volt, amely példâul Erdélyben 64 bécsi pintet, Pozsonyban 62.5, Pesten pedig
93.7 litert tett ki.

(4) Wolfhardt Ulrik a német zsoldosok kapitânya volt, akit Nagy Lajos — elsô
nâpolyi hadjârata és hazatérése utân —âlUtott a nâpolyikormânyzatélére.

(5) Fiûsitds esetén kirâlyi engedély alapjân az utolsô fiutôd halâla utân a bir-
tokot a csalâd valamelyik nôi leszârmazottja — rendszerint az utolsô birtokos férfi
leânya vagy nôvére — ôrôkôlte.

(6) Ungrovlachia a Havaselvével azonos Olâhorszâg konstantinâpolyi elnevezése.
(7) Hôman Bdlinl: Magyar Tôrténet, IL kôtet, 244. oldal.
(8) A bogumil eretnekség megalapîtôja Bogumil vagy Bogomil pauliciânus

pap volt, akirôl jôformân csak annyit tudunk, hogy Péter bolgâr câr uralkodâsa
idején (927 és 969 kôzt) mûkôdôtt és irta meg a rôla elnevezett, csak lâtszôlag
keresztény szekta apokrif szent kônyveit. Tanai Mânes perzsa mâgus vallâsi téte-
lein alapultak, amelyekbôl a manicheusok szektâja fejlôdôtt. (Érdemes megemlîteni,
hogy 374-tôl 383-ig Szent Âgoston is a manicheusok szektâjâhoz tartozott.) A
VIL szâzad mâsodik felében az ôrményorszâgi Kibossa vârosâban ûj eretnekség
tâmadt, amely a Szentirâsbôl lényegében csak Szent Pâl apostol leveleit fogadta
el, ezért kôvetôit pauliciânusoknak nevezték. Bogumil, mint ennek az eretnek-
ségnek papja, azt hirdette, hogy a lâthatatlan (szellemi) vilâg az ember lelkével
egyûtt Isten teremtménye, a lâthatô (anyagi) vilâg ellenben az ember testével
egyutt a gonosz lélek, az ôrdôg alkotâsa. Veszedelmes târsadalomfelforgatô elveket



vallott, amelyek fôként a délszlâv orszâgokban terjedtek. Boszniâban az eretnekség
mâr a XIV. szâzad elején vaiôsâggal uralkodô vallâssâ lett, nemcsak a csalâdi és
târsadalmi. hanem a politikai életre is rendkiviil kâros kôvetkezményekkcl jârt.
Kétségteleniil megkônnyitette a tôrôkôk térfoglalâsât. A magyarok mâr 1200 ôra
ismételten mindent megtettek, hogy terjeszkedését megakadâlyozzâk.

(9) Nagy Lajos ezt a levelét 1368-ban, a bolgâr bânsâg megszervezése utân
irta Orbân pâpânak.

(10) Vencel IV. Kâroly német csâszâr elsôszûlôtt fia, Zsigmond késôbbi magyar
kirâly testvérbâtyja volt, aki mâr 1376 ôta megkoronâzott német kirâly ugyan,
de a német és cseh kirâlyi trônt csak apja halâla utân, 1378-ban foglalta el. 1393-ban
5 dobatta a Moldva vizébe Nepomuki Szent Jânost, a prâgai érsek helyettesét.
1394-ben testvérôccse, Zsigmond magyar kirâly elfogatta, 1400-ban pedig a négy
rajnai vâlasztô fejedelem elmozditotta német kirâlyi székébôl, Helyére Pfalzi
Ruprechtet iiltették, ô azonban fenntartotta jogait, csak 1411-ben mondott le
ôccse, Zsigmond magyar kirâly javâra, akit aztân 1433-ban koronâztak német
csâszârrâ,

(11) Nagy Lajos halâla utân a lengyelek az ôzvegy Erzsébet magyar és lengyel
kirâlynéval mégis abban egyeztek meg, hogy a lengyel trônt nem Mâria, Zsigmond
felesége, hanem Hedvig kapja meg,

(12) 1358-ban Cessanôi Jakab lett a magyar kirâlyi tengernagy. Ettôl kezdôdô-
en az amiratus maritimus regniHunganae 1420-ig fennmaradt,

(13) Csak példaként emlitjûk, hogy Kâlti Mârk székesfehérvâri kanonok 1358 ban
kezdte meg diszesen illusztrâlt Képes Krônikâjânak megirâsât, a Kolozsvâri-test-
vérek (Mârton és Gyôrgy) pedig Szent Istvân, Szent Imre és Szent Lâszlô elpusztult
nagyvâradi szobrain klvûl 1373-ban alkottâk meg a sârkânyôlô Szent Gyôrgy Prâgâ-
ban mâig fennmaradt remek lovas szobrât.

(14) Dalids idôk. Toldi szerelmének elsô dolgozata. Elsô ének, elsô versszak.
Arany Jânos ôsszes kôlteményei. II. kôtet (Budapest, Szépirodalmi Kônyvkiadô,
1973), 223. oldal.
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XI.

ÉLETRAJZI ADATOK

(A ncv utân zârôjclbcn a jelenlegi lakôhelyet — a vâros és az âllam vagy orszâg nevét
— talâljuk. A • jclentése: szûletésének éve és helye. A nagy M betû MagyaTorszdg
rôvidîtése).

DEBRECENI SZABÔ ISTVÀN (New York, NY) * 1905,
Debrecen. Kôzépiskolai tanulmânyait Debrecenben végez-
te. A budapesti Iparmûvészeti Fôiskolân Debrecen szab.
kir. vâros ôsztôndîjâval folytatta tanulmânyait, amelyek-
nek befejezése utân 1930-ban szerzett okievelet.

Mint grafïkus, festômûvész és dîszlettervezô Budapes-
ten reklâm- és plakâttervezô volt.

Magyarorszâgot 1948-ban hagyta el. Hârom évig Pârizs-
ban lakott és tôbb cégnek metroplakâtokat tervezett. 1951-
ben Kanadâba vândorolt ki. Montréalban és Torontôban
folytatta mûvészi munkâjât. 1954-ben a Chicagôban ren-
dezett kiâllitâs alkalmâbôl a "Commercial Art Institute of
Chicago" — feleségével egyiitt — rendes tanârânak hivta
meg (felesége 1948-ig a budapesti Iparmûvészeti Fôiskola
rendes tanâraként mûkôdôtt).

Felesége halâla utân, 1965-ben visszatért Eurôpâba.
1969-ig Pârizsban, Zûrichben és Luganôban lakott és tevé-
kenykedett. 1969-ben ûjbôl az Egyesûlt Âllamokba telepe-
dett. Jelenleg New Yorkban lakik.

Kiâllîtâsokon Budapesten (5 izben), Pârizsban (1936-
ban, a vilâgkiâllitâson (1937-ben), Milânôban (1940-ben),
Torontôban, Chicagôban (4 îzben), Zûrichben és New
Yorkban (1972 és 1975 kôzt) vett részt. Arany éremmel hâ-
romszor tûntették ki: Pârizsban 1937-ben, Milânôban 1940-
ben és Budapesten 1947-ben (mûvészi munkâssâgânak ad-
dig elért eredményeiért). Plakât- és grafikai pâlyâzatokon 11
elsô, 2 mâsodik és 3 harmadik dijat nyert. 1981 ôta az Ârpâd
Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak meghivott rendes tagja.

FÔLDVARY GÂBOR (Matraville, N.S.W., Ausztrâlia)
mûzeumi kurâtor a Sydney egyetem 'Geology and Geophysics'
tagozatân, * 1931 februâr 7, Budapest. Kôzépiskolai ta
nulmânyait (4 éven ât) Budapesten és (mâsik 4 éven ât) a



németorszâgi Passauban végezte. Ausztrâliâba 1950-ben
vândorolt ki. 1954-ben New South Walesben "Leaving Cer-
tificate"-et szerzett (angolbôl, németbôl, geolôgiâbôl, fôld-
rajzbôl és modem tôrténelembôl). 1957-ben ausztrâliai âl-
lampolgâr lett és hâzassâgot kôtôtt, amelybôl 4 gyermeke
szûletett. 1965-ben New South Wales egyetemén geolôgiâ
bôl B.Sc., 1969-ben ugyanott — "Stratography and Pale-
ontology of the Bogan Gâte - Trundle District" cîmû tanul-
mânyâval — M.Se. fokozatot szerzett.

Szakirodalmi munkâssâgot a geolôgia kôrébôl 1963 ôta
fejt ki. 20-nâl tôbb, a tôrténelem kôrébôl 4 tanulmânya
jelent meg (az elôbbiek kôzûl néhâny magyarul, az utôbbiak
kôzûl 3 magyar vonatkozâsban). Fômûve "The Carpathian
System. Its Geography and Geology" cîmû, 1200 gépelt oldal
terjedelmû kézirata mintegy 80 illusztrâciôval. Érdemes
kûlôn megemlîteni, hogy mûve megîrâsa elôtt két izben —
1969-ben és 1975-ben a Kârpât-medencében helyszini ta-
nulmânyokat is végzett, az egész tôrténelmi Magyarorszâg
terûletét bejârta: Pozsonytôl Brassôig és Kassâtôl az Al-
Dunâig. Kéziratât a legilletékesebb szaktudôsok pâratlan
értékûnek minôsîtették és kiadâsra ajânlottâk, az ausztrâ
liai "Magyar Élet" pedig 1981 jûnius 4-i szâmânak 6. olda-
lân — Gs. E. alâlrâssal — ôthasâbos cikkben ismertette.

Az Ârpâd Akadémia 198Tben tudomânyos fôosztâlya
keretében meghîvâs alapjân rendes tagjai sorâba vâlasz-

HORVATH LASZLÔ (Summit, NJ) zeneszerzô, zene-
tanâr, karnagy és orgonamûvész * 1914 jûlius 16, Zalaeger-
szeg. Kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte. Mâr 10 éves
korâban a zalaegerszegi nagytemplom orgonâjân jâtszott.
Késôbb a gimnâziumi diâkmisék orgonistâja lett. A buda-
pesti Zenemûvészeti Fôiskola zeneszerzési szakân Kodâly
Zoltân nôvendéke volt. Zongoramûvészetet Kôsa Gyôrgytôl
és Ember Nândortôl tanult.

Tanulmânyai befejezése utân tanâri âllâst vâllalt,
kôrusokat vezetett. Sajât kis zenekarâval meghivâsra a Ma
gyar Râdiô mûsorân is tôbbszôr szerepelt. Hârom hegedû-
zongora-kompozîciôjât a maga zongorakiséretével Jâki Tôth
Pâl mutatta be hegedûn. Râdiôbemutatâsra kiszenekari



•T.

mûveket is irt. Késôbb egybâzzenei mûvek irânt érdeklô-
dôtt. "O Salutaris Hostia"-jât mintegy negyven éve kom-
ponâlta.

A szabadsâgbarc elfojtâsa utân feleségével és hârom
gyermekével egyiitt az Egyesûlt Âllamokba telepedett ât.
Templomi zenét mûvelt, majd zenestûdiôt alapîtott. "Eng-
lish Mass I-H" cîmû kompoziciôjâval, orgonamûveivel, a-
melyeket Mindszenty biboros emlékezetére szerzett, nagy
hatâst keltett s a magyar zene ûgyének is jô szolgâlatot tett.
Tanâri mûkôdése zongoramûvek alkotâsâra ihlette, ame-
lyek fôleg tanitâsi anyagot tartalmaztak. A "Clavier" dmû
zenei folyôirat ilyen természetû darabjait sorozatosan adja
ki. "Little Overture" cîmû szerzeményét a folyôirat maris
kôzôlte.

Szent Istvân szentté avatâsânak 900. évfordulôjâra nagy-
szabâsû énekkari mûvet szândékozik îrni. "Mindszenty em-
lékmise" cîmû zenemûve 1980-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert.
1981 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak meg-
hîvott rendes tagja.

NAGYVÂRY JÔZSEF DR. (Collège Station, TX) egye-
temi tanâr *1934 âprilis 18, Szeged, M. Egyetemi tanul-
mânyait 1952-tôl 1956-ig Budapesten végezte, majd 1957-tôl
1962-ig Zûrichben folytatta, aboi elôbb M.S., késôbb Ph.D.
fokozatot szerzett. Tanulmânyainak befejezése utân (1962-
1964) az angliai Cambridge egyetemen a Nobel-dîjas Todd
A.R. mellett végzett az "oligonucleotide synthesis" târgy-
kôrébôl vegyészeti kutatâsokat. A kôvetkezô tanévben mâr
Connecticut egyetemén âllattant, 1965-tôl 1967-ig pedig a
Creighton egyetem orvosi karân biokémiât adott elô. 1968-
ban a Texas A & M egyetemen a biokémia és biofizika "asso-
ciate", 1973-ban pedig rendes tanâra lett.

1962-ben a svâjci Baselben, 1958 és 1961 kôzt a svâjci
Zûrichben végzett kutatâsokat, 1966 nyarân Illinois egye
temén, Urbanâban "Molecular Biology" cîmmel tartott
elôadâsokat. 1959-tôl 1979-ig bat kitûntetésben részesûlt,
ôt tudomânyos târsasâg tagjâvâ vâlasztottâk-hîvtâk meg, tîz
tudomânyos feladat megoldâsâra kapott megbîzâst (grants)
és hârom szabadalmât jegyezték be. Kûlônbôzô tudomâ
nyos szakfolyôiratok és kiadvânyok 41 tanulmânyât kôzôl-
ték.



A magyaron kîvûl folyékonyan beszél, îr és olvas ango-
lul és németûl, jôl beszél és olvas olaszul és jârtas az orosz
nyelvben is.

DR VITÉZ ORMAY JÔZSEFNÉ (Toronto, Ont., Ka-
nada) tanâr és îrô. *1921 jûlius 3, Éradony, Bihar vârmegye,
Erdély Kôzépiskolai tanulmânyait a Baar-Madas reformâtusleânygimnâziumban kezdte, majd a temesvâri Notre
Dame zârdâban fejezte be. Egyetemi tanulmânyait a Brock
egyetemen és Torontôban végezte. Tanâri oklevelét 1971-
ben szerezte meg. Kanadai iskolâkban tanît és 1972 ôta a
magyar kôzépiskolai "credit"-tanfolyam tanulôit kész'iti
elô Szâmukra "Magyar irodalom. Versek és elbeszélések"
cimmel olvasôkônyvet is ôsszeâll'itott, amely 1981-ben jelent
meg nyomtatâsban. Ezen kîvûl mûkedvelô ifjûsâgi elôadâ-
sokat szervezett. A torontôi Magyar Kultûrkôzpontnak és
a Kanadai Magyarok Szôvetségének igazgatôsâgi tagja. "A
kép" cîmû îrâsâval 1980-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.
1981 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak tagja.

TARJAN RÔZSA DR. (Bées, Ausztria) îrô és szînmûlrô,
kôzgazda, *1908 december 7, Budapest. Ôrmény szûlei a
mûlt szâzad utolsô éveiben kôltôztek ât Anatôliâbôl Ma-
gyarorszâgra. Teljesen magyar kôrnyezetben nevelkedett.
Kôzépiskolai tanulmânyait az angolkisasszonyok zârdâjâ-
ban végezte, ott is érettségizett. Doktorrâ a budapesti kôz-
gazdasâgtudomânyi egyetem elvégzése utân 1932-ben avat-
tâk.

Tanulmânyai befejeztével csalâdja vâllalatânâl dolgozott es
e mellett tanitott. Négynyelvû titkârnôképzô tanfolyamot
létesîtett és annak magyar tagozatât vezette. Amikor csa-
lâdjânak vâllalatât 1950-ben âllamosîtottâk, mint szâmvi-
teli és pénzûgyi vezetô, âllami vâllalatnâl helyezkedett el.
1956 nyarân édesanyjâval egyûtt Bécsbe kôltôzôtt, aboi
ugyancsak mint szâmviteli és pénzûgyi vezetô nyert alkal-
mazâst. 1972-ben ment nyugalomba.

Hivatâsbeli munkâja mellett mûvészeti tanulmânyokat
îrt, tanulmânyûtjainak élményeit rôgzitette és meséket kôl-
tôtt. Csalâdja serdûlô ifjûsâgânak szôrakoztatâsâra "szô és
kép" (Wort und Bild) megjelôléssel sajâtos mûfajt, "kama-
rajâték"-ot vezetett be s ezzel a môdszerrel dramatizâlta



Arany Jânos "Toldi"-jât is németûl. îrôk, rendezôk, szm-
és festômûvészek, televîziôs szakemberek egybehangzôan
megâllapitottâk, hogy szinhâztôl és bâbjâtéktôl egyarânt
elûtô mûfaja a maga egyedûlvalôsâgâban, mûvészetében
mélyebb és maradandôbb élményt nyûjt, mint a szînhâzi
elôadâs. A szôveget maga îrja, a szlnpadi képeket és alako-
kat, a korhû ruhâkat mind maga tervezi és készîti el, sot a
kétôrâs szôveget is maga mondja el.

Eredetileg kamarajâtéknak Irôdott német nyelven a szer-
zô "Attila" cimû drâmâja is, amelynek magyarra âttett szin-
mûvâltozata 1980-ban ezûst Ârpâd-érmet nyert. Szerzôjét
az Ârpâd Akadémia 1981-ben irodalmi fôosztâlya kereté-
ben tagjâvâ vâlasztotta.

TEMESVÀRY ANNA (St. Petersburg, FL). *1907 mâ-
jus 20, Bânât, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a temesvâri
Notre Dame zârdâban kezdte s Budapesten folytatta. Az
Andrâssy ûti âllami leânygimnâziumban érettségizett. Ha-
marosan férjhez ment, dr. nemes Poôr Pâl hadbîrô fôhad-
nagy felesége lett. Hârom gyermeke szûletett.

A magyar kôzéposztâly politikai tâjékoztatâsa céljâbôl
egyesûletet létesitett. Az "Egyesûlt Nôi Tâbor" kûlôn meg-
bîzatâssal kûldte Erdélybe, aboi Bobula Ida dr-ral mûkô-
dôtt egyûtt s a Zôld Kereszt âldâsos munkâjât is megismer-
te. Elvégezte Erôdi-Harrach Béla dr. ismert "Szociâlis Aka-

démiâ"-jât, valamint Baloghy Maria dr. gyârgondozôi tan-
folyamât (mindkettôt kitûnô eredménnyel). 1942-tôl szoci
âlis munkât végzett . A mâsodik vilâghâborû utân a Pâz-
mâny Péter tudomânyegyetemen 1950-ben kôzépiskolai ta-
nâri oklevelet szerzett és 1956-ig tanîtott.

1957 januârjâban Buffalo vârosâban kôrhâzi tisztviselô-
ként helyezkedett el, majd a buffaloi egyetemen megsze-
rezte a kôzépiskolai tamtâshoz szûkséges képesitést, 1968-
ban pedig a Master of Art fokozatot. 1973-ban férjével egyûtt
vonult nyugalomba.

Buffaloban is, Floridâban is minden magyar ûgyben
tevékenyen részt vett. Cikkei, kôzleményei, kôlteményei je-
lentek meg. 1981-ben "Csokor szînes virâgbôl" cîmû vers-
gyûjteményének jeligés kézirata dîszoklevelet nyert.



TÔROK P/4L (Lugano. Svâjc) festômûvész. *1929 augusz-
tus 22, Vadad, Maros megye, Erdély. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Marosvâsârhelyen és Kolozsvârott végezte. Fôisko-
lai tanulmânyait a kolozsvâri Képzômûvészeti Intézetben
1954-ben fejezte be. 1955-tôI Marosvâsârhelyen festett, ta-
mtott, irt. filmezett és illusztrâlt. Az Orszâgos Képzômûvé
szeti Szôvetség tagja, majd 1969 és 1976 kôzt annak megyei
elnôke volt. Mint pârtonkîvûli magyar képzômûvészt, âllan-
dôan megfigyelés alatt tartottâk, 1978 februârjâban poli-
tikai gyanûsîtâs alapjân le is tartôztattâk. 1978 ôta Svâjc-
ban lakik.

Kiâllltâsokon 1952 ôta vett részt nemcsak Româniâban,
hanem Lengyel-, Magyar-, Német- és Olaszorszâgban, majd
Svâjcban és az Egyesûlt Âllamokban is. Az utôbbi években
Schaffenhausen, Lugano, Zurich, Stuttgart, Mûnchen stb.
vârosaiban egyéni kiâllltâsokon is bemutatta mûveit. Tôbb
mûfajban — festészetben, grafikâban, plasztikâban, for-
matervezésben, kônyvillusztrâlâsban — alkot. Kûlôn emlltést
érdemel a Szent Korona 1945. évi elrejtési helyét megjelôlô
emlékmû-terve.

Esztétikai és mûvészeti tanulmânyokat, cikkeket, mû-
blrâlatokat Irt, râdiômûsort és tankônyvet szerkesztett. A
marosvâsârhelyi szabadegyetem mûvészettôrténeti szakosz-
tâlyânak tôbb mint tlz éven ât volt igazgatôja és elôadôja.
1980 ôta Svâjcban a zûrichi-luganôi mûvészeti szakcsoport
vezetôje; a "Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvet-
ségé"-nek és mâs mûvészeti târsasâgoknak is tagja.

Mûvészi tanulmânyûton Hollandiâban, Francia-, Olasz-
és Spanyolorszâgban jârt. Mûvei Berlin, Bées, Budapest,
Bukarest, Drezda, Leningrâd, Madrid, Moszkva, Mûnchen
és Pârizs gyûjteményeiben talâlhatôk. 1978 ôta 13 egyéni
és 6 nemzetkôzi kiâllltâson vett részt, tôbb mûvészettôrté
neti és mûvészeti, esztétikai vetltettképes elôadâst tartott.
Kûlôn emlltésre méltô tanulmânyânak cime: "A jô és a go-
nosz szerepe a mûvészi megnyilatkozâsban". Mûvészetérôl
15 képpel — kûlôn fûzet, majd Saâry Éva cikke ad ismer-
tetôt. — 1981 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâ-
lyânak tagja.



WOJATSEK KAROLY DR. (Lennoxville, Q.U., Kanada)
çgyçtcmi tanâr. *1916 szcptcmbcr 29, Udvard, Komarom
vârmegye, Magyarorszâg. Egyetemi tanulmânyait 1935/36-
ban a csehszlovâkiai Brnoban, 1936-tôl 1938-ig Pozsony-
ban, 1938-tôl 1940-ig Debrecenben végezte, majd a svâjci
Fribourgban, a kanadai Montréalban és Torontôban foly-
tatta. Debrecenben 1940-ben, Fribourgban 1951-ben, To
rontôban pedig 1957-ben kôzépiskolai tanâri, Montréal
ban 1957-ben bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet szer-
zett. A magyaron kivûl angol, francia, szlovâk, cseh és né-
met nyelven beszél, lengyel, orosz, olasz és latin nyelven
olvas.

Magyarorszâgon 1940-tôl 1944-ig tôrténelmet, magyar
szlovâk és cseh nyelvet, Csehszlovâkiâban 1948-ig tôrténel
met, szlovâk nyelvet és irodalmat, Ontariôban 1957-tôl 1960-ig
tôrténelmet, francia és latin nyelvet tanîtott. 1957 és 1960
nyarân a montréali egyetemen magyar irodalmat, 1960-tôl
1965-ig Colorado egyetemén magyar és cseh nyelvet és iro
dalmat, 1967/68-ban a québeci Université de Sherbrooke
meghivott tanâraként német tôrténelmet adott elô. 1966
jûlius 1 ôta a lennoxvillei Bishop's University tanâraként mû-
kôdik (1969 jûlius 1 ôta 'associate professer', 1974 jûlius 1
ôta 'professer'). Tôrténelmet ad elô.

Ônâllôan megjelent mûveinek szâma hat. Kôzûlûk leg-
ismertebb a "Hungarian Textbook and Grammar cimû,
amely tôbb kiadâst ért meg. Legûjabb kônyve "From Tria-
non to the First Vienna Arbitral Award cîmmel 198Tben
jelent meg. Szakfolyôiratok 9 tanulmânyât és 14 kônyvbîrâ-
latât kôzôlték. Legalâbb 30 konferenciân mutatta be îrâ-
sait és 12 tudomânyos târsasâgnak tagja.
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