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E L Ô s Z Ô

Az elsô Magyar Talâlkozô "kr6nikâjd"-nak kiadâsa 6ta tobb mint
négy év telt mâr el. Bârki joggal teheti fel tehdt a kérdést, nii az oka,
hogy a tovâbbi Magyar Talâlkozôk krônikâi nem jelentek meg. A valasz
igen egyszerû. Az elsô Magyar Talâlkozô anyagâhoz képest a tôbbiek
anyaga erôsen kibôvûlt. Nemcsak az elôadâsok és hozzâszôlâsok szâma,
de azok terjedelme is nôvekedett. Az eredeti môdszer alkalmazâsâval tôr-
ténô kôzzététel tehât anyagilag is tetemesen tôbb âldozatot kivânt vol-
na. Ezért a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga 1966. âprilis 24-éii
ûgy dôntôtt, hogy ôsszevontabb alakban legalâbb a megbeszélések lé-
nyegérôl tâjékoztatja az azok irânt egyre nagyobb érdeklôdést mutatô
magyar kozôaséget.

Ez a kôtet, amely most az olvasô kezébe keriil, idôrendben tôrténô
szâmadâs mindarrôl, ami a II. és a III. Magyar Talâlkozôn elhaagzott
és megtôrtént. Valôban krônika tehât. Elfogulatlan târgyilagossâggal
ismerteti az elhaagzott elôadâsokat és a hozzâszôlâsok rovid ôsszefogla-
lâsât. Elejétôl végig a krôaikâs beszél. De sem az elôadôk eredeti goh-
dolatmeaetéa, sem azok egyéai ayelvezetéa léayegileg acm vâltoztat.
Csak a személyes elôadâssal sziikségképpea egyiittj.âro megszôlitâsokat,
udvariassâgi és hangulatkeltô fordulatokat mellôzi és azokat a részle-
teket hallgatja el, amelyek 1. aem tartozaak szervesea a târgykôrhôz,
2. kôzismert eseméayeket és téayeket aioadaaak el, vagy 3. mâr korâb-
baa — mâs elôadâsokbaa, hozzâszôlâsokbaa — elhaagzott goadolatokat
ismételaek.

Az elôadôk és hozzâszôlôk egyéai megayilatkozâsa, szellemi alko-
tâsa miadig épségbea marad, sôt a krôaikâs idézô elbeszélésével kiilôa-
leges, személyteleaiil târgyilagos, szinte tôrtéaetiroi haagsûlyozast kap.

Elvi szempoatbôl kiilôa râ kell mutatauak, hogy a Magyar Talâl-
kozôa elhaagzott miadea elôadâs és miadea hozzâszôlâs tisztaa és kiza-
rôlagosaa egyéai véleméay. Ezek az egyéai vélemeayek azoabaa miat
a mâsodik Magyar Talâlkozôa résztvevô Macartaey Elemér oxfordi
egyetemi taaâr és tôrténetîrô talâlôaa megjegyezte igca értékesek,
mert azt bizoayitjâk, hogy a "legcltérôbb aézetek képviselôi is aya
godtaa meg tudjâk beszélni aézeteiket ".

A megayilatkozô eltérô véleméayek egységcsen taausitjâk, hogy a
vilâg miadea tâjâra szétszôrôdott kulfôldi magyarsâg miadea rétegéaek
tagjai: aemosak a mûltoa mereageaek, ahogy sokaa hiszik s mégtôbbeu
szeretik rossziadulatûaa haagoztatai, haaem egykori târsadalmi hely-
zetûkre, politikai pârtâllâsukra valô tekiatet aélkûl melegea érzô



magyar szîvvel és hûséges magyar lélekkel pârosulô hidog, jôzan ésszol
és târgyilagos, elfogulatlan értékitélettel hazâjuk és fajtâjuk jobb jôvô-
jéért aggédnak, élnek, dolgoznak, bîrâluak, terveznek és alkotnak.

Fogadjuk ezeket a véleményeket magyar szeretettel, targyilagos
megértéssel és jôzan îtôlettel!

Ez a kôtet az elsô Magyar Talâlkozô "kr6nikâjâ"-nak egyenes
és szerves folytatâsa, ezért szinte felesleges mondanunk, hogy amit az
elôbb kértunk, még nem elég. ïla valaki ûgy érzi, hogy tudôsû,val, meg-
lâtâsâval, egyéni véleményével, vagy akôresak legszerénycbb észrevétc-
lével is hozzâ tud jârulni a Magyar Talâlkozô eszmei céljânak megvalô-
sîtâsâhoz: 1. csatlakozzék liozzânk, 2. vegyen részt — ha lehet, szemé-
lyesen — a Magyar Talâlkozô tanâcskozâsain, vagy — ha erre nincs
ideje és (akâr a koltségek, akâr a nagy tâvolsâgnk miatt) môdja —
kiildje be irâsban bârmelyik târgykôrre vonatkozô észrevételét, hozzâ-
szôlâsât és egyéni véleményét.

IMjndennél foii1>osabb fcladati a tavolsagok legyôzése és az emig-
râciôban az egy nemzettesthez valô tartozâs ébrentartâsa. ' ' GaUus Sân-
dor dr. Ausztrâliâbôl akkor irta nekûnk ezeket a sorokat, amikor a Ma
gyar Talâlkozô gondolatât elinditottuk. Mi ôt év mûltân is ugyauezt
valljuk. Ezért adjuk kozre most, ebben a kôtetben, a mâsodik és harma-
dik, a kôvetkezô kôtetben pedig majd a negyedik és az ôtôdik Magyar
Talâlkozô megbeszéléseinek auyagât. És azôrt, hogy az ôrôk magyar lé-
lek szellemi egységének megôrzésében, tovâbbi fejlôdésének kialakitfi-
sâban minden értékes és hûséges magyar — hite és tehetsége szerint
szabadon — részt vâllalhasson.

A Krônika ûjabb kôtetének megjelentetésével kapcsolatban sok
mindenkit kôszônet illet. Tôbben teljesen bnzetleniil minden erejûket
és tehetségûket latbavetô munkât végeztek, mâsok névteleniil, szeré-
nyen igeu jelentôs auyagi âldozatot hoztak, mort egyrészt az volt a
meggyôzôdésûk, hogy ezzel a magyar iigynek jô és hasznos szolgâlatot
tesznek, mâsrészt Kôlcsey Ferenc ôrôkértékû megâllapitâsâra gondol-
tak, amely szerint: "Minden âldozat kicsiny azokhoz képest, mlket a
hazânak kivânni joga van. ' '

Ha a Krônikânak ez az ûjabb kôtete az ôrôk magyar lélek szellemi
egységének megôrzéséhez, kialakitâsâhoz és tovâbbi fejlôdésének ki-
bontakozâsâhoz akârcsak egy lépéssel is kôzelcbb hoz benniinket: âldo-
zatuk mâr nem volt hiâbavalô.

1966. jûnius 25-én

a szerkesztô
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A MÂSODIK MAGYAR TALALKOZÔ
tanAcskozAsainak MEGNYITASA

A mâsodik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsait 1962. novem-
ber 22-én, csiitôrtôkon délelôtt 10 ôrakor Cleveland vârosâban,
Ohio âllamban, a német evangélikus egyhâz nagytermében (a
Bridge Avenue és a West 38. Street sarkân)

Nàdas Jânos dr,. a Magyar Talâlkozôk âllandô tikârsâgâ-
nak vezetôje nyitotta meg. Magyar szeretettel koszontôtte a
megjelenteket, akik vele egyiitt elmondtâk a magyar Hiszek-
egyet.

"A kôzôs magyar sors, a kôzos szârmazâs és a kôzôs ma
gyar problémâk hoztak ôssze benniinket immâr mâsodizben
— mondta megnyitô beszédében —, hogy négy napon keresz-
tiil târgyaljunk, tanâcskozzunk és barâtilag megbeszéljiink
problémâkat, mindazokat a kérdéseket, amelyek magyarsâ-
gunkkal, magyar hazânkkal kapcsolatosak." A tovâbbiakban
pedig arra mutatott râ, hogy "mi a lelki egységet szeretnénk
— ha nem is megteremteni, de a lehetôség hatârain beliil elô-
késztteni, — megvalôsitani egymâs kôzott, fiiggetlenûl attôl,
hogy ki melyik egyhâzhoz, melyik egyesiilethez tartozik.

Javaslatâra a mâsodik Magyar Talâlkozô az elsô nap ta-
nâcskozâsainak idejére elnokké Hokky Kârolyt, jegyzôvé pedig
Kovâcs Lajos dr-t vâlaszlotta meg.

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk felkérésére Ft. Derecskei
Jânos S. J. rômai katolikus lelkész Isten âldâsât kéri a mâso

dik. Magyar Talâlkozô munkâjâra. Nàdas Jânos dr., az Allan
dô Titkârsâg vezetôje az elsô Magyar Talâlkozô 'krônikâjânak'
kiadâsârôl és koltségeirôl szâmol be.



A beszâmolô tudomâsulvétele utân a Magyar Talâlkozô meg-
kezdi rendszeres tanâcskozâsait. Miutân az elsô Magyar Talâl
kozô és annak târgykôre irânt az egész vilâg magyarsâga koré-
ben nagy érdeklôdés nyilvânult meg, elôszor az azzal kapcso-
latos kérdések tûzetesebb megbeszélését hatârozza el.

Kl KÉPVTSELJE A MAGYARSÂGOT
AZ EMIGRÂCIOBAN ?

Az eraigrâciôs magyarsâg képviseletének kérdésével kap-
csolatosan Fazakas Ferenc azt a nézetét fejti ki, hogy az
egyetlen szerv, amely az emigrâciôs magyarsâg képviseleté-
re alkalmas és jogosult: az 1939-re ôsszehivott orszâggyûlés
— az âllamfôi méltôsâg megiiresedése alkalmâra tôrvénnyel
iétesitett orszâgtanâcs vezetésével.

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnok felfogâsa szerint az
1939-re ôsszehivott és testiiletileg kitelepûlt orszâggyûlés mâr
nem olyan szerv, amelyet ûjra életre lehet hivni. Tagjai-
nak nagy része mâr nem él. Az ùj tagok behivâsânak alkot-
mânyjogl alapja vitathatô. De az orszâgtanâcs tagjai sem ha-
târozhatôk meg pontosan.

Nâdas Jànos dr. tovâbbra is fenntartja azt a véleményét,
hogy a magyarsâg képviseletére a legalkalmasabb szerv
az Amerikai Magyar Szôvetség, amely az Amerikai Egye-
sûlt Allamok terûletén a magyarsâgnak a kormânyzat âltal
elismert érdekképviseleti szerve. Az Egyesûlt Allamok hatâ-
rain kivûl élô magyarsâg képviselete az egyes âllamok magyar
csûcsszervei révén oldhatô meg — szerves osszefogâs és szo-
ros egyûttmûkôdés ùtjân. Ezek a vezetô szervezetek lehet-
nek alapjai a szabadiôldi magyarok megalakftandô vilâgszô-
vetségének is.

Szentpàli Istvân dr. elismeri az Amerikai Magyar Szôvet
ség nagyrahivatottsâgât, a magyarsâg képviseletére azonban
mâs megoldâs keresését lâtja szûkségesnek.

Gyékényesi Gydrgy kûlônbséget tesz immigrâns és emig-
râns kôzôtt. Véleménye szerint mindkettônek szûksége van



megfelelô képviseletre. A magyarsâg immigrâns képviseletét
minden orszâgban meg kell szervezni. Amerikâban mâr adva
van ehhez az intézményes keret: az Amerikai Magyar Szôvet-
ség, amelyet ùj tartalommal lehet kitôlteni. Az emigrâciô leg-
tôkéletesebb szervét exil-kormâny és emigrâns parlament meg-

szervezésének lehetôsége biztosithatnâ a legtôkéletesebben.

Kolozsvâry Kàlmân arra mutât râ, hogy az Amerikai Ma
gyar Szôvetség elsôsorban nem azért alakult, hogy az ameri
kai magyarsâgot képviselje, hanem azért, hogy az otthoni ma-
gyarsâgot segitse. Szerinte ma sem a képviselet kérdése a leg-
fontosabb, hanem az, hogy âldozatkész magyarok legyenek,
mint voltak a mùltban, mert magyarsâgunk szolgâlata enél-
kiil eredménytelen marad.

Szilàgyi Pàl a képviselet kérdését lelki és szellemi meg-
ùjhodâs révén lâtja megoldhatônak. A magyarsâg képvisele
tét szerinte a fiatalsâgra kell bizni.

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elndk meggyôzôdése szerint
az ôregek rdgtbn àtadjâk a magyarsâg képviseletét az ifjab-
baknak, mihelyt meggyôzôdnek rôla, hogy azok legalâbb any-
nyi érdeklôdéssel és olyan felelôsséggel képviselik a magyar
iigyet, mint ôk tették emberôltôkbn keresztiil.

Takâcs Jôzsef szerint az orszâgtanâcs vezetésével mûkôdô
1939-es parlament nem fogadhatô el a magyar jogfolytonossâg
alapjâul, mert azôta lezajlottak az 1945-ôs vâlasztâsok és lezaj-
lott az 1956-os szabadsâgharc is. Meggyôzôdése szerint alkot-
mânyjogi hatalmat az Isten csak a népnek adott és ezt a ha-
talmat egyediil a nép ruhâzhatja ât a maga képviseleti
szerveire.

Nâdas Jânos dr. arra mutât râ, hogy az orszâgtanâcs mû-
kôdésének jogalapja vitathatô. Ugyanez a helyzet a Magyar
Bizottmâny (volt Nemzeti Bizottmâny) tevékenységével kap-
csolatos kérdések târgyalâsa terén is. A megoldâs azonban
nem a Magyar Talâlkozô feladata. Nem talâlja helyesnek a
régi pârtpolitikai alapokon torténô megkûlônbôztetéseket sem.
A trianoni békeparanccsal kapcsolatosan a magyar emigrâ-
ciônak kôtelessége azonban, hogy a nagyhatalmak elôtt a ko-
zépeurôpai ûjjârendezés elkeriilhetetlen sziikségességét — târ-



gyilagos megvilâgitâsban — âllandôan napirenden tartsa. Eh-
hez pedig megfelelô képviseleti szerv kell.

Hokky Kàroly tanâcskozâsi elnok zârôszavaiban hangsû-
lyozza, hogy az integer Magyarorszâg visszaâllitâsa elôtt etni-
kai alapon a magyarsâg senkivel sem târgyalhat semmiféle
képviseleti szerve ùtjân sem. Egységes magyar klilpolitikai
szemlélet kialakitàsât siirgeti.

Az irâsban bekUldôtt hozzàszôlàsok kdziil

Acsay F. Dénes dr. véleménye szerint az Amerikai Magyar
Szôvetség az Egyesûlt Âllamokban élô magyarsâgnak mâr ez-
idôszerint is legszélesebb rétegeit képviseli nemcsak târsa-
dalmi téren, de hatôsâgi és kormânyszervek âltal elismert mo-
don is — pozitfv eredménnyel.

Burjân Gyula felfogâsa szerint az emigrâciôs magyarsâgot
egyedûl és kizârôlag a politikai, diplomâciai és nemzetkozi-
jogi labirintusokban jârtas, szellemileg érett magyarok
egyuttese képviselheti azzal a feladattal, hogy perrendszerûen
elôkészitse Magyarorszâg aktâjâban mindazt, ami a jôvô nagy
béketârgyalâsânak asztalâra keriilhet.

Eckhardt Tibor dr. a klilpolitikai kérdések mellett rend-
kiviil fontosnak tekinti a magyarsâg egységének megterem-
tését. És erre az Amerikai Magyar Szovetséget lâtja alkalmas-
nak, mint amely megvan s amelynek szerkezetét a mai idôk
kbvetelményeinek megfelelôen alakitani lehet. Ugyanigy meg
van a Kanadai Magyarok Szovetsége is. Ha ezek a nagy szo-
vetségek ossze tudnak fogni, akkor demokratikus alapon meg-
teremthetjûk a kivânt egységes képviseletet.

Seres Péter elfogadja és helyesli Nâdas Jânos dr. megâl-
lapitâsât, amely szerint "az egész vilâgot âtôlelô kùlûgyi szer-
vezetet kell felâllitani." A magyarsâg egységes képviseleti szer-
vének megteremtése tekintetében az a véleménye, hogy olyan
életképes csùcsszervezetet kell élelrehivni, amely sziikségsze-
rûen megfelel az egész emigrâcio jôindulatû târsadalmânak.

Tarna Imre dr. véleménye szerint a magyar jôvô kimun-
kâlâsa eurôpai feladat, ezért minden kôzpontot, kutatô inté-
zetet és képviseletet ott kell felâllitani.



A MAGYARSÂG KULTURALIS SZEREPE

AZ EMIGRÂCIÔBAN

ÉRDEMES-E MAGYARNAK MARADNI?

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk felkérésére Somogyi
Ferenc dr., mint az elsô Magyar Talâlkozô kultûrâlis vonatko-
zâsû kérdéseinek elôadôja ismerteti az irâsban beérkezett hoz-
zâszôlâsokat és bejelenti, hogy a clevelandi Western Reserve
University két félévre tervezett magyar mûvelôdéstôrténeti
tanfolyamot inditott, amelynek elôadâsi nyelve magyar.

Pallôs Lôrânt kérdésére, hogy az egyetemi tanfolyamot
levelezô ùton-môdon hozzâférhetôvé lehetne-e tenni a szôr-

vânyban élô magyarok szâmâra is: az elôadô részletesen is
merteti a tanfolyam jellegét és târgykôrét, majd a clevelandi
Magyar Târsasâg keretében szép eredménnyel mûkôdô Ma-
gyarsâgismereti Akadémia tevékenységére hivja fel a figyel-
met. Miutân mindkettônek ô a vezetôje, nincs akadâlya, hogy
egyrészt a Magyarsâgismereti Akadémia levelezô tanfolyamot
inditson, mâsrészt az arra jelentkezôk ugyanazt az ismeret-
anyagot megkaphassâk, amelyet az egyetemi tanfolyam njnijt
(persze nem egyetemi, hanem csak egyesiileti jelleggel).

Pallôs Lôrânt a kapott felvilâgositâsok utân ôsztondijat
ajânl fel a Western Reserve University magyar mûvelôdéstôr
téneti tanfolyamânak hallgatôi részére, majd a Magyar Talâl
kozô minden résztvevôjét arra kéri, tâmogassa ki-ki tehet-
sége szerint az eurôpai iskolâkat, amelyeknek zavartalan mû-
kodése kétségtelenûl elôsegiti a magyarsâg kultûrâlis szere-
pének betôltését az emigrâciôban.

Ni. Ludwig Artur dr. behatôan foglalkozik minden egyes
kultûrâlis vonatkozâsû részletkérdéssel. Hangsûlyozza, hogy
a bevândorlôk helyzete anyanyelvûk hasznâlata és âpolâsa
tekintetében lényegesen megvâltozott. Ebben a megvâltozott
helyzetben a magyarsâgnak elsôsorban onmagâval szemben
kell ontudatosodnia. Tudatositania kell onmagâval szemben,
hogy tagjaiban egymâshoz tartozik és hogy mi az elhivatott-
sâga. Tudomâsul kell vennie, hogy a nyelviség ma nem teher-
tétel, hanem kiilonos érték, amelynek révén az otthonrôl ma-



gâval kimentett népi hûséget és nemzetéhez (magyarsâghoz)
valô ragaszkodâsât nemcsak megôrizheti, hanem tovâbb is
fejlesztheti. A magyar kultùra, amely ilyen alapon szabad
fôlddn mûvelhetô, kétségtelenûl magân viseli sajâtossâgânak
jellegét. Ahogy a torôk hôdoltsâg idején a torok hôdoltsâg
teriiletén kiviil esô teriiletek magyar kultûrâja fuggetlenitet-
te magât az izlâm befolyâstôl, akként a szabadfôldi magyar
kultûra is mentesitheti magât a mai izlâm (a szovjet-orosz)
otthoni befolyâsâtôl. Mi tehât kiszélesithetjuk és tovâbb fej-
lesztjuk azt a kultûrât, amelynek gyokere a krisztusi on-
tudatù keresztény-keresztyén magyarsâg évezredes talajâba
mélyed. És ez nemcsak lehetôség, nemcsak jog, hanem egy-
ûttal kdtelezettség is.

Az a kérdés, hogy érdemes-e magyarnak maradni, szerin-
te koltôi kérdés, amely mâr eleve magâban foglalja a pozitiv
vâlaszt. A magyarsâg fennmaradâsa és a magyarnak-maradâs
nem adottsâg, hanem akarat kérdése. Ezt a természetes aka-
ratot fel kell ébreszteniink azokban is, akikbôl hiânyzik a
hozzâ szûkséges ontudat, vagy akik annak gyakorlâsâban
kényszert lâtô kollektiv indoktrinâciôtôl rettegnek. Abban a
pozitiv épitô mtmkâban, amelyet az amerikai magyarsâgon
keresztûl az egyetemes magyarsâg szâmâra vagyunk hivatot-
tak végezni: minden magyarnak tudatosan részt kell vennie.

Nem szabad elzârkéznunk az otthoni magyar kultûra
ûjabb eredményei elôl sem. A fejlôdés talân nem mindig
olyan, amilyent mi szeretnénk, mégis sok érték az, ami a zene,
a kônyvkiadâs, a tôrténetkutatâs, a fôldrajz, a régészet, az
orvostudomâny és mérnoki tudomânyok terén egyarânt mu-
tatkozik. Egyetlen egy itteni nemzetiség sem vesztette el kul-
tûrâhs kapcsolatât a vasfûggôny môgé keriilt nemzeti kultû-
râjâval. Mi sem lehetiink kivételek.

Az irâsban bekûldôtt hozzâszôlâsok kôzûl

Acsay F. Dénes dr. véleménye szerint az elsô Magyar
Talâlkozôn emlitett 'Magyarsâgismereti Akadémia' anyagât
— sok mâs értékes adattal kiegészitve — angolul és mâs
vilâgnyelveken ki kell adni. Jô lenne ôsszegyûjteni az idegen



nyelveken îrt magyartârgyu kônyvek jegyzékét s azt az elôb-
bivel egyûtt kiadni.

Baranchi Tamâska Endre igen nagy jelentôséget tulajdo-
nît a magyarsâgismereti anyag kôzzétételének nemcsak ma
gyar, de angol nyelven is. A magyarsâgismereti kézikônyvet a
kozismert tény- és tôrténelemhamisitâsok câfolatâra is alkal-
masnak és sziikségesnek tartja

Bor Jenô az 1959. ôsze ôta folyô és a mâsodik vilâghâ-
borû magyar katonai eseményeire vonatkozô kutatô munkâ-
rôl emlékezik meg. Arra kéri a Mag>'ar Talâlkozô résztvevôit,
ha bârmilyen magyar katonai, vagy kûlpolitikai okmâny,
naplô, vagy egyéb dokumentum létezésérôl tudnak, értesit-
sék errôl a kutatô csoportot s majd a sok részletbôl ôssze-
tevôdô végleges mû szerkesztôi, forditôi és kiadôi munkâjâ-
nak elvégzésében is nyùjtsanak segltséget.

Frankô Istvân szerint azt a kérdést, hogy érdemes-e ma-
gyarnak lenni, nem nehéz megvâlaszolni. A 'magyarsâgtudat'
nem megvâltoztathatô valami. Az vagy benne él az idôsebb
egyén lelkében, vagy pedig hiânyzik belôle. A hiânyt pôtolni
annak hangsûlyozâsâval, hogy 'érdemes' magyarnak marad-
ni, csak âtmenetileg lehet. Mert a 'magyarsâgtudatot' csak
fiatal korban lehet az egyén lelkébe beplântâlni. Ezért nagy-
jelentôségû a kûlfôldi magyar iskolâk és a magyar cserkészet
szerepe. A szulok szerepe azonban mindennél fontosabb.

Géza Istvân olyan népszerû tôrténelmi munka kiadâsât
javasolja, amelynek elsô része a Kârpât-medence tôrténetét
tartalmaznâ az ôsidôktôl a magyar honfoglalâsig, mâsodik
része a magyarsâg eredetét, vândorlâsait, nj'elvét, mûvelô-
dését és az orszâg tôrténetét ismertetné Mohâcsig, harmadik
lésze pedig nagyon részletesen Mohâcstôl Kâroly kirâly visz-
szatérése kisérletéig târgyalnâ az eseményeket ûgy, hogy be-
mutatnâ a fontosabb szereplôk jellemrajzât és magânéletét
is. Ez feltétleniil szukséges ahhoz, hogy ôntudatos magyarok-
kâ vâljunk.

Horvdth Zoltân dr. âltalânossâgban helyesli Somogyi
Ferenc dr. megâllapitâsait, azokat azonban fenntartâs nélkûl
csak az idôsebb nemzedékre tartja alkalmazhatônak. Azok-
ra, akik mâr rég tùl voltak tanulmânyaikon, amikor hazâ-

2 Magyar Talâlkozô Krônikâja



jukat elhagytâk, akik mûveltségiik minden cseppjét édcs
anyanyelvûkôn szerezték meg. Az ifjabb nemzedék lassû be-
olvadâsât a befogadô orszâgok népeibe: valôsâggal elkeriil-
hetetlennek lâlja. Amerikâban a sûriin lakott magyar telepii-
léseken még lehetséges magyar iskolâkkal, tanfolyamokkal a
beolvadâs folyamatât lelassîtani. De olj'an helyen, ahol csak
kicsi magyar kolônia él, ahol a magyarsâg csak szûk csalâdi
kereteken belûl élheti a megkovetelt magyar életet — beszéd-
ben, csalâdi levelezésben és magyar konyvek alkalmi olva-
sâsâban, — ott a gyermek lassan Idsiklik magyar sziilei irâ-
nyitâsa alôl. A magyar iskolât, a mag>'ar templomot, a ma
gyar lôld édes varâzsât a kenyérkeresô, fâradt sziilô egy-két
ôrâs egyiittléle gyermekeivel nem tudja pôtolni.

Ezt a kérdést nem lehet optimista szemmel nézni. Édes
anyanyelviink elhal gyermekeink ajkân. Ijesztô arra gondolni,
hogy amîg otthon a vbros szlâv ôriâs oli, pusztitja magyar-
sâgunkat istentelenséggel, az orosz nyelv és mentalités kény-
szeritésével, meg a szuletés-szabâlyozâs erkolcstelenségével,
addig itt kinn, az ugynevezett szabad vilâgban, minden kény-
szer nélkiil, 'szabadon' bekovetkezik, ha nem is éppen a kom-
munizmus javâra, de minden bizonnyal magyarsâgunk pôtol-
hatatlan kârâra. Ezzel a tragikus ténnyel kell nekiink szembe-
néznûnk, amig éliink és ez ellen kell mindent megtenniink,
amit csak megtehetunk.

Vitéz Jeszenszky Imre azt tartja a legfontosabbnak, hogy
a mai rendszeresen multat-pusztito kommunista uralom tô-
rekvéseivel szemben osszegyûjtsuk, megôrizzlik régi magyar
értékeinket és emlékeinket. Ktilonbsképpen fontosnak tartja
és elengedhetetlenûl szûkségesnek lâtja a magyar alkotmâny,
tôrvényhozâs, kôzigazgatâs, népnevelés, jôléti intézmények
leirâsât konnyen érthetô nyelven és kompendium-szerûen.
Addig, amig erre van emberiink.

Mattyasovszky-Zsolnay Miklôs dr. lélektani és elvont târ-
sadalombôlcseleti sikon a magyarsâgunkbôl adott és az ûj
âllampolgârsâgunkkal vâllalt âllapotbeli kotelességeink szem-
pontjâbôl négy alapvetô kérdésre vâlaszol. Az elsô kérdés:
kotelességiink-e, hogy tudatos magyarok maradjunk? A fele-
let erre — szerinte — csak hatârozott és magyarâzatra is alig



szorulô igen lehet. A mâsodik kérdés: érdemes-e, hogy tuda-
tos magyarok maradjunk? Fôleg a fiatalok mérlegelhetik jog-
gal, mert szâmukra a magyarsâgtudat megszerzése is kûlôn
erôfeszîtéssel jâr. Példâk igazoljâk azonban, hogy ez a kiilôn
erôfeszités sokoldalûbb, mûveltebb, akaraterôsebb, céltuda-
tosabb, vezetésre hivatottabb elitet érlel, amit a kornyezet is
felismer és elismer. Példâk igazoljâk tovâbbâ azt is, hogy ha
magyarsâgtudatunkat a benniinket kdrnyezô târsadalom klvâ-
nalmaival ôsszhangban ôn'zzûk és fejlesztjiik, ez az egyéni
érvényesiilés szempontjâbôl — az elôbb mondottak figyelem-
bevételével — inkâbb elônyt, mint hâtrânyt jelent.

A harmadik kérdés: miképpen egyeztethetô ôssze magyar-
sâgtudatunk megôrzése kanadai vagy amerikai mivoltunk-
kal? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a felûletes kôzvélemény
hajlamos arra, hogy erkôlcsi, szellemi, jogi, vagj^ érzelmi
ellentmondâst lâsson a magyar ontudat megtartâsa és az ûj
âllampolgârsâg felvétele kozott. Ezeknek a vonatkozâsoknak
mélyrehatébb vizsgâlata azonban ahhoz a végsô eredmény-
hez vezet, hogy valojaban ilyen ellentmondas nincs.

A negyedik kérdés: milyen magyarok legyiink? és legfô-
képpen: milyen legyen emigrâciôs fiatal elitûnk magyarsâga?
A vâlasz: legyen elsôsorban értelmi. Legyen bâr érzelmekkel
âtszôtt, de azért torténelmiinket analizâlô és abbôl tanulsâ-
gokat keresô. Legyen jelenlinket analizâlô és annak kfvânal-
maival lépést tartô. Legyen benne kezdeményezési készség és
lehetôségeink reâlis felismerése. Alkalmazkodjék kisebbségi
helyzetiinkhôz, legyen szerény, târgyilagos és kôvetkezetes. Ne
keressuk a magyar nép igazsâgât mâs népek igazsâgâra valô
lekintet nélkiil. Âpoljuk kiilonosen azokat a sajâtossâgainkat,
erényeinket, amelyek kôrnyezetiink szemében is hatârozott
értékeket jelentenek. Lâssuk meg a magyar érdekek kozott
azt, ami lényeges és ezt âldozatok ârân is szolgâljuk, védjûk.
Ha innen a tâvolbôl valamit ûjitani szeretnénk a magyar élet-
ben, a magyar intézményekben, a magyar szokâsokban, a ma
gyar gondolkozâsban: kétszeres kôtelességiink a jôzansâg. Le
gyiink bôlcsek, mértékletesek és tolerânsak.

Mârkus Maria a francia âllami levelezôoktatâs keretében

1958. ôta mûkodô Magyar Irodalmi Tanfolyam oktatô mun-



kâjârôl ad tâjékoztatâst. A tanfolj'am egyarânt szôl a magyar
irodalom irânt érdeklôdô fiatalokhoz es felnôttekhez. Két osz-

tâlyban môdszeresen tanulmânyozzâk a magyar klasszikusok
életét és munkâssâgât. Kûlôn nyelvismereti fejezetek kereté-
ben târgyaljâk a magyar nyelv helyes hasznâlatànak elméleti
és gyakorlati kérdéseit. Francia anyanyelvûek szàmâra, akik
magyarul szeretnének tanulni, a tantolyam kulon részleget
szervezett.

Seras Péter azt javasolja, hogy a Magyarsâgismereti Aka-
démia tananyaga kôzé vegyék fel a szolidârizmus eszméjének
tam'tâsât is, mert az emberiség iigye a mi iigyiânk és a mJ
iigj'ûnk az emberiség iigye is.

Wojatsek Kdroly dr. arrôl tâjékoztatja a Magyar Talâl-
kozét, hogy a University of Colorado 1960-ban a cseh és a len-
gyel nyelwel egyiitt felvette tantervébe a magyar nyelv és
irodalom tanitâsât is. A magyar nyelv tanitâsânak kônnyebbé
tétele céljâbôl magyar nyelvkonyvet îrt, amely 1962. oktôber
15-én hagyta el a nyomdât.

AMAGYARSÂG KÔZGAZDASÂGI ÉS SZOCIÂLIS PROBLÉMÂI

ELSZIGETELHETJUK-E MAGUNKAT

A KORFORDULÔ FORRADALMI VÂLTOZÂSAITÔL?

Az tràsban bekuldôtt hozzdszôlâsok kôziil

Horvdth Zoltdn dr. "a lélek és a realitâs szintézisé"-nek,

mint "a magj'arsâg ôsi, megtartô tehetségé"-nek gondolatâval
foglalkozik. Helyesli Béidy Béla dr. erre vonatkozô megâlla-
pftâsait, de hangsùlyozza a halhatatlan emberi lélek felsôbb-
rendûségét. Megi'télése szerint a kapitalizmus és a kommuniz-
mus anyagelvûsége felett ennek a léleknek kell végre egyszer
gyôzedelmeskednie.

Vitéz Jeszenszky Imre véleménye mas, mint BéIdy Béla
dr-é. A modem technikât, a modem tudomânyos kutatâst ûgy
is fel lehet hasznâini, hogy az embert visszadlUtjuk — Isten
képére és hasonlatossâgâra teremtett, sokvâltozatû és képes-



ségû, onkezdeményezô mivoltânak megfelelôen — hivatâsâ-
nak magaslatâra.

Seres Péter ùgy lâtja, hogy Béldy Béla dr. elôadâsânak a
lényege: a mâsodik technikai forradalom ùj korszakot szûlt
és nekiink meg kell talâlnunk az ùtat és môdot ebbe az ùj
korszakba valô belépésre. A maga részérôl hangsùlyozza,
hogy 1. a tôrténelmet emberek csinâljâk. Oj és jobb kor
szakot jelentô tôrténelmet csak ùj, lélekben megùjult embe
rek tudnak teremteni. 2. A régi 'izmusok' (kapitalizmus, szo-
cializmus, kommunizmus) és 'krâcidk' (demokrâcia, bùrokrâ-
cia, plutokrâcia) nem tudtâk biztositani a népek jôlétét. At-
meneti lâtszat-jôlét utân csak egyik vâlsâgbôl a mâsikba so-
dortâk és sodorjâk az emberiséget. 3. Az ùj korszaknak az a
târsadalmi rendszere lesz élet- és fejlôdésképes, amelyiknek
alapja: kôlcsônôs embertestvéri szeretet, tôrvénye pedig: igaz-
sâg legyen az emberek kôzôtt, mindenkinek sajât érdeme sze-
rint. Ha a kôlcsônôs embertestvéri szeretet és az igazsâg szel-
leme él és ez formâlja az embereket, akkor az 'embergép',
vagy a 'gépember' sohasem uralkodhatik az ember felett.

☆ ☆ ☆

Az elsô Magyar Talâikozô târgykôrével kapcsolatos meg-
beszélések befejezôdése, tovâbbâ Nâdas Jânos dr. és Somogyi
Ferenc dr. rôvid felszôlalâsa utân Hokky Kàroly tanâcskozâsi
elnôk megkôszôni a felszôlalâsokat, a résztvevôk âllandôan
éber figyelmét és fokozôdô érdeklôdését, majd a mâsodik
Magyar Talâikozô elsô napjânak târgyalâsait berekeszti.



A MÂSODIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

MÂSODIK NAPJA

— 1962. november 23. —

A mâsodik Magyar Talâikozô mâsodik napjânak tanâcs-
kozâsait 1962. november 23-ân, pénteken délelôtt 10 ôrakor
Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnok nyitja meg, aki ûdvozii a
megjelenteket, majd felkéri Nagy Gyorgy dr-t, a Kanadai Ma-
gyarok Szôvetsége fôtitkârât, hogy tartsa meg a nap târgy-
sorozatânak elsô pontjaként kitûzott elôadâsât.

A MAGYAR—OROSZ KÉRDÉS

Nagy Gyorgy dr. azzal a bejelentéssel kezdl elôadâsât,
hogy mondanivalôja tulajdonképpen két részre oszlik. Az elsô
lészben kizârôlag a magyar—orosz kérdéssel foglalkozik. A
mâsodik részben a kôzépeurôpai kérdéseket vizsgâlja magyar
szemszôgbôl.

Az elôadô az egyes problémâk vizsgâlata kôzben kizârô
lag a rideg tényeket kivânja alapul venni. Teszi ezt azért, mert
egyrészt nincs az életnek olyan tere, ahol a realitâsok olyan
vaskovetkezetességgel érvényesulnének, mint a nemzetkôzi
politikâban, mâsrészt el szeretné kerlilni azt a hibât, amely-
lyel minket, magyarokat, mindig vâdolnak, hogy ludniillik jô-
vôbeli problémâink megoldâsânâl a mùltba nézunk.

Eiôrebocsâtja még, hogy tudatosan hasznâlja a "magyar—
orosz" kifejezést a "magyar—szovjct" kifejezcs helyett, mert
nézete szerint ma mâr nem annyira a kommunizmus veszé-
lyével âllunk szemben, mint inkâbb a tiszta orosz szlâv-nacio-
nalista hatalmi torekvésekkel. A kommunizmus nem oncél



tobbé. A kommunimiis ma mâr nem raâs, mint a kïddnhozo

szovjet berendezésu âllamok nacionalista terjeszkedési poli-
tikdjânak eszkdze, fegyvere. Azt hiszi, ha ma Oroszorszâgban
megbuknék a part és katonai diktatûra keriilne uralomra, az
orosz hatalmi politikâban, legalâbbis kôzépeurôpai viszony-
latban, nem torténnnék lényeges vâltozâs.

A magyar kérdés

Kôzép-Eurôpa mai rendjét a wilsoni elvek benesi hazugsâ-
gokra alapi'tott alkalmazâsâval, mint tudjuk, tulajdonképpen
az elsô vilâghâborùt kôvetô âltalânos osszeomlâs idején tâkol-
tâk ossze. A mâsodik vilâghâborû végén a régi igazsâgtalan-
sâgokat csak ûjakkal tetézték. A régi kôzépeurôpai ellentéte-
ket a jelenlegi — Benes âltal tervezett, Yaltâval megterem-
tett âllapot miég a kommunista internacionâlé alapjân sem
tudja megoldani. Sot ezek az ellentétek a kommunizmus alatt
bizonyos szempontbôl talân még jobban elmélyultek. A KO-
MEKON orszagai kôzt ma is a gyulôlet, a bizalmatlansâg
uralkodik. Legjobb bizonyiték erre, hogy Magyarorszâgbôl ma
kônnyebb ûtlevelet kapni Ausztriâba, mint Româniâba. A kô
zépeurôpai kérdések tehât ma is megoldatlanok. MegoMatlan
a magyar kérdés is.

Az orosz vezetôk nem lâttak tùl a cari Oroszorszâg nagy-
orosz tôrekvéseinek hatârain. Kôzép-Eurôpât, mint elôttiik
Hitler, ôk sem tekintették mâsnak, mint meghôdltott teriilet-
nek, amely gleichschaltolâsra vâr. Nem kôtelez mâsra, mint-
hogy uralmukat, bârmilyen eszkôzôk âltal, fcnntartsâk. A meg
hôdltott népek érzelmeivel, érdekeivel nem tôrôdtek. Orszâ-
gaikat gyarmati kizsâkmânyolâsnak vetették alâ. Viszont en-
nek kôszônhetô, hogy a magyarsdg soliasem Iiajolt meg a vô-
rôs csillag elôtt. Ennek eredménye lett a magyar forradalom
és a kettônek egyutt, hogy a magyar kérdés aktâja — 17 évi
orosz kényuralom utân — évrôl-évre ott van a nemzetkôzi
megbeszélések târgyalôasztalân. A magyar kérdés ùtôkârtya
mind a Kelet, mind a Nyugat kezében és nagy a veszély, hogy
a jelenleg folyô jâtszmâban hazânk iigye ismét elsikkad.



A magyar—orosz viszony

Mivel hazânk megszâllott, meghôditott orszâg, jovônk ma
elsôsorban Moszkva politikâjâtôl fûgg. Sorsunk legfontosabb
kérdése tehât a magyar—orosz viszony vârhatô alakulâsa, fej-
lôdése.

A kérdés helyes megitéléséhez az 1956-os eseményekbôl
kell kiindulnunk. Ma mâr ugyanis nem titok, hogy azokban
a drâmai oktôberi napokban a Kreml vezetôinek sûlyos gon-
dot okozott a magyar kérdés. Ha nem jôn kozbe a szeren-
csétlen szuezi vâlsâg, ha az amerikai kormâny csak egy kis
erélyt mutât, ha az Egyeslilt Nemzetek ugyanolyan cselekvési
készséget âruinak cl a magyar kérdésben is, mint a kongôl
iigyben: akkor kônnyen lehet hogy a forradalom gyôzott volna.

1956-ban katonailag Moszkva nyerte meg a csatât, de az
erkôlcsi gyôzelmet tankjai sem tudtâk kicsavarni a magyar
szabadsâgharcosok kezébôl. 1956. november 4. az egész vilâg
elôtt lerântotta a leplet a kommunizmus igazi arcârôl. Az oro-
szok ezzel tisztâban is vannak. Szivesen megszabadulnânak
1956. november 4. dâtumâtôl, ha erre kedvezô alkalom nyil-
nék. Ha biztositékot lâtnânak arra nézve, hogy Magyarorszâg
ônkéntes csatlôs maradna, "fenntartanâ a szocializmus viv-
mânyait": talân csapataikat is hajiandôk lennének tényleg ki-
vonni az orszâgbôl.

Nem titok, hogy amerikai részrôl, valamint az Egyesiilt
Nemzetek fôtitkârânak részérôl a kôzelmultban is folytak
bizonyos târgyalâsok, vagy legalâbbis tapogatôdzâsok a ma
gyar kérdéssel kapcsolatban. Félô, hogy megint nélkuliink
dbntenek rôlunk, ezért az emigrâciônak a legsurgôsebben fel
kell késziilnie arra, hogy a magyar—orosz viszony kérdését
illetôleg létérdekeinek védelmében egységes âllâspontra tud-
jon helyezkedni.

A magyar nép szabad akaratmegnyilvdnulàsa

Az emigrâoiô âllâspontja nem lehet mâs, mint az otthoni
magyarsâgé. Az otthoni magyarsâg azonban jelenlegi helyze-
tében nem tudja felfogâsât kifejezésre juttatni. A magyar
nép a szovjet megszâllâs 6ta csak az 1956-os forradalom gyô-



zelmének rôvid napjai alatt szôlalt meg szabadon. Az oktô-
beri ifjùsâg âltal Budapesten megfogalmazott 16 pont, — mint
egykor a mârciusi 12 pont, — valôban a magyar nép szabad
akaratmegnyilvânulâsânak tekinthetô. Ennek természetszeru
kovetkezménye, hogy mi, emigrâns magyarok, sem fogadha-
tunk el mas alapelveket a magyar—orosz ^dszony rendezésé-
rck alapjâul, mint amelyek ebben a 16 pontban kifejezésre
jutottak.

A 16 pont lényege egyszerû es vilâgos: kôveteli az orosz
csapatok kivonulâsât, a magyar nép emberi és politikai jogai-
nak visszaâilitâsât, az uldozdttek rehabilitâlâsât és a magyar—
orosz gazdasâgi viszonynak a teljes egj'cnjogûsâg alapjân tor-
lénô megegyezéses rendezését.

A magyar forradalom nem a harcot kereste az orosz nep-
pel. Csak az idegen uralom, az idegen megszâllâs megszunte-
tését akarta, És a mag^'ar—orosz viszony normalizalodasanak
alapjâul, elôfeltételéiil az orosz csapatok kivonulâsât jelôl-
te meg.

Az emigrâciônak ugyanezt a szellemet kell kepviselnie.
A. tyicigvciT'sd.^ Ticifi cyi^cdHct az 56-hôl és nem fogadhat el sem-
miféle szemkitorlô megoldâst, kommimista kompromisszu-
mct a magyar jôvô rendezesére nézve.

A KÂRPAT-MEDENCE
ÉS KÔZÉP-EURÔPA PROBLÉMÂI

Nagy Gydrgy dr. a magyar—orosz viszony kérdésének is-
mertetése utân âttért a Kârpât-medence és az âltalânos kôzép-
curôpai problémâk vizsgâlatâra. Azokat a kiilônleges kérdése-
ket ismerteti, amelyeket csak az érthet meg igazân, aki ât is
érzi ôket, vagyis aki a Duna tâjân sziiletett .

Oroszorszàg és a harmadik nagyhatalom

Ha a pillanatnyi vilâghelyzetet vesszuk alapul, kevés re-
ményt lâtunk arra, hogy Kdzép-Eurôpa belâthatô idôn belûl
ielszabaduljon. Az orosz hatalom — legalâbb kôzépeurôpai vi-



szonylatban — megrendithetetlennek lâtszik, amerikai tâmo-
gatâsra pedig — az 1953-as és 1956-os, sot az 1961. augusztus
20-i keserû tapasztalatok utân — nem szâmîthatunk. Ha a
kommunizmus az utôbbi években nem is haladt sokat elôre,

nem engedett ki karmai kôzûl egyetlen leigâzott népet sem.
Mégis vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a vilâg-
helyzet az elkovetkezô években gyôkeresen megvâltozik.

Ôt éwel ezelôtt katonai téren Oroszorszâg szâmâra csak
az amerikai atombombâk jelentettek veszélyt. Gcizdasâgilag
is egyedûl az amerikai veszélytôl kellett tartania. Amig a kom-
mùnista vilâg elszegényedett polgârai és a magas életszi'nvo-
nalû amerikai tômegek kozott a romokban heverô Eurôpa
fekûdt, addig Moszkvânak nem volt sok oka a nyugtalansâg-
ra. De ma mâr minden megvâltozott. Az elsô és legfontosabb
vâltozâs: Eurôpa szédiiletes elôretorése gazdasâgi téren. A
nyugati vilâg hatalmi kôzpontja ennek kôvetkeztében vala-
melyest maris eltolôdott Eurôpa javâra. Gondoljuk meg, hova
vezet a fejlôdés, ha az eddig hatos csoportosulâs kibôviil Dâ-
nia, Norvégia, Spanyolorszâg, Portugâlia, Gorog- és Torok-
orszâg, de legfôképp Anglia vârhatô csatlakozâsa utân. Ha a
kôzos piac orszâgait mâr most is mint a harmadik nagyhatal-
mat kezdik emlegetni, akkor az egész Nyugat-Eurôpa gazda
sâgi egyesiilése és politikai egyiittmûkôdése utân teljesen ûj
politikai helyzet âll elô.

Az ûj hatalmi helyzet

Az ùj politikai helyzet kialakulâsa utân Moszkva szci-
mâra csak két ùt âll nyitva: 1. atomhâborû a Nyugattal, vagy
2. megegyezés Eurôpâval. Az elôadônak az a meggyôzôdése,
hogy Moszkvât a nyugati fejlôdés, belsô gazdasâgi nehézségei,
a feltorô kevésbé dogmatikus ûj orosz generâciô nyomâsa és
a vôrôs kinai vetélytârssal szemben valô bizalmatlansâga akar-
va, nem akarva a mâsodik megoldâs irânyâba tereli. Minél
nagyobb teriiletre terjed majd ki a nyugati gazdasâgi integrâ-
ciô és minél szorosabb lesz a politikai egyiittmûkodés, annal
gyorsabb és radikâlisabb politikai irânyvâltozâsra kényszeriil.
Valôszlnû, hogy Moszkva fokozatosan, az érdekelt orszâgok-



kal valô kôzvetlen târgyalâsok ùtjân keresi majd a megegye-
zést, de az is megtorténhetik, hogy egy, vagy tôbb nemzetkëzi
konferencia keretében kîsérli meg a kérdés-komplexum meg-
oldâsât.

A hideghâborû vége és igazi pozitiv koegzisztencia Orosz-
orszâg és Eurôpa kôzott nem képzelhetô al mâs alapon, mint-
hogy az oroszok kivonjâk csapataikat a megszâllott orszâgok-
bôl. Ehhez Nyugat-Eurôpânak feltétlenul ragaszkodnia kell,
még akkor is, ha ennek az lenne az ara, hogy Amerika is kény-
telen lenne kivonni egységeit egyes orszâgokbôl .Ezt a kiesést a
megerôsodott Eurôpa pôtolni tudja a maga erejével is. Afelsza-
badulàs folyamatàt az ûj hatalmi helyzet ind'itja meg és ez
nyi'tja meg az ùtat az ûj kôzépeurôpai rendezés szâmâra is.

Magyar sorskérdések

AiZ ùj kôzépeurôpai rendezés sorân kûlpolitikai szempont-
bôl hârom magyar sorskérdés az, amelyet feltétlenul meg
kell oldanunk:

1. a jelenlegi hatârokon tùl élô véreinkkel valô egyesiilést,
2. a szomszédnépekkel valô ôszinte megegyezést és az

egyûttmùkôdés kiépitését,
3. a kis-entente fojtogatô gyûrûjébôl valô kiszabadulâst.
A hârmas cél elérésének kényes és bonyolult problémâjât a

kôzvetlen Trianon utân kôvetkezô idôk tôrténete vilâgitja meg
a legjobban. A magyar nemzetet Mohâcs utân Trianonban
érte a legnagyobb csapâs. Nemcsak terûletének 71 és népes-
ségének 66 szâzalékâtôl fosztottâk meg, hanem olyan helyze-
tet teremtettek a Duna-medencében, amely megbontotta an-
nak természetadta mesés gazdasâgi egységét, kis szomszéd-
népeinkei pedig, amelyekkel évszâzadokon ât békésen éltiink
egyiitt, az ellentâborba âllitotta és a legâdâzabb magyargyû-
lôlô propaganda pusztitô hatâsânak tette ki. Ma szinte cso-
dâlatosnak tûnik fel, hogy a magyarsâg ezt a szôrnyû helyze-
tet, amelybe Trianon dôntôtte és amit az elvesztett hâborù
nyomora, a gazdasâgi blokâd és a milliônyi menekûlt be-
ôzônlése még sùlyosbi'tott, tûlélte anélkûl, hogy megtôrt vol-
na. A magyar szellem és életerô fennraaradâsât nagyrészben
annak kôszônhette, hogy a reviziôs propaganda ébren tartotta



a nemzetben a jobb jôvô reményét. A trianoni igazsâgtalan-
sâgok orvoslâsânak és az ùj kozépeurôpai rend kialakitâsd-
nak kérdése azonban csak 1935-tôl kezdve a tengelyhatalmak
elôretôrésével jutott elôtérbe, amikor a kis-entente épiilete
ingadozni kezdett. A magyar vezetôség Csehszlovâkia felbom-
lâsakor nézett elôszôr szembe a probléma konkrét meg-
oldâsâval.

A komâromi târgyalâsokon Tiso szlovâk miniszterelnôk
elôszor a szlovâk—magyar vâmûniérôl szeretett volna be-
szélni. Kânya Kâlmân magyar kiilugyminiszter azonban csak
a teriiletâtengedésrôl volt hajlandô târgyalni. Késôbb Turn-
Szeverinben, a magyar—roman kozvetlen târgyalâsok idején,
ugyanaz a probléma meriilt fel: lehetséges-e olyan megoldâs,
amely kikiiszdbdli a trianoni igazsâgtalansâgokat, de ugyan-
akkor olyan helyzetet teremt, amely mindkét fél — tehât mind
a magyarsâg, mind szomszédjai — szâmdra elfogadhatô és
amely nem ûjabb gyûlôlet magvdt hinti el, hanem lehetôsé-
get nyit a harmônikus egyiXttélésre és egyiittmûkodésre a
Duna-medencében.

A magyar kormânynak — az elôadô szerint feltétlenûl he-
lyes — azt az âllâspontjât, hogy az egyiittmûkodés kiépitésé-
le csak azutdn keriilhet sor, miutân a hatârokon tûl élô test-
véreink legalâbb nagyrésze visszakeriilt az anyaorszâghoz;
mind szlovâk, mind român részrôl elvetették. Igy kerùlt sor
a két bécsi dôntésre. A mâsodik vilâghâborû fenyegetô âmyé-
kâban késôbb nem volt lehetôség arra, hogy a Duna-medence
tartôs rendezésével bârki foglalkozzék.

Az alapvetô nagy kérdés ma is ugyanaz, mint korâbban
volt A kulônbség csak az, hogy idôkôzben a kozépeurôpai né-
pek — a csehek kivételével — szôrnyu szenvedéseken, meg-
prôbâltatâsokon mentek ât, amelyek hajlandôbbakkâ, éret-
tebbeké teszik ôket az ôszinte megegyezésre.

A szlovdk—horvdt—szlovén dlldspont

Az elôadô kanadai tapasztalatai és megbeszélései alapjân
abban ôsszegezheti a szlovâk, horvât és szlovén emigrâciô âl
lâspontjât, hogy 1. feltétleniil ônâllôsâgra tôrekszenek, 2. az



clmûlt 40 év tapasztalatai utân hajlandôk kivâlni a trianoni
âllamalakulatokbôl és 3. velunk lépni kôzelebbi kapcsolatba,
feltéve hogy:

a) nem lépûnk fel velûk szemben elfogadhatatlan teriile-
ti és politikai kôvetelésekkel és

b) elismerjiik teriileti bnâllôsâgukat.

Tisztâban vannak azzal, hogy a magyar tbbbségu teriile-
tekre nekiink elvitathatatlan jogunk van és ezen a téren bizo-
nyos engedmények tételére is hajiandôsâgot mutatnak. Sze-
miik elôtt egy onâllô kis-âllamokbôl ôsszetevôdô diinameden-
cei âllamszbvetség gondolata lebeg, amelynek kôzpontjât a
szlovâkok inkâbb Budapesten, a horvâtok és szlovének pedig
lalân szivesebben Bécsben lâtnâk.

Kârpât-medencei âllamszbvetség

A mai tényleges helyzet alapjân — az elôadô véleménye
szerint — egyediil a Kârpât-medencei âllamszôvetség megvalô-
sitâsa kinâlkozik reâlis megoldâsi lehetôségnek. Miért? Elô-
szbr is azért, mert 1920. ôta a néprajzi helyzet a Kârpât-me-
dencében gyokeresen megvâltozott. A magyarlakta teriiletek-
tôl tâvolabb esô vidékeken ma mâr nincs és tôbbé nem is

lesz olyan elem, amely a magyar befolyâs fennmaradâsât
biztositani tudnâ. Mdsodszor azért, mert parancsolo szûkség-
szerûség szâmunkra, hogy olyan megoldâst talâljunk a Kâr-
pât-medencében, amely visszaâllitja a magyar és a szlovâk,
horvât, szlovén, râc, erdélyi român és rutén népcsoportok
kozôtt azt a testvéri viszonyt, amely a nacionalizmusnak a
francia forradalmat kôvetô fellângolâsa elôtt évszâzadokon ât
fennâllott. Ha nem akarjuk, hogy Kbzép-Eurôpa ûjra a nagy-
hatalmak politikai és katonai gyakorlôtere legyen és ha nem
akarjuk, hogy ott a "divide et impera" bomlasztb politikâja
érvényesuljbn a jbvôben is, akkor meg kell valôsitanunk a
testvérnépekkel valô ôszinte megegyezést és egyiittmûkbdést.
Kiilbnben elpusztulunk.

Harmadszor pedig azért, mert hârmas magyar célkitûzé-
siink egyike, hogy a kis-entente fojtogatô gyûrûjébôl kisza-



baduljunk. Ami'g orszâgiink Csehszlovâkia, Jugosziâvia és
Nagy-România kôzé van beszoritva, addig felszabadulâsunk
az orosz csapatok kivonulâsa utân sem lesz igazân teljes.

A reànk vârô feladat nem kônnyû. Bâr az otthoni magyar-
sâg leikében is él a dunai szovetség kialakîtâsânak gondolata,
— mint ezt két 1956-os megnyilatkozâs is mutatja, — a rész-
letekben nem tudunk itt kint megegyezni szomszéd népeink

emigrâciôival, mert erre egyrészt kizârôlag a jelenleg néma-
sâgra kârhoztatott otthoni népnek van joga, mâsrészt a cse-
hek, jugosziâvok, sot Eurôpa egyes orszâgaiban a românok
emigrâciôs vezetôi is a legélesebb, eszkozokben nem vâlogatô
harcot folytatjâk a kozépeurôpai status quo legkisebb meg-
vâltoztatâsâra irânyulô torekvésekkel szemben. Hivatalosan
n5aigati kormânykôrok is még mindig a trianoni elrendezés
alapjân âlinak.

Az ônrendelkezési jog elve

A feladat megoldâsa érdekében a népek ônrendelkezési
jogânak elvét kell fegyveriil hasznâlnunk. Kozép-Eurôpâra
valo alkalmazâsât kell kbvetelniink. Ennek a wilsoni elvnek

benesi értelmezése alapjân romboltâk szét a régi rendet, en
nek alapjân szabaditjâk ma fel az ônâllôsâgra legtôbb eset-
ben még éretlen gyarmati népeket, erre hivatkoznak Nyuga-
ton, sot Keleten is, ha néha be nem avatkozâsrôl, a jôvô ideâl-
jârôl beszélnek. De szomszéd népeink emigrâciôs szervezetei
is ennek az elvnek az alapjân kôvetelik felszabadulâsuk utân
onâllôsâguk megvalôsitâsât.

Az ônrendelkezési jog nemcsak a szomszéd kis népek szâ-
mâra jelentené azt, hogy ônmaguk hatârozzâk meg âllami ho-
vatartozâsukat, hanem ugyanezt a jogot biztositanâ a terii-
letûkôn élô magyar népcsoportoknak is. Meg kell értetniink a
népekkel és azok vezetôivel, nemcsak a Nyugattal, hanem az
el nem kôtelezett népekkel és a Kelettel is, hogy Kozép-Eurô-
pâban tartôs béke nem lehet és mindaddig nem is lesz, amig
az ottani népek kôzôtt az ellentétek — kiilsô befolyds nélkul,
kôzvetlen megegyezés alapjân — ki nem kiiszôbolôdnek Az



ehhez szlikséges folyamatnak, akârcsak Nyugat-Eurôpa egysé-
gének esetében, praktikus, elsôsorban gazdasâgi vonalon kell
elindulnia.

Kôzép-Eurôpa kûlpolitikai helyzete
a felszabadulds utân

Kérdés, hova vezethet ez a folyamat, milyen lesz Kozép-
Eurôpa kûlpolitikai helyzete a felszabadulâs utân a Kelet és
Nyugat kozôtt és viszonya a két egymâssal szembenâllô tâbor-
hoz? A kûlônbozô tervek és elgondolâsok, Finnorszâg és
Ausztria példâja, de leginkâbb Nagy Imre drâmai deklarâciô-
ja, amellyel az 1956-os forradalmi feszûltség tetôpontjân fel-
mondta a varsôi paktumot, semlegesnek nyilvânitotta Ma-
gyarorszâgot és az Egyesûlt Nemzetek védelmét kérte fûgget-
lensége biztositâsâra: kétségtelenné teszik, hogy a ma telje-
sen "gleichschaltolt" kbzépeurôpai orszâgok felszabadulâsuk
utân a politikai, gazdasâgi és szociâlis viszonyok kényszerîtô
hatâsa alatt — minden valôszinûség szerint — kûlôn âllam-
csoportot alkotnak és a keleti és nyugati blokk kdzôtti egyen-
sùlyozé, elvâlasztô-ôsszekôtô szerepet tôltenek be, — ha nem
is véglegesen, de legalâbb jô néhâny évig.

☆ ☆ ☆

Nagy Gyôrgy dr. elôbb ismertetett elôadâsa utân Hokky
Kâroly tanâcskozâsi elndk kbszdnetet mond az elôadônak,
majd Nâdas Jànos dr. ismerteti a késôbb megindulô vita le-
tolytatâsânak irânyelveit.

Rdvid szûnet utân Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk az
iilést ûjbôl megnyitja, kôszônti a Magyar Talâlkozôn meg-
jelent Macartney Elemér oxfordi egyetemi tanârt és tôrténet-
irôt, majd felkéri Béldy Béla dr-t elôadâsânak megtartâsâra.

AMAGYARSÂG (KOZÉP-EURÔPA) KÔZGAZDASÂGI JÔVÔJE
AZ EGYESULT NYUGAT-EURÔPA ÉS A SZOVJET KOZÔTT

Béldy Béla dr. azzal a megâllapitâssal kezdi elôadâsât,
hogy "semmiféle kôzgazdasâgi tétel sem tûri meg a diszes ka-
râcsonyi csomagolâst, hanem a tények egyszerû barna burko-



latâba kivânkozik." ôszintén sajnâlja, hogy beidegzett szemé-
lyes érzelmei és a vilâgpolitikai realitâsok kozott a vilâgpo-
litika bizonyult erôsebbnek. Kénytelen lesz tehât azzal a sze-
mélytelenséggel nyùlni a témâhoz, mint az operâlô orvos: fel-
nyitja Kôzép-Eurôpa beteg testét és a talâlt tények alapjân âl-
lapitja meg a diagnôzist és a szerinte legmegfelelôbb gyôgy-
môdot. Elôrebocsâtja, hogy bârmilyen megoldâsra gondolunk
is a magyar jôvôvel kapcsolatban, annak csak akkor lehet tar-
tés és âldâst liozo sikere, ha az az orôk erkolcsi tdrvények-
kel nem ellenkezik. Ez mar onmagâban is kizârja az olyan
megoldâst, ami a kôzépeurôpai népek kôlcsonôs életérdekeit
sértené. Ez természetesen minden kôzépeurôpai népre vonai-
kozik. A mûltra nézve Padânyi Gulyâs Jenôt idézi: "A magyar-
sâg nem vâdolhatô és nem itélhetô el azért, mert 'torténelmi
mûhelyét', âllami és târsadalmi bei'endezéseit a szomszéd né
pek szâmâra is vonzônak alaki'totta ki", mert Szabô Dezsô sza-
vaival "a magyarsâg mindig tôbbet adott a muszâjnâl és min-
dig kevesebbet kapott a megilletônél." Kétségtelen tehât, hogy
a mi ezeréves duna-tâji erkolcsi mérlegiink erôsen aktîv.

A magyar jôvô gyakorlati alapjânak felismerése

De nemcsak ez az ezeresztendôn ât gyûjtott erkolcsi va-
gyon az, amire a magyar jovôt épitenlink kell. A gyakorlati
alap annak a tudomâsul vétele, hogy a korfordulô — vagyis
a mâsodik modem technikai forradalom âltal elinditott koz-

gazdasâgi, târsadalmi, és intellektuâlis forradalom — tiszta
felismerése nélkûl nem lehet semmilyen jovôt, tehât magyar
jôvôt sem tervezni, ha nem akarjuk, hogy ez a jôvô mâr meg-
sziiletése elôtt mùlttâ zsugorodjék. Elszigetelten, onmagâban
egyetlen kôzgazdasâgi, târsadalmi, vagy nemzeti problémât
sem szabad vizsgâlni, mégkevésbé lehet megoldani.

A magyar jôvô kérdését vizsgâlva nyomban râjôvunk an
nak messze elâgazô, egész Kôzép-Eurôpâba, sôt egész Eurô-
pâba belegyôkerezô problémâira és nyomban meggyôzôdiink
arrôl, hogy ezt a kérdést elszigetelten vizsgâlni és annak meg-
oldâsâra elszigetelten tôrekedni — egyszerûen nem lehet. Ezt
igazolja intô példaként Szabad-Eurôpa folyamatban lévô ôsz-



szeâllâsa és ezzel kapcsolatban az angol magatartâsban mu-
tatkozô vâltozâs. Eurôpa jelentôsége annyira elôtérbe nyo-
mult a vilâg életének formâlâsâban, hogy ebben résztvenni
megéri esetleg még a Commonwealth lemorzsolôdâsât is.

A faji tûlélés biziositâsa a legfontosabb feladat

Az eurôpai ember — két vilâghâborû szôrnyû rombolâsai
utân a komraunista tâmadâs âllandô veszélyében hirte-

len râdôbbent keserû magânossâgâra. Tàrs, testvér, csalâd
utân vâgyott. Ennek a vâgyakozâsnak a kbzgazdasâgi kény-
szer adta meg gyakorlatilag a megoldâsi formulâjât.

A meglôdult tdmegtermelést ugyanis kizârôlag kiterjedt
tomegpiacon lehet elhelyezni, kôvetkezôleg: ezeket a tômeg-
piacokat meg kell teremteni, hogy a végén mégse Spengler-
nek, vagy plane Lenin-nek legyen igaza.

Az elsô technikai forradalom kcnszolidâlâsâra a hiânyzô

nagy tôkék megteremtése vâlt sziikségessé, hogy ezek a hatal-
mas, személytelen tôke-koncentrâciôk kitôlthessék az alig
megszûletett kapitalizmus bôrét. A mâsodik technikai forra
dalom viszont hatalmas emberkoncentrdciôkat kivân meg,
hogy azok, mint fogyasztôk, kitôlthessék a piacokat, amelyek-
re a csodagépek és a kereskedelmi csodaszervezetek egyre na-
gyobb bôséggel ontjâk az ârukat.

Ezek a széles fogyasztôi koncentrâciôk, mint a Belsô 6

és a Kiilsô 7 nem a véletlen mûvei, hanem az egyetemes em-
beri haladâs mintâi, amikkel csak akkor és ùgy dacolhatnânk,
ha tudatosan bele akarnânk fulladni magânyunkba.

A jôvôt biztositô elôreldtdsnak fei kell ismernie, hogy ûj
életunket megvâltozott ûj Eurôpâban nem kezdhetjûk a régi
konstrukciô alapjân, hanem ûj szerkezetet kell magunknak
teremtenunk. Természetesen életunk ùj formait sem szabad
osszetéveszteni a mùlttal valo szakitâssal. A magyar tôrténe-

lem az egyetlen megbizhatô alap, amire ûj jôvôt épithetiink
magunknak. Ez a torténelem igen sok nemzeti tragédiânak
volt a tanûja, amelyek kôziil nem egy a maga idején halâlos-
nak lâtszott. De ugyanakkor tanûja volt annak is, hogy a faj
minden szerencsétlenséget tùlélt és tovâbbvitte vâllain a nem-

3 Magyar Talâlkozô Krônikâja



zet életét. És ez az, ami szâmit. Mert a faj kis foldon is meg-
maradhat, viszont a faj pusztulâsa esetén a nagy foldnck nincs
semmi értelme. "Holt fold nem alkot hazât, csak az élô em-

ber" — mondta Széchenyi Istvân.
Ezérl: a faj mindenaron valô âtmentése az az clôrelâtâs,

amire ma sziikség van. Kôromszakadtâig védeniink kell és
biztositanunk kell tehât faji tûlélésûnket.

A magyar jôvô ûj életformât kivàn

A faji erô alapulvételével vissza kell térniink elsô kirâ-
l5mnk faji géniuszunkat megtestesitd elôrelâtâsâhoz, amely
az akkori magyarsâg szâmâra megteremtette az ûj belsô élet
formât, a kereszténységet, valamint az ûj kûlsô életformât, az
eurôpai politikai szervezetet, amelyekben a faj megerôsodhe-
tett és ezâltal a bôven bekovetkezô nemzeti szerencsétlensé-

geket tùlélbette. Ugyam'gy nekiink is meg kell talâlnunk az
ùjabb ezereszlendôt fgérô ùj életformânkat. Nem lehetunk
Koppânyjai és Ajtonyjai a kikeriilhetetlen vâltozâsnak. A ma
gyar faj âllamalkoto géniusza most is megtalâlja az ûj Verec-
két, amelyen keresztiil a szélesebb emberi kozdsségek csalâd-
jâhoz ismét eljuthatunk.

A "kôzgazdasâgi muszâj" rendezô ereje Nyugat-Eiirôpâban

Kôzismert latin paradoxon szerint: "Navigare necesse est,
sed vivere non!" Hajôzni kell, de élni nem! Gyakorlati nyel-
ven ez azt jelentette, hogy a kereskedelem az életnél is fon-
tosabb.

A mai modem kozlekedési eszkôzôk âltal szomszédsâggâ
zsugoritott fôldi életben ez a "navigare necesse est", vagyis a
"kôzgazdasâgi muszâj" ma nagyobb hatâst gyakorol a târsa-
dalmak életére, még a politikai-ideolôgiai torekvéseknél is.
Ez a "kôzgazdasâgi muszâj" hozta létre a két szabad-eurôpai
kôzgazdasâgi tômôriilést és a kelet-kôzép-eurôpai KGST-t is.

Szabad-Eurôpâban két kôzgazdasâgi egyesulés van. Az
egyik: az Eurôpai Kôzgazdasâgi Kôzôsség (EKK), angolul:
European Economie Community. mâsnéven: Kôzôs Piac
(Common Market, vagy Euromart), vagy egészen egyszerûen:



a Belsô 6. Ez Franciaorszâgot, Nyugat-Németorszâgot, Olasz-
orszâgot es a hârom Benelux-âllamot: Belgiumot, Hollandiât
és Luxemburgot foglalja magâban. Ezekhez csatlakozott, târ-
suit tagként Gorogorszâg.

A màsik kôzgazdasâgi egyesiilés: az Eurôpai Szabad Ke-
reskedelmi Szôvetség (European Trade Association), a Kiil-
sô 7. Ehhez Anglia vezetésével Dânia, Norvégia, Portugâlia és
a hârom semleges âllam: Svédorszâg, Svâjc és Ausztria csat-
lakozik. Ezekhez csatlakozott kiilsô tagként Finnorszâg.

Fontos hangsûlyozni, hogy két kôzgazdasâgi tômôriilés
van Europâban, mert ez azt mutatja, hogy a Belsô 6 "kôzgaz
dasâgi csodâja" nem csupân az egyesiilés szerkezeti erejébôl
nôtt ki. A Kiilsô 7 laza és jôval késôbbi csoportosulâsa is
ugyanilyen prosperitâsnak ôrvend. Nem vitâs, hogy a "csoda"
a hâborûs és a hâborû utâni évek borzalmas âruhiânyât kôve-
tô mohô vâsârlâsi hisztériâval kezdôdôtt és annale fokozatos

nôvekedésével nôtt egyiitt: egyrészt Amerika finanszirozâsi
lehetôségének és készségének segitségével, mâsrészt annak
kôvetkeztében, hogy a gyarmatbirodalmak fokozatosan ki-
szorultak gyarmataikbôl s igy egész gazdasâgi erejuket és
alkotô fantâziâjukat belsô, eurôpai terûleteik kôzgazdasâgi
fejlesztésének szentelhették.

Mindegy azonban, hogy mi volt a "kôzgazdasâgi csoda"
oka. Ahhoz, hogy az valamelyes valôszinûséggel tovâbbra is
fennmaradhasson, egész Szabad-Eurôpa teljes egyesûlésére,
vagy a Szovjet-impériummal valô intenziv kereskedelemre
van sziikség. Ez elsôsorban is; a két egyesiilés tômôriilését
kôveteli meg. Ez az igazi, teljes EKK azonban még csak a jôvô
l'gérete. És kiilônôsképpen az a politikailag is egyesult Sza-
bad-Eurôpa. Nem is annyira târgyi nehézségek, mint inkâbb
nemzeti, vagy még inkâbb: személyi ambiciôk miatt. A jôvô
kialakulâsa sok tekintetben De Gaulle és Adenauer egyéni
szerepétôl, illetôleg utôdaik magatartâsâtôl fûgghet.

A Nyugat-Eurôpai Piac — nem egész Eurôpai

Nagv-Britannia csatlakozâsa nélkiil nincs Egyesult Eurô-
pa, viszont Egyesult Eurôpa nélkiil nem alakulhat ki az a von-
zôerô, amely a Szovjet-Birodalom kiilpolitikâjât — niâr csak



puszta létezésével is — javunkra befolyâsolhatnâ. A Belsô 6
onmagâban — csak egy része Szabad-Eurôpânak. Ha nem bo-
csâtanâ be a britteket, ez azt jelentené, hogy el akar zàrkôzni
Szabad-Eurôpa tobbi részétôl és az egész szabad vilâgtôl. Ki-
zârnâ tovâbbâ azt a hatalmas kdzgazdasàgi koncentràciot is,
amelynek jelentôsége a két egységbe tômoriilt 13 nyugati or-
szâg adatainak a Szovjetuniô adataival valô bsszehasonh'tâs-
bôl tûnik ki leginkâbb:

1960-ban

Népesség

A nemzeti termelés

egyiittes bruttô értéke

Export

Import

Acéltermelési kapacitâs

Villamos-âram termelés

Széntermelés

Cernent termelés

Autôgyârtâs

a 13 nyugati
âllamban

260 milliô

300 billiô $

48 billiô "

53 billiô "

a Szovjetuniôban

214 milliô

225 billiô $

6 billiô "

5.5 billiô "

117 milliô tonna 72 milliô tonna

500 billiô kwh. 290 billiô kwh.

480 mdlliô tonna 410 milliô tonna

93 milliô tonna 50 milliô tonna

4.75 milliô kocsi 140.000 kocsi

A kôzolt adatok azt mutatjâk, hogy Szabad-Eurôpa 13
âllama minden emlitett szektorban folotte âll a szovjet kôz-
gazdasâgnak. Az ulôbbihoz azonban hozzâ kell adnunk a 6
csatlôs kozgazdasâgi erejét is ugyanùgy, mint a 13 szabad-
eurôpai âllamhoz Gôrogorszâgét, Finnorszâgét és az "elfelej-
tett 4-ét" (Irorszâgét, Izlandét, Spanyolorszâgét és Torokor-
szâgét). Valôszinû. hogy a 6 csatlôs ereje jôval nagyobb, mint
a 6 szabad-eurôpai orszâgé, ez azonban legfeljebb ha kiegyen-
h'ti az egész Szovjet-Birodalom és az egész Szabad-Eurôpa
kôzt mutatkozô kûlônbséget.



Am Szabad-Eurôpa még messze van attôl a szoros gazda-
sâgi egységtôl, amit a KGST maris megvaldsitott és ami csak-
is a Belsô 6 és a Kiilsô 7 egyesiilése utân valôsithatô meg.

Ha a brittek kimaradnak az Eurôpai Kôzgazdasâgi Kôzbs-
ségbôl, Amerika kooperâciôja is kétségessé vâlik s ennek kô-
vetkeztében az Atlantic Community szélesebb kiépitése is
elmaradna.

Az egész Eurôpa kôzgazdasâgi egj'esitésének tulajdonkép-
peni nagy munkâja csak a brittek csatlakozâsâval kezdôd-
hetik el.

Itt kisért még a végzetes kérdés: meddig tart a nyugati
prospérités, a "kôzgazdasâgi csoda?" Ha még 5—10 évig ki-
tart, akkor — ceteris paribus — kôzel âllunk Nyugat-Eurôpa
feiszabadulâsâhoz. Ha nem tart ki, akkor ezek a reményeink
csaknem a zérôig zsugorodnak ôssze.

Nemcsak elméleti ôvatossâgbôl kell ezt a lehetôséget fel-
vetni, hanem azért is, mert bizonyos jelenségek (tûlterjesz-
kedés, tùltermelés) maris mutatkoznak, amelyekbôl bizonyos
recession bekôvetkezésére kell szâmitani. Ez még nem lesz
ugyan sûlyos, de viszont szimptomatikus lesz.

Az elôadô azonban nem is annyira ettôl a visszaeséstôl

tart, mint inkâbb egy âr-inflâciôtôl, ami a gyorsan emelkedô
munkabéreket nyomon kôveti és ezâltal a szâmukra életbe-
vâgô exportot, ami 1961-ben a vilâg ôssz-exportjânak 41 szâ-
zalékât tette ki, végzetesen megcsonkitanâ. 1961/62-ban a gyâ-
ri bérek az Egyesult Allamokban 3.8, Franciaorszâgban
7.8, Olaszorszâgban 9.6 és Nyugatnémetorszâgban 11.1 szâza-
lékkal emelkedtek. Ez a mi versenyképességunket nôveli
ugyan, de viszont a nyugati "csodâ"-nak nagyon ârt.

A Szovjet-Birodalom kôzgazdasâgi tômôrûlése: a KGST

A Kôlcsônôs Gazdasâgi Segitség Tanâcsa (KGST) a Szov-
jet teljes autoritâsa alatt mûkôdik. Lényegileg is és szerkeze-
tileg is egészen mâs, mint a szabad-eurôpai kôzgazdasâgi tô-
môriâlések. Nem szuverén âllamok kôzôssége, hanem impé-
rium, amit egyetlen hatalom irânyit. Amennyire sûlyos hât-
râny ez az emberi szabadsâg és a nemzeti ônrendelkezés szem-



pontjâbôl, annyira nagy elônyt jelent mûkodésének hatâsfoka
szempontjàbôL

A KGST tagjai (az egész Kozép-Eurôpa Ausztria kivétc-
iével, de Kelet-Németorszâg és a két Balkân âllam hozzâadâ-
sâval) rendeleteket kapnak, amelyeket végre kell hajtaniok.
Az ù.n. "szakositâs", vagyis az egymâs kôzt elrendelt kozgaz-
dasâgi munkamegosztâs ûgyel arra, hogy mindegyik orszâg
lehetôleg a maga optimâlis termelési adottsâgainak megfelelô
munkât végezzen, de ugyanakkor annyira fiiggôvé vdljék a
Szovjettôl és a tobbi cseléd-gazdasâgtôl, hogy leszakadâsa a
Szovjet-Birodalom testérôl gyakorlatilag lehetetlen legyen.

A kôzgazdâsz teljesen târgyilagos szemével nczve a KGST
komoly eredményeit latagadni nem lehet. Legalâbbis ipari
szempontbôl jelent akkora sikert, mint a nyugati "csoda".
Nem szabad ugyanis elfeledniink, hogy mind a Szovjetuniô,
mind egyes csatlôs orszâgok legiparosodottabb teriiletei szin-
tén eipusztultak a harctér szôrnyûségei kozepette és a KGST-
kôzgazdasâgok nem kaptak kiilonbôzô formâkban mintegy 80
milliard dollârt. Amit a KGST âllamok elértek, a sajàt ossze-
izzo-dt tôkéjiikbôl valôsltottâk meg. Ebbôl viszont hârom
igen komoly kozgazdasâgi tényre kovetkeztethetunk: 1. A
KGST-kozgazdasâgok tôke-képzô ereje meglehetôsen nagy; 2.
tôke-akkumulâciôjuk rendklvtil masszlv és 3. az akkumulàlt
tôkék visszaszivattyùzâsa a kozgazdasâgba kivételesen gyors.

Legfeltunôbb az utolsô. Amlg ez Amerikâban 14, Nyugat-
Eurôpâban âtlagosan 20 szâzalék, a KGST-ben megkôzeh'ti a
40 szâzalékot. Nyiivânvalô tehât, hogy a kevesebb tôke gyor-
sabb forgatâsa kipôtolta a nagyobb tôke hiânyât. Nem kétsé-
ges, hogy ez a tervgazddlkodds elônyeit hangsùlyozza a tiszta
magânvâllaikozâssal szemben. A cseléd-kozgazdasâgok mind-
addig, amlg a KGST kényszer-kôtelékébe tartoznak, bizonyos
beépitett kozgazdasâgi és szociâlis elônyôket élveznek, ame-
lyek eléggé megszabjâk a cseléd-kozgazdasâgok jovôjét még
felszcibadulâsuk esetére is.

Ela a felszabadulô csatlôsok, azaz Kozép-Eurôpa nem ma-
radnânak egyûtt, hanem egyenként akarnâk ônâllôsitani ma-
gukat, kônnyen kozgazdasâgi kâosz keletkeznék. Létérdekiik,
hogy egyiitt maradjanak, mert a KGST — az orszâgok kozot-



ti munkamegosztâs alibijével annyira specializâlta minden-
egyes tagorszâg ipari termelését, hogy azok kiegészitô-kôzgaz-
dasâgokra redukâlôdtak, azaz: egymâs és a szovjet kôzgazda-
sâg nélkiil életképtelenek.

A kôzépeurôpai kôzgazdasàgi kôzôsség gondolata

A kôzépeurôpai cseléd-kôzgazdasâgok egyiittmaradâsa ese-
tén azokbôl egy aktfv, egymâst kiegészitô kôzgazdasàgi egység
alakulhat ki. Ennek a Kôzépeurôpai Kôzgazdasàgi Kôzôsség-
nek (a Kôz-Kôz-Kôz-nek) mâr csak Kôzép-Eurôpa fôldrajzi
fekvésénél, de mâs oknâl fogva is logikus feladata egy û.n.
hid-kôzgazdasdg létesitése, amely a Nyugat és a Kelet kôzgaz-
dasâgait ôsszekapcsoinâ. Egyetlen kozeli felszabadulâsi lehe-
tôség mutatkozik szâmukra és ez az, hogy ennek a hid-kôz-
gazdasâgnak a megteremtése elôbb-ulôbb létérdekévé vâlik a
Szovjetnek. Ez a helyzet akkor kôvetkezik be, amikor a "kôz
gazdasàgi muszâj" râkényszeriti erre a Szovjetet.

A Szovjet fejlôdésének, sot [ennmaradâsdnak alapvetô
feltétele, hogy kemény valutât, vagyis $-t, vagy font sterlinget
szerezzen a nyugati piacokon, az ipari fejlôdéséhez sziiksé-
ges û.n. tôke-javakat (ultramodern szerszâmgépeket stb.) be
tudja szerezni. Enélkûl az import nélkûl mind az orosz 20
éves terv, mind a KGST-orszâgok folyamatban lévô tervei
majdnem biztos kudarcra voinânak itélve. S ennek az import-
nak kb. a fele a csatlôs âllamok cseléd-gazdasâgain keresztûl
jut a KGST-hez. A Nyugattal valô zavartalan kûlkereskedelem
fenntartâsa tehât létérdeke a szovjetnek.

Viszont mihelyt a ieljes Eurôpai Kôzgazdasàgi Kôzôsség
kialakul, a prohibitiv vâmfûggônyt lehuzzâk Szabad-Eurôpa
hatârân. Ez a tervezett vâmfal virtuâlisan megfizethetetlenné
teszi majd a KGST-blokk termékeit és termelvényeit a nyu
gati vâmterûleten és igy kemény valuta szerzését is lehetet-
lenné teszi. A KGST-kôzgazdasâgok életritmusa ennek kôvet-
keztében annyira lelassudnék, hogy az mâr a kômâval lenne
hatâros. Ez kûlônôsképpen érvényes a cseléd-gazdasâgokra,
amelyeket a Szovjet képtelen lesz ellâtni a fejlôdésûkhôz nél-
kûlôzhetetlen modem gépekkel és szerszâmokkal. A "kôzgaz
dasàgi muszâj" vastôrvénye nem ismer ideolôgiai hatârokat.



A Szovjetnek is a "kôzgazdasdgi muszâj"-hoz kell igazodnia

Egész Eurôpa teljes egyesiilése esetén, amikoris a Szov
jetnek a Nyugattal valô kereskedelme majdnem megszunnék,
a Szovjet kénytelen lesz arra az elhatârozâsra jutni, hogy ât-
alakitsa provinciâlis birodalmât. Ennek az elhatârozâsnak
— ha valoban megsziiletik — dontô kovetkezményei lesznek
Kozép-Eurôpâra, sot az egész vilâg sorsâra is:

1. A Szovjet kénytelen lenne kôzvetitô kdzgazdasdg kôz-
beiktatâsâval biztositani, sot valoszi'nûleg kibôviteni a Nyu
gattal valô normâlis kapcsolatait.

2. Erre az egyetlen môd a cseléd-gazdasâgok felszabaditàsa
eddigi politikai és kôzgazdasâgi kôtelezettségeik alôl azzal a
céllal, hogy azokra bizza a kôzvetitô kôzgazdasâg szerepét.

3. Mivel a cselédgazdasâgok kûlôn-kulôn nem életképe-
sek, a szovjet kénytelen lesz ôket egyetlen egységként felsza-
baditani.

4. Mivel a felszabadult Kôzép-Eurôpa nem âllhat kommu-
nista igazgatâsù âllamcsoportként a Nyugattal szemben, a
Szovjet kénytelen lesz ezt a tômbôt neutralizâlni, vagyis an-
nak politikai és kôzgazdasâgi ônrendelkezési jogât helyre-
âllitani.

5. Mivel a Nyugat kifejezett hozzâjârulâsa nélkûl a fel
szabadult Kôzép-Eurôpa még mindig nem tudnâ hid-kôzgaz-
dasâgi szerepét betôlteni, a Szovjet kénytelen lenne ezt a tôm
bôt egy Nyugat-Kelet kôzti konferenciân, esetleg a UN kereté-
ben neutralizâlni és ezt a semlegességet a Nyugat teljes kon-
szenzusâval garantâltatni.

6. Kôzép-Eurôpa igy hfd-kôzgazdasâggâ vâlnék s ebben a
szerepében mind az Eurôpai Kôzgazdasâgi Kôzôsséggel, mind
pedig a Szovjettel vâmszerzôdéseket kellene kôtnie.

A neutralizâlâs politikai felszabadidàsunkat, vagyis nem-
zeti ônrendelkezési jogunk helyreâllitâsât jelentené a semle-
gesség korlâtain belûl. Az egységes kôzgazdasâgi szerkezet vi-
szont a KGST alôl valô felszabadulâsunk ellenére a KGST be-
épitett elônyeit biztositanâ szâmunkra tovàbbra is.

Az elôadô szerint nem vitâs, hogy a neutralizâlt Kôzép-
Eurôpa a magyarsâg életterét egész nagjrvonalûan a nagy-



lajosi birodalom perspektivâjâban tâgitanâ meg. Mivel ebben
a Kôzép-Eurôpâban a telj es egyenlôség a tagâllamokkal,
valamint a teljes fûggetlenség a kiilsô hatalmaktôl és a nem-
ze-ti ônrendelkezés joga szûkségképpen az alapvetô politikai
rendelkezési elv lenne, a magyarsâg ismét egyesûlhetne a tor-
ténelmi Magyarorszâg magyarsâgâval és nem-magyar testvé-
reivel. Sot ezen tûlmenôen: belenôhetne olyan népek életébe

is, amelyekkel valô egykori szoros kapcsolatairôl mâr évszâ-
zadokkal ezelôtt le kellett mondania.

A 14 milliôs magyarsâg — amely a lengyelektôl eltekintve
a legnagyobb nép ebben a tomôriilésben — a maga faji gé-
niuszânak alkotô erejével és mindig bâtran élenjârô emberi
és kultùrâlis teljesltményeivel a térségben a "primus inter
pares" szerepéhez is tel tud nôni.

A "KôzKozKôz" az egyetlen reâlis felszabadulâsi lehetôségUnk

Az elôadô megi'télése szerint a "KôzKôzKôz" az egyetlen
reâlis felszabadulâsi lehetôség szâmunkra — eltekintve a

hosszùtâvû esetlegességektôl —, amely megrôvidftené az ott-
honiak vergôdését egy gyilkos provizôriumban és ezzel bizto-
sithatnâ faji tûlélésûnket, ami ma a legsûrgôsebb és legna
gyobb cél.

Kérdés, hogy a KozKôzKôz megâllhatnâ-e helyét hid-kdz-
gazdasâgként a két hatalmas szomszéd kôzdtt. A hid-szerep fô-
leg abban âllna, hogy kozvetitse a Nyugat és Kelet kôzôtti
ârùforgalmat olyan korszakban, amely kiilônben a nyugati
egyesûlt piacot hermetikusan elzârnâ a keleti âruk elôl. Ehhez
mindkét tombbel vâmtarifa-szerzôdésekre lesz szûkség. Kô-
vetkezô lépésként a sajâttermelés diverzifikâlâsa és megnôve-
lése feltétleniil megkovetelné, hogy a KôzKôzKôz egyoldalû
KGST-szerkezetét âtalakitsuk. A nyugat felé is kiépltendô sza-
kositâs biztosithatnâ a KôzKôzKôz kôzgazdasâgi szerkezeté-
nek kiegészltô egységét és fôként teljes ônâllôsâgât. A Kôz
KôzKôz életének ipari és mezôgazdasâgi teljessé tétele azon-
ban nem csupân a termelés kiegészitésébôl âll. Ezernyi mas
probléma is felmeriil, amelyeket arânylag igen rôvid idôn be-
lui igen jôl kellene megoldani. De véglil is a KGST-tômb egy-
oldalùsâcât bilaterâlissâ kell tenniink.



Kénytelenek vagyunk tudomàsul venni a tôrténelmi tényekei.

Az elôado tudatâban van annak, hogy a Kozépeurôpai Koz-
gazdasâgi Kôzôsség — minden politikai és kozgazdasâgi elô-
nye ellenére sem realizâlnâ tradicionâlis vâgyainkat. De kény
telenek vagyunk tudomàsul venni a konyortelen realitâsû tôrté
nelmi tényeket. A mi tôrténelmi képleteink a mûltban is âllan-
dôan vâltoztak. Most sem remélhetjiik, hogy a korfordulô
mindent ùjjârendezô ereje kizârôlag a mi tradicionâlis vâ
gyainkat hagyja meg érintetlen szigetként. Ami jô a Nyugat-
nak, az nem lehet rossz Kozép-Eurôpâban sem. A Nyugatot
semmi mâs nem készteti az egyesulésre, mint az a felisnterés.
hogy ez a jôvô kurzusa. Nâlunk azonban ez nemcsak kozgaz
dasâgi elônyôket, nagj^obb jôlétet jelent, hanem felszabadulâ-
sunknak legalâbb elsô lépcsôjét is.

Az elôadô végiil hangsûlyozza, hogy amit mondott, kizâ
rôlag az ô egyéni véleménye, mint ahogy a Magyar Talâlkozô
szabad fôrumân ù.n. "hivatalos" vélemény nem is lehet. Mind-

addig, amig a vilâgpolitikai erôk ùjabb, jobb megoldâst nem
kinâlnak, ezt lâtja az egyetlen, tényekre alapozott megoldâs-
nak. Ezért a maga magyar lelkiismeretéhez hozzâfûzi az ôrok,
szabad emberi lelkiismeret klasszikus deklarâciôjât is; "Itt
âllok, mâsként nem tehetek, Isten engem ûgy segéljen!"

☆ ☆ ☆

Béldy Béla dr. elôadâsa utân Hokky Kâroly tanâcskozâsi
elnôk mond kôszônetet az elôadônak. Az iilést az ebédidô tar-

tamâra berekeszti. A sziinet utân az iilést ùjbôl megnyitja s
mivel az elsô hozzâszôlô maga szeretne lenni, javasolja, hogy
a Magyar Talâlkozô a tanâcskozâsok elnôkévé Bertalan Kâl-
mânt, jegyzôjévé pedig Pallôs Lôrântot vâlassza meg. Miutân
a jelenlevôk Hokky Kâroly javaslatât egyhangûlag elfogadjâk,
Bertalan Kâlmân âtveszi a tanâcskozâsi elnok tisztét. Kôszô

netet mond a megtiszteltetést jelentô vâlasztâsért, a tanâcs
kozâsi jegyzô tisztének ellâtâsâra felkéri a vele egylitt meg-
vâlasztott Pallôs Lôrântot és a hozzâszôlâsok formâjâban kô-
vetkezô vitât megnyitja. Bejelenti, hogy az elhangzott két elô-
adâshoz egyszerre tôrténnek a hozzâszôlâsok.



HOZZÂSZÔLÂSOK NAGY GYORGY DR.

ÉS BÉLDY BÉLA DR. ELÔADASAIHOZ

Hokky Kàroly nagyra értékeli Nagy Gybrgy dr. rendkivul
érdekes elôadâsât, mégis kijelenti, hogy vele nem mindenben
ért egyet, mert szilârd meggj'ôzôdése, hogy

Magyarorszâgot etnikai alapon
a kiilonbôzô nemzeîiségek kdzott felosztani nem lehet.

Ennek igazolâsâra râmutat, hogy a tôrténelmi Magyaror-
szâgon 3786 egy-, 4391 két-, 3247 hârom-, 2234 négy-, 167 ôt-, 21
hat- és 2 hétnyelvû kozôsség volt. Felteszi a kérdés, lehet-e
ilyen komplexumot ûgy felbontani, hogy az igazsâgos legyen?
Magyarorszâg olyan fôldrajzi egység, amelyhez hasonlô nincs
és amelyet tartôsan megbontani nem lehet. Ferrera olasz tôr-
ténetirôt idézi, aki megâllapitotta, hogy bârmit csinâlnak Ma-
gyarorszâggal, az mindig visszatér arra az ùtra, amelyen a
maga foIdrajzi egységével haladnia kell.

De Magyarorszâg tôrténelmi egység is, amelyet Izrael ese-
tében, ahol pedig mâr igen régen megszûnt a tôrténelmi foly-
tonossâg, figyelembevettek. Miért ne lenne figyelembevehetô
ez Magyarorszâg esetében is? Magyarorszâg ezen kiviil hadà-
szati egység is. Vitéz Kovàcs Gyula volt altâbornagy 1960. âp-
rilis mâsodikân elôadâs keretében katonai szaktekintélyek vé-
leményére hivatkozva kimutatta és bebizonyitotta, hogy Eurô-
pa védelme szeirrpontjâbôl a Balti-tengertôl a Fôldkôzi-tenger
keleti partjâig terjedô teriilet katonai sùlypontja a Kârpâto-
kon nyugszik. Amikor tehât a csehek Kârpâtaljât âtengedték
az oroszoknak, Kôzép-Eurôpa stratégiai értékét semmisitet-
ték meg, ami egész Eurôpâra kihat. Béldy Béla dr. elôbbi elô-
adâsa pedig arrôl tesz bizonysâgot, hogy Kôzép-Eurôpa gaz-
dasâgi erôinek kôzpontjâban is Magyarorszâg âll. Magyaror
szâgot tehât — a hozzâszôlô véleménye szerint — mindenkép-
pen vissza kell âllitani régi integer formàjâban és csak ami
kor ez mâr megtôrtént, akkor târgyalhatunk az egyes nemzo-
tiségekkel.



Nt. Ludwig Artûr dr. a pânszlâvizmussal kapcsolatban ar-
ra mutât râ, hogy az nem orosz termék, hanem két szlovâk
(tôt) értelmiségi, Jan Kollâr és Pdl Safarik személyes alkotâ-
sa. Nevezettek lutherânus lelkészi mivoltânak megfclelôen
— a pdnszldvizmusnak elôszôr vallâsos jellegii vetiiletével ta-
lâlkozunk. A pânszlâvizmus poUtikai vetulete csak jôval ké-
sôbb, 1848-ban, a prâgai pânszlâv kongresszuson jelentkezett.
Tudnunk kell még azt is, hogy sem a szlovâkok, sem mas
nemzeti kisebbségi csoportok esetében eleinte a nacionaliz-
mus (nemzeti eszme) jelenségével csoport-alapon nem talâl-
kozimk. A cscport-nacionalizmus jôval késôbb alakult ki: a
nacionalizmus demokratizâlôdâsi folyamata eredményeként és
a kôzeledés, valamint a sajtô, meg a népi nyelveknek tanîtâsi
nyelwé avatâsa folytân. Ennek egjâittes eredménye gyanânt
éljûk mi jelenleg a kollektiv nacionalizmus korât és ez egé-
szen mâs, mint az individualista nacionalizmus volt. Az utôb-

bi kérdését tehât nem lehet visszaidézni az elôbbi megi'télé-
sénél. A politikai nemzethez valô tartozâs elôfeltétele ugyanis
a mûltban a nemességhez valô tartozâs volt. A nemességhez
viszont Magyarorszâgon etnikai szârmazâsra valô tekintet nél-
klil bârki tartozhatott, igy a magyar politikai nemzetnek egy-
formân tagja volt a magyar, szlovâk, rutén, horvât, vagy bâr-
mely mâs eredetû nemesség minden egyes tagja.

A kisebbségi kérdés megoldâsa a hozzâszôlô véleménye
szerint — fôképpen rânk, magyarokra vonatkozôlag — nem
lehet mâs, mint hogy a gyakorlati élet kultûrâlis, gazdasâgi
és szociâlis vonatkozâsaiban kôzbsségi érzéseinkkel, nemzeti
ôntudatunkkàl tôltjuk meg. Isten adja, hogy népunk abban az
ûj nagy kôzgazdasâgi egységben, amelynek szukségszerûen
eléje néziink, megtalâlja azt a helyét, amelyen teljes mérték-
ben kifejlesztheti majd a mûltban elhanyagolt kultûrâlis, gaz
dasâgi, szociâlis és politikai lehetôségeit.

Szendrey Tamâs azt a kérdést, mi lehet a magyarsâg sor-
sa az ûj Eurôpâban, nem talâlja ûjnak. Mâr ezer esztendôvel
ezelôtt is ez volt a legéletbevâgôbb magyar kérdés. A Duna-
konfederâciô gondolatât Kossuth is magâévâ tette. Duna-kon-
federâciô azonban nem lehet Magyarorszâg nélkûl, mert a Du-
na-medence sûlypontja Magyarorszâg. Ha Eurôpâban nem is



jâtszhatunk dôntô szerepet, mert vannak nâlunk sokkal na-
gyobb népek, a Duna-medencében mi is fontosak lesziink.

Vitéz Sôlyom Fekete Istvân dr., mint Erdély szulbttje, a
magyar haza hârom nagy ellenségével erdélyi viszonylatban
foglalkozik. Kulonôsen a dâkôromânizmus hâtterére mutât
râ, majd idézi Moldovân Gergely egykori torda-aranyosi-me-
gyei roman nemzetiségu magyar tanfelûgyelô 1894-ben, Ko-
lozsvârott megjelent "Magyarok, românok. A nemzetiségi ûgy
kritikâja" cimû munkâjânak egyes részleteit. Elmondja to-
vâbbâ, hogyan kezdték meg a magyarok rogton a roman el-
szakadâsl nyilatkozat utân târsadalmi téren a jogos ônvédel-
met, amelynek eredménye két éves kiizdelem utân az Erdélyi
Magyar Kozmûvelôdési Egyesulet (EMKE) ônâllô megalaku-
lâsânak és szervezkedésének, 1933-t61 kezdve pedig ûj tagok
gyûjtésének engedélyezése lett. Tapasztalatai alapjân az a né-
zete, hogy nem lehetunk hîve semmiféle egységnek, amig
jogaink telj es helyreâllitâsât el nem értûk. A kiindulâs az "in
integrum restitutio". A lengyelek magatartâsânak megvilâgitâ-
saként Nagy Gyorgy dr. elôadâsâval kapcsolatban utal Ripa
Kàroly dr. volt lengyel fôkonzul igen értékes és komoly ma-
gyar-barâtsâgâra. Ismerteti a hârom chicagoi egyetem (Loyo
la, Northwestern, Notre Dame) tanârainak kozremûkôdésé-
vel rendezett vitât, amelynek keretében Ripa Kâroly dr. nyil-
tan szemére vetette az Egyesiilt Âllamok, Anglia és Francia-
orszâg vezetôinek, hogy cserben hagytâk a magyar szabadsâg
ûgyét és bâtran hangsiilyozta, hogy ez a magatartâs a szôban-
forgo vilâghatalmak orôk szégyene marad.

Bâchkai Béla szeretné, ha a Magyar Talâlkozô valamikép-
pen memorandumot juttatna el a UN politikai bizottsâgâhoz,
amelyben az onrendelkezési jog érvényesitését siirgetné a ke-
leteurôpai âllamok szâmâra is. Mert ez eddig csupân az afri-
kai népek irânyâban tortént meg. Szeretné, ha mindig hang-
sûlyoznânk, hogy nekiink nem az orosz néppel, hanem az
orosz vezetôkkel, az orosz kommunista pârt vezetôivel varmak
ellentéteink. Szeretné, ha a Magyar Talâlkozô elôadâsait a ma-
gyaron kivul angolul is meg lehetne jelentetni. Szeretné, ha
az emigrâciôs életben kialakulna kôzottiink valamiféle meg-
egyezés annak elismerésében, hogy egj'ikiink sem és egyetlen



emigrâcios csoport sem kôvetelheti magànak azt a jogot, hogy
ô a magyar nép nevében beszéljen. Mi csak a n agyar nép
hangjânak hangerôsitôi lehetiink. Végul a hozzâszôlô bejelen-
ti, hogy Tollas Tibor — Kiirthy Tamassai egyiitt — Afrikât jâr-
ja, ahol a magj'ar ûgynek igyekszik barâtokat szerezni. Arra
kéri a jelenlévôket, hogy vigyék magukkal azokat a gondola-
tokat, amelyeket a Magyar Talâlkozô kitermelt és toreked-
jenek azok gyakorlati megvalôsîtâsâra is.

Pataky Szilveszter arra mutât râ, hogy minden jelenséget
és minden emberi magatartâst egészen mâsként lehet elbi'râl-
ni annak megfelelôen, hogy milyen szemszôgbôl, vagy milyen
kapcsolatban nézzûk. Magyarorszâg példâul tagadhatatlanul
fôldrajzi egység — mondjuk — szâzezer év ôta. De ma mér
ez nem olyan dôntôen fontos tényezô — szerinte, — mint
évszâzadokkal ezelôtt volt. A mag>'ar torténelmet is mâsként
tudjâk példâul a szlovâkok, mint mi, mert benniik is, ben-
niink is mâs lelki hatôerôk mûkëdnek a tények rogzitése so-
rân. És ezt a mâs-szerûséget kell nem sajâtosan magyar szem-
pontbôl is megértenùnk.

Fiedler Kâlmân dr. nem fél a valamikor megvalôsulô sza-
bad Kôzép-Eurôpâban kétségtelenûl érvényesiilô szabad vei'-
senytôl. Az emigrâciôban szétszôrt magyarok egyéni verseny-
ben is megâlltâk helyiiket. Az ùj Egyesiilt Kozép-Eurôpâban
nekiink szinte semmiféle politikai garanciâra nincs szùksé-
giink, mert ha tudunk testvérek lenni, ott versenyen klviil
gyôzûnk.

Nàdas Jânos dr. bârmennyire tiszteli is a felkért elôadôk
véleményét, mégis kénytelen kijelenteni, hogy ô vdltozatlanul

a tôrténelmi alapon dit a tôrténelmi jogok feladàsa nélkûl.
Azt hiszi, helyes, ha ennek az âllâspontnak ismételten hangot
ad, mert azt szeretné elérni, hogy a sok-sok vezetô ember, aki
szerte él az egész vilâgon, az itt elhangzott gondolatokhoz fûz-
ze hozzâ a maga gondolatât. Az 'Amerikai Magyar Szovetség'
orszâgos igazgatôsâgi iilésén, Pittsburghban, azt javasolta,
hogy a Szovetség hivjon életre egy széleskorû, nagy kiiliigyi
bizottsâgot, abba hîvja meg mindazokat, akik a magyar kér-
déssel hivatalosan foglalkoznak, akâr tagok, akâr nem tagok.
Mert ebben a vonatkozâsban nem lehet kûlôn utakon jârni.



Elôszor egymâs kôzt kell megkeresnûnk és megtalâlnunk az
azonos célhoz vezetô ùtakat, hogy aztân a legbôlcsebb politi-
kai irânyban, a lehetôségeknek legmegfelelôbben indithassuk
el a magunk munkâjât. Béldy Béla dr. elôadâsa meggyôzte ar-
rôl, hogy ezt a politikai jellegû kiilûgyi bizottsâgot ki kell
egésziteni egy kozgazdasâgi bizottsâggal is, mert amint lât-
juk, a kozgazdasâgi problémâk olyan fontos szerepet jâtsza-
nak, hogy azok a politikaiak mellett el nem mellôzhetôk.

Az a véleménye, hogy bârmilyen jôl megoldjuk is egymâs
kozt a magyar jôvô kérdéseit, az adott pillanatban a nagy-
hatalmak érdeke donti majd el azokat. Aliogy volt bécsi kong-
resszus, lesz egy mâsik kongresszus is. Mert itt annyi politikai
kérdés vâr megoldâsra — nemcsak Eurôpâban, de az egész
vilâgon, hogy feltétleniil szûkség lesz egy olyan hatalmas ap-
parâtus felâllitâsâra, amely képes lesz a pillanatnyi helyzetnek
és a felfogâsnak megfelelô megoldâs kialakitâsâra. Ezért az
lenne a legfontosabb kotelességlink, hogy ha felmértiik a lehe-
tôségeket, akkor a szâz szâzalékos kôvetelés iigyes hangozta-
tâsâval — minden nagyhatalmi érdek mellé odaâllitva a Kâr-
pâtok ôriâsi hadâszati jelentôségét — prôbâljuk meggyôzni
az illetékes tényezôket a magunk âllâspontjânak helyességérôl.

Ismétli, hogy a torténelmi jogok alapjân âll, amelyekért
ezer éven ât vérzett hazânk. Ezek érvényesttése és az orszâg
egysége nélkiil se politikai, se honvédelmi, se gazdasâgi kér-
dések meg nem oldhatôk. Természetesnek talâlja, hogy a nem-
zetiségeknek meg kell adni minden jogot, ami a magyart meg-
illeti. Meggyôzôdése, hogy ezen a téren kevés kivételtôl elte-
kintve lényegileg a mùltban sem volt sok kivânni valô, de ab-
ban a pillanatban, amikor egy heterogén âllamszôvetségbe lé-
piink, a sùrlôdâsok és ellenségeskedések ùjabb lehetôsége fo-
rog fenn âllandôan. A baj — szerinte — csak az, hogy mi, ma-
gyarok ezer év tâvlatâban gondolkozunk, az ônâllôsulô nemze-
tiségek pedig legfeljebb félszâzad nacionalista szemlélete je-
gyében s l'gy alig hihetô, hogy talâlunk alkalmas târgyalô fe-
let, aki a maga nemzetisége nevében komolyan és felelôsség-
gel megegyezhetne veliink.

Kétségtelen, hogy a kiilpolitikâhan a legnagyobb magyar
cél az utôdâllamok felszâmoltatâsa. Ehhez viszont fel kell tud-



nunk mutatni a példâk sokasâgât, hogy ezek az ûj âllamala-
kulatok 40 év alatt nem oldottâk meg vâllalt feladataikat, a
hatâraikon beliil élô magyar ôslakossâg pedig sokkal nagyobb
nyomorban, nélkiilozésben élt, mint a mas nemzetiségûek Ma-
gyarorszâgon bârmikor. Ezért nekiink az emigrâciôban ûgy
kell feldolgoznunk a magyar kérdés minden vonatkozâsâf:,
mintha maris a harmadik béketârgyalâsra késziilôdnénk, hogy
minden adat kész legyen és rendelkezésre âlljon. Ezért ne
kiink rendklviili môdon meg kell tanulnunk megbecsuUn és
tâmogatni egymâst, mert az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki
iiggyel nem foglaikozhatik pusztân egy-egy ember napi egy-két
ôrân ât, mert az semmit sem ér.

Kozgazdasâgi vonatkozâsban az a véleménye, hogy a Bél-
dy Béla dr. elôadâsâban ismertetett kapcsolôdâs erôsiti az erô-
set és gyengfti a gyengét. Mert Magyarorszâg ma lâtszat-
ipari orszâg. A mai mesterségesen felnovelt gyâriparhoz szuk-
séges nyersanyag nagy része kûlfoidrôl érkezik, amely hatal-
mi érdekek kôvetkeztében (pl. a varsôi paktumtôl valô elsza-
kadâs, avagy felszabadulâs esetén) azonnal leâllithatô. Az
ôriâsi kôltséggel felâllitott nagyiizemek és gyârak tehât mârôl-
holnapra munka nélkiil maradhatnak. A kozgazdasâgi jôvô-
nek a magyar kdzgazdasâg érdekében ûgy kell megszervezôd-
nie, hogy ne kûlfoldi erôk, trôsztok nyomjanak le benniinket
ùjra a fôldmûvelésnek arra a mélységére, ahol nem tudjuk a
bûza ârât tartani, miutân az idegen bùza 'domping' âron el
tud jutni Budapestre (mint ahogy ez a hâborû elôtt is nem
egyszer tôrtént).

Hiszi és reméli, hogy a magyar tudâs és szakértelem vé-
gûl is ki tudja munkâlni azokat a kôzos célokat, amelyek-
nek megvalôsitâsa elvisz benniinket a jobb magyar jovôbe.
Ezért szeretné, ha a magyarsâg egyetemessége széles kôrben
hozzâszôlna ezekhez a kérdésekhez, mert a hozzâszôlâsokbôl,
ha ellentétesek is, lâthatô, hogy a magyar iigy nem olyan egy-
szerû. De ha mindnyâjan osszetartunk és anyagilag is tâmo-
gatjuk majd ezeket a rendkiviil fontos tôrekvéseket, a tudo-
mânyos intézeteket, a kutatô munkât, a nyomtatvânyok koz-
zétételét, akkor biztosan elôbbrejutunk. Csakis Igy remélhet-



jûk, hogy a harmadik nagy vilâgmérkôzés utân kovetkezô el-
rendezésben jogos igényeink kielégîtést nyemek.

Hokky Kâroly eredménynek minôsfti a lengyel—magyar
barâtsâg elmélyiilését, noha nehézményeznie kell, hogy ami-
kor az ukrânok Kârpâtaljât kôvetelték, a lengyelek melléjûk
âlltak, holott az ukrânoknak semmi kôzûk sincs Kârpâtaljâ-
hoz. A ruszinokat a magyarsâg vendégekként fogadta be és
vette védelmébe. A ruszinsâg ennek megfelelôen évszâzado-
kon keresztûl a legnagyobb barâtsâgban élt a magyarsâggal s
ennek eredményeként a kuruc szabadsâg ôta a 'gens fidelis-
sima' nevet is kiérdemelte magânak. A lengyelek elfeledték,
hogy Hitler legnagyobb bosszûsâgâra milyen sok lengyelt en-
gedtunk ât Magyarorszâgon, hogy azok Angliâba, Franciaor-
szâgba menekûlhessenek. Elfeledték, milyen sokan talâltak
menedéket Magyarorszâgon is, ahol Balatonboglâron fiû-, Mun-
kâcson pedig leânygimnâziumot létesitettek a magyarsâg bô-
kezû tâmogatâsâval.

Szebedinszky Jenô elmondja, hogy 'Elvetélt nemzedék'
cimmel megfrt cikkében leszogezte mâr, hogy a mâsodik vi-
lâghâborût kbvetô magyar emigrâciô szellemiekben olyan gaz-
dag és tehetségekkel annyira telitett,, amilyen még egyetlen
mâs magyar emigrâciô sem volt. Az elsô Magyar Talâlkozôval
kapcsolatban pedig azt irta, hogy végre kicsillant az érték.
Végre olyanok jutottak szôhoz, akik pallérozott aggyal tud-
jâk, hogy mirôl beszélnek. Âltalâban az értékelmélet alapjân
âll és ezért tudja helyeselni azt a sorrendet, amelyet az el-
mùlt 17 éven keresztûl otthon kôvetkezetesen alkalmaznak,
amikor munkâsokrôl, egyéb dolgozôkrôl (parasztokrôl) és
szellemi dolgozôkrôl (értelmiségiekrôl) beszélnek. Ezen az
alapon nem tudja helyeselni azt sem, amikor itt kint foly-
ton azt hangoztatjâk, hogy a kint élô magyarnak nincs joga
beleszôlni Magyarorszâg jôvôjébe, mert kizârôlag az otthoni
magyarsâg, az otthoni nép akarata lehet dôntô. A kintélô ma
gyarsâg — nemcsak Amerikâban, de az egész vilâgon olyan
értékekkel rendelkezik, amilyenek otthon ma nincsenek, ami-
lyeneket otthon elpusztitottak volna. Versenyparipât nem le
het az eke elé fogni, viszont az igavonô ôkrôt hiâba futtatjâk
versenypâlyân. Ezért hangoztatja, hogy a kùlfôldôn élô ma-
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gyarsâg jogosan dolgozik. A magyar jôvô kimûveléséhez és to-
vâbbi kimunkâlâsâhoz sziikség van arra az osszefogô és erôs,
nagy magyar szellemi erôre, amely kivul esett Magyaror-
szâgon.

Pallôs Lôrânt, mint szorvânyban élô magyar, arra hi'vja
fel a Magyar Talâlkozô figyelmét, milyen fontos lenne meg-
talâlni annak môdjât és lehetôségét, hogy az angolnyelvû lapo-
kat idônkint rendszeresen magyar vonatkozâsû hiranyaggal és
szakcikkekkel lâssuk el. Nagy orômmel ballotta, hogy Tollas
Tibor Afrikâban jâr. Megérdemelné, hogy valamiképpen tu-
dassuk vele: mi, akik itt vagyunk ezen a Magyar Talâlkozôn,
szeretettel gondolunk râ, elismerjiik és értékeljuk nagy mun-
kâjât. Ez azonban még nem elég. Kovessuk is példâjât. Le-
gyiink 'diplomatâk'.

Kaczvinszky Pàl dr. azzal a vâddal kapcsolatosan, hogy
Magyarorszâg (amely — mint koztudomâsû — tobb mint 3000
nemzetiségi iskolât tartott fenn,) elnyomta a kisebbségeket,
mint nemzetiségi vidékrôl szârmazô ember, azt szeretné hang-
sùlyozni, hogy mindig azt lâtta és tapasztalta: a nemzetisé-
gû szârmazâsûak. ha megvolt a képességiik és a kivânt képesi-
tésûk, ugyanolyan magas âllâsokat tolthettek be, mint a szii-
letett magyarok. A tovâbbiakban azt fejti ki, hogy egyes ame-
rikai kûlpolitikai kbrok bizonyâra a yaltai titkos megâllapodâ-
sok miatt nem kivânnak beavatkozni a vasfiiggony mocrôtti
orszâgok sorsâba, hanem inkâbb a békés evoluciôra bizzâk a
jëvô kibontakozâsât. A hivatalos amerikai kiilpolitikânak ma
is ez az irânya. Ezért lâtjâk szivesen és tâmogatjâk hatalmas
osszegekkel a Tito-féle kommunista âllamalakulatot. A ma
gyar emigrâciô ezt az âllâspontot nem teheti magâévâ. Az el-
len harcolnia kell a felvilâgositâs minden eszkozével. Ki kell
mutatnia, hogy egy dunamedencei egyesulés jôval hatâsosabb
és megbi'zhatôbb szovetséget jelentene. Ezen keresztul ugyan-
is Magyarorszâg szabadsâgânak mielôbbi visszaâllitâsâra is
tôbb remény, nagyobb lehetôség nyilnék.

☆ ☆ ☆

Az elhangzott hozzâszôlâsokat Bertalan Kâlmdn tanâcsko-
zdsi elnôk kiilôn-kûlon megkoszoni. Az idôkozben érkezô



vendégeket és résztvevôket ugyancsak kiilon-kulon ûdvozli.
A hozzâszôlâsok folyamân felmeriilt vitâs kérdésekre

Nagy Gyôrgy dr. vâlaszol. Ennek elhangzâsa utân Bertalan
Kâlmdn tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond mind az elô-

adôknak, mind a hozzâszôlôknak, mind a résztvevôknek és a
vendégeknek. Bejelenti, hogy az elhangzott javaslatokat Pal-
lôs Lôrânt tanâcskozâsi jegyzô kôzremûkodésével feljegyezte
és azokra az Allandô Titkârsâg figyelmét felhivja, majd az
ulést berekeszti.



A MÂSODIK MAGYAR TALÂLKOZÛ
HARMADIK NAPJA

— 1962. november 24. —

A mâsodik Magyar Talâlkozô harmadik tanâcskozâsi nap-
jân, 1962. november 24-én, szombaton d.e. 10 ôrakor Nàdas
Jdnos dr. bemutatja az elsô elôadôt, Bâcskai H. Bêlât, a "Nem-
zetôr" alapîtôjât, a Szabadsâgharcos (Nemzetôr) Vilâgszovet-
ség egyik legtekintélyesebb vezetô-tagjât, aki nem azonos a
mâsik Bâchkai Bélâval, az Amerikai Magyar Szôvetség kôz-
szeretetben âllô fôtitkârâval, majd javasolja, hogy a tanâcsko
zâsi elnok tisztére Szâsz Emil dr.-t, a tanâcskozâsi jegyzô tisz-
tére pedig Kovâcs Lajos dr.-t vâlasszâk meg.

Miutân a jelenlévôk a javasiatot egyhangùlag elfogad-
tâk, Szâsz Emil dr. tanâcskozâsi elnok ùdvôzli a megjelente-
ket és Bâcskai H. Bêlât felkêri elôadâsânak megtartâsâra.

MAGYARORSZÂG PROBLÉMÂI A FELSZABADULÂS UTÂN

Bâcskai H. Béla elôadô ûgy êrzi, a magyar emigrâciô szel-
lemi forradalma van szuletôben. A Magyar Talâlkozô kezde-
ményezêsêben ugyanazt a szellemi erjedést lâtja, amely az
1956-os forradalom elôtt otthon a bortonôkben és a bânyâk
mélyén induit meg. Arra a kêrdésre, van-e jogunk Magyar-
orszâg problêmâirôl a felszabadulâs utân, avagy mâs ki-
fejezéssel: a kommunizmus csôdje utân az emigrâciôban be-
szêlnûnk, azt feleli, hogy ez nemcsak jogunk, hanem kôteles-
ségiink is, mert az oszthatatlan magyarsâg tagjai vagyunk é.s
az otthon elvârja tôlûnk, hogy ezekrôl a kêrdésekrôl gondol-
kozzunk. Mi amûgyis szabadsâgban éliink ês Igy szabadon



megvitathatjuk a kérdéseket s amellett kipuhatolhatjuk a nyu-
gati rendezô szândékokat s a magyar problémâkat a nyugati
viszonyok szemszogébôl tudjuk megitélni és megvilâgitani. Tu-
domâsul kell azonban venniink, hogy mi csak tanâcsot adha-
tunk. A vezetôket majd a szenvedô haza vâlasztja kl azok kô-
ziil, akik neliezebb sorsot, a bôrtont, az elnyomâst, a szenve-

dést, a tûlélést vâlasztottâk.

Torténelmi tényként szôgezi le, hogy 1956. oktôberében a
magyar forradalom gyôzôtt. A szellem, a lélek diadalmasko-
dott az anyag felett s ha a szabad vilâg legalâbb olyan hatâ-
rozottsâgot mutatott voina, mint a kubai helyzetben, akkor
ezt a Magyar Talâlkozôt mâr nemcsak lélekben, de fizikailag
is Budapesten tarthatnânk. A kovetkezôkben megprôbâlja fel-
vàzolni fôbb vonâsokban, hogyan gondoikoztak a forradalom
gyôzelmes napjaiban, milyen ùton akartak elindulni és milyen
ûtat kovetnének, ha ismét a szabadsâg birtokâba jutnânak.
Mielôtt azonban ehhez hozzâfogna, szeretné hangsùlyozni, hogy
1956-ban a magyarsâg ôrâk alatt megdôntôtte a kommunista
diktatùrât és elvetette s elveti ma is a kommunizmus minden
formâjât.

Alkotmânyos kérdések

A magyar nép a tobb-pârt-rendszeren alapulô, demokrati-
kus koztârsasâg hive. A magyarsâg egyébként ragaszkodik
nemzeti hagyomânyaihoz és szimbôlumaihoz. Nem mondott le
azokrôl és nem mond le akkor sem, ha a kôztârsasâgi âllam-
formât vâlasztja is. A Szent Koronât, a Szent Jobbot ôrôk
nemzeti szimbôlumok gyanânt, ereklyeként tiszteli. Megvan a
lehetôség arra, hogy a Szent Korona tanât beépithessùk egy
kôztârsasâgi alkotmânyba is, mert csupân formai kérdés, hogy
példâul a kôztârsasâgi elnôk a Szent Korona elôtt tegye le es-
kûjét. Oktôber utolsô napjaiban mâr felmerult az alkotmâny-
môdositâs lehetôségének gondolata. Az volt a vélemény, hogy
a kôztârsasâgi elnôkôt maga a nép vâlassza s a kôztârsasâgi
elnôknek legyen joga a miniszterelnôk kinevezésére, aki vi-
szont kormânya tagjait maga vâlaszthatnâ ki. A kormâny tag-
jainak kinevezését a parlamentnek kellene jôvâhagynia.



A parlament ismét két hâzbôl tevôdnék ôssze. Az alsô-
hâzban foglalnânak helyet az orszâggyûlési képviselôk, aki-
ket a pârtok jelôltjeibôl az orszâg népe vâlasztana meg terii-
leti egységek, vâlasztâsi teriiletek szerint. A felsôhâzban kap-
nânak helyet a kiilônbôzô szakmâk, iparâgak, foglalkozâsi ko-
rôk képviselôi arânyuknak megfelelôen, de szintén vâlasztâs
alapjân. A felsôhâz egynegyed részben meghivott képviselôk-
bôl âlina. Ezek felét a kôztârsasâgi elnôk, mâsik felét a kép-
viselôhâz hivnâ meg a mûvészek, szakszervezeti vezetôk, tudô-
sok és egyhâzi vezetôk kôziil.

Fôldbirtokreform

A felszabadulô orszâg legsûlyosabb problémâja az elô-
adô megâllapîtâsa szerint — a foldbirtok, a fôldbirtokok tu-
lajdonjogi helyzete és az âtfogô foldbirtokreform megoldâsa,
amely a zôkkenômentes âtâllâst és a mezôgazdasâg ûjjâszer-
vezését hivatott meginditani. A forradalom alatt az volt a jel-
szô: fôldet, gyârat vissza nem adunk! Ezért: foldbirtokosaink-
nak tudomâsul kell venniiik, hogy birtokaikat a felszabadulâs
utân sem kaphatjâk vissza. De a parasztsâg helyesnek tartja,
hogy a volt tulajdonosok valamilyen formâban kârpôtlâst
kapjanak. A forradalom alatt mindenki szukségesnek lâtta az
âtfogô, ûj fôldbirtokreformot, amelyben lehetôség adôdik eset-
leg arra is, hogy 500 holdig részleges visszajuttatâs tortén-
nék olyan fôldbirtokosok részére, akik maguk foglalkoznânak
fôldjlik szakszerû megmûvelésével.

A kommunistâk a telekkonyvek egy részét megsemmisitet-
ték. A birtokhatârok elmosôdtak. A paraszti birtokok ûjra-
rendezése, a mezôgazdasâg tallpraâilltâsa a felszabadulâs utân
Magyarorszâg elsôdleges és legsûlyosabb problémâja. Az ûi
fôldbirtokreform keret-tervének elkészitése egyik legfontosabb
feladatimk.

A szôvetkezeti gazdâlkodâsnak az ônkéntesség alapjân sok
hive van Magj'arorszâgon. Ezért a jelenlegi kényszer-szôvetke-
zeteknek meg kell majd adni a lehetôséget, hogy onkéntes
szôvetkezetekké alakuljanak ât, vagy a foldbirtok felosztâsa
esetén csak az értékesitésre tômôriiljenek a szôvetkezetbe.



Gyâripar

A magyar munkâssâg — az elôadô szerint — kezdetben
helyeselte a gyâripar âllamosftâsât. De amikor mindenki a
kommunista diktatùra alkalmazottja lett, megvâltoztatta né-
zetét. A forradalom idején napok alatt megallapitotta a gyâri
munkâstanâcsokat, a gyârakat târsadalmi tulajdonba, a gyâ-
rak vezetését pedig a maga kezébe vette. A magyar nép — a
munkâssâg is — a kdzjô àltal korlàtozott magântulajdon elve
alapjàn âll és akar âllni. Âltalânos kôzfelfogâs, hogy az âllam-
nak nem feladata ipari vâllalatok vezetése. Az âllam feladata
csupân a lehetôségek. a koordinâciô megteremtése a târsa
dalmi rétegek hatâsos egyiittmûkôdése érdekében. Az âllamo-
sitâst a magyar kozvélemény csak olyan iparâgak esetében
lartja helyesnek és szukségesnek, amelyek monopolisztikus
jellegegel birnak. A posta, a vasût, a bânya- és energiatermelô-
iizemek âllamositâsât mindenki helyesli.

Kozgazdasâgi tény, hogy az âllami ûzemek nem tudnak
olyan gazdasâgosan termelni, mint az olyan iizemek, amelyek
az egyéni kezdeményezés szâmâra is ûtat nyitnak és amelyek-
ben az âllami biirokrâcia nem érvényesûlhet. Ezért még az âl-

lamositott kôzuzemekben is teret kell engedni az egyéni kez-

deményezésnek és a minimumra kell csokkenteni az âllami
ellenôrzést.

A magyar munkâssâg jôzan tbbbsége nem tartotta helyes
nek, hogy minden gyârat, sot kisûzemet is âllamositottak. A
kôzkivânsâg az, hogy a gyârak târsadalmi tulajdonba keriil-
jenek, de a gyârtulajdonosok valamilyen formâban (akâr âl
lami kotvényekkel, akâr gyâri részvényekkel) kârpôtlâst kap-
janak.

A târsadalmi tulajdonba-vétellel a "tiéd a gyâr, magad-
nak dolgozol" hamis kommunista frâzisa igazi értelniet kap.
A gyârak részvénytârsasâgokkâ alakulnak s a gyârak alkalma-
zottai beosztâsainak megfelelôen részesednek a részvények-
bôl. A részvényesek vâlasztjâk meg a legkitunôbb szakembe-
rekbôl a gyâri munkâstanâcsot, amelynek elnoke vezérigaz-
gatôi jogkort kap a gyâr vezetésére, hogy azt a leggazdasâgo-
sabban tudja irânyitani.



Munkâstanâcsok

A marxizmus legnagyobb tévedése, hogy a termelésben
csak a munka és a tôke szerepét ismeri el. Az egyéni kezde-
ményezésl a szen'ezést figyelmen kivul hagyja. Ennek kôvet-
keztében az ûj feladatok elôtt âllô iparnak az automatizâlâs-
sal, a fokozôdô termeléssel és a munkanélkiiliséggel kapcsola-
tos problémâit megoldani nem tudja. A tulajdon-viszonyok-
ban és a termelési médszerekben tehât ûj utakat kell keresni.

A magyar forradalom bebizonyi'totta, hogy a munkâssâg
magâénak vallja az ôrok emberi és magyar eszményeket, meg-
mutatta nagyszerû szervezettségét. A munkâstanâcsok mâr a
forradalom rôvid napjaiban megtalâltâk a kivezetô ûj uta
kat. A kôzponti munkâstanâcs igazolta, hogy a munkâssâg a
magyarsâg eg\'ik vezetô târsadalmi rétege. A szabadsâgharcos
csoportok és a forradalmi nemzeti bizottsâgok mellett a koz-
ponti munkâstanâcs képviselte az igazi néphatalmat és mû-
kôdése a munkâsmozgalomnak teljesen ûj ûtat mutatott.

A november 4-i orosz orvtâmadâs utân a munkâstanâcsok

voltak az ellenâllâs vezetôi és védôbâstyâi. A Kâdâr-kormâny
csak hosszû honapok utân — bebôrtonzésekkel, terrorral —
tudta ellenâllâsukat einyomni.

Kulpolitikai semlegesség

A magyar nép szeme elôtt kulpolitikai vonatkozâsban
Svâjc és Ausztria semlegessége lebeg. Nagy Imre a kozvéle-
mény nyomâsâra jelentette be Magyarorszâg semlegességét.
Tévedés, hogy az oroszok emiatt a bejelentés miatt tértek visz-
sza, mert tudtâk, hogy a nyugati hatalmak Szuezzel tôrôdnek
és kipuhatoltâk, hogy a Nyugat sokkal gyâvâbb annâl, mint
hogy hû legyen eszményeihez és ônzetlenûl tâmogassa a ma
gyar nép kûzdelmét. Ezért a magyar forradalom briitdlis le-
tiprâsa a Szovjet és a szabad vilâg kormànyainak egyiittes
erkdlcsi veresége.

A forradalom vezetô csoportjai a forradalom gyôzelmes
napjaiban is jôzan, reâlis kulpolitikai érzéket ârultak el, ami-
kor kijelentették, hogy nem akarnak oroszellenes politikât



kezdeni, hogy nem a gyûlôlet, hanem az egyiittmûkôdés poli-
tikâjât akarjâk folytatni. A magyar nép a felszabadulâs utân
sem keresi a bosszû és gyûlolet politikâjât, hanem a helyes
gazdasâgi és kultûrâlis kapcsolatokat igyekszik kiépiteni. Ez
egyùttal gazdasâgi sziikségesség is. Hiszen a magyar kûlkeres-
kedelem legnagyobb szâzalékât a Szovjetimiô kôti le s igy az
oroszokkai valô teljes szaki'tâs a felszabadulâs esetén sem le-
hetséges. A magyar nép azonban kôvetelte és kôveteli a kiil-
kereskedelmi szerzôdések felûlvizsgâlâsât, mert azok jelenleg
nem egyebek, mini a modem rabszolgasâg, a legteljesebb
gazdasâgi kizsâkmânyolâs megteremtôi és biztositôi.

T rianon

A magyar forradalom kovetelései kôzôtt nem szerepelt az
elszakitott magyar terûletek kôvetelése. Ennek oka — az elô-
adô szerint — az volt, hogy a magyarsâg reménykedett: a
tobbi csatlôs âllam is kôveti a lengyel és magyar példât, kb-
zos erôvel râzzâk le a kôzôs zsarnoksâg bilincseit és ennek

megtbrténtével osszeûlhetnek, hogy rendezzék a maguk prob-
lémâit. A magyarsâg tisztâban van azzal, hogy a trianoni béke:
elszakitott magyar véreink sorsa, annak kérdése tehât mind-
annyiunk fâjô kérdése. Azt, hogy a trianoni békeszerzôdés
sûlyos igazsâgtalansâgokat kdvetett el velûnk szemben: nem-
csak mi tudjuk és érezziik, hanem a szomszéd népek emig-
râciôinak vezetôi is belâtjâk. A kôzbs sors, a kôzbs elnyomâs
kôzelebb hozott velûk benniinket. Meg kell tehât fognunk
egymâs kezét, kôzosen kell dolgoznunk orszâgaink felszaba-
ditâsân s annak megtorténte utân minden szenvedély nélkûl,
a tovâbbi egyiittmûkôdés szellemében kell sérelmeinket meg-
târgyalnunk. Elsôsorban a jôvôbe kell néznûnk és nem a mùlt-
ba. Az egyûttélés tényét kell alapul vennûnk és az egyiitt
mûkôdés eredményes lehetôségeit kell keresniink és meg-
talâlnunk.

Ônrendelkezési jog

Ha a demokrâcia hivei vagyunk és a keresztény eszmék
alapjân âllunk s a jelenlegi eszmeâramlatra, az ônrendelkezés



jogâra hivatkozunk, akkor elsô lépésként meg kell szavaztat-
nunk a Felvidék, Erdély, Délvidék és Horvâtorszâg lakossâ-
gât, akar-e 1. Csonka-Magyarorszâghoz csatlakozni, 2. a jelen-
legi helyzetben megmaradni, vagy 3. onâllô (autonôm) terii-
let lenni? Mint alapelvhez szigorùan ragaszkodnunk kell a
legteljesebb emberi szabadsâgjogok biztositâsâhoz, a tobb-
nyelvû hivatalos kormânyzâshoz és kozigazgatâshoz, tovâbbâ
az egyes orszâgok és ônâllô teriiletek hatârainak szabad (ùt-
levél és vizum-kényszer nélkiil valô) âtlépéséhez.

A népszavazâs utân kôvetkezô lépésként a gazdasâgi és
kultùrâlis egyiittmûkôdés kiépltésérôl kellene gondoskodni az
autonôm teriiletekkel s ezeken keresztiil a szomszéd népek-
kel, majd késôbb Lengyelorszâggal és a Balkân-âllamokkal.
Végûl meg kell tenniink a sziikséges lépéseket az Egyesiilt
Eurôpai Allamokhoz valô csatlakozâsunk érdekében.

A kommunizmus csôdje

Befejezésként az elôadô arra mutât râ, hogy a kommu
nizmus eszméje csôdot mondott, mert a jôzan gondolkodâsû
ember elôtt kétségtelen, hogy az emberiség elôtt allô problé-
mâkat megoldani nem tudja. A magyarscig lâzadâsa az egész
emberiség lâzadâsa volt 1956. oktôberében, amely megmu-
tatta, hogy a szabadsâg eszméje milyen ôriâsi feladatok meg-
oldâsâra képes. Nekûnk, akik szabadsâgban éliink, meg kell
mutatnunk, hogy tudunk szivôsan, okosan dolgozni az otthon
felszabadltâsâért és az otthoniakra vârô feladatok megoldâ-
sâért. Hârom irânyelvet ajânl a Magyar Talâlkozô résztvevôi-
nek figyelmébe: 1. Illyés Gyulât idézi: 'Nem az szâmit, ôcsémi,
honnan jôssz, hanem az, hogy hovâ mégy'. 2. Idegen elôtt
magyarrôl csak jôt mondjunk, vagy semmit. Tôbb esetben
bebizonyosodott, hogy a magyarsâg ûgyéért onfelâldozôan dol-
gozô honfitârsainki-ôl fizetett bérencek râgalmakat terjeszte-
nek. Az ilyen râgalmak tovâbbadôja — bârmennyire hans-
sûlyozza is a hazafisâgât — a magyar ugy ârulôja. 3. Idézi
Tollas Tibor megâllapitâsait: Budapestig egy az ûtunk. Ezért
egymâs kezét akkor is meg kell fognunk, ha nézeteink elté-
lôk is. Teremtsiink akciô-egységet!



Szàsz Emil dr. tanâcskozâsi elnôk megkoszoni Bâcskai H.
Béla elôadàsât, majd felkéri Baradlay Bâlintot kiegészitô elô-
adâsânak megtartâsâra.

☆ ☆ ☆

Baradlay Bdlint azzal a kijelentéssel kezdi elôadâsât,
hogy nézetei Bâcskai H. Béla nézeteivel ûgyszolvân minden
lényeges kérdésben majdnem azonosak, ezért azt csak itt-otl
szeretné par gondolattal kiegészi'teni.

Ki hivatott a vezetésre?

Az elôadô értesiilése szerint az emigrâciônak egyik igen
sokat vitatott kérdése, hogy ki lesz hivatott vezetni és irânyî-
tani a felszabadult otthoni magyarsâgot. A feleletet a bibliai
szôlôtô és szôlôvesszô hasonlatâval kell megadnunk. Az ott-
hon a szôlôtô, az emigrânsok a levâgott szôlôvesszôk. Ma
gyar szempontbôl csak annyit ériink, amennyi kapcsolatot
tudunk fenntartani az otthonnal. Természetes, hogy ez a leg-
jobb esetben is csak igen kis mértékben lehetséges és ez a
kevés lehetôség is folyton csôkken, ahogy az idô mûlik. Ezzel
a csokkenéssel egyenes arânyban veszitjuk al a jogot is ahhoz,
hogy a felszabadulô haza életébe beleszôlhassunk. A legtôbb
emigrâns abba a hibâba esik, hogy olyannak képzeli el hazâ-
jât, mint amilyen az akkor volt, amikor elhagyta. Nekiink
nem szabad ebbe a hibâba esniink. Tudomâsul kell vennûnk,
hogy nemcsak 1945 és 1948 felett haladt el az idô, de mâr
1956 lelkiilete is a mùlté.

Az 1956-os szabadsâgharc célja

Nem szabad elfelejteniink, hogy az 1956-os szabadsâgharc
csupân korlâtozott célért kûzdôtt. Egy kicsivel tôbb autonô-
miât és egy kicsivel nagyobb kenyeret akart az idegen elnyo-
môtôl kicsikarni. Fegyveres harc nem volt az eredeti tervben.
Akkor sem gondolt egyetlen jôzaneszû szabadsâgharcos sem
arra, hogy pârezer magyar munkâs és diâk — ûgyszolvân
puszta kézzel — katonai gyôzelmet tud aratni egy sokmilliôs,
âllig felfcgyverzett hadsereg felett, vagy ellen, amikor Gerôék



végzetes politikâja nyomân vér folyt a pesti utcâkon. Az olt-
honi magyarsâg csak egy kis részlet-sikerért harcolt 1956-ban
es azt remélte, hogy ez a kis részlet-siker a nemzetkozi poli-
tika szinpadân elég lesz ahhoz, hogy az idegen einyomôt en-
gedmények tételére kényszeritse.

A "fasiszta felkelés" vâdja

A szabadsâgharc vâzolt jellege és célja folytân mindvégig
gondosan ûgyelni kellett arra, hogy az elnyomô iiriigyet ne
kapjon a beavatkozâsra. Mindenki, aki csak egy kicsit ismer-
te a Szovjetuniôt, jôl tudta, hogy ha a szabadsâgharcra râ
lehet sûtni a 'fasiszta felkelés' bélyegét, ha legalâbb lâtszô-
lag bizonyitani lehet, hogy a szabadsâgharcot kiilfôldrôl beszi
vârgott fasisztâk szervezték és vezetik, akkor az oroszok a ma
gyar forradalmat klméletleniil eltapossak. Ezt félreérthetetle-
nûl igazolta a 'Pravda' és az orosz râdiô, amely mâr oktôber
27-én 'fasiszta felkelés'-rôl beszélt Magyarorszâgon. Megitélé-
se szerint az emigrâciônak is ûgyelnie kell arra, hogy ezt az
alaptalan vâdat utôlag râ ne siithessék az 1956-os szabadsâg
harcra.

ÂUamforma és gazdasàgi rendszer

Az âllamformâval kapcsolatban az elôadô helyesnek tart-
ja a kérdés behatô tanulmânyozâsât, de csak mâsodrendû
feladatnak tekinfi azt. Szerinte iigyelni kell arra, hogy az ez-
zel kapcsolatos vita megosztô hatâsa akciô-képtelenné ne te-
gye az emigrâciôt az elsôdleges cél, a haza fuggetlenségének
visszaszerzése szolgâlatâban.

A gazdasàgi rendszerrel kapcsolatban az elôadônak az a
véleménye, hogy a magyar nép, amint erre lehetôsége nyilik,
egyformân elutasitja mind a laissez fair kapitalizmust, mind
pedig a kommunizmust és egy kevert kapitalista-szocialista
rendszert honosit meg. Ennek a kevert gazdasàgi rendszernek
lermészetesen sokféle szmârnyalata képzelhetô el egyrészt a
szovjet befolyâs nagysâgâtôl, mâsrészt a Nyugati tôke be-
âramlâsânak mértékétôl fûggôen, ami nélkûl komoly gazdasâ-



gi fellendûlés nehezen képzelhetô el Magyarorszâgon. Meggyô-
zôdése, hogy a fôldbirtokreform ônmagâban még nem sokat
segît a jôvôben sem. Komolj', specializâlt ipar nélkûl, amely
vagy hazai nyersanyagokra épiil, vagy olyan magyar adottsâ-
gokra és képességekre, amelyek a vilâgpiacon is versenyké-
pessé tudja tenni: a magyar népnek sohasem lehet a nyugati
népekhez hasonlé életszmvonalat biztositani. Nem szabad el-
teledniink, hogy amikor a vilàg leggazdagabb âllama, az Ame-
likai Egyesûlt Âllamok tbbb mint szâz stratégiai nyersanyagot
importai és raktâroz hâborû esetére, a Kârpât-medence vala-
mikor tokéletes gazdasâgi egységének jelentôsége — legalâbb
is gyengiilt.

A magyarsâg biolôgiai térvesztése

Az elôbbi megâllapitâssal az elôadô eljutott az utolsô
problémâhoz, amelyet még érinteni akar: a trianoni kérdés-
hez. Elôszor Deàk Ferenc szavait idézi: "Amit erô és hatalom

elvesz, azt az idô és kedvezô szerencse ismét visszahozhatjâk".
Ehhez, mintegy kiegészitésiil, hozzâfûzi Kossuth Lajos megâl-
lapitâsât: "A jogot, melyet az erôszak elveszen, vissza lehet
szerezni, de az, mirôl a nemzet maga lemondott, veszve van."
Mindkét megâllapitâs ma éppen olyan idôszerû, mint kôzel
szâz évvel ezelôtt volt. A trianoni kérdés lényege azonban nem

politikai és nem kôzgazdasâgi, hanem biolôgiai kérdés. Tria-
non a magyarsâgot igen drasztikus és brutâlis môdon râéb-
resztette arra a tényre, amelyet addig nem akart tudomâsul
venni, hogy a Kàrpât-medencét biolôgiailag elvesztette. Ez a
csatavesztés mâr Mohâcsnâl kezdôdôtt, amikor a tôrôk elôtt
megnyilt a lehetôség a nemzet nagyrészének lemészârlâsâra,
rabszijra fûzésére. Késôbb ezt a csatavesztés tragikusan foly-
tatôdott az egykével és az egysével, tovâbb a nincstelenek
szâzezreinek kivândorlâsâval. A Trianon elôtti utolsô nép-
szâmlâlâskor, 1910-ben, a Kârpât-medence lakossâgânak mâr
csak 54.4 szâzaléka volt magyar.

És hogy ennek a szomorù tendenciânak még a keserû
trianoni tapasztalatok utân sincs vége, sot az még megdôb-
bentôbb, mint valaha volt, bizonyitja az a tény, hogy Magyar
orszâgon évrôl-évre 200.000 magzatelhajtâs tôrténik. Magyar-



orszâgnak jut az a szomorû elsôség, hogy a szïdetési arâny-
szâm majdnem itt a îegalacsonyabb az egész vilâgon. Ha ez a
nemzeti ongyiikossâg tovâbbra is igy tart, akkor a magyarsâg
lassan mâr a csonka orszâgot sem tudja benépesîteni és meg-
nyi'lik az ùt az ùjabb Trianon felé.

A jeJenlegi kôriilmények kozôtt az elôadô szerint a leg-
bôlcsebb, ha a nemzet fiiggetlenségének visszaszerzésén és a
nép (a magyarsâg) megerôsitésén fâradozunk és ha ez a ket-
tô megtôrtént, akkor a kornyezô âllamokkal valô târgyalâsok
ùtjân és népszavazâssal prôbâljuk a magyarlakta teriileteket
visszaszerezni. Azokat a teriileteket, amelyeket ilyen ùton nem
lehet visszaszerezni, kôzelebb hozhatjuk a hazâhoz ùgy, hogy a
kôrnyzô âllamokkal és mâs âllamokkal valô federâciôkon ke-
resztiil az orszâghatârok elmosôdâsât mozditjuk elô. Meg kell
barâtkoznunk azzal a gondolattal, hogy a magyarsâg boldogu-
làsa fôként azon niûlik, mep.nyire tud gazdasdgilag és politi-
kailag egyuttmûkôdni a kornyezô népekkel. Hogy ez nem le-
hetetlen, a német—francia viszony alakulâsa elég jôl bizonyitja.

☆ ☆ ☆

Szâsz Emil dr. tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond Ba-
radlay Bâlintnak, majd a hozzâszôlâsra jelentkezôk szâmâra
nyitja meg a vitât.

HOZZÂSZÔLÂSOK BÂCSKAI H. BÉLA
ÉS BARADLAY BÂLINT ELÔADASAIHOZ

Acsay Dénes dr. a semlegesség kérdésével kapcsolatban
megjegyzi: nem elég, ha egy orszâg magât semlegessé nyilvâ-
m'tja. Nemzetkozi-jogi elismerés is sziikséges ahhoz. De még
ez sem elegendô. A nemzetkôzi-jogilag elismert semlegességet
tiszteletben is kell tartani. Magyarorszâgra nézve nem lâtja
egészen biztosnak, hogy annak semlegességét elismerjék. És
nem egészen biztos az sem, hogy hâborû esetén, amikor va-
lamelyik nagyhatalom a feje fôlôtt ossze akar csapni egy mâ-
sik nagyhatalommal, betartja-e a formailag esetleg biztositott
semlegességet.



A népszavazâs sikere érdekében mindenekelôtt az akkor
létezô Magyarorszâgon olyan vonzô dllapotokat kell teremte-
ni, amelyek a szavazôk sziv-hangja mellett azok értelmének
hangjât is megszôlaltatjâk. De sok mâs kérdés is felmeriil
még. Ki szavazhat? Mikor és hol kell sziiletnie, hol és miôta

kellett élnie annak, aki szavazhat? És hânyadlk nemzedék
utân lehet még szavazni?

Kovâcs Lajos dr. meggyôzôdése szerint az emigrâciéban
élô magyarok ki tudnànak vâlasztani egy olyan — kbztisztelet-
ben allô férfiakbôl allô tanâcsot, ainelyiknek âllâsfoglalâsât,

ùtmutatâsât a részlet-feladatok szolgàlatâra hivatott aprô
egyesuletek — legalâbbis nagjo^onalakban — elfogadnâk.

Magyarorszâg semlegességének kérdését rendklviil fon-
Tosnak és dôntô jelentôségûnek lâtja. A magyarsâg a szlâv
és a germân tenger kôzt az iitkôzôpont szerepét csak semle-
gességgel tudja betôlteni. Erre elsôsorban politikai, mâsod-
sorban gazdasâgi szempontbôl van elengedhetetleniil szûkség.
A semleges Magyarorszâg kialakltâsa utân a magyarsâg biz-
tosan be tudnâ tôlteni azt a hivatâsât, amelyet korâbbi tôr-
téneti szereplése folyamân a kisebbségek irânyâban betôltôtt.
A teriileti autonômiâk gondolatâval kapcsolatban hangsûlyoz-
za, hogy Erdélyre valô jogigényiinkrôl le nem mondhatunk,
de a jelenlegi helyzet figyelembevételével feltétleniil helye-
sebbnek lâtszik, ha onâllô erdélyi âllamisâg alakulhatna ki.
mondjuk kôzôs român—magyar nyelvhasznâlattal. Szerinte
a jovô fejlôdése megmutatnâ a helyes és végleges megoldâs
lehetôségét.

A fiiggetlen Magyarorszâg gazdasâgi âtalakulâsâra vonat-
kozôan arra hivja fel a figyelmet. hogy Magyarorszâg tulaj-
donképpen tàjgazdasàgokra oszlik. Dél-Somogy pl. a diôter-
melés, Szatmâr a szilvatermelés, Nagykôrôs az uborkaterme-
lés hazâja. A kecskeméti barack és a szegedi paprika, meg a
makôi hagyma szinte vilâghirû. Ha ezeket a tâjgazdasâgokat
olyan szôvetkezetek létesitésével, amelyek csak az értékesités
és a hitelszerzés kérdéseinek megoldâsâra tôrekednének, ât-

fogô nemzetgazdasâgi egységbe tudnâk tômôriteni, a legked-
vezôbb megoldâs lenne.

Nagy Gyôrgy dr. azt hangsûlyozza: nem szabad megfeled-



kezniink arrôl, hogy a magyarlakta teriileteknek vissza kell
témiôk. Nem âlltathatjuk magunkat azzal, hogy egy Egye-
siilt Duna-medence, vagy Kârpât-medence, vagy Kozép-Euro-
pa, vagy akâr az egész Egyesiilt Eurôpa keretein beliil a ha-
târok ùgyis eltûnnek. Talân eltûnnek, de csak hosszû évek
mùlva. Nem szabad tehât ezt a végsô célt, mint alap irânyel-
vet elfogadnunk, mert kozben ott, ahol mâr Trianon 6ta pusz-
tul, megint elpusztul a magyarsâg. Az, hogy biztositanânk a
teljes nemzetiségi jogokat, nem sokat jelent, mert a trianoni
szerzôdésben is kikotôtték a nemzetiségi jogok tiszteletben-
tartâsât és mégis nagyon jôl tudjuk, mit és hogyan tartottak,
illetve nem tartoLiak be az utôdâllamok azokbôl a papiron
meglévô jogokbôl. Mâs âllamok teriiletére vonatkozô példâk
felsorolâsa utân a maga részérôl ûjbôl leszogezi, hogy leg-
alâbb a nemzetiségi hatârokhoz feltétienûl ragaszkodnunk
kell, a magyar teriileteknek vissza kell témilik.

Nt. Ludwig Artûr dr. szerint a magj'ar népnek nemzetté-
vâlâsa még mindig nem fejezôdôtt be teljesen. Amikor ezt
mondja, a politikai értelemben vett felelôs nemzetre gondol,
tehât azok osszességére, akik résztvesznek a szabad nemzet
életében, a szabaddâ-vâlâs folyamatâban. A nemzeti szabadsâg
gyakorlâsa nemzeti kôtelesség. A nemzetté-vâlâsnak tehât fo-
lyamatosan, âllandôan kell torténnie.

A kultûrâlis szervezkedés a népi ontudatossâg alapja. Kul-
tûrâlis ismeret, ônmagunk ismerete és a mûveltség fejlesztése
nélkiil népûnk nem érti meg az egymâsért valô felelôssé-vâlâs-
nak sziikségességét sem gazdasâgi vonatkozâsban, (pl. fogyasz-
tâsi, termelési és hitelszôvetkezetek létesitésével), sem szociâ-
lis vonatkozâsban (egymâs-segités, ifjûsâgvédelem, gondozâs
és demokratikus szerveknek ezen az alapon tôrténô létesité-
sében), sem pedig politikai vonatkozâsban. Ha tehât egy nép
meg akar maradni, akkor elsôsorban mûvelôdnie kell.

A mûvelôdést (kultùréletet) kétféleképpen kell lehetôvé
tenni. Elôszor onkéntes kultûr-alakulatok révén, amelyek a
helyi szûkségletek (foglalkozâs, kor és érdeklôdés hiânya) sze
rint fejleszthetôk. Mâsodszor pedig a kultûr-hatôsâg helyen-
kint valô megalakitâsa révén. A kultûr-hatôsâg (kozmûvelô-
dési hatôsâg) annyit jelent, hogy az autonôm és a meglévo



egyesiiletek kooperâciôjâval létesîtett, minden adôtôl mentes
és minden segîtséget elnyerô, kultûrât fejlesztô és âpolô kô-
zosséget épit. Nekûnk is ezen az ùton kell jârnunk, hogy a
vâlaszfalak féiretételével az embert a magyar elhivatottsâg tu-
datâban ùgy tisztelje és ûgy tâmogassa, hogy annak gyiimôi-
cse itt és ha eljon az ideje, otthon is megteremjen.

Onnay Jôzsef dr. szerint tiszta, liideg logikâval az eurô-
pai egyesulést kell elômozditanunk és az Egyesiilt Eurôpa
megvalôsulâsa utân a nyelvi teriiletek alapjân autonomiât kell
kôvetelniink. Az a felfogâsa, hogy gazdasâgilag csak mezôgaz-
dasâgunkkal tudunk szâmottevô szerepet jâtszani. Gyâripa-
runk a sztâlinvârosihoz hasonlô megoldâsokkal jelentéktelen.
De nem az a lényeg, hogy mekkora legyen a foldbirtok nagy-
sâga, hauem hogy mit és mennyit tud termelni.

Vitéz Sôlyom Fekete Istvdn dr. az "in integrum restitutio"
hi've. A nemzetiségi kérdéssel Kossutk Lajosnak a kongresszu-
si konyvtârban ôrzôtt eredeti levelét mutatja be és olvassa fel:

"Magyarorszâgot Magyarorszdgnak irta be
a nemzetek arany kônyvébe a tôrténelem.
Mint ilyen lett tôbbféle nemzetiségek ko-
zôs hazdjdvd. A haza, amelynek mindany-
nyian fiai vagyunk: magyar haza. A nem-
zet, amelynek mindannyian tagjai vagyunk:
magyar nemzet. Orkôdjék a magyar haza-
fisdg, a magyar nemzet ez egysége, a ma
gyar haza ïôrténelnii jelvénye fôldtt, mely
fennmaraddsdnak feltétele. Turin, 1888. ju-
nius 10. Kossuth Lajos"

A tovâbbiakban anyaorszâgi és erdélyi példâkra tôrténô
hivatkozâssal utal az 1868;XLIV. tôrvénycikkre, amellyel Ma-
gyarorszâg minden nemzetiségének megadta a legmesszebb-
menô jogot. Egyébként Magyarorszâg trianoni feldarabolâsa
sem vdltoztathat — meggyôzôdése szerint — azon a kdtelessé-
glinkon, amelyet a Szentirâs szab elénk; "Holtig harcolj az
igazsâgért és Isten az, aki helyetted gyôzedelmeskedik".

Takdcs Jôzsef kétségtelennek tartja, hogy 1956-ban a ma
gyar nép demokrâciât és nemzeti fiiggetlenséget akart. Ennél
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a ténynél tovâbbmenni, a részletekbe belegabalyodni: nem az
emigrâciô feladata. A magyar emigràciônak, fôként pedig az
1956-os emigràciônak mâs feladata — szerinte — nem lehet,
mint szolgàlni az otthon érdekét. hx egyik legnagyobb szolgâ-
lat leime, ha megkeresnénk a hibâkat és megvizsgâlnânk, hol
és hogyan kôvettùk el azokat, hogy a jôvôben elô ne fordul-
hassanak. Ûgy lâtja, mi csakugyan nem asszimilâltuk a szlo-
vâkokat, a românokat, a horvâtokat. De asszimilâltuk a szlo-
vâk, a roman, a horvât nemességet, amely helyet kapott a ma
gyar parlamentben, résztvett a magyar âllam irânyftâsâban
is. Azzal, hogy a Kârpâtokban kecskét ôrzô ember magyarul,
szlovâkul, vagy românul beszélt-e, nem torôdtLink. És ez a
végzetes hibânk — a hozzâszôlô szerint — csak a XIX. szàzad
kozepén deriilt ki, mikor a nemzetiségi kérdés felmeriilése ki-
sebbségeinket ugyanûgy érintette, mint magyarsâgunkat. Koz-
ben népességi eltolôdâsok is torténtek.

A mâsik kérdés, amely hasonlô a kisebbségi kérdéshez, a
kivândorlâs kérdése. Sok mindenre hivatkozhatnânk ezzel

kapcsolatban, de a végsô eredmény mindenképpen ugyanaz
marad: a kivândorolt mâsfél miliiô magyarra nekiink ott a
Kàrpàt-medencében nagy sziikségiink lenne, mint ahogy azok
az elhajtott magzatok is pôtolhatatlanok, akiket az egykézés
âtka ôlt meg.

Ugyancsak az emigrâciô feladata és szolgâlata, hogy a kiil-
fôldet megismertesse népiinkkel, nemzeti kultûrânkkai, hogy
egy kôvetkezô vilâgrendezés idején a magyarsâgrôl ne ural-
kodjanak ferde nézetek, hogy ne tartsanak benniinket Kozép-
Eurôpa elnyomôinak, aniik sosem voltunk és hogy meg ne
ismétiôdhessék még egy Trianon, vagy még egy 1956 olyan
értelemben, ahogy azt a kiilfold fogadta.

Rônaszéky Gyula szerint nem kell nekiink mindig 'mea
culpa'-znunk. Mâs nagy népek, nagy nemzetek is tévedtek. A
fontos a tôrténelmi tanulsâg, hogy a jovôben a tévedések elke-
riilhetôk legyenek. Viszont ha az események tôrténetét alapo-
san ismerjiik, a 'tévedéseket' és 'hibâkat' talân nem is lâtjuk
olyan sûlyosaknak. Trianonban a nyugati nagyhatalmak sok-
kal nagyobb tévedést kôvettek el, mint a magyar politika egy
egész ezredéven ât. Trianon a vilâgtôrténelem szégyene. Ma-



gyarorszâg feldarabolâsa a XX. szâzad legnagyobb igazsâgta-
lansâga. A gyûlolet és tudatlansâg eredniénye. Hisz abban,
hogy az ezeréves hatârok visszaâllîtôdnak. Hitének alapja a
145 esztendôs tôrok rabsâg megszûnése.

Alapvetô tévedésnek tekinti, ha az utôdâllamok viszony-
lagos gazdasâgi jôlétét a magyarorszâgi adottsâgokkal hason-
litjâk ossze. A tévedés abbôl ered, hogy elfelejtjûk: az elsô vi-
lâghâborû utân a megcsonkîtott Magyarorszâg, mint vesztes
fél, hadisarcot, jôvâtételt fizetett. Csehszlovâkia, Jugoszlâvia
és Remania ugyanakkor a gyôztesek oldalân élvezte a szabad
gazdâlkodâs elônyeit, Magyarorszag jôvâtételi tartozâsainak
szâmukra biztositott hasznât.

Szenipdli Istvân dr. véleménye szerint maga Trianon kis
tényezô. A tulajdonképpeni tényezô elsôsorban a francia poli-
tika volt, amely az eurôpai politikât, annak irânyât majd-
nem évszàzadok ôta, de mindenesetre a XX. szâzad eleje ôta
igen hatârozottan befolyâsolta. Ez a politika robbantotta ki
tulajdonképpen az elsô vilâghâborùt és ez a politika — a ma
ga clemenceaui elképzelésében és megfogalmazâsâban —
eredményezte a trianoni békeszerzôdést is. A Kârolyi-féle for-
radalom csak elôsegitette, kônnyûvé tette a trianoni békedik-
tâtumot. Az idô azonban azôta nagymértékben megvâltozott.
De még Igy sem a mi fâjdalmunk, hanem a vildgpolitika ala-
kuldsa tépi majd darabokra a trianoni békeszerzôdést. A pâ-
rizskôrnyéki békék alapmotivuma ugyanis a német veszede-
lem ellen valô védekezés volt. Miutân az elsô vilâghâborù
utân maga a német szuprem.âciât sem tudtâk annyira gùzs-
ba kôtni, hogy az a késôbbiekben rijabb veszedelmet ne jelent-
hessen, a segéd-népeket, elsôsorban az Osztrâk—Magj'ar Mo-
narchiât, fôként pedig Magyarorszâgot tôrték darabokra, mint
amely katonailag a legintegrânsabb erôt jelentette. Mindez
azonban a német—francia politikai tengely kialakitâsa kôvet-
keztében idejét mùlta. Erôtartalékainkat mégis meg kell ôriz-
niink és fel kell dolgoznunk, mert a jôvôben is csak a magyar
erô és a magyar dldozatkészség (amely az 1956-os oktôberi
forradalomban olyan fantaszLikusan tudott jelentkezni) lesz
az a tényezô, amelynek figyelembevételével ki tudjuk alakitani
Kôzép-Eurôpâban, a Duna-medencében a magyar jovôt.



Menkô Gàbor a nemzet jôvôjét irânyitô alapelvek lefekte-
tését nem tudja az emigrâcio feladataként elfogadni. Ez az
otthoniak joga és feladata. Politikailag és erkolcsileg, kiilono-
sen pedig anyagilag azonban az emigrâciônak segîtenie kell az
otthoniakat.

Hokky Kâroly szerint a kiilpolitikai vonatkozâsû kérdé-
sekben a szabad fôldôn élô magyarsâgnak kell hatâroznia.
Nem azért, hogy a magyar népre râkényszertîse a maga elgon-
dolâsait, hanem azért, hogy az ùj békekonferenciân — meg-
felelô adatokkal alâtâmasztva — minden készen legyen.

Aporfalvy Pâl arra mutât râ, hogy Magyarorszâgon az elsô
vilâghâborû utân mennyire tisztâban voltak a fôldbirtok-kér-
dés megoldâsânak szûkségességével. Torténtek is komoly kf-
sérletek a megoldâsra. A vesztett hâborû utân azonban, ami-
kor szâzezrek menekûltek az elszakîtott teriiletekrôl a csonka

orszâgba, a magyar âllamnak elsôsorban azok eltartâsârôl kel-
lett gondoskodnia, akik mindenûket elvesztették. Tôke hiâ-
nyâban az ipar, kûlônôsen pedig a gyâripar holtpontra jutott,
ezért az âllamnak sziikségmunkâkat kellett bevezetnie, hogy
Jakossâgânak legalâbb szûkôsen falat kenyeret tudjon bizto-
si'tani. Nagyobbmérvû fôldbirtokrendezéssel ilyen kôriilmé-
nyek kozôtt a kormânyzat csak novelte volna a gazdasâgi ne-
hézségeket, mert a fôldbirtokot felosztani tôke és felszerelés
nélkiil jôzan ésszel nem lehet. De osztottak ki fôldeket. A jut-
tatottak azonban késôbb nem egyszer azzal a kéréssel fordul-

tak a hatôsâgokhoz, vegyék vissza tôliik a foldet, mert azon
annyit sem tudnak termelni, amennyi csalâdjuk megélhetésé-
hez elengedhetetleniil szukséges.

Amikor a gazdasâgi helyzet javulni kezdett, a kormânyzat
elsôsorban szociâlis és kozegészségiigyi intézkedéseket volt
kénytelen tenni. Szociâlis gondozô intézményeket létesitetl
és megszervezte a korszerû szegénygondozâst. A sokgyerme-
kes csalâdoknak egész falvakat éplttetett és adott ât. A hâzak-
hoz 500—600 négyszôgôl fôldet, facsemetéket, magvakat, palân-
tâkat is adtak. Gyiimôlcscsaszalôkat és borpincéket âllitottak
fel. Minden mas orszâgot megelôzôen mâr 1927-ben életre-
hivtâk az Orszâgos Târsadalombiztositô Intézetet. Elrendel-
ték a preventi'v oltâsokat, a hâzassâgkôtést megelôzôen kôte-



lezô orvosi vizsgâlatot. Megkezdték a nagyobbszabâsù fold-
birtokreform végrehajtâsânak elôkészîtését is. Ennek fogana-
tositâsât az idôkozben fenyegetôvé vâlt kiilpolitikai helyzeî
akadâlyozta meg.

A szovetkezeti birtoklâs gondolatât a hozzâszôlô helyesli.
Megemlîti, hogy erre mâr 1937-ben tôrténtek a kisebb gazdâk
részérôl igen figyelemreméltô kezdeményezések, fôként a me-
zôgazdasâgi gépek beszerzésére s hasznâlatâra vonatkozôlag,
lovâbbâ az értékesftés biztositâsa érdekében.

Az egész emigrâcié legfonlosabb feladatânak tekinti a
Duna-vôlgy torténelmi, gazdasâgi, stb. egységének megismer-
tetését a fej Iodés torvényszerûségeinek feltârâsa és bebizo-
nyitâsa révén.

Az Egyesiilt Eurôpa megvalôsulâsât még tâvolabbi lehe-
tôség gyanânt fogja fel és véleménye szerint Magyarorszâg
abban nem lesz olyan szivesen lâtott tag, mint ahogy mi azt
elképzeljuk. Német- és Franciaorszâg agrârérdekei ugyanis
nehezen lesznek ôsszeegyeztethetôk az elsôdlegesen agrâr Ma
gyarorszâg ellenkezô érdekeivel.

Nt. Ludwig Artûr dr. arra az 1959-es kônyvre hivja
fel a Magyar Talâlkozô figyelmét, amelyet Révay Istvân
szerkesztésében a csehszlovâkiai és kârpâtaljai magyarsâg ki-
sebbségkutatô intézete adott ki. A 160 oldalas angolnyelvû mû
cime; "Hungarians in Czechoslovakia". Véleménye szerint a
kdnyv kitûnô és példâul hasznâlhatô mâs teriiletek kisebb-
ségi kérdésének megvilâgitâsa tekintetében is.

Hokky Kâroly bejelenti, hogy Kârpâtalja kisebbségi kér-
déseivel foglaikozô mûve rovidesen megjelenik.

Vitéz Sôlyom Fekete Istvân dr. ugyancsak bejelenti, hogy
az erdélyi kisebbségi kérdésekkel is foglalkozik egy London
ban, angolul megjelent mû, amelynek szerzôje Szâsz Zsombor
dr., cime pedig: "Hungarian Minorities in Rumania Transyl-

Lôte Pâl dr. arrôl szâmol be, hogy a Szabadsâgharcos Kor
ùn. szabadsâg-szeminâriumot szervezett, amelynek keretében
négy angol elôadâs van készen: 1. Irâti B. Géza "The Thou-
sand Year Old Hungary", 2. Simonisz Lâszlô dr. "Trianon and



Paris", 3. Lôte Pâl dr. "Revolt of the Writers" és 4. egy névte-
len szerzô "No More Kamerade" ci'mû tanulmânya.

Kôvâgô Jôzsef dr. irâsban bekiildott hozzâszôlâsa minde-
nekelôtt azt hangsûlyozza, hogy az emigrânsban élô cseleked-
ni-akarâs igen sok eredményt hozott létre az elmùlt években.
Ezek az eredmények nem lâtvânyosak és nem vitték ûgyiin-
ket jelentékenyen kozelebb a megoldâshoz, de mégis fonto-
sak, mert a nagy negativumok kozôtt ezek a pozitivumok.
Az emigrâciô — szerinte — elsôsorban kultûrâlis téren tett
sok mindent, ami nem lâtvdnyos, de fontos. Egy nagyszabâsù
emigrâciôs egység kialakitâsât Ichetetlennek tartja. De az a
véleménye, hogy kisebb csoportok is hasznos munkât tudnak
végezni. Az emigrâns akâr akarja, akâr nem, nemzetének ko-
vete. Felbecsûlhetetlenul értékes szolgâlatokat tehet a nem-
zetkôzi kôzvélemény megnyerésével, de ugyanùgy felmérhetet-
lenûl nagy kârokat okozhat arra vonatkozô meddô vitâjâval,
hogy kinek volt igaza. A kiilfoldiek ugyanis nem értik az ilyen
vita lényegét. Az emberek torténeti ismeretei felûletesek és
homâlyosak. A nemzet otthon rég maga môgott hagyta ezt az
anakronisztikus vitât. Azt keresi, ami az embereket ôsszekôti

és nem azt, ami szétvâlasztja ôket.
A nemzet tisztân lâtja maga elôtt a célt: az orszâg sza-

badsâgânak és fiiggetlenségének visszanyerését. Az emigrâciô-
tôl azt vârja, hogy kosson lelki békét. Kiizdjon szfvôsan és
szorgalmasan a nemzet szabadsâgâért. Megitélése szerint so-
kat javulna helyzetûnk, ha az emigrâciô kiilonbozô csoportjai
gyakran megvitatnâk a praktikus magyar kiilpolitikai szemlé-
letet. Keresnék azokat az emigrâns politikai akciôkat, ame-
lyekben miné! tôbb magyar csoport és egyén részt vehet. Egy
egy akciô helyessége nem azon mûlik, hogy azt milyen cso
port gondolta ki. Az akciô értékét csupân az szabja meg, hogy
abbôl a magyar nemzet egyetemes érdekeinek szârmazik-e
elônye vagy sem.

☆ ☆ ☆

Szâsz Emil dr. tanâcskozâsi elnôk az elôadâsokat és a

hozzâszôlâsokat kiilôn-kûlôn megkôszôni. Az idôkozben vidék-
rôl érkezo vendégeket ugyancsak kulôn-kûlon ûdvozli. Az
ebédidô tartamâra az iilést berekeszti.



Az ebédszûnet utân a tanâcskozâsi elnôk tisztét Hokky
Kâroly veszi ât, aki az ûlést ùjbôl megnyitja és napirend elôtt
Nâdas Jânos dr.-nak adja ât a szôt.

Az AMSz és a KMSz barâti egyuttmûkddése

Nâdas Jânos dr. napirend elôtt kôtelességének tartja
ûdvozolni a Kanadai Magyarok Szôvetségét annak jelenlevô
s negyedszer megvâlasztott fôtitkâra, Nagy Gyôrgy dr. szemé-
lyén keresztiil s ugyani'gy az Amerikai Magyar Szôvetséget an
nak hasonlôképpen jelenlevô s immâr kilencedszer megvâlasz
tott fôtitkâra, Bâchkai Béla személyén keresztiil. Nekûnk is
egyiitt kell haladnunk a kôzôs magyar kérdésekben, ahogy ez a
két nagy szôvetség tette és teszi. Ez az az ût, melyen — szerin-
te ki kell épiteniink az egész vilâg magyarsâgânak képviseletét.

Nagy Gyôrgy dr. kijelenti, hogy a Kanadai Magyarok Szô-
vetsége alapszabâlyainak 2. pontja értelmében mdnden eszkôz-
zel torekedni kell az orszâg felszabadftâsânak elômozditâsâ-
ra és fel kell venni a kapcsolatot minden tôbbi magyar cso-
porttal, szervezettel valamenyi mâs orszâgban is. Csak termé-
szetes, hogy az Amerikai Magyar Szôvetség, amely a legrégibb
magyar emigrâns szei-vezet a vilâgon és a legtekintélyesebb
is, azonkiviil a legkôzelebbi szomszéd is, az egyiittmûkôdés
kiépitése szempontjâbôl csak az elsô lehet. Azt hiszi, ennek
akadâlya sohasem volt, most mégkevésbé van, mint eddig le-
hetett volna, ezért legfeljebb azt kell megigérnûnk egymâs-
nak, hogyha vannak és lesznek kôzôs iigyek, akkor azonban
talân az eddiginél is nagyobb egyûttmûkôdést fejtenek ki.

Bâchkai Béla a nagy angol és a kis magyar nemzet telje-
sftményeinek rôvid ôsszehasonlitâsa és Macartney professzor
eléviilhetetlen érdemeinek hangsûiyozâsa utân kijelenti, hogy
a legnagyobb ôrômmel hajlandô a Kanadai Magyarok Szô-
vetségével egyiittmûkôdni, mert a magyar ûgy érdekében mint
amerikaiak és mint kanadaiak egyûttesen sokkal tôbbet tud-
nak tenni.

Hokky Kâroly tanâcsokzâsi elnôk a két nagy szôvetség
képviselôje részérôl elhangzott nyilatkozatot ôrômmel iidvôz-



li és azt nagyjelentôségûnek tekinti. A hozzâszôlàsok egy ré-
szének elôbb mâr ismertetett elhangzâsa utân azokért kiilon-
kulôn kôszonetet mond, majd az ûlést berekeszti.

DÎSZVACSORA

MACARTNEY PROFESSZOR TISZTELETÉRE

1962. november 24-én este a Magyar Talâlkozo âllandô tit-
kârsâga Macartney Elemér oxfordi egyetemi tanâr, torténet-
irô tiszteletére di'szvacsorât rendez, amelyet Nâdas Jânos dr.
a Magyar Hiszekegy elmondâsâval nyit meg. Az âldomâsmes-
teri tiszt ellâtâsâra fôtiszteletû Szabô Istvân dr. réf. lelkészt

kéri fel.

Ft. Szabô Isivân dr., mint âldomâsmester, magyar szere-
tettel koszbnti a megjelenteket s élukon Macartney Elemér
professzort, valamint Jack P. Russell vârosi képviselôtestiileti
elnokot, aki Cleveland vâros polgârmesterének képviseletében
jelent meg.

Jack P. Russell ûdvôzli a diszvacsorâval megtiszteit Mac
artney professzort, akinek Ralph S. Locher polgârmester ko-
szôntését is tolmâcsolja, majd âtadja Cleveland vâros kulcsât.

Macartney Elemér magyarul a kôvetkezô szavakkal vâla-
szol: "Koszônom szépen ezt az igazân meghatô meglepetést.
Nagyon koszônom."

A lelkes ûnneplés zajânak elilltével Nt. Brachna Gdbor ev.
fôesperes mond imât.

A vacsora utân Ft. Szabô Istvân dr. âldomâsmester a

diszvacsorâval megtiszteit Macartney Elemért kéri fel szô-
lâsra. Megitélése szerint a diszvendéget bemutatnia nem kell.
Mindannyian régen ismerjuk és tudjuk, hogy a magyarsâgnak
ôszintébb barâtja kevés van a vilâgon. Macartney professzor
azok kôzé tartozik, akik mindig vallottâk és hitték, hogy a
magyar kérdés komoly kérdés és hogy a magyar kérdéssel
a vilâgnak foglalkoznia kell, azt elsikkasztani nem lehet. A
mai estén kôzôttiink van ô, aki lâtja a kivezetô lépést és aki
ezt a kivezetô lépést meg is tudja mutatni nekiink, mint
ahogy nem egyszer megmutatta mâr az egész vilâgnak. Ôrôm-



mel és szîvének egész melegével kôszônti, mint a mi magyar
sorsunk igaz barâtjât és âtadja neki a szôt.

Macartney E.lemér elôszôr magyarul beszél. Mint mondja,
restelli magât, hogy nem mer magyarnyelvû elôadâst tartani
egy ûgyszôlvân tisztân magyarnyelvû kôzônség elôtt, de tud-
ja jôl, hogy magyar hallgatôinak azelôtt sem tetszett mâs,
mint az, hogy "egy sziiletett angol, ha hibâsan is, de valaho-
gyan mégis ki tudja magât fejezni" nagyon nehéz nyelvun-
kôn. Bolcsebbnek tartja tehât, ha mondanivalôit angol nyel-
ven adja elô, miutân azt tapasztalta, hogy itt mindenki toké-
letesen ért angolul.

"Még csak annyit szeretnék magyarul megjegyezni,"
— folytatja Macartney professzor: — nagyon ôrvendetes szâ-
momra, hogy alkalmam adôdott résztvenni ezen a Talâlkozôn.
Nemcsak a nagyon kedves és igazân meghatô talâikozâs és
fogadtatâs esett jôl, amiben részesûltem, kedves magyar ba-
lâtaim, hanem azért is, mert nagy élvezet volt annyi értékes
és érdekes fejtegetést és érvelést hallgatni. Kûlônôsen ér-
dekes volt, hogy a véJemények sok tekintetben mennyire kii-
lônboztek egymâstôl. Ez azt bizonyîtotta, hogy a Magyar Ta-
lâlkozô rendezôinek sikerult honfitârsaik kôzôtt a mélyebh
egységet megteremteni, amit abban lâtok, hogy az egymâstôl
legeltérôbb nézetek képviselôi is tudnak egymâssal békésen
egyiitt iilni és njoigodtan megbeszélni nézeteiket. Ôszinte meg-
gyôzôdésem, hogy a Magyar Taldlkozô nagyon értékes munkât
végez Magyarorszâg és Kôzép-Eurôpa érdekében.

Ez utân a bevezetô utân Macartney Elemér professzor an
gol nyelven tartott elôadâst, amelyet sajât magyar forditasâ-
ban kôzlûnk.

NAGYBRITANNIA

ÉS AZ EURÔPAI EGYESiJLT ÂLLAMOK

Egyéni vélemény

Az a feladat, amelyre felkértek, hogy Nagybritanniârôl és
az Eurôpai Egyesûlt Âllamokrôl beszéljek, rendkivûl nehéz.
Személyes nézeteim valôszînûleg senkit sem érdekelnek kû-



lônôsebben. Politikai befolyâsom nincs az eseményekre és
egyéni véleményem csak Nagybritannia mintegy hùsz milliônyi
egyéni sza.v2a.6 polgâra egyikének véleménye.

Ami a magyarokat érdekelheti s amirôl beszélni ôhajtok,
az az, hogy megprôbâlom elmondani, mi a kdzvélemény felfo-
gâsa ezekben a kérdésekben. Ez természetesen megint nagyon
nehéz, mert a vélemények tisztâzatlanok és megosztottak.

Természetesen le kell szôgeznem, hogy még nem âllitot-
tak benniinket az elé a kérdés elé, hogy belépjiink-e, vagy ne
lépjiink be az Eurôpai Egyesiilt Âllamokba. A kérdést még
nem adtâk fel nekiink ebben a formâjâban. Mindezideig mind-
ôssze két kérdést kellett mérlegelniink, ti. hogy belépjiink-e
két szervezetbe, amelyeknek egyike kalonai és még csak nem
is nyugateurôpai, ez a NATO, és a mâsik, a kozos piac, egye-
lôre a feliiletén még csak gazdasâgi.

A NATO-rôl

Nem gondolnâm, hogy a NATO-rôl sokat kellene monda-
nom, mert e tekintetben nagyon csekély a vélemény-kiilonb-
ség. Természetesen azért itt is talâlkozunk néhâny ellenve-
léssel, fôként a kommunistâk, târsutasok és mâs pacifistâlc
részérôl, akik elvileg ellene vannak az atomfegyverek bâr-
mely, még ônvédelmi hasznâlatânak is. Ha ezek a felfogâsok
ôszinték — tiszteletreméltôk. De a magam részérôl mégsem
hirmém, hogy bârmilyen kormânyzatunk ezt a felfogâst vala-
ha is magâévâ tenné.

Ami a kommunista pârtot illeti, az nagyon gyenge és min-
dig is az volt nâlunk, az 1956-os magyar forradalom utân pe-
dig még gyengébb lett, amikor sok tag kilépett a pârtbôl. A
kommunista part, amint tudom, akkor oszlott fel teljesen és
azt sem tudom bizonyosan, hogy mily mértékig épult fel ûjbôl.

A Kôzds Piacrôl

A gazdasâgi kérdés természetesen az, hogy csatlakozzunk-e
a Kôzôs Piachoz, amely felett a vélemények valôban nagyon
eltérnek. A vélemények nem pârtok szerint ktilonboznek, jôl-



lehet a Konzervati'v Part a Kôzôs Piachoz valô csatlakozâs
mellett foglalt âllâst, ûgyszintén a liberàlisok is, mig a Mun-
kâs Part ellene van, helyesebben mondva ellenzi a csatlako-
zâst mindaddig, ami'g a jelenlegi feltételek nem javulnak. Nagy
szâmban vannak azonban konzervati'vok is, talân fele a pârt-
nak, akik a csatlakozâs ellen vannak, vlszont igen sokan van
nak a Munkâs Pârtban, akik a csatlakozâs mellett vannak.
A magam részérôl azt gyanitom, hogy a Munkâs Pârt nem fog-
lalna âllâst a csatlakozâssal szemben, ha ezzel nem veszitene
el néhâny iitôkârtyât a kormânnyal szemben.

Ami a kozgazdâszokat illeti, ha keziinkbe vessziik a Times-t,
vagy a Guardian-t, majd mindennap talâlunk bennûk levele-
ket két—hârom elismert szaktekintély alâirâsâval, akik hol a
csatlakozâs mellett, hol ellene érvelnek és két—hârom nap
mùlva ugyancsak hasonloan tekintélyes kôzgazdâszok teljesen
ellentétes âllâspontot foglalnak el. Aki pedig nem kôzgazdâsz,
mint jômagam is, egyszerûen nem is tudja, hogy mi is legyen
az âllâspontja. Én csak feltételezni tudom, hogy a kbzgazda-
sâgi vitâk mérlege a csatlakozâs javâra dôl el, mert fel kell
tételezniink, hogy a Konzervativ Part szorosabb kapcsolatban
van az uzleti és pénzugyi kôzvéleménnyel. A miniszterelnbk a
Commonwealth Konferencia utân mondott beszédében, amely
— feltételezésem szerint — a kbzgazdasâgi pro és kontra vé-

lemények legujabb kiértékelése, nem mutatott kétséget afelôl,
hogy a Kozôs Piachoz valô csatlakozâsunkkal gazdasâgilag
nyerne az orszâg és hogy ez a nyereség a Dominiumok nyere-
sége is lenne. Pla ez igy van, akkor azt remélem, hogy a domi
niumok is bêlâtjâk ezt, miutân természetesen rendklvtil fâj-
daimas és nehéz volna nekiink bârmit is cselekedni kanadai,
ausztrâliai és ùjzélandi testvéreink érdekei vagy kivânsâgai
ellenére, akik oly hôsiesen âlltak mellettûnk mind a két vilâg-
hâborûban, mind pedig sok-sok mâs iigyben is. Ennek megfe-
lelôen nekiink arra is kell késziilniink, hogy bizonyos âldoza-
tokat hozzunk sajât érdekeink ellenére, ha azt godnolnânk,
hogy ez a csatlakozâs az ô érdekeik ellenére volna. Azonban

mindnyâjan tudjuk, hogy a gazdasâgi kérdések még csak a
kezdetet jelentik, ami mogôtt politikai kérdés rejlik. Az alap-
gondolat egy szorosabb politikai târsulâs az eurôpai âltamok



kôzott és mindenki elôtt vilâgos, hogy ha mi csatlakozunk a
Kôzôs Piachoz, akkor egy lépést tcttiink meg az EgyesiiU
Eurôpai Allamok megteremtése fêlé és sajât magunk is taggd
vâlunk abban. Természetesen e tekintetben is eltérnek a véle-
mények. Szâmtalan kijelentést lehet hallani, de mindenekfe-
lett igen sok ùjsâg erôsen hadakozik az ellen a javaslat ellen,
hogy idegenek rendelkezéseinek vesslik alâ magunkat.

Nyilvânvalôan ez az érzés fordul elô nâlunk és bizonyâra
még messze vagyunk attôl, hogy inkàbb eurôpaiaknak érezzuk
magunkat, mint angoloknak. Nyilvân bârmilyen pârthoz tar-
tozô kormâny kikôtné, hogy bârmely eurôpai szervezetben ki-
zârôlag sajât tôrvényeink kormânyozzanak bennunket és nem
"ad normam aliarum provinciarum". Egyidejûleg azonban
— a mùlt hâborù vége ôta — igen fontos vâltozâsok mentek
végbe az angol kôzvéleményben.

Elszigetelôdés és hatalmi egyensûly-politika

Az idegenek mindig azzai vâdoltâk az angol politikât,
hogy tùlsâgosan macchiavellisztikus és hogy elszigeteljiik ma
gunkat Eurôpâtôl és cinikus hatalmi egyensûly-politikâval
megrontjuk Eurôpa harmôniâjât. Voltaképpen ez a két vâd
lényegileg ellentmond egjnnâsnak és emellett az egyik vâd
csaknem teljesen hamis. I. Erzsébet kirâlynô uralkodâsa ôta
ugyanis mindôssze csak egyszer—kétszer kiséreltûk meg az
elszigeteltség politikâjât, azt is csak igen rôvid idôre, amit az-
itân mindig fel kellett adnunk, miként Amerikânak is fel
".ellett adnia. Hatalmi egyesùlyi politikât kôvettunk Eurôpâ-

ban, tekintettel a mi érdekeinkre, amelyeket jobban biztosi-
tottaknak lâttunk, ha nem egyetlen nagyhatalom uralta a kon-
tinenst. Meg akarom jegyezni, hogy ez egy tôkéletesen éssze-
rû politika, amely tôbb hâborût kiiszobôl ki, mint amennyit
okozott és a mi érdekeink e tekintetben mindig egybeestek
a kisebb eurôpai nemzetek érdekeivel.

Az is igaz azonban, hogy hosszû ideig kitartôan azon fâra-
doztunk, hogy Eurôpât tâvol tartsuk attôl, hogy tûl szorosan
egyesûljon és soha nem kotottiik magunkat tartôsan egyik



âllamhoz sem, kivéve Portugâliât, amely az egyetlen szovetsé-
gesiink hosszû idôn keresztûl. Egyébként mindig arra az ol-
dalra âlltunk, amellyel az egyensûlyt biztosîtottnak lâttuk.

A francia—német kôzeledés

És minden hirtelen csodâlatos môdon megvâltozott. Fran-
ciaorszâg és Németorszâg, Nyugat-Eurôpa két nagyhatalma
egymâs karjaiba borult és azt gyanithatnânk, ha a mi ôreg
tradiciônk jôl tartja magât, hogy ez benniink pânikot keltett
és hogy ezt nekiink meg kell akadâlyoznunk. Ermek azonban
éppen az ellenkezôje tortént. Biztosi'thatom Ônoket, hogy ezt
a francia—német kozeledést Angliâban âltalânosan a legme-
legebb, legôszintébb ôrômmel ùdvozôlték. Ez nem azért tor
tént, mert mi megsziintiink macchiavelliânusok lenni, hanem
egyszerûen azért, mert elég fogékonyak vagyrmk ahhoz, hogy
tudomâsul vegyiik, hogy a helyzet megvâltozott. A béke tobbé
nem attôl fiigg, hogy az erônket Eurôpân belûl egyensûly-
ban tartsuk.

Oroszorszâg és Amerika

A béke Eurôpân ktviili tényezôktôl, a két ôriâstôl: Orosz-
orszàgtôl és Amerikâtôl fugg. Mi azt is tudjuk tovâbbâ, hog\'
az orosz ôriâs tovâbb fenyegeti Eurôpât és ha Eurôpa nem
lesz egységes, akkor nem lesz elég erôs ahhoz, hogy ellen tud-
jon âllni ennek a nyomâsnak. Nem vagyunk olyan ôriiltek,
hogy ne lâssuk, hogy Eurôpât védelmileg egyesiteniink kell
Oroszorszâg ellen. Ha Eurôpa egyesûl, akkor vilâgos, hogy
elôbb vagy utôbb mi is kényszeriilni fogunk hozzâ csatlakoz-
ni. Egyszerûen nincs mâs vâlasztâsunk. Nem maradhatunk el-
szigetelve, még a dominiumokkal eg>'utt sem, mert ma senki
sem maradhat elszigetelve. Ezek szerint megmarad az a lehe-
tôség, hogy a hârom nagy csoportosulâs egyikéhez csatlakoz-
zunk. A kommunista vilâghoz bizonyâra nem csatlakozimk.
Én magam nem gondolnâm, hogy Amerikâhoz csatlakoznânk,
mint egy tovâbbi szôvetségi âllam, még akkor sem, ha Ameri
ka csatlakozâsra kérne fel bennûnket. Természetesen mi in-

kâbb eurôpaiak vagyunk, mintsem amerikaiak és meg kell



mondanom, ritkân éreztem ùgy, mint most, korûtam sorân
néhâny helyen, amelyeket meglâtogattam.

Csatlakozàs az eurôpai kdzosséghez

Akkor tehât csak az eurôpai csatlakozàs johet szâmi'tâsba.
Két okbôl kell csatlakoznunk az eurôpai kôzôsséghez: 1. ne-
gativ és 2. pozitiv okbôl.

A negativ ok a kovetkezô: mint ahogyan mâr emlitettem,
amig mi ôszintén iidvôzôltuk a francia—német kôzeledést,
nem vagyunk mindig annyira elragadtatva De Gaulle és Ade
nauer kôzeledésétôl és nagyon szeretnénk tudni, hogy mirôl
beszélnek, amikor egymâst meglâtogatjâk. Macmillan nagyon
helyesen és nagyon tapintatosan mondta ezt meg egyik be-
szédében, amelybôl ezt most idézem. Egy dolog bizonyos,
mondta. Mint a kôzôsség tagjânak, Angliânak erôs szavânak
kell lennie a politikai egység természetének és megteremtése
idejének meghatârozâsâban. Kfviil maradva egy olyan poli
tikai megoldâssal talâlhatnânk magunkat szemben Eurôpâban,
amely felfogâsainkkal, érdekeinkkel ellentétesek, de semmit
sem tudnânk tenni azok befolyâsolâsâra.

Ez a negativ oldala a dolognak, a kimaradâsunk veszélye.
De itt van a pozitiv oldal: elôny mindkettônkre, mii"ânk és
Eurôpa tôbbi részére, ha csatlakozunk. A mi jelenlétlink a
szôvetségben azt eredményezné, hogy mi erôsebbek lennénk
és Eurôpa erôsebb hatalom lenne és azt hiszem, hogy sokan
kôzûlûnk is ùgy érzik, hogy igen nagy sziikség van egy erôs
eurôpai hatalomma. Ezalatt nem értek egy harmadik katonai
hatalmat, miutân feltételezem, hogy — legalâbbis jelenleg —
esetleges kelet—nyugati konfliktusban nekiink Amerikâ-
val eg^ditt kell menetelniink, de talân egy hatalmat, amelynek
fûggetlen, talân mérséklô szerepe volna; egy hatalmat, amely
megtestesitené és megôrlzné azokat a kulturâlis tradiciôkai,
amelyek kûlônlegesen a mieink, eurôpaiaké s amelyek sein
nem a kommunistâké, sem nem az uj vilâgé.

Talân ennyit mondhatok. Jôsolni nem tudok, de hiszem és
remélem, hogy a vilâg fejlôdésének irânya Eurôpât szorosabb
egységre kényszertti és mi részesei leszilnk ennek az egy-
ségnek.



Kôzép-Eurôpa jôvôje

Felkértek, hogy Kôzép-Eurôpa jôvôjérôl is beszéljek, ami
azonban még sokkal nehezebb téina, mint amirôl most be-
széltem, miutân jôs nem vagyok. Az ember elveszik hit nél-
kiil, igy liât nem kételkedem abban, hogy Kôzép-Eurôpa fel-
szabadul Moszkva jelenlegi leigâzâsa alôl, de hogy ez mikor
és hogyan kôvetkezik be, arrôl fogalmam sincs. Higgyiik és
reméljuk azonban, hogy ez bekôvetkezik és ha megtôrténik,
akkor — mi lesz azutân?

Bizonyos vagyok afelôl és mi mind bizonyosak vagjaink
afelôl, hogy amikor Kôzép-Eurôpa népei visszanyerik azt a
jogukat, hogy maguk dônthetnek sajât sorsuk felôl, akkor ôk
a Nyugattal akarnak majd szôvetkezni és nem a Kelettel. Az
1956-os magyar forradalom adta ennek legszebb bizonyitékât,
de ezenkiviii szâmtalan jelét tapasztalhattuk ennek mâs or-
szâgokban is, igy Lengyelorszâgban, Kelet-Németorszâgban,
Jugoszlâviâban és mâs âllamokban.

Hogy mi lesz majd a helyzet a felszabadulâs utân, mi lesz
az az eurôpjai helyzet, amelyet Kôzép-Eurôpa a legmegfele-
lôbbnek talâl majd, errôl nagyon haboznék bârmi kijelentést
tenni, csak annyit szeretnék leszôgezni, hogy nagyon ôriilôk,
hogy arra kértek fel. hogy Kôzép-Eurôpa jôvôjérôl beszéljek
és ne Magyarorszâg jôvôjérôl, miutân meggyôzôdésem, hogy
teljesen lehetetlen ma Magyarorszâg jdvôjét elszigetelten mér-
legelni. És ha megengedik, meg kell kockâztatnom azt a ki
jelentést, hogy teljes mértékben egyetértek Béldy Béla dr.
szavaival, amelyek szerint Kôzép-Eurôpa problémâinak meg-
oldâsdt egy megoldàs sem fogja tartôsan biztosUani, amelyik
nem veszi tekintetbe az ezen a terûleten lakô rninden nép
alapvetô életfeltételeit.

A magyar kérdés

Nyilvânvalô azonban, hogy minden érdekelt félnek âldo-
zatot kell majd hoznia, hogy az eredmény tartôs legyen és
nem volna tapintatos részemrôl, ha én, mit kivûlâllô, javas-
latot tennék a magyaroknak arrôl, hogy melyek azok az âldo-
zatok, amelyek megtételére majdan fel fogjâk ôket hivni. Ta-



lân ûgy fejezhetném ki magam, hogy a nyugati vilàg valôszt-
nûleg elismeri majd azt, hogy a magyar nemzet hosszû idôn
keresztûl Kôzép-Eurôpa népei kôzôtt a legidôsebb testvér.
Megvédtek mâsokat, tanitottâk ôket és egyidejûleg egy bizo-
nyos feliigyeletet gyakoroltak felettuk. Meglehetôsen nehéz
egy oregebb testvér részére — egy oregebb generâciô leszâr-
mazottjait értve ezalatt —, hogy tudomâsul vegye: fiatalabb
nemzedékek nôttek fel koriilotte. Nekiink magunknak is igen
fâjdalmasan kellett megtanulnunk a leckét a dominiumainkkal
és koloniâinkkal kapcsolatban és mi biiszkék is vagyunk ar-
ra, hogy ezt meglehetôs kônnyedén tanultuk meg.

Kôzép-Eurôpa semlegessége

Nem tudok jôsiâsokba bocsâtkozni abban a tekintetben,
hogy milyen kapcsolatokat eredményez a felszabaditott Kôzép-
Eurôpa tôbbi részének egymâskôzti viszonya. Nem vagyok
kôzgazdâsz és nem kisérelhetem meg azt, hogy Béldy Bêla dr.
kôzgazdasâgi érveléseit a Koz-Kôz-Kôz-t illetôen akâr helye-
seljem, akâr ellene foglaljak âllâst. Érvei azonban rendkivul
meggyôzôen hatottak. Hajiandô vagyok feltételezni, hogy ha
valami rendkivûli csoda engem abba a poziciôba emelne, hogy
dôntô szavam lenne ebben a kérdésben, akkor egy olyan
egyensùlyi eirendezés mellett dontenék, amelyben Kôzép-
Eurôpa politikailag és katonailag semleges lenne. Biztosan
hiszem, hogy Kôzép-Eurôpa két hâborû kôzôtt szerzett tapasz-
talata megmutatta: az a klsérlet, hogy egyes âllamokat kato-
nai bâzisnak képezzenek ki akâr Németorszâg, akâr Oroszor-
szâg ellen, haszontalannak bizonyult mindazon âllamok részé
re, amelyek abban reménykedtek, hogy felhasznâljâk ôket,
mâsfelôl kifejezetten végzetesnek bizonyult mindazon népek
szâmâra, amelyek magukra vâllaltâk ezt a szerepet.

Szellemi, kultûrâlis és mordlis tekintetben azonban Kôzép-
Eurôpa sohasem lehet semleges. Etekintetben mindig orga-
nikus része volt Nyugat-Eurôpânak és ma is az, amit legjob-
ban 1956-ban bizonyitottak be a magyarok. Meggyôzôdésiink,
hogy ez mindig is igy marad.

☆ ☆ ☆



Macartney professzor elôadâsât sokszor szakîtotta meg a
taps és helyeslés. Az elôadâs befejezése utân az elôadô perce-
kig tartô ùjabb meleg iinneplésben részesûlt. Ezt kbvetôen
Ft. Szabô Istvân dr. âldomâsmester mond hâlâs kôszbnetel

az elôadô professzornak, majd az Arpâd-pâlyâzat birâlôbizott-
sâgânak einôkét, Somogyi Ferenc dr.-t kéri fel a pâlyâzat ered-
ményének kihirdetésére.

AZ "ârpAd" érem- és diszoklevél-pâlyAzat
EREDMÉNYE

Somogyi Ferenc dr., mint a Magyar Talâlkozô âllandô tit-
kârsâga részérôl meghirdetett és a honszerzô Arpâd fejede-
lemrôl elnevezett érmek és dlszoklevelet kiadâsât célzô pâlyâ
zat birâlôbizottsâgânak felkért elnôke, jelenti, hogy a pâlyâ-
zatra 30 nyomtatâsban mâr megjelent mû és 31 kézirat, ôssze-
sen tehât 61 pâlyâzati mû érkezett be, amelyek kôzûl 28 szép-
irodalmi, 5 torténelemtudomânyi, 3 jogtudomânyi, 3 szlnmû,
2 zenemû, 1 nyelvtudomânyi, 1 élettani, 1 erdészeti és 1 tér-
hâromszôgtani tanulmâny. A pâlyamûveket 3—3 tagbôl âllô
7 kûlon felkért szakbizottsâg blrâlta el.

Az egyesitett bîrâlôbizottsâg az Arpâd-nagydljat jelképe-
zô elsô "Arpâd"-aranyérmet szalaggal Macartney Elemér oxfor-
di egyetemi tanâr, tôrténetirô "Hungary. A Short History"
cimmel Chicago-ban, 1962-ben, az Aldine Publishing Company
kiadâsâban megjelent 262 oldal terjedelmû, 39 képpel és 6
térképpel illusztrâlt kézikônyvének itélte oda.

Somogyi Ferenc dr. felkéi'ésére Nàdas Jànos dr., mint az
âllandô titkârsâg vezetôje, ûnnepélyesen âtnyûjtja az elsô
Arpâd aranyérmet a kitûntetettnek, aki Hokky Kdroly ûdvôzlô
szavai utân magyarul mond roviden, meghatottan kôszônetet.

Somogyi Ferenc dr. ezutân folytatôlagosan jelenti, hogy
az egyesitett bîrâlôbizottsâg tovâbbi tiz pâlyamû kilenc szer-
zôjének itélte oda egyhangû hatârozattal az Arpâd-nagydi-
jat jelképezô 'Arpâd'-aranyérmet. A kituntetett pâlyamûvek
szerzôi a kovetkezôk:

6 Magyar Talâlkozô Krônikâja



1. Gabriel L. Asztrik dr. premontrei kanonok, egyetemi
lanâr (Notre Dame, Indiana, U.S.A.) a "Texts and Studies in
the History of Mediaeval Education" IX. koteteként a "Me-
diaeval Institute, University of Notre Dame" kiadâsâban, 1960-
ban, Notre Dame-ban (Indiana, U.S.A.) megjelent, 198 oldal
terjedelmû, okievéltâri kutatâsok eredményeinek szakszerûen
tudomânyos kiértékelése alapjân megi'rt "Skara Hotise at the
Mediaeval University of Paris" clmû mûvelôdéstorténeti mo-
nogrâfiâjâért — ebben a mûfajban az elsô helyen.

2. Gara Ldszlô (Paris, Franciaorszâg, Eurôpa) az Éditions
du Seuil (27, rue Jacob, Paris—Vie) kiadâsâban, 1962-ben, 502
oldal terjedelmû "Anthologie de la Poésie Hongroise" ci'mû
gyûjteményes mû (antolôgia) szerkesztojekcnt — cbben a mû
fajban az elsô helyen.

3. Hunyady Làszlô réf. lelkész (Linden, N. J., U.S.A.) a
Vantage Press, Inc. kiadâsâban, New Yorkban, (N. Y., U.S.A.)
1962-ben megjelent 328 oldal terjedelmû "There Are Secrets"
cfmû târsadalmi regényével, kûlônosen annak magyar vonat-
kozâsù részeiért — ebben a mûfajban az elsô helyen.

4. Itaqua Gyula tôrténeti'rô (Sao Paulo, Brazil) az igen
figyelemreméltô hadtôrténelmi vonatkozâsokat kiemelô es az
Alpokon ât hadivâllalkozâsokat (âtvonulâsokat) végrehajto
magyar lovasteljesftményeket szakszerûen, osszehasonlitô ala-
pon értékelô "Az ôsi magyar hôsi eposz" cimû tôrténeti tanul-
mânyânak kéziratâval — ebben a mûfajban az elsô helyen.

5. Kardos-Talbot Béla dr. kônyvtâros (Washington, D. C.,
U.S.A.) "The Federalist Papers of Lajos Kossuth" cimû, ere-
deti kutatâsokon alapulô tôrténeti tanulmânyânak kéziratâval
és "A teljes ember és mûvészete" cimû esztétikai vonatkozâsû
irodalommûvészetfilozôfiai tanulmânyânak kéziratâval — mind-

két tanulmâny mûfajâban az elsô helyen.
6. Nyirjesy Sândor dr. volt tankerûleti kir. fôigazgato és

orszâggyûlési képviselô, Englewood, N. J., U.S.A.) "A magyar
kôzoktatâs âllapota és birâlata" cimû, 246 oldal terjedelmû
mûvelôdéspolitikai tanulmânyânak kéziratâval — ebben a mû
fajban az elsô helyen.

7. Dr. Stibrdn Jdnosné (Cleveland, Ohio, U.S.A.) 1961-ben
megjelent 469 oldal terjedelmû "The Streets Are Mot Paved



With Gold" cîmû, târsadalmi regény alakjâban megirt korraj-
zâval, amely 1900 és 1929 kozt a magyar bevândorlôk életének
hû képét tukrôzi, — ebben a mûfajban az elsô helyen.

8. Szitnyai Zoliàn dr. irô (Munchen, Németorszâg, Eurô-
pa) a Konyves Kâlmân Sorozat kladâsâban, a Magyar Héz
Kiadôvâllalat (Bruxelles — Hilversum — Munchen) gondo-
zâsâban, 1957 ben megjelent és Ledermiiller Olivér nyomdâ-
jâban (Munchen 8, Putrischstrasse 3) készult, 209 oldal terje-
delmû "Ôrzôk a vârtân" ci'mû irodalomtôrténeti vonatkozâsù
korrajzâval — ebben a mûfajban az elsô helyen.

9. Tôttôsy Ernô dr. lapszerkesztô (Bruxelles, Belgium,
Eurôpa) a Széchenyi ICônyvtâr 3. szàmakent a Madâch ïmre
Kor (Belgium) és a Széchenyi Kôr (Németorszâg) kiadâsâ-
ban 1961-ben megjelent 80 oldal terjedelmû "Menekûlt és me-
nekilltjog" cfmû nemzetkôzi-jogi vonatkozâsù szaktanulmâ-
iiyâval, amely a maga nemében ùttôrô és hezagpôtlô ebben
a mûfajban az elsô helyen.

Somogyi Ferenc dr. végezetûl szûkségesnek tartja megje-
gyezni, hogy

1. a 7 szakbizottsâg 21 felkért tagja kivâlô szakemberek-
bôl, lelkészekbôl, neves egyetemi tanârokbôl és kitûnô kôzép-
iskolai tanârokbôl, kônyvtarosokbôl, jogaszokbol, orvosokbol,
mérnôkokbôl, irôkbôl és kôltôkbôl, szinmûvészekbôl és zene-
kritikusokbôl kerûlt ki;

2. a birâlôbizottsâg mûkôdését "eljârâsi szabâlyzat" irta
korûl;

3. az Ârpâd-aranyérmek ûnnepélyes âtadâsârôl késôbb
tôrténik gondoskodâs.

☆ ☆ ☆

Nàdas Jânos dr. a két Magyar Talâlkozô nagy erkôlcsi si-
kerérôl ad rovid beszâmolôt, majd Chicago, Pittsburgh, New
York, Washington, D. G., Akron, Youngstown, New Jersey,
Trenton, St. Louis, a kanadai Windsor, London, Konigsberg,
Toronto, valamint a Kanadai Magj'aiok Szôvetsege es az Ame-
rikai Magyar Szôvetség képviselôit ûdvôzli és kûlôn koszôni
Macartney Elemérnek, hogy a mâsodik Magyar Talâlkozôra
eljott és aiinak tanâcskozâsain hârom napon keresztiil âllan-



dôan jelen volt. Reméli, hogy a magyar szellem talâlkozôjât
a testvéri osszefogâs szelleme kôveti.

Ft. Szabô Istvân dr. âldomâsmesteri zârôszavaiban hang-

sùlyozza, hogy a mâsodik Magyar Talâlkozô megmutatta; a
vilâgban szétszôrtan élô magyarsâgnak esze van, szive van és
sok szellemi értéke van. De megmutatta azt is, hogy a magyar-
sâgban hit van. S hogy a magyarsâg megbecsuli azt, aki sze-
reti és szivében hâla él mindazok irânt, akik életét komolyan
veszik, tragédiâjât felismerik, sorsât megértik és akik vele
egyiitt imâdkoznak és dolgoznak a boldogabb magyar jdven-
dôért, a magyar feltâmadâsért. Szerinte Macartney professzor
lalâlôan mutatott râ, hogy a magyarsâg helye nem a Kelet,
hanem a Nyugat oldalân van. Mindig is ott volt. Mai helyze-
te természetellenes. Mihelyt szabadon dônthet sorsa felôl,
azonnal a Nyugathoz szegôdik, ahogy 1956-ban is tette. Egész
biztos, hogy ez a prôfécia valôra vâlik. Tekintsiânk tehât a jo-
vôbe és ezért imâdkozunk: Isten, âldd meg a magyart!

A magyar nemzeti himnusz eléneklése utân az âldomâs-
mester Isten gazdag âldâsât kéri a megjelentekre, kiilonosen
azokra, akik messzirôl jbttek, nagy ùtat tettek.



A MÂSODIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
NEGYEDIK NAPJA

— 1962. november 25. —

A mâsodik Magyar Talâlkozô negj'edik napjânak megbe-
széléseit Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnbk 1962. novembei
25-én, vasârnap délelôtt 10 ôrakor nyitja meg. tjdvôzli a meg-
jelentekel, majd az elôzô napi vitâhoz tôrténô néhdny rovid
hozzâszôlâs utân felkéri Hortobàgyi Jenôt napirendre tûzôlt
elôadâsânak megtartâsâra.

A MAGYAR EMIGRÂCIÔ TÔRTÉNELMI FELELÔSSÉGE
A JOVÔ ÉPiTÉSÉBEN

A magyar emigrâciô

Hortobàgyi Jenô elôadâsânak bevezetôjében hangsûlyoz-
za, hogy mondanivalojât a helyes, pozitiv értelemben vett ma
gyar emigrâciôra kivânja korlâtozni, tebat azokra a kûlfôldôn
élô politikai menekiiltekre, illetve magyarokra, akik tôrôdnek
a haza sorsâval, akiket érdekel, hogy mi tôrténik ma ottlion és
akik segfteni, konnyi'teni szeretnének az otthoniakon. Ezzel
az emigrâciôval szemben nincs sziikség a meggyôzésre. Csak a
kiilonbôzô ârnyalati kiilônbségek lehetôség szerinti egyezteté-
sérôl lehet szo.

Egység

A magyar emigrâciô legelsô kôtelessége, hogy sorait erôs
egységbeii rendezze. Ehhez kettôt kell tudomâsul vennùnk;
1. Nem lehet a mât a mùlt szemiivegén ât nézni arrôl az âllâs-



pontrôl, amelyen akkor âlltunk, amikor kiilfoldre kerultiink.
2. Magyarnak, becsiiletes magyarnak lenni nem feltétleniil je-
lent szellemi szegénységet, vagy szégyellni valô deklasszâltsd-
got a "mûvelt nyugati" kôzôsségben.

Egységben kell kuzdeniink, mert — amint az események
igazoljâk — a "nyugati vilâg" kônnyen felejt és nehezen tanul.
Nem lâtja vilâgosan — a szâz és szâz kiilônféle ârnyalatû egye-
siileti vélemény miatt —, hogy mit akarunk. Pedig enélkul
nem lehet szolidaritâst vârni tôle. Ne csinâijunk hiûsàgi kér-
dést az emigrâciôs egységbôl és ne frankciôzzunk az egységen
belul. Azzal, ha màsok épitô munkâjât elismerjiik, értékeljiik,
sot erônkhôz mérten segitjuk és tâmogatjuk, még nem le-
sziink kisebbek, de az egységes kozos ugynek feltétleniil
hasznâlunk.

Felkészillt-iég

Pa. egység erô, a tudâs hatalom. A tudâst és a rendszeres
munka eredményét nem lehet semmiféle propaganda-szôlam-
mal, vagj' ûres demagôgiâval pôtolni. Egy nemzet nagysâga
nemcsak fôldrajzi adottsâgaiban és fegyvereinek erejében tuk-
lôzôdik, hanem sokkal inkâbb abban, hogy mennyire mûvel-
tek polgârai. A mûveltség azonban âllandô fej Iodés eredmé-
nye. Nem lehet 'âtlagos' és nem âllhat meg bizonyos fejlett-
ségi (mûveltségi) fokon. Ha nem képezzuk rendszeresen to-
vâbb magunkat, elszakadunk a valôsâgtôl. Onmagunk rend
szeres tovâbbképzése persze nem kônnyû feladat ebben az
atomfelhôs vilâgban. Mindennapos harc onmagunkkal. Ezt a
harcot azonban tudatosan kell vivnunk — a tudâs hatalmâért.

A tudomâny ma szinte mindenhatô. Ezért a legfôbb kérdés,
hogy kié a tudomâny.

Sok tudôs munkâlkodik a vilâgon azért, hogy az emberi
életet fenyegetô betegségek elhârithatôk legyenek. A legvesze-
delmesebb târsadahni betegségeken, jelesen az érzéketlensé-
gen, az elmaradottsâgon és a tudatlansâgon — magunknak
kell segiteni. Kiilônôs kultûr-analfabétizmusra vall, pl. az a
szomorû tény, hogy képtelenek vagyunk egy-egy emigrâciôs
kiadvâny minimâlis mennyiségét is értékesiteni. Ennek a kul-



lûr-analfabétizmusnak nagyon mélyre nyûlnak a gyokerei s
meg kell mondani, hog}' nem természetes jelenség.

Majd félévszâzados szomorû tapasztalat bizonyitja, hogy
a kommunizmus két emberi gyengeségre szâmit: a félelemre
es a tudatlansâgra. Azt mondjâk, hogy minden valldsnak szûk-
sége van ordogre is. Az ùj kommunista tômegvallâs azonban
itt a foldon keresi és talâlja meg a maga ôrdbgét. S ez az ôr-
dog a tudatlansag és gyâvasâg poklâval indi'tja tâmadâsait.
Vajon van-e elég felkészûltségunk és lelkierônk megkûzdeni
ellene?

Csak magunkra szâmtthatunk

Az élet realitâsai elôl nem menekiiUietunk az âlmok vilâ-
gâba. Reâlisan kell mérlegelniink helyzetûnket s tudomâsul
kell vennûnk, hogy kultûrkuzdelmiinkben is csak magunkra
szàmUhatunk. Tôbbszôr tapasztalhattuk, hogy nem szâmitha-
tunk az ùn. mûvelt és gazdag N\aigatra sem. A kommunizmus-
nak ugyanis nemcsak a szegénység és a gazdasâgi elmaradott-
sâg a tâplâlôja, hanem az tires gôg, a szùklâtokôrû bnzés és a
tâjékozatlansâg is. Minél alacsonyabb fokon âll a tudâs, a mû-
veltség, annal korlâtlanabbul érvényesiil a kôvetkezetlenség,
a jôzansâg és a megfontolâs hiânya. Az érzéketlenség és kô-
zbny legaprôbb niegnyllvaniilasatol szinte tdrvenyszeru. ût ve-
zet az emberiség poklâig.

A szellemi erôsség ôsszehasonlithatatlanul fontosabb, mint
az izomerô. A szellemi paralizis sok nagy nemzet halalàt okoz-
ia mâr. Ezért is nagyon fontos a szellemi erôk àllandô készen-
léti âllapota. De a tartalmasabb belsô életnek feltétlen mâs a
kisugârzô ereje is. Mindkettôt kizârolag ônmagunk biztosit-
hatjuk magunknak.

Kuzdelem

Nemcsak kârtyavârak, hanem vilâgrendek is ôsszeomla-
nak. Az osszeomlâs elôtt azonban minden esetben — hosz-
szabb-rovidebb ideig — fennâll az "osszeomlâs elôtti labilis
âllapot". A kellô lélektani pillanat megfelelô kihasznâlâsa nag}'
felkészultséget és âtfogô gyakorlati érzéket igényel. Az atom-
korszakban a képzetlenség, a tâjékozatlansâg és a jelkészulet-



lenség éppen olyan veszélyes és ârtalmas fegyver, mint maga
a bomba.

Az, hogy egyének és nemzetek sorsa boldogabb és bizton-
sâgosabb legyen. minden idôben csak erôs kiizdelmekkel és
harcokkal érhetô el. Ez emberi létiink alaptorvénye. A kiizdel-

met és harcot akkor is folytatni kell, ha a cél és az idôpont
annak meg\'al6sitâsâra irreâlisan messzinek tûnik szemiink-
ben. Az idôpontot, a kellô lélektani pillanatot, valôban nem
tudhatjuk, de a célt vilâgosan fel kell ismernunk és annak el-
érésére szakadatlanul és elszântan kûzdenûnk kell. Ennek a

kûzdelemnek sikeréhez vezetok kellenek, a magyar igazsâg on-
zetlen képviselôi, akik nem a magyarsâgbôl, hanem a magyar-
sâgért akarnak élni és dolgozni, akik elôszôr felâldozzâk ma-
gânéletûket, aztân csalâdi nyugalmukat, majd egészségiiket s
végiil az életûket.

A kôrnyezet hatâsai

Prz ember betûszerinti értelemben a fôld porâbôl alkotott
lény. Ez az oka annak, hogy élettani és szellemi tevékenysé-
geit g\'ôkeresen befolyâsoljâk annak a vidéknek a geolôgiai
és geofizikai viszonyai, ahol él és azoknak az âllatoknak és no-
vényeknek tîpusai, amelyekbôl rendszeresen tâplâlkozik. Ter-
mészetes tehât, ha valaki kornyezetét megvâltoztatja, akkor
az ûj kornyezeti tényezôk hatnak râ, mert niinden élôlényt
elszaki'thatatlan kapcsolat fûz az anyafôldhôz és az élet nem-
rsak tâmaszt keres a talajban, hanem tâplâlékot is. Ennek
megfelelôen kiilônbôzô kornyezetben az emberi kiizdelem cél-
ja és lényege is eltérô lesz, bar erre nézve is érvényes az a
megâllapitâs, hogy a fo!d felszinén lefolyô jelenségek mind
osszefiiggenek és elvâlaszthatatlan kolcsôn-hatâsban vannak
egyméssal. A biolôgiai torvények éppen olyan konyortelenek,
mint az asztrologia torvényei. Nem lehet ôket emberi kivân-
sâggal pôtolni. Azokat ûgy kell venniink, ahogyan vannak és
a lehetôséghez mérten alkalmazkodnunk kell kornyeze-
tiinkhôz.

A szuletés és halâl nemcsak az egyének elkeriilhetetlen

sorsa, hanem a nemzeteké és a fajtâké is. Csakhogy amig az



egyéni élet vége a kôrnyezet biolôgiai hatâsâra szûnik meg,
addig a nemzetek és fajtâk életében biopszicholôgiai — népie-
sen târsadalompolitikai — tényezôk is kbzrejâtszanak. A XVI.
és XVII. szâzad Eurôpâja — geolôgiai és geofizikai viszonyok
szempontjâbôl — semmivel sem volt mâs, mint a XX. szâza-
dé. Ahhoz, hogy az eurôpai nemzetek élete és târsadalmi for-
mâja megvâltozzék, mâs feltételek és kôriilmények kellettek:
lelki adottsâgok és eszmeâramlatok, megvâltozott târsadalmi
kôriilmények.

A kôrnyezô târsadalmi csoportok râhatâsâtôl fiigg az egyé
ni karakter megnyilatkozâsainak kvantitâsa, kvalitâsa és in-
tenzitâsa. Mert olyan târsadalmi kôrnyezet hiânyâban, amely
magân viseli az ôsôk értelmi, erkôlcsi, esztétikai és vallâsi
vivmânyainak bélyegét: a szellem energiâi pusztân csak lehe-
tôségek maradnak. A test sokkal eredményesebben âll ellen
a kozmikus vilâgnak, mint a pszicholôgiai vilâgnak a lélek.
Fizikai ellenségeinkkel szemben megvéd benniinket a bôr, de
a szellem ki van szolgâltatva az értelmi és érzelmi kôrnyezet
minden tâmadâsânak, mert a lélek hatârai teljesen nyitva
vannak.

A sziilôk kôtelessége

Az idôsebb emigrâciôs magyarsâg nagyrésze talân nem
is tudja, milyen borzalmas felelôsség terheli az ifjabb nem-
zedék nevelésével, mert a tudat és értelem kialakltâsa nagy-
mértékben a kôzvetlen kôrnyezet hatâsâtôl fiigg. Az értelem
nevelése arânylag kônnyû feladat. De az erkôlcsi, esztétikai
és vallâsi érzékek kialakitâsa rendkiviil nehéz. Ezeket senki-

sem tanulhatja meg ûgy, hogy résztvesz egy tanfolyamon.
Erkôlcsôt, vallâst és mûvészetet nem lehet ûgy tanitani, mint
nyelvtant, matematikât, vagy kémiât. Érezni és tudni: két tel
jesen kiilônbôzô szellemi âllapot. Morâlis és esztétikai érzé-
ket csak ûgy lehet elsajâtitani, ha ezek kôrnyezetunkben,
mindennapi életunkben megvannnak. Az emigrâciôs magyar
ifjùsâg magyar vonatkozâsban mindezt csak szûk csalâdi kôr-
ben talâlja meg. És itt kezdôdik a sziilôk felelôssége.

18 esztendô csak mùlô epizôd egy nemzet életében, de ez-
alatt az idô alatt felnô egy nemzedék, amelynek — a sziiletés



lényén ki'viil — semmi kapcsolata nincs nemzetével s annak
tôrténelmi hagyomânyâval. A tervszerû "nemzetkôzi nevelés"
pedig éppen sajât szûlôhazâja és nemzete ellenségévé teszi,
mert tôrténelmet a tények elhallgatâsâval is lehet hamis'itani.
A vilâgproletâriâtus égisze alatt otthon folyô janicsâmevelés
is a nemzetfrtâs egj'ik formâja. Kézenfekvô tehât, hogy a jo-
vô magyar értelmiség magvât az emigrâciôban most felnôvô
ifjû nemzedék adja.

Voltunk, mint ti, lesztek, mint ti — mondta Széchenyi.
Tehât amit mi most âtadunk utôdainknak a magyar mùlt-
bôl, tôrténelembôl és hagj'omânybôl, ugyanazt ôrzik meg és
adjâk tovâbb ôk az utânuk kôvetkezô nemzedéknek. Nem tôr
ténelmi feleiôsség ez? Nem maga az élô tôrténelem ez?

A sziilôi hâz, a sziilôi mentalités, nevelés éppûgy rânyom-
ja "mârkâjât" a gyermek lelkére, mint a gyâr a cemzâra. És
itt vâlik a lâtszôlagos magâniigy kôzuggyé.

A csalâdi kôr, a sziilôi hâz kibôviil a magyar emigrâciôs
szervezetekben, ezért azokat az ôhaza rekuperâlô szervezetei-
nek is mondhatnânk. Az ésszel, értelemmel valo élés magâ
ban foglalja a felelôsségérzetet is. Felelôsséget a jelenért és a
jôvôért.

A halottak kôtelezik az élôket

A magyar nép tudja, hogy a kommunizmus az imperializ-
mus legdun/âbb formâja. Uralma a leigâzott népek halâlât
jelenti s egyben a gyilkossâg és népirtâs legraffinâltabb for-
mâjât. Ez a kommunizmus azonban 1956-ban megbukott. De
ezt a vilâg nem a magasabb diplomâciânak, nem a UN-nek
és nem is a 'fejlett rakéta-technikânak' kôszonheti, hanenj
azoknak a fiatal magyar fiûknak és lânyoknak, akiknek vére
râfrôccsent a szovjet tankokra. Az ifjû magyar hôsôknek!

Tizenhatéves diâkokat a tankok agyontaposhatnak, fia
tal medikâkat is felakaszthat a gyùlôlet és bosszû, de az esz-
mét nem blheti meg fôldi hatalom. Fegyverekkel, tankokkal
a szellem ellen harcolni nem lehet.

Mortui viventes obligant (a halottak kôtelezik az élôket)!
Nekûnk az orosz harcmezôkôn a hazâért hôsi halâlt hal-



tak, a hâborù utâni perekben eli'téltek és kivégzettek, az
1956-ban elesett 17.000 fiatal, a felakasztott 21 éves medika,
a kis Tôtli Ilonka és 2000 mârti'rtârsa nevében kôtelességiink
folytatni a harcot. Erre kôtelez bennilnket a becsiilet. Mert aki
ma nem harcol a jogtalansâg, az elnyomâs, a terror és gyil-
kossâg ellen, az maga is bûnrészes mindabban.

Aki megfut, sokkal tartozik azoknak, akiket otthagyott.
Senki se higgye, hogy a harc befejezôdôtt. Senki se higgye,
hogy az elhelyezkedett, ha megkeresi kenyerét, valamiféle âl-
lampolgârsâgot kapott: kiléphet a magyar sorskozosségbôl.
Nemcsak a vilâg, hanem a biogenetika is âltalânosit. "Mene
lekel". Megszâmlâltattàl — és magyarnak talâltattâl. Hitedet,
hazâdat megtagadhatod, de a sejtjeidet, azok faji jeliegét nem
cserélheted ki. Becsuiettel tovâbb kell kûzdeniink és dolgoz-
nunk: a halottaknak megemlékezésiil, az élôknek reménységûL,
az eljôvendônek példaképiil.

A Magyar Talâlkozôk hivatâsa

A tovâbbiakban az elôadô azt fejti ki, hogyan kellene
dolgoznunk ahhoz, hogy munkânknak sikere is legyen. Mert
a korszeru mondanivalô és a korszerûtien forma belsô ellent-

mondâsa sokszor azt is hamisnak tiintetheti fel, ami valôjâ-
ban igaz. Erre az 1956-os magyarorszâgi eseményekkel kap-
csolatos akciôk mutatjâk a legjobb példât. Kétségteleniil se-
giteni akart minden magyar egyesiilet a szabadsâgharc me-
nektiltjeinek, az anyagi és erkolcsi eredmény, a siker, még-
sem haladta meg a befektetett energia 28 szâzalékât. Mert a
magyar emigrâciô nem tudott "egyscges" potenciâlis energiât
produkâlni akkor, amikor a vilàg két nagyhatalma gyors
iitemben kozeledett a labilis âllapot feié. Nem volt olyanfokù
egységes morâlis ereje, hogy meg tudta volna értetni az egész
vdâggal: a budapesti utcâkon a szabadsâgért kûzdô fiatalok
kiomlô piros meleg vére van annyira értékes a "mûvelt" Nyu-
gat szâmâra, mint az afrikai uranium, gyémânt és nemesfém,
van annyira értékes, mint az arab olaj és — a vilâg morâl-
stratégiâja szempontjâbôl az ezeréves Magyarorszâg is ér any-
nyit, mint a kuwaiti sejkség. A vilâg egyetlen magyar egye-



sûlete serti tudott olyan nemzetkôzi eredményt elérni, ami-
lyenre feltétlenul szùkség lett volna. Ezért a magyar emig-
râcionak életre kell hivnia egy egyesuleteken ki'vûli és feliili
csùcsszervezetet, hogy az megfelelô idôben, megfelelô helyen
s a kellô lélektani pillanatban — a vilâg emigrâciôs magyar-
sâgât képviselve — erôt képviseljen.

Az elôadô szerint ezt a konnj'ûnek egyâltalân nem mond-
hatô kiildetést a Magyar Talâlkozô hivatott betôlteni. A csûcs-
szervnek — a helyi pathologikus âllapotok megsziintetésé-
vel — a vilâg minden magyar egyesiiletét egyesitenie kell,
mert az adott idôben csak Igy tudja képviselni a szukséges,
egységes erôt.

Ne felejtsiik: az ésszel, értelemmel valô élés magâban-
foglalja a felelôsségérzetet is. Felelôsséget a jelenért és fele-
lôsséget a jôvôért. Lincoln elnôk szavaival: "The past is the
cause of the présent, and the présent will be the cause of
the future."

HOZZÂSZÔLÂSOK

HORTOBÂGYI JENÔ ELÔADÂSÂHOZ

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnok meleg szavakkal mond
kôszônetet Hortobâgyi Jenô elhangzott elôadâsâért, majd a
hozzâszôlâsokra nyit lehetôséget.

Burgyân Aladâr Amerika példâjât idézi és azt a pâratlan
sikert hangsûlyozza, amelyet ez az orszâg rovid 150—200 év
alatt elért. Ha a magyarsâg életszinvonalât fokozni akarjuk,
akkor — szerinte — elsôsorban ezt a fantasztikus amerikai

sikert kell szem elôtt tartanunk. Ha pedig ezt tesszuk, akkor
az iparositâs hiveivé kell szegôdnûnk, mert a vârosi élet szln-
vonala magasabb, mint a mezôgazdâlkodâst ûzô falusi em-
ber életszinvonala.

Vitéz Szabô Zoltân szerint a magyar jôvô épitésének alap-
ja legelsôsorban az ôsi magyar nemzeti hagyomâny. Ahogy
igaz magyar soha le nem mondhat egyetlen talpalatnyi terii-
letrôl, amelyet ôseink karddal, vérrel, ezeresztendôs munkâ-



val és verejtékel szereztek és ôrîztek meg magyarsâgunknak,
igaz magyar ugyanûgy nem vetheti sutba fajtâjânak szelle-
mi hagyatékât, ôsi hagyomâny-kincsét sem. Hivatkozik a
Szent Korona tanâra, mert meggyôzôdése, hogy a magyar jô-
vô épitésében csak a Szent Korona tanânak alapeszméje: a
nemzeti ônrendelkezési jog és a nemzet mindenegyes tagjâ-
nak teljes egyenjogûsâga (az 'una eademque nobilitas" kô-
zépkori elvét korszerûen felvâltô 'una eademque hungaritas'
kovetelménye) lehet az osszekôtô anyag. Egyes kûlfoldi pél-
dâk emiegetése onkéntelenùl eszébe juttatja azt a régi szô-
lâs-mondâst, hogy ami a magyarnak orvossâg, az a németnek
halâl. Ez a szôlâs-mondâs — szerinte — fordltott sorrendben

is talâlô: ami mâs fajtânak orvossâg, a magyarnak halâla le
het. Tanuijunk tehât a kiilfôld példâin, de szolgailag ne utâ-
nozzuk azokat.

Pallôs Lôrânt, mint szôrvânyban élô magyar, talân jobb-
ban lâtja, mint mâsok, hogy az amerikaiak mennyire érdek-
lôdnek a magyar ùgy irânt. Szerinte a jôvô kiépltéséhez tarto-
zik az a feladat is, hogy ezt az érdeklôdést kielégftsiik. Cikkek,
tâjékoztatôk, tanulmânyok, elôadâsok kellenek és talân kony-
vek is, mert a régi magyarsâg bizony mâr keveset tud nem-
csak a magyar iigyrôl, de sokszor még a magyar nyelvbôl is.
Pedig magyar mivoltâra, szârrnazâsâra mindig bûszke. Az
elôbb emlitett érdeklôdés kielégitésével a veszendô magyar
sâg ontudatât is erôsi'tenénk. Ez a megerôsbdôtt magyar ôn-
tudat biztosan osztôkélné ôket bizonyos magyar szellemi ja-
vak, ismeretek megszerzésére, vagy legalâbb némi anyagi âl-
dozat meghozatalâra. Mind a kettô szorosan hozzâtartozik a
magyar jovô épitéséhez, de az emigrâciô felelôsségéhez is.

Vitéz Sôlyorn Fekete Istvdn dr. a jôvô épitésére ragyo-
gô példâkat idéz a magyar mûltbôl. Kiilônôsképpen Kûn Ko-
csârd grôf példâjât emeli ki, aki Kossuth fôispânja volt és
6 évig osztrâk bôrtônben sinylôdott. Kôzel 2000 holdas birto-
kât székely foldmûves-iskola és ârvahâz létesitésére és a Kûn
Kocsârd kollégium életrehivâsâra hagyta s ezek alapitôlevelét
egyszerûen ûgy Irta alâ: Kûn Kocsârd fôldmtvelô.

Szentpàli Istvân dr. a magyar jôvô szolgâlatâban igen
fontosnak tartja egy angolnyelvû folyôirat megjelentetését.



De szûkségesnek tartanâ egy magyar kônyvkiadô vâllalat meg-
alapitâsât is, mert tudomâsa szerint tobb, mint 60—70 olyan
munka vâr kiadâsra, amelyekkel a magyar jôvôt tudnâk szol-
gâlni.

Nâdas Jânos dr. az angol, vagy bârmilyen mâs nem ma-
gyarnyelvû folyôirat, vagy hirlap kiadâsât elvileg csak helye-
selni tudja, mégis azt kell mondania, vigyâzzunk czekkel. Csak
olyan szemlét, folyôiratot, vagy hirlapot tâmogathatunk, amely
az egyetemes magyar érdekek szolgâlatâban dll es valôban
az egyetemes magyarsâg véleményét juttatja kifejezésre. Mert
az idegennyelvû nyomdatermékek a magyarsâg szocsôvei.
Amennyit hasznâlhatnak, annyit ârthatnak is.

A magyar csùcsszerv gondolatâval kapcsolatban azt java-
solja: a Magyar Talâlkozô jelentse ki, hogy sziikségesnek lât-
ja és javasolja a szabad vilâgban élô magyarok vilâgszôvetsé-
gének a megalakitâsât. A kérdés csupân az lehet, hogy ez a
vilâgszovetség a kiilônbôzô âllamok magyar csùcsszervezetei-
nek vilâgszôvetsége legyen-e, avagy egyének vilâgszôvetsége.
Szerinte az elsô megoldàs az âtfogôbb és célravezetôbb.

Peklà Maria szeretné hangsùlyozni, hogy az emigrâciôban
élô magyarok a magyarsâgnak csupân nyolcadik torzsét al-
kotjâk. A magyarsâg nagyobbik része, a hét torzs otthon ma-
radt. És ez a nagyobbik rész nem szôlalhat meg. Helyette is
nekiink, a nyolcadik torzs tagjainak kell beszélniink. Ô ezt
akarja tenni. Az otthon élô magyarsâg 97 szâzalékânak érzé-
seit szeretné tolmâcsolni. Ez a 97 szâzalék az, amelyik szem-
ben âll az ateista és internacionalista kommunizmussal a tria-
noni hatârokon belul és az ezeréves Magyarorszâg foldrajzâ-
ra, tôrténelmére tanltja gyermekét. És ugyanakkor tanitja
gyermekét minden embertârsânak igaz megbecsiilésére és
ôszinte szeretetére. Ezek a magyarok ezeréves hazâjuknak
egyetlen talpalatnyi fôldjérôl soha le nem mondhatnak, de
ugyanakkor szeretettel, testvérekként fordulnak azok felé a
nemzetiségek felé, akik évszâzadokon keresztiil veliik egyiitt
éltek Magyarorszâgon. Meggyôzôdése szerint a jovô épitésé-
nek ûtja az igazsâg alapjân, éspedig csakis a tôrténelmi igaz-
sâg alapjân, kizârôlag a megértés és a szeretet ûtja lehet.



Palasics Jânos azt mondja, sokat hallott arrôl, hogyan
kell meggyôziii az amerikaiakat a magyar iigy igazsâgos vol-
târôl, de semmit sem hallott a magyarszârmazâsù amerikaiak

megnyerésérôl. Szerinte nem az amerikait kell elsôsorban
meggyozni, hanem az amerikai magyart kell megnyerni. A
magyar jovô épitése szempontjâbôl a sok szâzezer amerikai
magyar van legalâbb olyan fontes, mint a bâcskai, vagy
l'elvidéki.

☆ ☆ ☆

A hozzâszôlâsok elhangzâsa utan Nàdas Jânos dr., mint az
Allandô Titkârsâg vezetôje, mond kôszônetet munkatârsai-
nak, az elôadôknak, a hozzâszôlôknak, a tanâcskozâsi elnôkôk-
nek, valamint a tanâcskozâsi jegyzôknek, nemkûlônben a
résztvevôknek is. Reméli, hogy az a sok fâradsâgos mimka,
amely a Magyar Talâikozôt elôkészitette és mâsodszor is lehe-
tôvé tette, ha kicsi kezdetnek tnnik is, évek mûltân az egész
vilâgon visszhangra és talân kôvetésre talâl s idôvel meghozza
remélt gyûmolcsét.

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk az Allandô Titkârsâg
vezetôjének mond keresetlen, kôzvetlen szavakkal kôszônetet
s arra kéri, hogy eddigi tôretlen hitet, erôs akaratat tovabbra
is tartsa meg, hogy ârva magyar népiink és szulôhazânk érde-
kében a Magyar Talâlkozô céljainak megvalôsitâsa terén évrôl-
évre tôbb és tôbb sikert, nagyobb eredményt tudjon elérni.

A mâsodik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsai a Magyar Hi-
szekegy elmondâsâval zârulnak.





FUGGELÉK

a mâsodik Magyar Talâlkozô Krônikâjâhoz

Bartok Lâszlô volt magyar kovet és meghatalmazott mi-
niszter irâsban bekiildôtt eivi hozzâszôlâsa szerint:

Mindenfelé a vllâgon hirdetni kell, hogy amennyiben Ma-
gyarorszâg kivivta voina a kért négyhatalmi garanciâval biz-
tositott neutralitâst, a Nyugat nem hasznâlhatta volna fel az
orszâgot Szovjet-ellenes katonai bâzisként; a Szovjet mégis
lerohanta. Ezzel szemben Kubât a Szovjet katonai bâzisra
hasznâlta fel és Amerika mégsem rohanta le. Amibôl vilâgos,
hogy ki az agresszor. Mint ahogy ugyanebbôl vilâgosan kitû-
nik az is, hogy a kommunizmus célja: vilâghôditâs.

Az emigrâciô a propaganda terén fejtsen ki adatokkal alâ-
tâmasztott tevékenységet a tôrténelmi Magyarorszâg elônyei-
nek kimutatâsa céljâbôl. Ezekre hivatalos tényezôkkel folyta-
tott beszélgetések sorân is nyomatékkal utalhatunk. De azo-
kat ne âllitsuk fel ûgy, mint kôveteléseket. Eurôpa megvâl-
tozott és megvâltozott benne a gondolkodâsmod is. Ezért a
fôsùlyt a legszélesebb ônrendelkezési jog kôvetelésére kell he-
lyezni — annak a nemzetiségekre valô kiterjesztésével egyûtt.

Ma teljesen mâs a helyzet, mint Masarykék emigrâciôja
idején volt. Ôk kiilfôldi szlovâk szervezetekkel târgyalhattak,
amelyek vezetôi kortàrsak voltak. A vilâghâborû csak négy
évig tartott. A felszabadulâs idején ai thon is, kûlfôldôn is mâr
a mâsodik, vagy talân a harmadik nemzedék viszi majd a szôt.

Kâllay Miklôs volt magj'ar miniszterelnôk a kôvetkezô
levelet intézte az Âllandô Titkârsâg vezetôjéhez:

"A Magyar Talâlkozô krônikâjât érdeklôdéssel néztem ât.
Nem hangzott el egy olyan szô sem, amelyet szivesen alâ ne

^ Magyar Talâlkozô Krônlkâja



l'rnék. A belolûk kiâradô szellem szmmagyar és intelligens.
Akik csinâljâtok, nagyszerû emberek vagytok és meg is fog-
tok maradni magyar értéknek.

Az egész kezdeményezésben nem az a lényeg, amit kimon-
danak a szônokok, vagy ami irâsban megjelenik konyv alakjâ-
ban. Csak egy a fontos: a szellem, ami kiârad belôle.

Azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettetek és fel fog-
tok vetni, mennyiszer mondottuk el és olvastuk mâr el a
magyar emigrâciô megmozdulâsaiban! És ez mind lielyes is.
Csak egy nem helyes. Nemcsak naiv, de egyenesen nincs jo-
gunk ma âllâst foglalni a sorsdontô kérdésekben, elsôsorban
itt az emigrâciôban. Hatârozatot hozni a nemzet egyetemessé-
gét érdeklô kérdésekben: nincs jogunk. Csak ahhoz van jo-
gunk, hogy azokat a felszinen tartsuk. És ez az a hatâr, amed-
dig nem egységbontô, hanem egységet teremtô is lehet az
emigrâciôban egy politikai megmozdulâs.

Az emigrâciôban nincs jogunk semmit feladni. Viszont
ha totâlisak vagyunk, lelépûnk arrôl a hatârrôl, ahol az emig-
râciôt komolyan kell venni. A Haza fogalmânak itt transcen-
dentâlis magassàgokba kell emelkednie. Drâga kincsiink csak
egy van: ntagyarsâgunk és annak niegvallâsa. De szûkebb,
konkrétabb meghatârozâs csak tâvolitja az embereket egy-
mâstôl és nem hozza ôket ôssze.

Az ilyen magyar megmozdulâst, amilyennek a Ti ôsszejo-
veteletek szânva van, nemzettartônak lehet mondani, ha a cél
nem az, hogy mâsokat meggyôzziink, hanem hogy ônmagun-
kat megértessuk mâsokkal és a kérdéseket békésen vitassuk.

Mindenutt tiszta magyarsâg csillogjon, akkor fogja a leg-
nagyobbat, az egyediilit, amit az emigrâciôban tehetiink, ki-
vâltani, hogy mindennek dacâra azért is magyarok maradunk.

Mi, ôregek, mâr csak a mûltnak vagyunk felelôsek. Ti,
fiatalok, a jôvendônek.

Sajnâlom, hogy nem lehetek koztetek ..



A harmadik

Magyar Talâlkozo
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A HARMADIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

ELSO NAPJA

— 1963. november 28. —

A TALÂLKOZÂS GONDOLATA

ÉS AZ ÔNISMERET PARANCSA

Nàdas Jànos dr., az Ailandô Titkârsâg vezetôje, 1963. no
vember 28-ân délelôtt 10 ôrakor magyar szeretettel kôszônti a

megjelenteket s a harmadik Magyar Talâlkozô négy napos
iilésezcsét megnyitja. A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân a
szabadfoldon élô magyarsâg nagy szer\'ezeteinek és kivâlô
egyéniségeinek iidvôzlô leveleit, tâviratait ismerteti. Kegye-
letes szavakkal emlékezik meg a november 22-én meggyilkolt
John F. Kennedyrôl, az Amerikai Egyesult Âllaniok 35. el-
nokérôl.

A Magyar Talâlkozô résztvevôi egy perces néma fellâlâs-
sal adôznak a volt elnôk emlékének.

A tovâbbiakbaii Nàdas Jànos dr. utal egy mâsik, tragikus
kovetkezményekkel jârô merénylelre, a sarajevôi gyilkossâg-
ra, amely 49 évvel ezelôtt az elsô vilâghâborû kitôréséhez,
reânk, magyarokra nézve pedig a trianoni katasztrôfâhoz
vezetett.

Ûgy érzi, a harmadik Magyar Talâlkozô nemzeti hivatâst
leljesit, amikor megint ôsszeszedi az emigrâciô legjobbjait,
hogy élô szôban, vagy irâsban megvitassa magyarsâgunk leg-
égetôbb idôszerû problémâit, hogy azok megoldâsa érdekében
egy lépéssel ùjra kozelebb jusson ahhoz az egységhez és ôsz-
szefogâshoz, amelyre éppen ma a legnagyobb szlikség van.

Mint a Magyar Talâlkozô Ailandô Titkârsâgânak vezetô
je, felkéri Somogyi Ferenc dr. egyetemi tanârt és volt magyar



orszâggyûlési képviselôt az elnoki tisztség, vitéz Szabô Zoltânt
pedig a titkâri teendôk ellâtâsâra.

Somogyi Ferenc dr. âtveszi az elnoklést, amelyet nemcsak
megtiszteltetésnek, hanem kituntetésnek is tekint, legelsdsor-
ban pedig magyar kôtelességnek tart. Felkéri Ft. Derecskei
Jânos S. J. rômai katolikus lelkészt, hogy imâval nyissa meg
a harmadik Magyar Talâlkozô elsô iilését.

Ft. Derecskei Jânos S. J. magyar lélekbôl fakadô imâja
utân az elnoklô Somogyi Ferenc dr. a maga részérôl is szere-
tettel koszônti a megjelenteket. Csodâlatos véletlent és kli-
lonos sorsszerûséget lât abban, hogy éppen az idei, harmadik
Magyar Talâlkozô megnyitô iilésének elnoki székébe kerult,
mert éppen 10 éwel ezelôtt a Verhovay Segély Egylet egyik
ûnnepségének felkért szônokaként a kôvetkezôket mondta:

"Mi, magyarok, a Talâlkozâsok népe vagyunk".
Kétezer éwel ezelôtt benniink, magyarokban talâlkozik

ôssze ùjbôl az ôsturâni fajtânak egymâstôl réges-régen elsza-
kad nyugati (ugor) és keleti (ogur) âga.

Ezer éwel ezelôtt megint benniink talâlkozik — ott a
Duna-Tisza tâjân — a keleti pogânysâg és a nyugati keresz-
ténység.

A vallâs-szabadsâg békéjében minâlunk talâlkozik az egész
vilâgon elôszôr a régi katolikus és az ûj protestâns hit.

250 éwel ezelôtt, II- Râkôczi Ferenc tâborâban talâlkozik
ugyanazért a hazâért és szabadsâgért mindenét kockâra

vetô âldozatkészséggel — ismét az egész vilâgon elôszor: job-
bâgy és fôldesùr, âllamfenntartô nép s vele sorskozosségben
élô minden kisebbség.

De nâlimk forr ôssze a legtôkéletesebb osztatlansâggal
Kossuth Lajos môgôtt is az akkori târsadalom valamennyi ré-
tegének minden hôs fia.

Torténelmiink tanusâgtételén tùl pedig mi, ûjabbak, sze-
retjiik és iinnepeljiik a Talâlkozâs gondolatât azért is, mert
amikor egész életiink fâradsâgos munkâjânak minden ered-
ményét, a szellemi, erkôlcsi és gazdasâgi feleraelkedés bon-
takozô reménységét, a nagy magyar lelki talâlkozâs szebb és
boldogabb jôvôjével biztatô igéretét elontotte és megsemmisf-
tette a sâtâni gonoszsâggal rânkzùditott idegen âradat, ami-



kor mâr-mâr azt hittiik, szâmunkra minden elveszett: akkor
itt, magyar-Amerikâban . . . olyan ûjabb Talâlkozâs jutott
osztâlyrésziinkûl, amely . . . sok niindenért, talân mindenért
is, némi kârpôtlâst nyûjtott".

Ez a kârpôtlâs kôtelez benniinket a tovâbbi Talâlkozâ-
sokra, elsôsorban a talâlkozâsra bnmagunkkal, amely az ô-gô-
rbg "gnôthi szeauton" parancsât rôja rânk. Ennek a parancs-
nak teszunk eleget, amikor ma otthoni és itteni irodalmunk
liikrén keresztiil igyeksziink bnmagunkat, magyarsâgunkat
megismerni.

☆ ☆ ☆

A tanâcskozâsi elnok ezutân rôviden ismerteti a megbe-
szélések (elôadâsok és hozzâszôlâsok) rendjét, majd felkéri
niés Lajos irôt, a clevelandi Magyar Târsasâg irodalmi osztâ-
lyânak elnôkét, "Az otthoni magyar irodalom helyzetének ki-
értékelése" cimû elôadâs megtartâsâra.

AZ OTTHONI MAGYAR IRODALOM HELYZETE

A kultûra jellemzôi

niés Lajos azzal a megâllapitâssal kezdi eldadâsât, hogy
szerinte a kultûrâk a népi adottsâgok és a kornyezeti hatâsok
iuggvényei. Lényegukre hatô vâltozâst csak a néptipus tobb-
ségét érintô élettani, vagy kornyezeti adottsâgok vâltozâsai
eredményezhetnek. Minden ideiglenes kultûrâlis behatâs, ha
nem kbveti faji keveredés, elôbb-utôbb âtalakul az âtvevô nép
lelki kohéziôjâban a sajâtossâgait meghatârozô természeti tor-
vények szerint. Tehât nem az âtvevô nép alakul az idegen
kultùrâhoz, hanem az idegen kultûra az âtvevô néphez. Faji
keveredés esetén sem az erôsebb kultûra, hanem az erôsebb

faji adottsâg érvényesiil alakitôan a kultûrâra.
A természetes és mesterséges kôrnyezet vâltozâsai a tipu-

sokat alkalmazkodâsra kényszeritik. Az alkalmazkodâs formâ-
lôan hat a tulajdonsâgokra. De a megvâltozott, vagy fokozato-



San vâltozô kôrnyezet tulajdonsâgokat môdositô hatâsa soha-
sem egy, hanem tobb egyniâst kôvetô nemzedékben, az okok
és az okozatok reakciôin keresztiil, elôre ki nem szâmithatôan
kristâlyosodik ki a kultûrâra is kihatô médon.

A kultùra tehât a népkollektiva egyéniscgének tukdrképe.
Mindezt az elôadô azért tartja sziikségesnek felemliteni,

mert a tovâbbiakban lâthatô lesz, hogy egy tdrténelmi tâvlatû,

kultûrâjàhuz minden tzével tapadô népet sem fegyverrel, sein
pedig hazug eszmékkel vâisdgba sodorni tartôsan nem lehet.
Lâthatô lesz tovâbbâ, hogy még a kommunista Irôkban is gyô-
z.edelmeskedik a ncpi egyuvétartozâs és sorskozôsscg jelentô-
ségének felismerése és vâllalâsa a gyôkértelen vilâgpolgàr
lelett.

A hâborû utdn

A hâborû utân a kommunistâk alapjaibôl akartâk kifor-
gatni kultûrânkat, de nem szâmoltak a népi adottsâgok lebir-
hatatlan ellenâllâsâval. Jellemzô materialista felfogâsukkai a
kultûrât târgyi s nem szellemi jelenségnek tekintették. Ûgy
képzelték, hogy konnyen mozdithatô és cserélhetô, akâr a
gyâri berendezés, s ha kimozditanak, vagy eltûntetnek belôle
valamit, az idegen termékkel is pôtolhatô.

A mûlt hagyatékait szigorûan âtrostâltâk. Szabô Dezsô
mûvei csakhamar a beszolgâltatandô kônyvek listâjâra keriil-
tek. A rendszer ugyanis a nagy magyar apostolban legyûrhe-
tetlen ellenfelét lâtta. Ô volt a népi mozgalom elinditôja, a
mindent tûlvészelô magyar lelkiség megszemélyesitôje. Prôfé-
ciâjât megdonteni, vagy akâr csak câfolni is: az irodalmi ful-
lajtârok képtelenek voltak.

Hasonlô sorsra jutott Madâch Imre, Sinka Istvân, Erdé-
lyi Jôzsef, Babits Mihâly, Kosztolânyi Dezsô és még sok mâs.

Môricz Zsigmondot, a két vilâghâborù kozti visszâssâgok
kiméletlen ostorozôjât, fegyverként prôbâltâk felhasznâlni.
Vele prôbâltâk igazolni magukat és gyarmati rendszerûk fel-
sôbbségét azok, akiknek annjd koziik sem volt a magyarsâg-
hoz, mint a marslakôknak. Môricz a vajudô magyar élet leg-
sûlyosabb kérdéseit vetette feiszinre. Szabô Dezsô mellett ô



volt a népi mozgalom egyik megalapozôja. Ô sôpôrte ki a kôz-
ludatbôl a parasztsâg operett-figurâvâ zullesztett alakjait, s ô
mutatta be reâlis hûséggel a falu népének igazi kûzdelmekke)
telitett életét.

Illyés Gyula "Pusztâk népe", Szabô Zoltân "Cifra nyomo-
rûsâg" és Féja Géza "Viharsarok" ci'mû munkâit, — amelyek
mind népiink felemeléséért kiizdôttek s melyekbôl okulva cse-
lekvésre érett egy torradalmi nemzedék, — ugyancsak megkisé-
relték a kommunista létjogosultsâg igazolâsâra felhasznâlni.

1948-ban felszâmoltâk a részleges politikai, gazdasâgi, szô-
lâs- és saj tészabadsâgot, Iiogy a szocializmus ûrugyén folyô
gyarmatositâs ellen még véletlenul se hangozhassék el véle-
mény, vagy tiltakozâs. Az irôkat a pârtdemagôgia szôcsoveivé
siiilyesztették. A szocialista-realizmust az irodalom leghaladot-
tabb formâjànak kiâltottâk ki és ezen a cimen minden mâs
irânyzatot, stilust halâlra itéltek. A kommunistâk ugyanis
az emberi természetet és magatartast a niunkaeszkbzbkhbz
vald viszonyok fûggvényének tekiatették. Szerintlik a kollek-
tiv rendszerû gazdasâg kollektiv lelkuletet eredményez, vagyis

teti az egyeaiseget. Ezt az eliïieletet alkaliïiaztak az
irôkra is, akiknek alkotô tevékenysége kôzôsségi célokat szol-
gâl ugyan, de egyéniséguk érvényesûlése nélkiil teljesen meg is
bénulhat. Elméletuk eredménye a természetellenes pârtvonalas
irodalom, 1956-ban csùfosan meg is bukott.

Pârtvonalas irodalom

A pârtirânyitâssal kitermelt "mûvek" alakjai: kulâkok,
csendôrok, pârttitkârok, sztahanovistâk, imperialista ûgynô-
kok, stb. Tùlméretezésiikben inkâbb koltôtt, mint valôsâgos
szereplôi egy olyan kornak, amelyben a mesteisegesen szitott
osztâlyharc hôsôkként, mârtirokként, vagy gonosztevôkkénl
prôbâl szembeâllitani felfogâsban, érdekben, hagyomânyok-
ban, erkolcsben, hatalomban és vagyonban egymâstôl alig kii-
lonbdzô, azonos sorsra, rabsâgra jutott embereket.

Az irôk koziil egyesek elhallgattak, mâsok gyôgyintézetbe
kerultek. Egyedûl a meggyôzôdéses kommunistâk igyekeztek
megfelelni a part kovetelményeinek, amelyek a rabtartôk irânt



valô hâla és tisztelet felébresztését, a pârttagok felsôbbren-
dûségérôl koltott tan elfogadtatâsât és a nemzeti ontudat meg-
semmisitését céloztâk.

Az "osztâly" jelentôségének mesterséges felnagyîtâsâval
az volt a cél, hogy a "nép" és "nemzet" fogalmakat leértékel-
jék és kiszorîtsâk a kôztudatbôl. A târsadalmi képzôdmények
alapjairôl persze nem beszéltek. A nép biolôgiai sajâtossâgù,
mi'g az osztâh' (helyesebben népréteg) a képességek szerinti
rendezôdés eredménye. Osztâlyâbôl — képességeire tâmasz-
kodva — bârki kiléphet. Fajtâjdbôl soha. Tovâbbmenôen az
osztâly nemzetkôzi, a nép (fajta), a nemzet: nacionalista kép-
zôdmény.

A terror lehetetlenné tette, hogy a becsiiletes îrôk a nem
zeti érdeknek hangot adjanak. Illyés Gyula, Németh Lâszlô s
még pâran kiilonféle mûvekben természeti képekbe lopva
prôbâltâk kivetlteni égetô problémâinkat. De fâradozâsuk a
cenzorok éberségén elakadt.

Az egyre fojtogatôbb kérdést csak az idô és a leleményes-
ség tudta megoldani a borton- és a szabadsâgharcos kôltészet
formâjâban.

A bdrtôn-kôltészet

A bôrton-koltészet szûksugarû, de nem jelentéktelen kor-
re szoritkozott. Legjobbjainkat érintette. Apolta a hivatâstu-
datot. Reményt ontôtt a csiiggedôkbe. Nem hagyta kialudni az
igazsâg gyôzelmébe vetett hitet. A bôrton-orszâg minden pont-
jân akadtak drétsovénnyel elkentett tâborok, ôrtornyos falak,
amelyek môgôtt lassû halâlra itélt tizezrek sinylôdtek. De az
ittszûletett kôltészet néha âttort a falakon és behatolt a nép
kôrébe. A bânyarabok, a csatornâzâsra, vagy vârosépi'tésre
"bevetett" kényszermunkâsok egyûtt dolgoztak a becsapott és
kiâbrândult munkâsokkal. A gondolatcsere ônként adôdott s
a kôltészet kikerûlt darabjai acéloztâk a nemzeti ellenâllâst.

Ez a kôltészet — minden helyi zârtsâga ellenére — eurô-
pai szînvonalû és oly magasztos, hogy kiildn fejezetet érde-
mel irodalomtôrténetiinkben.



Szabadsâgharcos irodalom

A kommunizmusnak elôszôr Veres Péterrel gjKilt meg a
baja. A paraszt-irôt 1919-es forradalmi szerepe alapjân kom-
munistânak vélték. Hamarosan kiderûlt azonban, hogy az ô
szocializmusa a gyakorlati kommunizmus ellentéte. A nép-
idegen ûgynôkok a befolyâsos îrôt a parasztsâg felé egység-
bontônak prôbâllâk kijâtszani. De Veres Péter a kert-Magyar-
orszâgrôl irt kônyvével minden illûziôt szétfoszlatott, mert a
magyar nép jovôjét a kisparaszti gazdasâgok megszilârdîtâ-
sâban lâtta, ami tôkéletesen ellenkezett a kolhozositâst szor-

galmazô kommunistâk felfogâsâval. Veres Péter gyanûs, majd
kegyvesztett lett. A pârt-sajtôban râgalomhadjâratot inditot-
tak ellene, amit azonban a paraszti rétegek felzûdulâsa miatt
kénytelenek voltak beszuntetni.

Az ellenzéki pârtok — bâr minden komolyabb eredmény
nélkiil mùltak ki — fészket csinâltak a nemzeti ellenâllâs

sejtjeinek.

Véletlenûl a XIV. keriiletben az elôadô keriilt az ellen-

àllôk élére. A kultûrdélutânokra ôsszejbtt mimkâsok, diâkok,
értelmiségiek, katonâk és mûvészek egyre bâtrabban és tùze-
tesebben vitattâk meg megalâzô helyzetùnket. Verseket, elbe-
széléseket olvastak fel. Rôpiratokat és kiâltvânyokat szerkesz-
tettek és terjesztettek hâzrôl-hâzra jârva, postalâdâkba csem-
pészve, vagy a nyitott ablakon bedobva. De a gyârak sem
keriilték el figyelmiiket. A szôrvâny-ellenâllôkat is magukhoz
kapcsoltâk és az ellenâllâst kiterjesztették Pestûjhely, Râkos-
palota és Angyalfold teriiletére is. A mimka természetesen
nem jârt veszteség nélkiil. Egy gimnazista és egy gyârimunkâs
rôplap-terjesztés kozben az AVÔ kezére keriilt.

1947/48-ban Cseh Tibor irôval, aki akkor a mûegyetemi
hallgatôk egyik hangadôja volt, az elôadô részben, vagy egész-
ben kivonatolta Szabà Dezsô "Az egész lâtôhatâr", Németh
Lâszlô "A minôség forradalma", Ortega "A tômegek lâzadâsa",
Wilhelm Roepke "Harmadik ùt" és Spengler "Ember és gép"
cimû munkâit, amelyek késôbb, az internâlô tâborbôl valô
szabadulâsa utân, hatékony fegyverként szolgâltak a kommu-
nista ideolôgia elleni harcban.



A mozgalom 1950-ben ûj fordulatot vett. A kezdeti kap-
kodâst az ifjûsàg magyarsâgtiidatânak tervszerû âpolâsa vdl-
totta fel. A kirândulâsokba szer\'ezett talâlkozâsokon filozô-
fiai vitâk, politikai és tôrténelmi magyarâzatok, valamint
sorskérdéseinket târgyalô szépirodalmi munkâk hangzottak

el, illetve keriiltek bemutatâsra. Ekkor vette kezdetét a Ma
gyar Irôk Szôvetségének, valamint a munkâs- és fôiskolai
szervezetek vezetôinek és befolyâsos tagjainak megfigyelése és
kiértékelése. Akinek nemzethùségéhez nem fért kétség, annak

a konyvkivonatokat, illetve a vitâk anyagât rendszeresen meg-
kiildték. ïgy épitettek hatékony sejteket a kommunista orga-
nizmus testébe. Tanârok, katonatisztek, képzômûvészek, te-
kintélj'es irôk csatlakoztak a mozgalomhoz.

Az ellenâllâsi munka hozta magâval a nemzeti értékû
szabadsâgharcos irodalom kibontakozâsàt. Ûj tehetségek tûn-
tek fel. Bâtorsâguk és lelkesedésiik nem ismert hatârt. S a
mindenhatô part a szabadsâgharcos irodalom fejlôdését kép-
telen volt elnyomni.

A fold népét sùjtô intézkedések hamarosan a parasztsâg-
ra terelték a figyelmet, mert a felbolygatâsukra és megrontâ-
sukra irânjmlô kolhozositâsi tôrekvések nemzeti létunk biz-
tositékait, kulttirânk legôsibb forrâsait veszélyeztették. No-
vellâk, versek a legkiilonbôzôbb oldalakrôl vilâgftottak râ a
megnyomoritott paraszti sorsra s az életformâjuk megsem-
misltésével egyiitt jârô veszedelmekre. Példaként az elôadô
egyik sajât kolteményét idézi:

Kitakarodott a tél a hatârhôl.

Sorba megindulnak a sâros,
izzadtsâgszagû nôtâkat nyekergô szekerek.
Megârad a falu. Ameddig csak szem Idt,
ekék ûsznak a foldben.

A kolhozok tarlôit is most tôrik fel.
Kôzds jdromba fogott, apadt arcû parasztok
egyengetik, terelik a foldet
szelld bardzddkba.



A kényszermunkât homlokukra szegecselték,
akâr a tornyokra a riasztô
vorôs csillagot,
de pacsirta fûjja felettiik a notât:
izmukhôl roppent jôvendô,
és ûtjukat a râjuk vârô nyârban
bûzavirdgok, kikiricsek ôrzik majd,
meg pozsgdsan csattanô pipacsok,
s mindeniitt virdgdgyra hajthatjdk fejuket
déli pihenôben.

Ëletuket szdntjdk a rôgbe,
hogy ûj, gyôzhetetlen élet teremjen
a csonkdra metélt, drdga haza fôldjén,
melybe gydkérként dgazik a Idbuk.
îgy oit benniik testât egy alakban:
Nemz&t és Haza..

A szabadsâgharcos kôltészetre nemcsak a nemzeti szellem
jellemzô. Ûj formâkkal, jelzôkkel, szimbôlumokkal gazdagit-
ja irodalmunkat s a Bartok—Kodâly féle zenei tôrekvésekhez
hasonlôan egészséges irânyzatnak vet. alapot.

Sztâlin halâlâval meginog a magyarorszâgi vbrôs cârok
trônja is. A kommunisla part egysége bomladozik. A nem-
zettel is sgyiitt érzô koinrnunistak szembefordulnak a sztâ-
linista zsarnokokkal. A vâlsâg a Magyar Irôk Szôvetségét is
felkavarja. Az irôk hivatâsuk védelmében lâzongani kezdenek.
Hdy Gyula, Veres Péter, Déry Tibor egymâst kovetve nyi-
latkoznak és szâllnak slkra az alkotâs szabadsâgâért. Az Iro-
dalmi Ûjsâg még ôvatosan és rejtett formâban, de mâr han-
got ad a visszafojtott keserûségnek. Példaként az elôadô Sipos
Gyula kolteményét idézi:

THÔKÔLY NAPLÔJÂBÔL

Itt jdrt a frauda kôvet,
mdst nem hozott, csak hireket,

csondes az angol, svécius,
nem inozdulnak a lengyelek.

Béviil a fàjâs szaggatott.



Negyvenezer lovast igér
a tatâr kân a fû hegyén.
Pârtunkat fogja a tatâr,
de csecsszopôkat sem ktmél.

Béviil a fàjâs szaggatott.

Most hajtottâk a rabokat,
magyar s keresztyén mind a rab,
embereim kivâlthatjâk
szijazott rokonaikat.

Béviil a fàjâs szaggatott.

Orszâg nézne rânk. A vilâg!
S itt torzsalkodnak a kis basâk.

Kézcsôkra vâr a nagyvezér,
se fegyverunk, se gabonânk.

Béviil a fâjâs szaggatott.

Galambvâron dôl a palânk.

Medvét vert el egy katonânk.
Reggel paraholt mâr a hô.
Mit hoz az Isten még reânk?

Béviil a fâjâs szaggatott.

A bâlor kezdeményeseket orszâgos méretû vitâk kôvették.
A vitâk a Petôfi Kôrben nyilvânosan folytak. Az Irodalmi Ûj-
sâg lassan a pârtnélkiili ellenzék lapjâvâ vâltozott. Mogotte
âllt az egész nemzet. Olyan szellemi tuzijâték kezdôdott, ami
példâtlan volt. Az irôk figyelme minden orszâgos gondra
kiterjedt. A vârmegye-rendszer felbolygatâsâtôl a bânyâszok
helyzetéig, a torténetirâstôl a jogâszok felelôsségéig, munka-
versenyek, képzômûvészetiink égetô kérdései, kolhozosîtâs,
pârtbûrokrâcia, pârtblirokratâk: mind sorra keriiltek. A leg-
hevesebb vita azonban az irôk alkotôi tevékenységét megbé-
nitô szocialista realizmus elmélete këriil bontakozott ki.

A sztâlinista klikk megdobbenve szemlélte a fejleménye-
ket. Tobb irôt, ùjsâgirôt letartôztattak. De a lâzadâst mâr
nem birtâk elfojtani. Az irôk 1956-ra kivivtâk a részleges szô-
lâs- és sajtôszabadsâgot. Ekkor keriiltek kiadâsra olyan mû-
vek, amelyek eddig az irôasztalok fiôkjaiban porosodtak, vagy



amelyek a cenzorok kezén akadtak el. Ilyen volt pl. Konya
Lajos "Hej, bûra teremtett idô" ci'mû hâborus naplôja.

Az irôk serra megtagadtâk a népellenes mûveket. Elôbb
Szeberényi Lehel, késôbb Kolozsvàri Grandpierre Emil meg-
tagadta a szocialista realizmust is.

A vérnélkiili szabadsâgharc nem hagyott idôt hosszabb
lélegzetû alkotâsra, de a vitâk, a vallomâsok, a lâzashangû
versek, novellâk és karcolatok mind a befagyasztottsâgbôl fel-
szabadult lélek vulkanikus kitôrései voltak. 1956. oktôber ele-

jén mâr lâthatô volt, hogy a moszkovitâk csak két lehetôség
kôzt vâlaszthatnak: engednek a népakaratnak, vagy azt
— vérontâssal is — elnyomjâk.

A szabadsâgharc tiizében sziiletett versek a szabadsâghar-
cos sorsvâllalâs, az igazsâgért valô bâtor kiâllâs legszebb pél-
dâi. Fennkolt szellemiik, magas esztétikai és nemzeti értékûk
vitathatatlan. Irodalomtôrténetûnk legszebb lapjait ékesîtik.

A szabadsâgharc utân

A november 4-i orvtâmadâs utân az irôk mitsem tôrôdve

az orosz szuronyokkal, bâtran harcoltak tovâbb. Érdemes
idézni decemberi nyilatkozatuk zâradékât:

"Hûséget fogadunk a zâszlô elôtt, amely jelezte nekiink,
hogy a nép forradalmi egységébôl a nemzet ùjjâszûletett. Eb-
ben a hûségben hitvallâsunk alapjân gondozni és védeni fog-
juk a magyarsâg szellemét. Erkolcs legyen a munkânk talp-
kôve, mûveinkben pedig talâljon értelmet és formât a nép
alkotô ereje, az emberiség és eszméivel a kor."

"Egyediil igy lesziink méitôk a nagy elôdôkhôz s egyediil
igy vâlhatunk a késôbbi nemzedékek érdemes erôivé."

A bosszùszomjas zsarnoksâg pontot tett a nemzeti tôrek-
vések végére. Az 1956 elôtti idôket azonban nem tudta vissza-
âllitani. A rés, amely a zsarnoksâg falân tâmadt, idôvel tâ-
gulni fog.

A szabadfoldôn elérhetô mûvekbôl, ùjsâgokbôl, lâtogatôk
hireibôl megâllapithatô, hogy az irôk — a pârtvonalasok ki-
vételével — a kôtelezô és ajânlatos simulékonysâg hatârait
nem lépik tûl. Tudatâban vannak, hogy a Nyugattôl nem



vârhatnak segitséget. Egyéni és nemzeti gondjaikat ônerejûk-
bôl kell megoldaniuk. De talâlékonysâguk kimerîthetetlen. Né-
ha szinte meghôkkentô bâtorsâggal védelmezik alkotâsi sza-
badsâgukat, vagy emelnek szôt a nemzetet sùjtô csapâsok el-
len. Példaként az elôadô Sinka Istvân "Eltûnik a hôri domb''
cimû novellâs-kotetét (1961-bôl), Veres Péter "Olvasô naplô"-
jât (1963-bôl) és Illyés Gyula egyik verseskôtetét (1961-bôl)
elemzi. A kiragadott példâkbôl az elôadô azt a kovetkeztetést
vonja le, hogy az irôk helyzete vâltozott ugyan, de ma sem
sokkal kedvezôbb, mint 1956 elôtt volt. Az alkotâsi szabadsâ-
got — ha mâs formâban is — ûjra korlâtozzâk. Sok irô siny-
lôdik bôrtônôkben. A pârtvonalas irodalom felélesztése fenye-
getô iizenet mind az otthoni, mind a szabadfôldi magyar îrôk
szâmâra. Uzenet és tanùsâg arrôl, hogy a kommunizmus nem
vâltozott. Az elôadô ezért azt vallja, hogy a bortôn-kôltészet
és a szabadsâgharcos irodalom ûjra kivirâgzik. S mig ez a
kôltészet és irodalom virâgzik, addig nincs szabadsâg a Du-
na—Tisza tâjân. De a reménytelenségre nincs ok. Mert az a
nép, amelyik a szabadsâgeszmét hiven ôrzi s azért minden âl-
dozatra képes: feltâmadâsra itéltetett.

A mi korunk nem a virâgénekek kora. A menekiilt ma
gyar irôk szâmâra sem. Nekik kell elmondaniuk a szabad vi-
lâgnak a szabadsâg sérelmeit. Felemelô kotelességuk és cso-
dâlatos lehetôséguk ez. A sorstôl kaptâk, magâtôl a Gond-
viselô Istentôl. Hozzâ méltôképpen csak alâzattal, a testvéri
szeretet példâival kôzeledhetnek.

"Mert kûldetés az élet, dràga bajtdrsaim,
nem jâték, nem bûjôcska,
de kôtelezô âldozat véreinkért,
s ellene

a stron innen nincs fellebbezés."

("Kiâltvâny a szétszôrôdott harcosokhoz")

☆ ☆ ☆

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi einok kôszônetet mond
Illés Lajos elôadâsâért, majd Lôte Pâl dr.-t kéri fel elôadâsâ-
nak megtartâsâra.



A PILVAX-KÂVÉHÂZTÔL A PETÔFI KÔRIG

A Pilvax fiatalsâga

Lôte Pdl dr. az 1848. mârcius 15. elôtti hetekben, a pesti
Pilvax-kâvéhâzban gyûlésezô fiatalsâg torténeti szerepének ér-
tékelésével kezdi elôadâsât. Râmutat arra, hogy a torténetirôk

egybehangzô megâllapitàsa szerint nyilvânvalô: a szabadsâg
harcot nem az a 40—50 vitatkozô fiatalember idézte elô, akik

a Pilvaxban a nemzet szabadsâgârôl âlmodoztak és a nagy
francia forradalom eszményeiért lelkesedtek, de biztos, hogy
a Pilvax-kâvéhâz nemcsak a 48-as eseményeknek egyik ragyo-
gô szimbôluma, hanem azok létrejdttének egyik tényezôje is.
A mârciusi ifjùsâg nélkûl azok az eszmék, amelyeket Eurôpa
haladô nagy szellemei tôbb mint 50 év ôta a vilâg fejlôdési
irânyânak felismerésébôl fogalmaztak meg, nem kerûltek vol-
na ki Pest utcâira. Mert ezek az eszmék a korszak és âtmene-
tisége terhei alatt nyôgô kôznéphen és a politikailag elnyomott
nemzetben csak megfogalmazatlan vâgyként éltek. Azoknak a
nép felé valô kôzvetitôje és lângra gyûjtôja a Pilvax-kâvéhâz
fiatalsâga volt.

A Petôfi Kbr szerepe

Az 1956. oktôberi magyar forradalom és szabadsâgharc
Pilvax-kâvéhâza: a Petôfi Kôr. Ennek torténeti szerepe azon-
ban mindmâig nem kapott méltô értékelést. Az otthoni tôrté-
netfrâs hallgat rôla. Vezetôit és felszôlalôit, hacsak nem me-
nekiiltek el Nyugatra, sùlyos szabadsâgvesztés bûntetésre itél-
ték. Ezek kôzé tartozik Tdncos Gdbor, a Kôr titkâra, Fekete
Sdndor ûjsâgirô, az egyik legbâtrabb felszôlalô, Kosdry Domo-
kos tôrténettudôs, Litvdn Gyôrgy, Déry Tibor, Tardas Tibor,
Hdy Gyula, Losonczy Géza és Liikdcs Gyôrgy. Az otthoni tôr-
ténetirâs tehât nem sokat dicsekedhetik a Petôfi Kôrrel, mert

az arrôl valô igazsâg elmondâsa râcâfolna a tôrténelemhamisi-
tâsokra és megmutatnâ, hogy a Petôfi Kôr igazmondô ifjû-
sâgât milyen brutâlis eszkôzôkkel hallgattattâk el.

8 Magyar Talâlkozô Krônikâja



A szabad Nyugaton élô magyarsâg korében kialakult âlta
lânos vélemény szerint viszont a Petôfi Kor csak egy kommu-
nista forum volt, amellyel nem érdemes sokat foglalkozni, a
szabadsâgharc eseményeivel egyiitt pedig nem is ildomos em-
legetni.

A megfigyelô tanû

PiZ elôadô arra szeretne vâllaikozni, hogy az elôbb vâzolt
két ellentétes feifogâssal szemben a Petôfi Kor igazi szerepét
és jelentôségét felismerjiik. Erre a feladatra a megfigyelô
szem- és fûltanù minôségével vâllalkozik. Mint ahogy a Pilvax-
kâvéhâzi vitâknak is volt egy "szûrke redingôtos gavallér"
megfigyelôje, aki inkâbb tanùja, mint résztvevôje volt az ese-
ményeknek, ugyanùgy ô is jelen volt — inkâbb tanûként, mint
résztvevôként — a Mûzeum-utcâban lévô Kossuth Klub, a
Petôfi Kor hâzigazdâja — eszpresszôjâban.

A Kossuth Klub

A Kossuth Klub, amely a Petôfi Kor anyaszervezete volt,
a Mùzeum-utca 7. szâm alatt lévô grôfi magânpalotâban 1954.
decemberében nyilt meg. A Klub a Szentkirâlyi utcâban szé-
kelô TTT, vagyis a Târsadalom- és Természettudomânyi Târ-
sulat kotelékébe tartozott és az volt a célja, liogy az értelmi-
ségnek lehetôséget nyùjtson arra, hogy gondolatât sajât szel-
lemi szînvonalânak megfelelô feltételek mellett cserélhesse ki.
A Klub a sztâlini idôkhôz képest nagy haladâst jelentett. Lét-
rejôttét a Nagy Imre miniszterelnoksége idején bejelentett li-
berâlisabb értelmiségi politikânak kôszônhette. A Klubnak el-
vileg bârki tagja lehetett, aki eg>'etemi végzettséggel rendel-
kezett és annak megfelelô munkakôrben dolgozott, vagy aki
az irodalom, mûvészet stb. teriiletén mûkôdôtt. A tagok tôbb-
sége azonban kutatôkbôl, pedagôgusokbôl és kultûrâlis szer-
vezôkbôl keriilt ki. Az irôk, mûvészek inkâbb csak mint elô-

adôk vettek részt a Klub életében. Az ipari és kereskedelmi
vâllalatoknâl alkalmazott értelmiségiek beszervezését nem tûl-
sâgosan szorgalmaztâk.



A Petôfi Kôr tagjai

A Petôfi Kôr a Kossuth Klub ifjusâgi szervezete volt és
orszâgos viszonylatban a DISZ-hez tartozott. A Petôfi Kôr
természetesen pontosan igazodott a tôbbi magyarorszâgi târ-
sadalmi szervezethez. Vezetôi tôbbségben csak pârttagok le-
hettek, a munkât pârtmegbizott ellenôrizte, stb. A Petôfi Kôr
tehât nem volt titkos fôldalatti szervezet — formâjât tekint-
ve. Ha azonban szellemét nézzuk, feltétlenûl gondolkodôba
kell esnunk, miért volt a Petôfi Kôr az az intézmény, amely
kétségteleniil eiôszôr adott szabad fôrumot a rendszer szei-
vezett birâlatânak akkor, amikor az orszâg népe es az egvete-
mi ifjùsâg még hallgatott és csak az irôk szôlaltak meg imitt-
amott, kevés példânyban megjelenô irodalmi folyôiratokban.
Az elôadô ennek magyarâzatât két kôrûlményben lâtja. Az
egyik, arnely szerinte elsôsorban hatott a Petôfi Kôrre, a Kos
suth Klubban kialakult szabadabb szellem volt. A mâsik, hogy
a Gyôrfy-kollégium 1948-ban tôrtént megszûntetése utân an-
nak elenôrzés alâ vett volt tagjai Nagy Imre rehabilitâciôs
intézkedései kôvetkeztében a Petôfi Kôrben jutottak ismét
szôhoz és vezetôszerephez.

A Petôfi Kôr mûkôdése

A Petôfi Kôr mûkôdését 1955-beii kezdte meg, de a hires
vitâk csak 1956. februârjaban indultak el. Ôsszesen. tiz vita-
gyûlés volt, amelybôl kettô kôzgazdasâgi, kettô tôrténelemtu-
domânyi, sgy pedagôgiai, cgy filozôfiai és egy mezôgazdasâgi
problémâkat vitatott meg, tovâbbâ egy vitagyulés zajlott le a
sajtôrôl, egy a diâksâg problémâirôl, egy pedig a pârtpolitikai
kérdésekrôl. Annak érzékeltetését, hogy micsoda szellemi és
emôcionâlis élményt jelentett ez a 10 vitagyulés a résztvevôk
szâmâra, az elôadô meg sem kisérli.

A kôzgazdasâgi vita elsô elôadâsa 200 résztvevôvel induit.
A mâsodik vitân mâr tôbb mint hâromszâzan vettek részt.
A tôrténeti vita elsô elôadâsân kb. 500 fônyi volt a hallgatôsâg,
a mâsodikon talân mâr ezernél is tôbben jelentek meg, ligy-
hogy az elsô emeleti termen kiviil a fôldszinti helyiségekben
hangszôrôk kôzvetltették a felszôlalâsokat.



Az ôtodik (pedagôgiai) gyûlésen az elôadô nem vett részt,
mert annak cimébôl ("A volt spanyoloi-szâgi partizânok talâl-
kozâsa az ifjùsâggal") arra kovetkeztetett, hogy ott kizârôlag
belsô pârtiigyrôl lesz szô. Szemtanûk âllitâsa szerint azonban
ez volt a legdrâmaibb osszejovetel, mert azon Rajk Lâszlôné
fantasztikus ôszinteséggel târta fel az urâval és csalâdjâval
szemben alkalmazott szbrnyû tortûrâkat és nyiltan kôvetelte,
hogy urât târsaival egyiitt az orszâg népének részvételével te-
messék el. Ezen a "partlzân-talâlkozon" mâr 1500 kôriil volt a
hallgatôsâg szâma és Rajkné tetemrehi'vô szavai nyomân tb-
meghisztérla tort ki, mert a jelenlévôk ott érezték meg elô-
szôr, hogy a tetemrehîvâs kovetkezményei nemcsak Râkosit
és târsait, hanem az egész rendszert is elsodorhatjâk.

A filozôfiai vita hallgatôsâga szâmâra mâr a Kossuth Klub

helyiségei annyira szûkeknek bizonjoiltak, hogy az osszejôve-
telt a Vâmhâz-palotâban elhelyezett és Marx Kârolyrôl elneve-
zett kozgazdasâgi egyetemre kellett âthelyezni, ahol a Lukâcs
Gydrgy és a sztâlinista filozôfusok ellentéteit kimutatô viha-
ros gyûlés éjjel 2 ôra utân ért véget.

A sajtô-vita

Az eddig emhtett vitâk mâjus végéig zajlottak le. Az elô
adô fontosnak tartja hangsûlyozni, hogy a budapesti sajtôban
a Petôfi Kor iiléseirôl soha egyetlen sor hiradâs nem jelent
meg és arrôl sem, hogy mikor és hol lesznek az ûjabb g5dilé-
sek. Râkosi Mâtyâs akkor mâr nem tudott mâs retorziôval él-
ni, mint a sajtô-nyilvânossâg eltiltâsâval. Ilyen elôzmények
utân kôvetkezett jûniusban a Petôfi Kor legjelentôsebb ese-
ménye, a sajtô-vita, amelyrôl a vilâg legtobbet tud. Ez a vita
a Tiszti Kaszinôban zajlott le, amelyet a tisztek, akik polgâri
ruhâban vettek részt az iilésen, az utolsô zûgig ellâttak hang-
szôrôval. Délutân 3 ôrakor a Vâci-utcai kapù elôtt ôriâsi tô-
meg feketéllett, délutân 4 ôrakor — azok, akik nem jutottak
be az épùletbe — benyomtâk a kapùt, ùgy hogy az udvarra is
hangszôrôkat kellett szerelni. A gyûlés reggel fél 4 ôrakor ért
véget. A tôbbezer fônyi hallgatôsâg jôformân az utolsô szôig
kitartott.



Két nap mûlva Râkosi Mâlyâs bezâratta a Petôfi Kbrt,
de par napi huza-vona utân hatârozatât visszavonta, kikôtôt-
te azonban, hogy a gyûléseken csak lagok vehetnek részt. Az
ifjùsâg ekkor azzal feleit, hogy tôbbezren beléptek a Kôrbe.
A vitâk rôvidesen folytatôdtak. A Gôlyavârban tartott gyûlés
utân a lâiig âtcsapott az egyetemekre is. A két legutolsô peda-
gôgus-vitât és a mezôgazdasâgi vital mâr a Kôzgazdasâgi Eg>'e-
tem két legnagyobb elôadôtermében tartottâk tôbbezer ember
részvételével ligy, hogy a mâsodik teremben az elôadô helyén
a hangszôrô âllott.

Az utolsô gyûlések szeptemberben és oktoberben zajlot-
lak le s ezek mâr vilâgosan mutattâk, hogy a Petôfi Kôr az
egész magyar értelmiség fôruma. A Nagy Imre hiveibôl kike-
riilô pârttagok mellett sok pârtonkivûli pedagôgus és mezô
gazdasâgi szakember szôlalt fel.

Az elôadô szerint a legtobb felszôlalâs természetesen a
sajâtos kommunista zsargon lehetô pontos betartâsâval tôr-
tént. Részben a felszôlalô ônvédelme, részben a vitâk tovâb-
bi folytatâsânak lehetôsége érdekében. Az igazsâgtalansâgok
leleplezését — példâul a trianoni békét, avagy az urânium-érc
elrablâsât, stb. — mindig az tette lehetôvé, hogy sohasem.
mondtâk ki a végsô igazsâgot, hogy az igazsâgtalansâgokat
a kommunista rendszer és a szovjet elnyomâs szûli. De erre
nem is volt szukség, mert a sok részigazsâg addig bâtorftotta
a magyar értelmiséget, az irôkat és a tudôsokat, amig 1956.
oktôber 23-ân a magyar néppel egyutt nagyszerû forradalom-
ban és szabadsâgharcban fegyverrel és életâldozattal mond
tâk ki a teljes igazsâgot: a kommunista terrorban nem érde-
mes, de nem is lehet élni. A Petôfi Kor tehât legùjabbkori
torténetunk egyik érdekes tényezôje, az ottani vitâk pedig
ennek a legùjabbkori torténetunknek igen jelentôs megnyi-
latkozâsai, amelyek az otthoni magyar irodalom fejlôdése és
helyzetének megitélése szempontjâbôl is fontosak.

☆ ☆ ☆

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi elnok kôszonetet mond
Lôte Pâl dr. elôadâsâért, majd Fùry Lajos irôt kéri fel elô-
adâsânak megtartâsâra.



MENNYIBEN JÂRULTAK HOZZA
EMIGRACIÔBAN ÉLÔ IRÔINK

AZ EGYETEMES MAGYAR IRODALOMHOZ?

Fiiry Lajos l'rô ôrûl, hogy a Magyar Talâlkozô az iroda-
lom kérdéseinek megbeszélését is lârgysorozatâba vette, mert
eddig azokat csupân mâsodrendû kérdésekként kezelték. A
zold és fehér asztalok szônokai târsadalmi es politikai kérdé-
seket târgyalnak és vitatnak meg, az irodalmiak a legjobb
esetben csak azokhoz kapcsolôdhatnak. Pedig az irodalmat
még a mai — tûlzâsokra és eltévelyedésekre hajlamos — kor
sem becsiilheti le. Korunk néhâny kin'vô fonâksâgânak felem-
Iitése utân hangsùlyozza, hogy kôltészeti és âltalâban irodal-
mi alkotâsokra napjainkban is elengedhetetleniil szûkség van.
Meggyôzôdése szerint még a Magyarorszâg feiszabadulâsa és
fûggetlensége kôriil forgé magyar sorsproblémâk szempontjâ-
bôl is — a politikai szônoklatok, tiltakozô jegyzékek és felvo-
nulâsok mellett — jelentôs szerep jut az irodalomnak. A nagy
célt mindez csak egyiittesen valôsithatja meg.

Elôre kell bocsâtania, hogy részletekbe nem mélyedhet,
nem foglalkozhatik nevek és példâk felsorolâsâval, csupân ke-
retet adhat és ebbe a keretbe szonthat bele annyit, ameny-
nyit az idô megenged neki. Hozzâ kell még ehhez tennie, hogy
elôadâsâban csakis a mâsodik vilâghâborû utân kezdôdô emig-
ràciàs magyar irodalommal kivân foglalkozni.

Kozismert, hogy a mâsodik vilâghâborût kovetô emigrâ-
ciô keretén beliil is hârom nagy csoport kiilonbôztethetô meg:
1. az 1945-os ùn. DP emgirâcié, 2. az 1949. koriil disszidâltak és
3. az 1956-os szabadsâgharc utân menekiiltek csoportja. Mind
a hârom értékes magyar elemeket, tudôsokat, mûvészeket,
koltôket, irôkat hozott magâval. Tagjai azonban tobb-keve-
sebb politikai, alkotmânyjogi, târsadalompolitikai és vilâgné-
zeti kulonbség vâlasztja el egymâstôl. Ez a kiilônbség — ùgy-
ahogy — az irodalmi és mâs szellemi megnyilvânulâsokban is
jelentkezik. A tiszta magyar irodalomnak azonban, amely az
egyetemes magyar nemzeti érdekeket, Magyarorszâg fligget-
lenségét és szabadsâgât, a magyar elszakitott teruletek vissza-



csatolâsât, a magyar nyelv, kultùra és tôrténelem âtmentését
szolgâlja, mindezeken felùl kell emelkednie.

A megelôzô âltdlânos helyzet

PiT. elôbb kôruKrt magyar emigrâciô irodalma — az elô-
adô szerint — nem ônâllô fejlemény, hanem a magyar iroda-
lom 1945-ben bekbvetkezett meghasadâsânak eredménye. Meg-
itéléséhez tehât sziikséges a megelôzô âltalânos helyzet is-
merete.

Kozvetlen a hàborùt megelôzô években kiteljesedett az
Ady Endre és Szabô Dezsô âltal megkezdett vonalon tovâbb-
nôtt magyar irodalom ùj népi irânyzata. Ennek a korszak-
nak legtermékenyebb irôja Mariez Zsigmond, aki regényt,
szlndarabot, forgatôkônjrvet, râdiôjâtékot, elbeszélést îr, folyô-
iratot szerkeszt, stb. Bâr igen sokat keres, âllandôan pénz-
gondokkal kiizd. Hz hajtja fâradhatatlan irodalmi termelés-
hez — sokszor az irodalmi érték és minôség rovâsâra.

A kor legbeérkezettebb irôja Herczeg Ferenc. A kûlvilâg-
tôl elzârkôzva hidegkùti elefântcsonttornyâban ir Singer és
Wolfner "Ûj Idôk"-jébe, a Pesti Hirlap vasârnapi szâmâba. Né-
ha a Nemzeti Szfnhâz bemutatôjân lâthatô. Hidegkùt és Ba-
dacsony kozott él. Amiôta a Rothermere-féle reviziôs politi-
ka eredményteleniil kimûlt, a politikai élettôl is teljesen visz-
szavonult.

Szabô Dezsô az egyetemistâk dunaparti pincéjében, a
Vâmhâz alatt, majd a Hûsiparosok Székhâzâban tartja elô-
adâsait, a hentesek meghivâsâra 10 deka fiistôltszalonnâért,
vagy pedig ennek megfelelô es szemelyesen beszedett belépô-
dij ellenében. Ekkor mâr mindenkivel ôsszetûzôtt, utoljâra a
diâksâggal, amely bâlvânyozta. Végul magânyos bôlényként
visszavonnltan egy-pengôs havi fiizeteit adogatja el és élettôr-
ténete megirâsâba kezd.

A legnépszerûbb irô a "Fôldindulâs ôta az orszâgos
plâgiumper ellenére is — Kodoldnyi Jànos. Zilahy Lajos Cor-
vin-lâncos kitiintetéssel az iras mellôl mindjobban a politika
felé fordul. Németh Lâszlô kiemelkedése a hâttérben egyre
tornyosodik.



Az erdélyiek élén Nytrô Jôzsef az orszâg legismertebb l'rô-
ja, aki a halinâval egyûtt bejôtt Budapestre és az anyaorszâg-
ba. Utâna kôvetkezik Tamâsi Aron, Makay Jcuios, Tabéry,
Koôs és Wass Albert. Nem is annyira mondanivalôikkal, mint
inkâbb az îzes erdélyi magyar nyelv és a hùsz évi elszakitâs-
ban nélkûlozôtt székelyek megszélaltatâsâval vâlnak népsze-
rûkké.

A "Viharsarok" és a "Futohomok" ôta Féja Géza, Erdei
Ferenc, Sinka Istvân a paraszt, Kassâk Lajos pedig a mun-
kâs szociâlis problémâinak szâmonkérôje. Jôzsef Attila és Sér-
tô -Kalmàn politikai beâllîtottsàga miatt nem népszerû. Az
ismeretlenségbôl messze magasan emelkedik foléjiik egy fel-
vidéki papkoltô, Mécs Lâszlô. A "Napkelet" és a "Nyugat" kd-
zott helyezkedik el Vaszary Jânos, Harsânyi Lajos, Csathâ
Kàlmân, Babay Jôzsef és Bibô Jôzsef.

A fiatal és életerôtôl duzzadô, reformokra vâgyô ûj ma
gyar îrôi nemzedék legdùsabb és legtehetségesebb, kiilvâro-
si munkâscsalâdbôl magasra kinôvô alakja Eszterhâs Istvân,
megalapitja a "Magyar Mùzsa" ci'mû irodalmi folyôiratot,
amely kôré a legfiatalabb irôk, mûvészek, koltôk és esztétâk
csoportosulnak: Volly Istvân, Kozocsa, Dallas, Komjâthy,
Szàmadô, Ormay, Németh Sândor, stb.

A hâborù utolsô évét tekintve azt lâtjuk, hogy az orszâg
szellemi kozpontjai — elsôsorban Budapest székesfôvâros, az-
tân Szeged, Debrecen, Kolozsvâr, Nagyvârad, TJjvidék, Sza-
badka, Gyôr és Szombathely — a bombâzâsok kovetkeztében
mâr akkor besziintettek minden jelentékenyebb irodalmi és
mûvészeti tevékenységet, amikor még a hâborù a Kârpâtokon
lùl volt.

Megkezdôdott a kitelepitési program végrehajtâsa. A szin-
hâzak és a nyomdâk, a zavarô repùlôk és légiriadôk miatt be-
zârtak. Az irodalom nem hallgatott el, csak éppen megjelené-
si formâja hiânyzott. Az frôk, koltôk irtak, csak éppen nem
kozôlhették irâsaikat, legfeljebb Szombathely és Sopron kôzt
a lecsokkentett oldalszâmû ùjsâgokban. De az irôk trtak a

jobb jovô reményében, amikor majd îrâsaik ùjra napvilâgot
lâthatnak. Egyelôre azonban a kiiirités Nyugat felé, a hatâr



mentére tovâbb tartott, a nemzet irodalma pedig ùgyszôlvân
teljesen kimeriilt a fiizetes tâjékoztatôkban és az ûjsâgiroda-
lomban.

Dicsérettel kell megemlékezni itt a magyar ûjsâgokrôl,
szerkesztôkrôl, ûjsâgfrôkrôl és nyomdâszokrôl, akik a korlâ-
tozott terjedelmû lapokban, amelyek ùgyszôlvân csakis a ha-
dijelentések és az élelmiszer-eloszlâsi mindennapi szukségle-
tek kôziésére szoritkoztak, mégis mindig talâltak valahol a
raozgôsitâsi parancsok és kitelepilési rendeletek kôzt helyet
egy-egy vers, szines kurziv, rôvid novella szâmâra. Folytatâsos
regényt a lapok mâr régen nem kôzôltek, mert senki sem
ludta, hogy ki olvassa majd a folytatâst Az irodalmi és mû-
vészeti lapok jôval korâbban megszûntek a papîrkorlâtozâs
miatt.

A gyôri szinhâz egy irodalmi délutân és az "Egy nap a vi-
lâg" bemutatô jât kovetôen végleg bezârt. Mârcius 15. tervezett
megûnneplésére a harcok miatt mâr nem keriilt sor.

Az emigrâciôs magyar irodalom hôskora

Ez a tôrténelmi elôzménye annak az emigrâciôs magyar
irodalomnak, amelynek mûvelôi az orszâg hatârain tùl, a tâ-
borok és kaszârnyâk, a padlâs-szobâk és tômegszâllâsok me-
nedékhelyein éheztek, nyomorogtak, testileg és lelkileg foszla-
doztak és bomlottak, akârcsak a nép, amelyikhez tartoztak.

A Passau melletti Waldwerk fûrésztelep tâborânak fekete
hirdetô tâblâjân jelent meg elôszor az a névsor, amelyben a
magyar irôkat, ûjsâgîrôkat, mûvészeket, szinészeket, szellemi
és mûvészeti vezetôket, hâborùs bûnôsnek nyilvânitottâk és
nemsokâra ezutân a budapesti népbirôsâg in contumatiam
halâlra itélte Szitnyai Zoltân magyar irôt.

Ez volt a magyar irodalom nagy vâlasz-kôve. Az orszâg
most mâr nemcsak testileg, hanem lelkileg is kettéhasadt. Egy
miliô magyar hânyôdott Eurôpa orszâgûtjain. Szùltek és hal-
tak, szerettek és temettek és kozben a nagy szétszôrôdottsâg-
ban kis magyar gôcok âlltak meg és kis magyar tuzek lân-
goltak fel.



Nemcsak jolakni kivânt mâr a magyar menekiilt, hanem
szellemi terméket, magyar betùt, magyar olvasnivalôt is ki
vânt. A kimentett magyar kônyvek ârai magasra szoktek. Az
agyonkoptatott, foszladozott, széthullô magyar kônyvek kéz-
rôl-kézre jârtak.

Hol voltak a N3njgatra vetôdôtt magyar l'rôk és koltôk eb-
ben az idôben és miért hallgattak?

Az egyik gombât szedett a Bajor-erdôben, a mâsik Mûn-
chenben gyerekjâtékokat faragott, a harmadik cukorrépât ka-
pâlt valamelyik bajor parasztnâl, a negyedik cipôket javitott
egy suszter mûhelyében, az ôtôdik éjjeliôr volt, a hatodik egy
tâbori kôzôs konyhâra hordta a vizet, stb. És ezutân a fâ-
rasztô testi munka utân, amely mellett még a bûjdosâs és el-
fogâs izgalma is âllandôan a fejûk felett lebegctt, a némct
hadsereg eldobâlt katonai térképeinek fehér hâtâra l'rtak. Az
âgyak alatt ôrzôtt kopott kofferekbôl esténkint elôkeriiltek a
féltve ôrzott jegyzetek és eldugva szûletett az iras.

A magyar l'rôk irtak titokban mégis. De miért és kinek?

Az irônak kényszer az iras. Lelki kényszer. Akit az Isten
ilyen lélekkel âldott, vagy vert meg, az ettôl nem szabadul-
hat. A nagy menekiilés zûrzavarâban, amlg a vilâgmegvâltô
politizâlgatâsok, cigaretta-tôltések és fekete beszerzô-kôrûtak
tervei kovâcsolôdtak, azalatt a spittali lâger tomeg-szâllâsân
megsziiletett az "Atlantisz ezredes", a Bajor-erdô egyik padlâs-
.szobâjâban a "Zôld csillag" és az "Ime, az ember", a "Duna
mellett", az "Emigrâciôs levelek" és az "Adjâtok vissza a he-
gyeimet".

Nehéz lenne azt most itt elmondani és részletezni, hogyan
lett nyomtatott betû ezekbôl a kéziratokbôl és hogyan valô-
sultak meg irâsban ezek a nyomor-kalôriâban és éhes lâzâl-
mokban sziiletett izig-vérig magyar irâsok. Silâny papiron
sokszorositva, elmâzolva, fényképezve, de élô és magyarul
szôlô irâsok voltak. Magyar irôk és magyar koltôk szôltak
magyarul a nagy bizonytalansâgban élô magyarokhoz és tâp-
lâltâk benniik a reményt, élesztették a tiizet és a magyarsâ-
got. Kézrôl-kézre jârtak, vândoroltak ezek a kon5rvek, sokszo-
rositott magyar gondolatok és amikor bekovetezett a kivân-



dorlâsok ideje és megkezdôdôtt a magyarsâg szétszôrôdâsa
a szélrôzsa minden irânyâban: a dédelgetett és az ôceânokon
tûlra âtmenteni akart, legkedvesebb értékek kôzôtt ott voltak
ezek az olcsô, szerény kôntôsben szûkôlkôdô, sokszorosîtott
magyar kônyvek és irâsok.

Ez volt az emigràciôs magyar irodaîom hôskora, amikor
a 950 kalôriâs éhhalâlra l'télt magyarsâg irôi és koltôi egymâs-
utân szôlaltak meg.

A szétszôrtsdgban

A mâsodik korszak a kivândorlâs utân kôvetkezett be.

Az Eurôpâban ùgyszolvân egy nagy tômbben: Ausztriâban és
Németorszâgban élô magyarsâg a kivândorlâs utân kisebb szi-
getekre szakadt szét. Ezek magyarsâga mindenûtt megalapi-
totta a maga kultûrkôzpontjait, ahol idônkint ôsszegyûltek,
szmdarabokat rendeztek, iânctanfolyamokat, iskolâkat alapt
tottak és ahol néha koltôk, îrék felolvastak mûveikbôl és

ahonnan késôbb ùjsâgok és folyôiratok indultak el. A legki-
sebb magyar kozôsség is képes volt létrehozni a maga lapjât.

Elég késôn ugyan, de megkezdôdôtt ezeknek a magyar
mûvelôdési szigeteknek a szâmbavétele és a magyar irodalom
termékeinek gyûjtése is. 1952-tôl kezdôdôen Firenzében Pâlin-
kâs professzor, mâsok Rômâban, Fittsburgh-ben, Cleveland-
ben végezték. Aztân nyomtatâsban is megjelent Kônnyù
Lâszlô szemelvényes konyve, Szécskay Gyôrgy magângyûjte-
ménye és a mâr emlitett Pâlinkâs professzor gyûjtése.

Minden elismerést megérdemelnek a magyar hirlapok,
amelyek a magyar gondolatot és nemzeti szellemet sohasem
szûntek meg hirdetni. Sovâny hirdetések, magas nyomdabé-
rek, sok kûzdelem dacâra is bekopognak hozzânk, akârhol va-
gyunk és szerényen, de magyarul szôlnak hozzânk és a disz-
nôtoros vacsorâk, meg a kuglipartik hirci kôzt elbeszélést,
verset, regényt, tudomânyos értekezéseket kôzôlnek. Ezek nél-
kui nemcsak magyar nyelven, hanem magyar szlwel és lé
lekkel készûlt magyar ûjsâgok nélkûl a magyar irodalom ré-
gen eltemetkezett volna. Nem az irôkban és az irâsban van a



liiâny, hanem a megjelentetésben, melynek nehézségei — mint
az elôadô részletesen kifejti, példâkkal is megvilâgitja — az
emigrâciôs adottsâgokbôl szârmaznak.

Hivatâstudat

Nem hiszi, hogy az emigrâciôs irodalom jelentôségét akâr
magyar, akâr kûlfoldi szempontbôl bârki kétségbe vonnâ. Ha
erôs magyar szellemû irodalom épiil fel az orszâg hatârain ki-
vûl, akkor annak nem marad el az eredménye. Nem lehet ko-
zombos tehât az a kérdés sem, hol âll ma az emigrâciôs
irodalom.

A 18 év alatt megjelent irodalmi alkotâsok âttekintése azt.
mutâtja, hogy — kevés kivéteitôl eltekintve — a magyar iro
dalom ott folytatôdott, ahol 1945-ben megszakadt. A Nyugatra
keriilt irôk legnagj'obb része mâr otthon kiforrt egyéni stflu-
sâval és irânyâval. A komoly irodalmi mûlt hâtrahagyâsâval
egyikben sem igen vâltozott. A hâborûs ôsszeomlâst kovetô
megrâzkôdtatâs és menekûlés, a nyomor és ûldozés azonban
tagadhatatlanul mély nyomokat hagyott emigrâciôs irodal-
munkban. Sajnos, az is elôfordult, hogy éppen azok az irôk,
akiket a két vilâghâborû kozé esô idô legjobban fizetett és
dédelgetett, megtagadtâk mùltjukat, hogy ùj gazdâjukat mi-
nél jobban kiszolgâlhassâk.

Az emigrâciô irodalmânak vizsgâlata azt mutâtja, hogy
mind a prôza, mind a vers nagyjâbôl a régi. Emigrâciôs iro-
dalmunk és mûvészetûnk nem kanyarodott el a magyar egyé-
niségtôl és a magyar természettôl. A kiilfoldi irodalom, amely
kôzvetlenûl koriilveszi és szinte béklyôba veri, nem vâltotta ki

azt a hatâst, ami kônnyen bekôvetkezhetett volna. A patolôgi-
kus, skizofréniâs irâsok, a vegyészeti képletekben Irt versek és
ehhez hasonlô hipermodernségek hatâsai mâig sem talâlhatôk
meg az emigrâciôs magyar irodalomban.

Az emigrâciôs magyar irodalom célja nem olcsô hatâsva-
dâszat és nem a piac pillanatnyi kiszolgâlâsa, hanem a ma
gyar nyelv és kultûra âtmentésének szolgâlata. És bliszkén
mondhatjuk el, hogy — igen kevés kivéteitôl eltekintve — az
emigrâciôs magyar irodalom ennek a hivatâsânak eleget is



tesz. Azt sem hallgathatjuk el, hogy egyetlen mâs emigrâciô
sem rendelkezik olyan népes értelmiségi élgârdâval, mint a
magyar.

Kônyvkiadàs

Befejezésiil az elôadô élénk szmekkel és beszédes példâk-
kal ecseteli az emigràciôs magyar irô nehéz helyzetét. Aztân
a nagyobbarânyi'i konj^vkiadâs hianyâra mutât râ és az emig
ràciôs irodalom virâgzâsa, tovâbbi fejlôdése érdekében egy
minden viszâlyon, pârtoskodâson és személyi torzsalkodâson
felul âllô emigràciôs magyar nemzeti kônyvkiadô vâllalat
megalapitâsàt siirgeti. Mert a kônyvkiadàs nemzeti ilgy és ha
az emigràciôs magyarsâg valôban tenni akar valamit nyel-
véért, kultilrâjâért és hazâjâért, akkor a kônyvkiadàs kérdé-
sét kell minél elôbb megoldania.

A magyar irô enéikul is ir az emigrâciôban, mert Isten
azzai bocsâtotta ûtnak, hogy egy balsors-verte kis nép szô-
szôlôja legyen magyarul. Amig él, nem hallgathat el. Amigléleg-
zik, addig Irnia kell, mert ez szâmâra felsôbb parancs. Egy-
szer ùgyis szâmonkérik majd tôle, hogyan sâfârkodott a râ
bizott isteni adomânnyal. Az emigràciôs irodalom tehât min
den nehézség ellenére is van és marad. Szerény kûlsôben, de
ielkeres minden magyart, mert muvelôi megfogadjâk a kôltô
hozzâjuk intézett szavait:

"Hozzatok dalt emlékul a hajdan
Lomb- s viràggal gazdag tâjirul,
Zengjétek meg a jôvôt, ha majdan
E kopâr fôld ûjra felvirul...
Dalotokra kônnyebben deriil fény,
Hamarabb kihaji a holt berek.
A jelennek bûjât ékesitvén:
Fiaim, csak énekeljetek ..

☆ ☆ ☆

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
Fury Lajos irônak elôadâsâért, majd felkéri Kônnyu Lâszlô
irôt elôadâsânak megtartâsâra.



A KULFÔLDI MAGYAR IRODALOM

Kdnnyû Lâsztô irô szerint a mâsodik vilâgheîborû elvesz-
tése és az azt kôvetô orosz megszallâs teljesen megvâltoztatla
a magyar irodalmi élet arculatâl. Az orosz hadsereg âltal ta
mogatott kommunista part lépésrôl-lépésre vette ât az egész
orszâg és Igy a magyar irodalom ellenôrzését is. Kiilônôsen
a hagyomânyos nemzeti irodalom szenvedett ôriâsi vesztesé-
geket. Alkotâsait kiûzték a kônwtârakbôl és vagy beôrolték.
vagy elégették ôket. A kiadôvâllalatokat, folyôiratokat, lapo-
kat âllamositottâk és élûkre olyan kommunista diktâtor ke-

riilt, mint Révay Jôzsef. A part âltal engedélyezett irôi szak-
szervezet a nemzeti irâny hi'veit kizârta és tôliik a publikâlâ-
si jogot megvonta. Sokat kôziilûk éhhalâlra itélt és Budapest-
rôl vidékre kényszeritett. Szirkséges immâr, hogy errôl a ha-
lâlos pusztitâsrol rovid mérleget készitsùnk.

A pusztitâs mérlege

Szabô Dezsô és Gulâcsy Irén az orosz ostrom alatt éhen-
halt. Môra Lâszlô, Fiisi Jôzsef, Czihor Jânos és Sarkadi Imre
az ûldôzés miatt ôngyilkos lett. Mécs Lâszlôt, Makkai Sân-
dort, Faludy Gyôrgyôt és târsaikat deportâltâk. Erdélyi Jôzse-
fet, Déry Tibort, Hây Gyulât, Tollas Tibort, Illés Lajost, Koô-
sa Antalt és târsaikat bebôrtônôzték. Herczeg Ferencet, Sin-
ka Istvânt, Olbey Irént, Râb Gusztàvot és târsaikat hallgatâs-
ra itélték, illetôleg Budapestrôl valô tâvozâsra kényszeritet-
lék. Nyirô Jôzsef, Wass Albert, Kôrmendi Ferenc, Zilahy La-
jos, Mârai Sândor, Cs. Szabô Lâszlô, Ignotus Pàl és a fiata-
labb irônemzedék szâmos tagja kénytelen volt elmenekûlni,
vagy a fenyegetések miatt képtelen volt visszatémi Magyar-
orszâgra. Ez a csoport kiegésztilve a mâr korâbban kiilfoldre
tâvozott magyar irôkkal, koltôkkel: komoly kiilfoldi magyar
irodalom felvirâgzâsât inditotta el. Ma mâr elmondhatjuk,
hogy a vilâg valamennyi kôltùrâliamâban jelentôs magyar irôi
csoport él, amelynek tagjai alkotâsaikkal magyar és idegen



nyelven jârulnak hozzâ a magyar irodalom gazdagitâsâhoz és
hi'rének terjesztéséhez. Egyesek szerint a kiilfôldi magyar iro
dalom olyan gazdag, hogy vetekszik az ôhazaival.

A kulfôldi magyar irodalom

Fiiry Lajos elôadâsâban keriilte a nevek felsorolâsât, ezért
az elôadô szeretne néhâny adattal hozzâjârulni a kûlfôldi ma
gyar irodalom értékeinek bemutatâsâhoz. Amerikâban él a

legnagyobb kulfoldi magyar irô-csoport. Ennek teljes tôrténe-
lét az elôadô "Az amerikai magyar irodalom tôrténete" cimû
magyar- és angolnyelvû mimkâjâban dolgozta fel. Igy az itteni
Irôk munkâjâiiak felsorolâsâtôl eltekint. A tobbi kûlfôldi ma
gyar irôval "Modem Magyar Literature, A Literary Survey and
Anthology of the 20th Century Hungarian Authors" cimû mim-
kâja foglalkozik. Ez alkalmat ad neki arra, hogy a kûlfôldre
szoritott magyar nemzeti irôkat, akiket az ôhazai rendszer
teljes egészében igyekszik eltûntetni, az angolnyelvû vilâgnak
bemutassa. De alkalmat ad neki arra is, hogy a kommuniz-

mus pusztitâsât a magyar nemzeti irodalomban szemléltesse.
Kûlôn kiemeli Reményi Jôzsef és Grôsz Jôzsef magyar iro-
dalmat terjesztô és ismertetô tevékénységét. Hasonlô mun-
kât végzett Gara Lâszlô is târsaival eg5âitt a francianyelvû
magyar antholôgia szerkesztésével, tovâbbâ Sivirsky Antal a
németnyelvû és Ruzicska Pâl az olasznyelvû magyar irodalom-
lorténet kiadâsâval.

Amerikai magyar irôk tômôriilése

Bar kûlfoldon tôbb magyar irodalmi kôzpont létesûlt.
legnagyobb jelentôsége — az elôadô szerint — az amerikai
magyar Irôk tômôrûlésének van. A nagy célok megvalôsltâ-
sâra ô hozta létre az "Amerikai Irôk Munkakôzôsségét", biz-
tositotta az irodalomtorténetek és végûl a magyar—angol
"Amerikai Magyar Szemle" kiadâsât. Amellett, hogy âpolnunk
kell a magyarnyelvû irodalmat, az elôadô szerint természetes
hivatâsunk a magyar irodalom angolnyelvû terjesztése is. A
Gondviselés kûlônos lehetôségekkel ajândékozott meg bennûn-
ket, amelyeket a magyar irodalom javâra kell felhasznâl-



nimk. Ki kell épi'teniink amerikai irodalmi kapcsolatainkat
és meg kell talâlni utunkat az amerikai kiadôk felé is.

☆ ☆ ☆

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
Kônnyii Lâszlô ironak megtartott elôadâsâért, az ûlést az
ebédidô tartamâra berekeszti, ezt kôvetôen ûjra megnyitja,
majd felkéri vitéz Szabô Zoltân tanâcskozâsi jegyzôt, hogj'
a hozzâszôlâsra jelentkezôket a jelentkezés sorrendjében kér-
je fel mondanivalôik elôadâsâra.

HOZZÂSZÔLÂSOK ILLÉS LAJOS, LOTE PÂL DR.,
FtiRY LAJOS ÉS KONNYU LÂSZLÔ ELÛADÂSAIHQZ

Szebedinszky Jenô a magyar kônyvkiadô és konyvterjesz-
tô vâllalat létrehozâsât fontosabbnak tartja, mint a magyar
irodalom megismertetését a klilfôlddel mûforditâsok révén,
mert elsôsorban az a fontes, hogy a magyar kozonség kapjon

jô konyveket.
Udvari Gyetvân Jôzsef ugyancsak a kônyvkiadô vâllalat

sziikségességét hangsùlyozza. Indokolâsul Bercsényi Ilona mû-
vének sorsât ismreteti.

Pallôs Lôrânt helyesli azt a torekvést, hogy elsôsorban
a magyar nyelvet akarjuk megôrizni, de kivânatosnak lâtja a
magyarul mâr nem beszélô magyar szârmazâsûak megnyeré-
sét is, ezért a magyarrôl angolra tôrténô forditâst ugyancsak
igen fontes feladatnak tekinti.

Âgotai Béla dr. arra mutât râ, hogy az irodalom ârthat is.
Ellenségeink példâul sokat idézgették a hazai âllapotokat
— kétségteleniil javitô szândékkal — leirô szépirodalmi ter-
mékeket, amelyek ilyenformân tobbet ârtottak, mint hasznâl-
tak. Milotay Istvân, Mârai Sândor, Nyirô Jôzsef és Zilahy La-
jos mûveinek birâlata utân megâllapitja, hogy a nagy magyar
âtfogô regény a mai napig sem jelent meg az emigrâciôban.

Nt. Brachna Gâbor szerint a magyar irodalom legfôbb fel-
adata a magyar lélek mûvelése. Gyokere szûkségképpen a ma-



gyar csalâdi kôrokbe nyùlik ]e, mint magâé a magyar emig-
râciôé is. Nem szabad figyelmen kiviil hagyni tehât azt az
irodalmat és sajtôt, amely a mag^-ar csalâdok jelentékeny és
tartôs âldozatkészségébôl tâplâlkozik. Megg>'ôzôdése, hogy
azon a sajtôn keresztiil, amely a legtôbb magyar otthonba el-
jut, sok minden elérhetô és megvalôsithatô lenne. Talân még
az emigrâciôs konyvkiadâs nagy kérdésének megoldâsât is
czen az ùton kellene keresni.

Nàdas Gyiila dr. véleménye szerint az irodalom problé-
mâja nem oldhatô meg konjr^rkiadô vâllalat szervezésével. OU
vasôkôzdnségre, konj'vvâsârlôkra van szûkség, hogy érdemes
legyen konyvet kiadni, érdemes legyen konyvet megirni.

☆ ☆ ☆

A tanâcskozâsi einok a hozzâszôlâsok elhangzâsa utân
Wass Albert irâsban bekiildôtt hozzâszolâsât mutatja be:

Bar minden emigrâciôba kényszerûlt irô hajôtôrôtt egyé-
niség, mégis meg kell kiildnbôztetnûnk kétféle hajôtorôttet.

Az egyiket egy bizonyos nernzetl csoporttal egyiitt érte a
katasztrôfa, ezzel a csoporttal egj'iitt vetôddtt partra a hon-
talansâg lakatlan szigetén s igy, mint egy hajôtôrôtt kis kô-
zôsség tagjânak ûj és rendkivuli szerepet kellett betôltenie.

Az emigrâciôban élô Irôk eme csoportjânak ezermesterré
kellett vâltoznia, hogy megfelelhessen a reâ szakadt fel-
adatoknak.

A régi honra emlékeztetô, de ugyanakkor a jôvendôvel
szemben reménységet ébresztô kotelezettsége mellett hivatott-
sâga arra kényszeritette, hogy a hajôtôrés okait kutassa; bon-
colgassa a mûlt fâjdalmas sebeit, hogy elkôvetkezô nemzedé-
kek tanulhassanak belôle. Vigasztalnia kellett a kétségbeeset-
teket, mosolyt kellett csempésznie a sirôk arcâra s a vihar-
vert kis csoport szâmâra meg kellett ôriznie a mûlt emlékeit
s az egyetlen osszekôtô kapcsot a Hazâval; a nyelvet.

A mâsik irô-tlpus egyedûl vetôdott ki a senki szigetére.
Remete iett s a maga remeteségében megengedhette magâ-
nak az alkotô szellem legnagyobb luxusât, hogy ônmagânak
irjon, egyedûl. Az évek teltével lâthatatlan ûvegbùrât épitett
koréje a magânyossâg s az ûvegbûra alatt, szinte légûres tér-
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ben, élt az l'rô és alkotott. Alkotâsânak gyôkereivel a mûltba

keliett kapaszkodnia, mert egyéb talajt nem talâlhatott ma-
gànak. Viszont teljes szellemi fiiggetlensége képessé tette arra,
hogy remekmûveket alkosson, ha megvolt ehhez lelkében az
igazi remetékre jellemzô derûs egyensùly.

Hogy az egyetemes magyar irodalomhoz melyik jârult
hozzâ tôbbel s pontosan mennyivel, azt ma még nehéz meg-
âllapîtani. De mint irodalomtôrténeti mértékegységet, annyit
megâllapitliatunk, hogy az egyetemes magj'ar irodalom szem-
pontjâbôl fontos helyet akkor tôlthetnek csak be, ha îrâsaik
egyrészt betôltik azt a hézagot, amely a katasztrôfa kovet-
keztében létesûlt a régi és az ûj kdzott, s mâsrészt, ha hézag-
tôltésiikkel egyidôben folépitik a megértés hidjât a nemzeti
szakadék partjai kozôtt.

Mert magyar ironak lenni otthon is nehéz feladat volt. Itt
kint meg éppen keserves hivatâs. S aki aprôpénzre vâltja
fel a tehetségét, hogy l'gy bûjjék ki a keresztviselés terhe alôl,
annak nyomât két kakasrikkantâs kôzott mâr ùgy befùjja ho-
mokkal az idô szele, mintha csak nem is élt volna soha.

☆ ☆ ☆

A hozzâszôlâsok sorân felmeriilt néhâny kérdésre az elô-
adôk kôziil Illés Lajos és Lôte Pal dr. vâlaszol.

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi elnôk ùjbôl koszonetet
mond az elôadoknak, a hozzâszôloknak és a megjelenteknek,
majd az elsô nap târgyalâsait berekeszti.



A HARMADIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
MÂSODIK NAPJA

— 1963. november 29. —

SZÂMADÂS A MAGYAR TALÂLKOZÔ IRÀNT
MEGNYILVÂNLfLÔ ÉRDEKLÔDÉSRÔL

A harmadik Magyar Talâlkozô mâsodik napjân, 1963. no
vember 29-én, pénteken délelôtt 10 ôrakor Nâdas Jânos dr., az
Âllandô Titkàrsâg vezetôje, a tanâcskozâsi einok tisztének
ellâtàsâra Hokky KâToly volt kârpâtaljai szenâtort és magyar
orszâgayûlési képviselôt kéri fel, nki viszont az elnbkles atvé-
tele utân szeretettel kôszonti a megjelenteket, majd felkéri
Nâdas Jânos dr.-t, ismertesse a Magyar Talâlkozôval és az
elsô JVlagyar Talâlkozo kronikajanak kiadasaval kapcsolatos
kérdéseket.

Nâdas Jânos dr. részletesen beszâmol az Âllandô Titkâr-
sâg nagyszabâsû tevékenységérôl, nagyarânyù levelezésérôl,
sokoldalû târgyalâsairôl és nem utolsô sorban kôltségeirôL
Kulon foglalkozik a "Krônika" kiadâsâval és terjesztésével,
valamint kôltségeivel. Ôszintén feltarja mindazt a sok nehez-
séget, amelyet naprôl-napra ûjbôl és ujbol le kell kûzdenie,
liogy a râblzott feladatot elvégezhesse.

Ôrômmel âllapitja meg azonban, hogy a Magyar Talal-
kozô egyre szélesebbkorû érdeklôdést kelt. Ezt bizonyîtja egy-
részt az a publicités, amelyet valamennyi magyar lap részérôl
tapasztalunk, mâsrészt az Âllandô Titkârsâg cimére beérke-
zett érdeklôdô és lidvôzlô levelek sokasâga. Az utôbbiak kô-
zûl kiilôn kiemeli Richard Nixon volt elnôkhelyettes, Frank
Lausche szenâtor, volt ohioi kormânyzô, Pillion kongresszu-
si képviselô levelét, az Amerikai Magyar Szôvetség, a Kana-
dai Magyarok Szovetsége, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôs-



sége kozpontja, a Magyar Reformâtus Szôvetség, a Magyar
Cserkész Szôvetség, a Németorszâgi Magyar Szervezetek Szo-
vetsége és a William Penn Association koszôntését, valamint
Auer Pal dr., Rev. Balogh Istvân, Barâth Tibor dr., Bodndr
Gdbor, Pot. Borshy-Kerekes Gyôrgy, Czanik Géza dr., vitéz
Illésy Gyula, Kdllay Miklôs, Kertész Ldszlô, Kirdly Imre, Ma-
cartney Elemér dr., Mikô Istvdn, Molndr Gyula dr., Nagy Sdn-
dor dr., Takdcs Jozsef, Teleki Béla grôf, Teleki Mihdly grôf,
Zdkô Andrds és Wass Albert lidvozletét.

Hokky Kdroly tanâcskozâsi elnôk hâlâs koszonetet mond
az Âllandô Titkârsâg vezetôjének és rajta keresztûl minden
munkatârsânak nemcsak a részletes beszâmolôért, hanem az

anyagi âldozatot sem kimélô tevékenységéért, sok fâradozâ-
sâért is.

A beszâmolôt kovetô vita fol5'amân Addm Tibor, Pallô.s
Lôrdnt, Nt. Ludwig Artûr dr. és Kolozsvdry Kdlmdn szôlal
tel. A felmeriilt kérdésekre Nddas Jdnos dr. vâlaszol.

Hokky Kdroly tanâcskozâsi elnôk koszonetet mond az
elôadônak, a felszélalôknak és a megjelenteknek, majd az
iilést az ebédidô tartamâra felfuggeszti.

Az ebédsziinet utân az Âllandô Titkârsâg vezetôje a ta
nâcskozâsi elnok tisztének ellâtâsâra Bertalan Kâlmân volt
magyar orszâggyûlési képviselôt, a tanâcskozâsi jegyzô teen-
dôinek ellâtâsâra pedig Adâm Tibort kéri fel.

Bertalan Kdlmdn tanâcskozâsi elnok az ûlést ùjbôl meg-
nyitja, kôszonti a megjelenteket, majd felkéri Hokky Kdrolyt
elôadâsânak megtartâsâra.

MAGYARORSZAG EGYSÉGE

Hokky Kdroly azzal kezdi elôadâsât, csak râ kell nézni
Magyarorszâg hegy- és vizrajzi térképére és rôgtôn szembeôt-
lik, hogy Magyarorszâg milyen tokéletes foldrajzi egység. A
folyôk hârom kivételével mind a Dunâba, illetve annak mel-
lékfolyôjôba, a Tiszâba omlenek. A folyôk felsô folyâsânak
ezért mindeniitt egy kézben kell lennie, mert ha ellenséges



kézben van, az Alfôld népét elonti az ârvi'z. Ez tbrtént 1933.
jùlius 2-ân és 1948. Szilveszter-éjszakâjân, amikor Tiszaùjla-
kot tobb mâs kôzséggel egjôitt elpusztitotta az ârviz. Az elsô
esetben a hâzak fele ôsszedôlt, a mâsodik alkalommal a la-

kossâg a hâzak és a fâk tetején keresett menedéket. Voupletal
cseh vîzimérnôk is râmutatott, hogy a felsô hegyi szakasz gon-
datlan erdôkezelése âllandô ârveszéllyel fenyegetheti az Al-
lôld népét.

Az orszâg foldrajzi egységére kiilfôldiek is âllandôan hi-
vatkoznak. Elysee Reclus l'rancia fôldrajztudôs megâllapitâsa
értelmében: "Magyarorszâg rendkivûli elônye, hogy szoros ér-
telemben vett foldrajzi egység. A magj'ar kirâlysâg foldrajzi
szempontbôl Eurôpa egyik legôsszefuggôbb terûlete. Bârminl
alakuljon is a kozépeurôpai âllamok sorsa, biztos, hogy a ma-
gyarsàg mindig a legj'elentékenyebb szerepet fogja jâtszani a
Kàrpdtok dltal kôrulzârt ôriâsi arénâban". Az angol Robert
Gower szerint "a magyar iigy kiilonôs fontossâgât az adja
meg, hogy Magyarorszâg tômôr foldrajzi egység, amelyet a
Duna ontozott és a Kârpâtok természetes védôbâstyâja védel-
mezett. Gyakorlatilag az Osztrâk—Magyar Monarchia kozponti
magja volt". A német Emil Franzel megâllapitja, hogy "senki
sem értheti meg és értékelheti ki a Duna-térségbeli népek
torténelmét és sorsât, aki nem veszi tudomâsul, hogy a ma-
gyarok nélkul itt nem lehet tôrténelmet csinâlni". Guillelmo
Ferrera vilâghfrû oiasz tôrténetirô még ennél is tovâbb megy.
Azt mondja: "Csonka-Magyarorszâg térképére rânézve elszôr-
nyûlkodiink. Magyarorszâg 1000 éves âllam, tôrténelmi és
foldrajzi egység évszâzadok altal osszeforrasztva, amit sem
fggyver, sem toll mârol-holnapra fel nem bonthat.

Tôrténelmi egység

Az elôadô Ferrera idézése ùtjân jut el az orszâg tôrténel
mi egységének vizsgâlatâhoz. Erre nézve is kiilfôldi tudôsok
frâsaira hivatkozik. A francia Payat véleménye szerint "Ma
gyarorszâg csodâlatraméitô egység, amelynek részei ôsszhang-
ban egymâsra vannak utalva, és nem szakithatôk el az egész
sérelme nélkul... Magyarorszâg zârt egység, annak részei,



még ha feldarabolnâk is az orszâgot, idôvel onmaguktôl csat-
lakoznânak vissza a csonka tôrzshôz." Az ugyancsak francia
Louis Eisenmann meggyôzôdése szerint Magyarorszâg egysé-
ges fdldrajzi keretének pontos elhatâroltsâga, biztonsâga, tel-
jessége és egysége érteti meg egyrészt, hogy ez a természetes
hatârokkal rendelkezô leriilet valôsâggal felki'nâlkozott egy
egységes âllam alapitâsâra, mâsrészt pedig, hogy miért lett
a kôzépen elteriilô siksâg a politikai élet sùlypontja.

Junker Gerd Magyarorszâg sorsârôl a "Nation Europe"
cîmû folyôiratban kozzétett bevezetô tanulmânya mâr azt is
hatârozottan kimondja, hogy "Magyarorszâg feldarabolâsa
nagyban hozzâjârult az eurôpai katasztrôfâhoz". De nemcsak
ô irta azt, hanem sokan mâsok is. Ludendorff megâllapitotta
mâr, hogy valahânyszor kataklizma volt Eurôpâban, a magyar
teriilet mindig benne volt ebben a kataklizmâban.

Magyarorszâg tôrténelmi egységét a magyarok biztositot-
tâk 1000 éven ât. Concha Gyôzô erôteljes érvei szerint Ma
gyarorszâg népei kôziil csak a magyarsàg lehet a vezetô, meit
neki van meg ehhez a tôrténelmi elsôbbségi joga és a német,
sziâv és latin mûveltségtôl egyformân eltérô minden adott-
sâga. Azt sem szabad elfeledniink, hogy a tôrténelmi Magyar
orszâg teriiletén talâlkoznak Europa legfontosabb vallâsfele-
kezetei is: a katolikus, protestâns és az orthodox. "Mindeze-
ket, mint zavarô korxilményeket, csak az tudta uralni, akinek
ebben ezeréves gyakorlata van és a humanizmus kétségtelen
bizonyitékât szolgâltatta."

Magyarorszâg integritâsânak fenntartâsa mellett nagyon
fontos érv, hogy lakossâga annyira kevert, hogy teriiletét nem-
zetiségi alapon nem lehet az igazsâg sérelme nélkiil feldara-
bolni. 1902-ben 3784 egy-, 4391 két, 3248 hârom-, 1067 négy-, 167
ot-, 21 hat- és 2 hétnyelvû kozség volt az orszâg teriiletén. Fél
reértések elkerûlése végett azonban az elôadô nyomatékosan
hangsûlyozza, hogy a magyarsàg tôbbsége l'gy is megvolt, niert
az 1910. évi népszâmlâlâs szerint 54.4 szâzalék volt magyar.
Annak magyarâzatâul pedig, hogy miért csak ennyi és miért
nem tobb, hivatkozik arra, hogy Mâtyâs kirâly uralkodâsa
idején (1458-tôl 1490-ig) csupân 20 szâzalék volt a nem magyar
ajkû lakosok szâma, de a torokokkel vi'vott élet-halâl kiizde-



lem sorân a fôként alfôldi magyarsâg pusztult leginkâbb.
Nemzetiségeink ugyanekkor az orszâg biztonsâgosabb perem-
vidékein éltek. Csak a tôrôk hôdoltsâg megszûnése utân ke-
riiltek a kipusztitott magyarsâg fôldjére

A românokkal kapcsolatban az elôadô Kadlec cseh jog-
bolcselôt idézi, akinek megâllapi'tâsa szerint "A bizonyitékok
egész sora szôl amellett, hogy Erdély a românoknak nem ôsi
hazâja, hanem ellenkezôieg az olâhok oda viszonylag csak ké-
son vândoroltak be a Balkân-félszigetrôl".

A szerbek, mint koztudomâsû, zômmel csak 1696-ban jot-
lek be Csernovics Arzén ipeki pâtriârka vezetésével, mint me-
nekiiltek és vendégek azzal az igérettel, hogy a tôrbkok tâvo-
zâsa utân ôseik fôldjére visszatérnek. Magatartâsuk a késôb-
biek folyamân ismeretes. Kétségteleniil hozzâjârult ez is ah-
hoz, hogy amikor az orgyiikossâggal kirobbantott vilâghâboru
a pânsziâvizmus rég ôhajtott gyôzelmével végzôdôtt, Szerbia
btszorosére duzzadt, Magyarorszâg pedig teriiletének 72 szâ-
zalékât elvesztette.

Az elso vilâghâboru kirobbanâsâval kapcsolatban Elmer
Barnes amerikai torténetirô és sok mâs megâllapitotta Ma
gyarorszâg teljes ârtatlansâgât. A mâsodik vilâghâborûtôl is
tâvoltartotta magât Magyarorszâg mindaddig, amig csak te-
hette. Belépésének târgyilagos megitélése érdekében az elôadô
megemliti, hogy Bârdossy Ldszlô — még mint kovetségi ta-
nâcsos 1934-ben, vagy 1935-ben — megkérdezte az angol For-
eign Officet, hogy bizonyos feltételekkel csatlakozhatnék-e
Magyarorszâg a Szôvetséges Hatalmakhoz. A vâlasz hatârozott
"nem" volt, mert mint mondtâk: "érdekszférâk vannak". Ez
az elôadô véleménye szerint Magyarorszâgnak ôrdk igazolàsa,
hogy a mâsodik vilâghâborûba a mâsik oldalon volt kényte-
len beavatkozni.

A pânsziâvizmus ûtjâban

A magyarsâg nem léphetett harcba legnagyobb ellenségei,
a pânsziâvizmus megvalôsitôi oldalân. Az elôadô Marx Kâ-
rolyt idézi, aki 1855. augusztusâban az "Oderzeitung"-ban azt
irta: "A pânsziâvizmus nem egy nemzeti gondolât kiteljese-



dése, hanem hatalmi téboly, amelynek el kell puszti'tania elô-
szor Torôkorszâgot, azutân Magyarorszâgot, végiil Németor-
szâg egy részét." És Marxnak igaza lett. A két Balkân-hâborû-
ban leverték Torokorszâgot. Trianonban Magyarorszâgot biin-
tették a legkegyetlenebbiil. Hârom millibnâl tobb magyart
idegen uralom alâ kényszeritettek. A II. vilâghâborût kove-
tôen Magyarorszâgtôl még ûjabb teruleteket vettek el és ha-
talmukba keritették Némeforszâg felét is.

Ratislav Fadeov mâr 1869-ben azt hirdette, ha Oroszor-
szâg céljât el akarja érni, az OsztrâK—Magyar Monarchiât el
kell tâvolltania ûtjâbôl.

Miss Pardoe 1839/40-ben jârt Magyarorszâgon, amelyrôl
"The Cities of the Magyars" cimmel hâromkotetes munkât
irt. Mâr râmutat a pânszlâv veszedelemre. Ugyanezt teszi vele
egyidôben Wesselényi Miklôs bârô is egy Leipzigben megje-
lent tanulmânyâban. A jôelôre felismert pânszlâv veszedelem
elôszor Kozép-Eurôpât zùzta szét, aztân Yalta és Potsdam szel-
lemében Eurôpât nyomoritotta meg. Sztdlin és Benes joggal
koszonthette a "neoszlâvizmus" megvalôsulâsât, amely szâz
milliô régi kultùrâjû eurôpait dontbtt a kommunizmus rab-
sâgâba.

A pânszlâvizmus térhoditâsa az onrendelkezési jog hazug
hangoztatâsa jegyében ment végbe. Kevesen tudjâk, hogy azt
ôszintén és elôszor Kossuth Lajos hangoztatta. Apponyi Albert
grôf hiâba kérte a békekonferenciân a népszavazâs elrendelé-
sét, Benes és Masaryk sem volt hajlandô annak elfogadâsâra.
1938-ban a magyarok ûjra ezt kérték Benestol, aki megint
megtagadta. Igy keriilt sor a bécsi dôntésre, mint formâlis
nemzetkozi aktusra, amelyért Benes mégis a magyarokat tette
ielelôssé. Stransky belugyminiszter pedig tôrvényerejû rende-
letet adott ki, amelynek értelmében a németekkel és a magya-
rokkal szemben elkovetett bûncselekmények onmaguktôl am-
nesztia alâ esnek, ha azokat cseh kôvette el. Ehhez hasonlô
tôrvényt Magyarorszâg 1000 év alatt sosem hozott! Ellenkezô-
leg. A fehérhegyi csata utân sok cseh protestâns talâlt mene-
déket Magyarorszâgon.

Egyik cseh menekiilt, Jessenius Gydrgy, 1752-ben azt a
magyar énekeskonyvet, amelyet a debreceni reformâtus egy-



hâz ajândékul adott a lôtsâgnak, lefordîtotta tôt nyelvre. A
mottô magyarul keriilt a konyv élére: "Legyen dicsôîtve Isten,
hogy itt ezen a vidéken, mi tôtok is énekeliink, Istennek zen-
gedezhetûnk."

A magyaroknak a szlovâkokkal sohasem volt komoly osz-
szetûzésiik. Az egyetlen kivétel a Hlinka nôvére âltal felizga-
tott tomeg csernovai zendulése. De Hlinkàtôl a magyarok tel-
jes elégtételt kaptak. A csehek nem adtak neki ûtlevelet, hogy
a békekonferenciâra kimehessen. Ez jôval késôbb csak len-
gyel ùtlevéllel sikeriilt neki. Egy Pârizs-kôrnyéki kolostorban
szâllt meg, ahol felkereste a kisebb népek képviselôivel târ-
gyalô Bonsal ezredes. Hlinka kôzolte az ezredessel, hogy a
szlovâkok nem akarnak a csehekkel egyiitt élni. Amikor pe-
dig Bonsal figyelmeztette, hogy az a kôzlése ellenkezik korâb-
bi, alâirt nyilatkozatâval, azt vâlaszolta: "Igaz, de félrevezet-
tek. Par hônap alatt tobbet szenvedtiink a csehektôl, mint
1000 év alatt a magyaroktôl. Most tudjuk csak: 'Extra Hunga-
liam non est vita'."

Amikor Bonsal ezredes ùjra fel akarta keresni Hlinkât,
mâr nem talâlta a kolostorban, mert Benesék kiutasittattâk,
otthon pedig becsukattâk. De még rosszabbul jârt Stéfanik
tâbornok. Amikor Olaszorszâgbôl jôvet Pozsonyban kilépett a
repiilôgépbôl, cseh katonâk lelôtték. Testvérét jôideig hâzi
logsâgban tartottâk, hogy el ne ârulhassa, mi tôrtént a tâ-
bornokkal.

Benes visszatérése utân az oroszokkal megalkotta a "kas-
sai statutum"-ot és 60 jogfosztô torvényt hozatott a magyarok
ellen. Még a kutyânak is jobb dolga volt Magyarorszâgon,
mint a magyaroknak a Csehszlovâk kôztârsasâgban. Bcnes az
egész magyarsâg kitelepitésérôl târgyalt Sztâlinnal. Potsdam
azonban ezt nem engedte meg.

A trianoni békeparancs mâsik haszonélvezôje România.
Az elôadô tehât vele kapcsolatban is felveti a kérdést, adott-e
a magyarsâg okot arra, hogy Erdélyt, a roman nemzetiség la-
kôhelyét, a valôban ôslakô székelyekkel és a magyarokkal
egyiitt lehasltsâk ezeréves âllamânak testérôl. Vâlaszâban elô-
szor arra utal, hogy a roman nemzeti kisebbség a mûlt szâ-
zad derekân végbement jobbâgyfelszabaditâs alkalmâval 1.6



milliô hold fôldet kapott a mag^'aroktôl vér nélkiil. Roman
âllamférfiû ismerte el ezt annak tudatâban, hogy a românok
a jobbâgyfelszabadi'tâst csak késôbb vérrel tudtâk megoldani.

Roman ember, Moldovân Gergely egyetemi tanàr câfolta
meg a românok tbbb hamis âllîtâsât is. Nincs elég roman is-
kola? Tobb mint 3000 mûkôdôtt és ez a szâm 1857-tôl 1500-

zal gyarapodott. Nincs vallâsszabadsâg? A roman egyhâz kôz-
igazgatâsi és szertartâsi nyelve roman, az âllamtôl pedig évrôl-
évre 200.000 arany Korona segélyt kapott. A românok nem
jutnak âllâshoz? Mutassanak egyetlen românt, akinek nincs
âllâsa, ha megvan a kvalifikâciôja. És Moldovân Gergely Igy
folytatja tovâbb câfolatait.

Az egyik roman, Gozsdu Manô, a legfelsôbb birôsâg tagja,
nagy alapitvânyt tett népe javâra. Maniu român miniszter-
elnôk viszont ezzel ellentétben kijelentette: nincs fontosabb
és siirgôsebb feladat, mint a magyarok elromânositâsa, amely
nem tûr halasztâst. Még sùlyosabb kijelentést tett Bratianii
mlniszterelnok, amikor Heatcoat népszôvetségi kikiildott meg-
lâtogatta Româniât. Azt mondta neki, ha 15 év mùlva ûjra el-
lâtogat Româniâba, Erdélyben egy magyart sem talâl. Most
mindenki tudja, hogy Erdélyben Bratianu programjât hajt-
jâk végre.

A trianoni békeparancs harmadik nagy haszonélvezôjérôl,
Szerbiârôl, az elôadô csak annyit kivân megjegyezni, hogy a
mâsodik vilâghâborù utân Tito parancsâra legyilkolt 600.000
horvâtot, 200.000 németet és 307.000 magyart. Az ôsmagyar
Délvidék vezetôembereit Ûjvidék piacân Tito karôba huzatta.

Az osztrâkokrôl, mint a trianoni békeparancs haszonélve-
z.ôirôl az elôadô nem is akar beszélni. Csak azt jegyzi meg,
hogy talân még sohasem fordult elô a torténelem folyamân,
hogy két nép kozûl, amelyek éveken ât egyiitt harcoltak és a
kôzôs kiizdelemben egyiitt elbuktak, az egyik koncot kért és
fogadott el a mâsik testébôl.

A nemzetiségek helyzete

Az ezeréves Magyarorszâg egységének feldarabolâsât leg-
gyakrabban azzal az âllitâssal szoktâk indokolni, hogy a ma
gyarok rosszul bântak nemzeti kisebbségeikkel. Az elôadô en-



iiek élénk câfolata gyanânt elôbb néhâny elfogulatlan véle-
ményt idéz a magyarokrôl, aztân a kisebbségekre vonatkozô
magyar torvényeket ismerteti.

Vernadsky professzor, a Yale egyetem elhùnyt tanâra,
"The Ancient Russia" cimû konyvében azt mondja, hogy a
magyarok mâr a IX. szâzad derekân, Kiev kôrnyékén ember-
ségesen bântak szlâv alattvalôikkal. Almos vezér ûgy kezelte
ôket, mint Attila a germânokat. Nem igâzta le ôket, hanem fô-
embereik, Ascold és Dir ùtjân kormânyoztatta ôket. A sziâvok
nevezett fôemberei Almos vezér tanâcsadôi voltak. Vernadsky
egyébként Âlmos birodalmât, amelyet mi Dentu-Mogéria (Don-
tôvi Magyarorszàg) néven ismeriink, a IX. szâzad egyik leg
fontosabb âllamalakulatânak nevezi.

Dolbeare azt mondja, ha azok az elvek érvényesûltek vol-
na vilâgszei te, amelyeket Szent Istvân kirâly fektetett le, ak-
kor sokkal tobb nemes lapja lenne a torténelemnek. Acheson
szerint Szent Istvân kirâly "Intelmeiben" a demokrâcia alap-
elveit fektette le. És ez tartôs ôrôkség.

A XII. szâzadban az erdélyi és szepesi szâsz vârosok sta-
tutumai a kirâlyi kivâltsâglevelek alapjân olyan jogokat biz-
tositottak a vârosok lakosainak, hogy azok mâig megtarthat-
tâk német nemzeti jellegiiket.

De a modem értelemben vett elsô nemzetiségi torvényt is
a magyarok alkottâk meg az 1848: III. t.c.-ben. Az 1868. XLIV.
t.c. pedig olyan nagyvonalû, hogy az angol Macartney profesz-
szor szerint az mintâul szolgâlt a Népszovetség hasonlô ren-
delkezéseinek megâllapitâsânâl. De az utôbbi nagylelkûségé-
ben elmaradt az elôbbi môgott. Az 1941:V.t.c., amelyet Teleki
Pàl grôf miniszterelnoksége idején alkotott a magj^ar orszâg-
gyûlés, még a nemzetiségek megbântâsât is biintetendô cse-
lekménjmek minôsitette.

A torvények ismertetésén tùlmenôen az elôadô Deâk Fe-
renc szavait idézi: "Mi alkotmânyos életiinket a teljes egyen-
lôség alapjân akarjuk fejleszteni és biztosîtani. Azt akarjuk,
hogy se vallâs, se faj, se polgâri jogok élvezetében kiilônbsé-
get ne tegyiink. Azt akarjuk, hogy mâsfajta polgârtârsaink
minden Idvânsâgât teljesftsiik anélkiil, hogy az orszâg terii-
leti épségét és az alkotmâny âltal biztosltott onâllôsâgât fel



kellene âldozni. Mindkét oldalon azon kell dolgozni, hogy a
legjobb egyetértésben éljiink eg^-mâssal és egymâs mellett."

Annak igazolâsâra, hogy Dedk Ferencnék ez a nyilatko-
zata mennyire ôszinte volt, az elôadô arra a torténeti tényre
hivatkozik, hogy — bar a horvâtok hét és félszàzados békés
egyûttélés utân a szabadsâgharc idején hûtienekké lettek és
megtâmadtak benniinket — Deâk Ferenc iires lapot adott a
horvâtoknak, hogy arra l'rjâk fel ki'vânsâgaikat. îgy nyert ren-
dezést a magyar—horvât viszony és îgy keriilt a jôrészt ma
gyar Szerémség Horvâtorszâghoz.

Az angol Knatchbul Hugessen 1908-ban megjelent mun-
kâjâban azt îrja, hogy az 1868. évi XLIV. torvénycikk "becsii-
letes kisérlet a nemzetiségek jogos vâgyairak kielégi'tésére
még a vezetô faj jogainak sérelme ârân is. Deâk Ferenc leg-
nagyobb tévedése az volt, hogy az âllamnj'elv tudâsât nem kô-
vetelte meg a polgâri jogok elôfeltételéiil." Hugessen megâl-
âllapitâsânak helyességét mi sem bizonyftja jobban, mint az a
tény, hogy az Egyesiilt Allamok is megkoveteli a nyelvi vizs-
ga letételét, ha valaki 5 évi tartôzkodâs utân el akarja nyer-
ni az âllampolgârsâgot. A csehek ezen a téren odâig mentek,
hogy az 1926. évi 17. szâmû tor\'énnyel Kârpâtalja teriiletén
— a saint germaini békében megkoveteit autonômia helyett —
a cseh nyelvet tették hivatalos nyelwé.

E. M. Lyde, a London University professzora helyesen âl-
lapitja meg: "Hozzâtartozott a magyar vendégszeretethez,
hogy inkâbb l'elbâtorltotta, mint megnehezi'tette az idegenek
bevândorlâsât. A nemzetiségek teljes mértékben élvezték az
âllampolgârsâgot."

A francia Celestine Bouglere, akirôl nem lehet a magya-
rokkal szemben elfogulatlansâgot feltételezni, elvként szogezi
le, hogy "ha az âllam azt akarja, hogy a tôbbség nyelvét min-
deniitt tanitsâk, ezt a jogât senki sem vonhatja kétségbe".

Ludvik Nemec szerint amig a csehek évszâzadokon ât ne-
héz harcot vivtak a németek ellen, addig a tôtok ezer éven ât

nyugodtan éltek a mag3'ar kormânyzat alatt. Nem szabad elfe-
lejteni, hogy a magyarok a IX. szâzad végén az egész békebeli
Magyarorszâgot meghôditottâk és azt ezer éven ât az ô kard-
juk védelmezte a tatârok és torôkok ellen, életre-halâlra. Nem



csoda tehât, ha annak a Magyarorszâgnak, amelyiknek a ko-
zépkorban ugyanannyi lakosa volt, mint Franciaorszâgnak,
ma csupân 9 milliô magyar lakosa él sajât hazâjâban, mert
Magyarorszâg 400 éven ât vérzett Eurôpâért és a mûveltségért.

Az elôadô nemrég elhimyt barâtja, Tôth Istvân dr., aki
elôbb a rendôrségen, késôbb a bîrôsâgon szolgâlt, beszéite el
az elôadônak, hogy amikor Pârizsban volt az Eucharisztikus
Kongresszus, ô ki'sérte oda Magyarorszâg bîboros herceg-
prîmâsât, Csernoch Jânos esztergomi érseket, aki meglâtogat-
ta a pârizsi bîboros érseket. A lâtogatâs folyamân szôbakeriilt,
hogy Magyarorszâg elnyomja a nemzetiségeket. Csernoch her-
cegprîmâs erre azt mondta: "Én koronatanû vagyok erre;
mint egyszerû szlovâk sziilôk gyermeke a magyar miniszterel-
nok elôterjesztésére keriiltem Magyarorszâg elsô fôpapi szé-
kébe."

Az elôadô a tôrténeti Magyarorszâg nemzetiségei kôzt lé-
tesiilô federâciô gondolatârôl is megemlékezik. Râmutat arra,
hogy federâciôrôl mâr Concha Gyôzô megâllapîtâsa szerint
csak ott lehet beszélni, ahol egyfajû népekrôl van szô az egyes
âllamokon belûl, mint az Amerikai Egyesult Âllamokban és
nem kulonbôzô fajtâjù népekrôl, mint a Kârpât-medencében.
A federâciô gondolatânak monarchia-ellenességét élete végén
maga Kossuth is feladta, amikor Simonyi képviselôhôz inté-
zett levelében a Monarchia fenntartâsa mellett nyilatkozott:
"Ha az osztrâk sas elhamvad, mi is elpusztulunk vele.

Gazdasâgi egység

A tovâbbiakban az elôadô arra mutât râ, hogy Magyaror
szâg egymagâban is gazdasâgi egység, de az Osztrâk Magyar
Monarchia kebelében ez a gazdasâgi egység nagyobb, széle-
sebb keretekhez jutott. Ma, amikor az Egyesult Eurôpa vajû-
dik, nem lehet a természeténél fogva egységes Magyarorszâ-
got darabokra tôrten hagyni. Paul Schmidt, Hitler fôtolmâcsa
szerint mâr az elsô vilâghâborû utân 11.000 km-es ùj vâm-
hatâr keletkezett Eurôpâban, amely nehézkessé tette a gaz
dasâgi életet. Érdemes megemlîteni, hogy Magyarorszâgon
1918 elôtt mindossze 6 vâmhivatal mûkôdôtt. Az I. vilâghâ-



borù utân tobb mint 30. Az elôadô hivatkozik Karel Kramar

csehszlovâk miniszterelnbk 1932. karâcsonyân elhangzott meg-
jegyzésére: "TJgy lâtszik, egy orszâg szabadsâgâhoz gazdasâgi
megalapozottsâgra is sziikség van." Megjegyzése konnyen ért-
hetô. A cseh gyâripar azelôtt 52 milliôs népnek termelt s vi-
hette âruit Egertôl Brassôig, Feldkirchentôi Csernowitzig, Te-
schentôl, vagy Badenbachtôl Triesztig. Csehszlovâkiàban azon-
ban csak 14 milliô embernek termelt és folyton vâmhatârok-
ba iitkozott.

Klofâc, a csehszlovâk szenâtus volt eindke is ûgy nyilat-
kozott, hogy Kârpâtaljân milliôkat érô fa rothad. A nép éhe-
zik s éhezô néppel nem lehet politizâlni. Hogy meiinyire iga
za volt, igazolta a genfi Nemzetkozi Munkaiigyi Hivatal két
kikiildôttjének, Hamiltonnak és Renn-nck az a jeientése Kâr-
pâtaljârôl, hogy még Indiâban és Kinâban sem lâttak olyan
borzalmas éhséget, mint Kârpâtaljân. Kurtyâk képviselô két-
fzben mutatta be a ruszin nép kenyerét, amelyet egy kis zab-
lisztbôl és tùlnyomôrészt fakéregbôl sûtottek. Macartney pro-
fesszor megâllapitotta, hogy Kârpâtalja épiiletfâjânak az egye-
dtili vevôje csak Magyarorszâg lehet.

Hadâszati egység

Végiil az elôadô a torténeti Magyarorszâg hadâszati egysé-
gére hivta fel a figyelmet. Idézi Ludendorf hiressé vâlt mon-
dâsât: "Akié a magyar Alfold, azé Eurôpa." Ha ez a mondâs
szôszerinti értelemben tùlzâs is, lényegében igaz és helyes,
mert — mint vitéz Kovâcs Gyula volt altâbornagy 1961. âprilis
2-ân megtartott clevelandi elôadâsâban hangsûlyozta — a Bal-
ti-tengertôl a Fôldkozi-tengerig terjedô teriiletnek, beleértve a
Foksâni-kaput is, a katonai sûlypontja a Kârpâtokon nyug-
szik. A torténeti Magyarorszâg természetes hadâszati egységé-
nek szétrombolâsa, kiilônôsképpen pedig az a koriilmény,
hogy a csehek Kârpâtaljât âtengedték a Szovjetnek, megsem-
misitette Kôzép-Eurôpa stratégiai sùlypontjât. És ez kihat
egész Eurôpâra. Ott mindaddig zûrzavar és fejetlenség ural-
kodik, amîg Kozép-Eurôpa stratégiai sûlypontjân a mai hely-
zet meg nem vâltozik. "Ma mâr vilâgosan lâthatô, hogy Auszt-
ria—Magyarorszâg tôrténelmi feladata az volt, hogy a Nyugat-



nak a nemzetek felett allô kultûrâlis és politikai elveit a mos-
tani idôkbe âtmentse."

Mind Palmerston lord, mind Disraeli azt vallotta, hogy az
Osztrâk—Magyar Monarchia "balance of power" (az erôk
egyensûlya) Eurôpa szivében. Korunk két nagy angol âllam-
férfiùjânak, Churchillnék és Edennék. ugyanez a felfogâsa.
Ezt az angol nézetet igen talâlôan egésziti ki egy magyaror-
szâgi német vezetô ember, Annabring Mâtyds dr. megâllapitâ-
sa: "Volt egy etosz Vereckétôl Fiuméig. Nem volt az tôrvény,
sem rendelet, hanem egy erkolcsi szabâly, amelyhez minden-
ki igazodott."

Az elôadô ûgy érzi, Magyarorszâg egységének megôrzése
érdekében felsorakoztatott érvei erôsek és szilârdak. De ûgy
érzi, sokkal erôsebbek Bârdossy Ldszlô érvei, amelyek ôszinte,
mély meggyôzôdésbôl fakadnak, s 1941-ben hangzottak el; "Mi
ezer éven ât a Duna volgyében nemcsak népi, de szervezett
âllami életet éltiink. Vâllaltuk ennek dicsôségét és terheit

egyformân. Itt âlltunk, védtùk Eurôpât, egyensûlyt tartottunk
a Kârpât-medence népei kôzt. Kôzvetftettiink Nyugatrôl Ke-
letre és Keletrôl Nyugat felé, sohasem egyedûl a magunk ér-
dekét nézve, mindig magasabb eurôpai célok szolgâlatâban.
Feladatunkat a Gondviselés jelôlte ki azzal, hogy idehozott
erre a fôldre, hogy megtartott, erôssé tett és âldô kezét raj-
tunk tartotta. A vihar sokszor elzûgott felettiink, megtépte ûs-
tokiinket, de derekunk a harcban sohasem hajlott meg. Ma
olyan mélyen, olyan elvâlaszthatatlanul vagyunk ôsszenôve ez-
zel a folddel, amely a miénk, mint ahogyan a hegyek âgyazôd-
nak be a fôld mélyébe. Ez a fôld jeloli ki a hivatâsimk és teen-
dôink korét. Azt a feladatot, ami reânk vâr, teljesithetjûk
jôl, vagy rosszul, aszerint, hogy akadâlyok keriilnek elénk,
vagy a sors konnylti szâmunkra a munkât. De akârhogyan le-
gyen, a rednk vdrô feladatokat csak mi végezhetjûk el és sen-
ki mds. Ezek a feladatok csak a mieink ezen a foldôn. Eddig
még minden kisérlet kudarccal végzôdôtt, amely ezt el akar-
ta vitatni tôlûnk. A Duna volgyének minden olyan rendezése,
amely nem szâmolt a magyarsâggal, eleve pusztulâsra volt
itélve".

☆ ☆ ☆



Bertalan Kâlmân tanâcskozasi elnôk koszonetet mond az

elôadônak, majd felkéri Âdâm Tibor tanâcskozasi jegyzôt,
hogy a jelentkezés sorrendjében kérje a hozzâszôlôk felszôla-
lâsât.

HOZZÂSZÔLÂSOK HOKKY KÂROLY ELÔADÂSÂHOZ

Nâdas Jânos dr. szerint az elôadâst kiegészfteni nem le-
het, azt ki kell nyomtatni, hogy minden magyarhoz eljusson.
Mas nyelvekre valô lefordi'tâsât is sziikségesnek tartanâ.

Pallôs Lôrânt vâllalja az elôadâs egy részének leforditâsât,
mert az a véleménye, hogy az elôadâst angolul is meg kell
jelentetni. Nekiink amerikai észjârâs szerint kell gondolkoz-
nunk, ezért fel kell vetnunk a kérdést, elképzelhetô lenne-e,
hogy az Amerikai Egyesiilt Âllamok teriiletébôl jelentôs része-
ket kiszakitsanak csupân azért, mert Amerika egykor nem-
zeti kisebbségeket is befogadott.

Nt. Ludwig Artûr dr. arra mutât râ, hogy a régi Magyar-
orszâg, az 1000 éves kirâlysâg fennmaradâsât a magyarsâg
vonzôerején, a latin nyelv gyakorlati alkalmazân, a nemze-
tiségi nyelvhasznâlat jogânak mindenkori tiszteletbentartâsân
kivûl elsôsorban egy k'àzôs szellemiség biztosi'totta. Ezt a szel-
lemiséget ugyanaz a humânum alakitotta ki, amely Amerika
lejlôdésében is érvényesiil. Amerika nem egy mâsodik angol-
szâsz nemzet és nem is az itt talâlhatô sok-sok nemzetiség
egyuttélési formâja. Az angol nyelv csak kozveti'tô eszkôz a
sok-sok nemzetiségi kultùra egybeolvadâsâbôl keletkezô ùj
emberi kozôsség ùj szellemének kialakitâsâhoz. Ez az ûj szel
lemiség ùzenet a vilâg szâmâra és ez az ùzenet a népcsoportok
megbecsiilésének és a kultûrâk tiszteletének fényében âll, mint
ahogy az ezeréves magyar kirâlysâgot fenntartô kôzôs szelle
miség âllt.

☆ ☆ ☆

A hozzâszôlâsok elhangzâsa utân Bertalan Kâlmdn tanâcs-
kozâsi elnôk koszonetet mond a felszôlalâsokért, majd fel
kéri Szilâgyi Pâl elôadôt kitûzôtt elôadâsânak megtartâsâra.



A MAGYAR EMIGRÂCIÔ GYAKORLATI PROBLÉMAI

Szilâgyi Pâl szerint az emigrâciô gyakorlati problémâit
két nagy csoportba oszthatjuk. Az egyik csoport emigrâciônk
adott lehetôségeivel van kapcsolatban, a mâsik az emigrâciô
korlâtozâsait foglalja magâban.

A magyar: kisebbség

Az elôadô elôszor is az emigrâciô természetes korlâtozâ-
sairôl szeretne beszélni. El kell ismerniink, hogy Amerikâban
a magyar: kisebbség. Pontos szâma nem ismeretes. Allitôlag
félmilliôtôl egymilliôig terjed a magyarok szâma, ha minden-
kit ôsszeadunk. Amerika népessége 180 milliô kôriil van, a
]Tiagyarsâg tehât kétségteleniil kisebbség. Indiân, portorikoi es
még szâmtalan kisebbség él itt. Mind kisebbség és mindnek
megvannak a sajât problémâi. A magyar emgirâciônak adva
van a tômege, amelynek van egy meghatârozott ideje, ener-
giâja és pénze (gazdagsâga), amit a magyarsâg szolgâlatâba
tud (ha akar) âllitani. Népesebb, vagy nagyobb és gazdagabb
emigrâciô nagyobb energia befektetésére képes és âltalâban
nagyobb sùlyt is képvisel. Erôink tehât korlâtozottak. Ezt a
korlâtozâst mutatja az, hogyha végignézunk a magyar gôco-
kon, akkor azt lâtjuk, hogy vârosonként egy-egy tucat ma
gyar hordozza a magyar lelkiismeretet, vegzi a magyar mun-
kât. Néhâny tucatnyi magyar âldozatkész munkâjâbôl van ma
gyar élet Amerikâban. A magyarok bevândorlôk, akiknek ke-
vés a tekintélyiik, mert pénz nélkiil jôttek ide és tôbbségben a
szegényebb réteghez tartoznak. Amerika pedig a pénznek az
orszâga, aboi pénzzel sok mindent el lehet érni, pénz nélkiil
azonban csak keveset. M^ivel keves penziink van, mindenki
igyekszik erején feliil dolgozni, hogy csalâdja szâmâra az éle-
tet biztositani tudja. Ez természetes korlâtozottsâg.

Magyarorszàg kis orszàg

Hasonlô korlâtunk az, hogy maga Magyarorszàg, ahon-
nan jottunk, kis orszâg. Franciaorszâg, Anglia, Németorszâg, a
Szovjetuniô hatalmas orszâgok, rendszerint a vilâgpolitikai

10 Magyar Talâlkozô Krônikâja



események kozéppontjâban âllnak. Mi csak véletlenul, vagy
nagy ritkân keriilûnk bele, mint pl. 1956-ban, vagy mas alkal-
makkor. Ebbôl kbvetkezik, hog3' a magyar kérdések az ame-
rikai politika szâmâra nem létkérdések. Nekiink azok, mert
ezek a mi problémâink. Ezt nagyon szomorûan illusztrâlta az
1956-os forradalom idején a nagy âllamok és az egész szabad
vilâg segitôkészsége, ami âltalâban nem ment tovâbb a szép
szavaknâl.

NyelvUnk: rokontalan

Egy tovâbbi természetes korlâtozâsunk, hogy a finn-ugor
nyelvcsalâdhoz tartozunk. Rokontalanul, barâtok nélkûl, ért-
hetetleniil és lefordithatatlanul âllunk a Duna volgyében. Nin-
csenek barâtaink, mert a magyar nyelvet kevesen beszélik és
nem értenek benniinket. Ha egy magyar nyelvet tanulô kiil-
fôldi felbukkan Amerikâban, vagy Japânban, csodaként emle-
getjiik. Mâs vilâgnyelveket milliôk és milliôk tanulnak. Min-
ket nem ismernek és nem értenek. Az a nagy feladat és az az
oriâsi munka vâr tehât rânk, hogy megismertessiik és megér-
tessûk magyarsâgunkat a népekkel. Tolmâcsoljuk irodalmun-
kon keresztul a magyar néplélek mélységét és nemességét, ta-
m'tsuk tovâbbâ a nyugati népeket magyarul. Hiszen a ma
gyar nyelv végeredményben a nyugati civilizâciô egyik kultûr-
nyelve.

Az Egyesult Âllamokban éliink

Természetes korlâtozâsaink kozé tartozik, hogy az Egye
sult Âllamokban éliink. Az Egyesult Allamok kormânyânak ré
gi politikâja a bevândorlôk beolvasztâsa, amit hathatôsan elô-
seglt az amerikai életforma. Ellentétben Magyarorszâg két
vilâghâborû kozti nemzetiségi politikâjâval, itt az Egyesult Âl
lamokban a kormâny a nemzetiségi kisebbségeknek semmi-
féle segitséget egészen a legutôbbi évekig nem adott. Ehelyett
azt mondja, ha magyarok akartok maradni, csinâljatok ma-
gatoknak iskolât, épltsetek templomokat. A rohanô amerikai
életforma hatalmas nyomâst gyakorol mindenkire és nagy
kovetelményeket âlllt elénk. Az embereknek sokkal kevesebb



idejiik van itt, ahol 40 ôrât dolgoznak hetenként, mint otthon,
ahol 48—52 ôrâs munkaidô szokâsos. Az amerikai életfor-

ma nem hagy idôt, ebbôl nincs elég és ez korlâtozza azt a
munkât, amit magyarsâgunk érdekében a napi nyolc ôrai mun
kaidô utân végezni tudunk. Ez komoly dolog, mert szerveze-
îeink nem rendelkeznek fizetett alkalmazottakkal, akik a ma

gyar iigy érdekeit képviselni tudnâk és szervezeteinket kiépi-
tenék. Ez maga — nagyon komoly limitâciô.

Nincs magyar egység

Sajnâlatos môdon ezeken a természetes korlâtozâsokon
kivul, amelyek sajât adottsâgainkon feliil âllôk, olyan korlâ-
tozâsaink is vannak, amelyek nem sziikségszerûek. Ezek a 11-
mitâciôk erôinket gyengîtik, munkânkat akadâlyozzâk. Ilyen
limitâciônk, hogy az emigrâciô egyâltalân nem egységes. Ahâny
magyar, annjdféle. Kulônféle megoszlâsok vannak és mi is fel-
osztjuk magunkat. Nem tudunk ôsszefogni végveszedelemben,
a mai idôkben, amikor a UN hivatalosan elfogadta a magyar-
orszâgi kiildôttséget, amikor az Egyesiilt Âllamok kormânya
nyilvânvalôan el akarja Kâdârt ismerni, amikor nyiltan tâ-
madjâk a forradalom egyetlen megmaradt bâstyâjât és emlé-
keztetôjét, Mindszenty biboros hercegprimâst. A magyarsâg-
nak az emigràciôban legalâbbis ôssze kell fognia.

Ôtletszerûség

Az emgirâciô niâsik nagy problémâja, hogy a munkâk ôt-
letszerûen folynak. Az egyik vârosban magyar iskolât létesi-
tunk, a mâsikban talâlkozôt az irôknak, a harmadik vârosban
tuntetést rendeziink, a negyedik helyen megint valami egé-
szen mâstermészetû dolgot. Akinek valami eszébe jut, azt meg-
csinâlja és valami szuletik itt-ott, de nincs âtfogô gondolât,
ami az egész északamerikai foldrészre kiterjedne.

Môdszereink

Môdszereink elavultak. Beadvânyaink rendszerint nem
jutnak tovâbb a papirkosârnâl. Néha udvarias vâlaszokat ka-
punk. Az elôadô véleménye szerint a beadvânyok kora lejârt.



Ûj môdszereket kell kidolgozni, hogyan lehet a kozvéleményt
a mi oldalunkra âllitani és a politikusokat az érdekeinkért
megszôlaltatni. Az is kérdés, hogy az amerikai kôzvélemény
befolyâsolâsa mennyire hasznos dolog. 1956-ban az ame
rikai kozvéleményt nem mi, hanem az amerikai sajtô és ra
dio befolyâsolta. Ennek az eredménye az amerikai kormânyra
mégis minimâlis volt.

Szervezettség

A magyar kultûrmunka teriiletei azok, ahol szebb eredmé-
nyeket értiink el. A kûlônbôzô magyarlakta vârosok szâmos
szervezettel dicsekedhetnek. A szervezettség azonban nem azt
jelenti, hogy egy vâros hâny kiilônféle szervezetet tud felmu-
tatni. Ebben a tekintetben a legjobban szervezett emigrâciô a
magyar. A szervezettség azt jelenti, hogy valamit hogyan le
het a leghamarabb, a legkevesebb munkâval elérni. Hogyan
lehet pl. egy ôsszejôvetelt megrendezni a legkevesebb pénz-
bôl, legkevesebb munkâval és a legkevesebb zûrzavarral.
Ebbôl a szempontbol a magyarsâg nem szervezett. Szerveze-
leink kôzûl sok jô és hasznos funkciôt toit be, ugyanakkor
azonban sok szervezet inkâbb elvâlaszt, semmint osszekot.

Szervezeteink egyik legnagyobb hibâja, hogy orszâgos szerve-
zetek. Legnagyobb nehézség a tâvolsâg. Levelezéssel nem lehet
mindent elintézni. Ha egy vârosban van példâul 5 szervezet,
amelyik 5 orszâgos szervezethez tartozik, akkor az erôk eb
ben a vârosban a szervezetek kôzott megoszlanak, nem lesz
kapcsolat a csoportok kôzott, mindegyik csoport csinâl vala
mit, ismétlések fordulnak elô és a csoportok pârhuzamosan
haladnak. A csoportok kôzt vita és versengés lesz és az or
szâgos szervezetek orszâgos viszonylatban sem fognak egyiitt-
mûkôdni az anyagiak és az emberek hiânya miatt, valamint
a tâvolsâg miatt.

Személyiség

Az elôbb emlitettekhez kapcsolôdik a személyiségi problé-
ma. A magyar individualista nép. Vitatkozô, râtarti, széthû-
zô, sokszor lobbanékony, ugyanakkor mély lelkiséggel ren-



delkezô, érzéken}'. Ezért van, hogy annyi telietséget adtunk a
mûvészetnek, tudomânyoknak, sportnak, stb. Ugyanakkor
ezeknek a tulajdonsâgoknak negativumai, hogy rendkiviil
kônnyen sértôdiink, kis véleménykiilônbségek miatt képesek
vagyunk évekig nem beszélni egymâssal. Ez emigrâciôs mun-
kânk terén abban mutatkozik meg kârosan, hogy vezetôink
nincsenek ôsszhangban egymâssal, de sokszor még kapcsolat-
ban sem.

Hol a kivezetô ût? Mit kell csinâlnunk? Az elôadô ùgy ér-
zi, hogy a magyarsâgnak elsôsorban itt az emigrâciôban, lelki
megûjhodâsra van sziiksége. Sziikségiink van egymâs mim-
kâjânak megbecsulésére, az egj'mâs irânti szereletre. Mind-
annyian magj'arok vagyunk, s miként Széchenyi mondta:
olyan kevesen vagyunk, hogy még az apagyiikosnak is meg
kell bocsâtanunk. Legelôszôr is sziikség van az emigrâciô ve-
zetôi kôzotti szeretet és egymâs irânti megbecsulés kiépitésé-
re. A szeretet ôsszeeskiivésére van szukségiink. Lényeges, hogy
elôbb-utdbb kialakitsunk valamiféle egységet vagy fôrumot,
olyasmit, mint a Magyar Talâlkozô, amelyen a kiilonbbzô ma-
gyarlakta vârosok egyesiileteinek képviselôi mind ôsszejon-
nek, megtârgyaljâk problémâikat és ha amerikai fôrumok
elôtt kell jelentkezniink, akkor tudjunk néhâny magyar veze-
tôt odaâllitani, akik môgé a magyar emigrâciô is odaâllhat.

Tervsz&rûtlenség

Nagy hiânyossâgunk a tervszerûtlenség. Sokkal nagyobb
eredményeket érnénk el, ha tervszerûen dolgoznânk. Nem le-
het fontosabb feladatunk, mint a magyar fiatalsâg megtartâ-
sa magyarnak. Ha tehât ilyen programot kezdeményeznénk,
akkor tudnânk, hogy Észak-Amerika minden vârosâban van,
vagy lesz magyar iskola, ahol a gyerekek magyarul tanulhat-
nak. De bârmit akarunk, csak teiA^szerûen csinâlhatjuk ered-
ményesen.

Kultûrânk megismertetése

Tovâbbi gyakorlati problémânk az egész magyar kultûr-
munka kérdése. A magyar emigrâciô egyik lényeges feladata
feltétlen a magyar kultûr-értékek tolmâcsolâsa az amerikaiak



felé. Figyelemreméltô Kônnyû Lâszlô kezdeményezése a Hun-
garian Quarterly-ve\. Egy mâsik ilyen kezdeményezés a "Fû-
veskert" angol nyelvû kiadâsa és a chautauquai Amerikai Ma
gyar Klubnak az a terve, hogy a chautauquai kultûr-napok
alkalmâbôl magyar kultûrhetet rendez. Ezek azok a lépések,
amelyek a magyarsâg kultùrâjânak megismertetését és a ma
gyar nép barâtainak megnyerését célozzâk és érhetik el.

Az erôk ôsszefogàsa

Torekvéseink megvalôsitâsa érdekében azonban legelsô-
sorban az erôk ôsszefogàsa szûkséges. A mâsodik vilâghâborû
elôtt a magj'arsâg kûlonbôzô csoportokban érkezett ide Ame-
rikâba, ma âltalâban ùgy beszélûnk rôluk, mint oregamerikâ-
sokrôl. A régi amerikâsok jô magyarok voltak. Egyleti hâza-
kat, templomokat, iskolâkat épitettek és a magyar életet vit-
ték tovâbb. Felépitették a maguk egyesiileteit és âltalâban az
Amerikai Magyar Szôvetség keretében a mâsodik vilâghâborû
elôtti idôszakban ezek az egyesuletek képviselték az amerikai
magyarsâgot.

Az 1945 utân kiérkezett emigrâciô ezeket a formâkat nem
talâlta a maga szâmâra megfelelônek és a sajât egyesiileteit
épîtette fel. Az 1956-ban kiérkezett menekiiltek hasonlôan sa-
jâtosan a maguk szervezeteit épitették ki. Mit bizonyitanak
ezek a kûlonbôzô szervezetek? Azt, hogy az egyes emigrâciôs
csoportok ôsszetétele, felfogâsa kûlônbôzô, ezért mâs és mâs
formâkat kerestek és talâltak magyarsâguk kifejezésére és
problémâik megoldâsâra. Ma mâr ezek a szervezetek kinôtték
kereteiket, bizonyos fokig elavultak. A magyarsâg kôzelebb
kerult egymâshoz. Mire van tehât szûkségûnk? Arra, hogy ùj
formât keressûnk, amelyben mindezek az egyesuletek, mind-
ezek a magyar szervezetek megtalâljâk a maguk ônâllôsâgât,
de ugyanakkor — ha magyar ûgyrôl, a magyar lét kérdéseirôl,
az anyaorszâgrôl van szô — ezek a szervezetek egyûttesen tud-
janak fellépni.

Az amerikai magyar szervezést ùj alapra, lényegileg a nagj'
magyar gôcpontokra kellene helyeznûnk. Azokra a vârosokra
tehât, ahol magyar élet van, ahol nagy magyar tômegek élnek.
Ha tudniillik ezeket meg tudjuk szervezni és valahogy ôssz-



hangba tudjuk hozni, akkor a kisebb telepûlések is kôvetik
ôket. Ilyen telepûlési gôcok: Cleveland, Chicago, Toronto, New
York, Los Angeles, New Brunswick, Buffalo, stb. Kôrulbelûl
22 ilyen teleplilést szâmlâlhatunk Észak-Amerikâban. Ha ezek
kozôtt a gôcpontok kôzôtt valamilyen koordinâciôt tudnânk ki-
épiteni, maris nagy lépést tennénk elôre. A vârosokon beliil
meghivnânk a prominens magyar szârmazâsii tudôsokat, mû-
vészeket, sportolôkat és ûzletembereket, irôkat és ùjsâgiro-
kat, a magyar râdiôk és egyesiiletek képviselôit, politikusokat
és a magyarsâg helybeli vezetôit, akik a magyarsâg érdekében
kùlbnben is tevékenykednek. A nagyobb orszâgos szervezetek,
mint az Amerikai Magyar Szôvetség, az MHBK, a Cserkész
Szovetség, a magyar Egt'etemista Szôvetség és a Magyar Sza-
badsâgharcos Szôvetség biztosfthatnâ a vârosokon beliil az
egyiittmûkôdést.

Befejezésiil az elôadô Mohâcsot idezi, de nem ugy, ahog3'
szoktâk, hanem igy:

"Él magyar, âll Buda még, a mûlt csak példa legyen most
S égve honért bizton nézzsn elôre szemiink.
És te virulj, gyâsztér, a béke malasztos ôlében,
Nemzeti nagylétunk hajdani strja Mohdcs.

☆ ☆ ☆

Szilâgyi Pàl fentiekben ismertetett elôadâsânak elhangzâ-
sa utân Bertalan Kàlmân tanâcskozâsi elnok kôszônetet mond
az elôadônak, majd a hozzâszôlâsok alakjâban megindulô vi-
tât nyitja meg.

hozzâszôiAsok szilâgyi pâl elôadâsâhoz

Tollas Tibor szerint a leglényegesebb tennivalô a lelki
megûjulâs. Ehhez gyakorlati szempontbol harom alapveto kô-
vetelmény szukséges: 1. Az Irôk, ùjsâgi'rôk az emigrâciôban
egymâs ellen ne Irjanak. Minden sor kizârôlag a kôzos ellen-
séget tâmadja. 2. Szôban se mondjunk magyarokrôl semmi
rosszat. 3. Ne tôrekedjunk mindenképpen az emigrâciô eg>--
ségére, ami megvalôsi'thatatlan, de szervezzûnk akcio-egy-



ségeket, mint amilyen a tîzmilliô alâi'râs gyûjtése volt, mert
ezek lehetségesek is, eredményesek is. — Az amerikai emig-
râciô tôrténelmi hivatâsa, hogy a vasfiiggony mogott élô né-
pek és csalâdok tagjaiként és leszârmazottjai gyanânt âllan-
dôan tiltakozzanak otthon élô testvéreik elnyomâsa ellen. En-
nek a tôrténelmi hivatâsnak betôltése érdekében azonban

nemcsak magyarul, hanem a vilâgn3'elveken is frnunk kell és
a szeretet ôsszeeskiivésében meg kell talâlnunk egymâs kezét.

Fazakas Ferenc kétféle magyart ismer. 1. Olyant, akiben
az Isten âltal beléje oltott magyar hivatâstudat él s aki an-
nak minden kôvetkezményét viseli. 2. Olyant (és sajnos, ez a
tôbbség), aki elfelejtette magyar eredetét s éppen ezért nem
hajlandô évente egyetlen ôrât, vagy évi 5 dollârt âldozni a
magyar iigyre. A legfontosabb gyakorlati tennivalô tehât a tô-
retlen magyar lelkiség megôrzése, mert enélkul ugyanûgy el-
tûniink az emigrâciôban, mint ahogy elôttiink mâsok is eltûn-
tek. Hogy ez meg ne torténjék, valami egységet, valami szer-
vezetet kell kialakitanunk. Kellene egy olyan ùjsâg, amely a
kiilônbôzô szervezetek és kôzpontok kôzôtt az ôsszekôtô ka-

pocs szerepét toltené be és amely a kozôs célt maradék nélkiil
szolgâlnâ. És kellene egy szervezet, amely a legfôbb irânyi-
tâs és tekintély hiânyât pôtolnâ.

Fiedler Kâlmân dr. szerint a legfôbb irânyitâs és tekintély
hiânyât pôtlô szerv létrehozâsa felesleges, mert immâr 60 éve
mûkôdik az Amerikai Magyar Szôvetség. Alapszabâlyainâl és
szervezeti felépltettségénél fogva kitûnôen alkalmas a hiânyolt
szerepre. Csak ki kell tôlteniink a meglévô kereteket. Ha ezt
megtesszûk, az emlltett kôzponti lap kérdése is magâtôl meg-
oldôdik. Ugyanennek a szervezetnek keretein beliil megvalô-
sfthatô lenne a Magyar Kûria gondolata is. Ez, mint legfel-
sôbb dôntôbtrôsdg âllâst foglalhatna, dôntvényeket alkothat-
na emigrâciônk fontos vitâs kérdéseiben — tisztân jogi, vagy
elvi alapon. Itt juthatna igen fontos szerep a tapasztaltabb
ôregeknek, akik mâr "full time" magyarok lehetnek a "part
time"-os fiatalokkal szemben. Ha a nyugdijas ("full time")
magyarok vâllaljâk a tôbb idôt kivânô munkât, akkor a fia-
talabb ("part time") magyarok vezetôszerephez juttatâsa is
kônnyen megoldhatô.



Jàlics Gyôrgy arra az igen fontos kérdésre mutât râ, hogy
mil3'en politikai bôlcselet szellemében kîvânjuk az itt élô ma
gyar ifjûsâgot felnevelni. Tapasztalata szerint a szélsôségek
ârtalmasak. Ha tehât ifjaink szélsôséges filozofiâval indulnak
az életnek, akkor a magyar sorsnak inkâbb ârtanak, mint
hasznâlnak.

Hokky Kàroly szerint nincs olyan nagy kiilônbség a fia-
talok és az oregek kôzt, mint ahogy azt âltalâban eltûlozzâk
Az elôadônak azzal a megâllapitâsâval kapcsolatban, hogy mi
magyarok kicsik vagyunk, Irak, Korea, Laosz és Vietnam pél-
dâira hivatkozik, majd a magyarsâg kultûrâlis létesltményeit
sorolja fel.

Ifj. Nâdas Gyula régôta figyeli az idôsebb nemzedék tag-
jainak âllandô egységvâgyât. Mindig azt bitte, hogy majd az
ifjabb nemzedék jobban ôsszetart. Meg kell âllapitania, hogy
csalôdott, mert az ifjabb nemzedék tagjai etekintetben az idô-
sebbek nyomdokain jârnak.

Pallôs Lôrânt szerint az a hiba, hogy a fiatalok, akik nem-
csak hallottâk az elôadasokat, hanem azonositottâk is magu-
kat a benniik megadott munkaterv\'el, nem jelentkeztek mun-
kâra, nem segitették a program megvalôsitâsât. Tollas Tibort
arra kéri, necsak Afrikâban és Eurôpàban utazzék, hanem
Amerikâban is. Mert nemcsak kifelé sok itt a tennivalô, ha
nem befelé is. Igen sok magyarul beszélô amerikai âllampol-
gâr van, de nem mind magyar érzelmileg is, még kevesebb
hajlandô magyarsâgâért âldozathozatalra. Ennek egyébként
valamiképpen lâthatô jelét is biztositani kellene.

Nt. Ludwig Artûr dr. azt hangsûlyozza, hogy az amerikai
felfogâs nem ismeri a kisebbség (minority) fogalmât. Mindig
csak nemzetiségi csoportrôl (nationality gioup) beszél. S a
nemzetiségi csoportoknak ertékelése iicni tïicviviyiségi ala-
pon tbrténik, hanem a csoportok felelossegv^allalasan, aka-
ratân, tevékenységén s a kbzvéleményt alakltô tenyezôk befo-
lyâsolasara igénybevett eszkbzbk megvâlogatasan mûlik. Ta-
nù. rà a tbrténelem. A csehek nalunk is kisebbek es csoport-
véleményiiket mégis dôntôen tudtâk érvényeslteni a N3mgat
lôrumain. — Az emigrâciô fogalma nem egységes. Hârom cso-



port kiilônboztethetô meg: 1. kitelepiilô nemzetiségek (norvé-
gek, németek, svédek, hollandok), 2. munkât keresôk (job
seekers) és 3. szâmiizetésben élôk (nations in exile). A ma-
gyarok mid a hârom csoportban megtalâlhatôk, de magatar-
tâsuk mindenûtt inkâbb individuâlis, mint csoportszerû. Cso-
porthûségiiket nem hoztâk magukkal. A legtobb magyar az
otthonrôl szârmazô nemzeti, vagy egyhâzi hûség tehetetlensé-
gével érkezett ide. Ezt kellett volna egységes ideolgôiâval ki-
kûszobolni.

Udvari Gyetvân Jôzsef târsadalomtorténeti bevezetô utân
a szétszôrt magyarsâg megszer\'ezésének gyakorlati lehetôsé-
geit sorolja fel.

Nàdas Jânos dr. a Magyar Talâlkozô kettôs céljât a ma
gyar élet megformâlâsâban és Magyarorszâg felé âllâspontunk
meghatârozâsâban lâtja. Nem baj, ha véleménylink kûlonbôzô,
mert igy a felmeriilô kérdéseket jobban meg tudjuk vitatni.
Az ùj emigraciés csoportoknak csak egy feladatuk lehet: hogy
idôvel bekapcsolodjanak a régi szervezetekbe s addig is az
egyiittmûkôdés jegyében azok munkâjât erôsitsék. Az ônâllô
célok felé tôrekvô klikkek gyengitik az ittlévô magyarsâg ere-
jét. Ugynevezett "vilâgszervezetek" valôjâban nincsenek; ha
vannak, csak lâtszôlag léteznek s legtobbszôr az eg3mttmûkô-
dés alol valô kibùvâs lehetôségét biztositjâk. A fokozottabb
egyiittmûkôdés érdekében orômmel ûdvôzli az orszâgos kon-
ferencia gondolatât. Az Amerikai Magyar Szôvetség is azon
fâradozik, hogj' magyar-Amerika ôsszes egyhâzât és egyesûle-
tét ilyen konferenciâra egybehivja és ott megtârgyalja a nag5'
magyar ôsszefogâs lehetôségeit.

☆ ☆ ☆

Bertalan Kâlmân tanâcskozâsi elnôk az idô elôrehaladott-
sâgâra valô tekintettel a vitât megszakitja és a tovâbbi hoz-
zâszôlâsok megtételére a harmadik Magyar Talâlkozô har-
madik tanâcskozâsi napjân târgysorozata elôtt javasolja meg-
felelô idô biztositâsât. Miutân javaslatât a jelenlévôk egyhan-
gùan elfogadjâk, kôszônetet mond a vita eddigi hozzâszôlôi-
nak, majd a harmadik Magyar Talâlkozô mâsodik napjânak
tanâcskozâsait berekeszti.



A HARMADIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
HARMADIK NAPJA

— 1963. november 30. —

A harmadik Magyar Talâlkozô harmadik napjân, 1963. no
vember 30-ân, szombaton délelôtt 10 ôrakor Nàdas Jànos dr.,
az Âllandô Titkârsâg vezetôje, a tanâcskozâsi elnôk ellâtâsâra
Kaczvinszky Pâl dr. volt alispânt, a tanâcskozâsi jegyzô teen-
dôinek ellâtâsâra pedig Kovâcs Lajos dr.-t kéri fel.

Kaczvinszky Pâl dr. âtveszi az elnôklést, az iilést megnyit-
ja, szeretettel kôszonti a megjelenteket, majd az elôzô nap
félbeszakadt vitâjânak folytatâsât tûzi napirendre.

FOLYTATÔLAGOS HOZZASZÔLÂSOK
szilAgyi pAl elôadAsAhoz

Âdâm Tibor a magyar emigrâciô gyakorlati kérdéseinek
tiizetesebb megvilâgitâsa érdekében azt javasolja, hogy azok
megoldâsâra vonatkozô elgondolâsokat kûldjék be irâsban,
hogy az Allandô Titkârsâg, esetleg kulôn bizottsâg azokat ki-
értékelhesse és megvalôsfthassa.

Nddas Jânos dr. nem szeretné, ha félreértésre nyilnék al-
kalom, ezért hangsùlyozza, hogy a Magyar Talâlkozô csupân
tanâcskozô szerv, annak elôkészitô és végrehajtô szerve, az
Allandô Titkârsâg sem vallalkozhatik tehat masra mint a
javaslatok bemutatâsâra és az érdeklôdôk kôzôtt tôrténd kô-
lozésére.

Kaczvinszky Pâl dr. a gyakorlati feladatot nemcsak a kom-
munizmus elleni kiizdelemben lâtja, hanem elsôsorban a ket-
tôs jârom alatt szenvedô magyarsâg védelmében és erôsitésé-



ben. Ebbôl a célbôl igen fontosnak tartja egy magas szînvo-
nalù angolnyelvû folyôirat megindîtâsât.

Kiss Imréné Révey Emma az emigrâciô csoportjainak
helyes érlelmezését sûrgeti, majd arra mutât râ, hogy a ma
gyar ûgy szolgâlata nem lehet semmiféle érdek fûggvénye. A
magyar ugyet szolgâlni minden magyamak erkolcsi kotelessé-
ge fizetés, elôny nélkiil is.

Szilàgyi Pâl elôadô a hozzâszôlâsokra adott vâlaszâban
hangsùlyozza, elôadâsânak nem az volt a célja, hogy meg-
oldâsi javasiatokat terjesszen elô. Meggyôzôdése azonban, hogy
a problémâk felvetése és rendszerezése mâr ônmagâban is ha-
târozott lépés a pozitiv munka felé. Nem tartja lényegesnek,
hogy a magj'arsâgot Amerikâban "minority"-nek, vagy "na
tional group"-nak hivjâk, mert ez a kiilônbségtevés nem vâl-
toztat azon a tényen, hogy elenyészô kisebbségben él ebben
a hatalmas orszâgban. Magyarorszâg kicsiségét pedig semmi
sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy az utôbbi 100 év-
ben a nagyhatalmak labdâja volt. Szellemi kincsei, kultùrâlis
eredményei ezen a tényen nem vâltoztatnak. Végûl râmutat
arra a kiilônbségre, amely az Amerikai Magyar Szôvetség és
mâs magyar szervezetek kôzt fennâll. Hangsùlyozza, hogy a
gyakorlati problémâk megoldâsa érdekében a tanâcskozâst
nem tartja elegendônek. Legyen a Magyar Talâlkozô olyan
szerv, amely valami gyakorlati megoldâst is kivitelez.

Nàdas Jânos dr. blzik a szellem erejében s abban, hogy
a Magyar Talâlkozô hatârozatok hozatala és végrehajtâsa nél
kiil is eredményes munkât végez az emigrâciô gondolkozâsâ-
nak alakitâsa terén. — A magyar szervezetek kôzt létezô ku-

lônbség szerinte is valôban fennforog. Az Amerikai Magyar
Szôvetség tagjai âllampolgârok, tehât szavazôk is, akik szere-
pet jâtszanak a belpolitikâban. A Magyar Bizottsâgban csak
magyar âllampolgârok foglalhatnak helyet, akik mint mene-
kiiltek kaptak engedélyt arra, hogy itt harcolhassanak hazâjuk
felszabaditâsa érdekében. A Felszabaditô Bizottsâgban is csak
nem-âllampolgâr menekûlteknek lenne szabad helyet foglal-
niok. Mert az amerikai polgâr nem harcolhat annyira "limi-
tâciôk" nélkiil sajât szùlô-, vagy befogadô hazâjâval szemben,
mint a politikai menekûlt, akit nem kôt a loyalitâs eskiije. Ez



persze nem jelenthet kiilônbséget kozôttiink, mégis jô, ha
mindig szemelôtt tartjuk.

☆ ☆ ☆

Kaczvinszky Pdl dr. tanâcskozâsi elnôk a hozzâszôlâsok
és vâlaszok elhangzâsa utân a magyar emigrâciô gyakorlati
problémâira vonatkozô vitât lezârja és felkéri Nyirjesy Sân-
dor dr. volt tanterLileti kir. fôigazgatôt és orszâggyûlési kép-
viselôt elôadâsânak megtartâsâra.

MI LEGYEN A SZABAD VILAG
MAGYARSÂGÂNAK ÂLLÂSPONTJA

A MAI VILÂGPOLITIKAI HELYZETBEN?

Nyirjesy Sàndor dr. elôadô bevezetôjében hangsûlyozza,
hogy a mâsodik vilâghâborùt nem az eurôpai erôk fejezték
be. Igy torténhetett meg, hogy az eurôpai geopolitika terén
teljesen analfabéta nyugati erôk hozzâjârulâsâval Oroszorszâg
megsemmisitette Eurôpa egyensûly-politikâjânak évszâzados
rendjét és ennek kovetkeztében ezek a nyugati erôk még ha
akarnànak, akkor sem tudnànak kikeriilni abbôl a helyzetbol,
amelybe Eurôpâval egyûtt belekeriiltek.

Az elôadô Amerika és Oroszorszâg vilâgpolitikai szere-
pének rovid jellemzése utân a vilâgpolitika âllapotât, hely-
zetét a kovetkezô ôt pontban foglalja ossze.

1. A vilâgpolitika kulcskérdése Németorszâg.
2. Az oroszok tovâbbi terjeszkedésének megakadâlyozâsâ-

ra ma nincs cselekvésre kész akarat, bâr erô még lenne.

3. Az eurôpai harmadik erô cselekvésre még nem kész,
amit Oroszorszâg nem is vârna meg.

4. Oroszorszâg belsô forradalmi âtalakulâsâval szâmolni
nem lehet.

5. Az amerikai erôk Eurôpâbôl valô kivonâsânak valôszi-
nûségét nem lehet szemiink elôl téveszteni.



A hajnal kôzelsége

îgy lâtja az elôadô a jelenlegi vilâgpolitikai helyzetet,
bar hisz abban, amit az emigrâns Kossuth Lajos mondott: "Az
éj sôtét a kontinensen. De akkor a legnagyobb a sdtétség, ami-
kor a hajnal kozel van." S nekiink, szabadfoldôn élô magya-
roknak eggyé kell lennunk az otthon élôkkel abban a soha
nem kisebbithetô hitben, hogy a hajnal kôzel van. Ebben a
hitben kell élnûnk, ebben kell imàdkoznunk, ebben kell min-
denkit erôsiteniink, mert mint Montesquieu francia filozôfus
"A tôrvények szelleme" cîmû kônyvében îrja: "Semmi sem
olyan veszedelmes, mint az elfogadhatatlannak lâtszô dolgok-
ba valô beletôrôdés." Nekiink pedig elfogadhatatlan annak
még a gondolata is, hogy Magyarorszâg orok idôkig Orosz-
orszâg gyarmata legyen. Elfogadhatatlan, hogy 15 milliô ma
gyar és mintegy 10—12 milliô ôsi foldjeinken élô kiilonbôzô
nemzetiségû testvériink a sajât hazâjâban ôrôkké rabszolga
maradjon. De hinnûnk kell a hajnal kôzelségében azért is,
mert — mint Ling Jutang kinai filozôfus mondja — "a termé-
szet az akciô és reakciô tôrvénye szerint cselekszik, tehât sen-
ki sincs ôrôkôs elônyben mâsok felett és senki sem marad
orôkre 'siiltbolond'."

A hajnal kôzelségébe âgyazott hitûnket a folyamatos csa-
lôdâsoknak sem szabad csôkkenteni. A Râkôczi és Kossuth
emigrâciôkat is naponta érték hasonlô kiâbrândulâsok, ami-
kor nemcsak a maguk erejében, hanem a tôrôkôk, franciâk,
vagy az amerikaiak segitô készségében is vakon bizakodtak.
"Tjgy tekintenek minket, mint a kifacsart citromot, amelynek
héjât el kell dobni" —, mondta Râkôczi Ferenc végsô elkesere-
désében. Egyedûl vagyunk ma is magyarok, csak sokszorosan
nagyobb erôt képviseliink, mint az elôttiink lévô emigrâciôk
bârmelyike. Élniink kell ezzel az erôvel mindennap és a nap-
nak minden percében: Kossuth Lajosnak. soha nem csiiggedô
hitével és akarâsâval.

A mi feladatunk

A szabadfoldôn élô magyarség sohasem helyezkedhetik a
kôzômbôsségnek arra a kényelmes âllâspontjâra, hogy az oro-
szokat nem érdekli az, amit mi itt az orszâgon kivûl csinâlunk.



Ellenkezôleg, éber figyelemmel ki'sérik minden tevékenységiin-
ket. Ha egymâssal veszeksziink, ôk szitjâk a tûzet, hogy mara-
kodjunk is. Az oroszokat semmi sem njaigtalanflja annyira,
mint amennyire megkeseritheti napjaikat a kôtelességét
hiven teljesitô magyar. Ha az otthoni magyarsâg Szent Pal
szavai szerint "lehajtott fejjel vârja a vihar elvonulâsât", vagy
ha a szabadfoldon élô magyar vészkiâltâsként âllandôan kon-
gatja a harangokat s ha kell, olykor-olykor félre is veri azo-
kat: ezek a legveszélyesebb jelenségek a bolsevista kommuniz-
musra, de egyben a legnagyobb segitség az otthoni magyarsâg-
nak. Az otthoni magyarsâg — ha lehajtott fejjel vâr, vagy ha
korommel, okollel, s ha kell hazudozâssal és ravaszkodâssal,
vagy talân még ha kell, a bolsevista dialektikâval is — kûzd a
mindennapi létért s azért, hogy a Duna-Tisza tâjân még év-
szâzadok mûlva is magyar legyen a magyar, akkor — a leg-
fontosabb kôtelességét teljesiti. Ha a szabadfoldon élô magyar
az otthon élô magyaroktôl soha el nem szakad s ha annak min
den életjelenségét âllandôan figyeli és ha vele egyiitt tud simi
és zokogni, akkor és csakis akkor teljesiti azt a minimâlis kô
telességét, amiért az Ûr Isten magj'arnak teremtette.

A szellem embere, az Irô, a filozôfus, a nevelô, az otthoni
szellemi életének folyamatos megerôszakolâsât figyelje s ezek
kôvetkezményeit târja befogadô hazâjân keresztiil az egész vi-
lâg kozvéleménye elé. Az orvos a magyar élet erôszakos pusz-
tltâsa és elkorcsosftâsa miatt verje félre a harangokat. A kôz-
gazdâsz arra mutasson râ, hogy a bolseviznius ideolôgiâjâval
— mint a legsikeresebb fegyverrel — az orosz csak rabol, és-
pedig mindent rabol, még a szellemi terméket is. S ha arra
is râmutatunk, hogy Âzsia barbarizmusa ma az Alpok lâbai-
nâl van, holnap pedig mâr az Atlanti-ôceânig terjedhet, akkor
majd felébred a szabad vilâg figyelme és talân még lesz ide-
je valamit megmenteni abbôl a sok szépbôl, amit a nyugati
kultûra termelt ki s amire a megsemmisûlés veszedelme vâr.

Ebben a kôtelességteljesltésben nagyon kell vigyâznimk
az otthoniak amùgy is nagyon kicsi személyi biztonsâgâra. Ne
felejtsuk el, hogy az otthoniak a fuldoklôkhoz hasonlôan még
a szalmaszâlba is belekapaszkodnak. Mértéktelenlil hitelt ad-
nak minden "jôhangzâsù" hlrnek, azt felnagyitva terjesztik.



ami igen sokaknak okozott mâr sùlyos szenvedéseket. Klilô-
nôsen vlgyâzzunk hazakiildôtt leveleink tartalmâra, amelyek-
nek legtobbjét âllandôan ellenôrzik.

Hirkôzlés

A hlrkozlésnek két ûtja vehetô nagyobb veszedelem nélkiil
igénybe: a râdiô és az ûjsâg. Bar a kommunistâk minden râ-
diô-hirt és ùjsâg-kozleményt megszereznek és gondosan kl is
értékelnek, mégis a jelenlegi hideghâborûnak egyik legjobban
mûkôdtethetô fegyverei ezek. Az igy kôzdlt hir valahogyan
mindenkihez eljut, sajnos, legtôbbszôr ki is bôvitve.

Az éteren keresztiil a Radio Free Europe kôzvetit hireket
Magyarorszâg felé. Sajnos, nem a legszerencsésebben, aminek
két oka lehet. Vagy nem ismerik a magyar nép leikét azok,
akik ezeket a hireket osszeâllltjâk, vagy pedig a Free Europe
itt is "demokratizâlni" akar ùgy, ahogy azt Japânban és Né
metorszâgban tette. Ha az utobbi felel meg a tényeknek, ak-
kor az elôadô siet az illetékeseknek tudomâsâra hozni, hogy
a magyar nép sohasem fogad el olyan alkotmânyt, ahol az
élô Istent mindannyiunk kôzôs Atyjânak mondani — csak bi-
zonyos kôriilmények kôzôtt szabad.

Régi és komoly ùjsâgjaink legtôbbje kifogâstalanul végzi
a hirkôzlés nehéz munkâjât. A ma megjelent és holnap mâr
"elfùjta a szél" ùjsâgainkkai mâr sokkal tôbb a baj. Elhirte-
lenkedett râgalmazâsok nagyon gyengitik az emigrâciô politi-
kai erejét. Éppen igy felmérhetetleniii kârosak azok a sajtô-
termékek, amelyek a politikai babérokra vâgyô részérôl Irôd-
nak és kifejezetten magyar mûltunk tôrténelmi eseményei-
ben szereplô személyeknek kisebbitésével foglalkoznak. Ezt
olyan formâban teszik, ami nemcsak megbotrânkoztat minden
jôérzésû magyart, hanem egyenesen nemzetgyalâzô is. Kâro
sak ezek azért is, mert csak vélt és sohasem abszolut igazsâ-
got tartalmaznak és minden egyes esetben nemzetunk jôvô-
jére ârtalmasak. Az emigrâciô politikai feladata nem ez, ha
nem annak a kimutatâsa, hogy elôdeink és kortârsaink mi-
lyen kùzdelmeket folytattak és folytatnak az egész emberiség
szabadsâgânak védelméért.



Eurôpa iijjàrendezése

Egy mâsik és senki massai el nem végeztethetô feladatot
is el kell lâtnia a szabadfôldi magyarsâgnak: Eurôpa ùjjâ-

rendezésének megfelelô elôkészitését. Ma mâr nem elég, ha
csak jogainkat és igazsâgainkat hangoztatjuk az ezeréves fôld-
hôz. Ma mâr ùnjâk, ha Eurôpa védelmében hozott âldozatain-
kat és a szabadsâg jogainak gyakorlâsâért vivott kûzdelmein-
ket sorakoztatjuk fel mâs nemzetbeli emberek tâmogatâsânak
elnyerése céljâbôl. Ma azt kell hirdetniink, hogy minden baj,
ami 1920 ôta a vilâgot érte, elsôsorban annak a kôvetkezmé-
nye, hogy megbontottâk azt a természetes gazdasâgi és politi-
kai egységet, amire egyedûl lehet Kôzép-Eurôpâban âllamot
épiteni s ez a Kârpât-medence. Egységesen és kifejezetten csak
a Kârpât-medencével foglalkozhatunk, ha Magyarorszâgrôl
akarunk valamit mondani.

Éppen ezzel a kérdéssel kapcsolatban kell megemlékez-
nie arrôl, hogy egyesek Magyarorszâg testét kisebb-nagyobb
darabokban szinte kiârusitani merészelték. Két oka lehet en-
nek. Vagy hiânyos nevelés, vagy a kommunistâknak ilyen
irânyù megblzatâsa. Aki az ezeréves hazânak egy-egy darab-
jàrôl kônnyen lemond, az a konimunizjnus szlàvosttô tôrsk-
véseit szolgâlja, amelynek jôl felismerhetô célja a szlâv bi-
rodalomnak az Alpokig valô kiterjedése, ami a magyarsâg el-
lenâllô erejének szétforgâcsolâsa esetében annal kônnyebben
lehetséges, mert a vasfuggonyôn tùl a magyarokon kiviil csak
a român nem szlâv, de vallasilag mâr a szlâvokhoz ail kôze-
lebb, mivel orthodox.

Hivatalos nyilatkozatok

Idegennyelvû ûjsâgok olvasâsa kôzben gyakran fennakad
a szemunk olyan hivatalos helyrôl szârmazô kijelentéseken,
amelyek magvar vonatkozâsokban valôtlansâgok, vagy a té-
nyeknek iigyes elferditése, avagy az abszolût hozzâ nem értés
kirivô esetei. És az ilyen valôtlansâgok kitartô terjesztésé-
rôl ellenségeink kitartô szorgalommal gondoskodnak. Velejére
nézve ezeknek a dolgoknak, sok esetben meg lehet âllapltani,
hogy a kijelentést tevô âllamférfit honnan és sokszor még azt
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is, hogy kik tâjékoztattâk. Legtôbbszôr az a baj, hogy nincs
ilyen âllamvezetô hivatalokban eg3'etlenegy olyan alkalmazott
sem, akiben egy kis magyar vér is csbrgedeznék. Az informâ-
ciôk a legtôbb esetben kifejezetten magyar-ellenesek is. Eb-
ben a kérdésben valamit tenni kell, mert kûlônben minden

munkânk kârbavész.

A szabadfôldi magyarsâgnak egyik legsûrgôsebben elvég-
zendô feladata, hogy minden eurôpai és amerikai orszâg kûl-
iigyi szolgâlatâba bejuttasson olyan magj'ar fiatalokat, akik az
ottani âllamférfiak igazsâgos tâjékoztatâsâra alkalmasak. Az
emigrâciôs magyarsâg részére ez nem jelent megoldhatatlan
vâllaikozâst.

Annak biztosftâsa érdekében, hogy a fenti célokra, vala-

mint az emigrâciôs politikai élet utânpôtlâsâra is megfelelô
embereink legyenek, az elôadô azt javasolja, hogy a Magyar
Talâlkozô titkârsâga haladéktalanul szervezze meg a "kiilugyi
szolgâlatra képesitô levelezô tanfolyamot", amelynek sikeres
elvégzôit "kiilugyi szolgâlatra képesitô oklevél"-lel lâssa el.

Naprôl-napra lâtjuk, hogy az ûgynevezett utôdâllamokban
— âtvéve a felvidéki magyaroknak szomorûan talâlô megha-
târozâsât — kettôs jârom alatt szenved a magyar. Legutôbb
éppen erdélyi testvéreink felmérhetetlen szenvedéseirôl hallot-
tunk borzalmakat. Ezzel kapcsolatban felhivja a Magyar Ta
lâlkozô Âllandô Titkârsâgât, hogy a felvidéki, kârpâtaljai, er
délyi és délvidéki magyar egyesiileteknek minden rendelkezé-
sére âllô tâmogatâst adjon meg, mert tapasztalata szerint sok-
kal hatâsosabb, ha az otthoni sérelmeket elsôsorban ôk teszik
szôvâ és ha a kûzdelemben ôk âllnak elôl.

Pârtpolitikai tevékenység

Az elôadô szeretné felhivni a szabadfôldi magyarsâg fi-
gyelmét arra is, hogy aki mâr felvette befogadô hazâjânak
âllampolgârsâgât, minden erejével tôrekedjék az ottani politi
kai pârtok valamelyikében elhelyezkedni. Régebben kivândo-
rolt magyarral ezekben a pârtokban is ôsszetalâlkozunk. Sies-
siink ezek munkâjânak erôsitésére, mert igy osszefogva igen
sokat tehetimk a magyarsâgért. Igy kell kiépiteni az ôsszekôt-



letéseket az ùjsâgok szerkesztôségeiben, az egyetemeken es
katonai szolgâlatunk idején is.

Végul szeretné leszôgezni felfogâsât azokkal a tôrekvésekkel
kapcsolatban, amelyek ma mind gyakrabban nyilvânossâgra
kerulnek. Nevezetesen; volna-e értelme annak, hogy a jelenle-
gi magyar kommunistâkkal valamilyen megegyezés-félét kds-
siink. Természetesen olyant, amibôl az otthon élôknek hasz-
na lehetne.

Megegyezés?

Véleménye szerint Kâdârt magât aimyi bûn terheli, hogy
az ilyen târgyalâsokkal ôt lovaggâ ûtni a legnagyobb konnyel-
mûség lenne. De tulajdonképpen ma nincs kivel târgyalni, hi-
szen Kâdâr és kormànya nem a magyar népet, hanem a rab-
szoîgasorsot IcézbcH tarto orosz ciôlcct kcpvisclb Nincs kivel
ccryczkedni, mert a masik oldalon nincs senki, akivel a meg-
âllapodâsokat be lehelne tartani. Nem vitatja el az ilyen tô-
rekvések jôszândékat, mert maga is vallja, hogy mindent meg
kell tennunk, amivel az otthoniak életét kônnyiteni tudjuk.
De mégis szu'kségesnek tartja leszôgezni, hogy a jelenlegi ott-
honi kormânyzat csak végrehajtô szerv, s talân még a kezde-
ményezés lehetôségével sem rendelkezik. Inkâbb arra kéri a
Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsagât, keresse meg az Egye-
sult Nemzetek Szervezetének fôtitkârât és hivja fel figyelmét
arra, hogy

a) a jelenlegi Kâdâr Jânos kormânyt csak abban az eset-
ben ismerjék el az Egyesult Nemzetek teljes jogù tagjâul, ha
egy nemzetkôzileg ellenôrzôtt népszavazâs alkalmâval a ma
gyar nép ôt és kormânyât sajât képviseletében megbizza.

b) Hasonlô elbirâlâsban kell részesiteni a nemzetkôzi ér-
tekezleten megjelent kormâny-megbfzottakat is.

Befejezésként szeretné hangsûlyozni azt a meg-vâltoztat-
hatatlan meggyôzôdését, hogy a kommunizmus nem ôrôk és
nemzetûnk az Ûr Isten kegyelmébôl és sajât erônkbôl — egy-
szer felszabadul. A tôrténelem tanûsâga szerint ugyanis eddig
még minden tômegmozgalom és minden uralkodô rendszer
megbukott, ha az nem volt misztikumba beleâgyazva. A moz-



galmak és rendszerek alkottak mâr, illetve létrehoztak mâr

nagyon hatalmas âllamokat is és mégis megbuktak, mert az
embernek sohasem volt elég, amit ezektôl kapott, ha nem
tudta benne megfurôszteni a lelkét.

Igy van ez jelenlegi helyzetiinkben is. Éppen ezért az elô-
adô Madâchot idézi: "Ember, kiizdj és bizva bfzzâl!"

☆ ☆ ☆

Kaczvinszky Pâl dr. tanâcskozâsi einok koszonetet mond
az elôadônak, majd a târgykôrre vonatkozô vitât nyitja nieg.

HOZZÂSZÔLÂSOK
NYIRJESY SÂNDOR DR. ELÔADÂSÂHOZ

Fazakas Ferenc a politikai erô érvényesitéséhez elenged-
hetetlenûl szûkséges egység megteremtésének lehetôségeit
vâzolja.

Szilâgyi Pâl arra mutât râ, hogy a vilâgon elkeseredett
kiizdelem folyik a kommunizmus és a nyugati vilâg kôzott. A
kommunistâk milliôkat koltenek propagandâra. A nyugati vi
lâg jôformân semmit sem csinâl. Nekûnk nincs pénzûnk, de
van egy âllâspontunk, sot hivatâsunk: meggyôzni az amerikai
korôket, hogy a kommunizmussal megegyezni nem lehet. Ezt
mi gyakorlatbôl tudjuk.

Gyékényesi Gy. Lâszlô pârhuzamot von a két doktrinâra
felépftett vilâghatalom, az Amerikai Egyesiilt Âllamok és a
Szovjetuniô kôzott, majd arra mutât râ, hogy a magyar erôfe-
szitéseknek minden idegen beavatkozàs ellen kell irânyulniuk.
Nekûnk az bnsegély gondolatân kell megâllnunk. Erre kell éoi'-
tenûnk politikânkat is: 1. idôzftetten a kudarcra (amely a
doktrinâk gyakorlati megvalôsitâsa terén mutatkozik), 2. meg-
reformâlt irredentâval minden téridegen erôvel szemben, de a
Kârpât-medence népeivel szoros egységben. Ha magunk biz-
tosithatjuk a Kârpât-medencében egymâs jogait, és nem mâ-
soktôl vârjtik azokat, akkor nem lesz koztunk viszâlykodâs
és nem jutunk olyan kâtyùba, mint az elsô irredentâval.



Vitéz Szabô Zoltân azt a kérdést veti fel, hogyan lehet a
magyar jovôt az emigrâciôban fenntartani. Leghelyesebbnek
tartanâ, ha eurôpai mivoltunkhoz ragaszkodva az eurôpai sors-
kôzôsségû nemzetek fiaival keresnénk a kapcsolatokat, gyer-
mekeink pedig otthon tanulnânak és otthon képviselnék a
magyar fold szellemét, mert otthon magyarok maradnak, de
itt kinn elôbb-utôbb beolvadnak az amerikai kôzbsségbe.

Szendrey Tamâs az ifjabb magyar nemzedék heîyzetének
nehézségeit mutatja ki. A magyar ifjûsâg âllâspontjânak elô-
feltétele a magyar mùlt és a magyar hagyomânyok meghecsii-
lése. Ennek birtokâban tud csak a magyar ûgynek târgyilagos
védelmére kelni — éspedig elsôsorban kultûrâjân keresztûl. A
kommunistaellenes âllâspont egymagâban még nem elég. Kul-
tùrânkat kell emelni. Ez azonban az ifjabbak szâmâra nem
kônnyû feladat, mert otthon, Eurôpâban s itt Amerikâban
mâs-mâs kultûra légkôrében nevelkedtek fel. Meg kell tehât
érteni ôket, amikor mégis megtesznek mindent, ami tôlûk te-
lik, a magyar haza és a nemzeti ûgy érdekében.

Agotai Béla dr. vilâgtorténeti példâk egész sorâval mutat
ja ki, hogy semmi sem ûj a nap alatt és hogy a legreménytele-
nebbnek lâtszô helyzet sem reménytelen, mert minden meg-
vâltozik.

Pallôs Lôrânt a szôrvânyban élô magyar fiatalok meg-
siirgeti. IVlagyar hazassagkdzvetito iroda gondolatat

veti fel és annak hivatâsât hangsùlyozza.
Hortobâgyi Jenô szerint a magyar feladatokat csak az idô-

sebb és ifjabb nemzedékek egyûtt tudjâk megoldani. Ehhez
az elsô lépés, hogy az ifjabb nemzedék mutassa fel tehetségét.

Nâdas Jânos dr. megitélése szerint a târgyilagos magyar-
sâgismeretet csak az otthoni magas képzettséggel és kivâlô
gyakorlattal rendelkezo idôsebbek adhatjâk at a fiatalabbak-
nak. Fontos szerep jut az értelmiség tagjainak régebben kivân-
dorolt, vagy mâr itt szuletett véreink irânyâban is. Az értel
miség, ha elkiilônul, sillyos hibât kôvet el, amelyet politikai-
lag is ki lehet aknâzni az egész magyarsâg ellen.

Palasics Jânos a magyar parôchiâlis iskolâk és a nyelv-
tanitâs fontossâgâra mutât râ. Kende Gézânak "Az amerikai
magyarok torténete" cimû mûvébôl idézi azt a részt, amely a



inâsodik generâciô megmentésének s a templomok jôvendôjé-
nek kérdését târgyalja, "az amerikai magyarsâg legnagyobb,
legsùlyosabb problémâjât, amelynek megoldâsâtôl az ameri
kai magyarsâg jôvendôje, életkora fiigg". A magyar fiatalok
feladatât abban jeloli meg, hogy térjenek vissza a régebben
idevândorolt magyarok Trianon utân elfoglalt âllâspontjâra:
vissza a magyar szôt a magyar parôchiâlis iskolâba. Ezt nem
tiltja sem amerikai, sem egyhâzi torvény.

Kovâcs Jôzsef a magyarsâg ônzetlen szolgâlatâra hoz fel
példâkat. Megemliti a windsori magyar iskolât, magyar klubot
is. A magyarsâg emigrâcios csoportok szerint valô megkùlôn-
bôztetését elitéli. Csak magyart ismer.

☆ ☆ ☆

Kaczvinszky Pâl dr. tanâcskozâsi elnôk ôszinte koszône-
tet mond a hozzâszôlôknak, valamint a megjelenteknek, majd
az ûlést az ebédidô tartamâra felfûggeszti. Az ebédsziinet
utân Nâdas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, a tanâcs
kozâsi elnok tisztének betoltésére Gyékényesi Gy. Lâszlô volt
iskolaigazgatôt, a tanâcskozâsi jegyzô teendôinek ellâtâsâra
pedig Pallos Lôrântot kéri fel.

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnok âtveszi az iilés
vezetését, kdszonti a megjelenteket, majd az idôszerû kérdé-
sek elôadôi kôziil elsônek vitéz Arady Vfgh Mihâlyt kéri fel,
hogy az emigrâns magyarok vilâgszôvetségének kérdését is-
mertesse.

AZ EMIGRÂNS MAGYAROK VILÂGSZOVETSÉGE

Vitéz Aradi Vigh Mihâly elôadô azzal kezdi fejtegetéseit,
hogy az 1945-ds emigrâciôval a klilfoldi magyarsâg létszâma
nemcsak itt Amerikâban, hanem mâs orszâgokban is jelenté-
kenyen megszaporodott. De ezzel az emigrâciôval a kulfôldi
magyarsâg nemcsak szâmbelileg nôvekedett. 1945-ben a ma
gyar értelmiség keriilt ki a szabad vilâgba, ami sok tekintet-
ben nagy elônyt jelentene. Sajnos, ennek a szétszôrt értel-
miségi magyarsâgnak azôta sem alakult olyan szervezete,



amely jogosan és megfelelô môdon hallathatnâ hangjât ott,
ahol a magyar ûgyet intézik.

Az elôadô ezutân részletesen beszâmol az emigrâciôs ma-
gyarsâg egyik csoportjânak évek 6ta folytatott megfigyelései-
rôl, majd arra irânyulô kisérleteirôl, hogy ezt a hiânyt pôtol-
ja. Elsôsorban — mint mondja — az Amerikai Magyar Szô-
vetség orszâgos igazgatôsâgâval prôbâltak târgyalni arra néz-
ve, hogy a Szôvetség alapszabâlyainak kibôvîtésével tegye le-
hetôvé a Szôvetség politizâlâsât is. Mert az, amit az emigrâciô
iigye megkivân — szerinte —, mâr politika.

Érdemleges vâlaszt ez a csoport — az elôadô tudomâsa
szerint — sosem kapott. Ennek kôvetkeztében a mûlt év
(1962) nyarâtôl kezdve minden valamire valô magyar szer-
vezettel irâsban vette fel a kapcsolatot. Ennek eredményeként
a szôbanforgô csoport sok biztatést kapott, igy az elôadô ma
mâr tényként jelentheti be, hogy az Emigrâciôs Magyarok Vi-
lâgszôvetsége — egészen kis maggal, amerikai és eurôpai kôz-
pontokkal — megalakult.

A megalakult Emigrâciôs Magyarok Vilâgszôvetsége mun-
kâjât azzal az iskolâval kfvânja elkezdeni, mely a fiatal emig-
rânsokat akarja megtartani magyarnak, mert ez a legfonto-
sabb és a legsiirgôsebb feladat. Sajnos, még 1956-os menekûl-
teket is ismer, akiknek gyermekei mâr nem beszélnek ma-
gyarul. Igaz, hogy az elsôsorban a sziilôk hibâja, de az is igaz,
hogy nincs lehetôség arra, hogy a gyermekek egymâssal talâl-
kozzanak és magyarul beszéljenek. Az iskola létesitésére vo-
natkozô beadvâny elintézése — az elôadô szerint folyamat-
ban van.

A Vilâgszôvetség mûkôdési szabâlyzata ôt pontban sûrlt-
hetô ossze. Szervezete nem amerikai, hanem vilàgszervezet,
Igy az amerikai tôrvények tiszteletbentartâsâval ôhazai ûgyek-
kel és a magyar emigrâciô egyetemes problémâival is jogosan
foglalkozhatik. Hûsz alapitô tag hivta életre, de ajtaja nyitva
van minden becsûletes magyar elôtt, bârmikor vândorolt is ki,
bârmi legyen is a foglalkozâsa, vagy âllampolgârsâga.

A Vilâgszôvetség alkotmânyât minden magyar iiggyel fog-
lalkozô szervezetnek elkiildik, de minden olyan magyarhoz is



eijuttatjâk, aki esetleg nem tartozik az egyhâzak, egyesiiletek
szervezetéhez, de hajlandô a magyar iigy szolgâlatâba âllni. A
Vilâgszovetség anyagi szûkségleteit nem annyira anyagi ado-
mânyokbôl, mint inkâbb gazdasâgi alapon ki'vânjâk biztosi-
tani. A Vilâgszovetség ugyanis munkateriiletek létesitésével,
ônâllôsitâsokkal és hasonlô szociâlis-kultûrâlis akciôkkal ki-

vân foglaikozni.
Az elôado véleménj'e szerint a jelenlegi helyzetben az

Emigrâciôs Magyarok Vilâgszôvetsége koré kell csoportosul-
nunk. Azt kivânja, keriiljôn feliilre az a réteg, amely tudâsâ-
nâl, felkészûltségénél fogva nemcsak diplomâciai és gazdasâgi,
hanem mâs vonalon is képes alkotni. Nagy magyar céljaink
szolgâlatâban egyesitsûk erôinket!

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi einôk koszônetet
mond az elôadônak, majd a hozzâszôlâsok alakjâban megin-
dulô vitât nyitja meg.

HOZZÂSZÔLÂSOK

VITÉZ ÂRÂDI VÎGH MIHÂLY ELÔADÂSÂHOZ

Sinkô Jânosné a vilâgszovetség megalakulâsânak kbriil-
ményeire vonatkozô kérdéseket tesz fel.

Vitéz Aradi Vigh Mihâly szerint az Emigrâciôs Magyarok
Vilâgszôvetségének gondolata eredetileg Pârizsban szûletett
meg, ahol 1958-ban a politikai helyzet nemcsak lehetôvé, de
sziikségszerûvé is tette a Magyar Emigrâciôs Nemzeti Egység
megalakitâsât. Sajnos, ez a szervezet Kruscsev franciaorszâgi
lâtogatâsa utân megsziint. Az a mag azonban, amelybôl ki-
sarjadt, mâig is mûkôdik. Az Emigrâns Magyarok Vilâgszôvet
sége megszen'ezésére itt a pârizsi Magyar Emigrâciôs Nem
zeti Egység adta a kezdeményezô gondolatot. Az itteni szer-
vezés nem ment olyan konnyen, mint a pârizsi. Az egyesiiletek
vezetôi sok esetben nem akartâk megérteni az iigy fontossâ-
gât. Ma mâr belâtjâk, hogy szûkség van olyan egységes szer-
vezetre, amely a magyarsâg egyetemességére tâmaszkodik. A
Vilâgszovetség tehât elindult.



Geletey Jânos arra mutât râ, hogy âmbâr a Vilâgszbvet-
ség mûkôdési szabâlyzata, mint vitéz Aradi Vigh Mihâly emli-
tette, 5 pontban sûrithetô ossze, mégis 32 szakaszban nyert
részletesebb feldolgozâst. Az egyes szakaszok a magyarsâgot
érintô minden egyes fontosabb kérdésre kiterjednek. Egyéb-
ként az alapitôk csak egyszerû kôzkatonâk akarnak lenni.
Egyesiilésûk vezetôitôl esupân egyet kivânnak: hogy ônzetle-
niil szolgâljâk a magyar nemzet és haza iigyét.

Eszenyi Làszlà adatokkal és példâkkal igazolja, hogy az
Amerikai Magyar Szovetség az itt letelepedett magyarsâg poli-
tikai, târsadalmi és kultùrâlis szervezete. Âllâspontjât 1906
ôta âllandôan kifejezésre juttatta. Szôban és îrâsban egyarânt.
Ôsszekôttetésekkel is rendelkezik. Rajta kivul csak a Nem-

zeti Bizottmânnyal târgyalnak. Ezek tények, amelyekkel szâ-
molni kell. Boldogan kôszôntiink egy Vilâgszôvetséget, a jovô
kimunkâlâsâhoz azonban elôszôr târgyilagos és pontos helyzet-
ismeret szûkséges, annak alapjân jôzan elhatârozâs és ennek
maradéktalan kivitele.

Nàdas Jânos dr. arra hîvja fel a figyelmet, hogy a Vilâg-
szbvetség gondolata elôszôr a Magyar Talâlkozôn vetôdôtt fel
1961-ben olyan értelemben, hogy a szûkségesnek lâtszô Vilâg-
szovetség alakuljon ki az egyes orszâgok magyar egyhâzi és
vilàgi szervezeteibôl létesûlt kôzpontok részvételével. A Vilâg-
szôvetség gondolatàt kesôbb a iCanadai Magyarok Szôvetsegen
keresztxil akartâk megvalositani. Ennek elere egy Amerikaban
élô kivàlô magyar politikust kértek fel. Az a Vilàgszôvetseg,
amelyrôl most hallottunk, megint mas. Egy harmadik kezde-
ményezés. De tudunk még egy negyedikrôl is. Nagy Sândor dr.
az egyik hetilapban azt irta, azért jôtt el az elsô Magyar Ta-
lâlkozôra, hogy ott megalakitsa a Magyarok Vilâgszôvetségét.
Ugyanakkor éles tâmadâst intézett az Amerikai Magyar Szo
vetség ellen. Azt irta, hogy helyette az Aldozatkész Magyarok
Szôvetségét kell megalakltani 70.000 aldozatkész magyarral s
évi 10 dollâros tagdijjal.

Vitéz Aradi Vigh Mihâly kijelenti, hogy ôk nem csatlakoz-
tak Nagy Sândor dr.-hoz és megismétli, hogy az ô szervezetiik
gondolata Pârizsbôl ered.



Nàdas Jânos dr. példâkkal mutât râ, hogy a magyar ûgy
szolgâlatât "charter"-ekkel nem lehet kisajâti'tani. A Vilâgszô-
vetség kérdésében tovâbbra is vâltozatlanul fenntartja 1961-
ben kifejtett âllâspontjât.

Hédervâry Kont Jânos a Kanadai Magyarok Szôvetségé-
nek a Vilâgszôvetség megalakîtâsa kôriil betôltott szerepét vi-
lâgitja meg. Ez a szerep — szerinte — tisztân kezdeményezô
jellegû volt. A szervezet sûlypontjât Eurôpâra kell helyezni,
mert a magyar sors nem itt, hanem Eurôpâban dôl ai.

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk az idô elôreha-
ladott voltâra vald tekintettel a vitât félbeszakîtja és annak
tolytatâsât 1963. december 1-én délelôtt 10 ôrâra tûzi ki. Ko-
szônetet mond a hozzâszôlôknak és a megjelenteknek, majd
az ûlést bezârja.

UNNEPI VACSORA

AZ ÂRPÂD ARANYÉREMMEL KITUNTETETTEK
TISZTELETÉRE

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga 1963. november
30-ân este az Ârpâd aranyéremmel kitiintetettek tiszteletére
iinnepi vacsorât rendez, amelynek âldomâsmesteri tisztét Fô-
tiszteletû Szabô Istvân dr. reformâtus lelkész lâtja el. Felkéré-
sére Nt. Brachna Gàhor ev. fôesperes mond asztali àldâst.

A vacsora befejeztével Fôt. Szabô Istvân dr. âldomâsmes-
ter mond rôvid ûnnepi beszédet. Ravasz Lâszlô dr. reformâtus
piispôk hasonlatât idézi a jégtâblâra ûltetett viragos kertrôl.
Amikor Ravasz pûspôk ezt a hasonlatot hasznâlta, akkor még
csak az elsô kivândorlâs népe volt itt Amerikâban. Azôta két
ùjabb kivândorlâsi hullâm bôvitette az amerikai magyar vi
ragos kertet, a harmadik ùjabb hullâm, az 1956-os szabadsâg-
harc utân pedig valôban Isten szép virâgos kertjévé varâzsolt
benniinket, amelyet mindenki megcsodâl. Mi magunk azon-
ban mind a mai napig sem tanultuk meg, hogy a kiilonbozd
kivândorlâsi csoportok egymâs kezét fogva addig ôntôzhetnék
ezt a virâgos kertet, amig csak a jégtâbla el nem olvad. De igy
is hisz abban, hogy a magyar kivândoroltak minden rétegének



lôrténelmi szerepe van itt. Elsô kiildetésûnk, hogy belesugâ-
rozzuk ebbe a nagy angolszâsz tengerbe a mi hitûnket, a mi
torténelmiinket, hogy ez a nagy tomeg megtudja, mik a vâ-
gyaink és reményeink és megértse, hogy mi az, amit mi ad-
tunk ennek a vilâgnak. Mâsodik kiildetésiink pedig a mi szii-
lôhazânk fêlé az egyetlen megmaradt mentô-réteg fenntartâsa.
Hiszi, hogy a jovô kialakitâsa folyamân a mi amerikai ma-
gyarsâgunknak dôntô szerepe lesz Kôzép-Eurôpa sorsânak ât-
rendezésében. Meggyôzôdése, hogy a Magyar Talâlkozô hatal-
mas lépéseket tesz mindkét kaldetésûnk betbitése felé. Ezért
Isten âldâsât kéri mindazokra, legelsôsorban pedig Nâdas Jâ-
nos dr.-ra és kôzvetlen munkatârsaira, akik a Magyar Talâl
kozô célkitûzésének megvalôsitâsân annyi ônzetlenséggel fâ-
radoznak.

Nâdas Jânos dr. Richard Nixon volt elnôkhelyettes, James

Rhodes ohioi kormânyzô, Frank Lausche szenâtor s a tôbbiek
ûdvozlését tolmâcsolja, kôszônetet mond az elôadônak, majd
a megjelent elôkelôségeket és vendégeket ûdvôzli.

Sinkô Jànosné a chicagoi magj-arsâg, Eszenyi Ldszlô az
Amerikai Magyar Szôvetség, Nt. Kecskeméthy Jôzsef a Magyar
Reformâtus Szôvetség, Donô Andrâs a clevelandi Egyesûlt Ma
gyar Egyletek kôszôntését tolmâcsolja, Kolozsvâry Kâlmân és
Hokky Kâroly pedig az amerikai magyarsâg két nagy retegé-
nek, a régebbieknek és az ùjabbaknak hûségét és magyarsâg-
szeretetét juttatja kifejezésre.

Ft. Szabô Istvân dr. âldomâsmester felkérésére ezutân
Somogyi Ferenc dr. egyetemi tanâr terjeszti elô a blrâlôbi-
zottsâg jelentését az "Arpâd érem- és dfszoklevél-pâlyâzat
eredményérôl.

A MÂSODIK "ARPÂD" ÉREM- ÉS DÎSZOKLEVËL-PÂLYÂZAT
EREDMÉNYE

Az Arpâd-pâlyâzat mâsodszor is eredményesen zârult. Az
elsô pâlyâzatra 61 pâlyamù erkezett be, a masodikra 107. Az
elbirâlâsukra hivatott kivâlô szakemberekbôl ôsszeâllitott al-
bizottsâgok szâma ennek megfelelôen 7-rôl 9-re emelkedett. A
szakbirâlôk — mind a 27-en — a legteljesebb ônzetlenséggel



végezték azt a nehéz munkât, amelyre az Âllandô Titkârsâg
felkérte ôket. Névsoruk nyilvânossâgrahozatalât a bfrâlôbi-
zottsâg eljârâsi szabâlyzata értelmében mellôzniink kell, fâra-
dozâsaikért azonban a leghâlâsabb kôszônet illeti ôket.

"Arpâd"-éremmel kituntetett pàlyamûvek

A bi'râlôbizottsâgok irâsban rôgzi'tett szakvéleményei alap-
jân az Allandô Titkârsâg arany Ârpâd-éremmel tlintette ki a
kôvetkezô pâlyamûveket:

1. A tôrténelemtudomânyok kôrébôl beérkezett szakmun-

kâk kôzûl az elsô helyen Eszenyi Lâszlà "A szabadsâgért és az
ùniôért" cimû nyomtatâsban megjelent mûvét;

2. az orvostudomânyok kôrébôl beérkezett szakmunkâk
kôzlil az elsô helyen Kassay Dezsô dr. philadelphiai egyetemi
orvos-professzor "Clinical Application of Bronchology" cimû
nyomtatâsban megjelent mûvét;

3. a mérnôktudomânyok kôrébôl beérkezett szakmunkâk
kôziil az elsô helyen Pallôs Lôrânt "Adventures Among Space
Angels" cimû mâr megjelent, ùttôrô jelentôségû szaktanul-
mânyât;

4. a szépirodalom kôrébôl beérkezett mûvek kôzul az elsô
helyen Tollas Tibor "Csak ennyi fény maradt" cimû, nyomta
tâsban mâr megjelent verseskôtetét, végul

5. a lirai kôltészet kôrébôl beérkezett jeligés pàlyamûvek
kôzûl az elsô helyen Rozanics Istvân "A tûkôr beszéde" cimû
kéziratos versgyûjteményét.

"Àrpâd"-diszoklevéllel kituntetett pàlyamûvek

1. "A magyar jogâszi szellem" és a "Tekintetes kir. tôr-
vényszék" cimû jeligés pàlyamûvek, melyeknek szerzôje: Âgo-
tai Béla dr. (Cleveland, Ohio);

2. "Vilâgossâg a vilâgtalanok vilâga" cimû jeligés pâlya-
mû, amelynek szerzôje: Balla Andrâs dr. (Honesdale, Pa.);

3. "A kûszôb" cimû jeligés pâlyamû, amelynek szerzôje:
Balogh Zoltân (Elisabethville, Kongô, Afrika);



4. a "Hirdessétek, harangok!" cimû nyomtatâsban megje
lent mû, melynek szerzôje: Csâvossy Leô dr. (New York, N.Y.)

5. a "Védjetek meg engem" és a "Tûzmadâr" cimû nyom
tatâsban megjelent verseskôtetek, melyeknek szerzôje: Csighy
Sàndor;

6. az "Eurôpa visszatér", "Édes anyanyelvem" és "Bartok
Béla sîrjânâl" cfmû jeligés kis cikkek, amelyeknek szerzôje
Flôridn Tibor (Englewood, N.J.);

7. a "Rendezôi elôkésziiletek Racine Athalie-jânak siker-

revitele érdekében" cimû jeligés kézirat, amelynek szerzôje:
Gulyâs Sàndor dr. (Koln, Németorszâg);

8. "A honvâgy dalai" cfmû jeligés, kiadatlan zenemû,
amelynek szerzôje: Havasy-Bajàn Sàndor (Passaic, N.J.):

9. a "Vesszôfutâs" cimû jeligés kôltemény,, amelynek szer
zôje: niés Lajos (Cleveland, Ohio);

10. a "Hât, elmegyek", "Fôld nélkûl?", "Ledôlt a bâlvâny",
"Szonett Rôzsâhoz" és "Rigôfûtty a Kârpâtokban" cimû jel
igés koltemények, amelyeknek szerzôje: Ivàni Zolîàn (New
York, N.Y.);

11. az "Another Five Years" cimû nymtatâsban megjelent
cikk, melynek szerzôje: Kertész Istvàn dr. (Notre Dame, Ind.);

12. az "Is Attila's Blood Still Alive In European Famill
es?" cimû tanulmâny, amelynek szerzôje: Kézdy Vàsàrhelyi
Béla dr. (Stockholm, Svédorszâg);

13. az "Élet a hegytetôn" cimû elbeszélés, amelynek szer
zôje: Kertész Làszlô (New Brunswick, N.J.);

14. a "Szent Istvân kirâly" cimû jeligés cikk, amelynek
szerzôje: Kiss Imre (Cleveland, Ohio);

15. "A nô élete" cimû jeligés cikk, amelynek szerzôje:
Kiss Imréné (Cleveland, Ohio);

16. a "Vândorversek" cimû nyomtatâsban megjelent ver-
seskotet, amelynek szerzôje: Kovàcsné Pâli Rôzsa (London,
Anglia);

17. a "Csendôrôk a Kârpâtokon" cimû nyomtatâsban
m.egjelent mû, amelynek szerzôje: Kôvendy Kâroly (Toronto,
Ont., Canada);



18. az "African Mission" cimû mû, amelynek szerzôi Kiir-

thy Tamâs és Tollas Tibor (Bées, Ausztria);
19. "A mâsodik generâciô" cîmû jeligés szfnmû, amelynek

szerzôje Labanits Miklôs (St. Louis, Mo.);
20. a "Rise Brave Americans" cimû mâr megjelent zene-

mû, amelynek szerzôje: Nagy Frigyes dr. (Chicago, 111.);
21. a "Tanitsd a fiatalt", "Kivândorlô" és "Forradalom

elôtt" cimû, részben kiadott, részben jeligés kôlteménj'ck, ame-
lyek szerzôje Németh Gyula (New York, N.Y.);

22. cikkek és tanulmânyok, amelyeknek szerzôje: Nyi-
rddi-Szabô Imre (Santa Monica, Calif.);

23. az "Egy asszony visszanéz" cimû jeligés kézirat, amely
nek szerzôje: Radvânczy Erzsébet (Englewood, Calif.);

24. a "Mit akarunk?" cimû kôltemény, amelynek szer
zôje: Soproni Bâlint (Chicago, 111.);

25. "Az E.M.K.E. 75 éves jubileuma" cimû cikk, amelynek
szerzôje: vitéz Sôlyom Fekete Istvdn dr. (Chicago, 111.);

26. a "Borsmonostori-utca" cimû rôvid elbeszélés, amely
nek szerzôje: Sztrôkay Lajos (Hollywood, Calif.);

27. az "îtélet fôldje" cimû nyomtatâsban megjelent elbe-
szélés-gyûjtemény, amelynek szerzôi: Széchenyi Gyorgy és Tôt-
tôssy Ernô (Brusszel, Belgium),

28. a "Lest We Forget" cimû cikk, amelynek szerzôje:
Tôth Csandd (New York, N.Y.);

29. a "Csikôs" cimû jeligés kôltemény, amelynek szerzôje:
Udvari Gyetvdn Jôzsef (Chicago, 111.).

AZ "ÂRPÂD" ARANYÉRMEK ÛNNEPÉLYES ÂTADÂSA

A mâsodik Arpâd-pâlyâzat eredményének kihirdetése utân
Nddas Jdnos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, rovid ûdvozlô
beszéd kiséretében ûnnepélyesen âtnyùjtja az Arpâd-pâlyâzat
hârom jelenlévô mùltévi nyertesének, Nt. Hunyady Ldszlônak,
Nyirjesy Sdndor dr.-nak és dr. Stibrdn Jdnosné Dunajszky Te-
réznek az Ârpâd-aranyérmet a szalaggal, majd az idei pâlyâzat



nyerteseinek adja ât a résziikre kiâlHtott diszokleveleket.
Az LÎnnepélyes âtadâs megtôrténte utân a kitiintetettek

nevében Nt. Hunyacly Lâszlô és Nyirjessy Sdndor dr. mond
kôszônetet.

Ft. Kôtay Zoltân rôm. kat. lelkész zârôimâja utân Ft.
Szabô Istvân dr. âldomâsmester âtadja a szôt az ûnnepi va-
csorât kovetô mûsor kitûnô rendezôjének, Molnâr Zsigmond
dr.-nak.

MtJVÉSZI MOSOR

Molnâr Zsigmond dr. mûvészi mûsorvezetô vidâm derût
keltô bevezetôje utân Biiza Gyôrgyné Ormay Ildiko énekszâ-
maival, Réthâti Schill Angela zongora-, Nt. Egyed Aladâr zon-
gora-, Réthâti Schill Andrâs pedig csellô-jâtékâval szôrakoz-
tatja a jelenlevôket. Befejezésûl Soproni Bâlint mondja el
"Mit akarunk?" cîmû diszoklevéllel kitiintetett komoly kôl-
teményét.

A nagy siker csak fokozôdott, amikor Tollas Tibor meg-
jelent a szinpadon és kdzvetlen szavakkal kôszbnte meg az
Arpâd aranyérem odaitélését. Ismertette Kûrthy Tamâssal
egyiitt végzett nagy kôrutjât Afrika egyes orszâgaiban, aliol
a magyar ugynek rendkiviil sok értékes kôzéleti egyéniséget
sikeriilt megnyerniiik. Kôzkivânatra a bôrtônkbltészet vers-
gyûjteményeibôl adott elô utôlérhetetlen elôadôi készséggel,
végul a "Bebâdogoztak minden ablakot" cimû kolteményével
aratott sikert.



A HARMADIK MAGYAR TALALKOZÔ

NEGYEDIK NAPJA

— 1963. december 1. —

A harmadik Magyar Talâlkozô negyedik napjân, 1963. dec.
1-én, vasâmap délelôtt 10 ôrakor Nâdas Jânos dr., az Allandô
Titkârsâg vezetôje, a tanâcskozâsi elnôk tisztének betôltésére
Hokky Kâroly volt kârpâtaljai szenâtort és magyar orszâg-
gyûlési képviselôt, a tanâcskozâsi jegyzô teendôinek ellâtâsâ-
ra pedig vitéz Szabô Zoltânt kéri fel.

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk az ûlést megnyitja, sze-
retettel kôszônti a megjelenteket, majd a târgysorozat elsô
pontjaként az idôszerû kérdések koziil az emigrâns magyarok
vilâgszovetségével kapcsolatos — elôzô nap félbeszakftott
vita folytatâsâra nyùjt alkalmat.

1.

hozzAszôlAsok az emigrAns magyarok
vilAgszôvetségének kérdéséhez

Nâdas Jânos dr. a vilâgszôvetséggel kapcsolatos kérdése-
ket az elôzô nap mâr elmondott részletek tovâbbi kiegészité-
sével vilâgitja meg. Megâllapi'tâsaihoz elôbb Hédervâry Kont
Jânos, késôbb Eszenyi Lâszlà fûz kiegészltô részleteket.

Ezek elhangzâsa utân Hokky Kâroly tanâcsokzâsi elnôk a
vitât lezârja és Adâm Tibort kéri fel a mâsodik idôszerû kér-
dés ismertetésére.

ERDÉLYÉRT

Âdâm Tibor elmondja, hogy az Erdélyben elnyomott ki-
sebbségi magyarsâg kérdésével kapcsolatban érdekes felvilâ-
gositâsokat kapott egy magyar csalâdtôl, amely hazalâtogatott
Erdélybe s visszatérése utân elmondta, hogy mit tapasztalt
ott. A beszâmolô annyira megdôbbentette, hogy tâvirati sti-



lusban lerogzftette magânak. A beszâmolô a falusi magyarok
sorsârol szôl:

"Semmijuk sincs, mindent elvettek erôszakkal tôlûk. A
falvak egész sorân keresztiil menve nem lehetett egy tojâst
lalâlni. Dolgoznak lâtâstôl-vakulâsig a kolhozokban. Egy sze-
mélyre a napi fizetség mindôssze 2 kg. csôves kukorica vagy
nyers krumpli. Ez a csalâd meglâtogatta a rokonait. A hâz-
ban csupân egy 8 éves kislânyt talâltak, aki mâr félig éhen-
halva fekudt a fekhelyén. Alig tudta elmondani, hogy szulei
mâr hajnalban dolgozni mentek és eledelûl csupân két szem
nyers krumplit hagytak otthon, de arra mâr nem volt ere-
je, hogy feikeljen és megfôzze azokat. Altalânos jelenség az,
hogy az ismerôsok és rokonok egymâst meglâtogatjâk, de eg}»
falat éteit sem fogadnak el. Tudjâk ugyanis, hogy a mâsiknak
is csupân csak annyi van, amivel életét éppen hogy fenn tud-
ja tartani. Még a kiilfbldi lâtogatôktôl sem akarnak senimit
elfogadni. Egyszerûen nincs emberi âbrâzatuk. Mint a kisér-
tetek, ûgy néznek ki. Testiik csont és bôr, szinûk pedig egé-
szen hullasâpadt az éhségtôl. Fiatal székely lânyok inkâbb el-
mennek nagyobb vârosok bordélyhâzaiba, csakhogy enni kap-
janak.

A vârosokban valamivel kônyôrûletesebb a székelyek hely-
zete. Esetieg kapnak is egyszerûbb munkât, a falu azonban
halâlra van itélve éspedig a legborzasztôbbra, az éhhalâlra.
Rongyokban jârnak. Az eredeti ruha szinét nem lehet megis-
merni, annyira toldozott-foltozott âllapotban van. Hasznâlt ru-
hâkat nem enged be a kormâny. Az ùjért viszont teljes vâmot
kell fizetni, amire azonban ebben a nyomorûsâgban teljesen
képtelenek. Gyakorlatilag a român kormâny a kulfôldi se-
gitséget a legminimâlisabbra korlâtozta. A dollârért csak 12
lejt adnak. A român âruk âra viszont olyan magas, hogy né-
hâny dollâr nem jelent segltséget. Szociâlis segitséget, orvost
nem ismernek. A falvak vezetését a cigânyok kezébe adtâk.
Ezek jô kôriilmények kôzt élnek és legtôbbjuk autôt tud
tartani. Az elôbb emlitett lâtogatôk édes fiùkat lâtogattâk
meg, akit mâr 27 év ôta nem lâttak. Tôbbek kôzt elmondtâk,
hogy az elsô talâlkozâs alkalmâval a fiûk nyomorusâgos âlla-
pota és szenvedése annyira megdôbbentette ôket, hogy ùgy
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érezték, a szivfâjdalmat nem tudjâk elviselni. A lâtogatô anya
cjjel-nappal si'rô-gôrcsôket kapott. A fiùt a szûlôk mâr évek
ôta igyekeznek Kanadâba hozni, de a roman kormàny nem
engedi ki. Sot, mivel tudjâk, hogy kivândorolni késziil nyo-
morùsâgos âllâsât is elvették tôle.

Hozzàszôlâsként

Nyirjesy Sândor dr. kijelenti, hogy a legteljesebb megdob-
benéssel hallgatta végig az elôbbi beszâmolôt, melyhez hasonlôt
mâr egy londoni ûjsâg is kôzolt. Erdélyi magyar véreink érde-
kében szerinte — mindent el kell kôvetniink. A legered-
ményesebbnek talâlnâ, ha ezt a kérdést a kettôs jârom alatt
szenvedô magyarsâg itteni szervezetei tartanâk feiszinen.

Fazakas Ferenc Erdélybe lâtogatô magyarorszâgi rokonai-
tôl kapott levelek alapjân megerôsîti az erdélyi falusi magyar
sâg kétségbeejtô helyzetére vonatkozô adatok hitelességét. A
vârosokban nem lehet ezreket kôriilvenni, elfogni és szôges
drôtok môgé zârni. A vârosokbôl csak egy-egy embert lehet
eltûntetni. A falvakban viszont egyszerûen kôriilfognak egy-
egy terliletet s onnan elhurcoljâk a magyarokat anélkiil, hogy
bârki is szot emelhetne érdekiikben, Az erdélyi magyarsâg vé-
delmében is elengedhetetleniil szukséges az emigrâciôs egység,
az emigrâciôs parlament megteremtése. Bizik abban, hogy az
emigrâciô jôzan itélôképessége, ha elôbb nem, a 12. ôrâban
megtalâlja a kivezeto utat. A szekely nep, amely trianoni cson-
ka elesettségében is még mindig 13 szâzalékos szaporodâsi
arânyszâmmal âll ott a hegyeken, ezutân is megâllnâ a helyét,
ha nem irtanâk ôket. Nekûnk csak ezt az erôszakos székely-
irtâst kell megakadâlyoznunk. Egy székely koltô-testvérének
soraival zârja felszôlalâsât:

Székely vagyok.
Minden! Ha kell: ârvtz hajdsa,
Kaszâs, âcsmester, kômûves.
De nem vagyok

A temetô sirâsôja, se gydszhuszdr.
S ârva kônnyem sincs nekem
Csak beszéljen mds a halâlrôl,
Ên az életet hirdetem.



Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk ezutân Nâdas G3aila
dr.-t kéri fel a harmadik idôszerû kérdés rôvid ismertetésére.

3.

NÉPÏRTÂS

Nâdas Gyula dr. azzal kezdi elôadâsât, hogy amikor 35
éwel ezelôtt a doktorâtusâra készûlt, disszertâciôja témâjâul
"Az egyke szociâlis hatâsa Magyarorszâgon" cimû târgykdrt
vâlasztotta. S amikor behatôbban kezdte tanulmânyozni az

anyagot, akkor dobbent râ ennek a kérdésnek hihetetlen fon-
tossâgâra. Csak két adatot szeretne 35 év tâvlatâbol emliteni.
Kutatâsai alapjân azt a megdôbbentô helyzetet lâtta, hogy 100
éwel ezelôtt, tehât 1830 kôriil, volt egy francia vilâghatalom
és volt egy kis német birodalom. És 100 év alatt, mert a fran
cia elnéptelenedett s mert a német felerôsôdôtt, tehât egysze-
rûen lélekszâmi alapon lett eg>' német vilâgbirodalom s a
francia hatalom letûnt.

Lâtta, hogy az egykének, vagyis a magyar elnéptelenedés-
nek igen sok oka van. Egyrészt egy rosszul értelmezett gaz-
dasâgi oka, mert nagyon sokan a fold egykézben valô meg-
tartâsâért csak egy gyermeket neveltek. A kôzeposztalyban
pedig a nevelési kôltségek és âltalânos anyagi okok miatt egy,
vagy kevés, vagy egyetlen gyermek sem nevelkedett, Tovâbbi
ok volt a lakâsviszonyok kerdése es nem ntolsôsorban az
egészségiigyi viszonyok voltak azok a tenyezok, amelyek a nep-
szaporodâst gâtoltâk. Az 1930-as években a kormâny kezdett
foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Csak egy dologra mutât râ:
az 1940-ben létesftett Orszâgos Nép- és Csalâdvédelmi Alap tâ-
mogatâsâval igen elônyôs feltetelekkel juttattak a sokgyerme-
kes csalâdok részére nemcsak egészséges, csinos csalâdi hâ-
zakat, hanem mâs javakat (haziâllatokat, gazdasagi eszkôzô-
ket, sot fôldet) is.

Az is befolyâsolja a népesedési kérdést, hogy milyen kor-
ban hâzasodnak az emberek. Példâul a fainsi fiatalok, akik
20—25 éves korukban hâzasodtak, 100 év alatt 4 nemzedéken
mentek keresztlil. Az értelmiségnél viszont 100 év alatt csak 3
nemzedékkel lehetett szâmolni.



Az 1930-as években mi'g Franciaorszâgban egy gyerek szii-
letett, Magyarorszâgon hârom, addig Olaszorszâgban hét. A
sziâvok gyors szaporodâsâval kapcsolatban egy német tanul-
mâny megâllapitotta, hogy 1970-re a szlâvsâg Eurôpa fdlé ke-
rekedik pusztân nagyobb sziiletési arânyszâma révén.

Magyarorszâgon a szûletési arânyszâm 1938-ban (ezrelék-
ben) 5.6 volt. Ez 53-, 54-, 55- és 56-ban 9-tôI 12-ig emeikedett
és 62-ben 2-re siillyedt. Az egy és negyedmilliô abortusz kovet-
keztében egy és egynegyedmilliô gyermek nem sziiletett meg.

Addig, amig a régi erkolcs és jog Magyarorszâgon a mû-
vi abortuszt tiltotta és a magzatelhajtô orvost bôrtonbûntetés-

re és diplomâjânak elvesztésére Itéite, ma teljes jogszerûség-
gel, tudatosan eiôsegitik ezt a gyermekgyilkossâgot, mert a
sziâvok tudatâban vannak annale, hogy a meg nem sziiletett
magyarok és a betelepitett sziâvok olyan szâmarâny-eltolôdâst
eredményeznek Magyarorszâgon, ami Magyarorszâg magyar
jellegének teljes elvesztését eredményezheti.

hi. elôadônak az a meggyôzôdése: nyomatékosan fel kell
iuvnunk a vilâg kdzvéleményének figyelmét erre az erkôlcsileg
és nemcsak a nemzet létfenntartâsa, hanem az emberiség szem
pontjâbôl is megengedhetetlen nemzetgyilkossâgra, amely ma
Magyarorszâgon végbemegy. Az elôadô szerint fel sem tételez-
hetô, hogy ez a nemzetgyilkolâs magyaroktôl induit ki. Fel-
tétlenûl a sziâvok és mâs kifejezett magyar-ellenes elemek
hadjâratânak eszkôze ez. Azoké, akik a magyar munkâssâgot
és fôként a magyar fainsi lakossâgot annyira elnyomjâk,
hogy azoknak még a puszta megélhetés is megoldhatatlan
problémât jelent. Amikor a magzatelhajtâst megengedik, ùgy
tiintetik fel ezt az intézkedést, mintha azzal a dolgozô népré-
teg jôlétét akarnâk elôsegiteni. Ezzel a megtévesztô tannai a
félrevezetett magyar népességet âtlagosan 2 szâzalékkal csôk-
kentik.

A Magyar Talâlkozo nyilvânossâgân keresztiil az elôadô
fel akarja hivni nemcsak a magyar emigrâciô figyelmét, ha
nem azon keresztiil a vilâg illetékeseinek, fôként pedig az
egyhâzak vezetôinek és az emberiség kôzvéleményének figyel
mét is a szôbanforgô iin. abortuszt engedélyezô rendeletre.



amely gyokerében tâmadja meg a jôvô Magyarorszâgât. En-
nek a nemzetgyilkos rendeletnek a kôvetkezményei olyan szdr-
nyûek, hogy azok telj es kiértékelésûkben ma még ât sem gon-
dolhatôk. Magyarorszâg népessége ennek segitségével a szlâv
gyûrû szoritâsâtôl egyszerûen osszeroppanhat. Ami'g ugyanis
— a hivatalos statisztikai adatok szerint — Magyarorszâgon

évente 200.000 gyermek nem szuletik meg, addig az orszâgot
kôriilvevô szlâv tomb népessége a természetes szaporodâs ko-
vetkeztében 20 éven beliil megkétszerezôdik. Hétkôznapi nyel-
ven szôlva: Magj'arorszâgon ûresek maradnak az iskolâk, el-
néptelenednek a falvak. A nemzet védô ereje, a katonasâg lét-
szâma csokken, a munkaerô kiesik, az idôsebb nemzedék el-
tartâsânak gondja egyre szûkebb korre nehezedik, stb.

A legtragikusabb pedig az egészben az, hogy a magyar kôz-
vélemény az abortusz-rendeletben rejlô végzetes nemzeti és
népi veszélyt fel sem ismerheti, vagy ha felismerheti is, ôszin-
tén fel nem târhatja sem a magyar anyâk, sem a nagyvilâg
elôtt. A tâjékozatlan magyar anyâk tehât a rossz gazdasâgi
viszonyok, a tûlzsûfolt lakâsok és ezernyi mâs ok kôvetkezté-
ben élnek az abortusz-rendelet lehetôségeivel, mert azokban
csupân egyéni kônnyîtést, szociâlis helyzetûkre vonatkozô eny-
hitést lâtnak.

A nemzetayilkGS terv szândéka vilâgosan felismerhetô.
Ahogy tbrténetiink folyaman tbbbszbr lattuk, a nepesedesi ki-
esés kbvetkeztében tâmadt ûr betbltése céljâbôl idegen
— most majd szlâv — elemeket telepitenek a meggyérûlt
magyarsâg tômbjei kôzé.

Az elôadô hangsùlyozza, a veszély mâris oly nagy, hogy
csak nemzeti megûjhodas, erkôlcsi lijjâszûletés vâlthatja meg
a jovendô Magyarorszâgot.

Ha pedig azon gondolkozunk, miként lehet ezen a proble-
rnân segfteni, JVIagyarorszagot rossz hasonlattal egy rombadolt
hâznak kell tekintenunk, amelyet a hulladékanyagbôl kell ùj-
jâépitenûnk. Minden tégiân kulbn probléma olvashatô és ha
az ôsszes téglât nem épitjuk be, akkor nem lesz hâz. És ak-
kor lâtjuk, hogy minden kérdés ôsszefûgg: a megszâllt terii-
letek kérdése, Csonka-Magyarorszâg kérdése és a kiilfodre ke-
riilt magyarok esetleges visszatelepiilésének kérdése, stb.



Tehât valamennyi kérdést egyszerre és erôsen kell mun-
kâlni. Valamiképpen orvosi bizottsâgot kellene bejuttatni Ma-
gyarorszâgra, amely ezzel a kérdéssel behatôan foglalkoznék
s a vilâg elé târnâ a birtokâba jutô adatokat. A mâsik az egy-
hâzi vonal volna, a harmadik pedig az anyagi vonal. Ha va-
lami môdon tudnânk 10—20—50—100 milliô dollârt szerezni

és ebbôl Magyarorszâgon a sokgyermekes csalàdok részére hâ-
zakat épiteni, akkor a sziiletési arânyszâm erôsen megjavulna.
Kéri a Magyar Talâikozôt, kiildjôn ki szakbizottsâgot, hogy
dolgozza fel ezt a kérdést, mert a meg nem sziiletett gyer-
mekeket semmi sem pdtolja.

Hozzâszôlâsként

Hokky Kâroly azt javasolja, hozzunk hatârozatot, amely-
lyel megbélyegezzuk a Magyarorszâgon folyô néplrtâst.

Nàdas Jânos dr. két adatot âllit egymâssal szembe. A
mâsodik vilâghâborû folyamân 700.000-en haltak meg és 1956
ôta IVi milliô magyar nem sziiletett meg. Aki ezt nem érti,
annak mâr minden magyarâzat hiâbavalô.

☆ ☆ ☆

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk a negyedik idôszerû
kérdés rôvid ismertetésére Hédervâry Kont Jânost kéri fel.

DIPLOMATA-KÉPZËS

Hédervâry Kont Jânos gyakorlati példâk sorâval mutat-
ja ki, mennyire fontos a magyar diplomata-képzés kérdésének
okos megoldâsa. Legcélravezetôbb môdon — szerinte — arra
kellene torekedni, hogy a magyar ifjak bejussanak a State
Department diplomata-iskolâjâba, amerikai diplomatâk legye-
nek, hogy aztân majd a magyar ûgyet hathatôsan tudjâk
szolgâlni.

Hozzâszôlâsként

Nâdas Jânos dr. helyesli a gondolatot s âltalâban sziiksé-
gesnek lâtja ifjûsâgunk magasabbfokù képzésének szorgalma-
zâsât, mert a kevésbé tanult, vagy csupân âtlagos mûveltség-



gel rendelkezô magyarokat a céltudatos, kôrmônfont propa-
ganda kônnyen megtéveszti és félrevezeti.

Eszenyi Lâszlô arra mutât râ, hogy a diplomâciai szak-
kiképzés Amerikâban a hires katolikus egyetemen, a George
town University-n folyik Washington, D.C.-ben. Ott tanulnak
magyar ifjak is. Ott végzett ifj. Kecskeméthy Jôzsef, az Ame-
rikai Magyar Reformâtus Egylet fôtitkàrânak fia is. A katona-
iskolâk ugyancsak képeznek ki ifjakat katonai kiilszolgâlatra.
Tud egy magyar fiiirôl, akit ilyen kiképzésre jeloltek.

Nyirjesy Sàndor dr. szerint az ûn. diplomata-képzéssel
kapcsolatban nem az a lényeg, hogy Amerikânak, vagy bâr-
mely mâs âllamnak diplomâciai kôzalkalmazottakat képez-
ziink ki — a magyar ifjak koziil, hanem, hogy az utânunk kô-
vetkezô nemzedéket tâjékoztassuk megfelelôképpen a magyar
iigy râjuk hârulo feladatainak elvégzésére. Mert 20, vagy akâr
100 év mùlva is lesz magyar kérdés, magyar érdek, amelyet
utôdainknak kell megoldaniok, vagy képviselnidk. Sajnâlattal
mutât râ, hogy a klilfôldôn élô magyar ifjak részérôl mâris
mutatkozik bizonyosfokû tâjékozatlansâg. Elsôsorban ezt kell
megszûntetni s csak azutân lesz értelme annak, ha az ameri-
kai, angol, német, francia, stb. âllampolgârsâgù s ezeken a
nyelveken tôkéletesen beszélô magyar szârmazâsù ifjak beke-
riilnek az illetô orszâg kulûgyi szervezetébe s fgy a kormâny-
hatôsâgok tôliik kapnak magyar kérdésekben megfelelô fel-
vilâgosîtâst.

☆ ☆ ☆

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnok az ôtôdik idôszerû kér
dés rovid ismertetésére Nâdas Jânos dr.-t kéri fel.

angolnyelvu folyôirat

Nâdas Jdnos dr. a kôzelmûltban meginditott angol nyel-
vu. magyar szemlét ismerteti. A benne kdzôlt cikkek egjmé-
melyikének irânyât nem talâlja megnyugtatonak. Megâllapit-
ja, hogy ha az eddig megjelent szâmokat tessziik le a kôvet-
kezô béketârgyalâsok asztalâra, mondjuk, Macartney kônyve
helyett, inkâbb ârtunk magunknak, mint hasznâlimk.



Hozzâszôlâsként

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnbk ugyancsak észrevétele-
ket fûz a szôbanforgô angol nyelvû szemle tartalmâhoz, majd
arra mutât râ, hogy Tollas Tihor "Nemzetôr"-jének is van
angol, sot német és francia kiadvànya, Kônnyu Làszlônak is
van angol nyelvû szemléje. Ez a trifurkâciô — szerinte — klasz-
szikus példa arra, hogyan nem lenne szabad szétforgâcsolni
erôinket.

Radisics Elemér dr. irâsban bekûldôtt hozzâszôlâsa sze-

rint "a kûlfbldôn élô magyarsâg propaganda-tevékenységének
egyik nagy hibâja, hogy nagyobb részt sajât magunknak irunk
és beszélûnk. Alig van olyan komoly orgânumunk, amellyel
elérhetnénk és befolyâsolhatnânk a nyugati vilâg vezetô ko-
reit. Jôl tudja, hogy ennek nagyrészt anyagi eszkôzeink elég-
telensége az oka. De egy kis onzetlen bsszedolgozâssal nagyot
lehetne lenditeni az ûgyon. Tobb olyan sajtôorgânumot ismer,
amelyekben szâmos — mind politikai, mind pedig tudo-
mânyos szempontbôl — megfelelô cikk és tanulmâny jelenik
meg. Miért ne egyezhetnének meg ezek a sajtoorgânumok,
hogy legjobb anyagukat rendszeresen — pârhuzamosan a ma
gyar nyelven valô megjelenéssel — âtengednék angol, vagy
francia nyelven valô kôzlésre egy valamennyiûk âltal elfoga-
dott sajtôorgânumnak?

Ezzel az bsszedolgozâssal kbnnyen lehetne egy nagy
példânyszâmban megjelenô angol lapot, vagy folyôiratot léte-
siteni, amelyet figyelmûkre méltatnânak nemcsak a kormâny-
kbrbk, de amely minden kbnyvtârba eljutva hivatott szôcsb-
ve lenne a magyarsâgnak.

Az bsszedolgozâsnak ki kellene terjednie a szbvegek fordi-
tâsânak problémâjâra is ..

☆ ☆ ☆

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnbk 1963. december 1-én, va-
sârnap délutân 5 ôrakor a vitât s egyben a harmadik Magyar
Talâlkozô tanâcskozâsait lezârja és felkéri Nâdas Jânos dr.-t,
mint az Âllandô Titkârsâg vezetôjét, zârôszavainak elmon-
dâsâra.



Nâdas Jdnos dr. zâroszavai elôtt az idôszerû kérdésekkel

kapcsolatos vita kiegészîtéseként szûkségesnek tartja bemutat-
ni azokat az irâsban bekiildott hozzâszôlâsokat, amelyeket
mondanivalôjuk âltalânos jellege kôvetkeztében a Magyar Ta-
lâlkozô megbeszéléseinek részletkérdéseihez nem lehetett oda-
sorolni.

Auer Pâl volt pârizsi kdvet hozzâszôlâsként bekûlddtt cik-
kében arra a végsô kôvetkeztetésre jut, hogy "a gazdasâgi, a
szociâlis struktûra problémâirôl lehet vitâzni, kompromisszu-
mokat kotni; az orszàg jûggetlensége, népiink szabadsâga
azonban nem lehet alkû târgya." (Magyar Hiradô VII. évfo-
lyam 9. szâm, Bées, Ausztria.)

Kertész Ldszlô, a kôltô, azt Irja levelében, hogy "mi, ma-
gyarok nemcsak katolikusok, protestânsok, vagy egyéb vallâ-
sùak vagyunk. Nekunk a vallâsok felett hitûnk is van. Hi-
sziink! Ez a szô fog benniinket ôssze ... Ahol eitôrpûlnek a
személyi érdekek, ahol a szennyes vilâgâramlatokkal szemben
zsilipet épit az emberi tisztesség, ott még van remény az
életre."

Menczer Béla dr. "Das Naturrecht und die Riickkehr zum
Wort" cimû, hozzaszôlâsul bekiildott bblcseleti tanulmànyâ-
ban lényegileg ugyanerre az igazsâgra mutât râ. (Osterreichi-
sche Akademische Blaetter, Marz-April 1963, 24 26. Seiten.)

Radisics Elemér dr. levele szerint "elsô feladatunk meg-
talâlni a megegyezés és kibekiilés môdjât a Kârpât-medencé-
ben élô nem magyar népcsoportokkal... elsôsorban gazdasâgi
és kultiirâlis vonalon ... A bekés egyiittélésnek feltételeit sa-
jât magunknak kell megteremteniink, ebben a munkâban sen-
kinek a segltségére nem szâinithatunk ...

Teleki Mihàly grôf volt fôldmûvelésiigyi miniszter pedig
azzal zârja sorait, hogy "nekiink, emigrâciôban élô magyarok-
nak, vâltozatlan kôtelességiink az 1956-os szabadsâgharc cél-
kitûzéseinek maradéktalan megvalôsitâsâéi t klizdenlink s az
zal mindaddig nem szabad felhagynunk, amig Magyarorszâg
teljes szabadsâgât el nem nyeri".

Mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, ismételt hâlâs kôszô-
netet mond mindazoknak, akik a III. Magyar Talâlkozé mun-



kâjâban részt vâllaltak, célkitûzéseinek megvalôsitâsa érdeké-
ben személyes és anyagi âldozatot hoztak, messze fôldrôl ide
fâradtak. A négy napon keresztûl tartô tanâcskozâs, az elô-
adâsok és felszôlalâsok szelleme feljogosît és kotelez is ben-
niinket, hogy magyar hitunket ùjbôl, egyiitt, nyiltan meg-
valljnk:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazâban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsâgban,
Hiszek Magyarorszâg feltàmadâsâban!"



ZÂRÔNYILATKOZAT

A III. Magyar Talâlkozô Clevelandban (Ohio, USA) 1963.
évi nov. 28. és dec. 1. kozôtt négy napos tanâcskozâst tartott.
Az elôadôk, személyes és levelezô résztvevôk javaslataibol, hoz-
zâszôlâsaibôl egységes és hatârozott âllâspont alakult ki.

A Magyar Talâlkozô minden tagja mély megdôbbenéssel
es ôszinte részvéttel fogadta John F. Kennedy elnôk tragikus
halâlât. Részvétét fejezi ki az USA kormânyânak és az ameri-
kai magyarsâg szellemi és erkôlcsi erejét a nehéz kôriilmé-
nyek kôzt kormânyzô ùj elnôk tâmogatâsâra ajânlja fel.

A Magyar Talâlkozô tovâbbra is eredeti célkitûzésének
megfelelôen a vllâgban szétszôrôdott magyarsâg szellemi elit-
jének ôsszefogâsât és a magyar célok és feladatok szolgâlatât
szorgalmazza.

Az idei Talâlkozôn az alâbbi kérdéseket vitattâk meg s a
târgyalâsok sorân az alâbbi egységes âllâspontok alakultak ki:

1. A Magyar Talâlkozô az életbevâgô magyar kérdések
minden oldalrôl valô megvitatâsânak szellemi fôruma kivân
maradni. A Magyar Talâlkozô a részvevôi âltal helyesnek ta-
lâlt elgondolâsok kivitelezésére a ktilônbôzô célra alakult egye-
sûleteket, szôvetségeket kéri fel.

2. A kiilônbôzô orszâgokban alakult, avagy ezutân alaki-
tandô csûcsképviseleti szervek Vilâgszôvetségbe valô tomôri-
tését eredeti javaslatânak figyelembe vételével helyesnek és
kivânatosnak tartja és ezeket a csùcsszervezeteket egy ilyen
akciô meginditâsâra, elôkészitésére és kivitelezésére kéri fel
azzal, hogy az valôban az egyetemes magyarsâg megmozdulâsa
legyen. Orszâgos csûcsszervezetek kikapcsolâsâval megindult
egyes egyéni kezdeményezések, minden jôszândékuk ellenére,
iTélkiilôzik a siker elôfeltételeit.

3. A mai magyar és vilâgpolitikai helyzet ismeretében a
Magyar Talâlkozô lerôgziti, hogy az istentelen bolsevizmus
rendszerével és irânyltâsa alatt âllô Magyarorszâg mai kor-
mânyvezetésével erkôlcsi és szellemi okokbôl a kôzeledés és



a târgj'alâs feJtételét sem lehetségesnek, sem megengedettnek
nem tartja. Minden szervezett magyar egyesiiletet ilyen irâ-
nyû magatartâsra kér fel.

4. A Magyar Talâlkozô mély megdôbbenéssel âllapitja meg
azokat a sùlyos ùldôztetéseket és kiilonféle jogtalansâgokat,
amelyeket Magyarorszâg a trianoni békeszerzôdés âltal elcsa-
tolt teriiletein élô magj'ar véreinket, intézményeit, iskolâikat,
stb. érik. Hatârozott, nyilt kiâllâsra kéri fel az eiszakîtott ma

gyar véreink védelmére ezeket a teruleteket reprezentâlô emig-
râciôs szerveket, ugyanakkor kéri, hogy az emigrâciô tobbi
egyesûlete azokat fokozott mértékben tâmogassa.

5. A Magyar Talâlkozô ôrômmel âllapitja meg, hogy a ma
gyar nyelvû tudomânyos szemlék mellett egyre tobb olyan
kiadvâny jelenik meg, amely az illetô orszâg nyelvén, annak
népéhez szôl. Feikéri ezek szerkesztôit, hogy a megszâllt terû-
letek reprezentânsait fokozott mértékben tâmogassâk és a
magyar kisebbség ellen elkôvetett jogtalansâgokat tudomâ
nyos alapon feldolgozott tanulmânyokban hozzâk nyilvâ-
nossâgra.

6. A Magyar Talâlkozô felhivja a magyar târsadalom fi-
gyelmét az emigrâciôban megjelenô magyar sajtô és irodalom
fontossâgâra és jelentôségére, valamint irôink fokozottabb tâ-
mogatâsâra. A magyar kônyvkiadôk jelentessék meg minél
tôbb kivâlô Irô mûvét, a magyar târsadalom pedig fokozott
vâsârlâssal tegye lehetôvé ùj mûvek kiadâsât.

7. Magyarsâgunk megtartâsânak elsô kôvetelménye az
emigrâciôban, hogy a fiatalsâg a magyar nyelvet szôban és
irâsban ismerje. Ez a feladat elsôsorban a sztilôkre hârul. Fei
kéri a Magyar Talâlkozô emelett a magyar egyhâzakat, hogy
— ligy mint évtizedekkel ezelôtt — minden egyhâznâl rend-
szeres magyar oktatâst szervezzenek — fuggetleniil a jelent-
kezôk létszâmâtôl.

8. A Magyar Talâlkozô kérô szôval fordul a magyar ifjû-
sâg felé: tartsa meg magyar nyelvét, gyarapitsa tudâsât és
befogadô hazâja nyelve mellett tanuljon vilâgnyelveket (an-
gol, német, francia, spanyol) s a kivâlôak torekedjenek az ille
tô orszâg diplomâciai pâlyâjân elhelyezkedni s magyar szak-



tudâsukat az illetô orszâg kiiliigyi szolgâlata rendelkezésére
bocsâtani. Eddig mag3'ar iigyben sok helyen nem magyarok
nélkuliink adtak szaktanâcsokat! — Annak biztositâsa érde-

kében, hogy az erre vâllalkozô magyar fiatalsâg kellô kikép-
zésben részesiiljon, "magyar diplomâciai levelezô tanfolyamot"
kivân szervezni az egész vilâgra kiterjedôen legmagasabb fel-
késziiltséggel és készultséggel rendelkezô levelezô tagjai be-
vonâsâval. A tanfolyamot sikerrel elvégzô magj'ar ifjaink el-
helyezkedését teljes tâmogatâssal biztosîtani kell. Ezirânyû
érdeklôdéseket az Âllandô Titkârsâg clmére kériink.

9. A Magyar Talâlkozô felkéri az egyes orszâgok csûcs-
intézményeit, l'gy elsôsorban az USÂ-ban az Amerikai Magyar
Szôvetséget, hogy kozponti kultûrâlis szervet létesltsen azzal
a rendeltetéssel, hogy ez a szen' intézményesen lépjen fel
az idegen nyelvu lexikonokban, tankônyvekben és ùjsâgokban
megjelent valôtlan cikkek magyar-ellenes propagandâjâval
szemben.

10. A magyar népirtâssal (Magyarorszâgon tôrvényesen
engedélyezett abortusszal) kapcsolatban megâllapîtja a Ma
gyar Talalkozô, hogy a két vilàghàboru âldozatainak szamanal
is jelentôsen tobb az 1956. év ôta meg nem sziiletett magyai
gyermekek szâma, ami a magyarsâg fokozott kipusztulâsâra
vezet. Az emigrâciô magyarsâga mindeniitt hivja fel erre az
égbekiâltô helj'zetre a vilâg egyhâzi hatosâgainak, erkôlcsi
testuleteinek figyelmét és egyôntetû tiltakozâsra kérje fel ôket.

11. Végiil a Magyar Talâlkozô felkéri az emigrâciô szellemi
erôit, hogy fontosabb tanulmânyaikat, azok mâsolatait, kiilô-
nosen azokat, amelyek Magyarorszâg szociâlis, kultûrâlis, gaz-
dasâgi kérdéseivel foglalkoznak, kûldjék meg cimûnkre ôssze-
gyûjtés, dokumentâciôs anyagba sorolâs céljâbôl. Az ilyen,
szinte pôtolhatatlan anyag, kûlônôsen halâlozâs esetében egy-
szerûen elveszik a magyarsâg szâmâra.

Cleveland, 1963 évi december hô 1.
Dr. Nàdas Jànos

a Magyar Talâlkozô
Âllandô Titkârsâgânak vezetôje

1450 Grâce Avenue,

Cleveland, Ohio 44107, U.S.A.
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