
voltával, a zenei kivitelezés finomságai
val. Jancsovics Antal Wagner-lemeze
például a zeneszerző rajong6inak is tar
togat meglepetést a Faust-nyitánnyal,
melyet bizony alig-alig lehet hallani.
Remek tempóban, vérbő humorral sz61al
meg a Nürnbergi mesterdalnokok elő

játéka, mélt6sággal zeng a Tannhiiuser
nyitány, s a Parsifal-eZőjáték összefog
la16 jellegét is j61 érezteti a karmester,
akit nagyszerűen támogat a Magyar Rá
dió és Televízi6 szimfonikus zenekara.
Kár, hogy a tasakot borít6 kép nem
nagy leleménnyel készült (LPX 11 463).
Erdélyi Mikl6s remek vezényletével Puc
cini Bohéméletének keresztmetszete a
másik újdonság. Eseménye a lemeznek
Ilosfalvy R6bert közreműködése, Melis
György gyönyörű t6nusú énekhangja s
Várhelyi Endre a lemezen is j61 érvé
nyesülő karakter-teremtő képessége. A
Kabátária a sok ismert felvétel mellett
is megállja a helyét, már ez is jelzi a
felvétel zenei értékeit, melyMI nagy
részt vállal a Filharmóniai Társaság Ze
nekara is (LPX 11 503).

Két igen szép Mozart-felvétel is akad
a külföldi lemezújdonságokon. Az új
s z o v j e t .s z t e r e o - l e m e z e k egyi
kén jelent meg a G-dúr zongoraverseny
(K. 453) Dimitrij Baskirov tolmácsolá
sában. Kitűnően sikerült zenei elképze
léseit tökéletesen va16sítja meg, ragyogó
Mozart-játékos, keze alatt szinte pereg
nek a futamok, mégis minden egyes
hang önáll6 életet is él, mint annak ide-

jén a csodálatos Edwin Fischer játéka
nyomán. (A Rudolf Barsaj vezette
Moszkvai Kamarazenekar látja el kísé
retét - ugyancsak pompásan.) Ravel-·
játékának acélosságát, változatos szín
skáláját is módunk van megcsodálni, a
lemez másik száma ugyanis abalkézre
irt Zongoraverseny. (A Moszkvai Allami
Filharmónia Zenekarát Viktor Dubrov
szkij vezényli:) Külön is ki kell emel
nünk a sztereo-hanghatás nagyszerű

megvalósítását (Melodia C 01067-8). A
másik Mozart-lemezt az E t e r n a jelen
tette meg. A szinigazgató című játékot
Helmut Koch vezényli, s a szereplők

között némi büszkeséggel és nosztalgiá
val hallottuk Geszty Szilviát. Pompás ez
a lemez is, pergő ritmusú, szellemes,
mint maga a mű. A felvételi technika
ugyancsak példamutató (Eterna 826073).

Ave Maria a zenében - ezzel a so
kat ígérő címmel jelent meg a l e n
gyelek újdonsága (Veriton XV
722). Természetesen a válogatók nem
törekedhettek teljességre, igy is sikerült
azonban érzékeltetníök a nemes téma
nagyszerű zenei megvalósulásait. Arca
delttől Gounod-ig ível a sor, s néhány
ismeretlen, de a jelek szerint nagyon is
jelentős lengyel zeneszerző műveit is
hallhatjuk. Különösen Schubert Ave Ma
riajának megsz6laltatása sikerült szépen
ezen az értékes, gyönyörű címlappal
megjelent lemezen.

RÖNAY LAsZLÖ

DOKUMENTUM
AZ AMERIKAI MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK

NÉHÁNY TAPASZTALATA*

Tanulmányom előző részeiben az Amel"i:kába bevándorolt magyárok történeté
nek a hazai érdeklődés középpontjában álló problémakörei áttekintésére töreked
tem: mikor és kik, míért mentek Ameríkába: a beilleszkedés, az asszímüácíö kér
dései, amelyeket a generációk útja és a bevándoroltak közösségeínek, sajátos
szervezeteialek kialakulása és felbomlása' tükröz. A vizsgálódás eredményei a követ
kezőkben összegezhetők:

Magyarország lakosságából az elmúlt száz év folyamán viszonylag magas szá
mú népesség vándorolt el - mindenekelőtt gazdasági érdekektől és politikai indí
tóokoktól hajtva - és telepedett le más országokban, A kísszámú folyamatos el
távozások mellJett akliámmlá.soknak egymástól többé-kevésbé jól elkülönülő sza
kaszai mutatkoznak. A kivándorlás első és legnépesebb hulláma hazánkban az

• Pu5kál!l JuJilJannJa: Akik ~mentek c.~ (lk:ézLrat) egy1ik fejezetét ;;Az amerika!
magyarság etnlJkuB mtémlén~" címme! a V'lglliia közölte 1911 márc.-áJlll'.-májusi számában.
A jelen cikk: a ta.rvulmálny me~tásalnak Ö6S'L'e~ezéIge.
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1890-1913 közötti időszakban zajlott Ie, Szerves része volt ez annak a nagy európai
új "népvándorláJsnak", amely a XIX. század első évtizedeiben Nyugat-Európa,
majd a század utolsó harmadától kezdve Közép- és Kelet-Európa túlnyomó több
ségben agrárfoglalkozású népességéből verbuválódott. A XIX. század folyamán
felduzzadt és a mezőgazdaságból kiszoruló agrárnépességét Európa ípara fejlődé

sének Ioezdetí szakaszán nem tudta felszívni. A század első felében a tengerentúli
szabad területek, majd az 1870-e8 évektől kezdve az Egyesült Allamok rendkívül
dínamíkusan 11ejlődő ipara (amely riszont nem rendelkezett szélesebb hazai agrár
bázíssal) nagy vonzást gyakorolt a népességre. Az amerikai kivándorlás a magyar
országi agrárnépesség iparba áramlásának egyik fő útja volt - akárcsak más kö
zép- és kelet-európai országokban is.

A tengerentúlra irányuló kivándorlás kíszélesedését és méreteit jelzi Magyar
országon, hogy míg 1861-1870 között az Egyesült Államokban még rnindőssze 484
magyarovszági szernélyt tartottak számon, az 1871-1900 közötti időszakban már
478.012 magyarországi lakos szállt hajóra; századunk első 13 évében pedig több
mint másfél millió kivándorlót regísztráltak,

A kivándorlók soraiba szórványosan értelmiségiek (elsősorban papok és mű

vészek), az uralkodó rétegek lecsúszott egyedei, tönkrement dzsentrík is kerültek,
viszonylag nagyobb számban ipari munkások, túlnyomó többségben azonban (az
összes kivándoroltak 75-80%-ában) birtoktalan és kevés földíí parasztok. A ma
gyarországí kivándorlást mégsem a paraszti tömegek teszik jellegzetessé - ebben
a komzakban valamennyí európai, legalábbis közép- és kelet-európai kivándorló
népességben ugylancsak a parasztok, az agrárfoglalkozásúak domináltak - hanem
soknemzetiségű összetéteLe. A kivándorló népességben a nemzetiségek magasabb
arányban szerepeltek, mint az ország összes népességében. A magyar anyanyelvűek

aránya akiivándorlás szélesedesével párhuzamosan emelkedett - a legnagyobb
csúcsot az ÖSSZles kivándorló népességben 27-29%-kial érte el. Akivándorlókinak
azonban legalább egynegyede hazatért, hiszen többségük - legalábbis kezdetben
- nem a végleges letelepedés szándékával ímdult; útnak; Arneríkát csak átmeneti
munkaalkalomnak, pénzszerzési lehetőségnek tekintette. Azoknak a magyar anya
nyelvűek'nek a számát, akik az első világháború előtt vándoroltak Amerikába,
maximálisan 300-350 ezerre becsülhetjük. Az Amerikában letelepedett paraszti
kivándorlók az [iparban helyezkedtek el, a legnehezebb munkaterületeken, több
nyire bányákbam, acél- és vasgyárakban szakképzetlen, betanított munkásként,

Új környezetükben a Magyarországról kivándorolt nemzetiségi csoportok ha
marosan elkülönültek egymástól és szeros anyanyelvi közösségeket, intézményeket
hoztak létre. Az anyanyelvi kapcsolódás "olt a legfőbb szervezője közösségeíknek,
ínspirálója közösségí tudatuknak, nemzeti érzéseiknek. kötődésüknek az óhaza
nemzeti közösségeíhez, Sőt, ez említettek a legtöbb kivándorló népcsoportban az
idegen környezetben tudatosultak. A monarchia népességének nemzeti öntudato
sodására az amel'ikaikivándoroltak nem kis mértékben hatottak. Az anyanyelvi
kötődés mellett a hasonló életsors, múlt, hagyományok, etnikus tradíciók is meg
könnyítették a szerosabb közösségak kialakítását.

A ,két világháború közötti időben számszerűen jóval szűkebb, képzettség te
kintetében viszont kvalifikáltabb rétegek hagyták el az országot. Ha az első vi
lágháborút megelőzően a távozók túlnyomó többségben parasztok, a két világhá
ború közötti időszakban viszont értelmiségieik és Iparí munkások, valamint polgári
személyes voltak. Amerika viszonylatában legalábbis, ez mutatkoZlik, mivel az
1920-30 közöttí időszakban a paraszti kivándorlás utóhulláma már elsősorban

Kanadába irányult. Megváltozott a helyzet nemcsak a társadalmi rétegződést, ha
nem a távozás okait illetően is, A távozók sorát az 1918. évi forradalom és az
1919-es Tanácsköztársaság poldtíkaí emigránsaí nyitották meg, őket követték a
20-as évek első felében a depresszió elől Franciaországba és Belgiumba igyekvő

ipari munkások és Kanadába törekvő parasztok. Végig [ellemzd ezt akorszakot 
különösen a harmincas években - az értelmiségi csoportok megnövekedett ará
nya a távozék között, Az értelmiségilek elhatározásában a gazdasági és politikai
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megfontolások kezrlettől fogva összefonódtak, a harmincas években pedig kifeje
zetten politikai okok domlináltak: a nácizmus elől meaekültek vagy mentek til-
takozásképpen ernígrácíóba. I

A hivatalos statisztika 1921-1941 között összesen 55.329 kivándorlót tart szá
mon, mégpedig ebből 42.324--et az 1921-l!l30-as és 13.005-öt az 1930-41-es évekre.
Bár az adatokat osak hozzávetőlegeseknek fogadhatjuk el, a tendenciát - azaz'
a távozók számának Ieszűkülését - jól mutatják. Az adatok megbízhatóságát az
korlátozza, hogy nem tartalmazzák azokat, akik közvétlenül a Tanácsköatérsaság
bukása után hagyták el az országot (számuk 8-10.000-re becsülhető), és természet
szermeg nem terjedtek ki 'azokra a magyar nemzetiségűekre sem, akJik az utód
államokból vándoroltak ,ki és új közösségeikben a magyar anyanyelvűek számát
szaporították.

A kivándorlás. általában vett leszükülése fokozottan vonatkozik az USA-ra.
Az első világháború után az Egy'esült Államok ugyanis nem tárta ki újra kapuit
Közép- és Kelet-Európa népessége előtt. A bevándorlást erősen megszorító kvóta
rendszere Magyarországot 'a "non preference race" listájára tette és évenként mínd
össze 876 személy bevándorlását engedélyezte. A 30-as években, a válság időszaká

ban még ez akieret sem tJöltődöttld. Az amerikai magyárok tehát ez időszakban

számban kevéssé szaporodtak - maximum 12-15.000-rel -, de több kiemelkedő

személyíség, világhírnévre szert tevő értelmíségí Ietelepülése, tevékenysége révén
viszont ebben az időszakban kezdtek a magyarokra felfigyelni az Egyesüllt Álla
mokban. Es ugyanúgy az ez időszakban települőkből keri.iltekki az amerikai ma
gyar baloldali és' kommunista szervezetek vezetői, akiknek tevékenysége különö
sen az antifasiszta rnozgalmakban vált az amerikai magyarság szélesebb körében
ismertté.

Az Amerikában letelepülő magyarok száma az elmúlt 25 év alatt gyarapodott
tetemesen, mégpedig először az úgynevezett ,,45-ös menekültek", maid az ,,1917
49-es emígránsok" és végül - viszonylag a legnépesebben - az ,,56-os díssziden
sek" csoportjaiból. A másodík világháború után a szovjet csapatok előrenyomu

lásával Magyarországról több százezren menekültek Nyugatra, azaz Ausztriába és
Németországba, A háború befejezése után többségüle visszatért otthonába, azon
ban a kintmaradtak száma mínímáüs becsléssel is megközelíti a százezret. Első

sorban a német poUtlika hívei, a szélsőjobboldali szarvezetek exponált képviselői,

nyilasok és a régi közigazgatás emberel, valamírit a volt uralkodó osztályok: nagy
birtokosok és nagypolgárok,akiket a felelősségre vonástól való félelem vagy tár
sadalmí, politikai pozícióiknak elvesztése ösztönzött más országokban történő le
településre, A konzervatív és retrográd politikai irányzatokat, nézeteket (fasiszta,
soviniszta, legitiltTllista) elsősorban a ,,45-ös menekültek" sorai prezentálják. D~ a
probléma leegyszerűsítése volna, ha csupán az emlitett csoportokat látnánk a 45
ösökben. Voltak közöttük sokan mások is. Fiatalok, leventék és katonák, akiket
egységeik vittek kIi az országból; egyetemisták, politikailag nem kompromittált
értelmiségi szakemberek, tisztviselők, sőt - ha kevesen is - munkások és pa
rasztok, akik belekeri11tek az általános zűrzavar és pándk sodrásába. Az ausztriai
és németországi rnsnekült táborokban döntöttek úgy - hallván a rémihíreket és a
valóságosokat Magyarország romos állapotáról és gazdasági nehézségeiről -;:., hogy
a hazatérés helyett más országokban, más világrészekben próbálnak szerencsét.
Kinn maradt, ilLetve hasonlóan más: országok felé orientálódott a koncentrációs
táborokból kdszabadultmagyftr zsidók eg[y része is, mások pedig közvetlenül haza
tértük után, amikor családjuk pusztulását Iátták, hogyták el újból az országot.

1947-49 között az errugrálás kísebb, de személyi összetételénél fogva jelentős

hulláma zajlott le. Foglalkozási, társadalmi, műveltségí és politikaJi szempontból is
különböző rétegeket érintett. Látványos vonulatát a polgári ellenzéki politikai ve
zetők és pártok képviselői alkották. Részint hozzájuk: kapcsolódva, részint tőlük:

függetlenül, de ebben az időszakban távoZOltt a nyugati diplomáciai képviseletünk
egy része is. Több neves író, művész, tudós, jól képzett értelmIségi szakember
hagyta el ebben a két évben az országot. Olyan személyek is kiléptek tehát a
nemzet közösségéből, akiik közvétlenül az 1945 utáni politikai életben komoly sze-
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repet játszottak, és akik - eltérőerr a ,,45-ös menskültek" politikailag hangadó
csoportjaitól - nem kompromittálták magukat a németekkel való együtnműkö

déssel, Sót többen -közülük aktívan náciellenesek és őszinte hívei voltak Magyar
ország demokratikus átalakulásáriának - de a proletárdiktatúrát és társadalmi
rendszerünk szocíalísta perspektíváit már nem tudták elfogadni. Letűntek a hazai
politikai élet porondjáról, emigráctóba kerültek. Antifasiszta múltjuk, demokrati
kus szemléletük folytán hitelük - legalábbis kezdetben - nagyobb volt a nyu
gati közvélemény előtt, mínt a kompromittált ,,45-ösök"-nek, s így a Szovjetunió
~ népi demokráciánk elJleni hidegháborús kampányhoz, ellenséges poLitikaIi teV'e
kenyaéghez kedvező személyekként fogadták öket a nyugati hatalmas; elsősorban

az Egyesült AUamok. Korábbi itthoni, majd emigrácíós tevékenységük között nem
lehet mínden esetben közvetlen összefüggést találni, vagy a kettőt azonosítani. Leg
többjük feladta - fel is kellett adnia - korábban itthon vallott nézeteit. Azok,
akik "hivatásos emigránsokként" a leteiepülés után is elsősorban politikai tevé
kenyaéget folytattak, gyökértelenekké váltak, elszakadtak a realitásoktól és sze
mélyí elvódásokba keveredve, torzsalkodásokban demoralizálódva még a poldtdkal
kalandörságba is belesüllyedtek. Csak keveseknek sikerült önmagukat megőrizni

- gondolunk itt elsősorban Károlyi Mihályra -, de náluk már az emígrácíós okok
is mások voltak: nem a polgári ellenzéldesség, nem a szocíalízmus építésének
programja, hanem annak megvalósításában mutatkozó hibák és torzulások,

Ismét más színezete, más "arca" és politikai természete van azoknak a pénz
embereknek, tőkéseknek, földbírtokosoknak, akik nem távoztak még a ,,45-ösök
kel", hanem a földreform, majd a bankok és üzemek: államosítása után, vagyi
már előre kimenekített értékeikkel mentek. Többeket pedig az iskolák államosí
tása az egyház és állam különválasztása, valarnint a Mindszenty-per kJésztetett az
ország elhagyására: egyházi emberek, papok, szerzetesek, apácák kisebb-nagyobb
szárnú csoportjait.

Az úgynevezett ,,56-os disszidálás" volt az utolsó 50 év legnagyobb tömegű

elvándorlásí hulláma az országból. Néhány hónap alatt közel kétszázezren lépték
át hazánk nyugati határát, és noha egy részük (kb. 40-50.000 személy) később

visszatért, ezzel együtt is 150-160.000-re becsülhető azoknak a száma, akik végleg
más országokban települtek le. A kiáramlás időpontja ugyan kapcsolódott az is
mert politikai eseményekhez, és az okok is többnyire azokkal összefüggésben ál
lottak - előtérbe is a politikailag kompromittált személyek és csoportok kerül
tek; ők vá~tak hangadókká, Ennek ellenére az ,,56-os dísszídálás" egészében véve
mégsem tekinthető tisztán pol!iUkai emlgrácíőnak, Számos vonzás és taszítás ere
dőj~ént jött létre. Jelentős részüknél a gazdasági érdekek, fiataloknál az érvényesü-

. lés, a kalandvágy. bűnözőknél nienekülés a felelősségre vonás elől, a sértetteknél,
mellőzötteknél a megbántődottság, vélt vagy valóságos sérelmek. Egyeseknél a pol
gárháborútól, másoknál az anüszemíuzmustél való félelmen kívül számos családi
és egyéni ok is közrejátszott az elhatározásban. Nem lehet eltekinteni az évekíg
szigorűan ilezárt határok megnyílésának pszichés hatásától sem. Az emberek egy
része úgy érezte, hogy a "soha vissza nem térő alkalmat" használja ki. & végül
hatottak azok az illúziók ~s,amelyeket a túlságos elzárkózás az ísmeretlennel, a
"mással" szemben csak fokoZJOtt: a nyugati életforma "tiltott gyümölcsv-ének von
zó hatása. Bár az országnak mínden részéből távoztak, legtöbben Budapestről és
a nyugati vidékekről. Többnyire fiatalok - az összes eltávozottaknak a fele 25
éven aluli volt. A foglalkozás és a társadalmi rétegződés szerinti szóródás azt mu
tatja, hogy a dísszídálás - bár nagyon különböző mértékben - valamennyi tár
sadalmi réteget és színte mánden foglalkozást érintett. Legmagasabb arányban
mégis az értelmiségiek távoztak (viszonylag sok diplomás, 30-40 év körüliek).
Munkások közül a szakmunkások, paraszt nagyon kevés. A diplomások kőzül a
természettudományos képzettségdek (mérnökök, orvosok, technikusok vezettek),
a szakmunkások kö'zött pedig a keresettebb, ,,!internacionalista" szakmákkal 1'00

delkezók (lakatosok, villanys.zerelők, esztergályosök, gépkocsiszerelők), voltak több
ségben. A fiatalkorúak magas számát, szakképzettségűek és diplomások viszony
lag magas arányát figyelembe véve, megállapítható, hogy az ország tevékeny la-
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kosságáoól, emberi ér1lékeiből, "szellemi tőkéjéből" többet veszített, mint arndt
pusztán a Iétezámbelr adatok tükröznek. Az ,,56-osok" településének centrumai az
Egyesült Allamok és Kanada. Ebben a két országban kötött ká végül - rövidebb
hosszabb európai tartózkodás után - a disszidáltaknak kb. a fele. A többiek Nyu
gat-Európában, Ausztráliában és Amerikában leltek új otthonra, de jutott belőlük

a világ mínden részébe, Mindent összevéve, az ,,56-os disszídensek't-nél mutat
kozík a legnagyobb szóródás mind a távozás motavurnaít, mínd a foglalkozás sze
rinti megoszlást és a végleges lételepülés helyét illetően is.

Attekintve a magyárok amerikai letelepülésének főbb szakaszait, a bevándor
lók főbb rétegeirőf Illyés Gyula tömör és kifejező megfogalmazásával magunk is
elmondhatjuk -, hogy a századfordulón lezajlott IIlagy gazdasági kivándorlás _óta
"több rétege - több emelete - lett az amerikai magyaroknak, mint egy New
York-i felhőkarcolónak. Ezek az emigrácíós rétegek nemcsak az alappal, az anya
országgal vannak e11entétben, hanem egymással is. ,És nemcsak időben egymásra
következéseik szerínt, Olyan bonyolult képletét mutatnak, amilyent egy maitema
tikai permutáció sem."

A múlt század utolsó és századunk első évtízedeíben kivándorolt parasztok
problémái napjainkban már történeti, tudományos kérdések. Ez a generáció 
néhány idős embert kivéve - kihalt, kapcsolatépítés szempontjából legföljebb
utódaik, az ún. második generáció vehető számításba. Hasonlóan szűk azoknak a
rétege, akik a két vílágháború közötti időszakban települtek le, részint azért, mert
mint említettük Amerika ebben az időszakban csak szűk keretekben engedélyezte
a magyárok bevándorlását: részint azért is, mert időközben ugyancsak megöreged
tek. Többen pedig pl. a kommunisták és a baloldali emigransok közül a második
világháború után hazatértek. Napjainkban az amerikai magyárok első generáció
ját nagyobb részben már azok alkotják, akik hazánkat az elmúlt 25 év alatt hagy
ták el. És ha ez a többség Amerikában, ahol a legkorábban alakultak ki a töme
ges kivándorlás központjai, még inkább ők képviselik az első generáclót azokban
az országokban, amelyekbe később indul meg Ietelepülésük, Számolni kell ezzel
a történeti valósággal, és nem célJraveZető kapcsolataink építésének könnyebb
magyarázataképpen - mint azt publícístáínk olykor teszik - az amerikad ma
gyarok többségeként ma is azokiat a paraszti gazdaságí kivándorlókat tekinteni,
akik csak voltak, akik közül életben ma már alig vannak. (Fel1Jehetóén hozzájárul
e közhit kialakulásához az is, hogy akivándorlások, kitelepülések története ma
még kevéssé közísmert, s a közvélemény ma is inkább a század első harmadának
haladó Iróítól, "amerikába kítántoegó" .magyarjaíról tájékozódott.) És ugyanígy nem
célszerű az amerikai. magyarokat ma qzzal a számban kis - noha munkásságáról
annál ismertebb - csoporttal jellemezni, amelynek tagjad a Tanácsköztársaság
után, az ellenforradalom, illetve a falsizmus következtében hagyták el az országot.
Közülük ds kevesen élnek már, személyes életművük továbbélő alkotásai pedig
általában az egyetemes emberi kultúra, magyar, illetve nemzetközí gazdagságába
épültek be.

A másik, amit figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt 50 esztendő alatt
teljesen átalakult az amerikai magyárok szoclálís összetétele. A hajdani, majd
nem homogén szakképzetlen munkás-paraszt réteget erősen dlfferenciált csopor
tok váltották fel, amelyekben a szakképzett munkások és technikusok mallett a
diplomás értelmiségiek aránya jóval magasabb, mínt hazai társadalmunkban. De
jóval magasabb az arányuk - 1960-as amerikai népszámlálási adatok szerint 
az amerikai rnagyarok körében, mint az ott élő lengyelek, jugoszlávok, vagy akér
a csehek között is.

&; éppen az értelmiség mai helyzete és súlya miatt érdemes kissé jobban
szemügyre venni az amerikai magyarok foglalkozási összetételének ezt a változá
sát. Már szóltunk arról, hogy az értelmiségiek, kiváló szakemberek lételepülése
1919 után indult meg. 1945-ig azonban ez Számszerűen nem jelentékieny, csak
1945-tól - még inkább 1956 után - vált tömegessé.

Mind az Egyesült AUamokban, mind Kanadában egyértelműen hangoztatják,
hogy a szakiemberek és értelmiségiek számát - különösen a műszaki- és termé-
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szettudományok területén - az 1956 után bevándoroltak gyarapították betemesen.
Az Amerlikai N~ Tudományos Alapítvány jelentése szerint pl. 1949 és 61 kö
zött 43.523 magyar szakember telepedett le az USA-ban. A jelentés kíemeld két
ezer ,,56-os" tudósnak és mérnöknek az eredményeit, hangsúlyozva, hogy a nagy
magyar veszteség az Egyesült All'amok nyereségévé változott, mert ezek a kíváló
felkészültségű szakemberek hozzájárultak a nemzeti gazdaság emelkedéséhez. A
kanadai "EcOlIloonk and Research braneh department of labour Ottava" kimu
tatásai szerínt pedig az 1946 és 1966 évek között Kanadába került 2334 magyal
diplomás 77%-a, összesen 1819 személy 1956-58-ban telepedett le.

Jelentősen módosult az elmúlt fél évszázad során az amerikai magyárok te
rületi elhelyezkedése, települési formája is. A gazdasági kivándoroltak még egy
más közelébe igyekeztek települni és túlnyomó többségüle az USA négy keleti álla
mának ipar- és bányavídékeín tömörült. Sokkal nagyobb szóródást mutat a ké
sőbb letelepülő csoportok területi elhelyezkedése. Az értelmiségiek már munkakő

rüknél fogva sem települhettek olyan szorosan egymás mellé, rnint a paraszti ki
vándorlók; képzettségük, nyelvísmereteík következtében pedig nem jelentett lét
szükségletet számukra, hogy a magyar közösségekhez szorosan kapcsolódjanak. A
paraszti bevándoroltak első generációjának kihalása és a belső vándorlások a régi
magyar telephelyeloet, a szorosabb etníkus vonásokat mutató közösségeket felbom
lasztotta, illetőleg folyamatosan bomlasztja. Az amerikai nemzetközösségben tehát
ma viszonylag sokkal szétszóródottabban él a magyarság, mínt 50 évvel ezelőtt.

Fontosnak tartjuk a figyelmet felhívni e változásra azért is, mert egyéb tényezők

mellett maga a települési forma is döntően befolyásolja, azaz kihat a közösségbe
való beolvadás időtartamára.

Nem közömbös a kint élő magyaroknak generációk szerírrtí megoszlása sem 
jóllehet adataink csak az első és a második generációról vannak, Az 1960. évi
amerikai népszámlálás 245.252 olyan egyént mutat ki, akJik Magyarországon szü
lettek és 456.384 olyan személyt, akák Amerikában születtek ugyan, de magyar
szülőktől. A harmadik generációra vonatkozólag már semmiféle statisztikai tárn
pontunk nincs, mi'vet az ameríkat népszámlálások a harmadik. generáclót már nem
mutatják ki nemzetiségi csoportokként, Iezártnak tekintve körükben az asszimilá
ció folyamatát. Az 1930-as évektől a lételepülések újabb hullámai ellenére is egyre
növekszik a második generáció aránya az első generációhoz viszonyítva. Akkor
tehát, arniker ma az első és második generáció együttes száma alapján kb. 800.000
amerikai magyarról beszélünk, nem lehet figyelmen kívül hagynunk, hogy a két
nemzedék nem azornosmértékben és módon "magyar"; hogy manapság az ame
rikai magyarok nagyobb részét már az a .memzedék alkotja, amely gyorsabb vagy
Iassúbb ütemben - takarva vagy vállalva magyar származását -, de rninden
képpen az új nemzetközösségbe való beolvadás útját járja. Ha nehéz tényleges
asszimilálódásról az első nemzedéket illetően beszélni - még olyan esetekben is,
amikor az egyéni bedfleszkedés jól sikerült -, a második generációnál már ez a
folyamat általában lényegesen. előrehalad. Azaz az asszimiláció folyamata törvény
szerűnek mutatkozik, amit llllern lehet és nem is célszerű akadályozni. Nem tud
ták ezt a folyamatot hatásosabban meggátolni még azok a szűlők sem - és ezek
a paraszti klivándoroltJak voltak -, ak&knek számára magától értetődő volt, hogy
gyermekeik ugyanosak magyarok maradnak. Az ilyen szülőí törekvések - a ma
gyarság megőrzésének a szándéka - a legtöbb esetben többnyire' valami egészen
másfajta, ki:liejeootten nem szándékolt eredménnyel járt: éles és fájdalmas csalá
don belüli generációs konfJ.:i.ktusokkal. Külőnösen vonatkozik ez az első kivándor
lási hullám paraszti rétegeire. Nem véletlenül tapadt gyermekeikre az "átmeneti
nemzedék" mellett "a tragikus nemzedék" elnevezés. Nem törvényszerű azonban,
hogy az eltávolodás a szülők népétől zökkenőkkel, lelki törésekkel párosuljon; hogy
az eredeti nernzat közösségéből kiszakadó csoportok szálaikat. gyökereiket sza
kítva, hátra nem 1Jekintve próbálkozzanak az új nemzet közösségebe beépülni. De
lehetséges - és erre !iis vannak történeti példák - az amerikai magyarság köré
ben az asszímífácíónak egy máslik folyamata is, amikor az érzelmi kapcsolódás, a
kulturálís vonzódás, az érdeklődés fennmarad, és ~k révén az új nemzet közös-
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ségébe beépülő csoportok hídépítő pillérekké válhatnak kultúrák és népek között,
Véleményünk szerínt ez az a természetes lehetőség, amelyet a világban szétszóró
dott magyarság, így az amerikai magyarság is magában hordoz.

Nehéz eldönteni, hogy ennek a lehetőségnek a valósággá válása kinek érdeke
inkább: vajon nekünk, az anyaországnak. vagy nekik, az Amerikában letelepedett
magyaroknak. Úgy tűnik, egyformán érdekeltek vagyunk. Számunkra nem lehet kö
zömbős - sem politikai, sem kulturálís, sem gazdasági tekintetben -, hogy nem
zetünk "eltékozolt" vagy "tékozló" fiai hogyan viszonyulnak hozzánk. De számuk
ra sem csupán annyi előnnyel jár, hogy könnyebben elkerülhetik az egyén számára
egyáltalán nem közömbös - és tanulmányunkban jelzett - családi, generációs
konfliktusokat, hanem kulturálís hertzontjuk szélesítésével, és esetleg a több nyel-
vűség - ma már általánosan ismert - előnyeível is. '

Egy ilyen útnak az egyengetése rajtunk is múlik. Az anyaország magatartá
sától és tevékenységétől is függ, hogy akirajzott magyarok meg nem változtatható
múltjukat szégyenlősen takargatják-e vagy öntudatosan vállalják. Nem naciona
lizmus tehát, amikor a hazai társadalom is keresi azokat a módokat, amelyekkel
elősegítheti a kulturális kapcsolatok kiépítését és fenntartását, valamint a külföldi
magyárok származástudatának egészséges alakulását.

Az utolsó száz évben Amerikában letelepedett magyar csoportok társadalma
sulásí folyamata - a beilleszkedés és asszírnílácíó törvényszerű menetén belül 
egyfelől a közösségí élet alakulásában, másfelől sajátos szervezetek létrehozásában
jut kifejezésre. Tanulmányomban ezeket a szervezeteket etníkus szervezetekként
jelöltem. Minden félreértés utólagos elkerülése végett szükségesnek bartom meg
jegyezni, hogy az "etnikum" fogalmát tanulmányomban - tekintettel e néprajzi
fogalom egyébként sem egyértelmű használatára - operacionális fogalomként ér
telmezem. Tehát a problémakör vdzsgálatánál "etnikus" szarvezetként jelöltem
mindazokat, amelyeknek a létrehozását más nemzet keretén belül, az adott esetben
az amerikai társadalomban, a magyar közösség és származástudat tényleges vagy
vélt összetartó szálai ímspírálták,

Az amerikai magyárok szervezeteínek története a beilleszkedés és asszimiláció
folyamatának megfelelően két ellentétes tendenciát hordoz, melynek történelmileg
is két szakasza érzékelhető. Az egyik a zárt közösségekké válás - rnondhatní et
níkummá kovácsolódás menete - a kivándorlás első szakaszában. Ez általában
jellemző a múlt században és századuruk elején kivándorolt és Amerikában lete
lepedett valamennyi népcsoport életére. Ezt azután a változó társadalmi aspírá
cióknak megfelelően egy ellentétes tendencia követ, a közösségí élet lassú elhal
ványulása, végül teljes felbomlása. E társadalmasulásí folyamatnak tanulmányunk
banelsősorban azokat a szer-vezeteit kívántuk bemutatni, amelyeket a bevándorolt
közösség belső igénye hívott életre; ezekhez nemcsak az iniciativát, hanem a.
anyagi erőforrasokat is a közösség szolgáltatta.:

E szervezetek részben egyháziak, részben világiak - funkcióikat tekintve val
lásos, ezociálís, kulturálís és politikai célzatúak. Ezen az alapon azonban nem
lehet őket a,z egyébként szokásos módon elkülöniteni, mert - noha megvoltak az
egyes szervezeteknek a rájuk jellemző funkcióik - éppen az volt az etnikus szer
vezetek egyik sajátossága, hogy csak akkor tudtak eredményesen működni, ha a
lényegükhöz tartozá funkcióik mellett még igen sok más funkciót is betöltöttek.
Ilyen tekintetben tehát sokkal összetettebb feladataik voltak, mint a hasonló - de
nem etnikus közösségekben működő - szervezeteknek. Ezekben a szervezetekben
például nem volt életképes az a vallási szervezet, amely nem vállalt egyúttal kul
turális és szociálís érdekvédelmi feladatokat is.

Az amerikai magyárok szervezeteinek jelentősége, jellege és rendeltetése a
kint letelepedettek spectálís helyzetéhez, s az ebből adódó igényekhez kapcsolódott
- természetes tehát, hogy nagyon nagy mértékben változott a szerínt, hogy mikor
és rmlyen letelepedett csoport hozta létre. Jelentőségük legnagyobb és rendelteté
sük legsokoldalúbb az első világháborút megelőzően kivándorrolt csoportok körében
volt, akiknek gazdasági, társadalmi, seocíális, vallási és kulturális bedlleszkedésük
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is csak ezeknek aziintézrnenyeknek a keretében ment végbe. Természetesen időről
időre már a gazdaságikivándocoltak. szervezeteí is küejeztek politikai aspírá
cíókat, a. hangsúly azonban nem ezeken volt. Intézményeik életképességét az hatá
rozta meg, hogy milyen eredményességgel tudták pótolni az elvesztett közösség
helyett a társadalmi aspirációkat és szolgální a beilleszkedési igényeket.

A második generáclót ezekben az etníkus közösségekben, magyar szeevezetek
ben megtartani még aZOkInak a paraszti bevándoroltaknak sem síkerült, akikne~

tudatában, érzelmi. világában, a "magyarnak maradás" természetes (egyszersmind
kényszerhelyzet, is) volt, llIkik - legalábbis kezdetben - azt is magától értetődőnek
tartották, hogy a gyermekeik ds magyárok maradnak. A beídleszkedés előrehala

dása, a második generáció felnövekedése és túlsúlyba jutása a közösségben és szer
vezetekben természetszerűleg csökikentették a nemzeti tradíciók és a magyar kul
túra szerepét, A szervezetek (elsősorban az egyháziak és a betegsegélyzők) fokoza
tosan levetve etnlikus vonásaíkat, asszámílálódní kezdtek, és amikor eljutottak már
abba a 'szakaszba, hogy j'elszavUikká "az amerikai szellemben magyar lélekkel"
vált, valójában tudatosan vagy ösztönösen az integrálódás útját járták. Azok az
intézmények, amelyek erre az útra nem tudtak rálépní, elsorvadtak vagy meg
szűntek. Szemünk előtt játszódik le ez a folyamat az első bevándorolt nemzedék
által lét4"ehozott dJntézményekkel, és ezt a folyamatot csak az lassította meg, hogy
valamelyes utánpótlást a később letelepülők soraíból is nyertek. Az egyházakban
és a betegsegélyző intézményekben, főleg a második világháború után, az angol
nyelv került előtérbe. Az öregek kihalásával a szervezetekhez tartozó tagok cse
réjének legszembetűnőbb mozzanata az amerikanizálódott, asszimilálódott csopor
tok térfoglalása. NapjainkbaJll ezeket tehát már nem lehet egyértelműen és kízáró
lagosan magyar szervezeteknek tekinteni. Magyar alapításúak, az Amerikába ki
vándorolt magya:rok speciális szükségleteí hívták életre, de már kezdettől fogva
magukon viselték az új környezet je.gycit is. AssZJilmilálódásuk, íntegrálódásuk az
amerikai nemzeti, társadalmi intézmények soraiba természetes és törvényszerű.

A sajtó (és általában a tömegkommunikációs eszközök) életének, mozgásának,
lehetőségeinek törvényszerűségei általában diS eltérnek a szervezetektől - még ak
kor is, ha közvetlenül szerove.zetekhez kapcsolódnak. Az amerikai magyárok eseté
ben ezt legalábbis két tekintetben világosan meg lehet figyelnii : egyrészt a 'Iéte
kizárólagosan a. magyar nyelvhez és a magyar nyeívű kultúrához kapcsolódik. Az
első generáció számára ez tehát nemcsak azt jelenti, hogy általános kultúrájuk
fejlődik, hanern azt lis, hogy a mindennapi tevékenységhez nélkülözhetetlen infor
mációkat is a magyar sajtó szolgáltatta. Itt tehát a magyar sartó éppen az
amerikai társadalom, a beilleszkedés felé vezető híd volt. Másrészt: a magyar
sajtó kezdetben kollektív organizátor volt, a társas élet egyik szerveződésí köz
pontja. A későbbiekben a. sajtónak ez a tevékenysége fokozatosan csökkent, vagy
teljesen megszűnt, Es míg a szervezetek a. társas kapcsolatok ápolása, funkcióik
fokozatos átalakulása révén rugalmasabban tudtak alkalmazkodni a beilleszkedési
folyamat periódusadhoz, a magyar nyeívű saitö Iehetőségeí ebben a tekintetben
korlátozottak voltak.

A második generáció számára már nem tölti - és nem is töltheti be - ugyan
ezeket a feladatokat, sőt nem töltheti be ezt a sokrétű feladatot az újabb ki
települt CSOPortok első generácíójánál sem. A magyar nyelvű sajtó lehetőségel és
feladatai tehát beszűkülnek - létük tulajdonképpen csak addig tart, ameddig
azokat az első generáció i~l!i.

A később letelepedett csoportok közössége; és szervezetei több szempontból is
más kiépet mutatnak; a bevándorolt rétegek kötődése a magyar közösségekhez és
szervezetelcl1ez Jiazább lett. Magasabb műveltségük, nyelvismeretük vagy annak
gyorsabb elsajátftásaáltalában lehetővé tette, hogy a szerosabb magyar" közössé
gek és szervezetek: maIllk:6ja nélkül illes.zkedhessenek be az új környezetbe. Az
egyes csoportok társadaJ.imi és politikai rétegezettsége nemcsak el.killönítette, ha
nem egymással élesen szembe is ál1ította, differenciálta szervezeteíket, Mivel az
értelmiségiek szerepe Itermészet:s2'JeI"Űleg az újabb szeevezetekben nagyobb, a kul-
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turálís színvonal is megnőtt. A közösségekhez és szervezetekhez való kapcsolódás
ban II "helyzeti kényszerv-t egyre inkább olyan szituáció váltja fel, hogy a kint
élők személyes döntésének, választásának kérdésévé válik, hogy ki és mennyíben
vállalja a magyar közösségekhez való tartozását. Az elmúlt 25 évben a kulturális
képviseletek mellett időről időre népi demokráciánk és szocialísta rendszerünk
ellen irányuló politikai aspirációk és szervezetek kerültek előtérbe. Ezek azonban
szélesebb tömegbázisra huzamosabb ideig igényt nem tarthattak, így politikai tar
talmuk is egyre halványul. Annál is inkább, mivel az őket létrehozó szűkebb vagy
tágabb csoportok politikai tudata is mínd bizonytalanabbá válik. A szervezeteket
a nagyarányú fluktuáció és a rövidebb időtartam [elilemzi. Altalános tünet, hogy
még azok is, akik hazánkat politikai vagy politikailag motivált okok míatt hagy
ták el, amint új környezetükben talajt éreztek ,a lábuk alatt, a kifejezetten poli
tikai szervezetek kötelékéból igyekeztek kilépni és elhatárolni magukat azok direkt
politikai akcióitól. A "mesterségesen felülről", az amerikai társadalom hivatalos
intézményei részéről is inspirált és finanszírozott politikai szervezeteket pedig meg
alakulásuktól kezdve szakadék választja el a kinti magyarök szélesebb rétegeitől.

Fennállásuk ma már nem az egyes magyar csoportok politikai és társadalml ér
dekeltségét reprezentálja, hanem részint az amerikai politikáét, részint a beil
leszkedni nem tudó vagy nem akaró "hivatásos emigránsok't-nak megmaradt szűk

rétegek egzisztenciális kereteit. -

NapjainkJban az ameríkaí magyarök nagyobb része az egyházi közösségeken
kívül legfeljebb a helyi klubszerű társulásokban vesz részt, amelyekben a mínden
napi gondok és szórakozás mellett napirendre kerülnek politikai kérdések is, de
maguk e társulások már nem kifejezetten politikai célzatúak és nem is érdekvé
delmi jellegűek, hanem a társas összejövetelekhez szelgálnak keretül.

Természetesen vizsgálni lehetne a kivándorolt és emigrált csoportok politikai
tudatának alakulását, időről időre való módosulását, amelyek többnyire e tár
sadalmi szervezetekben történnek. Ilyen vizsgálatnál azonban más hangsúlyt kap
nának a társadalmi szervezetek lis, hiszen az alapkérdés ez esetben nem a szerve
zeteknek és nem is a politikának a társadalom életében betöltött változó funkciója
volna - miként azt tanulmányunkban érzékeltetní kívántuk -, hanem az ideoló
giai kérdés kerülne középpontba, hogy a politikai élet eseményei - szervezeteík
életre hívásán túl - míként hatottak és hatnak az amerikai magyarokra, mennyire
színezik politikai gondolkodásukat. hogyan tükröződnek tudatukban. E probléma
felvetés jelentőségénél fogva külön tanulmányt Igényel. Amikor a társadalmi szer
vezetek számbavételével és történeti leírásával a társadalom mozgását érzékeltet
jük, valójában már megtettük az első lépést politikai tudatuk alakulásának vizs
gálatához is.

PUSKAS JULIANNA

Jegyzet: Puská,s Julianna tanulményának harmadtk részéről, mely az smerncaí magyar sadtóval
fogJalkozilk, néhány fontos adat és megáüapítás kímaeadt. A téma részletesebb, több össze.
függést figyel1embe vevő s elemző klJJejtése a Történelmi Szemlle 1970. 4. s'ZJálmában olvashatö
ugyancsak a SZJeIl'ZŐ tollából.

A művészet nem egyéb, mint önmagunk keresése, amit megfelelőbben Úll/l ts
lehet mondani, hogy emberkeresés az Emberben.

Ami a ve'/lshez kell? Az értelem erőfeszítése és a közösségi érzés áradása.

József Attila
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MOSZlíVÁBAN - KOLOSTOBBÓL líOLOSTOBRA
- ÚTIEMLÉK -

Budapesten még csak este tíz óra van,
de Moszkvában már éjfélt üt a híres
nagy óra a Kremlnek abban a tornyá
ban, amely míridmáíg "a Megváltó 'bás
tyája" (Szpasszkaja basnya) nevét viseli.

Eltelt az első nap a felhökarcolóknak
és a templomoknak ebben a csodálato
san változatos városában. A nézelődő ide
gen szemében Moszkva ma is egy szent
város benyomását kelti. Sokszáz temp
lomából jelenleg csak míntegy ötven mű

ködik az ortodox egyház joghatósága
alatt, de a többi is áll, és hozzáadja a
magáét az izgalmasan érdekes városkép
hez. Részint magas, aranykupolás épü
letek, részint bájos játékszerekre emlé
keztető apróságok. Mindenhol ott van
nak: tereken, utcasarkokon. a házsorok
ba ékelve, vagy épp az udvarok középén.
Leginkább azok ébresztették fel kíváncsi
ságomat, amelyek kolostorfalak közül
emelik fejüket a magasba. Ilyenekből is
van bőven, hiszen a mai 'Nagy-Moszkva
- a régi fejedelmi főváros és közvetlen
környéke - az ortodox szerzetesélet me
legágya volt valaha. Elhatároztam tehát,
hogy mindennap ellátogatok egy-egy ko
lostorba, akár még a társasutazásunk na
pirendjébe illesztett pihenő idők terhére
is.

Első napi utam a Megváltóról elneve
zett Andronyíkov-monostorba vitt. Tisz
telegni akartam a szeritéletű szerzetes
festőművész, Andrej Rubljov emlékezete
előtt. O volt az oroszok Fra Angelicója,
amint, hogy az idő tájt, a XIV-XV. szá
zad fordulóján, még egy Grécójuk is volt

. Feofán Grek - a görög Theofanész 
személyében, aki világi ember, Rubljov
nak egyik művészi vezetője volt, és 1410
táján halt meg. A szerzetes festő mintegy
húsz évvel élte túl mesterét, Az Andro
nyíkov-rnonostorban nevelte a maga ta
nítványait a szeritképalkotás mesterségé
nek minden ágában: a kézirat-miniatú
rától az íkon-táblafestésen át a templom
falakat ékesítő monumentális freskófes
tészeng. Ott is halt meg a szentek halálá
val. Kolostorában jelenleg ikonmúzeumot
taláíhatunk, természetesen Andrej Rubl
jovról elnevezve.

A Vörös térről indulok a mesébe illó
külsejű "Szűz Mária oltalma" székes
egyháztól, amelyet a XVI. század népsze
rű bolondos szentjének", Vaszilij Bla
zsennijnak nevére keresztelt át a köztu-
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dat. Haladjunk a rakparton, szembe a
Moszkva folyásával. egészen a kis Jauza
folyó torkolatáig. Ott bekanyarodunk, és
ettől fogva a folyócska fekete, olajos vi
ze lesz a vezetőnk aházrengetegben
míndaddíg, amíg csak egy fordulónál fel
nem bukkan előttünk a dombtetőn álló
kolostor várfalával és tornyaival. Az egy
séges orosz állam egyik megteremtője,

Szent Alekszij moszkvaí főérsek alapí
totta a XIV. század középén. Ide ajándé
kozta az akkor még keresztény császár
városból, Konstanti!I1ápolyb6l magaval
hozott ikont, a Megváltónak ,,nem em
berkéz alkotta" arcmását a Veronika
kendő keleti megfelelőjét. A kép mélté
elhelyezésére épült később - éppera
Rittbljovnak és szerzetes művésztársaínak

tervei szerint - a ma is álló kis szé
kesegyház a kolostor-vár udvarának kel
lős közepéri.

Az íkonmúzeum az egyik melléképület
ben van, és néhány terem csupán. Meg
lepetésemre nem kérnek belépődíjat. A
további meglepetés, hogy nem Rubljov
műveít találjuk benne. A nagy mester
remekeivel ugyanis egyebütt, nevesebb
helyeken találkozunk. Mindenekelőtt a
két nemzeti galértában (a leningrádi
Orosz Múzeumban és a n;lQSzkvai Tretya
kov Képtárban), továbbá a moszkvai
Kremlnek Gyümölcsoltó Boldogasszonyról
nevezett székesegyházában meg a za
gorszkí Lavrában. Századunkban, mióta
felébredt az érdeklődés az ikonfestészet
iránt, valóságos expedíciókat kellett in
dítani a lappangó Rubljov-ikonok felku
tátására. tgy került aztán elő Vaszíliev
szkoje község rejtekhelyeir6l - korom
mal és piszokkal borítva - egyebek közt
a remek "Angyali üdvözlet"; egy zvení
gorodí pajtából pedig, egy rakás hasáb
fa alól, szintén több más képpel együtt
a rnéltán híres Krisztusarc-töredék. A fel
fedezés azonban korántsem jelentette
még a kutató munka végét. A jámbor
szerzetes festő tudniillik nem latta el
kézjegyével alkotásait. Csak a kr6nikák
ból tudjuk, hogy hol és milyen feladatok
ból vette kli. részét - többedmagával. A
biztosan tőle származó- képek jellemző

sajátosságai alapján válogatják ki a ku
tatók a neki tulajdooátható további mű

veket. Zenei egybecsengést idéző vonal
rajz, opálos színösszeállítás és az oroszos
típusú arcok lírai, bensőséges, tűnődő ki
fejezése jellemzik. Mindebben tanítvá
nyai is követnd próbálták, persze egyéni



elhajlásokkal és többnytlre fel nem ér
ve a mester színvonalára,

Rubljov nagy méretű falfestményeLt jó
részt elpusztították a mostoha idők. Igy
mentek veszendőbe az Andronyikov-mo
nostor székesegyházát díszítő fresk6i is.
Az épület azonban maga is elgyönyör
ködteti a szemet, főleg mióta az 1960-as
évek elejére, a művész születésének hat
századtk évfordulójára külsőleg tökéle
tesen helyreállították. Nem gerendás fe
délszék tetőzi be, hanem különböző
irányokba forduló, gúlaszerüen egymáS
fölébe emelkedő csúcsíves fehér falfeIil
letek, za7wmárok koszorúja. Mintha egy
nagy, csiszolt drágakő lapocskái volná
nak. Közülük szökken magasba a karcsú,
egyetlen kupola,

Nem tudom, hol keressem Rubljov egy
kori szerzetes-celláját. úgy hiszem, nem
is áll már az az épület. A kolostorudva
ron, amely nagyjából ugyanolyan lehet,
rnint az egykori, épp egy rnűvésznöven

dék leány festeget. Talán ugyanott, ahol
Rubljov állt valaha festóállványa előtt.

Mert képeinek színhasználatából arra
gyanakszanak a hozzáértők, hogy a mes
ter a szabadban dolgozott.

•
A Donszkoj-monostor a Moszkva-folyó

másik oldalán van, a Go·rkij-üdülQpark
közelében. Ez sem csirpán kolostor volt,
hanem vár is: mindmáíg álló bástyafalai
dél felől védték a régi Moszkvát, Hálá
ból alapították 1591-ben annak örömére,
hogy a város megmenekült a krímí tatá
rok kánját61. Attól a Girejtől, akit jól is
merünk Puskinnak a bahcsíszeráh szökő

kútról írt költeményéból. A kolostor-erőd

és első temploma épp azon a helyen
épült, ahol az oroszok főtáborában a sá
tor-templom állt a "doni Istenszülő" ré
gi [kopjával. Ezt a meleg színekben pom
pázó Mária-képet, amelyet utóbb a kő

templom is őrzött, mI jelenleg a Tretya
kov Képtárban csodálhatjuk meg. Arcá
val bájos édesanyja arcához símulő, pi
sze orrú, térdig csupasz lábú Jézuskája
a szónak betq szerinti értelmében is
"aranyos" - a ruháját díszítő síira arany
vonalkázás, a chriizográjia miatt.

Nagy idők emléke ez a kép. Dmitrij
Donszkoj moszkvai nagyfejedelem. magá
val vitte az 1380~as kulikovó-mezei üt
közetbe. amely ugyanolyan jelentős az
orosz történelemben, mint Nyugat múlt
jában a két évszázaddal későbbi lepan
tói diadal. EI15szörtapasztalta meg itt a
török, ott a tatár, hogy mily nagyszerű

fegyvertényekre képes a keresztény nép,

ha fejedelmei egyetértenek egymással. Es
a szövetségesek itt is, ott is a. Szent Szűz

pártfogásának tulajdonították győzelmü

ket
A kolostorudvar ma temető. Otkupolás

központi székesegyházának széles körfo
lyosóján a régi orosz építészet múzeumát
rendezték be. Nemcsak régi templomok
plakátnagyságúra nagyított fényképeit
vagy asztalokon megépített mását látjirk,
hanem egész épületcsoportokat is átte
kinthetünk: a hajdani orosz fejedelInd
székhelyek Kremljedt.

Bár az épületekben már Illem laknak
szerzetesek, a kolostor területén mégis
folyik egyházi élet. A doni Istenszülő ré
gi szentélye működő templom. Kivált
képp gyász-istentiszteleteket tartanak
benne. Nevezetessége, hogy itt van elte
metve az 1925-ben elhunyt Tyihon pát
riárka, aki a majdnem kétszáz esztendős

szünetelés után elsőnek folytatta a
moszkvaí pátriárkák sorát. Tudnivaló,
hogy Nagy Péter cár megszüntette a pát
riárkátus intézményét, és uralkodói tet
szésétől függő szent színodussal helyet
tesítette. Osak 1917-ben, a cári trón ösz
szeomlása és a Nagy Októberi Forrada
lom győzelme után sikerült újra betölte
ni az egyházfői széket. Az orosz püspö
kök moszkvaí zsinata szavazással három
jelöltet állított. és - hogy a Gondvise
lésbe vetett hitet is nyomatékezzák a
történelmi időben - sorshúzással válasz
tották meg közülük a pátriárkát 'I'yihon
Bellavin személyében, akinek a nemrég
elhunyt Alekszij pátriárka már a máso
dik utóda volt.

•
Zagorszk Moszkva környékén van, úgy

75 kilométerre a fővárostól. Otthoni fo
galmak szertnt ez a távolság már messze
meghaladja a "környék" fogalmát, de itt
más arányokban gondolkodnak, hiszen az
orosz föld hatalmas. Csaknem két órába
kerül, míg a moszkvaí forgalom bűvkö

réből kiszabadulva és számtalan teher
autót előzgetve idáig jutunk'. A hely ne
vezetessége a hatszáz éve alapított nagy
kolostor, a Lavra, amely valósággal vá
ros a városban. Várfal veszi körül. Ko
moly erőd volt: 1608 és 1610 között ti
zennyolc hónapos lengyel ostromot állt
ki. Bástyái mögött ma míntegy száz szer
zetes szenteli életét Istennek. Többnyire
itt tartózkodik "Moszkva és egész Orosz
ország pátriárkája", mert ő hivatalánál
fogva egyúttal a zagorszkí kolostor apáf
j.a is. Mínt egyszerű túristák és nem hi
vatalos személyiségek pátriárkai kíhall
gatásta természetesen nem számíthat-
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tunk. Hanyag úti öltözékünkben egyéb
ként sem illett volna Öszentsége trónter
mébe lépnünk.

Itt van az otthona a moszkvai ortodox
egyházmegye papnevelő intézetének és a
Szovietuníó területén múködő egyik hit
tnrdományr akadémiának is. Nyüzsgő élet
zajlik tehát, amelyet csak fokoz. az ide
sereglő jámbor hívek tömege. Ennek az
orosz stílusú Vatikánnak terűletén szá
mos templom emelkedik, köztük két szé
kesegyház. De - orosz módra - már a
freskókkal ékes kolostor-kapubejárat fö
lött is templom van, "Előfutár János",

vagyis Keresztelő Szent János tiszteleté
re szentelve. Az ötkupolás Nagyboldog-,
asszony székesegyházban végefelé tart a
líturgía, A pap éppen áldoztat, amikor
belépünk. A templom nevezetessége, hogy
ide temettette magát Borisz Godunov, az
első, aki nem Rurik véréből származott
a cárok sorában. Tudjuk róla, ha nem az
iskolai történelemből, hát Schiller és Pus
kin drámáiból meg Muszorgszki; operá
jából, hogy a gyermek Szent Dmitrí; cá
revics meggyilkoltatása árán jutott \ a
trónra. A nyugtalan lelkiismeretű ural
kodó - törvényessége látszatának támo
gatására - saját műhelyeiben garmadá
val gyártatta a pompásnál pompásabb
kegytárgyakat. Egy-két remek példányt
itt, a Lavra múzeumában is megcsodál
hatunk belőlük.

A székesegyház előtt egy kis kápolná
ban fakad a szent forrás. Megható öt
let, hogy egy nagy márvány feszület két
ágából csordul számunkra az üdítő, "élő

víz". A Lavra legtöbbet mondó szenté
lye azonban a szornszédos Szerithárom
ság székesegyház. Ez az ősibb a kettő

közül és a kolostor alapítójának Rado
nyezsi Szetit Szergejnek hamvai' fölött
emelkedik. Róla nevezik az egész Lav
rát "Szentháromság és Szent Szergej" ko
lostornak. A templomot 1423-ban Szerge]
első .irtódja, Szetit Nyikon építtette fehér
kőből. A régi orosz építőművészet egyiK
remekének számít. Hímzésre emlékeztető

körbefutó falfaragványadval, és szim:
metriátlanul, de méglis megnyugtatóan el
helyezkedő kupolájával méltóan szolgáí
ja egy nagy ember emlékezetét. Mert
Szent Szergej a középkorí orosz történet
legjelentősebb alakjai közül való. Misztf
kus és politikus egy személyben, mínt
Nyugaton Szent Bernát. Olyasféle szere
pet töltött be a feudális anarchíát felvál
tó orosz egység megteremtésében mínt a
sv~jc! egység megteremtője. Fzili Szerü
M~klos. Szerge] apát békítette össze a
széthúzásra hajló nagyurakat. Az ő ál
dásával indulhatott aztán Moszkva feje-
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delme a tatárok ellen a dÖlIlt§ .!!8gy győ
zelemre. .

Amikor tisztelettel megcsókoltam a
s.zent apát ereklyéi fölött a koporsót fedö
üveglapot. még nem tudtam, hogy hama
rosan megláthatom az arcát is. A temp
lommal szomszédos múzeum őrzi tudni
illik a koporsó egykori takaróját egy
c~~á1~tosan szép hímzést Szergej' rend
kívul Jellegzetes képmásával. Ezt a gyen
géd, átszellemülten komoly, rejtelmes né
zésű szakállas arcot nem lehet többé el:::
felejteni. A hímző nő mínden bizony
nyal ,azt .~ ma már nem létező egykorú
portrét követte, amelyet Fjodor a szer
zetes festő, a szent rokona és t~nitványa:
készített.

Az ikonfestészet legnagyobb mestere
Rubljov is lerótta művészetének adóját
a sírnál. Ö és egy moszkvaí szerzetes mű
vésztársa, Danyijil Csornij vezették azt a
festőcsoportot, amely a zagorszkí Szent
háromság székesegyház több emeletes
képfalát megalkotta. Sőt a rubljovi élet
mű legnagyszerűbb darabja, a híres
Szentháromság-íkon épp ide, a szent apát
koporsója fölé volt szánva, Utóbb a kép
f~l legalsó sorába lferült, és szépségét el
~odtek az átfestések meg a templomi por
es korom, Ma pedig már nem is itt van'
helyén csak egy jól sikerült másolatot
Iátimk - már amennyire a hely félho
málya látnunk engedi. Az eredeti a
moszkvai Tretyakov Képtár büszkesége,
ahol - másfél évtized szakszerű tisztító
munkálataí után - immár a régi szép
ségében pompázik. A magyar költő, Sík
Sándor, mintha erről a Szentháromság
ábrázolásról kölcsönözte volna kedves
gondolatát. hogy "az Isten fiatal". Három
szelid arcú, angyalszárnyú ifjút látunk a
képen, amint egy oltárszerű asztal körül
ülnek Az üres asztalon csak egyetlen
aranyedény áll : ' a talpas mísetányér.
Benne az eledel, amelyet ők készítettek
a világ életéért: az oltáriszentség, a keleti
kereszténység szóhasználata szerínt a Bá
rány, A finom színhasználat sejtelmés
vonzóerőt ad. a képnek, amelynek továb
bi értéke, hogy elrendezésével és vonal
rajzával éreztetni tudja a circumincessio
- görögül perikhórézisz - titokteljes: ke
resztény tanítását, amely szerint az is
teni élet míntegy szakadatlan körben
"áramlik" időtlenül a Szerrtháromság sze,
mélyeí között.

*
Az utolsó nap látnivalója a Novogye-

víosij-zárda volt. Elég messzire kellett
mennünk a városközpontból délnyugat
felé, a Moszkva folyó nagy haitű-kanya

rulatához, amelyben a Luzsnyíkí nagy



stadíon és a körülötte épült sportlétesít
mények találhatók. Közvetlen közelükben
v:an a régi női kolostor. Valóságos má
sodik Kreml. Messze tekintő arany tete
jű harangtornyával és oromzatos, lőré

ses bástyafalaival a régi Moszkva védel
mét ds szolgálta, Kívül, a várfal tövében
az egyik oldalon temető: olyasféle nem
zeti pantheon, mínt a mi Kerepesink. A
másik oldalon tó. Csendes tükrén feke
te hattyúk úszkálnak. A kapubejáróR: fö
lött az emeleten kis templomok vannak.
Ez eléggé általános jelenség az orosz ko
lostorokban.

A belső udvart még hazulról ismerhet
[űk, a Borisz Godunov operaházi szín
padáról. A hatalmas cárjelölt ugyanis ide
vonult vissza, itt választották meg, és
mível úgy tett, mintha vonakodnék elfo
gadni a koronát, korbáccsal hajtották a
kolostor ablakai alá a népet, hogy jaj
veszékelve követelje Borisz trónraléptét.
Az udvar közepén templomok állnak.
Egyikük, a Trapeznaja-templom, az egy
kori zárda-étterem, ma is egyházi célt
szolgál, Egnek is benne a mécsek. Hatal
mas hosszú terem, bár korántsem oly
pompás, mint a színtén templommá ala
kított zagorszkí díszebédlő.

Az egész kolostor központt és egyúttal
legrégibb épülete az ötkupolás Szmolensz,
ki székesegyház. A XVI. század első felé
ben épült a moszkvai nagyfejedelem fo
gadalma folytán annak örömére, hogy
Szmolenszk városa visszakerült Oroszor
szághoz a lengyel uralom alól. A kívül
belül lenyűgöző épület-műemlék jelenleg
múzeum, Közelről csodálhatjuk meg
benne a szentélyt a templomhajótól el
választó ikonosztáz remek faragványait.
Ez volt az első templom-múzeum, ahol
alkalmunk nyílt bemenni a képfal mögé
is, az egyszeru hívek szeme elől elzárt
oltártérbe. Maga az oltár, a "titokteljeS
asztal" nem hosszúkás vagy koporsósze
ru, mint a nyugati katolikus templomok
ban, hanem kocka alakú. Kelet "trónus
nak" is nevez, hiszen a szent áldozat be
mutatása közben a világmindenség ki
rálya pihen rajta. Ennek megfelelőon

négyoszlopos mennyezet emelkedik fölé
je. Itt, a Szmolenszkí székesegyházban
erről a mennyezetről két láncon ezüst

galamb függ az oltár fölött. Jelképe a
Szentlélek erejének, amely a kenyeret és
bort Krisz1lUs testévé-verévé lényegí1ll. a
szent liturgia folyamán. Az ortodox Kelet
úgy gondolja, hogy a szentlélek-hívó mí
sedmádság - az epiklézis - lényegesen
szükséges is az oltáriszentség létrejötté
hez.

Az oltártérben körös-körül múzeumi
üvegszelerények állnak, és bennük egész
sor szebbnél szebb régi brokát látható:
szakkoszok (püspöki míseruhák) és felon
ok (papi míseruhák) - ez a kettő tudni
illdk a' keletieknél lényegesen különbözík
egymástól -, továbbá sztichárok, azaz se
lyem míseíngek, Mindannyinál jobban
lelkünkbe ivódik azonban az a. festmény,
amelyet csak innét láthatunk, a képfal
belső oldalánál állva, középen, épp az ol
tártól a hívek felé D;lyíl6 "királyi ajtó"
fölött. Az átlényegülés megtörtentét áb
rázolja. Látjuk rajta az oltáron álló disz
koszt, vagyis a talpas aranytányért, ame
lyen a szentségí kenyér fekszik. Az 01
tárból. mint valami égő, de el nem égő

csipkebokorból lángok csapnak ki. Körü';
lötte a kerubok állnak: hatszárnyú férfi
alakok, Egy-egy pár szárnyukat kitárva
a magasba emelik, a másik párral elfö
dik mezítelen testüket, a harmadikkal
arcukat rejtik el a tisztelet jeIéül. Lenyű
göző látomás.

Még most is, hónapok múltán, idegeim
ben, érzem azt a megrendülést, amely en
nek a képnek láttára elfogott: a borzon
gásnak és a lelkesedésnek azt a vegyülé
két, amely a szerit valóság közellétében
rabul edtí lelkünket. úgy gondolom, hogy
a liturgiai istenélménynek ez a feledhe
tetlen művészi kifejezése egymaga is meg
érte volna a zarándokutat Kelet keresz
tény hitének nagy emlékeihez.

MEDVIGY MIHALY

OA "szent bolond" - oroszul jurogyivij - nem
etmebeteget jelent, hanem a szentek egy jelleg
zetes típusát a keleti kereszténységben, Ezt a

Vaszilijt és a következől®en emlitett többi ke
leti szentet természetesen az orosz egyiház avat
ta szentté. Nevüket hiába keresn6k a róma!
martirológiumban.

Vágyainkkal helyzetilnkhöz szoktunk aLkalmazkodni.
Nem az a baj, hogy sokáig tartunk, hanem hogy mindent elmúlni látunk kIJ

rülöttünk.
Anatole France
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·RECOMPENSA
buscadopor sUbmión,3soelaciónpara delinQulr
Vconspirar contra el gobiPJ'no establecido.

JESUCRISTO
viste pobremente .obrero,mal aiimentado. con i.4eas
foráneas, asociadoagentecomún,desocupados. .
alias:·el principede lapaz,laIUl del mundo~etn .
senas:barba ypalo largo.heriüasenmanns ypies
prDtlucidaspor ciutladanos respetables.~i rig idos
por 8utoridadns legales. .

A plakát sz övege:

JU TALOM

l'I,AKÁ 'f - B OLÍVI ÁÉRT

Szerkesztőségünk az alábbi
levelet kapta az itt közölt
plakát k ísér etében:

Igen tisztelt Szerkeszt őség l

Me llékelten küldöm Ön ök
nek a bel giumi kato lik us dol
gozók egyesülete és a kato
likus dolgozó fiatalok egyesü
letei á ltal kiadott ún. bolíviai
plakátot. A plakát sz övege
ön magáér t beszél. Célja az,
hogy ilyen erede t i módon

.h ív ja fe l a figyelmet a bol í 

viaí tá rsadalm i elmaradott
s ágra, Szo lidaritás vá lla l ás ez,
ügyben utal ás a kereszt én yek
lelk iismeret ére.

Úgy vélem, éppe n az ere
detisége m ia t t meg érdem éln é
ez a pl akát, h ogy Ön ök kicsi
nyítve átvegyék, hadd ismer
ked jenek meg a Vigilia fia
tala bb olvasói a belga kato
Iikus fia talok szé p mozgal
mával.

Szívélyes üdvöz lettel, olv a
s ójuk :

Tas nádll T. Almos
Tu rnhout, Belgium

EI fen ná lló rend elleni összeesküvésben vé tkes

.mzus KRISZTUS

nevű lázító felkutatásá ra. Szegényes külsej ű , m u nk ás, rosszul táplált, k ül ön ös esz
m éí va nnak, egyszerű emberekkel és munka nélk üliekk el ta rt kapcsolatot, a "béke

hírnök én ek ", "korunk világosságának" stb. is nevez ile Ismertető jel ei : szakáll és
bosszú h aj, kezén és lábán a tör vén yes hatóságok pa rancsára t isztel etrem éltó pol
gá rok által ej te tt sebeket visel.
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Il Y aure trente ans le 4 aoüt. qu'a la méme date de l'année 1941 est décédé
Mihály Babits qui est avec Endre Ady, la plus grande figure de la poésie hongroí
sc moderne. Sa mort a interrompu la publícatíon de la revue "Nyugat", dont il
étaít le rédacteur, laquelle - en butte a de constantes discussions, voire de violents
orages - représentait depuís 1908 l'esprit et la littérature progressiste d'orien
tation occidentale contre le conservativisme. Dans notre présent numéro, les repré
sentants de quatre générations parlenj, de ce que représentait pour leur déve
loppement d'écrívaíns cette revue dont par les conditions partículíeres qui rég
naient en Hongríe, le röle et l'importance étaient semblables il ceux de la "Nou
velle Revue francaíse" publiée a la méme epoque, dans la littérature fran
eaíse et européenne. Le nonagenaire Tamás Falu, cet écrivain lyrique au ton
délicat, il la sensibilité proforide et I'un des rares témoins de la "grande épo
que" du début, explique en quelques mots ce que signifiait cette voix
fraiche pour les "jeunes d'alors"; Agnes Nemes Nagy et Iván Mándy, membres
de la "quatrieme génération" (l'un d'eux est un poete de renommée euro
péenne, l'autre un nouvelliste également réputé) nous disent ce qu'étaít Nyugat
pour ceux qui, dans les années quarante étaient trop jeunes pour écrire dans
Nyugat, puís dans Magyar Csillag, rédigée par Gyula Illyés, qui lui suecéda pen
dant peu de temps .et quelle morale littéraire la revue leur avait apportée. Entre
les deux, la "deuxieme" et la "troisieme" génératíons sont représentées par László
Cs. Szabó établi il Londres, et qui, dans les années trente était l'un des collabo
rateurs permanents de Nyugat et qui se souvient de l'événement que fut pour lui
l'insertion de son premier article; le poete Zoltán Zelk et le romancier Géza Ott
lik, auteur du livre: Ecole ala frontiere, traduit en plusieurs langues, parlent
de Nyugat et de l'influence éducative de "l'école de Babits" dans des articles de
souvenirs dígnes de l'histoire de la littérature.

Du cöté catholique, des sa parution, Nyugat fut longtemps exposé il de
nombreuses attaques; la conception conservatrice I'accusait d'ímmoralíté et voyait
en lui l'ennemi N° l de la chrétienté bourgeoise bien pensante. Aujourd'huí, dans
la perspective historique, nous pouvons [uger ces accusations d'antan comme des
documents ídéologíques de l'attitude rétrograde de la chrétienté enchevétrée au
pouvoir public féodal-bourgeoís. Puisque, depuis 1935, des sa parution, Vigilia se
trouve exposé aux mémes attaques H n'y eut aucun antagonisme entre les deux
publications; la plupart des jeunes écrivains de Vigilia écrivaient aussi dans Nyugat
et quelques chefs-d'oeuvre poétiques de Babits d'inspiration profondément chrétien
ne furent publiés dans Vigilia. Aujourd'hui, l'examenobjectif peut constater que
Nyugat était plus sensible il certaines voix littéraires modernes et chrétiennes
que les journaux catholiques; telle est, par exemple, la "découverte" de Claudel
en Hongríe, qui s'est effectuée dans les colonnes de Nyugat, et c'est la que dans
les années trente parut la discussion la plus substantielle sur la question de la
.Jíttérature catholique" entre Gyula Illyés et Albert Gyergyal.

Dans notre rubrique "Documents" nous publions la fin de la série d'étu
des de Julianna Puskás (Institutions ethniques des Hongrois d'Amérique) qui
résume les constatatíons communíquées [usqu'ící, En anaIysant quelques expérien
ces de l/hdstoire des Hongroís d'Amérique, elle explique "que les rapports des
fils prodigues de notre nation avec leur ancienne terre natale ne peuvent étré
índífférents il la mere-patríe, pas plus au point de vue politique que cuílturel ou
économique. Mais l'établíssement des bons rapports sert aussi l'íntérét des Hongroís
d' Amérique, car de- eette fa(;olIl ils peuvent plus facilíment éviter les conflits fa.
miliaux entre les génératíons qui ne sont absolument pas indífférents pour les
individus, et leur hortzon culturel s'élargít aussí. L'aplanissement de cette voie
dépend de nous. C'€6t aussl du comportement et de l'activité de la mare-patrie
que dépend le fait que les Hongroís émígrés dissimulent honteusement leur passé
ínehangeable, ou qu'Ils s'en chargent consciemment. C'est aussí pourquoí la socíété
du pays cherche les moyens susceptibles de favoriser l/établíssernent et le main
tien de relations culturelles.
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Vor dreisig Jahren, am 4. August 1941 starb Mihály Babits, neben Endre
Ady die grösste Figur der modernen ungarischen Lyrik. Gleichzeitig hörte auch
die von ihm redigíerte Zeitschrift "Nyugat" auf, die seit 1908 - von stürmíschen
Diskussionen begleitet - dem Konservativismus· gegenüber einen europáísch ori
entierten, progressíven Geist und eine entspráchend inspirierte Literatur repre
sentierte. In diesel' Nummer unserer Zeitschrift sprachen die Representanten von
vier Generationen darüber wass für sie, fül' ihre schriftstellerische Entwicklung
diese Zeitschrift bedeutete deren Rolle und Bedeutung - unter den eíngenartígen
ungarischen Verháltníssen - an jene der "Nouvelle Revue francaíse" in der
französischen und europáíschen Literatur gleich karn. Der neunzigjáhrtge Tamás
Falu, ein sensíbler Poet von tiefen Gefühlswelt ist einer der seltenen Zeugen der
anfanglíchen "grossen Zeiten". In einigen Worten schildert er die Bedeutung der
damals erschienenen Nyugat und erzahlt wass diese frische Stimme fül' die "da
maligen Jungen" bedeutete; Agnes Nemes·Nagy und Iván Mándy zur "vierten Ge
neration" gehörend (die eine Dichterin von europaíschem Ruf, der andere ebenso gut
gekannte Schriftsteller) sprüchen darűber, welche literarische Moral gab Nyugat
an diejenigen die in den víerziger Jahren noch zu jung waren um in der Nyugat
(und dann spater in setnem kurzlebígen Nachfolger. in der von Gyula Illyés re
dígierte Magyar Csillag) schreiben zu können. Aus den Reihen der dazwischen
Iíegenden "zweiten" und "dritten" Generation erinnert sich der heute in London
lebende László Cs. Szabó, einer der standígsten Mitarbeiter der Nyugat in den
dreisiger Jahren, darauf wie grosses Erlebnis fül' ihn bedeutete als sein erster
Beltrag angenommen wurde; der Dichter Zoltán Zelk und der Romanschriftstellet
Géza Ottlik, Autor des auf vielen Sprachen übersetzten Romans Die Sbhule an
der Grenze, legen ín auch Iiteraturgeschichtlich wíchtigen Essais Zeugnís über
die erzieherischen und forrnierenden Einfluss der in der Nyugat verkörperten Ba
bits-schen Schule ab.

Nyugat war von Anfang an Zeilpunkt von se ri en weisen Angríffen katholischer
Seits; die konservative Mentalítat beschuldigte sie mit "unmoralitat" und betrach
tete die Zeitschrift als der Feind Nummer Eins des bien-pensant bürgerlichen
Christentums. Heute können wir die dámaligen Angriffen schon aus geschicht
lieher Perspektive so beurteiln, als ídeologísche Dokumenten eines retrograden
Verhaltens seitens eines mít der feudalbürgerlichen öffentlichen Macht verfloch
tenen Christentums. Da die im Jahre 1935 zum erstenmal erschienene Vigilia von
Anfang an sich mit den selben Kraften konfrontiert sah, zwischen ihr und Nyu
gat gab es kein Gegensatz ; [unge Schriftsteller der Vigilia waren grössten Teils
auch Mitarbeiter der Nyugat. Babits dagegen publizierte einige seinen tief christ
lich inspirierten dichterischen Meisterwerke in Vigilia. Eine objektíve Untersuchung
karin heute auch das feststellen, dass gewíssen modernen christlichen literarischen
Stímmen gegenüber Nyugat empfindlicher war als die katholische Blátter ; so
wurde zum Beispiel Claudel auf die Spalten der Nyugat fül' Ungarn entdeckt
und auch dort wurde in den dreisiger Jahren die gehaltvollste Auseinandersetzung
über die Frage der "christlichen Literatur" zwischen Gyula Illyés und Albert
Gyergyal ausgettagen.

Im FeuiLleton der Dokumente veröffentlichen wir den absehliessenden Teil
der ArtikelJreihe von Julianna Puskás über die ethnísehen Institutionen des Un
gartums in Amerika. Zusammenfassend das bisher Gesagte, stellt die Autorin fest,
dass fül' das Mutterland weder aus polítíschem, noch aus kulturellem ader wírt
schafllchen Gesichtspunkt es nicht gleichgülttg ist, wie die ehemalígen Söhne
sích íhrer Heimat gegenüber eíngestellt sind. Die Gestaltung eines guterr Ver
háltnísses steht auch :Lm Interesse des Ungartums in Amerika. So sind die' farni
liiiren und Generationskonflikte eher zu vermeiden und auch ihr kulture1ler Ho
rizont erweitert síeh, Aber es hangt auch von der Haltung und 'I'atígkeit des
Mutterlandes ab, ob die im Ausland lebenden Ungarn dhre unaoánderliehe Ver~

gangenhei,t scharnend verheímláchen, oder bewusst akzeptieren.
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