
SZÁNTÓ lIIIKl.ÓS

GONDOLATOK AZ EMIGRÁCIÓRÓL
A napokban levelet kaptam az ausztráliai Melbourne-ben élő, világszerte is

mert szobrásztól, Mészáros Andortól. Ebből az írásból idézem a következő sorokat:
"Akit odahaza Barna Sándornak hívtak és egy héten belül, a megérkezés után
Stanley Brownnak hívnak, az nemcsak sohasem volt jó magyar, de sohasem lesz
jú ausztrál. Minden kultúra, mint minden individuális alkotás, két részből áll. Van
lokális értéke és örök emberi, internacionális kvalitása. A magunk számára bol
dogan élvezhetjük kultúránk magyarságát. Ausztrália számára desztilláltuk kultú
ránk örök emberi minőségét, mégpedig Ausztrália javára. Azok az ausztrálok, akik
megértették. a magyar kultúra általános értékeit, rendesen érdeklődni kezdenek a
tipikusan magyar értékek után." E mondatok mögött az emigráció rnély belső vál
tozásait lelhetjük meg; egy új patriotizmus körvonalai bontakoznak ki. Erre a
sajátos új patriotlzmusra az a jellemző, hogy nem zárkózik nemzeti gettóba a be
fogadó országokban, nem kerül ellentétbe ezen országok érdekeivel, és ugyanakkor
tudomásul veszi, hogy az ezeréves Magyarország története nem allt meg 1945-ben.
Az emigráns akkor patrióta, ha eleven hidat jelent a régi alapokat tovább építő

magyar nép és a befogadó országok népei között. Ez az új patriotizmus nem me
rül ki szavakban: a hid pilléreit, acél- és betonvázat hétköznapi tettekből kell
fölépíteni.

Hosszú utat kellett megtenni. egy hidegháborús jégkorszak sarki éghajlatát
kellett megváltoztatní a kapcsolatok másfél évtizeddel ezelőtt megváltozott irányú
"Golf árarnlatának".

Mi jellemezte azelőtt az emigráció közérzetét ? Molnár Ferenc annak idején
egy New Yorkban írt cikkében betegként jellemezte az emigráns magyart és így
írt róla: "Kezdődni úgy kezdődik, hogy az ember úgy érzi magát, mínt egy tu
rista. Erett férfikorban elmenekült valahonnan Párizsba vagy Londonba, vagy
Rio de Janeiróba vagy New Yorkba. A város tetszett vagy nem tetszett és tu
ristának érezte magát. Aztán múltak a hónapok. Majd az évek. A turista nem
ment haza. A turista megragadt. A turistúbó! emigráns lett. Az egészségesből :
beteg. O még nem vette észre, de a többiek már észrevetlék az egyre kevésbé
kormányozható idegein, a panaszkodásai nagy mennyiségen és kis minöségén, a
kritikai tehetsége gyors Iejlődésén, a honfitársaival való érintkezési vágy állandó
csökkenésén és azon, hogy egyre rosszabbul beszél angolul. mert tudata alatt fel
adta az érett korban már hiábavaló küzdelmet az idegen nyelvvel. Az emigráns
mindezt egyelőre nemigen veszi észre. O csak azt veszi észre, hogy altató nélkül
nem tud aludni. Némelyikük korábban, mások későbben. Magános emberek ko
rábban. Családosok későbben. Jómódúak későbben. Szegények korábban. Gyerekek
nem kapják meg: az emigráció nem gverekbetegség."

Nehéz az emigráns sors, védekezni kell. A szorongás elnyomásának egyik for
mája a sértődöttség, a felelősség áthárítása. Ahol pedig megsértett emberek ta
lálkoznak, könnyen mcgy a veszekedés. A magyar kolónlák egyik leggyakor-ibb
témája - mint magyar betegséget emlegetik úton-útfélen - az összeférhetetlenség.
Legtöbbször a kivándorlás dátuma szerint alkotnak csoportokat, egyesületeket,
szervezeteket és míridegyik egy-egy szomszédvár : örök haragban a másikkal.

A sértődettek egy másik csoportja nem a világra haragszik: a szülőföldön

elszenvedett valódi és állítólagos sérelmek sebeitől szenved, Az otthoni szellő bár
milyen érintésére előkeresi a beheged t sebeket és igyekszik azokat "elkavarni",
hogy igazolja emigrálása jogosságát. Ennek a műveletnek intenzí tása egyenes arány
ban nő az illető bizonytalanságérzésével, a beilleszkedés feszültségeivel.

A beilleszkedés nem egyoldalú folyamat, a másik oldal a befogadás. Egy belga
tudós - Beda Claes - 1962-ben publikált szociológiai vizsgálata során elemezte
a belga férfiak vagy nők idegen ajkú emberekkel való összeházasodásának prob-
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lémáít, különböző körkérdésekre adott válaszok alapján. A megkérdezettek 41%-a
szerint belga nőnek idegen férfivel való házassága káros. 27% helyesli bizonyos
feltételek mellett: ha igazi a szerelem, ha a férfi jól beilleszkedett, ha szakít
régi környezetével, ha meggyőződéses katolikus. Mindössze 7% tartja feltétel nél
kül természetesnek a vegyes házasságot, a többi óvatos és semleges, nem nyilvá
nított véleményt. 1956 után sok tanulmány készült a magyar fiatalok beilleszke
dési folyamatáról különböző országokban, és szinte egyöntetű az a megállapítás,
hogy közöttük a lelki betegségek indexe nagyon magas.

A beilleszkedés tempója függ attól, sikeres-e az emigráns vagy sikertelen,
milyen a családi élete, például vegyes házasság esetében, és sokféle lehet a, vál
tozat: a házastárs elfogadja, a rokonság elutasítja; az egész család keblére öleli,
mint kivételt; őt elfogadják, de kultúráját, szokásaít nem és arra késztetik, mond
jon le szernélyisége egy részéről, szakítson teljesen előző életével.

A kivándorlás maga is sajátos törés. A kivándorlással valami véget ér s va
lami kezdődik. Az életnek vannak drámai csomópontjai, amikor összesűrűsödik

mínden : az apró vagy nagyobb, a míndennapok sokféle színtjén történő ellent
mondások konfliktussá érnek, az ezernyi seb meggyűlik és kifakad. Az ember meg
tagadja saját történetének folytatását, kicsap a régi mederből; a fogadkozásokból
döntés lesz, az élet meglódul, hogy új csapásokon folyjon tovább. Az emigráns
valamit megtagad. az ellenkező irányú vonzás a maxírnumot éri el; a nem és az
igen egyesül, és ez a pillanat nagyon magas hőfokon égetődtk bele a lélekbe,
kitörölhetetlenül. Amit elmondtam. nem "aesopusi beszéd". Az ember élete nem
csak politikum, sőt hozzátehetem, még a nagy történelmi események idején is, a
privát élet, a család, a személyes érdekek gondjaival keveredik minden politikai
esemény. A nagy kivándorlási hullám idején, az első világháború előtt, milliók
élete folyt egyetlen elhúzódó évtizedes konfliktushelyzetben, amikor is napról
napra az éhség réme állt az emberek elé valamiféle döntést követelve. Nagyjából
ez volt a helyzet a két világháború között is. 1945-ben, a háború vihara által sza
naszét szórt százezreket Európa különféle tájain találta a békekötés, és tette fel
<I kérdést nekik: hol és hogyan folytatják tovább az erőszakkal megszakított civil
életet? A kivándorlásra késztető okokról, az elhatározás pillanatáról írva, súlyos
hiba lenne tehát sémákban gondolkodni. Az ugrópont. a kitörés, a konfliktus in
dulata ezerféle lehet, de ez az a motorikus erő, amely kellő és elengedé energiát
szelgáltat ahhoz, hogy az embert felemelje apái földjéről és idegen tájakra röpítse,
és abban is segíti, hogy a landolás után tartalékerőt szolgáltasson számára az első,

szinte elkerülhetetlen megpróbáltatások elviselésére, Ez akadályozza meg, hogy
rnegfusson, ez készteti és ösztönzi arra, hogy helytálljon és átvészeljen, éljen és
túléljen. Az indulat, a felhalmozott erő olyan nagy, hogy emléke szinte megköve
sedve megmarad évtizedeken át. Belejátszik a meggyökeredzés folyamatába, meg
határozva annak színét, hőfokát, sokszor még időtartamát is, de mindennél in
kább rendezi - érzelmi sikon - az emigráns viszonyát az elhagyott hazához.

Még azoknál a honfitársainknál is, akik mindössze tíz-tizenöt éve hagyták el
Magyarországot, zömükben egészen fiatalon és 1965 óta évenként rendszeresen
hazajárnak, - akik tehát "szinkronban" mozognak velünk, értik, ismerik problé
máinkat. mai gondjainkat, - a meghittebb pillanatokban előbukkan az a néhány
hét, amely természetes választóvonal az itt, és ott közott. Ez az időszak életukben
a második kezdőpont, egy történelmi cezúra, amelytől életük új időszámítása in
dul. Gyakran emlegetik, hogy akkor egy ponton elszakadt életük régi filmje, hogy
később újra rendeződve, más helyen, más Időben újra peregrrí kezdj en. A két pont
között afféle senki földje van. Úgy emlékeznek erre az időre, mint furcsa bo
Iyongásra az idő tengerén, elszakadva minden szílárd ponttól. Már nem és még
nem kötnek a gyökerek. "Ezt a Iebegést - magyarázta egy ismerősöm Londonban
- valami kétségbeesett indulat tartotta fenn és a szorongás töltötte be. Előre

hajtott az életösztön, csak éppen azt nem tudtuk, hogy mit jelent ez az előre,

van-e még irány egyáltalában."
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Szakítani azonban lehetetlen: az emigráns kettős kötöttségű ember. 1970 augusz
tusában rendezték meg Budapesten a képzőművészet külföldön élő magyar mes
tereinek első nagy kiállítását. A tárlat látogatói gyönyörködhettek egy érdekes és
kitűnő alkotásban, amely témájával és megformálásával egyaránt kiemelkedett. Mé
száros Andor szobra volt ez, a mű címe - Az emigráns. Az ókori mítológía egyik
ismert témája volt a Janus-arcú istenség, akinek visszafelé tekintő oldala jelké
pezte a múltat, a történelmet. az előretekintő arc pedig a jövőt. Mészáros Andor
szobrának színtén megvolt ez a kétarcúsága, de más tartalommal és a kifejezési
eszközök teljes megújításával. Az alak visszatekintő oldala teljesen kídolgozott:
az arc komoly, szomorú, értelmet sugárzó férfiarc, az előretekintő oldal elmosódott,
alaktalan és kifejezéstelen. A jelkép világos: az emigráns, aki a befogadó or
szágban felnőttként, érett emberként kezd új életet, visszafelé tekint a teljes em
bersége elhagyott korszakába, a földre, amelyben gyökeret eresztett, amelyben
egyénisége kivirágzott, amelynek éghajlatát, talaját, szokásaít és kultúráját, nyelvét
és érintkezési formáit ismerte, ahol mindez természetes eleme volt. A befogadó or
szágban ismeretlenek számára a nyelv, az emberek, a szokások, és ő maga is a
névtelen tömeg egy homályba vesző figurája. Erőlködik: Adyval szólva - sze
retné magát megmutatni, hogy lássák -, hogy megértsék, de nincs kinek és nincs
hogyan. .

Ezt a helyzetet formálta újjá a kapcsolatok országokat és világrészeket át
ívelő, lélektől lélekig húzódó mai rendszere, amely a hazalátogatás lehetőségeivel

enyhítette az emigránsole honvágy-közérzetét. Megváltoztatta a különböző emigráns
csoportok egymáshoz való közeledésének, távolodásának törvényszerűségeit. új ala
pokra helyezte a szülőföldhöz fűződő szálakat és a befogadó országokhoz kötődő

táptalaj és gyökérzet viszonyát is.

Mennyi magyar él ma Nyugaton?

A legtöbb nyugati magyar az USA-ban él. Egy 1960-as népszámlálási statisztika
770 OOO-ben jelöli meg a magyárok létszámát, éspedig négy krítéríum szerint: akik
maguk Magyarország területéről származnak: akiknek legalább egyik szülőíe Ma
gyarországról vándorolt ki; akiknek anyanyelve magyar, és végül akik magyar
nemzetiségűnek vallották magukat. (Ebben a számban már nincsenek benne az
amerikai születésű magyar szülők "harmadik generációs" gyermekei, akiknek egy
része, ha a magyar telepeken maradt és rendszeresen érintkezett nagyszüleivel.
valószínűleg jól beszéli a magyar nyelvet és tudatában van magyar származásá
nak.) - Kanadában már 1945 előtt is jelentős magyar telepek voltak. A külön
bözö becslések szerint ma 90-100 OOO magyar él Kanadában. Dél-Amerika terüle
tén a háború előtt kialakult legnagyobb magyar telep Brazíliában volt. Ma az
összlétszám körülbelül 60 OOO lehet. Argentinában a háború előtt körülbelül 10 OOO
magyar élt, és a második világháború után ehhez 4-5000 ember csatlakozott. A
többi dél-amerikai államban, főleg Venezuelában és Uruguayban vannak nagyobb
magyar csoportok, becslésünk szerint az itt, valamint a többi közép- és dél-ame
rikai államban élő magyarság létszáma körülbelül 15 OOO lehet.

Európán kívül Ausztráliában is élnek nagyobb számban magyarok : a konti
nens magyar bevándorló népessége 35 OOO fő lehet. - Afrika és Ázsia területén is
sok helyen vannak - leginkább kis szórványokban - magyárok. Itt a legtöbb
magyar anyanyelvű embert Izraelben találjuk.

Ami Európát illeti, a második világháborút megelőző időben csupán Francia
országban élt viszonylag jelentős számú magyar. A különböző értékelések 40 OOO
emberről beszéltek; a franciaországi magyárok száma ma 50 OOO lehet. Németor
szágban a két világháború közötti években sok magyar munkás dolgozott. Számuk
jelenleg alighanem meghaladja az 50 OOO-et. Angliában ma 20-25 OOO-es nagy
ságrendről beszélünk. 15 OOO belgiumi magyarról beszélhetünk. Svájcban, Hollan
diában, Olaszországban és Svédországban egyenként 10-10 OOO magyar lehet ma.
Európa többi országaiban jóval kisebb magyar csoportok élnek.
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összegezve: a különböző európai országokban (beleértve az Ausztriában élő

emigránsokat és a burgenlandi magyar nemzetiségű területek lakóit is) 250 OOO ma
gyar él. Az amerikai földrészen 990 OOO magyar, Ausztráliában 35 OOO, Afrikában
Azsiában - főleg Izrael területén - 185 OOO, összesen tehát l 460 OOO.

Ez a másfél millió ember magyaT a származási ország, a nyelv, a kultúra
alapján, de hiba volna feltételezni, hogy az emigráció homogén tömb, amelyet
csupán országhatárok keretei választanak el egymástól és a szülőföldtől, Diffe
renciált, erősen rétegezett tömeg a magyar emigráció.

Az emigrációban élő. vagy kivándorolt magyarság szerkezete

(Már a kiinduló pont alternatív fogalmazása is mutatja a kérdés bonyolultsá
gát. A Magyárok Világszövetsége legutóbbi elnökségi ülésén merült fel az a gon
dolat, hogy tudományos-elméleti szinten kellene kidolgozni a korszerű fogalmi ap
parátust, amellyel kifejezhetnénk a mai valóságot. E tanulmány terjedelme nem
engedi meg a részletes kifejtést, így csak röviden jelezhetjük a probléma mély
ségét, a fogalmak tartalmi változásai mögött a lét változásait.'

A József Attila megírta "kitántorgó másfél millió" - mai szóhasználattal
élve - vendégmunkásként ment ki Amerikába. Nem voltak emigránsole a szó
klasszikus értelmében. Az első világháború felégette a hidakat, avisszaállított
földesúri rend önző és rövidlátó politikája tette aztán véglegessé letelepedésüket
odaát, váltak kívándorlókká, Mi bajuk lehet ezeknek a sokat próbált, nehéz sor
sú embereknek a mai Magyarországgal ? Vehetünk' közelebbi példát is. Néhány
évvel ezelőtt az angliai Middlesborough-ban egy kis magyar egyesület - tagsá
gának túlnyomó többsége 1956-ban hagyta el az országot - előadást rendezett,
amelyen hazai művészek léptek fel. Megjelent a város polgdrmestere és egy nagy
angol lap ott víkendező vezető munkatársa is. A neves új~gíró körbemutatva a
következőket kérdezte tőlem: "Ezek az emberek emigránsok, akik a szocialista
Magyarországról menekültek el? Akkor hogyan lehet, hogy szinte míndegyík haza
látogatott az elmúlt egy-két esztendőben? Es hogyan lehet, hogy művészek jön
nek Budapestről hozzájuk? Nem értem ezt az egészet: valaki vagy emigráns, vagy
nem." A beszélgetés hajnalig tartott, és nem a nyelvi nehézség volt a fő oka an
nak, hogy beszélgető partnereim csak nehezen értették meg a kérdéseket csak fe
lületesen ismerő számára valóban groteszk szituáci6t. Az ottani magyárok ugyanis
- azóta angol állampolgárok, gyökeret vert, megbecsült emberek - menekülés
szerűen hagyták el hazájukat, és ezen az alapon kértek és kaptak menedékjogot.
Csakhogy a legtöbben kalandvágyból mentek el, világot akartak látni, rendezetlen
családi életüket újrarendezni. Csak egy töredék volt köztük a szocializrnus ellen
sége. Viszont sokan közülük, ha voltak is politikai ellenérzéseik. nem a rendszer
ellen lázadtak, hanem egy politikai kurzus miatt háborogtak, a rendszer lényegétől

idegen vezetési-hatalmi megoldásokat utasították el. A mai Magyarország meg
értette ezeket a motívumokat és lehetővé tette a kapcsolatok normalizálását. A
nagyvonalú amnesztia ezt öntötte azután jogi formába. A kis angliai város ma
gyarjainak 90 százaléka járt otthon az elmúlt években, és vannak - nem is' ke
vesen -, akik évente hazajárnak. Az erre hivatott magyar társadalmi szervezet, a
Világszövetség pedig segíti az egyesületet könyvekkel, hanglemezekkel. művészeket

küld ki. Vajon ezek a magyárok emigránsaí a mai Magyarországnak? A fogalmak
átértékelödnek. KádáT .János egy előadásában használta a következő finom meg
különböztetést, utalva azokra a hivatásos emigránsokra. akiknek megélhetési for
rása a szocialista Magyarország elleni szakadatlan aknamunka : vannak, akik
emigrációban élnek, vannak, akik az emigrációból.

Illyés Gyula több cikkében a diaszpóra kifejezéssel igyekszik áthidalni a fo
galmak és a valóság közötti űrt, Mindenesetre előttünk a feladat: a mai hely
zetet kifejezni képes kategóriák kimunkálása.

Az előbbi fejtegetés menet közben már érzékeltette azt is. hogy a Nyugaton
élő magyarság mílyen történelmi csomópontok szerint tagolódik. A diaszpóra dá-
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turna sok mindent jelez. Jellemzi, magyarázza a kivándorlás körülményeit, osz
tály- és rétegforrásaít, a beilleszkedés nehézségi fokát, a szülőfölddel való kap
csolat természetét.

Az első világháború előtti nagyméretű kivándorlás főleg a szegényparasztságot
sújtotta. A befogadó ország mindenekelőtt az észak-amerikai Egyesült Allamok volt,
és kiérkező honfitársaink az iparben helyezkedtek el. Bányákban. gyárakban vál
laltak - túlnyomóan szakképzetlen - munkát, A céljuk az volt, hogy rövid né
hány év alatt viszonylag nagyobb összeget takarítsanak meg, amellyel visszatérve
földet vásárolhatnak. Etníkus getté-kban éltek, a befogadó ország népétől, társa
dalmi szervezeteitől, kultúrájától és nyelvétől elszigetelten. Ez a helyzet csak a
két világháború között változott meg. Ebben az időben már a kivándorlás megne
hezült, tartós gazdasági válságok rázták a világot: nagy volt a munkanélküliség,
bezárultak a határok. A korszak kivándorlói közül a földműveseket Kanada, Dél
Amerika, a munkásokat, főleg a bányászokat az európai országok némelyike 
Franciaország, Belgium - fogadta be. Változott tehát a kivándorlási cél, a befo
gadó ország és részben az osztály is, amely az új rajokat kibocsátotta.

A második világháborút közvetlenül megelőző nehéz években, a fajgyűlölet

kitörésének és a háborús félelemnek súlyos időszakában a magyar értelmiség egy
nagyon értékes, tehetséges csoportjának kellett vándorbotot venni a kezébe. Az
atomtudós Szilárd Leó, a Nobel-díjasok : Weigner .Jenő, Neumann János és mások,
sok író és művész, köztük Bartók Béla, ekkor vándorolt ki. Többségük az Egye
sült Allamokba került. Sokan vállaltak vezető szerepet az antifasiszta mozgal
makban, a Hitler-ellenes Szövetség híveként. A magyar haladó emigráció mártírokat
és hősöket adott a világnak.

1945 után óriási arányú ki- és visszavándorlás folyt a széttöredezett frontokon
át, aztán megmerevedtek az arcvonalak a hidegháború jegyében. Megindult az
antikommunista szervezetek kialakítása, a volt náci hadseregből és a szövetséges
magyar ezredekből Nyugaton, Az Egyesült Allamok, Kanada és más országok
elzárkóztak a szabad bevándorlás elől. Az USA-ban továbbra is a kvóta-rendszer
volt életben.

A katonák, leventék ezrei alakulatokba szervezve, a többnyire fasiszta érzelmű

tisztek parancsnoksága és befolyása alatt maradtak. Elhagyták az országot a
visszavonuló hadsereg nyomában a horthysta államapparátus vezetői, sokszor csa
ládostól; egyes városokból vagy falvakból egész hivatalok az összes munkatársak
kal; főleg olyan helyeken, ahol elhitték saját rémhíreiket és engedelmeskedtek a
kiürítési parancsnak. Véreskezű nyilas osztagok. bűnözők sleppje vonult ezek kö
zött és mögött, f'enyegetve és kényszerítve azokat is, akik időközben felismerték,
milyen oktalan és irreális dolog ez a menekülés.

Amikor a fegyverek elhallgattak, ezrével indultak el emberek, akik keresték
eltűnt rokonaikat, hozzátartozóikat. Közülük sokan, akik megtalálták szeretteiket,
visszatértek, másokat elkapott a láz és velük együtt, vagy nélkülük folytatták út
jukat a világban. 1945-1947 között elmentek innen a haláltáborokban felszabadult
zsidó vallású magyárok közül nagyon sokan, mert hozzátartozoík, családjuk, fele
ségük, gyermekük pusztult el a katasztrófa során és olyan mélyek voltak a se
bek, hogy nem tudtak volna új életet kezdeni. Inkább tabula rasa t csináltak,
és a világ távoli részein próbáltak elölről kezdeni mindent. A széttört frontok,
a kinyílt határsorompók között Európa országútjain háború sújtotta százezrek ál
landó ingajárata mozgott Keletről Nyugatra és Nyugatról Keletre. Hosszú ideig
tartott. amig a népeknek ez a felkorbácsolt tengere megnyugodott és visszatért
medrébe. Magyarország évekig frontország volt. Értékeink elpusztultak, gyárainkat
kivitték, állatainkat elhurcolták, városainkat elpusztította a bombázás, a tüzérségi
tűz. A szó szoros értelmében romokban volt az ország. Lerongyolt volt a nép, éhe
zés, infláció nyomorította meg az országot. Sokan voltak, akik egyszerűen nem
biztak abban, hogy rövid időn belül újjáépülhet az ország. Bizalmatlanok, és kis
hitűek ezrei vettek vándorbotot a kezükbe.

Mint történelmünkben mindíg; a vándorlás mellett egy ellenkező irányú moz
gás is volt tapasztalható, a visszavándorlás. Felkerekedtek a Szovjetunióból, Európa
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különböző országaiból, sőt a tengerentúlról is azok a szecialista érzelmű, haladó
magyarok, akik ott akartak lenni és részt akartak venni a szocialista Magyarország
felépítésében.

1948-ra Magyarországon véget ért a koalíciós időszak kibontakozási periódusa,
és visszavonhatatlan győzelmet aratott a munkáshatalom.

1947 és 1956 között a volt uralkodó osztályok tagjai és a jobboldali politiku
sok százával hagyták el az országot és kapcsolódtak bele odakint az emigráció
életébe. Mindezt az egyre erősödő és éleződő hidegháború elősegitette. Tömegével
csúsztak át a határon tettenért bűnözők, csempészek, üzérek is. Kimentek mínd
azok, akik úgy érezték. hogy régi, megszekott életformájukat képtelenek tovább
élni az új Magyarország viszonyai között, A Rákosi-rendszer előtérbe kerülő sú
lyos hibái is éreztették hatásukat. Sokan hagyták el az országot olyan értékes em
berek, tudósok, műszakí emberek, művészek és szakképzett munkások, földjükhöz
ragaszkodó derék parasztemberek, akiket ezekben a nehéz években megsértettek.
Cs elmentek sokan olyanok is, akiknek egyébként semmi bajuk nem volt a rend
szerrel, de megijesztette őket a számukra érthetetlen változások sora.

1956-ban 200 OOO ember hagyta el az országot. (Közülük körülbelül 50 OOO-en
települtek vissza.) A nagyarányú disszidálást az ötvenes évek politikai hibái és
ezek könyörtelen kihasználása a külső és belső ellenség által, az emberek tömeges
rnegzavarodása és az előállott bizalmi válság együttesen okozták.

Napjainkban is előfordul disszidálás; szórványosan megtörténik. hogya túrtsta
útra kiutazók közül néhányan nem térnek vissza. Rendszerint rokonok hívására
mennek, többnyire fiatal emberek; értelmiségiek és szakmunkások találhatók a
hazatérést megtagadók között. Többségükben nem tekintik magukat emigránsnak.
politikai szereplést nem vállalnak; azonban bármi is az ok, távozásuk veszteség,
és kárt okoznak azzal, hogy itthon szerzett - népünknek sok pénzbe kerülő 
szakképzettségüket idegen országokban hasznosit ják.

Apáról fiúra

A kivándorolt első generáció mellett megtaláljuk a befogadó országokban szü
letett második generácíót, sőt nem egy országban felnőtt már a harmadik gene
ráció is. Ez a generációs szerkezet a kivándorlás időpontja szerint különféle fá
zíseltolódásokkal alakult ki. (A befogadó országokban született második és har
madik nemzedék esetében már nem használhatjuk sem az emigráció, sem a ki
vándorlás fogalmát. A magyar származás számontartása azonban lényeges kérdés
számunkra, és mint az alábbiakból láthatjuk, a legtöbb esetben a családok sem
mossák el, ellenkezőleg, ébrentartják a származási országgal való kapcsolat tuda
tát. Az olyan soknemzetiségű, bevándorlók millióiból kialakult nemzetek esetében,
mint amilyen az USA, Kanada, Ausztrália, szintén lényeges a források figyelem
bevétele, mert ez meghatározza az integrálódás érdekében folytatott politika teen
dőit is.)

Amikor virágkorát élte az úgynevezett olvasztótégely politika, amikor gyorsí
tott ütemben akarták asszimilálni, beolvasztani a bevándorlókat, akkor általában
az volt a tapasztalat, hogya magyar etnikum második nemzedéke tömegesen hagy
ta el a magyar településeket, igyekezett beházasodni a befogadó országok gyöke
res családjaiba. Ezt segítette elő a .történelmi okok egész sora is. Magyarország
két világháborúban is a nagy befogadó országokkal ellentétes oldalon harcolt, és
ezért a magyar hangzású név, a magyar származás hangsúlyozása - sokan úgy
érezték - gyanússá teheti őket környezetük előtt, megnehezítheti érvényesülésu
ket. Azok a második nemzedékbeli orvosok, ügyvédek. akiknek egzisztenciális ér
deke volt a magyar "ügyfelek megtartása. megmaradtak a magyar településeken,
az ott lévő magyar családok fiataljai közé házasodtak. Kitartottak azok is, akik
megtartották vallási kötelékeiket vagy részt vettek a magyar -szervezetek életében.
Ezekben az esetekben magyarnak tartják magukat, megtartották nyelvüket. (A ta-
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pasztalat általában az, hogy olyan családokban, ahol míndkét szülő magyar, vagy
amelyekben a feleség magyar, a gyermekek inkább megőrizték nyelvüket és job
ban tudatában vannak magyarságuknak.)

A második generációt is terheli még sokféle, a szülők bevándorlása okozta
gátlás. Magyarság-tudatuk függvénye a szüleikhez fűződő jó vagy rossz viszony
nak, a szülőkkel való együtt lakásnak. Szerepet játszik az is, magasabb státuszba
kerültek-e? Az emigráció szociológiájával foglalkozó egész sor elemzés hívja fel a
figyelmet arra, hogy a bevándorlók körében élesebbek a generációs ellentétek.
Kétfajta életfelfogás, kétfajta szokásvilág ütközik' össze. Generációs feszültség
szinte mindenütt a világon van, a korszak egyik jellemzője. Az emigráció azonban
a maga sajátos közegében felerősíti, meghatványozza az ellentéteket. A családok
zöménél a világ különböző országaiban az anyanyelv természetes érintkezési for
ma a szülők és a gyermekek között. Az elsajátított anyanyelv általában a beszélt
nyelv. Az emigráns' családokban azonban meglehetősen gyakori, hogy különböző

országokból származó bevándoroltak kötik össze sorsukat. Más a gyermekek anya
nyelve és más az óvodákban, iskolákban elsajátított "beszélt nyelv". Szülők és
gyermekek kultúrája más, gyakran a gyerek jelenti a hidat a szülő számára a kör
nyezethez, a gyermek látja el a tolmács szerepét és Ő közvetíti az idegen szo
kásokat is. Ugyanakkor nehéz áthidaini a körűlmények nyomása alatt szinte ter
mészetessé vált szakadékot apák és fiúk között. Mennyi csalódás húzódik meg a
többnyire zavart válaszok rnögött, ha az ember megkérdi: tud-e a gyerek magyarul?
Sokszor hallottam különböző országokban hol közörnbös, hol támadó hangsúllyal :
"Mindent ért magyarul, de már angolul felel." Akkor nincs baj, ha kölcsönös a
türelem, ha szülők és gyerekek egyformán ítélik meg a világ lehetőségeit, és a
szülőföldre vetett pillantás is attól sugárzik, amit a magyar származás tudata köl
csönöz a szemeknek. Egy neves ausztráliai magyar festőnővel való beszélgetésünk
során hangzott el a következő nagyon mélyről jövő, fájdalommal teli megjegy
zés: "A férjem művelt és szellemes ember. Életem egyik nagy fájdalma az, hogy
a gyerekeink soha nem fogják megtudní, milyen szellemes, ötletes és művelt em
ber az apjuk, mert angolul csak a hétköznapi és az üzleti nyelvet beszéli. Csak
magyarul szellemes és a gyerekek nem tudnak magyarul." A nehézségek akkor vál
nak áthidalhatatlanná, ha az öregek egy elsüllyedt világ elavult díszleteit építik
maguk köré, elzárva magukat a befogadó ország korszerű áramlataitól ; amikor a
múlt homályos szemüvegéri nézik az új Magyarországot is és míndkét vonatkozás
ban szembekerülnek gyerekeikkel, akiket vonz a jövő és nem köt a múlt. Aztán
úgy szakadnak el a tragikus apáktól. hogy magyarságukat is levetik magukról,
mint valami idejétmúlt jelmezt.

(Az 1956-ban kimentek egy részénél néhány olyan vonást láthatunk, amelyek
a második generáció régebbi viselkedésére emlékeztetnek. Ez a diaszpóra nagyrészt
férfiakból állt, szétszóródott, benősült a befogadó országok családjaiba, és sokféle
formában hallottuk azt a panaszt, hogy gyermekeik már nem tanulnak magyarul.
Az említett csoport az első évek nehézségeinek átvészelése után igyekezett távol
tartani magát a magyar szervezetektől, egyházi egyesületektől, sokan nem olvas
nak magyar sajtót, magyar könyveket.)

Jelenleg a nyugati világ vezető országaiban tapasztalható az etnikus közössé
gek megújulása. A régi típusú, erőszakos asszimilációs politika csak látszólagos
eredményeket hozott. Az etnikai csoport fennmaradt, a probléma a perifériára
szorult, de - mint napjaink eseményei mutatják - válságok és konfliktusok ide
jén fontos szerepet kaphatnak. A befogadó országok vezető körei szemmel látha
tóan tudomásul veszik a tagadhatatlan lényeket és keresik az új helyzetben jelent
kező új igények kielégítésének módját. A nemzedék-váltás, a nemzedéki konflik
tusok felkeltették és megújították a fiatalság érdeklődését családjuk múltja iránt.
Sokan vállalják európai voltukat és ez alól a magyar etnikum fiataljai sem ki
vételek. Az a tapasztalat, hogy a második generáció is megnézi a magyar filme
ket, olvassa a kétnyelvű magyar folyóiratokat, képeslapokat. trni-olvasni már nem
nagyon tudnak magyarul, de sokan még jól beszélik a nyelvet. A harmadik gene-
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ráció élénkebben,felszabadultabban érdeklődik Magyarország iránt, őket már nem
terheli az apáikat és nagyapáikat akadályozó sokféle gátlás. Mínthogy az amerikai
és kanadai egyetemek egész sora elfogadja a magyart mint második modern nyel
vet, sokan közülük érdekeltté válnak abban, hogy anagyszüleiktől megtanult.
kisgyermekkorukban jól beszélt magyar nyelvtudásukat Ielelevenítsék.

A mai helyzet néhány lényeges vonása

A diaszpóra dátuma, a generációs szerkezet mellett foglalkozzunk röviden a
politikai színkép sokféle árnyalatának elemzésével. A második világháborúig ki
vándoroltak jó része haladó politikai eszméket képviselt, baloldali szervezetekbe
tömörült. Ez volt a fő oka annak, amiért közülük ezreknek tagadták meg a be
fogadó országok hivatalos körei évtizedeken át az állampolgárság megadását. A
háború alatt a haladó szervezetek magyarjai harcoltak a fasizmus ellen, és ennek
elismeréseként a háború után a többség állampolgárságot nyert. A felszabadulás
után is odakint maradt haladó világnézetű magyarságót a kíöregedés, a hideg
háborús légkör, az itthoni politika hibái és számukra sokszor követhetetlen fordu
latai nehéz helyzetbe hozták. Számuk, befolyásuk csökkent. Ugyanakkor a szocialis
ta Magyarországgal szemben ellenséges emigráció is elöregedett. A jobboldali poli
tikai emigráció frakciókra szakadt és lassan felőrlődik. A béke erőinek térhódí
tása, a szocialista országok, köztük a Magyar Népköztársaság sikerei következtében
az ellenséges emigráció rohamosan tért veszt, bomlása ma már feltartóztathatatlan
nak látszik.

A többség magatartása nem ellenséges, legtöbbször lojális. Ez a réteg sem
homogén. Sokféle csoport tartozik ide, amelyek a kivándorlás dátuma szerint is
különböznek egymástól, státusz és iskolai végzettség szempontjából is változatos
rétegek. Vallásos, kulturális, sportegyesületek, valamint semmiféle szervezeti ke
retbe nem tartozó emberek tartoznak a többséghez. E tömeget jellemezve nem sza
bad egyoldalúan. csak politikai kategóriákban gondolkodnunk. Ahogy például van
nak vallásos emberek, akik a szocializmus hívei és ugyanakkor távol állnak a
marxista ideológiától, úgy az emigráció megítélésénél is tudomásul kell vennünk az élet
bonyolultságát. Az emigráció vallásos egyesületeinek tagsága, vagy az önsegélyező

egyesületek sokszor szembenállnak azzal, amit. a szocializmus ideológiája jelent.
(Más kérdés, hogy sokszor fantomokkal hadakoznak, éfi a valóságot megismerve
maguk is mulatnak régebbi előítéleteiken.) A politikailag semleges többség ha
zánk kulturálís-szellemí életének jelenségeivel általában egyetért, és szívesen segít
is, ha kell. Különösen tapasztalható ez egy-egy olyan akciónál, amely kiváltja 1'0
konszenvüket; az árvízkárosultak megsegítésénél. a magyar sport olimpiai felké
szülésének támogatásánál. vagy az anyanyelv megtartásának dolgában széles tö
megek mozdultak meg. 1970-ben 120 ezer magyar kereste fel hazánkat a világ mín
den tájáról. A rokonlátogatók zöme ehhez a politikailag semleges, lojális csoport
hoz tartozik. A többség az elmúlt években többször is beutazott, rokonaikkal ál
landó kapcsolatokat tartanak; megismerték a szocialista építés gondjait, nehéz
ségeit és sikereit, életünkkel "szinkronba" kerültek. (Ez a szinkronitás míndenek
előtt friss ínformáltságot jelent, és nem feltétlenül politikai egyetértést vagy azo
nosulást.) Mindenesetre a hazautazás hatására a lojális többség határai észreve
hetően tágulnak.

A mai zöm, az utolsó 20-25 évben kivándoroltak már a startnál más rétegek
ből eredtek, mint az elődök; más céllal, más útípoggyásszal indultak útnak. És
ami szintén a lényeghez tartozik, a befogadó országok életkörülményei is teljesen
átalakultak az utolsó hatvan-hetven év során. New York, Cleveland, Detroit, To
ronto, Sao Paulo magyar negyedel, az etnikus gettók jócskán felbomlottak. Régen
a bezártság abban is kifejezésre jutott, hogy a magyárok inkább egymás között
házasodtak. A maiaknak más lehetőségeket kínált nyelvtudásuk. magasabb szak
képzettségük, iskolázottságuk. Más a befogadó országok uralkodó köreinek egész
magatartása a bevándorlókkal kapcsolatban. Egységes nemzetet igyekeznek ki ala-
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kitani a sokféle bevándorlóból. figyelembe véve ennek az útnak sokféle buktatóját,
és tudván tudva, hogy a második generáció a lényeges, amelynek gyermekei már
az új ország nemzeti öntudatával szívükben nőnek fel.

A második és harmadik generáció számára az a szó : szülőföld, egészen más
vidéket jelent rnínt apáiknak. Az óhaza nem a gyermekkor, az ifjúkor közvetlen
élményeinek rnegszépített világát jelenti, mint szüleíknek, hanem egy meseorszá
got, amelyről talán az édesanyjuk vagyanagyszülők szájából hallottak csupán.

A vázolt képet enyhíti és ellensúlyozza sokféle áramlat. Mindenekelőtt az alap
vető gazdasági-technikai folyamat, amely ellenállhatatlan és korunkra jellemzően

gyorsuló mozgással lendíti előre világunkat, befolyásolva az emigráció helyzetét
és kapcsolatát hazánkhoz is. Gondolunk itt míndenekelőtt a távolságok összezsu
gorodására, a közlekedés forradalmára. Az. öregeket idő és óceánok választották el
szülőföldj üktől, családjuktól; egy-egy levélváltás gyakran hónapokig tartott. Ko
runkban a posta, a telefon, a személyes és a közvetett érintkezés meggyorsult
és megsokszorozódott. A kölcsönös rokonlátogatásokat megkönnyíti és magába ol
vasztja a turizmus egyre szélesebbé váló, évente százmilliókat megmozgató új nép
vándorlása. Az utazás természetessé, napi szükségletté vált. És ezzel az ország
határokon túl élő rokonok is szinte szomszédokká lettek. A telekommunikációs esz
közök ontják az információt, és a legtávolabbi földrészen élő magyar is napról
napra találkozhat közvetlenül és közvetve a Magyarországról szóló hírekkel, ese
rnényekkel, a magyar kultúra alkotásaival. Az államok között egyre sűrűbbé válik
a kereskedelmi, diplomáciai, kulturális érintkezés, sokasodnak az egyezmények. Ma
már mindennapos esemény egy-egy kiállítás, évről évre vannak filmhetek, a könyv
piacokon megjelennek a magyar könyvek; sportesemények zajlanak, népi együtte
sek vendégszerepelnek. koncertek, rádióadók sugározzák a magyar zenét. Ez a ha
tás mindenkit elér, de másképp, megkülönböztetett erővel érinti a különböző or
szágokban élő magyarokat.

A második és harmadik generáció sem vonhatja ki magát ez alól. Közelebb
érzi magához míndazt, ami magyar, és újra meg újra átéli, amit szüleitől a ma
gyarságról, kivándorlás előtti életükről hallott.

A megtartó erők közt nagyon lényeges szerepük van a vallásos egyesületeknek,
egyházközségeknek. (Mínthogv a Vigtlia egyik legutóbbi számában Puskás Júlia
részletesen foglalkozott az emigrációban működő vallásos egyesületek jelentőségé

vel és szerepével, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Csak annyit jegyeznék
meg, hogy ezek közül kevés az elzárkózó, az önmagába süppedő, a más rétegekkel.
felekezetekkel és a mai Magyarországgal szemben ellenséges szervezet.) A többség
korszerűen gondolkodik, világosan látja, hogy a kapcsolat kölcsönös érdek. Ezek
az egyesületek nagy számban szerveznek csoportos hazautazásokat - nemegy
szer papjaik vezetésével, és az itthon tapasztaltak alapjaiban változtatták meg
tagjaik politikai hangulatát. a kapcsolatokról kialakított korábbi véleményeiket.

Az Anyanyelvi Konferenciáról

A jelenlegi helyzet hosszú fejlődés eredménye. A mai szintet ct tavaly meg
tartott Anyanyelvi Konferencia szinte jelképezi. Az 1956-ban kiment fiatalok, akik
itthon maradt családjaikkal a Iegínkább ápolják a rokoni viszonyt, most már ál
talában családos emberek, és e családokban megjelent gyerekek vagy most ta
nulnak meg magyarul, vagy soha. Ausztráliában tapasztaltarn, hogy az 1945 után
kiment első nemzedék nagy része elérte a nyugdíjas kort, és e családokban szinte
mindenütt ott vannak már az unokák. A második generáció éjjel-nappal dolgozik,
úgyhogy a harmadik hullám, az unokák nevelése a nyugdíjas nagyszülőkre hárul,
akiknek többsége azt akarja, hogy az unokák magyarság-tudata fennmaradjon. A
fentieket erősiti az is, hogy az egyre növekvő tömegű hazalátogatók gyakran ma
gukkal hozzák gyerekeiket egy kis magyar szóra. Az idén nagyon sok családtól
kapott levelet a Magvárok Világszövetsége a világ minden tájáról: hogyan ve
hetnének részt gyermeknyaraltatásban. A tapasztalat az, hogy a gyerekei, hasonló
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korú társaik társaságában itthon gyorsan tökéletesítik nyelvtudásukat és jól érzik
magukat nálunk. .

A világ minden tájáról, ahol nagyobb csoportokban élnek magyarok, tömege
sen jelezték az igényt; kaptuk a leveleket, a látogatók sokszor szenvedélyes kér
déseit, amelyek intézményes segítséget surgettek. és a szülőföld felelt. Lehetett
és kellett volna korábban megtenni a kezdő lépéseket. történtek talán rnulasztások
is, de valamennyi szükséges feltétel a megoldáshoz most jött létre először.

Az Anyanyelvi Konferencia elemezte és értékelte a jelenlegi helyzetet, és azo
kat az intézményi formákat és eszközöket vitatta meg, amelyek e döntő pillanat
ban hathatós segítséget jelentenek a magyar nyelvet a nyugati magyar közössé
gekben tanítók számára. Munkájukat most már tudjuk segíteni nyelvkönyvvel.
hanglemezzel, magnószalaggal és sok másféle módon.

Az Anyanyelvi Konferencia zárónyilatkozata hangsúlyozza, hogy az őszinte,

nyílt, vitatkozó légkörben szabadon csaptak ÖSSZ2 a különböző nézetek, álláspontok.
A magyar nyelv barátai összefognak az egész világon, az előkészítő bizottságban
hazai és külföldi szakemberek egyaránt részt vesznek, és lényegében az öt világ
rész magyarságát képviselik. Világossá vált, hogyanyelvápolás, a magyar nyelv
megőrzése a kivándorolt magyarság nemes feladata, ezt helyettük el nem végez
heti senki, de az is nyilvánvalóvá lett, hogy ezt a munkát csak a szülőföld segit
ségével folytathatják, nélküle minden próbálkozás kudarcot vall.

Az Anyanyelvi 'Konferencián résztvevők egy részét hazatérésük után országuk
szélsőséges szervezeteí részéről támadasok sorozata érte. De a kivándorolt magyar
ság többsége melléjük állt, mert ma már világosan látja, hogy az államközi kap
csolatok javulása, a kölcsönös kulturális és gazdasági érintkezés légkörében elavul
tak ezek a hidegháborús kísérletek. Negatív és terméketlen az ,a magatartás, amely
szavakban magyarkodó, tettekben azonban tehetetlen, és gyakorlatilag semmit.
nem tett és tesz azért, hogy honfitársaink további generációk során is megőriz

hessék a magyar nyelvet, a magyar származás öntudatát.
Az Anyanyelvi Konferencia a tömeges - családi és félhivatalos, spontán és

intézményes - érintkezési formák mellett és után új fejlődési szakasz. Ha a dia
lógus lényege: vita és együttműködés kölcsönösen fontos célok érdekében, közös
témákról, akkor az Anyanyelvi Konferencia igazi dialógus volt. Sinor Dénes pro
fesszor az Anyanyelvi Konferencia záróülesén a következőképpen fogalmazta meg
az adott történelmi ~zituációt, amelyben lehetséges és szükséges a dialógus: ,,:Ma
gyárország szocialista állam. Ezen itt senki nem akar változtatni. Külföldön vál
toztatni akarni nevetséges dolog. Én azt hiszem, hogy amikor külföldi honfitár
sainkkal beszélünk, amikor külföldi honfitársainknak tolmácsoljuk a magyar kul
túrát, nagyon fontos, hogy a magyar realitást objektíven tolmácsoljuk. Nem szük
séges külföldön, ahol élünk, szocialistának lenni ahhoz, hogy a magyar államrend
szert objektíve, szimpatikusan tudjuk tolrnácsolní. Ez mindlcét oldalról létkérdés.
Mi vagy megmaradunk kapcsolatban a szocialista Magyarországgal. vagy nem ma
radunk kapcsolatban Magyarországgal. Ilyen egyszerű ez' A másik oldalról nézve:
az anyaország vagy elfogadja, hogy mi úgy élünk. ahogy élünk, vagy elveszít mín
ket. Nincs más megoldas!"

"Harmóniát hazafelé"

A magyarság-tudat szélesebb, sokrétübb valami, rnint a magyar nyelvtudás.
Illyés Gyula egy - a Magyar Hírekben, a Magyárok Vilagszövetsége lapjának írt
- cikkében Igy nyilatkozik erről: "Milyen érdekes változás alatt van világszerte
a nemzeti hovatartozás fogalma. Ha valaki jól beszél magyarul, az még nem ok
vetlenül jó magyar, ha valaki nem beszél jól magyarul, az még kitűnő magyar
lehet. A jelenség meglepő, újszerű. Hazafinak lenni, egy nép egységébe tartozni
már nem olyan szűk keretű, mint ötven vagy száz éve. Kölcsey mondása: Nyel
vében él a nemzet, már nem úgy érvényes, ahogy akkor. A nemzet mar nemcsak
a nyelvében él. Él azon túl is, sőt anélkül is. Van nemzeti érzés nemzeti nyelv
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nélkül. És volt is. Széchenyi, Eötvös, a reform nemzedék kitűnőségei, előbb voltak
jó magyárok és csak azután tanultak meg jól magyarul. A határ, ameddig egy
néphez tartozhatunk, szélesebb, mínt a nyelv határa. Tartsuk meg nyelvünket ide
genben is, gyermekeinknek is, de ne essünk kétségbe, ha körülményeink folytán
nem tudjuk megtartani és ne ítéljük meg azokat, akik nem tudták megőrizni.
Attól még nem hitehagyottak. Hogy ki, milyen kozösség tagja akar lenni, hovato
vább ez afféle választás lesz, mínt az is, amilyen párt, vallás vagy mozgalorn tagjai
közé lép. Sok vita folyt arról, hogy Liszt magyar-e vagy sem, tekintve, hogy még Pesten
is inkább franciául beszélt. Kodály Zoltán oldotta meg a problémát, Liszt szaval,
tettel, rengeteg áldozatviseléssel, sőt 49-ben kardviseléssol is magyarnak vallotta
magát. Senkinek sincs jogában tőle ezt utólag megtagadní."

"Harmóniát hazafelé" - mondja ugyancsak Illyés Gyula a jövő és az emig
ránsokban élő feszültségek feloldásának útjait keresve. Ez biztosítja a beilleszkedés
nyugalmát a befogadó országokban. A magyar kormány emígrációs politikája tu
domásul veszi a jelen helyzetet - ennek jogi kifejeződése a kettős állampolgár
ság elismerése nem akarja felborítani egzisztenciát alapított, legtöbbször család
ban élő, gyökeret vert honfitársaink életét; a rendezett kapcsolatokra, a kölcsönös
rokonszenvre épített intézkedések egész sora bizonyítja ezt, és ez felel meg a vi
lágban szétszórt magyarság érdekeinek is.

Ezt hangsúlyozta a Magyárok Világszövetsége legutóbbi, ez év áprilisi elnökségi
ülésén Cserháti József pécsi püspök is, mondván: "A vallási keretek közt működő

egyesületek életében általános fellendülés tapasztalható, és ez nemcsak a hitélet
szempontjából jó, hanem a magyarság-tudat erősödésével is jár. Sok helyről kér
tek nyelvkönyvet, olvasmányokat, a bevált tanítási módszerekről írt útmutatót, sőt

gyakorló tanítókat is. Ugyanakkor tapasztalható az is - és ez a személyes kap
csolatok, a közvetlen érintkezés hiányából, a tájékoztatás működésí zavaraiból
ered -, hogy téveszmék élnek a távolba szakadt emberek tudatában az egyház
helyzetéről a népi demokratikus államban, és némelyek úgy gondolnak az itthoni
hívőkre, mínt akik ostromlott várban élnek. Lőrineze Lajos amerikai tapasztalatai
mutatták meg azt, milyen fontos a személyes kontaktus, a valódi helyzet meg
rnutatása, A pozitív változásokat tapasztalniok kell, hogy eloszlathassuk az előíté

leteket. Például a Pax Romana álláspontjának megfelelőerr a mai Magyarországot
mai egzísztenciájában kell tudomásul venni és ezen az alapon keresni a megértés
lehetőséget. Péter János külügymíniszterünk vatikáni tárgyalásai remélhetően a
megértés ezen útján jelentenek majd előrehaladást."

FEHÉR FERENC VERSEI
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Laboda libegő tánca
eszterlánc egyszervolt lánca
kmjcárnyi mesefa-lomb

csalóka vertarany tálca
álmoknak lidérces mása
amny-tón fekete rönk

léleknek eleven álca
emlékek cincogó nyársa
liliom gyökerű csönd

csillagok földi kis társa
s mire lehetne fáklya
lehelet-elfújta csonk


