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,kiváló ismerője és szakembere (több év
tizeden át a Magyar Rádió munkatársa)
írta: "Hangjátékok, színműközvetítések

népművelési értéke a rájuk vonatkozó
tájékoztató adatok megismerésén túl
mindenekfelett az a közös művészi mun
ka, mdy a hallgató és a stúdió .között
drámai művek hallgatása alatt fennáll.
A k é p z e l e t rendkívüli művelése ez,
olyan. lelki tulajdonságé, melyre az in
kább értelmi, érzelmi vagy erkölcsi és
akaratfejlesztési népművelés során ke
vesebbet szoktak: gondolni. Az egyérzé
kű rádió az egész drámából csupán han
got ad, a hallgató tehát maga építi fel
a darab eqész megjelenülési viIágát. A
hallgató .képzelete teremti meg a hely
színt, a diszleteket, ez az öltöztető. Mín
denki tapasztalhatta sokszor saját ma
gán, hogy az igazí hang- és színpadi ku
lisszák teljes valóságfelépítés alakjában
a hallgató lelkében vannak, a darab
hallgatása alatt formálódnak ki, művé

szi együttműködésre bírva a figyelőt. A
hangból, mint egyetlen kifejező és ér-
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zé~elő eszközből szerkeszt;ük meg a
mű átéléséhez szükséges egész testisé
get. Színpadon és filme,n a darab testi
sége ragad meg és segíti a szellemet,
rádióban a szellemet értve épül fel a
világ, melyben a mű él." A rádióra át
dolgozott alkotások esetében még az a
többlet-érték is jelentkezik, hogy a hall
gatóban felébred az érdek16dés az eredeti
írói mű (novella, regény, színdarab)
megismerése (nemegyszer az adott író
egész munkásságának a megismerése)
iránt. Hiszen - és ez egészen termé
szetes - bármilyen hűséges és kiváló
az átdolgozás, mégsem adhat teljeset.
Lényeges, hogy a rádíóváltozat írója
(amennyire csak lehetséges) a z o n o
s u l j o n a mikrofon elé vitt mű erede
tijével. (Példaké.nt hadd említsüTe itt
Balogh László élményt adó rádiójáték
sorozatát Kodolányi regényeíből, vagy
Werfel "Musza Dag"-jának Török Ta
más, és Solohov "Csendes Don"-jának
Gáti József által történt, avatott rádió
dramatizálását.)

az aMERIKai MIGY,IRSAG ETII'KUS INT~ZM~IYEI

III. A SAJTÓ

Az egyletekhez hasonlóan társadalmi szükséglet terméke az amerikai magyar
saitó is. Amilyen mértékben fűződik egy-egy közősség nevéhez valamilyen saitö
orgánum létrehozása, annyira válnak ezek a közösségek társadalmi aspirációinak
kifejezőivé és ébrentartóivá.

Az egyes bevándorolt népcsoportok sajtója nagyjából azonos fejlődési fázisokat
és jellegzetességeket mutat. Számbeli gyarapodásának tetőpontja minden népcsó
pontnál egybeesik a népcsoport bevándorlásának tetőpontiával. A tömeges beván
dorlás első generációjának nyelvi nehézségei ugyanis anyanyelven írott lapokat igé
nyeltek. Az új haza nyelvének tanulása - különösen írás-olvasási színten - ne
hezen rnent, A bevándoroltak közül sokan életük végéig sem sajátították el az
angol nyelvet. A különbözö bevándorolt népcsoportok nyelvén írott újságole Ame
rikában az 1920-as évekre érték el a legnagyobb számot; 1884-1920 között több,
mint 3500 külföldi nyelven írott újság került forgalomba. 1884-ben a német be
vándorlóknak 621 lapjuk volt. A nagyarányú fluktuáció valamennyi bevándorolt
népcsoport saitójának történetét jellemzi, a' 3500 lapból például hosszabb ideig
csak 1052 tudta fenntartani magát. Altalános, minden bevándorolt népcsoportra
jellemző vonás, hogy abevándoroltak beilleszkedésének előrehaladásával a lapvál
lalkozások szálma csökken, néhány lap viszont kiemelkedik és nagy példányszám
ban jelenik meg.

A magyar újságok - az egyletekhez hasonlóan - ez idő tájt három csoportra
oszthatók: 1. polgári "nacionalista" irányzatúak, 2. a szocialdsták munkássajtója,
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3. a vallásos szervezetek újságjai. Szemléletüket Illetően az amerikai. magyar új
ságok - a szocialísta munkássajtö kivételével - erősen "nadonalisták" és "haza
fiasak" voltak.

Az első magyar nyelvű újság Amerikában az 1848-ars emigránsok 1853. október
15-én megjelenő Magyar Száműzöttek Lapja. E vegyes tartalmú szépirodalrní heti
lapot Karnis Károly 1848-as emigráns szerkesztette. Közvetlen indítékot a lap
alapítására az adott, hogy az orosz-török háború kitörésével magyar emigránso
kat toboroztak a török hadseregbe. Az első szám azonban tájékoztat az újság ál
talánosabb céljairól is: "Kapcsolatot kelil teremteni - írja - az Amerikában élő

magyar nienekültek között, tudósításokat közölni az óhazában történt események
ről, művelrií a hazai nyelvet és fenntartand a magyar nemzetíséget." A lap Szép
irodalmi Csarnokát 1848 élményei ihlették.

E hetilap azonban rövid életű volt. Szerkesztője már a hatodik számban bú
csút venni kényszerült gyérszárnú odvasóitól, Magyarországon az újságnak mind
össze első száma található meg - az is mikrofilmen - a Széchényi Könyvtárban.
Az első amer:iJkai magyar újság érdekessége, hogy _ rnível 'aikkor még nem volt
magyar nyomda New Yorkban - angol nyomdában állították elő és az étkezeteket
a szerkesztönek sajátkezűleg kellett felraknia a magánhangzók fölé.

A Magyar Száműzöttek Lapja rnegszűnésével több, mint két évtizedig nem je
lenik meg amerikai magyar lap. 1879-ben indult a második magyar újság Magyar
Amerika címmel. E lap alapítása egy magyarországi eseményhez fűződik. 1879
tavaszán Szegedet elöntötte a 'I'ísza, A New York-í Magyar Egylet a károsultak
részére gyűjtést indítványozott. A tárgyalások során vetődött fel, mennyível ered
ményesebben lehetne dolgozni, ha az varneríkai magyarságnak lapja lenne, olyan,
amely az amerikaiaknak ts szólna, amelyben angolul ismertethetnék Magyaror
szágot és a magyar kultúrát, Az újság szerkesztöí (Loew Vilmos, a híres műfor

dító és Mogyoróssy Arkád, később Rockefeller gyermekeinek nevelője) magas szín
vonalú, kétnyelvű újságót adtak ki. Ez a lap sem tudott azonban magának állandó
olvasótábort teremteni, és öt szám után megszűnt.

Néhány évvel a második magyar Iap bukása után, 1883-ban jelentkezett a har
madík, a tizennégy éven át rendszeresen kiadott Amerikai Magyar Nemzetőr. Va
lójában ennek az újságnak a megjelenésétől datálja az amerikai magyar hírlap
irodalom az igazi magyar amerikai újság megíndulását, E lap már a gazdasági
emigrámsok köréből igyekerett magának: olvasókat toborozní, Szerkesztője, Erdélyi
Sz. Gusztáv "honosította meg lapjában a sajátosan jellegzetes és otthon sokáig
megmosolygott amerikai magyar rovarokat; az egyleti kalauzt, amely az egyletek
neveit, címeit és a tisztviselők neveit közölte hétről hétre". Az "óhaza" elnevezés
ís az ő lapjának hasábjain nyert Arnerika-szérte polgárjogot.

A magyar bevándorlók tömegesebb megjelenése az 1890-es évektől újabb ma
gyar úiságok alapítására ösztönzött. 189l-ben Clevelandben indította meg Kohányi
Tihamér a Szabadság című, kezdetben heti, majd napilapot, amely Kossuth esz
méit, az 1848-a8 Függetlenségi párt ellenzéki programját és II nemzetiséglekkel
szembeni erős nacionalizmust hirdette.

A magyar szecialista csoportok 1893-ban kísérelték meg először újság kiadását
Népjog címen, amelynek egyetlen ismert száma 1893 áprilisában jelent meg. 1895-ben
ugyancsak magyar szocialasták a Magyar Munkás Nyomda és Lapkiadó Szövetkezeté
nek kiadásában indítják meg az Amerikai Népszavát Cleveland városban. Havi
lapként indult, a szerkesztőbizobtság később hetalapnak tervezte. Itt kezdte rnunkás
ságát Abet Adám, az első jelentősebb magyar munkásköltő is. Az Amerikai Nép
szavát azonban hamar utólérte az amerikai lapok állandó betegsége: a pénzhiány.
Mivel Clevelandben nem sokáig tudták fenntartani, 189B-97-ben New Yorkban
jelent meg, ahol a lapot Berkó D. Géza, a lap nyomdai munkatársa megvásároltá
és kiadását 1899-ben Amertloai Magyar Népszava címmel folytatta. Ez azonban már
csak nevében volt rokona az Amerikai Népszavának. Barkó lapja is netilapként
indult, s 1905-ben alakult át napilappá. Amerikában magyar napilap alapítására az
első kísérlet 1902-ben történt New York-i Magyar Napló eimmel, ,,81 pártolatlanság
és a közöny azonban fél év után ezt az újságót is rnegszüntette".
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1902 tavaszán a magyar szocíalísta rnunkásszervezetek kezdeményezésére sai
tóbizottság alakult egy munkásújság létesítésére, Az újság 1903. május l-én je1ent
meg Népakarat eimen, majd a Munkás Betegsegélyző és Onképzőkör hivatalos lap
jává is lett. Kezdetben mind a "Socialist Labor Party"-hoz, mirid a "SociaHst
Party"-hoz kapcsolódó szocíahsta magyar egyletek. szakosztályok támogatták. A
szervezetek ideológiai és személyd vítáí azonban a lap sorsára' is kíhatottak ; 1905
ben a Socialast Partyhoz kapcsolódó magyar csoport elszakadt a laptólis és Előre

eimen saját újságót bocsátott ki, amely eleinte havonként kétszer jelent meg. Ez
időtől honosodott meg - sajnálatos módon - a munkásmozgalom különböző irány
zatai álrtJal létrehozott sajtóban az elvi, Ideológiai viták mellett a személyeskedések,
egymás denunciálásának felelőtlen hangneme is. 19l1-ben rövid időre egyesültek
ugyan a különböző csoportok, és ezzel együtt Testvériség címen a Népakarat meg
az Előre is, az együttműködés azonban hamarosan felbomlott. 1912-ben az Előre

ismét külön újságként, napilap formájában jelent meg. Még két magyar ny elvű

újságót kell a rnunkásmozgalomhoz tartozóként megemlíteni, a Munkást (a Socialist
Labor Party magyar csoportjának a lapja, napjainkban is megjelenik még) és az
Industríal Worklens of the World (I. W. W.) nevű, nagy ipari szervezethez tartozók
magyar Illyelvű :lapját, a Bérmunkást.

Az első amerikai magyar élclap: a Pity-Palaty 19ű2-ben látott napvílágot, ezt
követte igényes ~állalkozásként 19ű3-ban Kemény György szerkesztésében a Dongó
(l933-ig.) Az egyházi. közösségek megszilárdulésával egyházi lapok is keletkeztek:
a katolikusok körében elsőnek a Katholikus Magyarok Vasárnapja és a Szenterzsé
bet Hírnöke imdult 1900-ban. A két kiatolikus újság alapítója és indító szerkesztője

Böhm Károly clevelandi plébános volt. A reformátusok körében pedig Halassay
Ferenc lelkész indította az Amerikai Magyar Reformátusok Lapját, ugyancsak 1900
ban. A központi lapok mellett helyi lapok ís kezdtek megjelenni a nagyobb koló
níálcban, telephelyeken.

Az amerikai magyar sajtó történetének "Big-time"-ja volt a századforduló
utáni két évtized. Ezt az időt a lapok gyors szaporodása, ugyanakkor nagyarányú
rluktuácíója jellemezte. Az újság-gründolási Iáz sok megalapozatlan vállalkozást,
tiszavirág-életű lapot ls alkotott, Néhány újságnak sikerült azonban megszilárdul
nia, széles olvasátábort gyűjteni és jövedelmező üzletvállalkozássa fejlődni. Ez
időben az előfizetésekért folytatott versengésben a Iaptulajdonosok. a szerkesztők

egyáltalán nem válogattak eszközeikben : egymást ócsárolták és gyanúsítgatták. Az
1884-1920 közöttIi. idősz:akban hatvanhét magyar újság alapításáról tudunk, s való
színű, hogy a további gyűjtések, kutatómunka során számuk néhánnyal még szapo
rodik. Ezekinek az újságokinak többsége már egy-két szám után csődbe jutott. Hosz
szabb időt 27 lap éH meg (ennyi jelent meg 19l8-ban). Példányszámban a század
fordulótól a Szabadság és az Amerikai Magyar Népszava vezettek, mindkettő
régi fényéhez képest jócskán megkopva - ma is egzisztál.

Az óhaza ügyei vel való aktív foglalkozás, a nemzeti érzelmek erős ébrentar
tására való törekvés a magyar újságoknak nem különleges sajátossága, de rájuk
is jellemző. Amerikai kutatók a bevándorolt népcsoportok saitóiaról egyértelműen

állítják, hogy "a balszárny kivételével különösen nacíonaldsták az otthon ügyeiben".
A bevándorlók nemzeti érzéseí természetes kifejlődésüket és erősebb stimulálá
sukat nemzett alapon szervezett Intézményeikben találták meg. Ezek közül is a
templom, de külőnösen az újságok voltak azok, amelyek a legszorosabban kötöt
ték őket a nemzeti nyelvhez, A tegnapi otthon kötelékét ezek hangsúlyozták a
legerőteljesebben, Ezek tartották öket érintkezésben az óhaza politikai törekvései
vel, és adták meg a lehetőséget arra is, hogy azokhoz csatlakozzanak. Érdeklődé

süket, aktivitásukat az óhaza dolgai iránt tudatosam vagy öntudatlanul növelte az
a körülmény, hogy az amerikai társadalmí és politikai életbe eleinte nem tudtak
bekapcsolódni, és többségüle csak átmenetinek tekintette amerikai tartózkodását,

A polgári nacionalista újságok (Szabadság, Amerikai Magyar Népszava) és az
egyházi lapok több-kevesebb következetességgel, de szinte kivétel nélkül vala
mennyien "a független és demokratikus Magyarországért" jelszóban tömöritett po-



Ií tíkaí plattforrnon álltak, Az 1848-as forradalom éI3 szabadságharc eszméinek
hangsúlyozása, Kossuth Lajos emlékének, a Habsburg-ellenességnek hirdetése, ál
talában az óhazaban uralkodó politikai és társadalmi viszonyok ellenzése - ez LC
jezte ki a magyar kivándorlók szemléletét; hiszen színte valamennyten más és
jobb Magyarországba szeréttek volna visszatérni. A bevándorolt magyar csoportok
újságjai e csoportok társadalmi aspirációinak megosztottságát is tükrözték. A
munkásság politikali öntudatának ·ébresztgetésében, demokratikus nevelésében, cl

szakszervezeti mozgalom élesztésében, kulturálís oktatásban, érdekképviseletében, a
sztrájkok és bérharcok szervezésében, támogatásában a munkáslapok jártak élen.
A nemzeti nyelvnek, a21 etriikus közösségí tudatnak, a magyar tradíciók fenntartá
sának ápolása, magyar egyletek, templomok, iskolák szervezése és a mozgósítás
erre, valamint a nacionalasta megmozdulasok szítása viszont a nacionalista "haza
fias" lapok programjába és fegyvertárába tartozott. Tény az lis, hogy a század
forduló első évtizedében az osztrák-magyar konmánykörők szinte valamennyi je
lentősebb amerikai magyar újságót túl radikálisnak, vagy legalábbis ellenzékinek
tartottak. Időnként még a Szabadságtól,e polgári, erősen nacionalista szemléletű

újságtól is megvonták a magyarországi terjesztési engedélyt. Ugyanakkor, mint a
konzuli jelentésekben megfogalmazták, 'la helyzet kényszerében" keresték velük a
megegyezést és mínd a Szabadságnak, mind az Amerikai Magyar Népszavának
szubvenciókat adtak, nem utolsósorban azon ígéret fejében, hogy mérséklik e11e:1
zékí magatartásukat.

A szem1életi különbségek természetesen kezdettől fogva megosztották az újsá
gokat. 1914 előtti időszakban azonban az a sajátos történelmi helyzet, hogy vala
mennyi újság olvasótábora színte egyazon társadalmi rétegből: a kivándorolt és
új hazájukban zömmel munkássá lett parasztokból verbuválódott, tompította is az
újságok szemléletí különbségeít, számos vonatkozásban pedig lényegében azonos
felfogást vallatott velük. A bevándorolt magyárok életéről, problémáiról, a bér
harcról, a sztrájkokról valamennyí magyar nyelvű újságnak írnia kellett, és erő

sebben vagy gyengébben, de képviselni kellett a munkásérdekeket, ha nem akar
ták olvasóikat elveszítem. Ez időben az ameríkaí magyar újságole és olvasóik po
tenciálisan a magyarországi demokratikus és függetlenségi ellenzék balszárnyát ké
pezték, Ezzel számolva látogatta meg az Amerikába vándorolt magyarokat 1914-ben
Károlyi M.ihály a szeeláldemokrata párt néhány vezetőjével, remélve, hogy a hazai
ellenzék komoly anyagi és erkölcsi támogatást kap tőlük a következő választási
küzdelemhez, Károlylék útját és programját szövetségben, "koaIícióban" támogat
ták a munkás és "hazafilas" lapok, ha egyikük elsősorban az általános választójo
got, másikuk pedig a nemzeti függetlenség kivívásának szükségességét hangoztatta
is. Amerika magyarságának tömegelit "A független demokratikus Magyarországért"
jelszó nemcsak fellelkesítette, hanem komoly 'anyagi áldozatra is ösztönözte. Az in
duló nagy akció végére azonban idŐ előtt pontot tett az első világháború kitörése.

Az 1920-as évektől az amerikai magyar újságok történetének újabb szakasza
kezdődött. A világháború négy évemeglaZJitotrta kapcsolataikat az óhazával, és fő

leg az a körülmény, hogy aklivándorolt magyárok többsége a végleges letelepedésre
szánta el magát, vábtoztatott az újságole szemléletén, profilján is. Érdeklődésük a
szülőhaza míndennapí élete, politikai problémái iránt tompult, figyelmüket egyre
inkább új, most már végleges hazájuk dolgai kötötték le. Ez a változás tükrözödíkí
az újságok témáinak módosulásán is.

A magyarországi események, az októberi forradalom, a Tanácsköztársaság fel
élénkítették ugyan az érdeklődést az óhaza iránt, egyszersmind tovább polarizálták
a magyar újságokat, az újabb bevándorolt csoportok pedig új, politikai irányzatú
lapokat alapítottak,

Néhány amerikai magyar újság az 1920-a8 években is ébren tartotta az ,,1918-as
magyar október" szellemét vagy annak propagálására szerveződött. Ez újságok 
hasonlóan a kommunista és szocialista lapokhoz -teI'més:zetesen Magyarországról
ki voltak tütva. Egyesekről csak az amerikali magyar követi jelentések alapján
van tudomásunk, példányszámalik a magyarországi könyvtárakban nem találhatók
meg. Mint "hazafiatlan", "oktobri.8ta", radikális irányzatú és "az országból loitil-
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tandó" újságok szerepetlnek például a chicagói magyar konzul jelentésében a Ca
Uforniai Magyarság, St. Louis és vidéke, és a Magyar Tribune círnű lapok.

A legjelentősebb "oktobrtsta", radikális amerikai magyar újság, amely a hú
szas években új színt hozott az amerikai magyar saitóvílágba, Göndör Ferenc
lapja: Az Ember volt. Göndör Ferenc újságjának első számait még Budapesten
szerkesztette Károlyi Mihály és az októberi forradalom támogatására. A bukás
után a szerkesztő először Béesbe emigrált és ott folytatta újságkiadói tevékenysé
gét, majd 1926-ban Arnerikába települt át. Amerikában Az Ember hamarosan az
egyik legerősebb magyar hetilappá izmosodott, olvasótáborát főleg a háború után
polgári radikális szemléletű szocíáldemokrata bevándorlókból és magyar zsidó ér
telmíségíek köréből szerezte, Az újság az amerikai szocíalísta párt magyar szek
cíójának az organuma is volt, és a húszas években közvetlen kapcsolatban állt a
bécsi szoeíáldemokrata emigrációval.

Az Ember a húszas években még megpróbálkezcet a magyar demokratikus ér
tekniségek tömörítésével és kulturális akciók kezdeményezésével. Rendezvényei ní
vós szintet képviseltek 'az amer!ikai magyarság kulturálís életében, Ez az újság a
trianoni döntés békés revízióját hirdette. Később eltávolodott a magyar ügyektől

és Roosevelt "New DeaJ."-jének támogatójául szegődött. A harmíncas években az
európai és magyarországi fasizmus ellen következetesen harcolt és az antifasiszta
magyar mozgalrnak aktív résztvevője volt. 1945 után a lap a fiatal demokráciaval
rokonszenvez, a szemléletí eltérések azonban 1948-tól heves ellenségeskedésbe csap
nak át.

A második világháború kitörése újabb megpróbáltatásokat hozott a magyar új
súgokra. Magyarország háborúba lépését Németország oldalán, egyetlen amerikai
magyar újság sem támogashatta. Még a "hamfias", "nacionalista" úiságok is kény
telienek voltak elhatárolni magukat Hortnyék politikai írányvonalátől. Ezt kívánta
nemcsak meggyőződésük, hanem az új hazával szemben kötelező lojalitás is. A
szülőhaza szeretete, helyzetének, tettemek megértésére való törekvés, a politikai
j rányvonalak szétválasztása, bírálata, sőt elítélése nem ment konfliktusok nélkül.
Egyes ujságok (Szabadság, Református lapok) rnentegetní próbálták Magyarország
lépését. Hangoztatták. Magyarországnak, mint kis országnak, Németország szorn
szédságában reménytelen lett volna szembeszállnia Hntlerrel, ennek következté
ben pedig a magyar-német szövetséget nem Lehet és nem is szabad másként érté
kelni, mínt látszatbehódolást, azaz Magyarország valójában a szövetségesek győ

zelmét óhajtja. Az Amerikai Magyar Népszava pl. 1944. szeptember 29-i számában
a következőket olvashatjuk: "Fatális balsors, politikai tragikum, hogy Magyaror
szág a demolcrácíaellenes fronton vérzik el, holott a két cél, amely hevíti, vitat
hatatlanul a legteljesebb mértékben demokratikus. Az önrendelkezési kérdésben a
wilsoni elveken esett sérelmek orvoelását kívánja, másrészt pedig nem akar kom
munizmust, új terrordíktatúrát, baloldali totalízmust;" "Magyarország nem. a de
mokrácia ellen harcol, hanem új Trianon és új Kun Béla-korszak veszedelme ellen."

A következetesen antifasiszta és demokratikus irányzatú magyar lapok osto
roztáJk a magyar uralkodó osztályt nemzetveszejtő polítikájáért, szervezték a ma
gyarországi ellenállás, "a magyarországi Függetlenségi Front" támogatását, és hir
dették Magyarország demokratikus átalakulásának programját. E program jegyé
ben, azaz a Károlyi Mihály köré csoportosult amerikai magyar értelmiség sajtó
orgánumaként 1941-ben új magyar hetilap indult Harc címen. 1942-ben pedig
ugyanez a csoport Magyar Fórum címen pollitikai, tudományos, irodalmi és művé

szetí folyóiratot adott ki. E folyóirat Ady Endre szellemi hagyatékának ébresztge
tésével keresi a magyar társadalom kibontakozásának útját, amolyat a földreform
ban, a demokráciában, és nem utolsósorban a Duna-medence népeinek megbekélé
sében, összefogásában jelölt meg. Illusztris szerzői gárdaval dolgozott, s a néhány
évig megje1enő folyóirat kötetekből (1945-ben megszűnt) megismerhető a liberális
és radíkálís polgári demokraták egész eszmetára.

Az első világháború után induló magyar lapok közül csak dzokat említettük,
amelyek az arnenikal magyar újságok szaporításán túl színvonalban és szemleletben
is újabb színekkel gazdagították az amerikai magyar sajtó történetét.
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A negyvenes években ugyanis Amerikában körülbelül negyven magyar újság
jelent meg. Három napilap volt, a legtöbb het!ilapkétnt, néhány pedig egyesületi
közleményként került forgalomba. Példányszám tekintetében ez időben is a Sza
badság és az Amerikai Magyar Népszava vezettek. 1942-ben (a Post Office Sta
temerit szerínt) a Szabadság 40.612, az Amerikai Magyar Népszava pedig 27.984
példányszámmal jelentkezett olvasóinál. Ez érthető is, hiszen ezek az újságok együtt
indultak az első generációval; apaDasztli kivándoroltak hozzájuk: szoktak, mert e
lapok alka1mazkodtak leginkább az első generáció kultúrnívójához, érdeklődési

köréhez.
Egyébként az amerikai magyar újságok többsége "nem törekedett irodalmi

megfogalmazásra, csak a "story"-ra; az idők folyamán nyelvezetük, stílusuk is
romlott, még ha nem is töltődött fel olyan mértékben angol szavakkal, rmnt olva
sóik nyelve. Az első generáció kiöregedésével újságjaik is öregedni, hanyatlani
kezdtek.

A századfordulón és a század első évtizedében bevándorclt népcsoportok által
szervezett újságok "kiöregedése" a negyvenes évekre általános jelenség Ameriká
ban. Az összes kültöldí nyeívű sajtónak több, mínt egyharmada szűnt meg az
1940-49 közöttí években. Közülük néhányan megpróbáltak áttérni. az angol nyelv
re, illetve kétnyelvű lappá módosulní annak érdekében, hogy a második genera
ciót is megnyerhessék olvasóknak. Ezek a törel:cvésekazonban nem hoztak sikert,
mivel az összehasonlítás lehetősége a külföldi nyelvről attérő lapok versenykép
telenséget a nagy amerikai újságokkal szemben még feltűnőbbé tette. Az újságok
hatóerejét azután az elöregedés mellett tovább szűkítette a tömegkommunikációs
eszközöknek, a rádiónak és a televíziónak az elterjedése'.

Így az 1940-es években megkezdődött a régi nagy magyar újságok hanyatlása
is. A második nemzedékből angol nyelvű mellékleteikkel sem tudtak szélesebb 01
vasótábort toborozni maguknak. A fiatal nemzedék számára szerkesztett angol
nyeívű Young Magyar American rövid pályafutás után anyagi nehézségek miatt
még a második világháború előtt megszűnt. A Szabadság példányszáma pedig
1947-re 29.709-re, az Amerikali Magyar Népszaváé 25.045-re csökkent. Alapvetőerr az
elöregedés, a bevándorolt etníkumok nyelvén írott újságole visszaszorulásának ál
talános oka miatt hanyatlott le a második világháború után a szocialísták magyar
nyelvű munkássajtója is. Az viszont, hogy legszembeötlőbben a baloldali munkás
újságok hanyatlottak, szamos más tényezővel függött össze. Az 1945 utáni évek
politikai viszonyai Amerikában nem kedveztek a szocíalista munkássajtónak, Az
újonnan bevándorolt és a letelepult magyar csoportok köréból a magyar nyeívű

szocíalísta újságok nem nyerhettek olvasói utánpótlást. Nem kaptak szubvencíót,
nem volt tőkéjük, más irányú üzleti tevékenységük, amelyekkel' nehéz helyzetüket
legalább részben ellensúlyozhatták volna. Sőt, a hddegháborús időszakban olvasó
táborukat tovább apasztotta a megfélemlítés. A régi szerkesztő gárdából és lap
terjesztők közül is többen visszatelepültek Magyarországra. (Pl. Gyetvai János, aki
hosszú éveken át szerkesztette az Új Előrét és a Magyar Jövőt.) Megosztották a
lapok munkatársadt azok az ideológiai viták is, amelyek az elmúlt húsz év alatt
a nemzetközi munkásmozgalomban fellobbantak (újabban pl. a szovjet-kínaí ellen
tét, az izraeli kérdés stb.), Es végül nem használtak a szocíalísta munkássajtónak
azok a politikai hibák és torzulások sem, amelyek a szocializmust építő országok
ban jelentkeztek, és amelyeket természetesen a polgári sajtó is kiaknázott a mun
kásmozgalom ellen.

Napjainkban a Dégi szecialista munkásúiságok a végkimerülés szakaszába ju
tottak. Úgyszólván már csak az öreg veteránok áldozatkészsége tartja őket úgy
ahogy életben, azoké a veteránoloé, akik ezen újságokhoz - mínt múl1tjuk egy da
rabjához - ragaszkodnak. A hajdan tekintélyes Magyar Jövő utóda az A11WTikai
ll/lagyar Szó néhány évvel ezelőtt már csupán 2000-1500, a Nők Világa pedig
1000-1500 példányban jelent meg. Helyzetük azóta még tovább romlott, példány
számuk tovább apadt.

E két lap mellett a Los Angeles-i Magyar Munkás Otthon Tény címen szer-
keszt egy igen szerény kJivitelű és - sajnos hozzá kell tenni meglehetősen
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gyenge színvonalú kőnyomatos úiságot, Ugyancsak egzísztél még az Amerikai Szo
cialista Munkáspárt Magyar Szövetségének a lapja: a Munkás, meglehetősen vitat
ható szemlélettel, valamint a húszas években vrrágkorát élő Bérrnunkás (az ipari
unionísták, az L W. W. magyar szekelőjának lapja) kis könyernatos utóda Értesítő

címen.
Nem látszik egyelőre ennyire reménytelennek a régi "hazafdas" polgári és egy

házi újságok helyzete. E lapoknak eredendően is szélesebb volt az olvasótáboruk,
és az 1948-tóll. tömegesen letelepülők soraiból is nyertek valamelyes olvasód után
pótlást. Igaz, hogy korántsem olyan arányban, mint az abevándoro1tak számából
következnék. Az újonnan jövők újságolvasási igényei nem ezekre a lapokra irá
nyultak, őket elsősorban az angol nyelvű újságok érdekelték. Az J945 után érkező

csoportokból már sokan tudtak angolul, akik pedig nem tudtak, azok a lehető 1eg
gyorsabban igyekeztek az angol nyelvet elsajátítani. "Gyors,an belátták, hogy ha
Amerikában valalm úgy akar élni, mint amerikai, az amerikai élet megismerésének
a legjobb kulosa az amerikai sajtó. Közöttük fejlődött ki a New' York Times 01
vasásának kultúrája, ez az arnertkai újság lett a .secuíar' bibliájuk. Abban meg
találták mmdazt, ami őket érdekelte."

Segített a régi polgári lapok helyzetéri a nemzetközi helyzet alakulása is.
1948-49-től a két tábor kialakulásával megváltozott az etníkus nyelven írott sajtó
szerepe Amerikában. Korábban a bevándorolt népcsoportok igényei és szükség
letei, valamint - ha kapcsolatot tudott találni hozzájuk - az óhaza érdekei ala
kították ki és formálták az anyanyelvű sajtó profflját. Amerika meglehetősen kö
zömbösen szemlelte a bevándorolt népcsoportok - különösen a kis népcsoportok 
sajtótevékenységét. A Szovjetunió és él népi demokratikus áLlamok ellen irányuló
propagandagépezet kiépítése idején viszont megnőtt ez újságok jelentősége. Ettől

kezdve ismét új szakasz nyíJik az amenkai magyar nyelvű sajto történetében is.
A számottevő úiságok besorozódtak az általános amerikai propaganda eszközei kö
zé. Szemleletüket és példányszámaikat ezentúl már nemcsak az olvasók szükség
letei és igényei befolyásolták, hanem a propagandagépezet meghatározott direktívái,
anyagi vés erkölcsi támogatása is, sőt ez utóbbiak nemegyszer a szóban forgó Ia
pok szellemének meghatározói lettek. 1948-ban a Magyar Nemzeti Bizottmány
megalakulásával az Amerikai Népszava például egyszersmind a "demokratikus
emigráció" hivatalos orgánumává, majd a magyar etnikumot illetően Amerika hi
degháborús politikájának szóesövévé vált.

Ilyen körűlmények között növekedett meg az Amevikai Magyar Népszava je
lentősége olyan mértékben, hogy 1949-ben (a lap fennállásának 50 éves jubileuma
alkalmából) maga Truman elnök méltányolta tevékenységet és az újság új veze
tőségébe a volt budapesti amerikai követ is betársult,

Az utóbbi években viszont a "building of bridges" politikája tompította mind
ennek az újságnak. mínd más végi magyar lapoknak korábbi ellenséges hangját. A
lapok kezdenek tárgyilagosabb szemléletet tanúsítani hazárukkad szemben; már
nemcsak a hibákra, de olykor az eredményekre is figyelnek. A tárgyilagosság irá
nyába kényszeríti őloot a hazalátogatók számának gyarapodása is, hiszen azok kö
rében, akík az óhaza víszonyaíról személyesen tájékozódtak, a rágalmaknak nincs
vagy alig van hitelük.

A hangvétel megváltoztatása Magyarországgal szemben a végi magyar ujsa
goknál tehát egzisztenciális kérdésként is jelentkezett. Az 1960-as évek elején pél
dául még némelyek a hazalátogatások ellen agitáltak, ma már viszont ők maguk
is szervezík a csoportos látogatásokat Magyarországra. Az óhazaval való kapcso
lat normalizál6dása az újságok hanyatlását egy ideig lassíthatja ugyan, útjuknak
irányát, a kíöregedést és az elhalást azonban nem tudja visszájára fordítani. Az
első bevándorolt nemzedékhez kapcsolódó nagy múltú polgári "nacionalista" la
pok, ha az 1945 után kialakult körűlmények átmenetileg elfedték is hanyatlásu
kat, ugyancsak fokozatosan szorultak vissza, mert olvasóik számát az idő folya
matosan szűkítí. Amíg azonban léteznek és a magyar etnikum kulturálís szűkség

leteit segítenek kiielégíteni, ha nem állnak szemben ellenségesen hazánkkal. az
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anyaország részéről is - a kölcsönös megbecsülés és érdekek alapján - ugyan
csak méltánylást és támogatást érdemelnek.

1945-től az Amerikában megtelepedett úiabb csoportok az ,,1945-ös menekül
tek", (az 1947-49-es politikai emdgránsok" és az ,,1956-osak") politikailag .aktív
tagjai részint igyekeztek betársulni a korábbi magyar újságokhoz és megnyerni
azokat a saját csoportjuk programjának, részint létrehozták a maguk külön saitó
orgánumalt.

Minden újabb csoport letelepedésének első időszakát újságalapítási láz, lap
alapítási kísérlet is jellemezte, a beindított lapok jó része persze rövid életűnek

bizonyult, Az 1945-ös "menekültek" közül a "nemzetli emigráció" a maga sajtótevé
kenységét gépírásos, sokszorosított, kőnyomatos házi lapocskákkal még az ausztriai
táborban megkezdte. Az 1949-50-es években szaporodó újságjaik konzervatív, na
cionalista (esetenként fasiszta) szemléletet prezentáltak. Az "l956-osak" szerveze
teík meillett, gyakran ahhoz kapcsolva, ugyancsak létrehozták a saját saitóorgánu
maikat. Az alakuló újságok, főleg folyóiratok, a szervezetekhez hasonlóan, első

sorban nem egy országon belül toborozták az olvasókat, hanem a különböző or
szágokban letelepedett magyárok azonos társadalmi és politikai csoportjait igye
keztek a sajtó útján is összefogni. így az ameríkaí magyar sajtó történetének még
oly vázlJatos áttekintéséből sem hagyhatók ki azok a períodikák, amelyeket köz
vétlenül ugyan nem Arnertkában nyomtattak, hanem európai országokban, de ame
lyeknek kibocsátásában az említettek következtében az amerikai magyárok egyik
vagy másik csoportja is reszt vett. Annál kevésbé lehet e lapokat figyelmen kívül
hagyni, mivel mondanivalójuk ellenére a magyar emigráció publícísztíkaí tevékeny
ségének az utóbbi időszakban kétségtelenül a legnívósabb szántjét jelentik. Nem
célszerű őket sem hallgatással, sem kézlegyintéssel eltntézni, mint több színvonal
talan. gyűlölködő szennylapot, hanem vitatkozni és rendszeres érdemi eszmecse
réket kellene velük folytatni. Annál is inkább, mível közülük több a "dialógus"
hirdetése alapján az utóbbi években ugyancsak hangot változtatott,

A "demokratikus emigráció" és az "l956-os szabadságharcosok" lapjai és fo
lyóiratai közül említésre méltó az Új Látóhatár (l952-ben indult Egész Látóhatár,
majd Látóhatár címen, jelenlegi nevét 1959-ben vette fell, amely a "demokratikus
emigráció és az 56-osak legfontosabb irodalmi és políbíkal alkotásait teszi közzé;
az Iroda.lmi Újság (amely 1957-ben indult a Magyar Irók Külföldi Szövetségének
lapjaként) a Szocialista Forradalomért eímű folyóirat, amely alV. Internacionálé
magyar szekctiójának, a trockistáknak a sajtója" az 1960-as években indított, iro
dalmi téren több vonatkozásban pozitív tevékenységet knfejtő, ma már azonban
megszűnőfélben levő Magyar Műhely elrievezésű irodalmi szakfolyóirat.

Az említett lapok ki:l'ejezetten a külföldön élő magyar értelmiségiek számára
íródtak és íródnak, függetlenül attól, hogy mely országban telepedtek le. Az egy
Nemzetőr kivételével (amelynek példányszáma 10.000 körül mozogí kis példány
számú, állandó anyagi nehézségekkel, létproblémákkal küszködő lapok ezek, a
leülföldön élő magyar tömegekihez egyiknek sem volt és nincs, sok kapcsolata. A
magyar lapok helyzetének nehézségéről pl. az Új Látóhatár 1969. évi számában a
következők olvashatók: "Külön tanulmányt érdemelne, hogy a kultúrára szomjas,
irodalmat szerető magyar ember, emigrácíós évei szaporodván, míért válik kö
zömbössé, Mi okozza azt, hogy a valóban nívós magyar nyelvű folyóiratok, heti
lapok szinte ráfízetésből kénytelenek megjelenni. Három év elegendő voLt ahhoz,
hogy a forradalmi emigráció elfeledje forradalmi múltját és nemzeti küldetését.
Az érdektelenség elsősorban az emigrációban élő magyarság társadalmi, szárma
zási, vallásí és politikai eszmetételével s részben az elmúlt esztendőkben végbe
ment anyagi rétegződésével magyarázható. A magyar nyeívű olvasmányok, iro
dalmi viták, s a magyar kérdés önmarcangoló problémájának helyét az emigráns
agyakban az új Volkswagen, három-négy szobás lakis, családi ház, remekbe sza
bott televízió, új részletfizetések gondjai foglalták el. Itt kezdődik az elkülőnülésí

folyamat, amely végűl a »hol vagyok én már azoktól a dolgoktól- életfelfogásban
csúcsosodik ki. A magyar érzések homályosulnak és kihalófélben vannak, Ezt tud-
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nunk kell és számolnunk kell vele," (Új Látóhatár, Próbáljunk újból magyarok
100m. 1969.)

Nemcsak a politikai helyzet alakulásával, a feszültségek csökkentésével, az
emigráció általános kífáradásával, hanem e lapok helyzetének fokozódó nehézsé
geivel is összefügg, hogy több közülük évek óta szorgalrnazza a "dialógus"-t, a
megegyezésre való igyekezetet az otthoniakkal.*

A szemíéletí változások és módosulások megértéséhez az említettek mellett nem
lehet figyelmen kívül hagyni oly~n tényezőket sem, hogy a folyóiratok, lapok szer
zői gárdajából többen nemcsak szerelrnesei a magyar kultúrának, hanem külön
böző terűleteknek. például az irodalomnak kiváló művelői is. Vágyakozásukat az
óhazad "források"~hoz az, idő és fokozódó elszígetelődésük csak erősítik. Szembe
kell nézni azzal a problémával, hogy egyének, csoportok tevékenysége nem mindig
egészében pozitív. vagy egészében negatív, és nem álló helyzetű.Aki a kiilföldre került
magyarok, politikai emigránsok írott termékeinek jelentős tömegébe jobban
beletekínt, az a különböző szemléletek. a Magyarország számára negatív politikai
tevékenység és negatív jellegű frások méllett kulturális területen számos olyan
produkelót jsta:lál, amely számunkra halsznos és érték, és amelyet kár lenne a ma
gyar kulturális életből eleve kizárni vagy nem méltányolni,

PUSKAs JULIANNA

EGY "INDIÁN TÖRZSFŐNÖK" - ITTHON

"Oket nem érdekli a háború, még
nem olyan civilízáltak,"

Ez a mondat pontosan úgy hangzott
el, ahogy lejegyeztem.
Meglepő fogalmazás.
Tetszelgő intellektuelek, ugyan, gyak

ran élnek efféle meghökkentő fricskás
paradoxonokkal.

De a meghökkentő ezúttal éppen az,
hogy aki az idézett mondatot fogalmaz
ta, nem áttételekben fogalmazott, nem
a közvetett, hanern a közvetlenül ta
pasztalt, megélt igazságot fejezte ki.
olyannyira keresetlenü1 és spontánul,
hogy amikor döbbenetemet szóvá te
szem, ő lepődik meg legjobban.

- Nagyon nehéz oda eljutni - ma
gyarázza -, ahol én élek. Legfeljebb
egyszer egy évben, amikor a Fekete
Rió kiszárad, annak a medrében. Ná
lunk nem is soroznak ...

Döbbenetem már-már a kétkedéssel
elegyül, amikor a továbbiakban azt is
elmondja, hogy még a II. világháború
híre sem íutott el hozzájuk. Úgy élték
végig az emberiség történelmének leg
nagyobb méretű, legkegyetlenebb hábo
rúiát, hogy nem tudtak róla.

A "valószerűtlen" helység, amelyről

szó van, és amelyet. annyira elkerül a

civilizáció, hogy ott még csak nem is
soroznak és nem tudnak a háborúkról,
a bolíviai Salvatáerra. De ne keresse az
olvasó semmilyen térképen. Semmi va
lószerűsége sincs, hogy nyomára akad
jon. Legfeljebb áthatolhatatlan őserdők

rajzát találja, meg a Fekete Rió kanya
rulatát, A szóban forgó kis őserdei tele
pülést, míndössze 180-200 ember vaíl
ja otthonának. Valamennyien indiánok,
a sairionek törzséből valók, kivéve egyet
len embert, Fr. Jucundus Janocskó Var
gát, aki - magyar ernber.

A Kassa mellettí Bárczám látta meg
a napvilágot egy híján nyolcvan esz
tendeje. Negyvenhárom esztendei távol
lét után látogatott haza, hogy - amint
mondja -: mielőtt meghal, lássa még
egyszer a hazáját.

Több mint fél évszázados, császári és
királyi útlevélével jelentkezett a bolt
viai magyar követségen. Meglepődött,

amikor közölték vele, hogy az már nem
érvényes. Akkor hogyan utazzon? Tú
rista útlevelet kapott. Azzal érkezett.

Találkozásunkkor először az arca ha
tott rám a legkülönösebben : ez a bá
mulatos fi ziognómiaí asszimiláció. Sű

rűn barázdált arc, horgas, akaratos orr,
rnosolytalan-mogorva közvétlenség. Fel-

• A ;,dial'Ógus"-ról különösen az Új Látóhatár-ban oívashatök cikkek, eszmefuttatások. E fo
lyóirat szerkesztösége már 1956 előtt, atz etnü.~ci'Óball1 akkou- még szímt« egyedül azt vallotta,
hogya "kijó'zan'UH emigránsnak szót keUene érteni az o tthon iakkal" (Látóhatár). A .,dialógus"
ismételt felajáll1Msa <>JZ 1960~as évek második felétőrr erösödtk,
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támadtak bennem gyermekkori olvasmá
nyaim indiánusaí ...

MosoIytalaa1-mogorva közvétlenség 
írom most már, kezdetben azonban,
egyáltalán nem éreztem közvétlennek.
Sőt határozottan az volt az érzésem,
hogy in~er1i a jelenll.étem, azért olyan
kurták a mondatai, ezért kiséri őket olyan
ingerült gesztusokkal. Csakhamar rá
jöttem azonban, hogy nem velem, ha
nem a nyelvvel küszködík, Közel negy
ven esztendővel ez~lőtt beszélte utoljá
ra anyanyelvét.

1927 augusztusában indult tengeren
túli útjára, de már addig is szép utat
megjárt.

Fiatal éveiben hosszabb időt töltött
Olaszországban, onnan, hazafelé jövet,
az akkori Horvátországban lépett' a fe
rencesek rendjébe. Szakmát; tanult: sza
kács lett. 13-OOn, mint 1adkus rendtagot,
besorozták katonáinak. Végigcsinálta a
háborút az utolsó puskalövésig. Galí
eíában kezdte, mint szanitéc, majd a
gyaloglsághoz osztották be. Egy altiszti
kurzus elvégzése után ismét, de ezútta~

már mundérban, Olaszországba került,
innen Erdélybe, végül Ukrajnába. Le-'
szerelése után a győnlgyösi, illetve a
szegedd rendházban folytatta szakács.
mesterségét, majd Pécsett novíciátust
végzett és onnan került Síklósra, utolsó
magyarországi állomáshelyére. Itt cso
magoita be, a Szent István-napi ünnep
ségek után, kis táskám való útípoggyá
szát. Innen indult.

Eredetli[eg Kínába szerétett volna
mermí.

Kínában nincs szűkség Jailrus testvé
rekre - kapta a választ kérelmére a
rend főnökétől. Bolíviéba mehet.

Elrrnent Bolíviába.
1927. november 4-én érkezett meg Bo

Iivíába, Tarata new kis városkáiába,
ahol a tiroli ferenceseknek már volt
rendházuk. Három évet töltött itt a
rendben. Régi mesterségét folytatta:
szakácsködott. Majd, amikor 1930-ban
Guarayo névvel víkaríatust kapott a
rend, melyen öt mísszíós telep alakult
Ascention központtal, ide küldték ügy
intézőnek. A közősség ügvíntézőiének,

amint mondja, MindáF': ezt a kifejezést
használja, amikor a telepesekről beszél.

A közösség tagíaí guaraní törzsbéli
indiánok voiLtak. A hét hat rnunkanap
jából hármat közösség-rnaguknak, hár
mat rnazán-maauknak dolgoztak. (Fura
fogalmazás ez is, de nekem határozot
tan tetszik) fgy építették fel a falut,
amely csakhamar 3500 lelket számlált.
Közben megtanultak ~zdálkodni, vet
."i. aratni. meemüvelték II szűzföldotcet,

Mikor a közösség már önállóan is meg-

állt a talpán, nem volt többé szüksége
fehér ügyJiJntézőre, Santa Cruzba helyez
ték mísszíós prokurátornak.

Ezt, a ma már több mint 100 OOO la
kójú nagyvárost, akkor még alig 50
ezren, ha lakták. Úttalan utak kötötték
össze a világgal, vasútja nem volt. Az
autó is szeneácíőszámba ment: hármat
tartottak nyílván az egész városban. Itt
beszélt utoljára magyarul. Ahogy mond
ja: egy zsidó va[lású magyar barátja
volt itt. Ha találkoztak, míndig magya
rul beszéltek. De nem sokáig találkez
hattak. Új feladatot kapott, és ez Santa
Cruztól több mint 300 kilométer tá
volságra, az őserdők mélyére, egy, az in
káknál, guaraníknéí, yaguaruknál ke
vésbé ismert, kihalófélben lévő indián
törzs, a szlirionok letelepítésére ren
deLte.

1940. január 6-án éI1kezett a mai Sal
~üeITáoo. A XX. számdból v&M~á

laz idöszámí.tás előtti időkbe érkezett.
Ot magát is meglepte az az ősálla

pot, ami itt fogadta, jóllehet ekkor már
több mint egy évtizedes tapasztalat állt
mögötte, több rndnt egy évtizedet töltö.tt
el oly>alll emberi lények között, akik a
civiiLizáció pereméről, vagy azon is túl
ról érkeztek. Akikkel viszont, itt talál
kozott, egyenesen az emberiség ós:korá
ból, valahonnan a kőkorszak mélyéről

léptek elő kőszerszámaikkal.. kőból ké
szült fegyvereikkel, magukkal cipelve a
tüzet, amit gonddal őrizték, tápláltlak és
amelynek felszították lángjait. arnikor
rituális táncaikat járták vagy ősi dalai
kat énekelték:

"Itta itta itto naru
Orogvata amon biri ..."

Az idős fráter emlékezete néhányat
még őriz ezekből az ősi. - és ki tudná
megmondani, mílyen ósi - dalokból.

A szöv,eg azt mondja el, hogy a va
dászok, akiknek az őserdő mélyén el
fogy a vizük, milyen küzdelmek árán
jutnak újra vízhez. Tűz és víz: a két
legfőbb elem, Isteneik is valahol ebből

a két elemből, vagy éppen ezek harcá
ból alakultak.

Víz-közelben, a Fekete Rió partján
vemektanyát is. Itt tákolják össze azt
a három kezdetleges, pálmalevénel fe-
dett barakkot, amiben közös életüket
megkezdik.

Az alapvetés keserves. hónapJai, évei
következnek, Lépésről lépésre keM meg
hódítani mínden talpalatnyi területet. Az
óserdő makacs, szívósan védelmezi po
zíciőit, eszközeik viszont kezdetlegesek.
óskoriaik. A fráternek emellett, az ős

erdő elleni küzdelemmel párhuzamban.
befogadtatásáért Ls meg kell vívnia a
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maga külön küzdelrnét. És a lelkek ős

erdei is szívósan őrzik pozícióikat.
Hogy csapást találjon, tartósan jár

ható csapást, mindenekelőtt a nyelvüket
kell tökéletesen elsajátítania. Az általa
ismert és akkor már kítűnően beszélt
guárani nyelvjárás ugyanis számos el
térest mutat az itteni sziriono nyelvjá
rással szemben. És különös dolog tör
ténik. Mire megtanulja a nyelvüket,
gyakorlatilag semmi szüksége nincs rá,
mert míközben őtőlük tanult, ők tőle

tanultak. és vallamennyien jól értík már
a guanarót is. Nemcsak hogy értik, de
egyre inkább ezt beszélik is. Lassan
miriden olyan esetben, amikor hozzá
szólnak, vele beszélnek. A Iráter jól
esően érzi, tudja: ez már tiszteletük je
lle. Jele annak, hogy befogadták, elis
merik. Mí több: egy szép nap kinyilat
koztatják: főnöküknek tekintik.

Most már, "indián törzsfőnökd" mi
nőségében, életvitelüket, szokásailcat
kell alkalmaznia a megváltozott életfor
mákhoz. Ezek nagy része ugyanis az ős

erdők törvényeire épül, és természetsze
rűleg alkalmatlan ahhoz 'a közösségi
kultúrához, amelyet most formálnak.

A szabad - 'nem szabad el vét sok eset
ben kizárólag az erőjog modulálja. Aki
erősebb sokkal többet megengedhet ma
gának, mínt a gyengébbek. Még a csa
ládokat is ez az elv alakítja. Az erő

sebb, ügyesebb vadászok három-négy
asszonyt is birtokolnak, míg a gyen
gébbek, ügyetdenebbek, magányos életre
kényszerülnek.

Ha meg egy több asszonyt birtokló
családfőnek több asszonya néz egyszer
re gyernnekáldás elé - mert erre is
van példa - hetekre, sőt hónapokra
kiesik maga is a közösségi munkából,
Ösi szokásaik szerínt ugyanis a szülés
előtti időszakot a férj is ágyban, ponto
sabban : ámáJkában (két fa közé füg
gesztett fekhely) tölti, felesége mallett.
A legnagyobb dologidőben sem lehet
onnan kimozdítani.

Ugyanakkor sok szép, kultúrközössé
gek figyelmére érdemes szokást is hoz
nak magukkal. Ezeket természetesen
igyekszik Fr. Jucundus Janocsko Varga
átrnentem, beleilleszteni új életük ke
reteibe. Egyik legszebb. legfigyelemre
méltóbb szokásukból fakad "sz6táTUk
nak" az a fogyatékossága. hogy nem
ismeri az árvagyerek fogalmát. Az el
halt szülők gyermekeit automatikusan
veszik át az életben maradottak. és
minden megkülönböztetés nélkül neve
lik őket tovább, akárcsak a sajátjukat.

Szapórodtak az évek, akárcsak Fr. Ju
curidus Janocsko Varga arcán, az in
dián arcokra jellemző makacs, mély-
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járatú barázdák. Egy lett közülük. Meg
fogták, mialatt minden igyekezete arra
í rányult, hogy megfogja őket. Nemcsak
a nyelvüket, szokásaíkat tanulta meg,
de megtanulta könnytelen. néma sírá
sukat is, meg örülni is megtanult olyan
mosolytalanul, mint ők ...

Közben ő is sok mindenre megtaní
totta őket ...

Megtanította őket vályogot vetni, há
zakat emelni, vetni, boronálni, aratni.
Az egykori barakkek helyén ma falu áll
apró, kertes házacskákkal ; körülötte
meg, az őserdőtől elhódított földeken,
cukornád, kávé, csokoládé, máni (rno
gyoróféleség) ültetvények.

Volt törzsfőnökük, papjuk, tanítójuk,
munkavezetőjük, asztalosuk, kovácsuk,
szakácsuk, patíkusuk, háziorvosuk. Bel
gyógyász, sebész - míkor mí kellett.
Még operált is. Közönséges, fertőtlení

tett zsineggel varrta a sebeket. A zsíne
get loívetette a gyógyuló szövet, és be
tegei meggyógyultak. A vérhas járvány
ellen egy üveg creolinnal vette fel a
küzdelmet, meg valami maga által .ki
kís érl etezett teakeverékkel. és diadal
maskodott: mínden indiánját sikerült
megőriznie kis közössége számára.

"A fehér főnök jó!" - mondogatták
elismeréssel.
Később a megkülönböztető jelzőt is

elhagyták, Diem tekintették többé fehér
nek. Elismerésüket egyszeruen így fe
jezték ki: "Jó főnök!"

Az évtizedek alatt, persze, távolabbi
körmvezetük is megváltozott. Mintegy
20 kilométerre tőlük Urubicsa névvel,
1500 lakosú, az ottani viszonyok szerínt
már számottevő, nagy falu nőtt ki az
őserdőből. 40 kilométerre pedig egy még
jelentősebb település: Yaguaru, Ezek
közvetítésével juttatják piacra áruikat.
Innen érkeznek látogatóík is, minden
évben legalább egyszer. Ilyenkor műkö

désbe helyezik az utóbbi években vásá
rolt aggregátorukat és villanyt gyújta
nak. Ez barátságuk .,legfényesebb" je
le. így fejezik ki vendégszeretetüket ak
kor is, amikor a "sápadtarcúa1k" láto
gatják meg őket.

Fr. Jucundus Janocsko Varga hama
rosan visszatér indiánjaihoz. Már készí
ti kis motyóját - talán ugyanazzal a
kopott bőrönddel érkezett, amelyikkel
kiment annak idején , hogy teljes
készültségben várja az indulást. Idegen
ő már i tt. Képtelen megszokní ezt a
csupa dübörgés, csupa iramlás életet.
Ott csendesebb a világ.

Mível jobbat nem tehetek: szívemböl
kívánom, hogy csendesebb is marad
jon ...

OBY GYULA


