
A Dendrológiai atlasz megjelenését én már nem fogom megélni, de ameddig Isten en
gedi, dolgozom: szemem világát és azt, hogy kezein nem remeg - kűlön isteni adomány
nak tekintem."

1985. november 6-án Vera néni csendesen elaludt. Nem jelezte semmi a halálát, csak.a
pulzus lassúbbodása, az egyre hidegebb kezek ...

S most, hogy visszatekintek Vera nénire - ő nem egyszerűen a "virágos Vera néni" 
ahogyan a rádió, a tévé, az újságcikkek nevezték. Igaz, előtte mindig ott volt a virág! A vi
rág mint modell és a virág, a tanítványok, a tisztelők virágszálai. De Vera néni nem lágy
ságávallett szeretetre méltó; nem volt szolgalelkű. Kemény ember volt, akivel nem lehe
tett akármit végrehajtatni, csak ami a lelkiismeretével, a hitével egyezett. Asztalán otthon
még minden érintetlen - az ecsetek, az Angliából jött Gillou tollak s egy nyitott jegyzetfü
zet: Andersen Életem meséjének idézetével: "Szép mese az én életem, gazdag és boldog
mese. Ha ifjúkoromban, amikor szegényen és egy szál magam neki vágtam a világnak, egy
mindenható tündérrel találkozom, s az így szólít meg: válassz utat és célt;képességeidnek és
értelmednek megfelelőt, s ahogy az evilági bölcsesség megkívánja, én őrizlek és vezetlek
azon az úton . . ., akkor sem élhettem volna okosebben. jobban. Életem története azt mondja
el a világnak, amit nekem: van egy szerető Isten, aki minde~t a legjobban igazít el. Hatalmas
öröm élni, Istenben és emberekben egyaránt hinni. Mintha kedves barátok körében ül
nék, úgy beszélem el nyiltan, bizalommal életem történetét, gondjaimat és szerencséimet, a
siker és elismerés örömét úgy, -shog» majd egyszer - hiszem - Istennek számolok be róla.
Hiúság ez? Aligha. Szivem megindult és alázatos maradt. Minden gondolatom hálaadás Is
tennek ... "

D. Zs. B. Gy.

j Haza és nagyvilág

Hat hét Amerikában

Hat hetet töltöttem Észak-Amerikában az Itt-Ott című folyóirat köre, a Magyar Baráti
Közösség meghívására: hat eseményekben, találkozásokban és látnivalókban igen gazdag
hetet. Részt vettem, és két előadást tartottam a kör egyhetes hagyományos összejövete
lén, amely mindig pihentető természeti környezetben, hosszú évek óta az Ohio állambeli
Lake Hope, a Reménység Tava mellett zajlik le. A helynév mintha szép jelkép lenne: arra
a közös reményre utal, hogy a világ más-más táj án, egymástól óriási távolságban élő

magyarok szótértése nemcsak szükséges, hanem lehetséges is. Ennek a közös reménynek
a jelében jönnek össze nyaranta New Yorkból, Clevelandból, Washingtonból, Chicagóból,
Los Angelesből, Torontóból és Vancouverből a Baráti Közösség tagjai, s hívnak meg egy
egy vendéget, előadót a szűlőhazából.

Összeforrott és tevékeny emberi közösséggel találkoztam a zöld dombok között, pedig a
közel százötven fős gyülekezet igen tarka szociológiai képet mutatott. Volt ott egyetemi
tanár, író, lapszerkesztő, lelkész, mérnök, orvos, főiskolai hall~ató, volt r~gi és új emig
ráns és olyan is, akinek elődeit a nagy kivándorlás hullámai sodorták az Ujvilágba: Volt,
aki törve, idegen hangsúlyokkal ejtette a szót, a legtöbben azonban kifogástalanul beszél
tek magyarul. Nézeteik sem mindenben találkoztak, időnként élénk viták hevítették az
amúgy is forró augusztusi délelóttöket. Ezek az eszmecserék azonban mindig megmarad
tak az elvi nézeteltérések keretei között, sohasem csaptak át személyes terre, és a dél
előtti órákban még oly heves vitapartnerek délután már vidám társalgás közepette hűsöl-
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tek a Reménység Tavának lágy hullámaiban. Vagyis igazi emberi közösségre találtam,
amely a messziről érkezett vendéget is nyomban barátként fogadta, feloldva benne az ide"
genség nyugtalanító érzését. Ezt az emberi közösséget nemcsak a közös célok fűzik össze,
hanem a közösen kialakított otthonosság emberi légköre is.

Mindenekelőtt mégis a közös célokról kell szót ejteni. Az Egyesült Államoknak, hivata"
los statisztikai adatok szerínt,' körülbelül egymillió-hétszázezer magyar származású pol
gára van, ezek közül azonban csak mintegy félmillió beszél magyarul, s tart valamiféle
kapcsolatot a magyar kultúrával. Az amerikai "olvasztótégely" tehát több mint egymillió
magyart nyelt el néhány emberöltő leforgása alatt. Nos, a Magyar Baráti Közösség mun
káját az a célkitűzés vezérli, hogy lehetőleg minél több magyart tartson meg az anyanyelv
és az anyanyelvi kultúra hűségében. E cél szolgálatában nemcsak konferenciát rendez
nek, hanem hétvégi magyar iskolákat is fenntartanak, elöadókörutakat szerveznek, köny
vek megjelentetését segitik elő, támogatják a inagyar egyesületi életet. Márpedig az ame
rikai (és kanadai) magyarság megmaradásának egyik fontos záloga éppen az egyesületi
élet, a közösségi összefogás, amely lehetővé teszi a kapcsolatokat a magyar kultúrával, s
az odakint felnövekvő fiatalnemzedékeket is képes megtartani ennek a kultúrának a von
zásában. Ezt az igazságot ismerte fel a legutóbbi, Veszprémben rendezett Anyanyelvi
Konferencia is, midőn oly nagy teret szentelt a szétszóródásban működő magyar egyesü
letek tevékenységének, a nemzeti tudatot fenntartó erőfeszítéseiknek.

Ezzel a tevékenységgel én is igen gyakran találkoztam amerikai utam során. A Remény
ség Tavánál rendezett összejövetel után ugyanis - a Magyar Baráti Közösség meghívására
- előadókörúton vettem részt, és ennek során számos magyar közösséggel, egyesülettel
találkoztam New Yorkban, Chicagóban, Clevelandben, Atlantában, Los Angelesben. San
Franciscóban, Portlandben és a k~nadai Vancouverben. Ezekben az egyesületekben igen
mozgalmas élet folyik, a nagyobb közösségek külöh épületet: Magyar Házat tartanak
fenn, ahol műkedvelő színielóadásokat, ismeretterjesztőírodalmi, történelmi és néprajzi
előadásokat, társasvacsorákat rendeznek, újságot adnak ki, családi ünnepeket tartanak.
Hadd hivatkozzam most csupán a vancouveri Magyar Házra, amelyben délutántól késő

estig zajlik az élet: táncegyüttes és színjátszó kör rendez próbát, aklubhelyiségben csen
des diskurzus folyik, az egyik szobában pedig az egyesületi lap: a Tárogató készül. A lap
szerkesztője,Tamás Míklós - egykori soproni erdészhallgató - mint költő is felhívta ma
gára a figyelmet: néhány esztendeje látott napvilágot Eszkimó szerelem című szép kötete.

Az amerikai magyarság közösségi életének másik otthona az egyházközségek keretében
jött létre. Nem véletlenül hivatkozott ezekre a veszprémi Anyanyelvi Konferencia úgy,
mint a magyarságtudat ugyancsak igen fontos fenntartóira. Amerikában, amint tapasztal
tam, igen bensőséges kapcsolatok fűzik az embereket a templomhoz, a gyülekezethez:
nemcsak a közös áhítat idején, hanem a köznapi és a közösségi élet dolgaiban is. A gyüle
kezetek általában csupán néhány száz főből állnak, ily módon a lelkész személyesen is jól
ismeri híveit, osztozik örömeikben, tudomása van gondjaikról. Sokatmondó jelkép, hogy
mise vagy istentisztelet végeztével személyesen, kézfogással, néhány közvetlen szóval
vesz tőlük búcsút a templomukban. Ezek a szép közösségi hagyományok érvényesülnek a
magyar egyházak életében is. A gyülekezetek mindig élő emberi közösségek: tagjaik erő

sen összetartanak, támogatják egymást a bajban, közösen ülik meg a családi ünnepeket,
és természetesen közösen gondozzák anyanyelvi kultúrájukat. A magyar templom, legyen
katolikus vagy protestáns, olyan közösségi központot jelent, amelyet nagy távolságokból,
akár több órás autóútnyi messzeségből is rendszeresen felkeresnek a nagyvárosokban
szétszórtan élő magyarok.

Több helyen is találkoztam az egyházközség keretében szerveződő magyar közösségi
élet eredményeivel: San Franciscóban és Vancouverben katolikus, Los Angelesben és
Clevelandben református magyar gyülekezetekben jártam, s az anyanyelvi kultúra fenn
maradásán fáradozó tudós lelkészekkel kötöttem ismeretséget, talán így is mondhatom:
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barátságot. San Franciscóban a bencés Hites Kristóffal, Vancouverben a jezsuita Ugrin
Károllyal, illetve Trombitás Dezsével. Hollywoodban Kálmán Szabolccsal, a San Fer
nando-völgyi mngyar református egyház lelkipásztorával. Híveik nemcsak a templomban
vannak együtt, hanem az istenháza mellé épült gyülekezeti teremben is, ahol igazi közös
ségi élet folyik, és kulturális összejövetelek, előadások ápolják a kapcsolatokat az egyete
mes magyar kultúrával, szolgálják a nemzeti tudat megtartását. Ezt a gyülekezeti életet
természetes módon hatja át a keresztény ökumenizmus szelleme: a magyar katolikus és
protestáns templom nem "két szomszédvár", hanem egymást támogató és kiegészítő két
otthon, amely kölcsönösen nyitott minden keresztény és minden magyar számára, jól tud
ván, hogy ez a nyitottság az Iste-nszolgálatnak és az egyházközség nemzeti-kulturális tevé
kenységének egyaránt javára válik.

Hadd idézzem fel találkozásaim egyik emlékezetes és kedves pillanatát: látogatásomat
a San Francisco mellett megtelepült bencéseknél. Los Angelesből kora reggeli repülőgép

pel érkeztem a nyugati part egyik legszebb és legmozgalmasabb városába. A hatalmas
légikikötőben Hites Kristóf várt, s gyorsan beszállított kis japán kocsiján a "monostor
ba": hamarosan kezdetét vette a magyar mise. A "monostort" persze csak átvitt értelem
ben szabad érteni, inkább egy terjedelmes parkban elhelyezkedőtelepről van szó, jelleg
zetes, favázas, faboritású amerikai épületekről: ilyen a templom, a nagy előadói csarnok,
az iskola, a tanári iroda, a rendház, a kollégium, amelyhez természetesen szép uszoda és
számtalan sportpálya tartozik. A magyar bencések az ötvenes években telepedtek le az
Egyesült Államokban. Eredetileg a komáromi gimnázium tanárai voltak, akiket iskolájuk
államosítása után a csehszlovák hatóságok egy eldugott kis hegyvidéki kolostorban telepí
tettek le, s innen sikerült először Nyugat-Németországba, majd Amerika keleti partjára,
Boston közelébe kerülniük. Három magyar bencés, közöttük Hites Kristóf atya jutott arra
az elhatározásra, hogy a nyugati parton próbálja megvetni egy új "monostor" és talán egy
magyar gimnázium alapjait. Adósságokba bonyolódva vásároltak meg San Francisco köze
lében egy tekintélyes földdarabot, építkezni kezdtek, s fokozatosan megteremtették a mai
szép telepet. Hites Kristóf sokáig az iskola igazgatójaként tevékenykedett, néhány éve
azonban fiatalabbaknak adta át helyét. A tanárok többsége ma már amerikai, és a középis
kola is angol nyelven oktatja növendékeit, közöttük számos San Francisco-i magyar család
gyermekét. Kristóf atya filozófiát és etikát tanít, s mellette szervezi a nyugati part e gyönyö
nl vídékének magyar. kulturális életét, gondozza a magyar hitéletet. Minden iránt érdeklő

dik, ami idehaza történik, különösen a szlovákiai magyarok sorsa iránt.
Szinte mindenütt rendkívül élénk érdeklődéssel találkoztam: a mai magyar irodalom, a

történetkutatás vagy a néprajz újabb eredményei, általában az "óhaza" változá-alakuló élete
igen nagy mártékben foglalkoztatja az amerikai szétszóródásban élő magyarokat. És igen
nagy az érdeklődés a nemzetiségi sorban élő magyar milliók, különösen az erdélyi magyar
ság bizony; nemigen megnyugtató helyzete iránt. Mondják korábbi látogatók, hogy ez nem
volt mindig így, a Budapestről érkező vendéget időnként bizalmatlanság fogadta, s élőítéle

tekkel kellett megküzdenie. Hosszú utam alatt szinte egyáltalán nem találkoztam ilyes
mivel, úgy tetszik, a kölcsönös látogatásók és tapasztalatcserék eredményei kezdenek be
érni, s míndez nemcsak a szülóhaza iránti érdeklődést frissítette fel, hanem elfogulatla
nabbá tette a szemléletet is. Megvallom, otthon éreztem magamat ezekben a chicagói, cle
velandi, atlantai, Los Angeles-i, San Franciscó-i, portlandi és vancouveri magyar közös
ségekben: alig győztem válaszolni a záporozó kérdésekre, mindenütt barátsággal, jóindu
lattal találkoztam. Lake Hope, a Reménység Tava szerenesés jelnek bizonyult: onnan indul
tam el amerikai utamra, s azzal a biztosabb reménnyel tértem haza, hogy az egymást ke
reső igyekezet, a kölcsönös megértésre törekvő jószándék képes közelebb hozni egymáshoz
az idehaza élőket és az elszármazottakat.

Pomogáts Béla
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