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HAMZA, A KONTINENSEK KÖZTI KAPOCS
Beszélgetés Lepine-Szily Alinka professzor asszonnyal

Egy személy, akinek félig-meddig a történelem, a véletlenek és saját döntéseialakították úgy sorsát, hogy kis közösségünkkel kapcsolatba került. Ki Õ?Tõsgyökeres magyar család sarja, külföldre szakadt honfitársunk, egyike azonsok magyarnak, aki szellemi kapacitásaival a történelem nagy sorsfordítóeseményei következtében nem Magyarország hírnevét viszi a nagyvilágba.A kapocs köztünk pedig: Hamza Ákos.Az elsõ Hamza monográfia írója Alinkáról – meglepetésére –, mint Hamza„fogadott” leányáról beszél. (Koós Judit: Hamza D. Ákos képzõmûvészeti életmûve)Az európai atomfizikai kongresszus-körútjáról éppen hazatért Lepine-SzilyAlinkával a jászsági olvasók számára kért interjú kapcsán az „örökbefogadásitörténetrõl”, az elmúlt negyven év Brazíliájáról, a S ão Paulo-i magyar kolóniárólés saját karrierjérõl beszélgettünk.
Család, indíttatás
Már hozzászokott az elsõ kérdéshez. Mielõtt belekezdene élettörténetébe, elõbbkönyveket emel le a polcról. Könyvet mutat dédnagyapjától 1886-ból: Természettudo-mányi Közlöny – szerkesztette Szily Kálmán. Majd elõkeresi az õsi nemesi családtörténetét feldolgozó könyvecskét. A nagyszigethi - Szily család története 1680-tól 1980-ig – olvasom. Igen, élete természettudományos beállítottsága valószínûleg a vérében csörgede-zik. Nagyapja, dédapja 2002-ben, a Millenáris Parkban, Budapesten az Álmok álmo-dói – világra szóló magyarok  címmel rendezett kiállításon is helyet kaptak. Apaidédnagyapja, Szily Kálmán, aki a bécsi mûegyetemen tanult külföldi tanulmányaiután 1869-ben a Budapesti Mûegyetemen a kísérleti fizika rendes nyilvános tanáralett. Bámulatos tudományos karrierjérõl Alinka jogos büszkeséggel mesél: elindította1869-ben a Természettudományi Közlönyt, 1879 és 1884 között a Mûegyetem rektoravolt. 1889-ben a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárává választották. 1896-ban miniszteri tanácsosi címet kapott, s a magyar Fõrendiház tiszteletbeli tagjávánevezték ki. Az akadémiai tisztség letétele után 1905-tõl – észlelve, hogy mennyirehiányos és elavult a természettudomány nyelvezete – nyelvészettel kezdett foglal-kozni. Megalapította a Nyelvtudományi Társaságot, melynek elnöke lett, majdmegindította a Magyar Nyelv folyóiratot, s magyar nyelvújítási szótárt szerkesztett.

Hasonlóan tevékeny életet élt nagyapja is: Szily Kálmán Ferenc fõleg a mechanikaterén végzett tudományos tevékenységet. Emellett 1927-tõl, felsõházi taggá valókinevezése után különbözõ oktatáspolitikai közfunkciókat töltött be: 1930-ban aVallás-és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára volt, késõbb pedig miniszteribiztosként több egyetem átszervezését koordinálta.Alinka édesapja is külföldi egyetemeken végzett mérnökember volt. Alinka abbanaz évben született, mikor édesapját a Mûegyetemen a Vízépítési Tanszék vezetõjévénevezték ki. „Egyetlen emlékem édesapámról, hogy ülök a karján, arcára nem emlék-szem, és búcsúzkodik édesanyámtól” – idézte emlékét. 1944 novemberében tanártár-saival és a hallgatókkal együtt Németországba irányították. Az õket szállító vonatotért amerikai bombatámadás következtében édesapja életét vesztette. Korai halálávalnem csak boldog családi élete tört derékba, özvegységre ítélve a vegyészmérnök-doktor feleséget, s árvaságra juttatva gyermekeit, hanem felfelé ívelõ, sikeres oktatóiés tudományos pályája is.Édesanyját letaglózta férje halálhíre, de a két kisgyermek sorsa iránt érzettfelelõsségének és kötelességének tudatában talpra állt.Édesanyja, Sztehló Márta bátyjával, Sztehló Gábor, evangélikus lelkésszel kezdettdolgozni a budapesti Somlyói úti családi villájukból kialakított gyermekotthonban,ahol a háború alatt árvaságra jutott gyermekeket gondoztak. Sztehló Gábor késõbb„gyermekmentõként” maradt fel az emberek emlékezetében. Alinka így sok kisgyer-mek közt nevelkedett, végezte el az elemi iskolát. A gyermekotthont 1950-ben államo-sították. Alinka édesanyjával és bátyjával anyai nagyanyjához költözött.
Magyarok Brazíliában
A sorsfordító év 1956. Ez év decemberében édesanyjával és bátyjával elõbb aNémet Szövetségi Köztársaságba menekültek, majd 1957-ben érkeztek Brazíliábaédesanyja bátyjához, aki már 1948 óta itt élt. Ekkorra Brazíliában már tekintélyesvolt a magyar kolónia létszáma.Brazília egyébként is sokkal nyitottabb kapunak mutatkozott, mint Európa, Ame-rika, vagy Ausztrália. Magyarországról való távozásukkor persze nem láthattákvilágosan azt sem, hogy Brazília valóban egy gazdasági válságban levõ ország.Stefan Zweig, Brazíliába emigrált osztrák író mûvének címe után A jövõ országa-ként tekintettek rá, mint a hamarosan eljövõ Eldorádóra. Errõl már a korábbi beván-dorló csoportok is hasonlóképpen gondolkodtak. Ma már egyre többen értik, hogyez csak illúzió, viszont az ország szépsége, lakói, természeti kincsei a sok nehézségértkárpótolják az itt lakókat. Ahogy azt Stefan Zweig írta: „Aki Brazíliát valóban azemlékei közt tudja, az elég szépet látott egy fél életre.”Az elsõ magyar bevándorló csoportok még a 19. század végén érkeztek. 1888-banBrazíliában törvényt hoztak a rabszolgák felszabadításáról, melynek következtében
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hatalmas munkaerõhiány alakult ki a korábban rabszolgák által mûvelt ültetvényeken.A brazil kormány kampányhadjáratot indított Európában, hogy idecsábítson európaiföldmûveseket, akiknek a föld mellé nagyon kedvezõ letelepedési feltételeket isbiztosított. Ezek a magyar emigránscsoportok fõleg az ország déli, talán az európaihozleginkább hasonlító éghajlatú tagállamokban (Rio Grande do Sul, Santa Catarina,Paraná államok) telepedtek meg. A második nagy bevándorló hullámát a Trianonibékekötés által a szomszédos államokhoz csatolt területek túlnyomórészt földmûvesmagyarjai alkották. A dél-amerikai Magyar Hírlap egyik 1933-as száma 150 ezerretette a magyar bevándoroltak számát.A második világháború után a szovjet megszállás elöli menekülés állt a harmadik,fõleg katonatisztekbõl, mérnökökbõl, orvosokból, tanárokból álló emigránscsoportérkezésének hátterében.A brazíliai magyar kolónia jelenlegi létszáma tekintetében eltérõek a becslések. AMagyarok Világszövetsége 1996-ban közzétett adatai szerint 80 000- re volt tehetõa Brazíliában élõ magyarok száma. A helyi becslések szerint ma 3-4000 magyaremigráns élhet Brazíliában, akik idõközben természetesen már brazil állampolgárság-gal is rendelkeznek. Másod-, harmad-, negyedgenerációs családtagjaikkal együttkb. 5-10 ezerre tehetõ azok száma, akik magyarnak tartják magukat.– Milyen volt a brazil társadalom befogadóképessége? – vetõdik fel bennemautomatikusan a kérdés.Az emigráns-jelenség nem volt már új Brazília történetében. Az indián õslakosokrarátelepedett portugál gyarmatosítók, s az általuk behurcolt fekete-afrikai rabszolgáktársadalmát tovább színesítették az ültetvényekre – a rabszolga-felszabadításkövetkeztében kialakult munkaerõhiány pótlására – a 19. század végén érkezettemigránsok tömegei.A mezõgazdasági lehetõségek mellett csábító volt Sao Paulo robbanásszerûfejlõdése. Sokan el is hagyták késõbb a mezõgazdasági birtokokat (fazenda), hogyrészt vegyenek ennek a hatalmas méretûvé vált városnak a metamorfózisában. SaoPaulot valóban az emigránsok építették fel! Olaszok, spanyolok, japánok, németek,arabok. Említést érdemel, hogy Sao Pauloban található a legnagyobb, kb. egymilliófõs – Japánon kívül élõ – japán kolónia.A brazil társadalom tárt karokkal fogadta az idegeneket. Gyakran pusztán eltérõszármazásuk miatt felnéztek rájuk, s különös intellektuális teljesítményttulajdonítottak nekik. Valószínûleg ennek a szívélyes fogadtatásnak is köszönhetõ,hogy a brazíliai magyar kolóniában magas a vegyes házasságok száma, és alegfiatalabb generációk egyre kevésbé beszélnek már magyarul.Az argentin és az amerikai magyar kolóniák pedig éppen azért maradtak zártabbak,mert a befogadó ország kevésbé volt nyitott a jövevényekre.– Faji szegregációról beszélhetünk vajon Brazília esetében?Bár a jog nem tesz különbséget, és az európaiak számára nem érzékelhetõ, mégis

erõteljes a faji megkülönböztetés. 1888-ban a rabszolgafelszabadítás ugyanmegtörtént, de a szociális és politikai emancipáció hosszas folyamat, s a négerektársadalmi lemaradása szinte behozhatatlan. Statisztikai kutatások hasonlóeredményekkel szolgálnak, mint az USA-ban, nevezetesen hogy a négerek (hajdaniafrikai portugál gyarmatokról, leginkább Angolából, Kongóból, Mozambikból,Portugál - Guineából behozott rabszolgák leszármazottai) és a mulattok (a fehér ésa fekete ember keveréke) aránya sokkal nagyobb a társadalom alsóbb rétegeiben,mint a fehéreké. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minél sötétebb a bõrszín, annálkevésbé van esély jól fizetett munkára, színvonalas iskoláztatásra, egészségügyiellátásra. Nagyobb tehát a valószínûsége annak, hogy valaki szociális értelemben atársadalom margójára kerüljön. A szociális kérdés a brazil társadalom egyiklegnagyobb problémája. Áthidalhatatlan a különbség és hatalmas szakadék tátonga gazdag kevesek és a szegény sokaság közt.Ettõl függetlenül a mindennapok szintjén kirekesztés nem tapasztalható. Az afrikaikultúra hatása vitathatatlan a brazil kultúrára. Például a brazil tánc, a szamba isafrikai ritmusokból fejlõdött ki, s a világszerte egyre elterjedtebbé váló capoeira(kapuéra) nevû táncnak ható küzdõsport is afrikai hagyományokat hordoz.

Alinka és a Hamza házaspár Egerben1990-ben
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Alinka és a Hamza házaspár Egerben1990-ben
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Az asszimiláció bámulatos eredményt hozott: embertípusok, fajták, vallások, népeksosem látott fantasztikus keveredését. Feketék, fehérek, indiánok, mulattok szociálisproblémákkal terhelt szimbiózisa ez.
Új élet egy másik kontinensen
Az 1956-os forradalom, és leverésének híre természetesen Brazíliáig is elért. Azegyik magyar tanuló szüleinek közbenjárására egy jóhírû brazil apácaiskola befogadtaa forradalom leverése elõl menekülõ magyar család leányát, Alinkát.Már középiskolában kitûnt természettudományos logikájával. Sokat vitatkozott afizikát tanító apácával, s meg volt gyõzõdve arról, hogy az apáca tulajdonképpennem is érti, amit tanít. Sikeres érettségi után a pályaválasztási tanácsadó pszicholó-gusa egyértelmûen természettudományos orientációt javasolt.Az állami egyetem (USP) fizika szakára nyert felvételt, ahol rögtön az elsõ évtõlkezdve lelkesen sürgölõdött az egyetemváros atomfizikai kutatóintézetének kutató-csoportja körül. Vonzotta a Van de Graaff „gyorsító” (generátor), mely abban az idõ-ben egyedüli volt Latin-Amerikában. 1965-ben, 23 évesen tanársegédként már taní-tott az egyetemen. Tanított, kutatott, doktori disszertációján dolgozott, de munkája,fejlõdése, kutatásaiban való elõrehaladása iránymutató, jó koordinátor tanár hiá-nyában –érzése szerint –nem volt megfelelõ ütemû. Késõbb aztán igen jó hasznátvette az önálló munka képességének.– Ezek az évek politikailag Brazíliában sem egyszerûek. Hol tartott a demokráciaBrazíliában?Alinkáék ideérkezésekor Juscelino Kubitschek volt az államelnök.(1956-61) Elnökiszékfoglaló beszédében 5 év alatt 50 év fejlõdést ígért az országnak. Az országmodernizálásának tervét tûzte ki maga elé. Az energia-és szállítás szektorainakrobbanásszerû fejlõdése vonzotta a külföldi tõkebefektetéseket. Egy másik, igenkülönös, még a gyarmati idõszakból származó álom megvalósítása is nevéhezfûzõdött: négy év alatt felépíttette a Föld talán legfuturisztikusabb kormányzatifõvárosát Brazília földrajzi középpontjában, a „senki földjén”, több száz kilométerreaz Óceán partján lévõ fejlett nagyvárosoktól. Brazíliát korunk egyik legnagyobbépítésze, Oscar Niemeyer építette.Kormányzása után a hatalmas külföldi adósságok, az egyre emelkedõ infláció,hatalmas tömegek elszegényedése negatív örökségként maradt az országra, melybõlBrazília máig nem tud kilábalni.„Visszatekintve úgy tûnik, mintha diktatúrát diktatúrára cseréltünk volna.” –emlékszik vissza Alinka. 1964-ben katonai puccs által Castelo Branco generáliskerült hatalomra. A militárius diktatúra évei következtek Brazíliában. A demokratikusjogok gyakorlása itt is sérült, nem volt sajtó- és szólásszabadság, nem voltak válasz-tások, nem volt ellenzék; illetve volt, de csak nevében. 1965-ben betiltották a pártokat,

és mesterséges kétpártrendszert hoztak létre. A kormány támogatására az ARENA-t(Aliança Renovadora Nacional), és az ún. Ellenzéki Pártot, az MDP-t. (MovimentoDemocrático Brasileiro) Mûködött a titkosrendõrség, a baloldaliakat üldözték.Az enyhülés körülbelül a magyarországival egy idõben következett be. 1980-banmegalakult a Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores – PT). A PT-t, többszöriválasztási sikertelensége után, 2002-ben választották kormányzópárttá Luiz InácioLula da Silva, népszerû nevén Lula, hajdani vasipari munkás elnökletével. Alinkahangsúlyozta, hogy – bár sosem értett egyet a diktatúra, vagy a szabadság korláto-zásának egyetlen formájával sem – Brazíliában mindig is baloldali gondolkodásúvolt. „Annyira igazságtalan a társadalom, annyira nincs lehetõségük a társadalmiranglétra alsóbb rétegeibe születetteknek kikerülni abból a helyzetbõl, és annyiraégbekiáltóak ezek a jelenségek”, hogy mindig is úgy gondolta, hogy valamit tennikell. „Egy olyan demokratikus rendszert képzeltem el ideálisnak, amelyben demok-ratikus módon sikerül korlátozni azokat, akiknek a kezében a vagyon van; és többlehetõség adódik a nincsteleneknek számára.” A chilei Alleende rendszerét (demok-ratikus szocializmus) tartották példaképnek, ahol mindez meg is valósulhatott volna,ha egy amerikai támogatással végbement jobboldali puccs véget nem vet e történelmifontosságú kísérletnek.Futólag érintettük beszélgetésünkben a nagysikerû Walter Salles brazil filmren-dezõ Diário do Motocicléta (A motoros naplója) címû filmjét, mely gyönyörû fel-vételekkel mutatja be a fiatal egyetemista, Che Guevara kilenc hónapig tartó latin-amerikai körútját, mely alatt a kontinens szociális igazságtalanságai láttán megérle-lõdnek benne forradalmi eszméi.S Alinka csillogó tekintettel helyesel: „Igen, ez a légkör szült meg bennünk isnagy, sorsokat megváltó utópiákat, ami nem jelenti azt, hogy ne riadtunk volna el, sne zárkóztunk volna el Che Guevara és Fidel Castro eszméinek radikalizálódásától!”1973-ban aztán Pinochet hatalomra kerülését kiábrándulással fogadták, hiszen azaddig a szemükben megoldásul reális alternatívaként fennálló demokratikusszocialista rendszert is megdöntötték.– Visszaemlékezése közben a ‘mi, brazilok’ fordulatot használja. Minek tartja magát– fogalmazódik meg bennem automatikusan a kérdés.„Magyarnak tartom magam, de Brazíliában élek 47 éve, s ez nagyon hosszú idõ.Túl hosszú idõ ahhoz, hogy ne lenne honvágyam, ha elhagynám Brazíliát. Itt élek,része vagyok ennek a közösségnek annak elõnyeivel és hátrányaival egyetemben.És csodálom a brazil temperamentumot, mely a sok fajta keveredésébõl a sorssalszemben annyira elfogadó, fatalista, nyomorúságában is boldogságot, örömet találóés szambát táncoló nemzetet formált. Integráltnak érzem magam, s nem érzem magamemigránsnak.”A történelmi kontextus megváltozott, az emigráns szó mára létjogosultságát vesz-tette. Az itt élõ magyar kolónia tagjai közül néhányan a mai napig emigránsnak tart-



114      Kitekintés Kitekintés  115
Az asszimiláció bámulatos eredményt hozott: embertípusok, fajták, vallások, népeksosem látott fantasztikus keveredését. Feketék, fehérek, indiánok, mulattok szociálisproblémákkal terhelt szimbiózisa ez.
Új élet egy másik kontinensen
Az 1956-os forradalom, és leverésének híre természetesen Brazíliáig is elért. Azegyik magyar tanuló szüleinek közbenjárására egy jóhírû brazil apácaiskola befogadtaa forradalom leverése elõl menekülõ magyar család leányát, Alinkát.Már középiskolában kitûnt természettudományos logikájával. Sokat vitatkozott afizikát tanító apácával, s meg volt gyõzõdve arról, hogy az apáca tulajdonképpennem is érti, amit tanít. Sikeres érettségi után a pályaválasztási tanácsadó pszicholó-gusa egyértelmûen természettudományos orientációt javasolt.Az állami egyetem (USP) fizika szakára nyert felvételt, ahol rögtön az elsõ évtõlkezdve lelkesen sürgölõdött az egyetemváros atomfizikai kutatóintézetének kutató-csoportja körül. Vonzotta a Van de Graaff „gyorsító” (generátor), mely abban az idõ-ben egyedüli volt Latin-Amerikában. 1965-ben, 23 évesen tanársegédként már taní-tott az egyetemen. Tanított, kutatott, doktori disszertációján dolgozott, de munkája,fejlõdése, kutatásaiban való elõrehaladása iránymutató, jó koordinátor tanár hiá-nyában –érzése szerint –nem volt megfelelõ ütemû. Késõbb aztán igen jó hasznátvette az önálló munka képességének.– Ezek az évek politikailag Brazíliában sem egyszerûek. Hol tartott a demokráciaBrazíliában?Alinkáék ideérkezésekor Juscelino Kubitschek volt az államelnök.(1956-61) Elnökiszékfoglaló beszédében 5 év alatt 50 év fejlõdést ígért az országnak. Az országmodernizálásának tervét tûzte ki maga elé. Az energia-és szállítás szektorainakrobbanásszerû fejlõdése vonzotta a külföldi tõkebefektetéseket. Egy másik, igenkülönös, még a gyarmati idõszakból származó álom megvalósítása is nevéhezfûzõdött: négy év alatt felépíttette a Föld talán legfuturisztikusabb kormányzatifõvárosát Brazília földrajzi középpontjában, a „senki földjén”, több száz kilométerreaz Óceán partján lévõ fejlett nagyvárosoktól. Brazíliát korunk egyik legnagyobbépítésze, Oscar Niemeyer építette.Kormányzása után a hatalmas külföldi adósságok, az egyre emelkedõ infláció,hatalmas tömegek elszegényedése negatív örökségként maradt az országra, melybõlBrazília máig nem tud kilábalni.„Visszatekintve úgy tûnik, mintha diktatúrát diktatúrára cseréltünk volna.” –emlékszik vissza Alinka. 1964-ben katonai puccs által Castelo Branco generáliskerült hatalomra. A militárius diktatúra évei következtek Brazíliában. A demokratikusjogok gyakorlása itt is sérült, nem volt sajtó- és szólásszabadság, nem voltak válasz-tások, nem volt ellenzék; illetve volt, de csak nevében. 1965-ben betiltották a pártokat,

és mesterséges kétpártrendszert hoztak létre. A kormány támogatására az ARENA-t(Aliança Renovadora Nacional), és az ún. Ellenzéki Pártot, az MDP-t. (MovimentoDemocrático Brasileiro) Mûködött a titkosrendõrség, a baloldaliakat üldözték.Az enyhülés körülbelül a magyarországival egy idõben következett be. 1980-banmegalakult a Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores – PT). A PT-t, többszöriválasztási sikertelensége után, 2002-ben választották kormányzópárttá Luiz InácioLula da Silva, népszerû nevén Lula, hajdani vasipari munkás elnökletével. Alinkahangsúlyozta, hogy – bár sosem értett egyet a diktatúra, vagy a szabadság korláto-zásának egyetlen formájával sem – Brazíliában mindig is baloldali gondolkodásúvolt. „Annyira igazságtalan a társadalom, annyira nincs lehetõségük a társadalmiranglétra alsóbb rétegeibe születetteknek kikerülni abból a helyzetbõl, és annyiraégbekiáltóak ezek a jelenségek”, hogy mindig is úgy gondolta, hogy valamit tennikell. „Egy olyan demokratikus rendszert képzeltem el ideálisnak, amelyben demok-ratikus módon sikerül korlátozni azokat, akiknek a kezében a vagyon van; és többlehetõség adódik a nincsteleneknek számára.” A chilei Alleende rendszerét (demok-ratikus szocializmus) tartották példaképnek, ahol mindez meg is valósulhatott volna,ha egy amerikai támogatással végbement jobboldali puccs véget nem vet e történelmifontosságú kísérletnek.Futólag érintettük beszélgetésünkben a nagysikerû Walter Salles brazil filmren-dezõ Diário do Motocicléta (A motoros naplója) címû filmjét, mely gyönyörû fel-vételekkel mutatja be a fiatal egyetemista, Che Guevara kilenc hónapig tartó latin-amerikai körútját, mely alatt a kontinens szociális igazságtalanságai láttán megérle-lõdnek benne forradalmi eszméi.S Alinka csillogó tekintettel helyesel: „Igen, ez a légkör szült meg bennünk isnagy, sorsokat megváltó utópiákat, ami nem jelenti azt, hogy ne riadtunk volna el, sne zárkóztunk volna el Che Guevara és Fidel Castro eszméinek radikalizálódásától!”1973-ban aztán Pinochet hatalomra kerülését kiábrándulással fogadták, hiszen azaddig a szemükben megoldásul reális alternatívaként fennálló demokratikusszocialista rendszert is megdöntötték.– Visszaemlékezése közben a ‘mi, brazilok’ fordulatot használja. Minek tartja magát– fogalmazódik meg bennem automatikusan a kérdés.„Magyarnak tartom magam, de Brazíliában élek 47 éve, s ez nagyon hosszú idõ.Túl hosszú idõ ahhoz, hogy ne lenne honvágyam, ha elhagynám Brazíliát. Itt élek,része vagyok ennek a közösségnek annak elõnyeivel és hátrányaival egyetemben.És csodálom a brazil temperamentumot, mely a sok fajta keveredésébõl a sorssalszemben annyira elfogadó, fatalista, nyomorúságában is boldogságot, örömet találóés szambát táncoló nemzetet formált. Integráltnak érzem magam, s nem érzem magamemigránsnak.”A történelmi kontextus megváltozott, az emigráns szó mára létjogosultságát vesz-tette. Az itt élõ magyar kolónia tagjai közül néhányan a mai napig emigránsnak tart-



116      Kitekintés Kitekintés  117
ják magukat, s ún. ‘magyar gettóba ‘ zárva érzik magukat a brazil társadalomban.Alinka úgy gondolja, hogy ezek az emberek saját döntéseik sorozatának eredménye-ként nem tudták a brazil társadalmat sajátjukénak elfogadni.Akik viszont beilleszkedtek, azok talán maguk is egy kisebb fajta metamorfózisonmentek keresztül: „itt van valami a levegõben, amitõl talán még az itt élõ magyarokis sokkal lazábbak, toleránsabbak, rugalmasabbak lettek.”

Hamzáékról
1980 kritikus év volt Alinka magánéletében. Édesanyja elhunyt, házassága válássalért véget. A 80-as évek a talpra állás évei, melyekben Alinka és Hamzáék útja ke-resztezte egymást. Alinka fényt derített a Hamza monográfiában használt „Hamzáékfogadott leánya” kifejezés igazi mibenlétére. Elmesélte, hogy Édesanyja halála után,– a rá való emlékezés Sao Pauloban megtartott miséje után – Ákos bácsi ölelése gyógy-írként hatott az édesanya elvesztése által képzõdött ûr és fajdalom csillapítására.Innentõl számítható tehát Alinka késõbb rendszeressé váló kapcsolata a Hamza há-zaspárral. „Igazság szerint – koruknál fogva – én adoptáltam õket pótszülõknek, snem fordítva!” (Hamza Ákos ekkor, 1980-ban már 77 éves. – szerk.)Valójában távoli rokonai is voltak egymásnak. Alinka apai dédapjának feleségeHamza lány volt, de ennek nem volt jelentõsége sem az „adoptálásban”, sem abban,hogy életük Brazíliában keresztezte egymást. Érdekességként fûzte hozzá rokonsá-guk fizikális jegyeirõl: „Így vagyunk mi rokonok ketten törökök” - s mutatja törökösvágású szemét mosolyogva. Alinkának ugyanis tudomása van arról, hogy HamzaÁkos Hamza bég egyenes ági leszármazottjának tartotta magát, és ezt számon tartotta.(Hamza bég magyar lányt vett feleségül, és a török megszállás után Magyarorszá-gon maradt – szerk.)További véletlen kapcsolódása volt életüknek az is, hogy 1936-ban Hamza vissza-térve 13 éves franciaországi tartózkodása után, mint az akkor szokás volt, audienciátkapott a minisztertõl, aki fellelkesedett Hamza frissen megszerzett párizsi filmes ta-pasztalatain. További orientáció céljából az államtitkárhoz, Alinka nagyapjához,Szily Kálmán Ferenchez irányította, aki végül a Hunnia Filmgyárba helyezte. Innentõlszámítjuk tulajdonképpen Hamza magyarországi filmkészítõi tevékenységét. A HunniaFilmgyár gyakornokából az 1940-es évekre Magyarország legjobb filmrendezõje lett.Az idõs házaspárral való kapcsolat egészen a Magyarországra való visszatérésigfolyamatos volt. Alinka rendszeresen látogatta õket, s velük nagyon kiegyensúlyo-zott, mély baráti kapcsolatba került. Késõbb, Magyarországra való visszatérésükután Alinka kétszer is meglátogatta a Hamza házaspárt jászberényi otthonukban.Intellektuálisan, politikailag nagy volt az identitás köztük. Beszélgettek filozófiáról,Hamza filmjeirõl, a múltról, történelemrõl, “de a mindennapi praktikus dolgok nemfertõzték meg beszélgetéseinket. Olyan kapacitása, kultúrája, ismeretei voltak …

szárnyalt! Idõben és térben. Mindig jásznak tartotta magát. Sokszor magyaráztanekem, hogy jásznak nem születni kell, hanem hét nemzedéken keresztül ott is kellélni, és akkor válik az ember jásszá!“Alinka szerint a hazatérés gondolata mindig is foglalkoztatta. Hamzának nagyonsokat jelentett Magyarországon élni. Sao Paulo-i évei alatt zárkózott volt, de Alinkaszerint magasfokú intellektualitásával és filozófiai beállítottságával magasabb rendûdolgok talán jobban is érdekelték, mint az, hogy hol van, mi van körülötte. „Élhetettõ a pálmafák alatt is – gondolatai más síkokban mozogtak.” Alinka szerint HamzaÁkos számára nem volt kérdés, hogy hol telepedjen meg. A jász-történetek rend-szerint visszatértek beszélgetésük során. A Jászsághoz való kötõdése Hamza Ákosszavaiból Alinka számára sem volt kétséges. „Világos volt Hamza számára, hogynem akar Brazíliában meghalni. Érezte, hogy Brazília neki nem jelent sokat, és õ semjelent sokat Brazíliának. Fontos volt számára visszamenni; visszatérni oda, ahonnanvétetett.”
Tudományos karrier
Alinka értékelést készítve saját munkásságáról, a 1990-es évektõl számítja azeredményes, aktív tudományos munkát. Ettõl az idõszaktól kezdve éveken át éjtnappallá téve dolgozott. A 1970-es években a franciaországi Saclay-i atomenergetikaiközpontban végzett kutatómunkáját 1992-ben újabb franciaországi tanulmányútkövette: Caenba utazott, ahol a Grand Accelerateur d’Ions Lourds vendégkutatójavolt. Itt kezdte meg az egzotikus atommagokkal kapcsolatos kutatásait is. Kétévestartózkodása alatt lehetõsége volt közvetlenül részt venni a tudomány új felfede-zéseiben. Kutatómunkája és európai kongresszusokon való részvételek által nagyonsok kapcsolatra tett szert, és kutatásaival nemzetközi elismertséget vívott ki. Tudo-mányos tevékenysége is fellendült: 1992 és 2004 között 69 cikket publikált a szakmaprominens nemzetközi folyóirataiba. (Nuclear Physics, Physics Letters holland, ésa Physical Review, Physical Review Letters amerikai folyóiratokba)Kutatómunkája mellett egyetemi oktatói karrierje is fokozatosan felfelé ívelt: 1977-tõl folyamatosan voltak doktorandus-hallgatói. Néhányan közülük külföldönhelyezkedtek el, többen brazil magánegyetemeken oktatnak. 1996-ban Alinkátmegválasztották professor titularnak, mely a tanári hierarchia legmagasabb fokaBrazíliában.Az utóbbi 12 évben a természetben nem, vagy csak nagyon rövid ideig létezõ eg-zotikus atommagokat (sokkal több, vagy kevesebb neutronnal rendelkezõ atommag)tanulmányozza. Pl. a Nitrogén 11-es izotópjának kutatásában (7 proton és 4 neut-ron) Alinkának fontos szerepe volt.1996-ban belgiumi kutatóútjáról hazatérve brazíliai kutatótársaival javasolták egyolyan kutatólaboratórium üzembe helyezésének tervét, ahol lehetõvé válna az
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ják magukat, s ún. ‘magyar gettóba ‘ zárva érzik magukat a brazil társadalomban.Alinka úgy gondolja, hogy ezek az emberek saját döntéseik sorozatának eredménye-ként nem tudták a brazil társadalmat sajátjukénak elfogadni.Akik viszont beilleszkedtek, azok talán maguk is egy kisebb fajta metamorfózisonmentek keresztül: „itt van valami a levegõben, amitõl talán még az itt élõ magyarokis sokkal lazábbak, toleránsabbak, rugalmasabbak lettek.”

Hamzáékról
1980 kritikus év volt Alinka magánéletében. Édesanyja elhunyt, házassága válássalért véget. A 80-as évek a talpra állás évei, melyekben Alinka és Hamzáék útja ke-resztezte egymást. Alinka fényt derített a Hamza monográfiában használt „Hamzáékfogadott leánya” kifejezés igazi mibenlétére. Elmesélte, hogy Édesanyja halála után,– a rá való emlékezés Sao Pauloban megtartott miséje után – Ákos bácsi ölelése gyógy-írként hatott az édesanya elvesztése által képzõdött ûr és fajdalom csillapítására.Innentõl számítható tehát Alinka késõbb rendszeressé váló kapcsolata a Hamza há-zaspárral. „Igazság szerint – koruknál fogva – én adoptáltam õket pótszülõknek, snem fordítva!” (Hamza Ákos ekkor, 1980-ban már 77 éves. – szerk.)Valójában távoli rokonai is voltak egymásnak. Alinka apai dédapjának feleségeHamza lány volt, de ennek nem volt jelentõsége sem az „adoptálásban”, sem abban,hogy életük Brazíliában keresztezte egymást. Érdekességként fûzte hozzá rokonsá-guk fizikális jegyeirõl: „Így vagyunk mi rokonok ketten törökök” - s mutatja törökösvágású szemét mosolyogva. Alinkának ugyanis tudomása van arról, hogy HamzaÁkos Hamza bég egyenes ági leszármazottjának tartotta magát, és ezt számon tartotta.(Hamza bég magyar lányt vett feleségül, és a török megszállás után Magyarorszá-gon maradt – szerk.)További véletlen kapcsolódása volt életüknek az is, hogy 1936-ban Hamza vissza-térve 13 éves franciaországi tartózkodása után, mint az akkor szokás volt, audienciátkapott a minisztertõl, aki fellelkesedett Hamza frissen megszerzett párizsi filmes ta-pasztalatain. További orientáció céljából az államtitkárhoz, Alinka nagyapjához,Szily Kálmán Ferenchez irányította, aki végül a Hunnia Filmgyárba helyezte. Innentõlszámítjuk tulajdonképpen Hamza magyarországi filmkészítõi tevékenységét. A HunniaFilmgyár gyakornokából az 1940-es évekre Magyarország legjobb filmrendezõje lett.Az idõs házaspárral való kapcsolat egészen a Magyarországra való visszatérésigfolyamatos volt. Alinka rendszeresen látogatta õket, s velük nagyon kiegyensúlyo-zott, mély baráti kapcsolatba került. Késõbb, Magyarországra való visszatérésükután Alinka kétszer is meglátogatta a Hamza házaspárt jászberényi otthonukban.Intellektuálisan, politikailag nagy volt az identitás köztük. Beszélgettek filozófiáról,Hamza filmjeirõl, a múltról, történelemrõl, “de a mindennapi praktikus dolgok nemfertõzték meg beszélgetéseinket. Olyan kapacitása, kultúrája, ismeretei voltak …

szárnyalt! Idõben és térben. Mindig jásznak tartotta magát. Sokszor magyaráztanekem, hogy jásznak nem születni kell, hanem hét nemzedéken keresztül ott is kellélni, és akkor válik az ember jásszá!“Alinka szerint a hazatérés gondolata mindig is foglalkoztatta. Hamzának nagyonsokat jelentett Magyarországon élni. Sao Paulo-i évei alatt zárkózott volt, de Alinkaszerint magasfokú intellektualitásával és filozófiai beállítottságával magasabb rendûdolgok talán jobban is érdekelték, mint az, hogy hol van, mi van körülötte. „Élhetettõ a pálmafák alatt is – gondolatai más síkokban mozogtak.” Alinka szerint HamzaÁkos számára nem volt kérdés, hogy hol telepedjen meg. A jász-történetek rend-szerint visszatértek beszélgetésük során. A Jászsághoz való kötõdése Hamza Ákosszavaiból Alinka számára sem volt kétséges. „Világos volt Hamza számára, hogynem akar Brazíliában meghalni. Érezte, hogy Brazília neki nem jelent sokat, és õ semjelent sokat Brazíliának. Fontos volt számára visszamenni; visszatérni oda, ahonnanvétetett.”
Tudományos karrier
Alinka értékelést készítve saját munkásságáról, a 1990-es évektõl számítja azeredményes, aktív tudományos munkát. Ettõl az idõszaktól kezdve éveken át éjtnappallá téve dolgozott. A 1970-es években a franciaországi Saclay-i atomenergetikaiközpontban végzett kutatómunkáját 1992-ben újabb franciaországi tanulmányútkövette: Caenba utazott, ahol a Grand Accelerateur d’Ions Lourds vendégkutatójavolt. Itt kezdte meg az egzotikus atommagokkal kapcsolatos kutatásait is. Kétévestartózkodása alatt lehetõsége volt közvetlenül részt venni a tudomány új felfede-zéseiben. Kutatómunkája és európai kongresszusokon való részvételek által nagyonsok kapcsolatra tett szert, és kutatásaival nemzetközi elismertséget vívott ki. Tudo-mányos tevékenysége is fellendült: 1992 és 2004 között 69 cikket publikált a szakmaprominens nemzetközi folyóirataiba. (Nuclear Physics, Physics Letters holland, ésa Physical Review, Physical Review Letters amerikai folyóiratokba)Kutatómunkája mellett egyetemi oktatói karrierje is fokozatosan felfelé ívelt: 1977-tõl folyamatosan voltak doktorandus-hallgatói. Néhányan közülük külföldönhelyezkedtek el, többen brazil magánegyetemeken oktatnak. 1996-ban Alinkátmegválasztották professor titularnak, mely a tanári hierarchia legmagasabb fokaBrazíliában.Az utóbbi 12 évben a természetben nem, vagy csak nagyon rövid ideig létezõ eg-zotikus atommagokat (sokkal több, vagy kevesebb neutronnal rendelkezõ atommag)tanulmányozza. Pl. a Nitrogén 11-es izotópjának kutatásában (7 proton és 4 neut-ron) Alinkának fontos szerepe volt.1996-ban belgiumi kutatóútjáról hazatérve brazíliai kutatótársaival javasolták egyolyan kutatólaboratórium üzembe helyezésének tervét, ahol lehetõvé válna az
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egzotikus atommagok kísérleti kutatása. Sikerrel pályázták meg a Tudomány ésTechnológia Minisztérium, és Sao Paulo állam kutatástámogató alapjaiból a tervmegvalósításához szükséges pénzösszeget, 350 ezer dollárt. Tervébõl 2004-re lettvalóság.

Részlet a Tudomány és Technológia Minisztériumának 2004. áprilisi Hírlevelébõl:Az USP Fizika Intézete a déli félteke egyetlen kutatóközpontja, mely alkalmasarra, hogy instabil, avagy a természetben csak nagyon különleges feltételek mellettlétezõ atomokkal kísérletezzen.Új korszak kezdõdött a brazíliai atommagkutatásban 2004 elején: február ótaaz USP Atomfizikai Laboratóriumának a RIBRAS (Radioactive Ion Beam in Brasil)szerkezet üzembe helyezésével sikerült egzotikus atomnyalábokat alkotni.„Ez az atomfizika-kutatás ismereteinek határmezsgyéjén lévõ nagyon fontoskutatási terület”, meséli lelkesen Lepine-Szily Alinka, melynek közvetlen alkalma-zási területe az atommagfizika, de az atommagok szerkezetének jobb megértéseaz asztrofizika, kozmológia tudományok ismereteinek bõvítéséhez is hozzájárul.Mindössze néhány ország, az USA, Kanada, Franciaország, Németország, Bel-gium, Svájc, Kína, Oroszország és Japán folytatnak kísérleti kutatást ezen aterületen.”
– Az eredményekrõl számolt be az ez évi nyári kongresszusi elõadásain Szentpéter-várott (Internaional Symposium on Exotic Nuclei) és Göteborgban (International.Nuclear Physics Conference), ahol a déli féltekén egyedülálló kísérleti központbanfolyó kutatómunkát ismertetõ elõadásanyagával ismételten kivívta a nemzetközikutatóközönség elismerését.– Az általában nagyon rövid életû egzotikus atomok nem léteznek a Földön, de akozmoszban állandóan létrejönnek, és a szakértõk szerint valószínûleg nagyon fon-tos szerepük volt az elemek kialakulásában. Az USP-n olyan feltételeket sikerültelõteremteni, melyek által az univerzumban létezõ elemek kialakulására vonatkozóhipotézisek felállítására van lehetõség.Az egzotikus atomokkal való kísérletek megnyitják a technológia azon fejlõdésé-nek útjait, melyek az egész világ energiatermelését megreformálhatják.Ön gondolkozott már azon, honnan származik az az energia, melyet mindennap-jaiban felhasznál? Az emberiség ma túlnyomórészt olaj, szén és földgáz elégetésévelnyeri energiáját, melyek tönkreteszik környezetét, és beláthatatlan hatással vannaka Föld jövõjére. Másik forrás a normál körülmények között környezetbarát atomener-gia, mely azonban sok helyütt társadalmi ellenállást vált ki. A „zöld energiaforrások”(nap,szél,vízenergia stb.) bár rendkívül ígéretesek, alacsony teljesítõképességükmiatt nem képesek mindenkinek elegendõ energiát termelni. Ma nincs olyan energia-forrás, mely mindenki számára megnyugtatóan biztosíthatná szükségleteinket. Az

emberiség jövõje veszélybe kerülhet, ha nem talál megoldást erre az egyre fenyege-tõbb problémára.A Föld több ezer tudósa dolgozik azon, hogy ezt a veszélyt elhárítsa. Céljuk, hogymunkára fogják azt a természeti erõt, ami a földi élet forrását jelentõ Napunk hatalmasenergiakészletét biztosítja – az atomok magjainak egyesülésekor felszabadulómagfúziós energiát. Ha a fúziós energiatermelés megvalósul, környezetszennyezésnélkül lesz képes mindörökké elegendõ energiát szolgáltatni az emberiségnek.A magfúziós energianyeréshez képest új az ún. hibrid reaktorok technikája, melyekúgy hoznak létre energiát, hogy az anyagokat atomrészekkel bombázzák, melyek ezáltal instabillá (egzotikussá) válnak, és hasadásuk közben energiát szabadítanak fel.A legnagyobb elõnyük az – magyarázta Alinka – , hogy ezzel az új technikával1) nem fog atomhulladék képzõdni;2) elméletileg megnyílna annak lehetõsége, hogy az urán, tórium, plutónium mellettmás anyagok is felhasználhatóvá váljanak energiatermelésre;3) a korábbi, más folyamatokban termelõdött atomhulladék is újrahasznosíthatólenne energiatermelés céljára
„Természetesen a kutatásoknak ez egy sikamlós területe; az ismeretlen megismeré-sében rejlõ lehetõség és veszély határmezsgyéje.”Alinka külön hangsúlyozta, hogy munkája kizárólag az atommaggal kapcsolatosalapkutatásokra vonatkozik. Nem foglalkozik tehát atomenergiával, reaktorokkal,vagy atombombákkal.Hogy a praktikus indokok mellett mire is valók ezek a kutatások? Arra, hogy meg-ismerjük a természet, az atomok titkait, törvényeit, szerkezetét. S hogy a kutatásoknaka jövõben pontosan miben is veszi hasznát az emberiség, azt éppen úgy nem lehetsejteni, mint ahogy azt sem gondoltuk a félvezetõk felfedezésekor, hogy az az elekt-ronika forradalmasításával hamarosan a számítógépek ilyen mértékû elterjedéséhezvezet.
Egy beszélgetés vele, s a beszélgetésben benne az egész évszázad, történelem,sorsok, emberek, kontinensek és kultúrák.Õ szerényen, eredményeit szintealábecsülve mosolyog, mi pedig joggal lehetünk büszkék rá. Alinka, a magyarszármazású brazil atomfizikus professzornõ Hamza Ákos által egy kicsit a miénkis.
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