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ELÔSZÔ

Ezzel a kôtettel — a IV. és V. Magyar Talâlkozô krônikâ-
jàval — elérkeztiink a Magyar Talâlkozàk elsô "lustrum"-
àrôl (ot évérôl) szôlô szàmadâsiink végéhez-

Ot éven ât kongattuk a magyar lelkiismeret harangjât,
hogy ûj hitre, ônzetlen âldozatra, lelkes cselekvésre htvjuk
véreinket.

Ot éven ât kopogtattiink a magyar sztvek sokszor màr-
mdr bezdrulô kapuin, hogy azok megint befogadjdk az ôrôk
magyar élet igényének tôrvényeit és korszerû kôvetelményeit.

Ot éven dt hirdettïik és a meggyôzés erejével vallottiik,
hogy:

1. a magyar iigy a magunk iigys, szolgdlatdra tehdt a ma-
gunk erejébôl mi magiink vagyunk hivatottak és elsôsorban
kôtelesek (s.;

2. magyarsdgunk megôrzése és eredményes szolgdlata ér-
dekében kovetniink kell mds nemzetiségek ôsszsfogàsdt és
jelentôs dldozatokra hajlajtdd példdjdt;

3. Kolcsônos megértéssel folytatott megbeszélések és ko-
rilltekintô tandcskozdsok eredményeként egységes magyar
szellemben, dtfogô jellegû, céltudatos és jôl megszervezett ma
gyar tevékenységet kell minden vonalon elinditanunk.

Egyes elôaddsok — a nemzstkôzi politikai helyzet vdlto-
zdsai kôvetkeztében — taldn ma mdr nem olyan idôszerûek,
mint akkor voltak, amikor elhangzottak, de kétségteleniil
I a n II l s d g o s a k. Azok az elôaddsok és hozzdszôldsok ellen-
ben, amelyek a magyar kôtelességteljesitésrôl, az ifjûsdg ne-
velésérôl, a magyar jôvô szolgdlatdrôl szôltak, valôsdggal
idôtdllôk. Mondanivalôikat nemcsak megszlvlelhetjiik, de
fajtdnk fennmaraddsa érdekében kovetniink is kell.

A Magyar Taldlkozàk sordn sok kôzérdekû kivdnsdg és ja-
vaslat hangzott el, amely azutdn itt, vagy ott, jol, vagy rosz-
szul meg is valôsult. Sok azonban még megvalôsitdsra vdr.
Ilyen példdul a magyar ifjtisdg kûlûgyi szolgdlatra valô neve-



lèse, magyar iskolâk sorânak létesitése, a magyarsdgtôl elsza-
kadt nemzedék magyar ôntudatânak felébresztése és megtar-
tâsa. Meggyôzôdésunk, hogy ami késik, nem mûlik.

A Magyar Talâlkozôk — a tanâcskozâsoknak térben és
idôben szinte korlâtlan lehetôsége, a gondolatoknak kutetlen
formdban tôrténô kicserélési lehetôsége révén — mdr eddig
is igen széles kôrben keltettek nagy érdeklôdést. Ha tndjuk,
hogy tôbb kôzérdekû magyar kérdésben — mint példdid a
hazai nemzetgyilkos magzatelhajtdst engedélyezô rendelkezés
ellen valô tiltakozds tekintetében — elsôkként hallatliik sza-

vunkat, taldn ez érthetô is. Most, hogy a Magyar Taldlkozàk
beszdmolôit — ezzel a kôtettel maradéktalanul — kôzreadjuk,
szeretnénk hinni és remélni, hogy a Magyar Taldlkozôkon el-
hangzott elôaddsokat, javaslatokat és hozzdszôldsokat magyar
véreink a vilâg minden tdjdn nemcsak ôszinte érdeklôdéssel,
hanem igaz megbecsiiléssel is olvassdk.

A kôzzététel môdszerére vonatkozôan a szerkesztônek "A

II. és III. Magyar Taldlkozà krônikdja" elôszavdban vdzolt
szempontjaira kell hivatkoznunk. Azok figyelembevételével
— a jôl végzett mtinka szerény tiidatdban — szeretettel kér-
jilk a szabad vildgban szétszôrôdott magyarsdg és az emigrdi-
ciô kivdlô tagjait, hogy kapcsolôdjanak bele kôzérdekû mtm-
kdssdgunkba és teremtsék meg minden magyar lelki egységét.

Nagy magyar télben picike tiizek,

Csak ég.jetek, csak melogîtsptck ma,
Sose volt ily sziikség a lângotokra!

Szelîd fények és szilaj vândorlângok :
Mit gondoltok, ha ôsszefogéznâtok !

1966. szeptember 15-én
Dr. Nddas Jdnos
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A NEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

ELSÔ NAPJA

— 1964. november 21. —

A NEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ MEGNYITÂSA

A Negyedik Magyar Talàlkozô tanâcskozâsait 1964. no
vember 27-én, pénteken este 7 ôrakor Cleveland vârosâban,
Ohio âllamban, a 'Nationalities Service Center' (1620 Pros
pect Avenue) foldszînti helyiségében Nâdas Jânos dr., a Ma
gyar Talàlkozô âllandô titkârsâgânak vezetôje nyitja meg. Fel-
kéri a megjelenteket, hogy elôszôr is az eddigi szokâs szerint
mondjâk el a Magyar Hiszekegyet. Ennek megtôrténte utân
magyar szeretettel koszonti a meglepôen szép szâmban és
nagy tâvolsàgokbôl megjelenteket, majd azok ûdvôzletét tol-
mâcsolja, akik nem tudtak eljonni, de lélekben itt vannak.
Az utôbbiak kôziil névszerint is megemllti Âdâm Tibort Ka-
nadâbôl, Balâzs Lâszlô dr.-t Trentonbôl, Balla Andrâs dr.-t
Pennsvivaniâbôl, Bokor Jânos dr.-t Chicagobôl, Eckhardt Ti-
bor dr.-t New Yorkbôl, Hédervâry-Konth Jânost Californiâ-
bôl, Heckenast Dezsô dr.-t Montreâlbôl, Nt. Hunyady Lâszlôt
Lindenbôl, Czanik Istvân dr.-t Németorszâgbôl, Et. Kirâly Ke-
lemen G.E.M-t DeWittbôl, Kônnyii Lâszlôt St. Louisbôl, Ma-
day Béla dr.-t Washington, D.C.-bôl, Nagy Frigyes dr.-t Chi
cagobôl, Nagy Sândor dr.-t és Nyirjessy Sândor dr.-t New
Yorkbôl, Pulvâry Kâroly dr.-t Washington, D.C.-bôl, Radisics
Elemér dr.-t Svâjcbôl, Radvanszky Erzsébetet Californiabôl,
vitéz Sôlyom Fekete Istvân dr.-t Chicagobôl, Szâsz Emil dr.-t
Tupperlake-rô), Teleki Béla grôfot New Yorkbôl, Wagner Fe-
l'enc dr.-t Washingtonbôl és Tornay Kârolyt Svâjcbôl.

Fâjô szivvel emlékezik meg Kolozsvâry Kdlniân elhunytâ-
rôl, aki hârom éven keresztiil mindig itt volt kôzôttiink, aki
nem rendelkezett egyetemi végzettséggel, de bôlcsebb volt.



mint bârki kozottunk, aki végighallgatta a Magyar Talâlkozôk
tanâcskozâsait és azokkal kapcsolatban mindig megtette a
maga megjegyzéseit, amelyek mindenkor talàlôk, megfonto-
landôk és bblcsek voltak. Vele olyan kivâlô magyar tâvozott
kôzûliink, akit mi, a Magyar Talâlkozô résztvevôi valameny-
nyien szivbôl, nagyon sajnâlunk.

Nâdas Jânos dr. ezutân a negyedik Magyar Talâlkozô
târgykôrét ismerteti. "Szenvedô magyar néprink szolgâlata,
rabsâgban smylôdô szulôhazânk felszabaditâsâra irânyulô to-
rekvéseink, kettôs rabsâgban szenvedô elszakitott magyar vé-
reink sorsa hoztak ossze bennilnket ûjra hârom napra, hogy
tudomânyos felkésziiltséggel megbeszéljuk a mag\'ar kcrdések
néhâny vonatkozâsât és megprôbâljunk kozôs nevezôre jut-
ni az emigrâciô legfontosabb jelentôségû kérdéseiben. Be-
jelenti, hogy az elhangzô elôadâsok és hozzâszôlâsok lénye-
gét nyomtatâsban is megjelentetjûk, hogy a felmeriilt kérdé-
sekhez és gondolatokhoz a vilâgban szétszôrôdott magyar ér-
telmiség minden egyes tagja bârhonnan hozzâ tudjon szôlni
és l'gy részt tudjon venni a szebb és jobb magyar jôvô szol-
gâlatâban.

A tanâcskozâsok rendjének, az elôadâsok és a hozzâ
szôlâsok môdjânak ismertetése utân a tanâcskozâsi elnok
tisztének betôltésére Bertalan Kâlmân volt orszâggyûlési kép-
viselôt, a tanâcskozâsi jegyzô teendôinek ellâtâsâra pedig vitéz
Szabô Zoltânt kéri fel.

Bertalan Kâlmân tanâcskozâsi elnok a maga részérôl kû-
lôn is udvôzli a megjelenteket; a negyedik Magyar Talâlkozô
elsô ûlését megnyitja és felkéri Somogyi Ferenc dr. volt ma
gyar egyetemi tanârt és orszâggyûlési képviselôt elôadâsânak
megtartâsâra.

MAGYAR SZEMLÉLET
ZRÏNYI PÉLDÂJA NYOMÂN

Somogyi Ferenc dr. azzal kezdi elôadâsât, hogy azt a
gondolatot szeretné tovâbb folytatni, amelyet a harmadik
Magyar Talâlkozô megnyitô ulésének tanâcskozâsi elnokeként



egy éwel ezelôtt vetett fel. Akkor abbôl a korâbbi megâlla-
pitâsabol induit ki, hogy a inagyarsàg a talâlkozâsok népe.
Râmutatott, hogy a talâlkozâsok ôsrégi szelleme kbtelez ben-
niinket arra, hogy onmagunkkal is ùjra meg ûjra talâlkoz-
zunk, hogy megismerjuk onmagunkat, hogy a gbrbg bôlcselô
alapvetô parancsât, a szôkrâtészi 'gnothi szeauton' elvét meg-
valôsithassuk és onisfneretiink birtokdban tiidatosan vâllal-

kozhassunk a reânk vârô feladatok elvégzésére.

Ehhez az elsd lépés — szerinte — annak megâllapitâsa
lehet, hogy az 'ismerd meg onmagadat' bolcseleti kôvetelmé-
nj'e csak Szôkrâtésznél maradt egyéni jellegû. Plâtô mâr
felismerte, hogy az dnismeret a târsadalom, a kôzôsség isme-
retével szorosan egybe lartozik. Az ember tehât csak akkor
ismerheti meg onmagât, ha ismeri a târsadalmat, amelyben
él. Comte Âgoston szerint viszont ez ma mâr csak a tbrténe-
leni tanitàsain keresztïd valôsithatô meg. G. Hanotaux, E.
Spranger, Oswald Spengler és Domanovszky Sândor nézeté-
nek âttekintô vizsgâlata utân az elôadô arra a kôvetkeztetés-
re jut, hogy az onismeret kérdése szokatlanul nehéz feladat
megoldâsât, a szerfdldtt bonyolult szellemtôrténeti môdszei
kdvetkezetes alkalmazâsât kivânja meg.

A szellemtôrténeti modszer alkalmazâsânak legalapvetôbb
kelléke — az elôadô szerint — a szemlélet.

Szemlélet

A szemlélet: lelki beâlh'tottsrig. Az a môd, ahogy a jelen-
ségeket a magtink szstnpontjàbôl, a magunk lelkisége, sajâ-
tos értékitélete, észjarasa szerint latjuk es vizsgâljuk, amely-

segftségével az elmùlt eletet irjra cLtéljiikf a jelent az elet
tolytonossâga jegyében évtékeljiik, a jovôt pedig az elevenen
âtélt mûlt és a helyesen értékelt jelen szoros kapcsolatainak
felismerésével szolgâlni akarjiik és tudjuk.

A szemlélet, mint lelki beâllltottsâg, mint szellemi tu-
lajdonsâg: az emberi szellem egyik sajâtos megnyilatkozâsi
alakzata, tehât a kultûra szerves része. Ebbôl vilagosan kô-
vetkezik, hogy amint vannak idôben és térben kiilonbozô kul-
tùrâk, ugyam'igy van mas es mâs szemlelet is. Ha van (pe-



dig van) kiilôn magyar kultùra, feltétlenùl van kiilon magyar
szemlélet. Ez a magyar szemlélet sziikségszerûen valami ât-
fogô, egyetemes jellegû, sajâtos lelki beâlli'tottsâg, jellegze-
tes szellemi tulajdonsâg, amelyet nagy korfordulôk, eszme-
âramlatok idôrôl-idôre môdosfthatnak ugyan, de ors/.âghatà-
rok akâr ônkéntes, akâr kényszerû âtlépése meg nem vâl-
toztathat. A magyar szemlélet ugyanis annak a magyar lélek-
nek sajâtos szellemi beâllîtottsâga, amely Karâcsony Sân-
dor megâllapîtàsa szerint 'a végtelenség és orokkcvalôsàg cso-
daképpen élô lelke'. Ez a lélek âllamférfiaink, bolcselôink,
irôink és kôltôink, papjaink és hadvezéreink, tudôsaink és
egyszerû népiink szemléletében, a hit, a nyelv, az élct és a
kôltészet, a torténet és a tudomâny, a munka és mûvészet, a
szolgâlat és vezetés tilkréhen, baisers és jészerencsc, diadal-
mas gyôzelem, vagy véres vereség, nyugodt fejiddés, kockâ-
zatos élet-halâl kiizdelem, korfordulôk és vâlsâgok idejàn
nyilvânul meg.

A magyar szemlélet jellemzô vondsai tehàt a magyar lé
lek tôrténeti megnyilatkozâsaibôl âllapithatôk meg. Ezek sze
rint a magyar szemlélet szinte felmérhetetleniil ôsi. Az ôs-
kultùrâk messze tâvolâba nyùlik vissza. Nem évszâzadokhoz,

hanem évezredekhez igazodik. "Ûj meg ùj csodâk viszik to-
vâbb — mondja Karâcsony Sândor — s éltetik ûj m.cg ûj ez-
redéveken keresztûl." Ezek a "csodâk" természetesen hôsi

lelkûletû âldozatokat kovetelnek. Olyan âldozatokat, amelvek
meghozatalâhoz mélységes hit és szent meggyôzôdés fennkôlt-
sége szûkséges. A magyar szemlélet éppen ezért mondhatô
transcendensnek, a mâsvilâg mérhetetlen magassâgaiba Ivelô-
nek. Csaba kirâlyfi csillagporos hadakûtjârôl azonban szûk-
ség esetén ugyanûgy visszatérnek a halhatatlan harcosok,
mint ahogy a monda szerint Szent Lâszlô vâradi ércszobra
megelevenedik a haza védelmére. A magyar szemlélet a maga
fennkoltsége mellett jôzanul valôszerû (reâlis). A foldi lét biz-
tos talajâba ereszti éltetô gyôkereit.

Elôbb emlitett sajâtsâgainâl fogva ôntudatos és egybcn
kôvetkezetes. Hûséges a hagyomânyok âpolâsa terén. Elôre-
lâtô és nagyvonalû terveiben és emberi tôrekvéseiben, az esz-
mék szolgâlatâban.



A magyar szemlélet jellemzô vonâsainak igazolâsâra vo-
natkozô bizonyitô anyag részletes felkutatâsa adatok és tôr-
téneti tények ezreinek âttekintését kîvânnâ. A tôrténeti pél-
dâk azonban enéikul is megkonnjdtik a magyar szemlélet ki-
alaki'tâsât és nagyban elômozdîtjâk a magyar dnismeret meg-
szerzésének lehetôségét.

Znnyi Miklôs grôf példàja

Az a ritka, kivételes adottsâg, hogy éppen a kôzelmùlt-
ban, 1964. november 18-ân volt a nagy mag^'ar barokk-koltô
és kivâlô hadvezér, Zrinyi Miklôs grôf halâldnak 300. évfor-
dulôja, szinte magâtôl értetôdôen kinâlja fel a lehetôséget
szâmunkra, hogy a magyar szemlélet egyik legragyogôbb meg-
nyilatkozâsât, valôsâggal ûtmutatâs-szerû példâjât ennek a
kétségteleniil kimagaslô képességû nagy egyéniségnek ôrôk-
értékû l'râsai alapjân vilâgitsuk meg.

Amikor ezt akarjuk tenni, — az elôadô szerint — elsô-
sorban Zrinyi Miklôs grôf âllamférfiùi nagysâga elôtt kell
— 300 év mùltàn — hôdolatunk méltô âldozatât az emléke-
zés oltârâra helyeznlink.

Zrinyi Miklôs grôfot âltalâban mint kôltôt és hadvezért
szoktâk emlegetni. Âllamférfiùi mivoltârôl tôbbnyire megfe-
ledkeznek, vagy éppen csak futôlagos megjegyzéseket tesznek.
Pedig — az elôadô megâllapitâsa szerint — Zrinyi Miklôs mini
dllamférfi setn kisebb, mint akâr kôltô, akâr hadvezér. Jel-
legzetesen magyar szemlelete és annak nemcsak nyilt meg-
vallàsa, de mindhalâlig hûséges és hôsies szolgâlata. magyar-
sâgunk legkivâlôbb egyéniségei, tôrténeti nagysâgai sorâba
emeli s az emberiség âltalânos elismerését is biztositja
szâmâra.

Az elôadô persze most nem azt tekinti feladatânak, hogy
Zrinyi Miklôs emlékét idézze, vagy âllamférfiùi szemléletét
méltassa. Csak példakent akarja elénk âllitani korszerû ma
gyar szemléletét ôt, napjainkban ugyancsak idôszeru magyar
vonatkozâsban. Ez az ôt magyar vonatkozâs; a tôrténeti kùl-
detéstudat, az eszmék szolgâlata, a sorskôzôsség-vâllalâs, a
nemzeti ônâliôsâg és a teriileti egység.



Tôrténeti kiildetéstudat

A tôrténeti kuldetéstudat egyik legôsibb és leghôsibb
szent drdkségiink. Ott lappang mâr az Isten kardjârôl szôlô
hûn mondânkban ugyanûgy, mint Emese âlmaban. A keresz-
ténység védelme is csak az ôsi kuldetéstudat évszâzadokon
keresztul valô âtélése. Szent Lâszlô harcai keleten, II. Endre
kiilôn magyar kereszteshadjârata, IV. Béla kudarcba fulladt
mohi ellenâllâsa, Nagy Lajos Mâriacellben megorokitett 1377.
évi gyôzelme a torok felett, Hunyadi Jânos kuzdelme a vâr-
nai csatavesztéstol a déliharangszôs nândorfehérvâri diadalig,
a mohâcsi vész, a tôrôk dùlâs: a tôrténeti kuldetéstudat ere-
jét mind csak novelte, mind csak fokozta. A horvdt fôûrbôl
magyar végvâri kapitdnnyâ lett Zrinyi Miklôst 1566-ban ma
gyar szG-mlélete avatta szigstvàri hôssé. S ugyanez a magyar
szemlélet iratta meg 100 éwel késôbb dédunokâjâval, a mâ-
sik Zrinyi Miklôssal, a "Szigeti veszedelem" hôsi eposzât,
amely a magyar tôrténeti kuldetéstudat leggyonybrûbb és leg-
fennkôltebb (egyben transcendentâlis) megnyilatkozâsa.

300 éven ât ez a megnyilatkozâs fémjelzi a magyar szem
lélet alig môdosuld tôrténeti kiildetéstudatât. Sokan azt hi-
szik, hogy Zrinyi hôskôlteményének tôrténeti kiildetéstudatot
sugârzô jelentôsége a tôrôk hôdoltsâg és veszély megszûntével
elenyészett. Pedig nem. Csak môdosult. II. P.âkôczi Ferenc
és Kossuth Lajos szabadsâgharca idején a kereszténység vé-
delmét a szabadsâg védelme vâltja fel, az elsô és a mâsodik
vilâghâborù folyamân pedig — a nyugat részérôl valôjâban
fel sem ismert — pânszlâv, illetve anyagelvû (materialista)
keleti veszéllyel szemben a 'Nyugat' védelmének tôrténeti kiil-
detéstudata pôtolja és helyettesiti.

Eszmék szolgâlata

Az eszmék szolgâlata tôrténeti kiildetéstudatunk szerves
kiegészitôje. Mâr a kuldetéstudat is magasabbrendû, egyete-
mesebb kôzôsségek (a kereszténység, Kôzép-Eurôpa, Eurôpa
és az emberiség) ônzetleniil âldozatos szolgâlatâra készteti a
magyarsâgot. Kimondottan ez teszi képessé a kiilônbozô esz-



mék és eszmeâranilatok befogadâsâra, majd kuldetéstudatâ-
nak megfelelô âtalakitâsâra.

Znnyi Miklôs az eszmék szolgâlatânak magyar szemléle-
tét is példaszerûen àllitja elénk. Mâr amikor megszûletett,
Eurôpa-szcrtG a katolikus ûjjàsziilGtes iîltc diadalat. Atyja ko-
rai halâla utân ennek a katolikus ûjjâszûletésnek nagy vezér-
alakja, Pâzmâny Péter biboros lesz a gyâmja, aki gondosan
\jgyel arra, hogy a legalaposabb jezsuita nevelesben reszesiil-
jon. Eleinte ûgy is lâtszik, hogy a kôltôi hajlamû, tehetseges
fiatal fôurat a legtcljesebb mértékben meghôditotta a kato
likus ûjjâszûletésnek is kedvezô barokk szellem. Mélységesen
meggyôzôdéses katolikus hitéhez, ôszinte vallasossagahoz ke-
sôbb sem fér semmi kétség. De mint magyar àllamférfiû so-
hasem tudja, nem is akarja elfeledni azokat a kûzdelmeket,
amelyek hazâja tdrténetenek elôzô szaz esztendeje folyaman
a protestàns vallâs-szabadsâg erdekeben lezajlottak. Az elert
eredinényeket nemcsak tiszteletben tartja, de adott esetben
a legbatàrozottabb môdon védelmebe is veszi, mert a sajat
maga nemzeti és magyar szabadsâgjogaival azonosaknak te-
kinti ôket.

Amikor az orszâg felszabaditâsa érdekében az ifjû IL Râ-
kôczi Gydrgy erdélyi fejedelmet szanja Szent Istvân tronjara,
soliasem gondol arra, hogy ennek a fejedelem reformâtus
hitvallâsa miatt nehézsége lenne. Mâskor nyiltan kimondja,
hogy tobbre tartja "a jôhiszemû lutherânust, mint a rossz-
hiszemû katolikust". A divatos uralkodô eszmeâramlat tehât
nem teszi Zrinyit elfogulttâ, vagy egyoldalùvâ, mert ugyanaz
a magyar szemlélet vezeti, amely Szent Istvânt a clunyi re-
form, Szent Lâszlôt a lovagisâg, Nagy Lajost és Hunyadi Jâ-
nost a kereszténység védelme, Mâtyâst a reneszânsz koreszmé-
jének megitélésében és alkalmazâsâban irânyi'totta.

A magyar torténeti kUldetéstudatnak megfelelôen âthidalô,
egyetemes jellegû, az egészséges fejlôdés szolgâlatâban allô
magyar szemlélete kovetkeztében a vallâsszabadsâg elveinek
elfogadâsân és ontudatos védelmén tûlmenôen mâr a felvilâ-
gosultsâg bizonyos megnyilatkozâsait is hatârozottan felismer-
hetjiik nâla. Meggyôzôdéses katolikus és a fejedelmi abszo-
lutizmus rendithetetlen hive, de a papok politikai szerepvâl-
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Torténeti kïddetéstudat

A torténeti kiildetéstudat egyik legôsibb és leghôsibb
szent ôrôkségiink. Ott lappang màr az Isten kardjârôl szôlô
hùn mondânkban ugyanùgy, mint Emese âlmâban. A keresz-
ténység védelme is csak az ôsi kiildetéstudat évszâzadokon
keresztûl valô âtélése. Szent Lâszlo harcai keleten, II. Endre

kiilôn magyar kereszteshadjârata, IV. Béla kudarcba fulladt
mohi ellenâllâsa, Nagy Lajos Mâriacellben megôrbkitett 1377.
évi gyôzelme a tôrok felett, Hunyadi Jânos kiizdelme a vàr-
nai csatavesztéstdl a déliharangszôs nàndorfehérvâri diadalig,
a mohâcsi vész, a torôk dùlâs; a torténeti kiildetéstudat ere-
jét mind csak nôvelte, mind csak fokozta. A horvdt fôûrbôl
magyar végvdri kapitdnnyâ lett Zrtnyi Miklôst 1566-ban ma
gyar szemlélete avatta szigetvdri hôssé. S ugyanez a magyar
szemlélet iratta meg 100 évvel késôbb dédunokâjâval, a mâ-
sik Zrinyi Miklôssal, a "Szigeti veszedelem" hôsi eposzât,
amely a magyar torténeti kiildetéstudat leggyônyorûbb és leg-
fennkôltebb (egyben transcender.tâlis) megnyilatkozâsa.

300 éven ât ez a megnyilatkozâs fémjelzi a magyar szem
lélet alig môdosulô torténeti kiildetéstudatât. Sokan azt lii-
szik, hogy Zrinyi hôskoltemcnyének torténeti killdetéstudatot
sugârzô jelentôsége a tôrok hôdoltsâg és veszély megszûntével
elenyészett. Pedig nem. Csak môdosult. II. R.àkôczi Ferenc
és Kossuth Lajos szabadsâgharca idején a kereszténység vé-
delmét a szabadsâg védelme vâltja fel, az elsô és a mâsodik
vilâghâborû folyamân pedig — a nyugat részérôl valojâban
lel sem ismert — pânszlâv, illetve anyagelvû (materialista)
keleti veszéllyel szemben a 'Nyugat' védelmének torténeti kiil-
fletéstudata pôtolja és helyettesiti.

Eszmék szolgdlata

Az eszmék szolgâlata torténeti kiildetéstudatunk szerves
kiegészitôje. Mâr a kiildetéstudat is magasabbrendû, egyete-
mesebb kôzosségek (a kereszténység, Kôzép-Eurôpa, Eurôpa
és az emberiség) ônzetleniil âldozatos szolgâlatâra készteti a
magyarsâgot. Kimondottan ez teszi képessé a kiilônbozô esz-



mék és eszmeâramlatok befogadâsâra, majd kûldetéstudata-
nak megfelelô âtalaki'tâsâra.

Zn'nyi Miklôs az eszmék szolgâlatânak magyar szemléle-
tét is példaszerûen àllîtja elénk. Mâr amikor megszûletett,
Eurôiaa-szerte a katolikus ûjjâsziiletés ûlte diadalât. Atyja ko-
rai halâla utân ennek a katolikus ûjjâszûletésnek nagy vezér-
alakja, Pâzmâny Péter biboros lesz a gyâmja, aki gondosan
ugyel arra, hogy a legalaposabb jezsuita nevelésben részesiil-
jon. Eleinte ùgy is lâtszik, hogy a kôltôi hajlamù, tehetséges
fiatal fôurat a legtcljesebb mértékben meghôdltotta a kato
likus ûjjâszûletésnek is kedvezô barokk szellem. Mélységesen
meggyôzôdéses katolikus hitéhez, ôszinte vallâsossâgâhoz ké-
sôbb sem fér semmi kétség. De mint magyar dllamférfiû so-
hasem tudja, nem is akarja elfeledni azokat a kûzdelmeket,
amelyek hazâja torténetének elôzô szâz esztendeje folyamân
a protestâns vallâs-szabadsâg érdekében lezajlottak. Az elért
eredményeket nemcsak tiszteletben tartja, de adott esetben

a leghatârozottabb môdon védelmébe is veszi, mert a sajât
maga nemzeti és magyar szabadsâgjogaival azonosaknak te-
kinti ôket.

Amikor az orszâg felszabaditâsa érdekében az ifjû II. Râ-

kôczi Gyôrgy erdélyi fejedelmet szânja Szent Istvân trônjâra,
sohasem gondol arra, hogy ennek a fejedelem reformâtus
hitvallâsa miatt nehézsége lenne. Mâskor nyiltan kimondja,

hogy tobbre tartja "a jôhiszemû lutherânust, mint a rossz-
hiszemû katolikust". A divatos uralkodô eszmeâramlat tehât

nem teszi Zrinyit elfogulttâ, vagy egyoldalùvâ, mert ugyanaz
a magyar szemlélet vezeti, amely Szent Istvânt a clunyl re-
form, Szent Lâszlôt a lovagisâg, Nagy Lajost és Hunyadi Jâ-
nost a kereszténység védelme, Mâtyâst a reneszânsz koreszmé-
jének megitélésében és alkalmazâsâban irânyi'totta.

A magyar torténeti kiildetéstudatnak megfelelôen âthidalo,
egyetemes jellegû, az egészséges fejIodés szolgâlatâban allô
magyar szemlélete kovetkeztében a vallâsszabadsâg elveinek
elfogadâsân és ontudatos védelmén tùlmenôen mâr a felvilâ-
gosultsâg bizonyos megnyilatkozâsait is hatârozottan felismer-
hetjiik nâla. Meggyôzôdéses katolikus és a fejedelmi abszo-
lutizmus rendithetetlen luve, de a papok politikai szerepvâl-
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lalâsât, prni pedig a kor âltala is helyeselt fejedelmi abszo-
lutizmusânak egyik legjellegzetesebb tùnete, hatârozottan
elîtéli.

Hosszadalmas lenne kitémi annak tûzetesebb vizsgâlatâ-

ra, miben, hogyan és miért tért el a hagyomânyos magyar
szemlélet a politikai egyenjogûsâg, a liberalizmus ûjabb tor-
téneti eszmeâramlatânak megi'télésében és alkalmazâsâban
— a Zrmyi részérôl is példaszerûen megvalôsi'tott — egye-
temes, âthidalô jellegû môdszerétôl, ezért meg kell eléged-
niink annak hangsûlyozâsâval: nyilvân a hagyomânyos môd-
szertôl valô eltérés tévesztette meg ùjabbkori torténeti fej-
lôdésiink irânyitôit és igy ez a tévedés zûdîtotta rânk a hâ-

rom legutobbi nagy nemzeti osszeomlâs ezernyi sorscsapâsât.
Ûjabb tévedés — a mûlt eredményeinek rovidlâtô megtaga-
dâsa és az idegen eszmeâramlat szolgalelkû elfogadâsa —
konnyen végzetessé vâlhatik.

Sorskdzdsség-vâllalàs

A torténeti kûldetéstudat âtélése a korszeru eszmék szol-
gâlata révén csak akkor lehet gyiimôlcsozô, ha maradékta-
lan sorskôzôsség-vâllalâs jegyében megy végbe. A sorskozos-
ség-vâllalâs elengedhetetlen kovetelményeit — magâtôl érthe-
tôen — ugyanûgy a magyar szemlélet hivatott felismerni és
megszabni, mint a kùldetéstudatot, vagy az eszmék szolgâlatâ-
nak helyes ùtjât-môdjât.

Mindenekelôtt azt kell hangsûlyoznunk, hogy sorskdzosség-
vâllalds nélkul nincs nép, nincs magyarsâg, nincs nemzet.
Ha pedig meggondoljuk, hogy az emberi egyiittélés minden
egyes alakzata torténeti fejlôdés eredménye, hogy mûlt nél-
kiil nincs jelen és jôvô csak a jelenbôl sarjadhat: konnyen
érthetôvé vâlik elôttiink, hogy a sorskôzosség-vâllalâs legelsô-
sorban elôdeinkkel és ivadékainkkal fûz benniinket szorosan
egybe. Mûltunk, hagyomânyaink megtagadâsa nemcsak jele-
niinket teszi sivârrâ, de jôvônket is megôli.

Egyébként a sorskozosség-vâllalâs is tudat. Csak tudato-
san jelent ôrôk emberi értéket. Nem szabad elfelejtenûnk,
hogy a târsadalom minden alakzata sorskozôsséget teremt.
És ezt a sorskozosséget a târsadalom minden egyes tagjânak



(akâr onkéntesen, akâr természeti adottsâgok kényszerûségé-
bôl) vâllalnia kell. A vâllalâs jellege szabja meg a tagok egy-
mâshoz val6 viszonyânak természetét és egyben a kbzôsség
sorsât is. Az utôbbi adja magyarâzatât, miért igyekszik bâr-
mely târsadalmi kôzôsség ellensége éppen a tagok viszonyâ
nak természetét megbontani.

Ha magyar szemlélettel nézziik a sorskôzôsség-vâllalâs
tôrténeti tényeit, akkor a legrégibb kortôl a mai idôkig azt
lâtjuk, hogy a magyarsâg eredetileg vérségi kôtelékekkel ât-
meg âtszôtt soi-skôzôsség-vâllalâsa keresztény s emberi esz-
mék tiizében tisztult és acélosodott, hôsoket és szenteket, ver-
tanùkat és apostolokat adott vezetôkûl a népnek, amely liitt
nekik és eszméik hûséges szolgâlatâval Hunyadi elszânt har-
cosai, a torok hodoltsâg végvâri vitézei, Râkôczi kurucai, a
napoleoni hâborûk huszârjai és bakancsosai, az 1848-as sza-
badsâgharc honvédei, a két vilâghâborû katonâi és az 1956-os
felkelés gyermekhôsei révén egyarânt ragyogô példâkat
mutatott.

De a sorskôzosség-vâllalâs magj'ar szemléletének tiikré-
ben nemcsak a magyarsâg kûlônbbzô târsadalmi rétegei forr-
tak leiki tudat-egységbe, hanem azok a mâsnyelvû és mâsfaj-
tâjù népcsoportok is, amelyek az évszâzadok folyamân a ma-
gj'arsâg erejének oltalmâban kerestek és talâltak menedéket.
Az ôsi magyar szemlélet ezeket a népcsoportokat sohasem
tekintette idegeneknek, hanem "vendégek"-nek, az orszâg, az
âllam sokszor kivâltsâgos, szabad, szerves aikotôelemeinek.
Az "egy-nyelvû és egy-erkolcsû orszâg gyenge és erôtlen" vol-
tânak meggyôzôdését ôseink még a tâvol keletrôl hoztâk ma-
gukkal és Szent Istvân nyilvân csak azért hangsûlyozta kû-
lôn Intelmeiben, mert nyugaton ilyesmi szokatlan volt.

A szentistvâni gondolât (mint sorskôzôsség-vâllalâs) meg-
valôsitâsânak ezeréves kôzépeurôpai tôrténelmûnk szâz meg
szâz példâjât idézhetnénk, de megint csak Zrlnyire hivatko-
zunk. Amikor mint Horvâtorszâg bânja, Magyarorszâg egyik
legelôkelôbb méltôsâg viselôje, leggazdagabb fôura, utasltâst
kap a kirâlytôl, hogy Erdôdy Imre grôf varasdi fôispân
posavinai horvât jobbâgyainak lâzadâsât verje le, nem haj-
landô mâs eszkôzhôz folyamodni, csak ahhoz, amelyet az or-



szâg alkotmânya megenged. Ugyanityen magatartâst tanusît a
zâgrâbi kâptalan horvât jobbâgyainak mozgolôdâsâval kap-
csolatban is. Mas vonatkozâsban pedig nyomatékosan hang-
sùlyozza, hogy "akik magyarok, horv'âtok vagyunk", mindnyâ-
junknak egyiitt kell kiizdenûnk.

A sorskôzosség-vâllalâs magyar szemlélet szerint valô
megnyilatkozâsât azonban nemcsak Zrinyinél mutathatjuk ki.
Példaként emlithetjuk azt az esetet is, amelyrôl Balescu, a
konstantinâpolyi roman emigrânsok megbi'zottja szâmol be
Ion Ghica-hoz intézett levelében. "A napokban — îrja Balescu
1849. mâjus 8-ân Mehâdia-fiirdôrôl — egy csata alkalmâval
a csâszâri hadsereg ôt foglyot ejtett, akik kôziil kettô szerb
volt, kettô roman és csak egy magyar. Amikor a parancsnok
megkérdezte, hogy miért kiizdenek a magyar hadseregben test-
véreik ellen, a foglyok igy feleltek: 'Azért szolgâlunk a ma-
gyaroknâl, mert ôk a szabadsâgért harcolnak'."

Az elôadô ezutân lépésrôl-lépésre kimutatja, hogy az on-
tudatra ébredô magyar nemzeti târsadalom eskiidt ellensége
miként alkalmazta a 'divide et impera' (oszd meg és uralkodj)
elvét, amellyel sikeriilt a sorskôzosség-vâllalâs ôsi magyar
szellemétôl eltéritenie. Elôbb a nacionalizmus eszméjével a
magyarsâg és nemzetiségei kôzt, aztân a liberalizmus és szo-
cializmus eszméivel a magyarsâg egyes târsadalmi rétegei kozt
bontotta meg a tagok viszonyânak természetét. Ennek kovet-
keztében a korâbbi fejlôdés irânya elôbb megtorpant. aztân
retrogrâd (visszaesô) irânyt vett. Osztâlygyûlolet kapott lâbra,
amely végulis eljutott az ôsi magyar szemlélettel homlokegye-
nest ellenkezô, anakronisztikus târsadalmi tagozôdâshoz, a
munkâsok és parasztok âllamâhoz (az értelmiség megtûrt
alârendeltségével), a jobbâgyrendszernél alacsonyabb fejlôdé-
si fokra siillyesztett mezôgazdâlkodâsi (kolhoz) rendszerhez.

Nemzeti ôndllôsàg

Az elôadô szerint az elôbb ismertetett visszaesés elôrelât-
hatô eredménye a nemzeti onâllôsâg elvesztése lett. Ennek
visszaszerzése érdekében Zrinyi példâjâra megint csak az ôsi
magyar szemlélet alapjâra kell helyezkedniink. Zrinyi szem-



lélete a nemzeti ônâllosâg tekintetében nem kishitû, nem
szûklâtôkorû, hanem a honszerzô Ârpâd fejedelem, az orszâg-
épitô Szent Istvân kirâly, a torokverô Hunyadi Jânos és
legelsôsorban eszményképe, az Igazsâgos Mâtyâs kirâly szem-
léletéhez hasonloan: ontudatos, elôrelâtô, nagyratdrô, izig-
vérig orôk magyar szemlélet.

Zrinyinek a nemzeti onâliôsâgra vonatkozô nézetei mâr
"Mâtyâs kirâly életérôl valô elmélkedések" cimû tanulmânyâ-
bôl vilâgosan kitûnnek, fôként amikor Bonfinius idézésével
megâllapitja, hogy "német és magj'ar fô sohasem lehet egy fô".
A "Ne bântsd a magyart!" cimmel megirt kiâltvânya pedig
semmi kétséget sem hagy maga utân afelôl, hogy Zrtnyi a
nemzeti onâllôsâgot minden mâsnâl fontosabbnak tekinti. Az
elôadô idézetekkel igazolja, hogy milyen szilârd és mennyire
meg nem alkuvô Zrinyi meggyôzôdése a nemzeti ônâllôsâg
feltétien szukségességérôl. Ha bizunk ônmagunkban, ha meg-
szervezziik és megfegyelmezzuk ônmagunkat, ha erôt tudunk
felmutatni, akkor "segitséget eleget mâsoktul is talâlunk .
"Sot, ha ùgy voina is, hogy nem talâinânk ,csak a magunk
erejével is annyit tehetiink, amennyi elég lenne oltalmunkra.

Ha — az elôadô szerint — Zrinyi megâllapitâsait meg-
felelô môdon alkalmazzuk napjainkra és emigrâciôs életiink-
re, tôrekvéseinkre; rôgtôn latjuk a nemzeti ônâllôsâg hamisi-
tatlan magyar szemléletétôl valô eltévelyedés szakadékait és
rôgtôn érezziik a rengeteg tennivalo sziiksegesseget nemcsak
otthon, de ittkint is. Râ kell azonban mutatnia, hogy a nem
zeti ônâllôsâgra vonatkozô magyar szemlélet csak Budapest
âllâspontjârôl alakithatô ki és annak elengedhetetlen szolgâ-
lata még âtmenetileg sem tûri, hogy azt akâi Moszkva, akâr
Washington âllâspontjâhoz, Prâga, Bukarest, Belgrâd, Bées,
London, vagy Pârizs szemszôgéhez igazitsuk. Mert mint
Pulszky Ferenc, akit Kabdebô Tamâs a legkozmopolitâbb na-
cionalistânak nevez, két évszâzaddal Zrinyi meglâtâsai utân
és kerek szâz esztendôvel ezelôtt igen talâlôan mondja;
— "minden nemzet annyi szabadsâggal bir, amennyit ônere-
jével akâr megszerezni, akâr megtartani képes és fiiggetlen-
ségének nincs nagyobb akadâlya, mintha mâstôl és nem ôn-
erônktôl vârjuk a jôvôt."



Teriileti egység

A nemzeti ônâllôsâg biztosi'tâsânak nehéz, nagy kérdése
mâr Zrinyiben is felveti a kérdést, ki valôsithatja meg mind-
azt, ami ahhoz elengedhetetleniil szukséges. Vâlasza szerint:
"Ezî senki egyes ûr vagy generâlis végben nem viheti. Kicsoda
tehât? Az egész orszàg! s az egész nemzetunknek iinanimis
consensusa kelletik erre. Mi haszna egy vârmegye vagy hâr
egy Dunân inrten leva vagy tûl valô fôld, vagy Tisza mellyéke,
vagy Erdély végezne ilyent magânosan, ha a mâsik meg nem
tartanâ? Mindnyàjunknak kell, akik magyarok, horvâtok va-
gyunk ebben concurrdlnunk."

hx elôadô szerint Zrinj'i ezzel a messzetekintô âllamférfiùi
meglâtâsâval eijut a teriileti egység nagy és az utôbbi 50,
részben 100 év folyamân sokat vitatott kérdéshez. Korâbban
sokszor kifejti mâr a tdrok uralom alôl valô felszabadulâs
sziikségességét. Életének tulajdonképpen ez a célja. Nemcsak
hadvezéri és âllamférfiùi, de ko]toi hivatâsât is a felszabadi-
tâs elôkészltésének szolgâlatâban lâtja. Ennek érdekében to-
rekszik az erdélyi fejedelem magyar trônra-segitésére is. A
nemzeti ônâllôsâg és a vele szorosan osszefiiggô terùleti egy
ség megteremtése, helyreâllitâsa és tartôs biztosftâsa érdeké
ben legfôbb ôhaja; "Az Isten engedje, hogy erdéli fejedelem
âltal virradjon meg szegény magyarra." Kfvânsâga nem tel-
jesiil. Erdély elvesztését azonban meg kell émie. Keserû fâj-
dalommal âllapitja meg akkor: "Elveszett az orszâg karja,
Pannônia jobbja, sot a keresztény orszâgok pajzsa: Erdély",
"koronânknak egyik legszebbik boglâra."

A "Ne bântsd a magyart!" végén is Erdély sorsât idézi.
Ez az utolsô, dontô érve. Ha "Vâradot vissza nem vesz-
szùk, ha Erdélt elvesztjûk" — mondja —, "ne is hadakozzunk
bâr azutân, hanem ... fussunk ki az orszâgbôl, ha eztet res-
teljùk." De végiil is harcra buzdit az orszâg teriileti épségéért
mindenkit, aki bizik Istenében, szereti hazâjât és akiben még
"vagyon egy csepp magyar vér", mert annak, aki akar vala-
mit, semmi sem lehetetlen ("volenti nihil difficile").

A tovâbbiakban az elôadô részletesen kifejti még, hogj'
Zrinyi âllâspontja késôbb sem vâltozik. Akkor sem, amikor a



'"legkeresztényibb kirâly" kovete mâr igen csâbitô igéreteket
lesz neki. Vâr és az orok magyar szemlélet jôzansâgâval mér-
legel mindaddig, ami'g csak vadâszat kôzben a vadkan meg
nem bli. Mindhalâlig rendiiletlen magyar szemlélete csor-
bitatlanul maradt rânk. És ez a szemlélet, miutân ô maga

is korânak egyik legalaposabb torténeti felkészûltséggel ren-
delkezô, tehetséges gondolkozôja volt, — az elôadô szerint —
nemcsak sorskérdéseink megitélése terén a legbiztosabb irâny-
tu, hanem a korszerû magyar ôriismeret megszerzéséhez veze-
tô liton is egyik legmegbizhatôbb ûtmutatônk. Ha magyarok
vagyunk és magyarok akarunk maradni, Zrinyi magyar szem-
léletét kell kovetnûnk. És kovetjûk is mindnyâjan, akik ma
gyarok vagyunk, mindenûtt, megalkuvâs nélkûl, mindhalâlig
rendiiletlenul, mihelyt megismerjiik — hamisitatlan tôrténel-
miinkon keresztiil — magyar dnmagunkat.

☆ ☆ ☆

Bertalan Kàlmàn tanâcskozâsi elndk kôszônetet mond az
elôadônak, majd kulon szeretettel kôszônti a clevelandi Ma
gyar Târsasàg keretében mûkbdd Magyarsâgismereti Akade-
mia ifjû tagjait, valamint a Western Reserve University ma
gyar mûvelôdéstorténeti tanfolyamânak hallgatôit, végûl az
Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôsâgânak tagjait, akik va-
lamennyien az elôadâs elején, de mâr annak megkezdése utân
érkeztek. Felkérésére Nadas Jdnos dr. az utôbbiakat kiilôn-kii-
lon bemutatja és ûdvôzli. Ugyancsak névszerint kulôn-kûlôn
iidvozli az idôkozben vidékrôl érkezett résztvevôket és ven-
dégeket is. Énnek megtdrtente utan Bertalan Kalman tanacs-
kozâsi elnok hozzâszôlâsra kéri fel a jelenlévôket.

Hozzdszôîds Somogyi Ferenc dr. elôadasahoz

Pallôs Lôrdnt elismeréssel nyilatkozik az elôadâsrôl, an
nak torténeti tâvlatairôl, de ô kicsit kôzelebbrôl szeretné a
târgyalt kérdések koziil fôként a magyar szemlélet es a sors-
kôzosség-vâllalâs néhâny megnyilatkozâsât bemutatni. Az 1956-
os magyar szabadsâgharc szellemérôl beszél, a magyar szem
lélet és a magyar sorskozosség-vâllalâs példâinak egész sorât
idézi. A vâratlanul kirobbant szabadsâgharcban, amelyben ô



is résztvett, csodâlatos osszefogàs valôsult meg. Nem volt
kûlônbség professzor, munkâs és paraszt kozott. Mindenki
csak magyar volt. A tovâbbiakban elmondja, hogy a szabad-
sâgharcosok milyen erkolcsi magaslaton âlltak és milyen ko-
vetkezetesen becsùletes magatartâst tanusitottak. Betort ab-
lakokon és kirakatokon keresztiil sem nyûlt példâul senki
semmihez. A kommunista rendôrség késôbb megprôbâlkozott
azzal, hogy mesterséges rablâsokat produkâljon és l'gy bizo-
nyitsa, hogy a szabadsâgharc csupân a csôcsclék mcgmozdulâ-
sa. És ezeket a kitervelt rablâsokat azok az egyszerû munkâ-
sok akadâlyoztâk meg, akik torténetesen éppen a kozelben
tartozkodtak. Mindaz, amit emh'tett, csak azt igazolja, meny-
nyire igaza van az elôadônak abban, hogy a magyar nép adott
koriilmények kozott milyen egy tiid lenni.

A magyar szemlélet és a magyar sorskôzosség-vâllalâs va-
lôban felemelô, csodâlatos. Felveti azonban a kérdést: ki a

magyar? Az-e, aki magyarul beszél? Râ kell dobbenniink, hogy
nagyon sokan vannak, akik magyarul beszélnek és a magyar
sorskozôsségnek mégsem tagjai. Mert ahelyett, hogy az osz-
szefogâst tâmogatnâk, ellene vannak. Azzal a kérelemmel for-
dul a magyar vezetôkhoz, hogy értsék meg és tâmogassâk egy-
mâst, mert nagy céljaikat kiilôn-kulon megvalôsitani, elérni
nem tudjâk. Hivatkozik arra, hogy ô a rakétatervezésben vesz
részt. Minden egyes rakéta hatalmas erôt jelent, de egymâ-
gâban egyik sem elég ahhoz, hogy azt az ôriilt tomeget fel-
vigye abba a magassâgba, amelybe a tervezôk szântâk. Ezért
arra van sziikség, hogy a rakétâk egész sorât épitsék ossze,
hogy a rakétâk egész sora fogjon ossze és dolgozzék egvutt,
hogy elérjék azt a célt, amelyet el akarunk veltik érni. A
magyar tudôsoknak, vezetôknek, frôknak, mûvészeknek, min
den magyarnak ezt kell tenniiik. Fogjuk meg cgymâs kezét,
mint ahogy a cserkészek teszik annak jeléiil, hogy egyek, egy
a céljuk. A miénk is egy!

•Cr

Miutân tobb hozzâszôlô nem jelentkezik, Bertalan KdU
mân tanâcskozâsi elnok koszonetet mond a hozzâszôlâsért,
majd a negyedik Magyar Talâlkozô elsô napjânak tanâcskozâ-
sait berekeszti.



A NEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
MÂSODIK NAPJA

— J964. november 28. —

A negyedik Magyar Talâlkozô mâsodik napjânak tanâcs-
kozasait 1964. novcmbGr 28-an, szoïnbaton dclclott 10 orakor
Gyékényesi Gy. Lâszlà tanàcskozâsi elndk nyitja meg. Szere-
lettel koszônti a nagy szâmban megjelent hallgatôsâgot és an-
nak a reményének ad kifejezést, hogy a negyedik Magyar
Talâlkozô mai mâsodik napja kiilônôsképpen eredményes
munkât végez. Az elsô elôadâs megtartâsâra Pogâny Andràs
dr. egyetemi tanârt kéri fel.

A MAGYAR BELPOLITIKAI HELYZET VÂLTOZÂSAI
AZ 1956. ÉVTÔL NAPJAINKIG,

KOLONÔS TEKINTETTEL

A JÔVÔ FEJLÔDÉSI IRÂNYÂRA

Pogâny Andrâs dr. elôadô szerint semmi sem mutatja job-
ban a mai vilâgpolitikai helyzet cseppfolyôssâgât, mint az a
tény hogy alig ôt hônap alatt olyan fordulatok kôvetkeztek
be, amit jûliusban csak feltételezni lehetett, de bizonyosra
venni aligha. Igaz ez nemcsak a magyarorszâgi fejlôdéssel
kapcsolatban, de az egész vilâgpolitika strukturâlis felépité-
sének vonatkozâsâban is és tisztâban kell lennûnk azzal, hogy
krizis-periôduson megyiink ât a vilâgpolitika vonalân s ezen a
krizisen keresztiil és beliil kell a magyar eseményeket mérle-
gelni és kiértékelni.

A vilâgpolitika krizis-periôdusa

Mit értiink krizis-periôdus alatt? A vilâghatalmi erôviszo-
nyok ùjrarendezôdését és âtalakulâsât a vilâgtôrténelmi erôk
vilâgosan nehezen felismerhetô, de sohasem ignorâlhatô ha-



tâsa alatt. A szarajevôi gyilkos revolvergolyô 1914-ben felbo-
ritot egy, az 1878-as berlini kongresszuson létrehozott nem-
zetkozi status quot. Az 1919—1920-as békeszerzôdcsek hoztak
létre egy ûjat, a mâsodikat, mely 1939. szeptemberéig volt
életben tarthatô, mi'g a német âgyûk el nem kezdtek dorogni
a német—lengyel hatâron. A harmadik nemzetkozi status que
az 1942—1945 këzôtti években sziiletett, Teherânban, Yalta-
ban és Potsdamban, s ezek a szerzôdések teremtették meg
azt a nemzetkozi rendszert, amelyben ma is éliink s mely sze-
miink lâttâra roskadozik s mely igen hamar eltûnne a tôrté-
nelem porondjârôl, ha ez torténetesen nem a vilâg két leg-
nagyobb katonai hatalmànak, az Egyesûlt Allamok es a Szov-
jetuniô vilâgpoziciôjânak végét is jelentené, mint a vilâgpoli-
tika kialakulâsânak egyediil dominâns figurâiét. A kovctkezd
nemzetkozi rend, melyre a rômai jog szôtârâbôl kolcsonzôtt
kifejezéssel nyugodtan el lehet mondani, hogy "certum est
— incertum quando", a nemzetkozi erôviszonyok alakulâsd-
nak elhân'thatatlan kôvetkezménye. Ezzel mind Washington-
ban, mind Moszkvâban egyre inkcibb tisztâban vannak.

Mi az, amit ez a yaltai vilâgrend alapjaiban képviselt?
Olyan nemzetkozi elrendezés, mely kézzelfoghatoan kompro-
misszum eredménye volt a marxista-leninista vilâghôdftàsi el-
mélet és az amerikai ùn. "liberâlis" politikai filozôfia kozott.
Az elsô hataloméhes volt, forradalmi és erôszakos; a mâsik
jôhiszemû, naiv, idealista és csontja velejéig amerikai, a vilâg
tényleges erôviszonyainak és gondolkodâsmôdjânak ismerete
nélkûl. îgy sziiletett meg a yaltai vilâgrend, mely ugyan ele-
get tett az amerikai liberâlis politikai filozôfia igényeinek
azzal, hogy mind Yaltâban, mint Potsdamban megfogalmazott
hivatalos kommiinikék magukban foglaltâk mindazokat az
alapelveket, melyekben az amerikai partner komolyan és
ôszintén hisz, viszont elmulasztottak definiâlni olyan alapvetô
fogalmakat, mint "demokrâcia", "szabad vâlasztâsok", "egyé-
ni szabadsâg", hogy csak egynéhânyat emlitsunk, ami viszont
szabad kezet engedett a szovjet partnernek, hogy az alap-
elvek âjtatos hangoztatâsa mellett azt tegyen a sajât hatalmi
kôrén belûl esett orszâgokkal, ami éppen jôl esett. Mindkét
fél azonban tôkéletesen egyetértett abban, hogy a vilâgnak



Amerika és a Szovjetuniô kôzôtti tengely kôriil kell forognia
s aki figyelmesen elolvassa a mâsodik vilâghâboru utolsô
cveinek tôrténetét, s nyomon koveti a két nagyhatalom hâ-
borûvégi magatartàsât Winston Churchill, Csiang Kai-sek és
a tobbi szovetséges vezetô felé, nem sok kétsége marad a fen-

tiekben elmondottak tekintetében. Mindkét fél egyetértett ab-
ban is, hogy ennek a kéthatalmi dominâciônak geogrâfiai ha-
târai is legyenek s akaratlanul is megsziiletett a Vasfûggôny
fogalma, amely ma is tabu az amerikai kulpolitika felelôs
irânyitôi szâmâra, mint azt Berlin, Potsdam és Budapest pél-
dâja oly kifejezôen bizonyitja. Az amerikai ùn. liberâlis kiil-
politika csak akkor iitott vissza az elmùlt 20 esztendô fo-
lyamân, ha a yaltai és potsdami status quot a moszkvai part
ner ki'sérelte meg megbontani, mint 1948-ban a berlini vesz-
tegzâr idején, 1951-ben Koreâban és 1962-ben a kubai incidens
alkalmâval. A yaltai status que tehât ma is létezô és mindkét
fél âltal érvényesnek elfogadott âllapot, melynek — s ezzel
sajât vilâghatalmi helyzetiiknek — fenntartâsâért mindkét
partner mindent megtesz, Amerika még a NATO felbomlâsâ-
nak veszélyével is szembenéz és inkâbb nevetség târgyâvâ
teszi magàt az un. multinacionâlis flotta katonai parôdiâjà-
val, semmint a status quot megbontani engedje a nyugati fél-
tekén, mig a hruscsovi politika inkâbb vâllalta a kinai dilem-
mât, semhogy ugyanezt megbontani engedje a keleti oldalon.

Mindkét fél végiilis ôszintén megegyezett abban, hogy a
régi târsadalmi és gazdasâgi rendek eltûnôben és âtalakulô-
ban vannak — Moszkva a lenini kâté alapjân hitte és hiszi
ezt s azt, hogy az âtalakulâs a marxista-leninista elmélet
alapjân fog létrejônni, mig az amerikai liberâlis ugyanezt el-
hitte Deweynak, Walter Lippmannak, s elhiszi ma is Galb-
raicht professzornak és a "liberâlis" amerikai kôzgazdasâgi
elmélkedôk hosszù sorânak, ha ôk nem is az osztâlyharc el-
keriilhetetlenségében konkludâltak, hanem valamiféle szocia-
lista vilâgrendben a vallâsnélkiili, teoretikus emberszeretet,
hitnélkiili âltalânos erkdlcs s a Krisztus nélkûli vilâgtestvéri-
ség nevében.

Ez az a yaltai vilâgrend, mely ma a szemiink lâttâra om-
ladozik, roskadozik, s ennek a végôrâi okozzâk azt a krizis-



periôdust, amiben ma élûnk. Akârmerre néziink, ennek a vi-
lâgrendnek a felûlete egyre cseppfolyôsabbâ vâlik mindenutt.
A két nagy tâborra erôszakosan szétvâlasztott népek, akik a
mâsodik vilâghâborû utâni félâjulatban s materiâlis nyomo-
rusâgban még szavukat is alig emelhették fel a két vilâgôriâs
ellenében, ma ùjra gazdasâgi tényezôkké vâltak a vilàgban s
a gazdasâgi erô kiilsô vetûlete mindig politikai poziciôkeresés,
melyet a yaltai kéthatalmi rendszer nem biztosîthat szâmunk-

ra a jelenlegi vilâgberendezkedés elvei alapjân. Az a tény,
hogy két Eurôpân ki'vûli nagyhatalom ki'vânja Eurôpât domi-
nâlni, elfogadhatatlan tény egy ûjjâszuletett Eurôpa szâmâ-
ra, mint ahogy egy Âzsiân kivûli dominâciô elfogadhatatlan
a tôbbezer éves ki'nai kbzosség és âllam szâmâra is, akârmi-
lyen legyen is a zâszlaja. A nemrégiben âllamisâgot nyert ûj
népek sera, az un. semleges nemzetek egyre inkâbb ôncélû po-
litikâja, az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének gyôkeres de
facto — âtalakulâsa a Biztonsâgi Tanâcs hatalmi korének eli-
minâlâsâval és a Kôzgyûlés jelentôségének emelkedésével kap-
csolatban, valamint sok-sok mâs gazdasâgi, kultùrâlis és poli
tikai tényezô elemi erôvel feszegeti a yaltai rendszer kereteit.
Miutân az 1964-es amerikai elnokvâlasztâs eredménye lehetet-
lenné tette azt, hogy ez az elkeriilhetetlen nemzetkozi rend-
szervâltozâs amerikai vezetéssel tervszerûen kovetkezzék be
—a yaltai rendszer létrehozôitôl elvégre alig kivânhatô, hogy
annak onkéntes sirâsôivâ vâljanak —, a krizis-periôdus hosz-
szû lesz, az amerikai presztfzsveszteség és csalôdâs pedig igen
nagy. Mindez azonban a legkisebb mértékig sem fogja befo-
lyâsolni a tôrténelmi fejIodés sziikségszerû menetét s a yal
tai rendszer kimûlâsât tôrténelmi erôk pôrôlycsapâsai alatt.

A belpolitika a kulpolitika fuggvénye

Dr. Moôr Gyula professzor tétele volt, hogy nem a kiil-
politika a belpolitika fuggvénye, hanem a belpolitika a kiil-
politikâé. Sajnos ez a tétel nagyon is érvényesiilt Magyar-
orszâg legutôbbi sorsdontô évtizedeiben, amikor a belpolitika
hajôja nagyon is olyan kanyart vett, ahogy a kulpolitika sze-
lei fûjtak s a nemzet legjobbjai vagy harminc esztendeje szi



szifuszi kûzdelmet folytattak azért, hogy ezt a politikai vas-
torvényt Magyarorszâg vonatkozâsâban valahogy kikiiszôbol-
jék. Végeredményben a Kâdâr-rendszer belpolitikâja is a kiil-
politika fuggvénye csupân, melyet sajât, egyéni elgondolâsai
csak kis részben irânyitanak. Kâdâr kormânyânak belpo
litikâja, amely megtesteslti az utolsô nyolc év tôrténetét, hâ-
rom, igen élesen elvâlaszthatô periôdusra bonthatô. Az elsô
1956. november 8-tôl, Kâdâr ismeretes râdiôbeszédétôl, melj'-
ben az ùn. munkâs—paraszt kormâny megalakltâsât bejelen-
tette, egészen 1959-ig terjed. A mâsodik periôdus 1959 és 1961,
illetve 1962 legeleje kozé szorithatô, mi'g a harmadik, mely
1962-ben kezdôdôtt, még a mai napig is folyamatban van.

Az elsô korszak az orosz katonai kozigazgatâs jegyében
induit s nyi'lt terrer jellemzi. Ez az a periôdus, mikor ma
gyar gyerekekkel tômôtt vonatok szâguldottak Oroszorszâg
hômezôi felé, mikor a szabadsâgharc ismert és ismeretlen hô-
seinek ezrei keriilnek a blrôsâg elé s tôltik meg a bôrtônôk
cellâit. Ez az a kor, mely felszâmolja a forradalom intézmé-
nyeit, kozottiik a forradalmi tanâcsokat s ez az az idô, mikor
Kâdâr 1957-ben kétszer is kijelenti, hogy Nagy Imrének és
târsainak a hajuk szâla sem fog meggorbulni, ugyanakkor
1958-ban a bitôfâra kiildik ôket. Amolyan kvâzi-Râkosi rezsim-
mel âllunk szemben tehât, vagy ha tôrténelmi analôgiâkat ke-
resnénk, azt mondhatnânk, hogy amolyan Haynau-féle kisér-
let huszadik szâzadi vâltozatâval.

Mielôtt a mâsodik korszakrôl beszélnénk, magyarâzatot
kell adnunk arra a kérdésre, hogy miért volt szûkség mâ
sodik korszakra s miért nem folytatta Kâdâr azt, amit 1956.
november 8-ân elkezdett?

Kâdâr helyzete uralomrajutâsa ôta tobb volt, mint mize-
râbilis. November 4. utân eleinte még maga môgôtt tudhatta
a kommunista pârt legelszântabb és legmegrôgzôttebb mara-
dékât, az AVH még hâtramaradt, s alaposan megtépâzott né-
hâny egységét s persze elsôsorban az orosz megszâllô csa-
patokat, amelyek uralmânak egyetlen reâlis alapjât n5mjtottâk.
Ezeket a csapatokat Hruscsov kiildte Magyarorszâgra s Hrus-
csov tartotta ôket ott, aminek kovetkeztében Kâdâr az orosz

kormânyfô személyes lekotelezettje, sôt kiszolgâltatottja lett.



Ôszintén szôlva, ez nem is volt rossz vâlasztâs szâmâra, mert
Hruscsov hatalmi helyzete akkor a Szovjetuniôban meglehe-
tôsen erôs volt, mâr amennyire egy hatalmi helyzet erôs le-
het a szovjet diktatûrâban. Hruscsov ugyanis az ûj szovjet
arisztokrâcia és kôzéposztâly reprezentânsa, aki Leninnel és
Sztâlinnal ellentétben nem rombolni és felforgatni, hanem
prezervâlni és a status quo-t megôrizni akarta a beati possi-
dentes érdekeinek védelmében. Akârmennyire természetes
igény is ez egy olyan vezetôréteg részérôl, mely immâr ôtven
esztendeje a hatalom birtokosa, ez az attitude vette el a szov
jet kommunizmus forradalmi lendûletét — az elôadô vélemé-
nye szerint — mindorokre. Mindenki, aki olvasta Djilas klasz-
szikus konyvét, az "Ûj osztâly"-t, egyetért az elôadôval ezen
a ponton.

Kâdâr hel3'zete Magj'arorszàgon azonban korântsem volt
ilyen egyszerû. Nagyon jôl tudjuk, hogy 1948-at kovetôleg az
egész magyar politikai, kulturâlis és gazdasâgi élet személyi
vezetôrétege alapjaiban megvâltozott s a vezetô poziciôkat
mindenûtt egy Râkosi Mâtyâs âltal kreâlt ùj garda vette ât,
akik azôta is a hatalom birtokosai. Nagyon nehéz itt szâmo-
kat, kûlondsen biztos szâmokat mondani, de a forrâsok nagy-
jâbôl 80—100 ezer emberre teszik azok szâmât, akik a husos-
fazékhoz kôzel keriiltek a Râkosi-féle âtszervezés kôvetkez-
tében. Igy hât Magyarorszâgon is megalakult az "ûj osztâly",
mely azonban korântsem ûlt olyan biztosan a nyeregben, mint
szovjet elvtârsaik Lenin és Sztâlin hosszû évtizedekre nyûlô
véres uralma utân. Ez a târsasâg mindig csak tôrpe kisebb-
séget jelentett Magyarorszâgon, akik nagyon is érezték és tu-
datosltottâk az orszâg népének majdnem egyetemes gyûlole-
tét s akik hatalmuk egyetlen biztositékât az orosz katonai
megszâllâsban, az ÂVH brutâlis terrorjâban és a kommunis-
ta pârt abszolùt hatalmâban keresték és talâltâk meg. Mikor
ezek az emberek az elsô rémûlet elmûltâval râjottek arra,
hogy Kâdâr életre-halâlra elkôtelezte magât Hruscsovnak — s
mint az elôbbiekben lâttuk, ugyan mi mâst tehetett volna? —
s nem hajlandô arra, hogy a sztâlinista-râkosista môdszere-
ket Magyarorszâgon maradéktalanul restaurâlja, Kâdâr ellen
fordultak s ma Kâdâr nem az "ûj osztâly" hozzâjârulâsâval.



hanem az "ûj osztâly" akarata ellenére van hatalmon Buda-
pesten, ami még inkâbb kiszolgâltatta ôt — a szovjet kor-
mânyfônek.

Kâdâr mindent megtett, hogy a helyzeten vâltoztasson.
Régi sztâlinista nevek, mint Marosân, Dbgei, meg a tôbbiek
hamar eltûntek a porondrôl s azôta is âllandô személycserék
hirét hozzâk az ùjsâgok. Ûj és ûj, soha nem hallott nevek
dobôdnak fel s ûj és ûj személyek foglaljâk el a népidemok
râcia kulcspoziciôit, mind olyanok, akiknek nincs râkosista
mûltjuk s akikben Kàdâr reméli, hogy megbizhatik. Azt mond-
jâk, hogy eddig kb. 10.000 ember keriilt be Kâdâr Jânos jô-
voltâbôl vezetô poziciôkba, de az ûn. kôzép- és also-kâderek
ôriâsi tôbbsége még ma is eskûdt ellensége a Kâdâr-rezsim-
nek s csak immel-âmmal, vagy egyâltalân nem hajtjâk végre
azt, amit a Kâdâr-kormâny elrendel.

Talleyrand herceg mondta egyszer, hogy szùronyokkal
nagyon sok mindent lehet csinâini, csak éppen ûlni nem lehet
rajtuk sokâig. Maga Hruscsov is erre a belâtâsra juthatott.
mert 1959-ben elég hosszasan tartôzkodott Magyarorszâgon,
hogy a kâdâri dilemmât: hogy lehet ùgy kormânyozni, hogy
nincs megbizhatô hadsereg, nincs mindenhatô politikai rend-
ôrség, nincs megbizhatô pârttagsâg, de van tizmilliô magyar
az orszâg hatârain beliil, akik mélységesen gyûlôlik s megvetik
Kâdârt és kormânyzatât s politikailag veszélyes robbanôanya-
got képeznek a Kâdâr-féle bârsonyszék alatt. Ez a gondolat-
menet eredményezte a mâsodik korszak megnyitâsât, mely
egyszerûen politikai sziikségszerûség volt, melyet elodâzni to-
vâbb nem lehetett, éppen a nemzetkôzi status quo fenntar-
tâsa érdekében.

Minden jel arra mutât, hogy a magyar nép tômegeinek
megnyugtatâsât — minden politikai engedmény nélkiil — ùgy
akartâk elérni, hogy az életszinvonalat emelik. Az adott hely-
zetben a politikai rendôrség ûjjâszervezése a régi alapokon
aligha lett volna tanâcsos s annyit megengedhetiink, hogy ma
ga Kâdâr sem lehetett nagyon lelkes tâmogatôja ennek a
gondolatnak, mivel ôt is éppen eléggé megkinoztâk. A magyar
hadsereg 1956 ôta teljesen elvesztette megbizhatôsâgânak hite-
lét a szovjet vezetôk szemében, ennek komoly ùjjâszervezé-



sére, vagy akâr megerôsi'tésére sem keriilhetett sor. A sztàli-
nista meggyôzôdésû pârttagokat maga Hruscsov sem tudta tel-
jesen megfékezni, vagy éppen magâhoz édcsgetni a Szovjet-
uniôban, hogy remélhetett, vagy kovetelhetett volna ilyet Kâ-
dârtôl? Az életszînvonal emelése volt tehât az egyetlen ùl,
mely nyitva âllott az utolsô hatalmi bâzis megnyerésére, a
magyar nép tômegeinek kicngesztelésére, illetve arra, hogy a
kozhangulatot az ellenségesbôl legalâbb tolerânssâ szeliditse.

Az életszînvonal emelése

Az életszînvonal emelésére két ût âllott nyitva: a kiilke-
reskedelmi mérleg javi'tâsa, mâsrészt a belsô fogyasztâsi ja-
vak termelésének fokozâsa. A kiilkereskedelmi index hamar
kedvezô jeleket mutatott, mâr 1958-ban 5 szâzalékos ugrâs
volt tapasztalhatô az elôzô évek âtlagâhoz mérten s azôta is
âllandôan és biztatôan javult, hâla a magyar mérnokok szak-
tudâsânak s a magyar munkâs ûgyességének és szorgalmânak.
Minden adminisztrâciôs konfuziô és nyersanyaghiâny ellené-
re is majdnem ugyanez âlh'thatô az ipari termelésrôl is. Egyet
len teriilet volt, ahol Kâdâr minden erôfeszi'tése csôdot mon-
dott s ez a mezôgazdasâg termelési âga volt, ahol a magyar
parasztsâg egészséges ellenâllâsa kovetkeztében a helyzet nem
hogy stagnait, de âllandôan romlott. Ezen valahogy segi'teni
kellett, s Kâdâr ahelyett, hogy az egészséges paraszti kisbir-
tokrendszer felâllitâsâval igyekezett volna a helyzeten segiteni
mint azt Tito teszi, vagy legalâbb a jôindulatû tolerancia poli-
tikâjât kôvette volna, Gomulka példâja alapjân, ô a rossz ta-
nâcsot fogadta el. A rossz hely — az elôadô véleménye sze-
rint —Prâga volt és a rossz tanâcs a mezôgazdasâg erôszakos
kollektivizâlâsa, mely majdnem megmagyarâzhatatlan elem-
ként kerûlt bele a kâdâri belpolitika vonalâba.

Alig, hogy Kâdâr elbùcsùzott Hruscsovtôl, kis hir jelent
meg az ûjsâgokban, amit krilonben a FEC "News from Hun-
gary" cimû kiadvânya is lekozolt s ami akkor felkeltette a fi-
gyelmet. Ez a hir arrôl szâmolt be, hogy moszkvai irânyadô
kôrôk véleménye szerint a csehszlovâk kommunista pârt a jô-
vôben nagyobb érdeklôdést fog tanusitani a magyar problé-



mâk irânt, mint eddig, miutân két kôzép-eurôpai orszâg, mint
Magyarorszâg és Csehszlovâkia jobban megértik egymâs ne-
hézségeit, mint a Szovjetuniô, mely végeredményben a kelet-
eurôpai âllamok sorâba tartozik. Tudnunk kell itt, hogy mig
1956 ban Lengyelorszâg megmûvelhetô teriiletének csak 14 szâ-
zaléka volt kollektivizâlva s mig Magyarorszâgon ugyanakkor
csak 35 szâzalék, addig Csehszlovâkia mezôgazdasâgânak ko-
zel 90 szâzalékât kollektivizâlta 1956-ig s azôta a kollektivizâ-
ciôs folyamat vâltozatlanul tart. Kézenfekvô tehât, hogy Kâ-
dâr milyen javasiatot kaphatott tôlûk a magyar mezôgazda-
sâgi probléma megoldâsâra s a magyar parasztsâg ellenâllâsâ
nak sztâlinista môdszerek ûtjân valô letdrésére. Két hosszû
évig tartott, mig Kâdâr râjott, hogy az egész vâllalkozâs egy
mérhetetlen gazdasâgi és politikai fiaskô s azt eredményezte,

hogy az orszâg gazdasâgi ereje ma is a mezôgazdasâg fekélyén
keresztiil folyik el s azt a keveset, amit megkeresiink a kûl-
kereskedelem és az ipari termelés vâmjân, azt nagyrészben
elveszitjiik a mezôgazdasâg gâtjân. Az erôszakos kollektivizâ-
ciôt abba kellett hagyni, mint ahogy abba is hagytâk 1961 vé-
gén s 1962 elején, de ma az orszâg teriiletének kôriilbelûl 80
szâzaléka kollektivizâlva van, anélkûl, hogy a mezôgazdasâgi
probléma a legkisebb mértékben is megoldôdott volna s ma-
gasabb belsô fogyasztâs lehetôségére sor keriilhetett volna.

1962 elején ûjabb kisérletre mâr nem volt idô. A nemzet-

kozi politikai helyzet nagyot vâltozott, a nemzetkôzi status quo
elleni Vasfiiggony môgotti akciô, mely leginkâbb a szovjet—ki-
nai ellentét formâjâban mutatkozik, egyre kiélesedett. Eb-
ben a kiizdelemben EIruscsovnak nagyon is szûksége volt Kâ-
dârra, méghozzâ egy olyan Kâdârra, aki meglehetôsen bizto-
san âll a lâbân s a hazai kozvéleménynek legalâbb is a tole-
ranciâjât élvezi. Igy érkeztûnk el a harmadik fâzishoz, ami
mâr nem ùtkeresés, mint a mâsodik, hanem ùtkovetés, azaz
egy hatârozott politikai vonalvezetés, mely a magyar nép tô-
megeinek megszeliditésére irânyoïl s ha ez nem volt lehetséges
az életszinvonal gyors emelésével, hât azon az ùton, ami még
nyitva âllott Kâdâr szâmâra: a politikai és hangulati lâzitâsok
ùtjân. Ez a mai napig is kovetett periddus, mely amnesztiât
adott, ha nem is tùlsâgosan széleskorût, mely kikiiszôbolte

^ Magyar Talâlkozô Krônikâja



az osztâlyharc legcsûnyâbb jelenségeit, megkonnyitette az uta-
zâsi korlâtozâsokat, sûlyt helyezett a fogyasztâsi javak ter-
melésére s amely a kultûrâlis élet vonalân meglazitotta a kom-
munista diktatûra szoritâsât. Eltûntek az orosz egyenruhâk a
pesti utcâkrôl, igyekszik hâttérben maradni a rendôrség is s
mind Budapest, mind az orszâg egyéb vârosai és mûemlékei
a kbzfigyelem elôterébe keriilnek. Egy igen illusztris szerzô ir-
ta minderrôl a minap, hogy Kâdâr és târsai mâsok, mint Rà-
kosi és bandâja voltak. Ez a megâllapitâs l'gy helyes is, meg
nem is. Helyes, mert tényieg mâst és mâsként csinâlnak, mint
azt Râkosiék tették; ugyanakkor téves is a megâllapftâs, mert
a legfeleiôsebb poziciôkban ugyanazok tervezik és hajtjâk vég-
re, akik a Râkosi-rendszert is hi'ven kiszolgâltâk. A râkosista
belûgyminiszter Kâdârtôl a "velem van, ki nincs ellenem" Kà-
dârjâig hosszû az ùt, de mind a kettô ugyanaz az ember és
az emberek alapjâban véve nem igen vâltoznak. Nem ôk mâ
sok, hanem a kdriilmények mâsok s a koriilmények 1956. ok-
tôbere miatt vâltoztak meg.

A harmadik fâzis lazitâsai azonban nem csupân a hrus-
csovi status quot mentô kiilpolitika magyarorszâgi kényszer-
hajtâsai voltak. Kâdâr Jânos annâl sokkal ravaszabb ember,
semhogy félreismerte voina Hruscsov nehézségeit s ne tudta
volna, hogy a szovjet kormânyfô — ezért, vagy azért hama-
rosan eltûnhet a tbrténelem szinpadârôl. Mi volt a garancia
arra, hogy az ùj kormânyfô nem a sztâlinista vonalat fogja-e
képviselni, vagy legalâbbis kozelebb fog âllani ahhoz, mint
elôdje tette? Erre semmi garancia sem volt s Kâdâr tisztân
lâthatta sajât poziciôjânak ezt a végveszélyét. Kâdâr azonban
abban reménykedett, hogy egy ilyen fordulat bekovetkezése-
kor is fenn tudja majd tartani magât:

1. ha a magyar nép tomegei, a sztâlinizmustôl valô érthe-
tô irtôzâsuk kôvetkeztében inkâbb ôt tûrik el tovâbb mint-
hogy tijabb kommunista vezetôvel kisérletezzenek;

2. ha gazdasâgilag nem kizârolag a Szovjetuniôtôl fug-
giink és

3. ha Tito Jugoszlâviâjânak barâtsâgât és tâmogatâsât vâl-
tozatlanul biztosi'tani lehet. Ez magyarâzza meg a lazitâsok
kétségtelen tényét, ez magyarâzza meg azt az igyekezetet, hogy



Magyarorszâg kulkcreskedelini kapcsolatait es turistaforgal-
mât minden erôvel kiterjeszteni igyekszik nemcsak az ûn.
semleges orszâgok, de a Nyugat felé is. Ez vet fényt a nem-
zetkozi szalonképesség majdnem minden kétségbeesett kere-
sésére a Kâdâr-rezsim részérôl, mely sok feliiletes nyugati
szemlélô szemében lassan eléri a politikai reorientâciô kere-
sésének mértékét és tiineteit. Tény az, hogy 1963-ban elôszôr
jelenik meg a kiilkereskedelmi partnerek listâjân Nyugat-Né-
metorszâg is, mindjârt a Szovjetuniô és Csehszlovâkia utân,
amit a legutôbb megkôtott nyugatnémet—magyar kereske-
delmi szerzôdés is dokumentâl. Ami meg a politikai szalon
képesség keresését illeti, nincs jobb példa râ, mint Magyar
orszâg jelenlegi hatalmasainak sziszifuszi igyekezete, hogy az
Egyesiilt Nemzetek portâjân rendezzék szénâjukat, ami — az
amerikai liberâlis kiilpolitika és a yaltai status quo egyes erôi-
nek ôsszejâtszâsa folytân — 1962 végén be is kovetkezett.

Egyes feliiletes nyugati szemlélôk mâr kûlpolitikai re
orientâciô keresésérôl beszéltek s még sajât soraikban is vol-
tak tobben, akik ùgy érezték, hogy valamiféle dialôgus meg-
nyitâsâval, kôlcsônôs kozeledés ùtjân valami politikai modus
Vivendi lenne kialakithatô. Egy modus vivendi, mely az elvi
âllâspontokbôl a maximumot igyekezne megôrizni, ugyanak-
kor viszont kénytelen-kelletlen tudomâsulvenné a tényleges
politikai erôviszonyokat s sziikségképpen szâmolna azzal, hogy
a hatalmon levô, s a State Department-i divatos jelszôt hasz-
nâlva ûn. "jô" kommunistâkkal târgyalna s ezùton kisérelné
meg a magyar nép sorsânak mielôbbi enyhftését.

Ami a kérdés érdemét illeti sine ira et studio, a yaltai
status quo érdekeit szem elôtt tartva eléggé nyilvânvalô, hogy
egy ilyesfajta sikeres prôbâlkozâs csak annak az eredménye
lehetne, ha a status quo fenntartâsa céljâbôl ilyen megâlla-
podâs a status quot fenntartô hatalmak szâmâra elônyt jelen-
tene. Miutân az amerikai kûlpolitikai megnyilatkozâsok oda
mutatnak, hogy a State Department ilyen prôbâlkozâsok sike-
rét — akârmilyen semmitmondô eredménnyel is jârnânak —
lelkesen ûdvôzolné (s itt gondoljunk csak arra a nagy ame
rikai sajtôlelkesedésre, ami az ûn. budapesti—vatikâni, igazân
semmitmondô megâllapodâst ûnnepelte), arra kell kôvetkez-



tetnûnk, hogy az amerikai status quo partner ùgy reméli, hogy
egy valamiféle megoldâs a yaltai status quo fenntartâsât elô-
segi'tené.

Teg3Auk most félre azt, amit bevezetôben rnondtunk,
t.i., hogy a yaltai status quo dnmagâban véve eltiinésre l'télt
politikai phenomenon, mely inkâbb elôbb, mint utôbb mind-
orôkre al fogja hagyni a torténelem szinpadât, s ebbôl kovet-
kezôleg és ezen az alapon mindenféle megegyezés a Kâdâr-
rezsimmel csak efemer jelentôségû lehetne, melyet az ûj neni-
zetkôzi rend kialakulâsa, s egy vilâghatalmi poziciôba keriilt
Eurôpa feltétienul elsôpdrne a yaltai status quo tobbi viasz.
bâbuival egyiitt. Felejtsùk el azt is most egy idôre, hogy egy
ilyen sikeres prôbâikozâs jôvâ aligha tehetô kârokat okozna
az emigrâciôba szorult magyarsâg maximalista, eivi âllâspont-
jân, mert mint Deâk Ferenc l'rta, amit nyers erôszak vesz el a
nemzettôl, azt az idô mûlâsa és a jôszerencse mindig vissza-
téritheti; de amirôl onként lemond, azt soha tobbc vissza
nem nyerheti.

Tegyiik mindezt most félre s nézzuk meg, vajon a mâsik
status quo partner, Moszkva s maga a Kàdâr-rezsim, mely
szûkségképpen is csak puszta visszhangja a szovjet nagypoli-
tika képviselôinek, vajon ôk a nemzetkôzi status quo fenntar-
tâsa szempontjâbôl az amerikaiakhoz hasonlôan ftélik-e meg
a helyzetet s lâtnak-e valami pozitivumot egy sikeres modus
Vivendi kérdésében? Ma mâr tobb, mint két és fél éves huza-
vona utân mindenki elôtt nyilvânvalô lehet, hogy ôk csak ad-
dik lâtnak pozitivumot az ilyen prôbâlkozâsokban, mig az a
nyugati emigrâciô Kâdâr-ellenes visszhangjât csô'kkenti, de
odâig aligha, mely lényeges engedmények tételelére kôtelezné
ôket. J6I tudjuk, hogy otthon a helyzet nagyot javult. Azt is
tudjuk, hogy a rendôr-terror majdnem észrevehetetlenné cson-
desedett, a kabarék és az eszpresszôk kozonsége vigan ûz tré-
fat —bizonyos keretek kôzott —még a hatalmon lévô politi-
kusokkal is. Mindezt tudjuk, s mégis azt kell mondanunk,
hogy sok minden megvâltozott, ami rendkivul kellemes és a
mindennapi életet messze elviselhetôbbé teszi, mint az 1956
elôtt volt, s mindennek valamennyien nagyon-nagyon ôrùlunk;
ugyanakkor az elôadônak azt is meg kell mondania, hogy



minden igyekezete ellenére sem tudott egyetlen olyan jelensé-
get talâlni, ami Kâdârék részérôl lényeges elvi alapon allô ki-
bontakozâs kérdésének jegyeként lenne szâmontarthatô. Ilyen
jelenség egyszerûen nincs. Ami tôrtént — s nevezzûk azokat
lazitâsnak — feltétlenûl megmagyarâzhatô a hruscsovi politi-
ka zsâkutcâjâval, melyrôl az elôbb mâr szôltunk. De vizsgâl-
juk meg Kâdârék intenciôit tiizetesebben.

Kennan professzor, a Princeton Egyetem neves tanâra és
az Egyesûlt Âllamok volt belgrâdi nagykôvete érdekes cik-
ket irt a "Foreign Affairs" 1964. januâri szâmâban. Kennan
azt âllitja, hogy a Vasfiiggôny môgott az erôviszonyok alap-
jaiban megvâltoztak. A hatalom mâr nem Moszkva kezében
ôsszpontosul egyediil, hanem policentrizâlôdott, azaz szétosz-
tôdott s ma mâr tobb hatalmi kozpont van, nemcsak eg>',
mint az otvenes évek végéig volt. Egyik ilyen hatalmi koz
pont Budapest is. Ezek az orszâgok — fûzi tovâbb Kennan a
fejtegetést —, sok mindent megtehetnek, de sok mindent nem
tehetnek meg. Nem vâlhatnak ki a Varsôi Egyezménybôl, nem
sziintethetik meg a kommunista part egyeduralmât, nem kô-
vetelhetik hangosan a szovjet csapatok kivonâsât, de ezen fe-
liil és tûl sok mindent megtehetnek, amirôl annakelôtte âl-
modni sem mertek volna s belsô ugyeiket nagyjâban és egészé-
ben meglepô ônâllôsâggal intézhetik, kiilkereskedelmi és kul-
tùrâlis iigyeiket is ideértve.

Ne vitassuk Kennan professzor tételét, sot fogadjuk el
azt. Ahelyzet alakulâsa kôvetkeztében valôban tôbb hatalom
gyakorlâsâra nyilik tér Budapesten, mint annakelôtte. Ugyan-
akkor azonban fel kell tenniink a kérdést: ha ez tényleg îgy
van s ha Kâdâr tényleg ôszintén keresne valamiféle stabi-
lizâciôt, sajât jôlfelfogott érdekében is, miért nem foganatosit
— most és azonnal — olyan kézenfekvô intézkedéseket, me-
lyeket a népidemokratikus rendszer fenntartâsa mellett is fo-
ganatositani lehetne?

Yalta bukâsa felé

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost abban, ha van policent-
rizmus, hogy végre egyszer széleskôrû és széles amnesztiât
hirdessen, feltételek és kivételek nélkûl, ami végre lehetôvé



tenné, hogy a sokat szenvedettek valamennyien visszatcrhes-
senek a mindennapi életbe?

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost, hogy lebontassa az ôr-
tomyokat és szogesdrotokat, a Vasfûggôny e gyûloletes és szé-
gyenteljes jeleit az osztrâk—magyar hatâr mentén?

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost abban, hogy rendet te-
remtsen a magyar mezôgazdasâgi dzsungelben s megsziintes-
se ezt a fâjô, sùlyos sebet a magyar gazdasâgi élet testén?

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost abban, hogy visszaadja
az egyhâzak hitéleti és onkormânyzati szabadsâgât? Miért nem
sziinteti meg az eg>'hâzugyi hivatalokat, miért nem âllft fel
egy vallâsiigyi minisztériumot, mely az ellenôrzést legfelsôbb
sikon kezében tarthatnâ, ugyanakkor azonban az egyhâzak hit
életi és onkormânyzati szabadsâga biztosltva lenne? A leg-
utôbbi un. vatikâni megâllapodâs legkirivôbb bizonyitéka a
kâdâri nemakarâsnak ezen a téren ...

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost abban, hogy egy ész-
szerûbb és modernebb âr- és bérpolitikât folytasson?

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost abban, hogy azonnali
hatâllyal megszûntesse azt az intézményes tomeggyilkossâgot
ami az abortusz-rendelet kovetkeztében ma Magarorszâgon fo-
lyik, s mely ma mâr tragikus méreteket oit?

Mi akadâlyozza meg Kâdâr Jânost abban, hogy a lenini
kâté alapjân szôt emeljen a româniai magyar kisebbség alap-
vetô emberi jogainak lâbbaltiprâsa ellen? Jottek hirek ame-
lyek szerint Sik Endre kiiliigyminiszter lemondâsa ezzel a kér-
déssel âllott szoros osszefûggésben. Mindez nem elég, a fele-
lôsség vâltozatlanul Kâdâré s éppen a lenini elvek alapjân
minden oka és joga meg volna, hogy ez ellen nyiltan és fél-
re nem érthetôen tiltakozzék.

Ha el is fogadjuk Kennan fejtegetését, hogy az orosz csa-
patok kivonâsânak kérdése, a varsôi paktum ligye és a sza-
bad vâlasztâsok tartâsânak eshetôsége a nemzetkôzi politika
vonalâhoz tartozik, az elôbb felsoroltak azonban kétségtele-
niil Magyarorszâg belûgyei, melyeket most és nyomban orvo-
solni lehetne, a népidemokratikus rendszerben is, ha Kâdâr
valôban azt a kibontakozâst keresné, amiben idekint egyesek
hisznek.



Hogy mindez nem tortént meg idâig — s aligha tôrténik
meg a legkozelebbi jovôben — csak egyféleképpen magya-
râzhatô: Kâdâr és kormânya nem akar semmiféle modus vi-
vendit talâlni, nem akarja a legkisebb engedményt sem tenni
s ha akar konszolidâciôt, a kommunista pârtdiktatûra konszo-
lidâciôjât akarja Magyarorszâgon. Ezért van mindenféle prô-
bâlkozâs modus vivendik keresésére eleve halâlra itélve, még
akkor is, ha a yaltai status que nemzetkôzi rendje fennmarad-
na meg néhâny évtizedig, noha meggyôzôdése szerint még a
hâtralévô évei is erôsen meg vannak szâmlâlva. Moszkva és
Kâdâr az ilyen fajta kibontakozâst egyszerûen nem tartja lé-
nyegesnek a yaltai status que fenntartasa érdekében.

A mùlt év oktôberének kozepén olyan esemény kôvetke-
zett be, mely jùliusban még erôsen valôszinûtlennek lâtszott;
Hruscsov, a magyarorszâgi rendszer fôtâmasza, kegyvesztetté
vâlt. Aligha kétséges, hogy a jelenlegi prezidium csak âtme-
neti uralmi helyzetet teremtett Moszkvâban, mint Malenkové
volt Sztâlin halâla utân. Majd, ha leullepedett a hruscsovi
rendszer ôsszeomlâsa âltal keletkezett porfelhô, ùjra tisztâb-
ban lâthatunk, de bizonyos kôvetkeztetéseket mâris levonha-
tunk mind a vilâgpolitikai helyzet, mind a magyarorszâgi fej-
lôdés szempontjâbôl.

Hruscsov bukâsânak kôzvetlen oka kétségtelenul tervbe-
vett njmgatnémetorszâgi lâtogatâsa volt, ami nemcsak az ame-
rikaiakat rémitette meg (gondoljunk a New York Times és
târsai fanyar vezércikkeire), de megrémitette a moszkvai sta
tus quo kôrôket is, mert egy német rendezés ônmagâban vé-
ve a yaltai status quo feladâsât s Eurôpa szukségszeru fel-
szabadulâsât jelentené. S miért szânta râ magât erre az az em-
ber, akit, mint lâttuk, a status quo erôi emeltek hatalomra s
tartottak vezetô pozicioban tobb mint ti'z éven ât? A felelet
ma mâr eléggé vilâgos: az a dilemma, amibe a szovjetorosz
politika kerûlt azâltal, hogy mi'g a status quo tengelyének
egyik végét tartja a kezében, ugyanakkor, mint kommunista
forradalmi âllam, a marxista-leninista elmélet kényszerîtô pa-
rancsa szerint a vilâghatalom megszerzésére kell tôrekednie.
Mindaddig, mig a Szovjetuniô volt az egyetlen nagyhatalom a
Vasfiiggony môgott, ez a helyzet fenntarthato volt s a status



quo ezernyi elônyét élvezô szovjetoroszok szîvesen el is hi-
hették — hogy a vilâghatalomért hâborût vîvni nem kell, az
amùgyis az ôlûkbe hull a kapitalista hatalmak tehetetlensége,
rovidlâtâsa és bakiovései folytân. Az idô ôket lâtszott igazolni
s ôk mint beati possidentes, rengeteg idôvel rendelkeztek.

Mindez egyszerre illuzôrikussâ vâlt, mikor Kîna megjelent
a porondon s helyet kovetelt a maga szâmâra a nap alatt. Kî
na szâmâra semmit sem jelent a status quo, melyet Yaltâban
fabrikâltak, mert abbôl ô kimaradt es helye sem lehet az
amerikai—orosz hatalmi tengely rendszerében. Kinânak nincs
ideje vârni, mert Kîna éhes, Kîna fâzik és Kîna forradalmâ-
nak olyan fâzisâban van, mint az orosz volt a hùszas évek
kozepén, amikor a szovjet rendszer még mindig szuronyokon
ûlt s ellenforradalmârokat kutatott minden âgy alatt. Kîna a
vilâg legnépesebb âllama s vezetôi ma a vilâg legdoktrinérebb
sztâlinistâi, akik a leninista-sztâlinista kâté alapjân kôvetelik
az eredeti forradalmi vonal kovetését s a koegzisztencia
értsd alatta a yaltai status quo — azonnali feladâsât. S mikor
Hruscsov nem mutatott hajiandôsâgot arra, hogy kényelmes
poziciojât feladja, a kînai—szovjet ellentét rendkîvûli mérté-
kig kiélesedett s mâr-mâr a vilâg kommunista pârtjainak egy-
ségét fenyegette, ami pedig Moszkvânak a sûlyt és jelentôsé-
get adja ahhoz, hogy a Washignton—Moszkva tengely egyik
tényezôje legyen. Ebbôl a problémâbôl akart Hruscsov vala-
hogy kilâbalni valamilyen ùj nemzetkozi érdekcsoportosîtâs-
sal, s ez volt az, ami a vesztét okozta.

Joggal kérdezhetjiik: mi lesz most? Erre teljes bizony-
sâggal csak a tôrténelem legfôbb Ura és Mestere, a Minden
hato vâlaszolhatna. Az azonban nyilvânvalô, hogy a yaltai sta
tus quo mindenképpen a végét jârja. Ha az ùj moszkvai veze-
tôség az amerikai vonalat vâlasztja, Kîna keresni fogja a lehe-
tôséget, hogy harmadik vilâgtényezôt hozzon létre, s De Gaulle
— akinek Franciaorszâgât 1958-ban kizârtâk annak lehetôsé-
gébôl, hogy a tengely amerikai végén méltô helyet biztosîthas-
son maga és Eurôpa szâmâra — mâr kézzelfoghatô jelét ad ta
annak, hogy azonos vonalon mozog. Ha viszont Moszkva a kî
nai vonal mellett dontene, ez onmagâban véve is végetvetne
a yaltai status quonak, mert Amerika nem fogadhatja el a ten-



gely hâromszogesi'tését anélkûl, hogy a négyszôgesitéshez, azaz
Eurôpa bevonâsàhoz teljesértékû partnerként hozzâ ne jârul-
na. Akâr l'gy, akâr ùgy, a j'altai épi'tmény osszedûlését semmi
meg nem akadâh'ozhatja, akârmennyire is krokodilkônnyeket
hullatnak érte a State Department egyes kiilpolitikai teo-
retikusai.

Mi lesz most?

Mi lesz most otthon? Érdekes olvasni a FEC "News From

Hungary" november 20-1 szâmât a Hruscsov bukâsât kdvetô
budapesti hangulatvàltozâsrôl. Mikor Hruscsov bukâsa oktô-
ber 15-én a késô est! ôrâkban elterjedt Budapesten, a buda-
pestieket nagy izgalom fogta el s a hir rendkhdâl felizgatta a
kedélyeket. Ezt igazan meg lehet érteni: van mitôl félniûk. A
kovetkezô napokban a derulâtôbbak ûgy itélték meg a hely-
zetet, hogy "lényeges vâltozâs" (értsd rosszabbodâs) nem lesz.
Mindenki ùgy érezte, hogy a sztâlinista terror nem térhet visz-
sza. A jelenlegi hangulatot ma a talâlgatâs jellemzi. Biztosra
veszik, hogy a jelenlegi hatalmi elrendezôdés Moszkvâban csak
âtmeneti s a moszkvai kép elôttùk is homâlyos még. Kâdâr
sorsât is felhôsnek jellemzik. A bizonytalansâg érzete ûjra
visszalopôzott otthon a szivekbe.

Atmenetileg nem sole vâltozâst vârhatunk, noha Kâdâr ùn.
"ellenâllâsa", amit a New York Times a minap oly lelkendezve
bejelentetett, igen tiszavirâg életûnek bizonyult: mâr a râ-
kovetkezô napon kiadott hivatalos kommùniké teljesen a
moszkvai notât hùzta s Hruscsov csak egy mellékmondatot
kapott benne.

Ha a moszkvai rezsim az amerikai vonal s a yaltai status
quo fenntartâsât vâllalja s a kinai kôveteléseket visszautasit-
Ja, a jelenlegi âllapotok ideig-ôrâig tovâbb fennmaradnak,
mindaddig, mîg a nagyhatalrni viszonyok erôs vâltozâsa egy
politikai ùjrarendezést ki nem erôszakol s ebbôl az ùjra-
renlezésbôl Kozép- és Kelet-Eurôpa szovjetmegszâllta részei
semmiképpen ki nem hagyhatôk: a vilâghatalmi poziciora visz-
szaemelkedni vâgyô és visszaemelkedô Eurôpa elemi érdeke
koveteli meg ezt.



Ha azonban a moszkvai vonal pârhuzamosul a ki'naival,
a helyzet mâr a kozeljovôben kritikussâ vâlhatik nemcsak Ma-
gyarorszâgon, hanem a tobbi Vasfiiggony mogotti âllamokban
is. Vajon lehet-e még egyszer ezeket az âllamokat a Moszk-
va—Peking tengely vasmarkâba szoritani s arra kényszerîteni
ôket, hogy ùjra adôzzanak egy jovôbeli târsadalomcrt, amely
legjobb meggyôzôdésûnk szerint mindig csak utôpiai marad?
Ebben az esetben Kâdâr hamarosan el fog tûnni, de a problé-
ma megmarad, melyet az ûj kommunista nagysâgnak kell
majd megoldania, ha ugyan van râ megoldâs. Ôszintén szôlva
nem is hissziik azt, hogy Magyarorszâgra és a tobbi csatlôs-
âllamra ùjra râ lehetne hûzni a bilincset s Kôzép- és Kelet-
Eurôpa mégsem Tibet, ahol ki lehetne szisztematikusan irtani
az ellenâllô Iakossâgot, ahogy azt a ki'naiak tették és teszik a
tibeti hegyek kôzdtt.

Itt és ekkor egy ilyen fordulat alkalmâval lenne nagy
jelentôsége egy céltudatos, okos és erélyes amerikai kulpoliti-
kânak, hogy kihasznâlja ezt a helyzetet és eiôsegitse, hogy Ma-
gyarorszâg és a tobbi csatiôsâllam a kényszerûség erejének
sûlyâra visszatérhessen az eurôpai kozosségbe. Itt és ekkor
lenne nagy jelentôsége egy modus vivendi keresésének,
hogy felsegi'tsûk ezeket az orszâgokat az elsô lépcsô-
fokra ahhoz, hogy mâsodik lépésként kiléphessenek végre a
szabadba, ahonnan a yaltai status quo ôket annyi ideje mes-
terségesen kizârta.

Ilyen amerikai kiilpolitika azonban nincs és 1968-ig nem
is lehet. Nagyon valôszinû, hogy ha az esemény a kozeljovôben
kôvetkezne be, az eurôpai kiilpolitika még képtelen lesz az
amerikai kiilpolitika hiânyât sûlyban és jelentôségben helyet-
tesiteni. Az erôviszonyok teljesen cseppfolyôs âllapotban van-
nak, s félô, hogy a krizisallapot eredményeképpen nchéz na-
pok vâmak rânk itt is és otthon is az elkovetkezô évek sorân.
S a keresztény ember magâtôl értetôdô optimizmusa mon-
datja az elôadôval, hogy az emberi ostobasâg és tehetetlenség
olyannyira ôsszekûszâlta a vilâghelyzetet, hogy ebbôl mâr csak
az Ûristen talâlhat kiutat, s ôszintén oriil, hogy mâr idâig el-
jutottunk.

Metternich hercegrôl mondjâk, hogy mikor 1848. mâr-
ciusâban Bécsben kitort a forradalom s palotâja ablakâbôl



nézte a lâzongô tomeget, csak annyit mondott: "Les rêves pas
sent la réalité rest." Elmùltak az âlmok s megmaradt a

valôsâg.
Az elôadô véleménye szerint a yaltai status quo omladozô

épiiletcben s majd az épiilet romjain sok amerikai politikus
ugyanezt hamarosan és ôszintén megismételheti. Mert a Yal-
tâban és Potsdamban felépftett légvâr osszeomlôban van s
maga alâ temeti hùsz év minden emberi kmlôdâsât és gyot-
relmét, amit erôszakolt felâlh'tâsâval és fenntartâsâval az
egész vilâgnak s benne Magyarorszâgnak okozott.

☆ ☆ ☆

Gvékény&sy Gv. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk kôszônetet
mond Pogàny Andrâs dr. elôadâsâért, majd a tanâcskozâsi
elnok tisztét Hokky Kàrolynak adja ât, aki a jelenlévôk iid-
vozlése Litân Béldy Béla dr.-t kéri fel elôadâsânak megtar-
tâsâra.

MEGVALTOZIK-E, vagy mennyiben vâltozik meg
AZ ÛJABB ESEMÉNYEK KÔVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÂG ÉS A SZOVJET BLOKK
KÔGAZDASÂGI VISZONYA A NYUGATTAL?

Béldy Béla dr. azzal kezdi, hogy a cimben foglalt bonyo
luit kérdéssel kapcsolatban megprôbâlja azzal a logikus logi-
kâtlansâggal ismertetni véleményét, amely egy vélemény a
sokezernyi vélemény kôzlil — amit ez a kérdés megkoyetel.
Mert az egyenlet, amit szeretne majd megoldani, annyi isme-
retlent tartalmaz, ahâny kérdôjellel kiizd a mai vilâg a hir-
telen vâltozâsok sodrâban.

Két tényezôt azonban — szerinte — eléggé ismeretesnek
vehetiink. Az egyik az Europai Kbzos Piac és a NATO agoni-
zâlô harca az életbenmaradâsért, a mâsik a KGST, a Szovjet-
blokk ellen-"kôzôs piacânak" ùjjâéledése.

De Gaulle politikàja

Amikor De Gaulle kigolyôzta az egységes europai kaszinô-
bôl Angliât, az egységes europai kôzos piac âlma hirtelen ke-
serves felébredéssé vâltozott. Hogy De Gaulle magânerzelmei



milyen mértékben szerepeltek ebben a dontésben, csak sej-
teni, esetleg megbocsâtani lehet. Nem szereti az angolszâszo-
kat. Talân hâborûs kisebbrendûségi érzésébôl, vagy taktikai fi-
lozôfiâja miatt, de tény az, hogy az angol tagsâgra dobott fe-
kete golyot tulajdonképpen Amerikânak szânta. El lehetne vi-
tatkozni azon, hogy indokolt-e ez az arisztokratikus kaszinôi
gesztus, vagy sem, de erre nem igen van idônk. A tény az,
hogy Anglia és vele egvôitt még hat eurôpai âllam, valamint
a Commonweaith politikailag talân kissé epileptikus, de gaz-
dasâgilag nagyon reâlisan jôzan csalâdja kimaradt a kozos
Europa épftésébôl. k4aradt a Belsô 6. De Gaulle nyilvân ùgy
gondolta, hogy ebben a szûkebb udvarban a gall kakas tud
leghangosabban kukorékolni, ami mindezideig l'gy is tortént
Csakhogy a kakasok nemcsak kukorélkolnak, hanem uralkod-
nak is hâremiik felett és ebben a de gaullei kakas elszâmf-
totta magât. Nyugat-Németorszâg mâr Adenauer alatt is, pla
ne Erhard ôta, olyan iramban tort elôre az ipari produkciô
terén, hogy ennek a kôzgazdasâgi csodânak realitâsât nem
lehet sovén francia indulôkkal tûlkukorékolni. Adenauer mé^^
valamennyire alâtâmasztotta a gall reményeket, amelyek az
"egyesiilj és uralkodj!" elve alapjân szokkentek bimbôba, de
Erhard nagy realista és mâr akkor is, most pedig kiilonosen
a valôsâgot ragadja ustôkén. Ki mit tud? — ez a revâns mo
dem vâltozata, ami a német népben dntudatlanul él.

Mâsszôval: De Gaulle azzal, hogy az orok kiegyensùlvozâs
tôrténelmi szerepét betôltô Angliât kizârta az eurôpai egység-
bôl, olyan versenytârssal maradat egyediil — fôleg Erhard
személyében —, aki nemcsak akarja, de egyre mûvészibben
jâtssza is a prim-hegedût. De Gaulle — Angliâval egyiitt
a kiilôn francia érdekeket is kigolyôzta Eurôpâbôl.

Ennek kovetkezménye egy meglehetôsen megosztott Ko
zos Piac lett. Nyugat-Németorszâg és a Benelux-âllamok majd-
nem hogy kiilon blokkot alkotnak Franciaorszâggal és imitt-
amott — a pillanatnyi nehézségei szerint ide-oda tikktak-
kolô — Itâliâval szemben.

A legnagyobb baj a mezôgazdasâgi téren van. Mig a tôbbi
négy orszâg inkâbb importôr, s ebbe a helyzetbe — legalâbbis
egyelôre — beletôrôdtek, a nyugat-németek és franciâk igye-



keznek a maguk részben elavult, részben oxigén-sâtor alatt
nehezen lélegzô mezôgazdasâgukat — fôleg belsô okok
miatt — védeni. Mâsszôval: nem hajlandôk olyan vâmtarifa-
kedvezményezre, amelyek agrârtermelésuket vagy elsorvasz-
tanâk, vagy még tobb âllami segélyezés belepumpâlâsâval va-
lôban luxus-termeléssé alakitanâk ât. A drâma most érte el

a csùcspontjât. De Gaulle igazi francia tradiciôval deklamâl a
szmpadon, Erhard viszont inkâbb hallgat, de ennek baljôs szi-
nezete van. De Gaulle legutôbb, oktôber végén odâig ment,
hogy tâjékoztatâsi miniszterén keresztiil kijelentette: a mezô-
gazdasâgi egyuttmûkodés egyùttal az eurôpai egyùttmûkodés
prôbakove is. Ha a franciâk nem kapnak megfelelô tarifa-
kedvezményt, kilépnek a Kôzos Piacbôl. Ez a fenyegetés
— mégha csupân taktikai okokbôl hangzott is el — egycsa-
pâsra kôddel toltotte fel a Kozos Piac eredetileg tiszta légkd-
rét. Az orok barâtokbôl, az eg>'séges eurôpai kôzgazdasâg
egykori bajnokaibôl veszekedô versenytârsak lettek. A njm-
gat-németek csak egy foldmûvelésiigyi miniszteri szôvivôn ke
resztiil vâlaszoltak, méghozzâ mindossze ennyit: De Gaulle
elnëk csak magânak art, ha Franciaorszâg kilép a Kôzôs
Piacbôl."

Azôta tôrtént ugyan valamelyes, igen fonnyadt kôzele-
dés, de a kérdés lényegét nem oldottâk meg. Ez viszont sô-
tét ârnyékot vet a nemsokâra kezdôdô genfi altalânos vam-
konferenciâra, amelyet kezdeményezôjérôl "Kennedy-menef -
nek ismer a vilâg.

Ekôzben a Belsô 6 tagjai, kiilôn-kulôn lihegve futnak a
szocialista orszâgok ûzletei utân", ahogy egy szovjet szakem-
ber megjegyezte. Elég utalni De Gaulle meglepô lépesére,
amellyel Vôros Kinât elismerte. Ez részben Amerika-ellenes-
nek lâtszik az ùj koreogrâfiâjû francia négyesben, részben és
fôleg azonban a kinai ûzlet megszerzésére irân3mlt, amelyben
meg akarja elôzni a sokkal merevebb Amerikât. De azt is tud-
juk, hogy De Gaulle 800 milliô dollâros ârucsere uzletet kô-
tôtt a Szovjettel s abbol 45 szazalekot 5 evnél hosszabb le-
jâratù hitelre, amitôl eddig a Nyugat, csendes egyetértésben,
szigorùan tartôzkodott. A szovjet blokk tôbbi âllamâval is
folynak kereskedelmi târgyalâsok, ha nem is hosszûlejâratû
hitelnyùjtâs alapjân, de ezt sem tudjuk biztosan. Maga Ame-



rika is ott âll, hogy a româniai nag>'szabâsù âruprogram utân
— Magyarorszâggal is véglegezzen egy szintén nagyszabàsû ke-
reskedelmi megâllapodâst.

A KGST

Mârmost ezzel az egyéni érdekeiért futô, széttagolt kdzos
piaccal szemben âll a szovjet tômb KGST-je, a Kozos Gazda-
sâgi Segitség Tanâcsa, amely mâr Hruscsov idején lelerôsi-
tette tevékenységét. Ott, persze, konnyebb az egyetértés, az
ôsszehangolôdâs, mert a Szovjet vezényli a Szimfôniât. Ha
ma mâr nem is sztâlini okollel veri a nagydobot, de crescendo-
ban és igy talân kissé hatékonyabb is.

Éppen ezért a KGST-nél mâs a helyzet. A tagâllamok
most mâr meglehetôsen sok szabadsâggal rendelkeznek kiil-
kereskedelmi téren, bâr kiilforgalmuk nagyobb része egymâs
kôzt bonyolôdik le. De a kemény valuta szerzésének kénysze-
re megengedi, sot elômozditja a Nyugattôl valô kereskedel-
mûket is. Ellenben: amfg a Kôzôs Piac csak kereskedelmi és
valamelyes bizonyos szociâlis és kbzigazgatâsi egység megte-
remtésére torekszik, addig a KGST sokkal masszivabb ennél;
a kozôs, tervezett termelési egység alapjân âll. A Kozos Piac-
ba is vannak ugyan ilyen âlmok beépitve, de ezek teljesiilése
még a mezôgazdasâg koordinâlâsânâl is nehezebben képzelhe-
tô el.

A KGST egyre szorosabban épfti ki a szakositâst, vagyis
az egyes tagâllamok termelési hozzâjârulâsât az egészhez. Is-
meretes, hogy pl. a magyarorszâgi, kitûnô nemzetkozi liirnév-
nek drvendô râdiôgyârtâst Bulgâriânak ajândékoztâk. Magyar-
orszâgon ezzel — egy székesfehérvâri uzem kivételével — gya-
korlatilag megszûnt a râdiôgyârtâs és igy régebbi készulékek
alkatrész-pôtlâsa és a bolgâr râdiôk gyatra minôsége meglehe-
tôs importra kényszeriti hazânkat.

Mivel a KGST egyre erôsebbé vâlô tevékenysége még
Hruscsov idején kezdôdott, amikor Koszigin, mint elsô mi-
niszterelnôkhelyettes volt ennek elômozditôja, feltehetjûk.
hogy ez a folyamat tovâbbfejlôdik.

Mârmost, a 64.000 dollâros nagy kérdés az: a Szovjet ûj
urai, Brezsnyev pârt-fôtitkâr és Koszigin miniszterelnok ûj



irânyt jelentenek-e a N5aigattal szemben, vagy sem? Mâs-
szôval: mennyire vâltozhatik meg a szovjet blokk kôzgazdasâ-
gi kapcsolata a Nyugattal — kizârôlag az oroszorszàgi hata-
lomcsere kovetkeztében?

Rettentô nagy kérdés ez, amely ebben a fâzisâban majd-
nem megvâtozhatatlan. Tulajdonképpen csak jôsolni lehetne,
amitôl azonban a kôzgazdâsz ôszintén visszariad. Mégis; van-
nak tények és vannak emberi profilok, amelyekre lehet vala-
melyest épiteni. Persze, vannak politikai-ideolôgiai komplikâ-
ciôk is, amelyek igazoljâk, hogy ezt a kérdést csak logikus
logikàtlansâggal lehet megkozeliteni.

Mivel a kôzgazdasâgi politikât is emberek csinâljâk, elô-
szor vegyiik talân a két ùj szovjet-vezér emberi profiljât bonc-
kés alâ.

Brezsnyev tipikusan politikus. 58 éves. 17 éves korâban
kezdte a kurszki mezôgazdasàgi technikumban értelmiségi pâ-
lyafutâsât, majd 25 éves korâban a kamenszki ukrân vâroska
(amely késôbb Dnyeprodzserdzsinszk ipari kôzpontta vâlt)
kohâszati fôiskolâjâra iratkozott be, ahol 29 éves korâban
végzett. Tehât kohômérnok, de pâlyafutâsa majdnem tisztân
politikai. Hruscsov kedvence volt és egyideig a Szovjet elno-
keként is szerepelt.

Koszigin, a 60 éves ùj miniszterelnôk 18 éves korâban
szovetkezeti iskolâba iratkozott be, amelyet 20 éves korâban
fejezett be. Felsôfokù képzettségét csupân 12 éwel késôbb
szerezte meg Leningrâdban, amellyel élete kûlônben is szoro-
san osszeforrt, s textilipari mérnôk lett. Ettôl kezdve a leg-
kulonbozôbb beosztâsban majdnem tôretlenul gazdasâgi kér-
désekkel foglalkozott. Nyugatiak szerint, akik korâbban ta-
lâloztak vele, szerény, minden kozéleti cirkuszt kerùlô em-
ber, aki a kôzgazdasâgi kérdéseket a helyszinen is tanulmâ-
nyozza, tehât gyakorlati tapasztalatai is vannak és rendkivul
szivôs, munkabfrô.

Mârmost, ha az ember Hruscsov bukâsâra gondol, ôn-
kéntelenûl fe'imerui a kérdés, hogy vajon Brezsnyev és Koszi
gin kôveti-e egykori patrônusât, vagy ônâllô kezdeménye-
zésbe fog?

Kettôjuk egyuttes jelenléte a szinpadon szinte automati-
kusan kizârja az ônâllô kezdeményezés lehetôségét. Okvetle-



nul rivâlisoknak kell lenniuk. És kettôjuk kozul Brezsnyev, a
part mindGnlîato fotitkara latszik croscbbnck. Egycticn gycn-
ge kis tâmpont van Koszigin életében a tùlélésre és ez az,
amit a hivatalos szovjet hirszolgâlati iroda hangsûlyoz: "Ko
szigin munkâssâgâban fontes szerepet jâtszottak a kulfoldi
kapcsolatok kérdései", tovâbbâ "korâbban csaknem âllandôan
ô irânyftotta a kônnyû- és élelmiszeripar fcjlesztését."

Ez a két — lehet, hogy szândékosan kozolt — adat arra
enged kôvetkeztetni, hogy Koszigin a hruscsovi irânyzat sûgô-
ja volt. Kûlfold és fogyasztâsi ipar — ez volt és ez maradt ma
is a Szovjet legnagyobb kérdôjele. Ebbôl azt az elhamarkodolt
jôslatot lehetne megkockâztatni, hogy akkor sincs hiba, ha
Koszigin kôveti Hruscsov Nyugat felé kozelitô vonalât.

A kînai kérdés

De minden mâstôl eltekintve itt van a kinai kérdés. Eb-
ben, mint pârt-fôtitkârnak, Brezsnyevnek van dontô szava
És ô erôsen békûlékenynek lâtszik. Ez a kérdés onmagâban
kizârja azt a kényelmes felfogâst, hogy mind a ketten egyutt
folytatjâk Hruscsov politikâjât. Koszigin talân tenné, de
Brezsnyev talân nem. Belejâtszik még ebbe a szovjet marsallok
kara. Utâljâk Amerikât, amely mâr van, de félnek attôl a Ki-
nâtôl, amely még — lehet. J61 tudjâk, hogy Amerika nem ve-
szélyes hâborûs fél, mert békét akar, de a kfnaiak Szibériât
akarjâk. A legkommunistâbb marsall is orosz patriôta. De et-
tôl eltekintve sem akarjâk a nyakukba zûditani az ûj sâro-a
Batu kânokat,

A kinai kérdés sok mindennek a lehetôségét boritja fel.
Egy ôszinte kibékiilés Kinâval a Szovjet Nyugat-ellenessé"ét
novelné. Természetesen itt is van egy fékezô erô: az, hogy a
Szovjet maga is kôzgazdasâgi bajokkal kuzd és nem tudnâ
Kinât azon a skâlân segiteni, amit azok elvârnânak tôle.

îgy azutân az alapvetô kérdés ez marad: meddig tart ki
a tandem — Brezsnyev és Koszigin? Mivel minden ideolôgiai
forradalomban a pârtvonal dont, Brezsnyevnek messzibb jo-
vôt josolhatunk. Ô az ideolôgiai pârt-hârfât pengeti és ez most
Oroszorszâgban dontô lehet. Elvégre magânak a kommuniz-
musnak végleges bukâsârôl, vagy tûlélésérôl van sz6. Ezért



Brezsnyevet az egész sztâlini maradék tâmogatja. Koszigin-
nek tehât sikert és nem csupân ideolôgiât kell produkâlnia,
méghozzâ a nagyon megbuggyant kôzgazdasâgi vonalon, hogj'
folébe keveredjék rivâlisanak.

Ez neliéz dolog lesz. Lehet, hogy Koszigin alkalmas lesz
erre, bar valôszinubb, hogy képességei csupân egy nagyobb
ipari kombinât vezetésének szi'ntjéig érnek el. De erôsen ké-
tes, hogy egy olyan és annyira zsâkutcâba kerûlt kôzgazdasâ
got, mint a Szovjeté, pusztân a "cipô-zsinôr manôverrel ma-
sasabb szintre emeljen. Gj'orsan kellene produkalnia nagyon
sokat, hogy folébe keriiljôn Brezsnyevnek. Ez pedig majdnem
csoda lenne, amiben a kommunistâk sem hisznek. A kôzgazda
sâgi csoda csak Nyugaton kôvetkezhetett be, espedig azoknak
a milliârdoknak csodatevô erejével, amiket Amerika adott ne-
ki. A cipô-zsinôr taktikâban nem lehet bi'zni, mârpedig ùgy
lâtszik, hogy a Szovjetnek erre volna szûksége, hogy tùlélje —

'Pgj-yezesi btirokraciaba fulladtan es toke nelkiil nem
lehet gyorsan és eredményesen kôzgazdasâgot fejleszteni.

Koszigin ennek a kettôs sârkânynak ledôfésével âll szem-
ben. Az idôvel fut versenyt és l'gy majdnem biztos, hogy ve-
szi'tenie kell. Egy-két év és a Brezsnyev-frakciô azt mondhatja:
Koszigin egy masodik Hruscsov. És eltemetik, hogy egy ma-
sik ukrân, Brezsnyev vegye ât a teljhatalmat.

Jôsolni tehât nem lehet, legfeljebb logikus logikâtlansâg-
gal kôvetkeztetni. Minden lehetséges, de ebben a pillanatban
ez az egyetlen dupla kérdôjel mered elénk. le tudja-e gyôzni
Koszigin a terv-biirokrâciât, amelynek ô is egyik alkotôja volt
és a tôkehiânyt? Hruscsov bukâsânak igazi oka âllltôlag —és
nagyon valôszi'nûleg —az volt, hogy a hadsereg és az ûrhajô-
zâs kôltségvetését, ami az orosz nemzeti jôvedelemnek tekin-
télyes részét elnyeli, csôkkenteni akarta a fogyasztâsi iparok
javâra. Errôl szôlô iizenetét azonnal nyomonkovette a Presi-
dium trônfosztô iilése.

Megbirkôzik-e ezzel Koszigin? Lehet, de meg a Pravda no-
vember 15-i igen biztatô vezércikke ellenére is nehezen képzel-
hetô el.

Ne felejtsuk el, hogy a Pravda a kommunista pârt, tehât
nem a kormâny lapja (ez az Izvesztija). Mâsszôval: a Pravda
fônôke Brezsnyev. A vezércikk szerint az ûj szovjet rezsim
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elismerte, hogy a legjobb megoldâs a kbnnyûipari, tehât a in
gyasztâsi javak gyârtâsâra a Hruscsov âltal meghirdetett môd:
âttémi egy môdosîtott szabadgazdâlkodâsi rendszerre, amely-
ben a kôzponti tervezést elejtenék és azt a gyàrakra bîznàk.
Tovâbbâ, hogy az egész termelést profit-alapon szerveznck
meg. A Pravda még arra is râmutatott, hogy maga Brezsnyev
egyetértett Hruscsowal két dontô kozgazdasâgi pontban: a fo-
gyasztâsi javak megnôvelésének sziikségességcben és abban az
ûtban, amely ehhez vezet. Ez pedig a kôzponti tervezés elej-
tése és a profit-bâzis.

Ezt îrja a vezércikk, mely természetescn csakis Brezs
nyev tudtâval, sot sugalmazâsâra jelenhetett meg. De ez a ke-
gyes hozzâjârulâs Koszigin problémâit nem csôkkenti, sot az
is lehet, hogy csupân vâgyakat és reményeket kîvân ébreszte-
ni, hogy a csalôdâs annal nagyobb legyen.

A Blat

Az orosz kôzgazdasâg a legtehetetlenebb biirokrâciàba
fulladt. A blat uraikodik. A blat mâr Sztâlin idején is hatal-
mas volt, ùgyhogy azt mondtâk: a blat erôsebb, mint Sztâlin.
Mi az a blat? A feketézô egyéni befolyàs érvényesiilése. laen,
az âllami gyârak feketéznek egj'mâs kôzt. Ha nincs anyag,
vagy gép, egy blat-kôzveti'tôhoz, a tolkâcshoz fordulnak, az
megszerzi nekik. Mivel a gyârigazgatôk a terv teljesftmény
alapjân kapjâk a bônuszt és a politikai elôléptetést, a blat-ra
szukséguk van. A tolkâcs, a blat feketézô embere ma nagyobb
rang, mint a gyârigazgatôé. És tobbet is keres. Ez kulonben
orosz tradiciô. Amikor Rozsgyeszvenszkij admirâlis balti flot-
tâja elindult Japân felé, hogy legyôzze Togo britt tervek sze-
rint épitett és britt instruktorok âltal irânyftott hajôhadât
Csuzimânâl, mâr megvolt a blat. Âgyûiban lotyogtek a grânâ-
tok. Elektromos berendezései csupa rôvidzârlatot produkâl-
tak. Egyetlen csavarmeghùzô kulcsa sem pâsszolt a csavarok-
hoz. Honapokig vesztegelt az Indiai-oceanon, hogy nregfelelô
utânpôtlâst kapjon. Mâr akkor is a blat segitett, ha akkor
nem is ez volt a neve.

Ezt a tervteljesitési korrupciôt kell megsziintetnie Koszi-
ginnek. Pontosabban: kellene. Amikor a csùcsân volt ennek,



nem tudta megszuntetni. Elképzelhetô, hogy egy-két év alatt
kiirtja azt, amivel szemben sokkal hosszabb ideig tehetetlen
volt? Nehezen képzelhetô el. Hruscsov is megprôbâlta! De-
centralizâlta, majd ûjbôl koncentrélta az ipart. Âm a tervtei-
jesités monomâniâjât nem lehet ilyen egyszerû tranquilieze-
rekkel meggyôgyitani. Ez tradiciô nâluk. Ehhez ùjabb forra-
dalomra volna szukség. De ki csinâlja ezt? Koszigin nem ké-
pes râ, Brezsnj'ev pedig valôszinûleg szurkol, hogy ne si-
keriiljon.

Ha egy orosz cipôgyâr teljesiteni akarja a tervet, a ren-
delkezésére allô nyersanyagbôl csupa kisszâmozâsû cipôl
gyârt, hogy tôbb keriiljon ki belôle. Az igazgatô megkapja a
bônuszt és esetleg a Munka Rose rendjével tiintetik ki, mert
a tervteljesitési versenyben a darabszâm szâmit. A cipôk az-
utân eladatlanul a raktâron maradnak a kereskedelmi szer-
veknél. Tavaly —a Pravda szerint —a ruhaipar gyârtâsânak
20 szâzaléka eladatlan maradt, egy tovâbbi nagyrészét pedig
âron alul kellett értékesiteni.

Nagy medûza a blat, egy-két éven belûl nem lehet lenyesm
a csâpjait. .

A mâsik nagy akadâly a tôkehiâny lekiizdese. A szovjet
kôzgazdasâg igen komoly tôkéket produkal, de ezek —a fo-
gyasztô rovâsâra - a hadseregre és az ûrrepulésre mennek,
ami még a tôkegazdag Amerikânak is sûlyos problemat okoz.

Honnan veszi Koszigin a tôkét, amit a fogyasztâsi iparba
akar befektetni? Nem akar, hanem kell! Mert a Hruscsov âl-
tal elinditott fogyasztâsi irânyzatot nehezen lehetne megval-
toztatni, hacsak nem sztâlini terrorral, amire azonban ma mâr
nem igen keriilhet sor.

Egyetlen ùt volna, a Hruscsov ùtja: a Nyugathoz fordul-
ni. A Nyugat elég pénzéhes ahhoz, hogy belefekiidjék halâ-
los ellenségeinek felépi'tésébe. Csak az a kérdés, hogy a brezs-
nyevi szârny —az ideolôgusok, az idealistâk és a pusztân os-
tobâk —mennyire értékeli ezt a lehetôséget? Ha valôban fenn-
âll a kettôsség a mai orosz uralkodôk kozôtt amit legalâbb-
is el kell fogadnunk —, akkor magukban nyet-tel vâlaszolnak.
De egyelôre talân nem mondjâk ki hangosan ezt a nyet-et.
Egyelôre talân hagyjâk futni Koszigint, elvegre is 11 milliârd-
dal mâris tartoznak Amerikânak a hâborus lend and lease



alapjân —, miért ne tartoznânak még tôbbel? Hadd szerelje
fel ôket Amerika, vagy a tobbi Nyugat gyârakkal, gépekke!,
gyârtâsi szisztémâkkal, amelyekért éppen ûgy nem fizetnek
majd, mint ahogy Sztâlin és Hruscsov sem fizetett?

Ez jelentene Kosziginnek néhâny évet. De ha Brezsnyev
ezért alâaknâzza a Nyugat-barâtsâg vâdjâval és azt mondja,
hogy eladôsitott benniinket a Nyugatnak, Koszigin éppen ûgy
eltûnhetik, mint Hruscsov, Molotov, vagy Zsukov.

Kosziginnek tehât a kovetkezô lépésekre kell elszânnia
magât: 1. az évi 270 billiô dollâros nemzeti termelésû, hatal-
mas kozgazdasâgi szervezet bifurkâciôjâra, sziâmi kettéopc-
râlâsâra: fogyasztâsi s nem fogyasztâsi ipari szektorokra, 2. a
Nyugathoz forduini tôkéért.

Ami a jelenlegi ipari szerkezet ketté-vâiasztâsât illeti, ez
még sokkal kisebb bûrokrâcia esetén sem lenne konnyû, merl
valôban uralkodô intézményeket, mint pl. a Gosplan-t, a kôz-
ponti tervhivatalt, az anyagellâtâs egész teriiletét, a szûkséges
gépek gyârtâsât, vagy importjât, ill. ezek ezerféle szovôdését
érinti. Hruscsov megprôbâlkozott a decentralizâciôval, éppen
Koszigin volt az élen és a ki'sérlet balul sikeriilt, rovidesen
vissza kellett âllîtani a centrâlis rendet. Igaz, hogy ez akkor
az egész ipart érintette, most pedig csak a fogyasztâsi iparok-
rôl van szô. De sokszor igen nehéz ezt a két kategôriât elszige-
telni egymâstol. Az âramtermelés pl. tulajdonképpen nehéz-
ipari szektor, ha energiatermelésrôl van szô, de fogyasztâsi
ipar, ha vilâgi'tâsrôl és egyéb hâzi hasznâlatrôl van szô.

Nem lekûzdhetetlen ez a probléma, csak nehéz lekûzdeni.
Idô kelI hozzâ és az nincs.

De talan meg az idonel is sulvosa.bb gond az orosz kôz-
gazdasâg mâr emlitett biirokratikus beidegzettsége, ami min-
den mozdulatot a sûlytalansâg lassûfilmjévé tesz. A Holdon,
ha eijutnak egyszer oda az oroszok, kônnyebb lesz rnozogniuk,
mint sajât bûrokrâciâjuk iszapjâban. Mire ebbôl kicuppant-
jâk egyik lâbukat, a mâsik ragad bele. Nagy és âltalânos koz-
vélemény tâmogatâsâra lenne sziâkség a bûrokrâcia lekiizdé-
séhez, szinte a jelenlegi biirokrata nagy- és kiskirâlyok és a
blat vidâm ongyilkossâgâra, hogy ez a csoda megtorténhes-
sék. És hât ennek inkâbb az ellenkezôjére lehet szâmitani.



A tôke megszerzése

A mâsik lépés arânylag konnyebb Koszigin szâmâra, in-
kâbb csak elliatârozâs kérdése: a tôke megszerzése. A Nyu-
gattôl megkaphatja, plane ha Brezsnyev és a part âldâsât ad-
ja râ, ami a Pravda szerint megtôrtént.

jÉrdekes vcletlen, hogj' ug^'anakkor, amikor az emlitett
Pravda-vezércikk megjelent, mâr Oroszorszâgban tartôzkodott
az a 92 amerikai uzletember — valamennyien nagycégek ve-
zetô emberei —, kiknek ùtjât még Hruscsov kôtôtte le.
nagy cég 92 fôembere nem csupân kellemes eszmecserére
iitazott ki, hanem hogy lizletet, méghozza nagy ûzletet kôssôn.
Hogy a dclegâciôt Hruscsov hivta meg es az o bukâsa utân
— a Pravda vezércikkével egyidejûleg egyhetes tanâcsko-
zâst kezdtek, ez sokat mond. A kérdés csak az, hogy Amerika,
amely egy kissé merevebb, mint a tôbbi nyugati orszâg, mi-
lyen hosszû kolcsonôkre lenne hajlandô. A kongresszusnak is
van ebbe beleszôlâsa, mert a nem-fizetô adôsnak mârpedig
a Szovjet az —, nem szabad ùjabb hiteit adni. Kôzben azon-
ban erre vonatkozôlag tortént mâr kezdeményezés a Szovjet
részérôi. Âllitôlag hajlandôk volnânak jelképes fizetést telje-
siteni fennâllô 11 milliard dollâros adôssâgukra, hogy ez a
kongresszust kibékitse és lehetôvé tegye ùjabb hoszzûlejâratû
hitelek folyôsftâsât. Ezt az Egyesult Âllamok nyilvân el is fo-
gadja megoldâsként, annal is inkâbb, mert ez nemcsak tovâb-
bi na"y ûzletet jelenthet az amerikai ipar szâmâra, hanem
mert a" kinai veszéllyel szemben igyekeznek a Szovjetet erô-
siteni. És Johnson elnôk joban van a nagyiparral és nap-
kongresszusi tobbséggel rendelkezik, igy az embernek nem ér-
demes nyugtalankodnia a nagyarânyù ûzlet nyélbeûtése felôl.

Angliânak, Francia- és Nyugat-Németorszâgnak még annyi
gâtlâst sem kell legyôznie, mint Amerikânak. Ok mâris szâ-
mos export-csâpot nt'ùjtottak ki a Szovjet felé. Sot Vôros
Kma felé is.

Koszigin tehât, ha valôban akarja és engedik, feiéplttet-
heti a Nyugattal kônnyùipari szeikezetet nyugati, tehat hate-
kony termelés alapjân az eddigi Potyemkin-ipar helyébe. Ez
logikus. De logikâtlan az, hogy vajon nem ez lesz-e a szemé-
lyének szôlô csapda, amely bukâsâhoz vezet? Ha a kinai ki-



békûlés valôban bekovetkezik és nem csupân a fenyegelô rém
felrajzolâsa volt a nyugati égboltra, akkor Koszigin nyakâba
varrhatjâk az imperialista Amerika-barâtsâg vâdjât. És ez a
Granovszky-utca 3-at jelentené, ahova még csak ât sem kell
kôltôznie, mert — régôta ott Iakik.

Eddig csak a Szovjetrôl beszéltunk, de nem az egész
szovjet tombrôl. Pedig erre az elôadôt nem csupân témâja, ha-
nem a szi've kotelezi: Magyarorszâg ennek a tombnek egyik
tagja. Nem sajât akaratâbôl, hanem a Szovjetébôl és Amerika
mozdulatlan tanâcstalansâgânak kôvetkezményeként.

Magyarorszâg és a tômb tobbi orszâga mâris nagyobb
szabadsâgot élvez kûlkereskedelmi téren, mint maga a Szov
jet. Ennek ellenére îényegileg osztozik is a szovjet sorsâban.
Ha azonban a Szovjetben sikeriil a fogyasztâsi ipart — nyu
gati tôkével — nagyobb mértékben és minôségileg is kifejlesz-
teni, ez Magyarorszâgnak is novekvô kûlkereskedelmi kapcso-
latokat jelentene a Nyugattal.

Nyugat felé

Ahogy az elôadô mâr emlitette, nem titok, csak részletei-
ben az, hogy Magyarorszâg és Amerika kozôtt régôta folynak
kûlkereskedelmi târgyalâsok, amelyeket mindkét fél szivbôl
ôhajt és éppen ezért igyekszik eredményesen befejezni. Ha
a Szovjet amerikai tôkéhez fordul, Magyarorszâg hasonlô igé-
nyei kétszeresen kielégithetôk lesznek. Amerika 1956 ôta, me-
lyet olyan kônnylemûen cserbenhagyott, tisztâban van azzal,
hogy a magyar nép zômében nem kommunista és nem szov-
jetbarât. Hogy nagyobb onâllôsâgra, tobb szabadsâgra torek-
szik. Hogy a N5aigathoz tartozônak érzi magât és hogy nyu
gati hatârai Ausztriâval még a legkiméletlenebb vasfuggony-
politika ellenére is nyitott ablakot jelentenek a Nyugat felé.
Magyarorszâgra arânylag sokkal tôbb nyugati turista érkezik,
mint bârmely mâsik tomb-âllamba. Ezek a turistâk sok szim-
pâtiât exportâlnak onnan a nép irânt, amely ma sem adta
meg magât.

Magyarorszâg részére az orosz ipari vâltozâs ôriâsi tovâb-
bi lôkôerôt kolcsonozne a szabadabb mozgâs felé. Nemcsak
iparilag, hanem mezôgazdasâgilag is. A hâztâji gazdasâgok
ùj rendezése révén pl. az azokhoz tartozô kis darab fôldek



nemcsak megtûrt valôsâgként, hanem most mâr elômozdîtott
célként szerepelnek. A Szovjet utânacsinâlja most ugyanezt.

Ipari téren a Râkosi-féle sztâlinizâciô, azaz acélositâs he-
lyébe màr ùj otéves terv lépett, amely a fogyasztâsi javak fo-
kozottabb és diverzifikâlt termelését tûzte ki céljâul. Nem
azt mondja az elôadô, hogy minden jd és minden rendben van
Mag5'arorszâgon. Mcssze vagyunk attôl. De lépések tdrténnek

elôre. És ezeket a lépéseket mérfôldekké hosszabbithatja
az, ha a Szovjetben ugyanezek a lépések akâr csak tipegés-
sé rovidulve is — ùtjukra indulnak.

A KGST Damoklesz-kardja ugyan tovâbbra is ott fiigg a
magyar sors felett, de ennek a kardnak az éle annyival csorbul,
amennyivel maga a Szovjet is ezen a vonalon kezd el lépkedni.

Érdekes, furcsa, szinte lélegzetelâllitô, hogy egy politikai-
lag leigâzott' KGST-be internait, tfzmilliôs kis nép a kétszâz-
hûsz millios nagy Oroszorszâg elôtt jâr abban, amit meg kell
csinâlni.

Râkosi letûnése ota Magyarorszâg tobbet haladt elore az
ipari fejlesztés ùtjân, mint a nagy Szovjet protektor. tltem-
vezetôvé vâlt. Diktâlja a tempôt.

A kis fekete 16 a nagy versenyben egyre gyorsabban ve-
szi a kôrôket és egyre elôbbre tort. Utânozzàk. Nemcsak a tôb-
bi csatlos, hanem a nagy Szovjet is. Sajât tetteikkel igazoljâk
utôlag, hogy amit Magyarorszâg csinâlt, az j6 —jobb, mint
amit ôk csinâltak.

Micsoda termô és teremtô gazdagsâg van ebben a szegeny
kis népben! Tôrpeként is elôbbre jâr a tôrténelem nehéz ùt
jân mint a behemôt Gulliverek. Furcsa nyugtalansâgâval nem
tud'nem-alkotni. Bârmilyen rezsim uljôn a nyakân, a magyar
nép még akkor is teremt, amikor nem tesz semmit.

Most, az ûj ipari honfoglalâssal van elfoglalva. Ez sem
nehezebb' neki, mint a vereckei szoros szûk szulésén keresz-
tulesnie. Sok a hiba, sok a hiâny. De mikor nem volt az? Eurô-
pa teremtô mûvésze, a magyar — bohéman teremt. Mindig
megengedi maganak a mellefogas luxiisat. De ezen nem megy
tônkre, legfeljebb ônmarô vicceket gyârt.

Magyarorszâg jôvôje tobbet igér, mint a Szovjeté. Ûj Vas-
fuggony hùzôdott le kôzte és a Kelet kôzôtt. Eletfelfogâsâ-
ban, szellemi és lelki beâllitottsâgâban a Nyugathoz optâlt.



Nem azért, mert a Nyugat segitett megharcolni neki torténel-
mi harcait — ennek mindig pont az ellenkezôje volt a torté-
nelmi torvény —, hanem azért, mert sohasem akart elzârkoz-
ni — senkitôl sem. A rokontalan nép orôk sôvârgâstival min
dig vâgyott a széles emberi kôzôsség, a teremtô vilàg felé.
És ezt elsôsorban Nyugaton talâlta meg. Nem teljesen, sot
néha csak âlmaiban, amikbôl nehéz volt a felébredés. De ezt

leszi ezer év ôta és minden csalôdâsa utân ûjrakezdi.
Nem a tervek — a 3 és 5 éves tervek —, hanem teremtô

osztône viszi elôre. A nagyfejlettségû cseh és keletnémet ipar
ma virtuâlisan romokban hever. A magyarok azonban szinte
zérôrôl elindulva — ùj ipari orszâgot teremtenek most ma-
guknak.

A Szovjet foglyai még, de a foglyok lassankint folébe nô-
nek bôrtônôreiknek.

Olyan egyszerû vâlaszolni arra, hogy miért:
Mert — a magj^ar megôrizte a vereckei elôdok kemény,

konok elszântsâgât: Nyugat felé jutni.
Még egyszerûbben: mert megôrizte sokezeréves teremtô

lelkét.

☆ ☆ ☆

Hokky Kàroly tanâcskozâsi elnok kôszônetet mond Béldy
Béla dr. elôadâsâért, majd Kiss Sândort kéri fel elôadâsânak
megtartâsâra.

MAGYARORSZÂG FUGGETLENSÉGÉNEK PROBLÉMÂI
ÉS AZ EMIGRÂCIÔ FELADATAI

Kiss Sàndor elôadô szerint a magyar fuggetlenség kérdé-
se mindenkor geopolitikai tényezôk fiiggvénye volt. Az Eurôpa
fôldrajzi centrumâban fekvô Kârpât-medencében a torténe-
lem tanùsâga szerint a rômaiaknak sikeriâlt elôszôr kultûr-
âllamot, jobban mondva tartomânyokat létesiteniiik (Pannô-
nia, Dâcia). A rômai birodalmat megdôntô népvândorlâs
egyes hullâmai âtmenetileg szintén hoztak létre a Kârpât-
medencére tâmaszkodô âllamokat vagy birodalmakat, ame-
lyek egymâst vâltottâk. A magyar népnek a X. szâzadban lét-



rehozott âllama mâr felfogta a népvândorlâs késôbbi hullâ-
mait és szilârd, âllandô orszâgot alkotott e teruleten. Ma-
gyarorszâg ezzel a Kelet és Nyugat, Dél és Észak kôzôtt iit-
kozôpontba keriilt, geopolitikailag Eurôpa legnehezebb helyé-
re. Éppen ezért fiiggetlenségének fenntartâsa âllandoan nagy
probléma volt. Egyszer a tatâr birodalom terjeszkedése majd-
nem meg is semmisi'tette, de tôbb mint szâz éven ât Magyar-
orszâg onâllô maradt az iitkozôpontban is, kivédte a héditô
torekvéseket, sot nem egyszer Eurôpa vezetô hatalmai sorâ-
ba emeikedett. Mâr ekkor nyiivânvalôvâ lett, hogy a Kârpât-
medence kozepét birtoklô népnek kulcsszerepe van a Balti-
kumtôl a Fekete-tengerig terjedô teriilet nyugalmânak a biz-
tositâsâban. Erôs âllamhatalom békét, épitést és virâgzâst je-
lent az egész térségben, gyengiilô hatalom viszont a nyugati,
déli és keleti hôditô torekvések ùjjâéledését, hâborût, zûr-
zavart, pusztulâst.

A XVI. szâzad eleji magyar âllam azonban belsôleg meg-
gyengiilt és ezért âldozatul esett a délrôl jôvô és Eurôpa meg-
hôditâsâra tôrô torok hatalomnak. A >?mgyar fiiggetlenség el-
vcszi^tt d szo igcLzi cTtchtiéhB}! és solici ncn'i is tcvt visszd. A
torok hatalom terjeszkedését a magyarsâg ugyan megâllîtotta,
de a 150 éves harcban olyan vérveszteségeket szenvedett, hogy
tobbé nem tudta kitolteni a Kârpât-medence terét. A népiség-
torténeti kutatâsok megâllipitottâk, hogy a magyarsâg létszâ-
ma a XVI. szâzad elején négy és fél—ôtmilliô kôriil volt, azaz
korulbelul annyi, mint akkor a francia vagy angol nép szâma.
Két évszâzad miilva azonban mâr csak egy és negyedmilliô.
Ez a nagy vérveszteség forrâsa lett késôbbi bajainknak. A
XVIII. szâzadban Herder német koltô mâr el is siratta a ma
gyar nemzetet. És ha valaki megrajzolja a magyarsâg akkori
târsadalmi képét az elnémetesedô felsô nemességgel, a parasz-
ti sorsra keriilô kisnemesi osztâllyal, a legjobb fôldek ùjrate-
lepulésébôl kiszorltott magyarsâggal, nem is talâlja olyan na-
gyon pesszimistânak ezt a jôslatot. A nemzethalâl réme még
a reformkorszakban is n^'omasztô lidércként ûlte meg kôl-
tôink, irôink, legnagyobbjaink agyât, pedig akkor mâr a nem-
zet az ébredés és az ûjjâsziiletés ûtjât jârta.

A felvilâgosodâs Nyugatrôl elindult hullâmai elérték a ma
gyar foldet is. Az ész kimûvelésére és hatalmâra alapozott



rendszer nemcsak az abszolût uralkodôi hatalom mcgtestesî-
tôjévé vâlt, de — akaratân kivùl ug>'an — mindenutt feléb-
resztette a nemzeti eszmét is, amely a XIX. szâzad uralkodô
eszméjévé vâlt. A mag\'ar nemzet egy grandiôzus reformkor
utân 1848-ban kfsérletet tett a magyar fûggctlenség vissza-
âlh'tâsâra. A ki'.sérlet az uralkodô csalâddal szcmben sikertilt
volna, ha az nem tudja megnyerni a keleti abszolût hatalom
Segîtségét. Egyûttal azonban az is nyilvânvalôvâ lett, hogy a
nemzeti eszme elérte a nemzetiségeket és a tôrténelmi magj'ar
âllam felosztâsânak eszméje megfogant.

1848—49. tapasztalata; a magyarsâg egymagâban mâr kép-
telen olyan erôs âllamot alkotni, amely betolti ebben a térség-
ben a torôk hôdoltsâg elôtti szerepet. Ugyanakkor ilyen sze-
repre minden mas hatalom is képtelen a magyarsâg részvé-
tele nélkiil. Harmadszor ùj, korszerû âllameszme képes csak
ûjra egységbe fogni a nemzetiségeket, akiknek egyûttes szâ-
ma a XVIII. szâzadi nagy telepitések utân a Kârpâtmeden-
cében mâr meghaladta a magyarsâg létszâmât.

Az elsô két tény felismerése vezetett az Osztrâk Magyar
Monarchia kialakulâsâhoz, a harmadik tény viszont a szét-
bomlâsâhoz. Kossuth felismerte a nemzeti eszme nagy feszi-
tô erejét és a tôrténelmi magyar âllam egységének fenntartâ-
sâra kidolgozta a dunai népek konfederâciôjânak terveit. De
emigrâciôban élt — hatalom nélkûl és eszméjét még az a pârt
sem értette meg, amely a nevét zâszlajâra l'rta. Kossuth tud-
ta, hogy csak olyan magyar âllam képes az ônâllô âllami létre
tôrekvô nemzetiségeket ûj alapokon a régivel azonos âllam-
keretben tartani, amelynek belsô felépi'tése, korszerûsége, fej-
lett târsadalma olyan erôs kohéziôt teremt, amely legyôzi a
szétfeszitô erôket.

Kelet-Eurôpa gyarmatosUâsa

A nemzet azonban nem kôvette Kossuthot és ez Trianon-
ban az âltala megjôsolt szétdarbolâshoz vezetett. Az Oszt
râk—Magyar Monarchia helyét elfoglalô kis âllamok termé-
szetszeruleg ki voltak téve a nyugati és keleti hatalmak befo-
lyâsi és hôditô tôrekvéseinek és azok jârszalagjâra keriiltek.
A francia hatalom a reménytelen és kisszerû kisantant létre-



hozâsâval akarta ùtjât âllani a német rehabilitâciônak és re-
vansizmusnak, meg a magyar revizionizmusnak. Az ùjjâéledô
német âllam lépésrôl-lépésre kiszoritotta a francia—angol be-
folyàst. Hitler és Sztâlin felosztotta Lengyelorszâgot, amivel ki-
robbantotta a mâsodik vilâghâbonit. A nemzeti-szocialista né
met âllam, vagy elfoglalta, vagy csatlosâvâ tette a kelet-kôzép-
eurôpai kis âllamokat. A német hatalmat kiszoritô szovjet-
orosz imperializmus mâr a hâborù utolsô idôszakâban elké-
szitette Kelet-Eurôpa gyarmatositâsânak terveit és ennek me-
netrendjét, de azt titokban tartotta. A meghôdi'tott kis népek
riadalmânak eloszlatâsa és a nyugati lelkiismeret elaltatatâsa
miatt kezdetben utat engedett a nem-kommunista demokra-
tikus erôknek is. Majd a zsarolâs, fenyegetés, félelem titkos-
rendôri eszkozeivel igyekezett ezeket az erôket szekerébe fog-
ni, ha az nem sikeriilt, semlegesiteni, majd likvidâlni. 1945—48
kôzôtt Kelet-Eurôpa szovjet gyarmatositdsa minden orszâg-
ban lejâtszôdott.

A szovjet tervei

A Szovjetuniô terveiben azonban nemcsak Kelet-Eurôpa,
hanem elsô lépcsôként a vilâgkommunizmus magvalôsi-
tâsâra az egész eurôpai kontinens bolsevizâlâsa is szerepelt.
A hâborû végén és utân két kiilpolitikai tervet dolgoztak ki
ennek végrehajtâsâra. Az egyik felfogâs Ihvei szerint azt a ro-
konszenvet, melyet a nyugati népekben a mâsodik vilâghâborù
szovjet âldozatvâllalâsai keltettek, nem szabad eltékozolni, ha
nem gyiimolcsôztetni kell. A Szovjetuniô elpusztult teriileteit
nyugati, elsôsorban amerikai segéllyel kell ûjjâépiteni. Ezért
egy idôre mellôzziik a szovjet hatalomâtvétel klasszikus môd-
szereit a nyugat-eurôpai allamokban, azaz a szubverzfv lazito,
alâaknâzô tevékenységet, a "vad" politikai célù sztrâjkokkal
az erôszak kiilonféle formâit. De ezenfeliil erôsiteni kell a
kommunista pârtokat, amelyeknek az a feladatuk, hog>' mi-
nél népszerûbb, tômegekre hatôbb tagokat szerzô politikât
csinâljanak, alapos kâder-képzéssel és szervezéssel felkészûl-
jenek a mâsodik szakaszra: a hatalomâtvételre.

A mâsik felfogâs abhôl indul ki, hogy Nyugat-Eurôpa a
hâborûban elpusztult. A munkâsosztâly nem lesz hajlandô



mégegyszer felépi'teni az orszâgot éhezve, nélkiilozve "a tôké-
sek szâmâra". Ezért a kommunista pârtok ereje, szerepe, von-
zâsa megnô. A szociâldemokrata pârtok is kénytelenek lesz-
nek feladni merev, kommunista-ellenes politikàjukat, mert a
munkâstdmegek nyomjâk ôket balra, a szocializmus irânyâ-
ba. A kozos munkâs-front, népfront létesîtésével rovid idôn

beliil a legtôbb nyugat-eurôpai orszâgban koaliciôs kormâny-
zâs jdhet létre, amelyben a kommunistâk toltik be a vezetô-
szerepet és az erôszak célszerû alkalmazâsâval csakhamar
sor keriilhet a hatalomâtvételre. Ez az elképzelés nem hagy-
ta ki szâmi'tâsâbôl azt sem, hogy Amerikâban a hâborû vcgez-
tével felûlkerekedik ùjra az izolâciôs politika, s a kormâny a
tdmegek nyomâsâra kénytelen lesz leszerelni. Angliât és Eurô-
pât elonti a hâborû utâni szokâsos pacifista hullâm. A szi-
getorszâg kiilonben is felbomlô gyarmatbirodalmânak problé-
mâival lesz elfoglalva. Az eurôpai kontinens hatalmi vâkum-
ba keriil, amit a gyôztes szovjet katonai hatalom bârmikor
kitolthet.

A két elképzelés koziil 1946-ban a harcosabb, imperialis-
tâbb elmélet gyôzott, nem kis mértékben azért, mert mi'g
1945-ben a nyugat-eurôpai helyzet a lassùbb ûtemû âtalakulâst
tâmasztotta alâ, addig 1946-ban a kommunista pârtok elôre-
tôrése Nyugaton megâllt, sot mâr a visszahatâs jelci mutat-
koztak. A kapitalizmus vesztét érzi és tâmad, hirdették a har-
cos felfogâs képviselôi, ezért a siker érdekében sokkal élesebb
harcra van szûkség. Litvinovot felvâltotta Molotov. Kelet-
Eurôpa bolsevizâlâsa gyors ûtemûvé vâlt. A Nyugat félelmét
és gyanakvâsât éppen ez a vâltozâs keltette fel. Churchill Ful-
tonban elmondta hi'res beszédét a Vasfiiggdny felhtizdsàrôl
és a hideghâborû megindtilâsârôl. A hâborû alatti Hitler le-
verésére osszejôtt antifasiszta szôvetség felbomlott. Amerika
nem vonult ki Nyugat-Eurôpâbôl, sot tervet dolgozott ki an-
nak gyors gazdasâgi ûjjâépitésére (Marshall-terv). Majd lât-
va Kelet-Eurôpa szovjet gyarmatositâsânak konyortelen môd-
szereit, létrehozta a NATO védelmi rendszerét. Eurôpa két
befolyâsi ôvezetre szakadt szét. A Szovjetuniô ûr maradt mind-
azokon a teruleteken, amelyeket a hâborû végén hadseregé-
nek ellenôrzése alâ vett. Ezekben az orszâgokban — Ausztria

kivételével — megkezdte a politikai, târsadalmi és gazdasâgi



élet szovjetizâlâsât, aminek gyors sikere érdekében felhùzta
és egyre âthatolhatatlanabbâ tette a Vasfûggônyt.

A magyar fiiggetlenség

A magyar nép a hâborù végeztével elpusztîtott orszâgâ-
ban, reménytelen hel3'zetében is megkisérelte a magyar fiig
getlenség helyreâlh'tâsât és a parlamentâris demokrâcia kiépi-
tését. "A fasiszta Németorszâg utolsô csatiôsânak ' titulâlt Ma
gyarerszàg az 1945-os budapesti tôr\'ényhatôsâgi, majd az or-
szâgos vâlasztâsokon felhivta magâra a nyugati vilâg figyel-
mét. Ma mâr torténelmi értéke van annak a ténynek, hogy a
"Vasfiiggbny mbgbtt — Csehszlovâkian kivûl csak Magyar-
orszâgon zajiott le tbbb-listâs vàlasztas, es ezen a magyar nép
sokkal félreérthetetlenebbûl dontott a parlamentâris nyugati
mintâjù demokrâcia létesftése mellett, mint a cseh nép. Kiil-
sô segitség nélkiil azonban az 1945—46-os magyar demokrâcia
halâlra volt itélve. A sokkal kedvezôbb geopolitikai helyzetben
lévô, a hâborubol gyozteskent kikeriild, igen nagy nyugati ta-
mogatâst élvezô cseh demokratikus âllam is csak par hettel

tul a magyar demokracia eroszakos felszamolasat.
1947-ben kezdetét vette a nem-kommunista pârtok és szer

vezetek felszâmolâsa és a moszkvai politikai mészârosok — a
Voros Hadsereg aktiv tâmogatâsâval — 1948-ban mâr be is
fejezték munkâjukat. A szovjetizâlt orszâg a magyar târsa-
dalom egyre szélesebb rétegeinek a bôrtônévé vâlt. A kegyet-
len és kbnybrtelen elnyomâs azonban azokat a retegeket is
kiâbrânditotta a kommunizmusbôl, akik 1945-ben meg hittek
benne. "A forradalom felfalja sajât gyermekeit" — tartja egy
régi mondâs és ez a tétel az ùn. konstrukciôs perekben
J948 53 kozôtt Magyarorszâgon is nyilvânvalôvâ lett. Azzal
a kiilonbséggel, hogy a forradalomnak nevezett kommunista
rendszer hatalomra jutva mâr tomény ellenforradalommâ
vâlt, a legsôtétebb reakciôvâ, miden haladâs és fejlôdés ellen-
ségévé A szétzuzott magyar feudalizmus es kapitalizmus he-
lyére az âllami feudalizmust és kapitalimust ûltette, amely-
nek biztositâsâra a kegyetlen és kônyortelen eszkozbkkel dol-
gozô rendôrséget epitette ki. A nep gatlastalan kizsakmanyo-
lâsa lett az alapja a diktatôrikus âllamgépezet fenntartâsânak,
és a sztâlini irânyû iparositâsi tervek végrehajtâsânak.



Belsô egység

A megalâzô gyarmati sorsnak és a keg^-etlcn elnyomàsnak
azonban nemcsak negatîv hatâsai voltak. Az elnyomdsban a
magyar târsadalomnak példâtlan belsô egysége bontakozott ki.
Az osztâlyokat elvâlasztô falak leomiottak. A kommunizmus
iildôzésének sùlya a volt uraikodô osztâly el nem menekult
tagjaira nehezedett, meg az ûn. "kizsâkmânyolokra". De ki-
zsâkmânyolôknak minôsiiltek a kisiparosok, a kiskereskedôk,
a modes ("kulâk") kisgazdâk, sot csakhamar még az ûjonnan
foldhozjutott nincstelen parasztok is, ha ellenâlltak a kommu-
nistâk kollektivizâlâsi tôrekvéseinek. Az lildozottek irânti ro-
konszenv mélyen âtfûtotte a magyar tàrsadalmat, s kialakult a
nemzeti egységnek egy olyan foka, amely nemcsak morâlis
erôvé, hanem politikai tényezôvé is vâlt csakhamar. A vad ter
rer az embereknek sziiletés és szârmazâs szerinti megkiilon-
bôztetését eltûntette, de a kommunista hatalom elônyeit élve-
zô és bitorlô ûj osztâly tagjai a nép gyûloletének és megveté-
sének céltâblâivâ vâltak. Az értékelés fokmérôje az emberség,
a becsûlet, a tisztesség és a kommunizmussal szemben aktiv
vagy passziv ellenâllâs lett. A szovjet gyarmati imperializmus
végeredményben olyan nemzetet hozott létre, amely 1956-ban
képes volt a vilâg ezideig legtisztâbb forradalmânak és sza-
badsâgharcânak véghezvitelére.

A szsnvedések tiizében egységessé vâlt magyar nép par
ôra alatt szétzûzta az évek alatt szisztematikusan felépitett
kommunista àllam-gépezetet, (amelyrôl kideriilt, hogy meg-
bi'zhatôsâga fabatkât sem ér) és felvette a harcot a szovjet
megszâllô csapatokkal is. A Szovjetuniônak meg kellett hât-
râlnia, demoralizâlt csapatait vissza kellett vonnia. Néhâny
napig ûgy lâtszott, hogy mâr-mâr utat enged a magyar fiig-
getlenségnek, amikor realizâlta, hogy a magyar forradalom
N3mgaton inkâbb félelmet, mint ôrômot keltett. Aztân a Szov-
jetuniô elôkésziiletet tett a magyar forradalom legâzolâsâra
és amikor az ezt a tényt feltârô forradalmi kormâny nem
kapott kellô értékû feleletet, realizâlta, hogy nincs akadâlya
a magyar fuggetlenségi ki'sérlet lijabb konyortelen felszâmo-
lâsânak.

Felmeriilt a kérdés: 1. Miért sikerult a Szovjetuniônak ki-
terjesztenie hatalmât Kelet-Eurôpâra? 2. Miért nem hasznâlta



ki a Nyugat 1956-ban a magyar forradalom âltal nyùjtott le-
hetôséget, amely Magyarorszâgot kivehette volna a Vasfiig-
gony mogiil?

Mindkét problémânak ma màr hatalmas irodalma van.
Aligha tehetûnk tôbbet, mint rôvid pontokban, tâvirati sti-
lusban felsoroljuk a legfôbb érveket.

A Szovjet hatalma Kelet-Eurôpâban

1. A nyugatiakat Hitler szoritotta egy tâborba a Szovjet-
uniôval. Meg kellett nyerni a hâborût és ezert szôvetségre
kellett lépnl a kommimizmussal. Amâsodik vilâghâborû tragi-
kus kimeneteléhez Hitler ôriiltsége mellett azonban a nyuga-
ti hatalmak tévedése is hozzâjârult. A kemény német ellen-
fél mellett a Szovjetuniô erejét lebecsiilték. A feltétel nélkii-
li megadâs hirdetésével a német ellenâllôk alôl kihûztâk a ta-
lajt. Ehhez a politikâhoz hozzâjârult az a tény is, hogy a hâ-
borù elején az élesen antikommunista amerikai és angol koz-
véleményt ât kellett hangolni ahhoz, hogy elfogadtassâk vele
a Szovjettel valô szôvetséget. (Amelyik pl. 1940-ben megtâ-
madta a kis Finnorszâgot.) A kdzvélemény âtformâlâsât a
mesteri propaganda-gépezet mellett elsôsorban a fasizmus bu-
nei tették lehetôvé. Egy demokratikus orszag kdzvelemenyét
azonban nem lehet olyan gyorsan âtalakitani, hogy a hâborû
végeztével rovid idôn beliil ùjra antikommunistâvâ ne legyen.
Ehhez hozzâjârult természetesen a szovjet rendkiviil ligyes
propagandâja, amely kifelé feloszlatta a Komintern-t, elfo-
gadta az Atlanti Charta magasztos emberi humânumon ala-
pulô elveit, 1945-ben alâirta a United Nations alapokmânyât
és az âltala megszâllt teruleteken kezdetben lehetôséget adott
demokratikus pârtok szervezésére. Tragikus események soro-
zatânak kellett bekôvetkezni ahhoz, hogy a nyugati kozvéle-
mény tobbsége felismerje és kézzelfoghatôan lâssa a szovjet
imperializmus valôdi arcât. Éppen Kelet-Eurôpa sztâlini gyar-
matositâsa szolgâltatta ezt a keserû felismerést. A hâborû be-
fejeztével a kozvélemény katonâi hazahi'vâsât kovetelte, a had-
sereg legalâbbis nagy részben —szélnek eresztését, a ha-
ditermelés âtâllltâsât békeiparrâ. Amerikâban az izolâciôs po-
litikai elképzelés ùjraéledt, s volt idôszak, amikor kétséges-



sé vâlt, hogy vajon nem veszi-e ât a kormàny vezetését. Mire
a kozvélemény felfogâsa megfordult, Kelet-Eurôpa szovjet
gyarmatositâsa mâr be is fejezodott, a Vasfiiggëny kiépult.

Kelet-Eurôpa gA'armatositâsât minden bizonnyal csak ka-
tonai erôvel lehetett volna megakadàlyozni. Csakhogy Eurô-
pâban a konvencionâlis haderô terén a Szovjetuniô nagy fo-
lényben volt, mert hadserege nem szereit le. Nyugat-Eurôpa
szovjet katonai lerohanâsât sem tartottâk lehetetlennek. Igaz,
hogy Amerika az atomerô egyediili tulajdonosa volt, de a
Szovjetuniô tisztâban volt azzal, hogy az atomerôt a Nyugat
aligha vetheti be vele szemben, hisz az atommal valô zsarolàs-
nak a gondolatât is elutasftotta a kozvélemény. (A japân—ame-
rikai hâborù végét jelentô két atombomba ledobâsânak jogos-
sâgârôl és jogtalansâgârôl mcg tobb mint egy évtizedig folyt
a vita.) Azt a kormânyt, amely az atomerôt a Szovjetuniô el-
len akârcsak politikai fegyverként is felhasznâlta volna, a nyu-
gati kozvélemény valôszfnûleg elsôpri. Hogy a Szovjetuniô
mennyire tisztâban volt ezzel a ténnyel, azt mutatja, hogy
1948-ban kfsérletet tett a berlini nyugati hidfô blokâddal valô
felszâmolâsâra és Gôrôgorszâgban, majd Koreâban polgârhâ-
borût robbantott ki, igy akarvân végrehajtani bolsevizâlâsu-
kat. A Szovjetuniô lépésrôl-lépésre valô orszâghôditâs politi-
kâjâval kivânt elôrehaladni Amerika atomegyeduralma ellené-
re is. Vele szemben a Nyugat a feltartôztatôs (containment)
politikâjât alkalmazta. Ez a politika sikerrel jârt Gôrôgor
szâgban (miutân Tito nem volt hajlandô âtengedni Jugosz-
lâviât a szovjet gyarmatositâsnak, s ezért ujjat hûzott Moszk-
vâval) és Koreâban.

Ezekben az években az amerikai kulugyminisztériumban
komoly erôk foglalkoztak a Szovjetuniô elleni preventi'v hâ
borù eszméjével, Legfôbb indokuk az volt, hogy le kell szâ-
molni a Szovjetuniôval, még mielôtt az atombomba birtokâba
jutna. Az igen befoh'âsos és tâjékozott Walter Lippman leg-
utôbb irt errôl a kérdésrôl. Trunian és Eisenhower azonban
elutasftotta ezt a gondolatot. A Szovjetuniô nemsokâra csak-
ugyan birtokâba jutott az atomerônek, amely a vilâgpolitikâ-
ban azonban merôben ùj helyzetet teremtett. A klasszikus
clausewitzi tétel, a politika és a hadsereg szerepének viszo-
nyârôl érvényét vesztette. Az atomfegyverck elôtt érvényes



volt az a tétel, hogy a hâborû nem mas, mint a politika to-
vâbbfolytatâsa fegyverekkel. Amikor a zôld asztalnâl és a dip-
lomàciânâl zsékutcâba jutottak, a politikus és diplomata sze-
repét àtvették a vezérkarok és tâbornokok. Csakhogy az atom-
fegyverek hasznâlata olyan méretû pusztitâst jelentene, mely-
ben nem lenne tobbé gyôzô és legyôzôtt. Az atomhâborû a je-
lenlegi civilizâciônak ôrâk alatt végét vetné, ami belôle meg-
maradna, az valôszi'nûleg biolôgiailag is dégénérait emberi
élet lenne. Az atomfegyverkezési verseny csakhamar mindkét
vilâghatalmat olyan fegyverekhez juttatta, amelyek tôbbszord-
sen elégségesek nemcsak egymâs, de az egész emberiség el-
pusztitâsâra is. Az atomfegyvereknél felborult a tâmadô és a
védekezô fegyverek egyensûlya. Annak ellenére, hogy a véde-
kezés terén a kutatâs lâzas erôvel folyik, ma még kevés valô-
szinûsége van annak, hogy a régi egyensùly helyreâllhat. Az
atomfegyverkezésben ma mâr a mennyiségi tûlsûly sem so-
kat szâmit. Az atomegyensûly (atombalance of power) éssze-
rûen, ongyilkossâgi szândék nélkiil felbonthatatlan.

A két vilâg kozôtt éppen ezért kialakult a hideghâborû.
A kommunizmus ugj'anis nem adta fel a vilâg kommunizâlâ-
sânak céljait, csak âtalakitotta modszereit. A kapitalizmus és
kommunizmus kôzôtti elkerulhetetlen osszeutkôzés elvének
helyére a békés egymâs mellett valô élés elvét âllitotta. Meg-
engedhetetlen az atomhatalmak kôzôtti hâborû, de niegenged-
hetô, sot kivânatos a gyarmati népek felszabadltô hâborùja
és vâlamely orszâg belsô rendjének erôszakos megdôntésére
irânyulô felkelés, polgârhâborû.

Nyugat ezzel szemben nem tôrekszik a maga târsadalmi
és gazd^sâgi rendjének erôszakos terjesztésére. csak igyek-
szik megakadâlyozni a kommunizmus terjedését. Kûlônféle
politikai elméletek és tervek szulettek a hideghâborû felszâ-
molâsâra, a Kelet és Nyugat kôzôtti békés viszony kialakltâ-
ra (containment, disengagement, neutrâlis zônâk létesitésére,
Kennan, Gaitskill-terv, stb.). Ezeknek a terveknek a lényege
a kommunizmus terjeszkedésének a megâllltâsa, a szabad
vilâo^ hatârainak biztositâsa. A Szovjetuniô âltal erôszakosan
meghôditott terûletek, igy Kelet-Eurâpa visszahôdîtâsâra nyu-
gati politikai terv nem szuletett egészen az utolsô évekig.

5 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Kûlonbséget kell ugyanis tenni a politika és a propaganda kd-
zott. Kelet-Eurôpa felszabadîtâsa mindkét politikai part pro-
pagandâjâban szerepelt ugyan itt az Egyesult Âllamokban
— elsôsorban a vâlasztâsok idején —, de ez nem vàlt politi-
kâvâ. Tény az, hogy a szabad vilâg, s annak vezetô hatalma,
az Egyesult Âllamok, soha sem ismerte el a kelet-eurôpai szov-
jet gyarmatosi'tàs jogossâgât, tor\-ényességét és soha nem ad-
ta fel annak a kifejezését, hogy ezt a teriiletet a Szovjetuniô
az ott élô népek akarata ellenére, bâbkormânyokkai igazgatja.

A kelet-eurôpai szovjet g^'armatosltâs ellentétben àll nem-
csak a hâborû alatt kotôtt egyezményekkel, de a volt német
csatlôsâllamoknak (Magyarorszâg, România, Bulgâria) béke-
szerzôdésben vâllalt kotelezettségeivel és a United Nations
alapokmânyâval is. Ezeknek az elveknek az érvényesîtését
azonban a Szovjetuniô és a kommunista kisebbségre tàmasz-
kodô kormânyok megakadâlyozzâk. Érvényesitésuk csak kiil-
sô erôvel, hatalmi beavatkozâssal lenne lehetséges. Ilyen be-
avatkozâs viszont hâborûhoz, s mivel két atomliatalom âll
egymâssal szemben, atomhâborùhoz vezetne.

Az atom-egyensûly

A status quot el nem fogadhatjuk — hangoztatja ez az
âllâspont —, de megvâltoztatâsukra is képtelenek vagyunk,
amig az atom-egyensûly fennâll. Felszabadftâs tehât nem le
hetséges. Mâs eszkôzoket kell keresni a keleteurôpai népek
tôrekvéseinek tâmogatâsâhoz, amelyek ugyan nagyon lassûak,
eredményeik csak lassan mutatkoznak, de mégis kifelé vezet-
hetnek a nukleâris zsâkutcâbôl.

Sok hiedelemmel ellentétben, Dulles kiilUgyminiszternek
sem volt felszabaditâsi politikâja. Ô ugyan a "kemény kéz"
môdszerét tartotta hatâsosnak és hangoztatta, hogy a Szov-
jetuniôval szemben el lehet menni a szakadék szélére is (brink-
manship), ha ezzel a Szovjetuniôtôl engedményeket lehet ki-
csikami, Ez is azonban csupan hirdetett elv maradt, mert
Dulles sem hasznalta Amerika atomhatalmat zsarolâsra. A
szakadék szélére csak Hruscsov ment el jôval késôbb, 1962-
ben Kubâban. Dulles keleteurôpai kûlpolitikâja a Sztâlin ha-
lâlâval megindult belsô vâltozâsok tâmogatâsa volt. Ezért ép-



pen ùgy, mint Truman, realizâlta a szovjet—jugoszlâv szaka-
dâsban rejlô lehetôséget és tâmogatta Titot a Szovjetuniôtôl
valô fiiggetlenségének megôrzésében. Ûgy gondolta, hogy a
"nemzeti kommunizmus" hatâssal lesz a szomszédos orszâgok
kommunista pârtjaira és kôzvetve népeire is. A jugoszlâv pél-

j^yQijian ôk is ônâllôbb, fuggotiGncbb politikâra, nemze
ti érdekeik védelmére, a csatlôs kotelékek lazitâsâra torek-
szenek és ez a folyamat felgyorsulva elvezethet eg '̂ fokozatos
fejlôdéshez, a gradualizmushoz. A Szovjetuniôban Sztâlin ha-
lâlâval megindult belsô kuzdelem a hatalomért és a dullesi
j^ljlpolitika végeredményben lehetôvé tette az olvadast . Leg-
jelentôsebb eredménye a szovjet csapatok Ausztriabol valô ki-
vonulâsa. Magyarorszâgon Nagy Imre miniszterelnôksége, az
ùj szakasz politikâja, amit Râkosi megtorpedôzott ugyan,
majd igyekezett felszâmolni, de éppen ez vezetett a kommu
nista pàrton belûl valô szakadâshoz, az irolâzadashoz, a fiatal
értelmiségiek tâmadâsâhoz (Petôfi Kor), végeredményben a
forradalomhoz.

A dullesi kiilpolitika tévedése

2. A dullesi kiilpolitika tragikus tévedése azonban, hogy
nem tartotta lehetônek, hogy a kommunista erôszakrendsze-
ren beliil eruptiv lâzadâs is lehetséges és ezért nem késziilt
fel egy ilyen fordulat "kezelésére". îgy aztân nem is hasznâlta
ki azt a lehetôséget, amit 1956-ban a lengyel felkelés és a ma
gyar forradalom nvujtott szamâra. Vannak helyzetek, amikor
az analizâlô politikai gondolkodâs akadâlya lehet a szûkséges
politikai cselekvésnek, jôllehet az analizis logikusnak, sot meg-
tâmadhatatlannak lâtszik. Eltekintve attôl, hogy tôbb tragi
kus esemény osszejâtszott abban, hogy a magyar forradalom
nem kapta meg a sziikséges tâmogatâst (szuezi vâlsâg, a vâ-
lasztâs, amely a kûlpolitikai akciôt, kezdeményezést hônapok-
ra befâgyasztja, Dulles betegsége), ez a politikai gondolkodâs
volt a legfôbb akadâlya a visszhang elmaradâsânak. Murphy
volt âllamtitkâr kônyvébôl mâr tudjuk, hogy Washington ùgy
mérte fel a helyzetet, a Szovjetuniô létének veszélyeztetése
nélkul nem engedheti meg Magyarorszâgon egy szabad, de-
mokratikus fùggetlen rendszer létrejôttét, mert ez egyrészt



lâncreakciôt indi'that el a szovjet tâborban, belàthatatlan ko-
vetkezményekkel, mâsrészt egjetlen Vasfiiggbny mogotli àl-
lam feladâsa olyan presztîzsveszteség, ami clindi'thatja a szov
jet impérium felbomlâsât. Ezért, ha kcll, fegyvercsen is le-
gâzolja Magyarorszâgot. Ha Nyugat szintén fcgyverrel ezt
meg akarja akadâlyozni, kitôr a harmadik vilâghàborû, ami
ôvhatatlanul atomhâborùvâ vâlik. E végveszcly miatt aztân
elvetették a kozbùlsô, lehetséges lépcseket is, mint diplomâ-
ciai fenyegetés, az Eurôpâban âllomâsozô haderô mozgôsitâsa,
a semlegesség gyors elismerése, UN-megfigyelbk bckùldése és
igy tovâbb, amelyek valôszmûlcg elégségesck lehettek volna
a Szovjetuniô tâmadâsânak megakadâlyozâsâra és legrosszabb
esetben is egy Finnorszâgéhoz hasonlô helyzet kialakftâsâra.
(Nyilvânossâgra nem hozott, de teljesen mcgbizhato hirfor-
râsok szerint 1956. november 1-én a National Security Coun-
cilban 8:7 arânyban szavaztâk le a beavatkozâs tervét. A Pen-
tagon szerint azonnal mozgôsftani kellett volna a németor-
szâgi X. Airborn Divisiont, egy cjtôernyôs és egy tankhadosz-
tâlyt. Légi ùton szâllitott csapatokkal meg kellett volna szâll-
ni a budapesti ferihegyi és a dunântuli szentgâli repulôterct.)

A Szovjet nehézségei

Sokan azt hitték, hogy a magyar forradalom Icverése
olyan presztizsveszteséget jelent a Szovjetuniô szâmâra, amit
nem tud kiheverni. Ez a tétel ilyen nyers formâjâban nem
igaz, lehet azonban, hogy a tôrténelem a szovjet imperializ-
mus hanyatlâsânak kezdetét a magyar forradalomtôl fogja
szâmîtani és a hanyatlâs okai kozôtt elsôszâméi szerepet tu-
lajdomt ennek a valôban hosszii évtizedek iitdn elsô magyar
vilâgpolitikai eseménynek. 1956—60 kozott mégis ùgy lâtszott,
hogy a Szovjetuniô arânylag kônnyen kiheveri ezt a csapâst
és presztizsveszteséget. Legfôbb szerepe volt ebben annak a
ténynek, hogy a sztâlini terror és dogmatizmus alôl felsza-
baditott szovjet technikai intelligencia jelentôs és lâtvânyos
ûrhajôzâsi sikereket ért el. Az ûrreptilôknek a Vasfuggôny
môgott nem sok hiteliik akadt, azontûl azonban nagy propa-
ganda-sikert jelentettek. Ezek az évek egybeestek a gyarma-
ti népek felszabaditâsi idôszakâval. A hruscsovi "Nagy Terv"
ekkor alakult ki, amelynek fô tételei a kôvetkezôk: Âzsia, Af-



rika, Latin-Amerika népeit, a volt gyarmati népeket szembe
kell âlh'tani volt gazdâikkal, a Nyugattal. Atfogô diplomâciai,
kultùrâlis és segélyprogrammal, a szovjet rendszer technikai
és politikai folénj'ének hangoztatâsâval a kommunista irânyii
szocialista fejIodés bûvkorébe kell bevonni e népek vezetôit,
értelmiségét és fôleg ifjûsâgât. îgy belâthatô idôn beliil, a nuk-
leâris megsemmisiilés veszélye nélkûl a hatalmi egyensûly
mégis megvâltozik: a szocialista Azsia, Afrika és Latin-Ameri
ka a szocialista Szovjetuniô vezetésével egyiitt fog szemben
âllani Nyugat-Eurôpâval és Észak-Amerikâval. Ez a politikai
sakk-matt. Az ûrsikereken kiviil Hruscsov tervét arra is ala-
pozta, hogy a Szovjetuniô és a szocialista orszâgok ipari fej-
lôdésének iitemét ôsszehasonlitotta Nyugat fejlôdési ûtemé-
vel és azt elôrevetitve a jôvôbe, az 1959-es pârtkongresszuson
meghirdette, hogy a szocialista orszâgok termelése 1970-re be-
éri a kapitalista âllamokét, utâna elhagyja azt és ezzel kézzel-
foghatôvâ vâlik "a szocialista târsadalmi és gazdasâgi rend
szer fôlénye". Meg kell jegyezni, hogy a nyugati kôzgazdâszok
tôbbsége a statisztika bûvôletében él, ezért ezekben^ az évek-
ben, s még ez évek utân is, amikor a bajok mâr jelentkez-
tek,' hitelt adott a hruscsovi "Nagy Tervnek".

1960-tôl kezdve azonban a Szovjetuniôn beliil rohamos
mértékben mutatkoztak a kifulladâs és a bomlâs jegyei. Az
elmûlt négy esztendôben a kedvezôtlen jelenségek halmozôd-
tak és a hruscsovi Nagy Terv teljes csôdjéhez vezettek. Ami-
lyen mértékben a Szovjetuniô differenciâltabb ipari tarsada-
lommâ vâlik, a termelés és fogyasztâs kôzôtti viszony atalaki-
tâsa vâlik szukségessé az utôbbi javâra. Igy viszont a kommu
nista termelési és gazdasâgi rendszer nem tudja fenntartam
a korâbbi fejlôdés iitemét, sot az lényegesen a kapitalista fej-
lôdés ûteme alâ zuhan. Statisztikai zsonglôrkôdéssel egyideig
igyekeztek eltûntetni ezt a vâltozâst, hovatovâbb azonban le-
hetetlen volt. A Szovjetuniô hivatalosan tagadja példâul az
amerikai Central Intelligence Agency (CIA) âltal egy éwel
ezelôtt nyilvânossâgra hozott analizist, amely kimutatja, hogy
1960 ôta a szovjet gazdasâgi fejlôdés ûteme nem a riportok-
ban megjelent évi 8—9 szâzalékos,, hanem csupân évi 2.5 3
szâzalékos. Viszont Strumilin szovjet akadémikus majd egy-
idôben megjelentetett konyve kimutatja, hogy a szovjet ter-



melési jelentések feltornâzzâk a termelési értékeket, s azok
szâmszerûleg legalâbb 2—3 szâzalékkai alatta vannak a kozolt
adatoknak. Strumilin kifogâsolja, hogy ez a hamis adat a gaz-
dasâgi tervezésben nagy hâtrânyt jelent.

Ma mâr a CIA adatainak helyessége alig câfolhatô. A Szov-
jetuniô nem csinâl tobbé propagandât a kommunista tcrmelés
erôsebb iitemû fejlôdésével és nem âlli't fel iddpontokat arra,
hogy mikor éri be Nyugatot termelési kapacitâsàval. 1950 és
1963 kôzott a Szovjetuniô koriilbelul 148 milliard dollârral
emelte bruttô termelését, Kelet-Eurôpa kommunista dllamai
osszesen 48 milliard dollârral. Ugyanaz alatt az idô alatt Nyu-
gat-Eurôpa és Kanada koriilbelul 200 milliârddal és az Egye-
siilt Âllamok egymaga 210 milliârddal. A NATO-âllamok egyut-
tes évi nemzeti (bruttô) termelése 1000 milliard (1 billiô).
Tôbb mint két és félszerese a Szovjetuniô és a tôbbi kommu
nista âllam egyiittes termelésének. Ami a Tâvol-Keletet ille-
ti, arra jellemzô, hogy Japân 1950—63 kozôtt koriilbelul ugyan-
annyival emelte termelését, mint a tôbb mint hétszer akkora
népességgel rendelkezô Kina.

A gazdasâgi fejlôdés iitemének lelassûlâsa a hruscsovi
Nagy Tervet alapjaiban tâmadta meg. A Szovjetuniô 1962-tôl
kezdve mâr erôsen mérsékelni volt kénytelen kiilfôldi segély-
programjât és ezen a téren is kifulladt a Nyugattal szemben.
Sot, tovâbb menve a Szovjetuniôban éppen ûgy, mint a tôbbi
kommunista âllamban a fejlôdési iitem lassùlâsânak vizsgâla-
ta a kôzgazdâszokat elvezette annak megâllapitâsâhoz, hogy a
termelés szerkezetének és metôdusainak lényeges vâltoztatâsa
néikûl a bajok tovâbb sokszorozôdnak. A szovjet gazdasâgi
revizionistâk (Libermann professzor és târsaik éppûgy, mint
a keleteurôpaiak) ma mâr a kapitalista profit-szisztéma âtvé-
tele és beépitése mellett foglalnak âllâst. A veszteséges ter
melés nem folyhatik tovâbb azzal az indokolâssal, hogy az
âllam ùgyis mindent kifizet, mert ez tragédia —, hirdetik. A
veszteséggel dolgozô vâllalatnak meg kell buknia, viszont a
nyereséggel jârô haszonbôl nagyobb mértékben kell részesed-
nie annak, aki munkâjâval ahhoz hozzâjârult. A kommunistâk
ma mâr azzal is tisztâban vannak, hogy ipari és mezôgazda-
sâgi termelésiik korszerûsitése is lehetetlen a nyugati vivmâ-
nyok âtvétele nélkiil. Ezért tôrekszenek a Nyugat-Kelet ko-



zotti kereskedelem minél nagyobb arânyù kifejlesztésére és
nyugati hitelek elnyerésére.

Kiderûlt az is, hogy a volt gyarmati âllamok serti olyan
érett almâk, amelyek a Szovjetuniô ôlébe hullanak. Berlin-
ben ugyan sikeriilt a falat felemelni, de nem bizonyos, hog>'
a torténelem azt âllapitja meg; ez a Nyugat veresége volt; le-
hetséges, hogy a Szovjetuniônak tôrténelmi tâvlatban tbbb
kârt okoz. A kubai kaland ériâsi vereség, amely elsôsorban
vezetett Hruscsov bukâsâhoz, a kmai—szovjet ellentétek nyilt
kitôréséhez, majd elmélyiiléséhez. Kuba kovetkezményei ma
még belâthatatlanok. Castro ug '̂an uralmon maradt, de 1962
ôsze ôta a castrôizmus elvesztette korâbbi nagy délamerikai
vonzôerejét.

A Szovjetuniô hanyatlâsânak fô oka a Nyugat gazdasâgi,
politikai erejének hatalmas megnovekedése. A Kôzôs Piac
nagy sikere, az amerikai termelés most mâr tôbb mint négy
esztendei megszakitatlan fejlôdése, (ami ellene mond az eddi-
gi hullâmzâsi elméletnek), a hatalmi egyensùlyt lényegesen ât-
tolta a Njmgat oldalâra. A szovjet—kinai ellentét mâr nem
ideolôgiai, hanem hatalmi és nemzeti. Atmenetileg lehet, hogj'
sikeriil lokalizâlni, mérsékelni, de megoldani mâr soha. Igaz,
hogy a kommunizmus hatalmânak gyengiilése a nyugati, ad-
dig egységes tâbor osztôdâsâhoz is vezetett. Az amerikai és
francia politika ôsszeûtkôzése minden komolysâga mellett
azonban korântsem olyan mély, akùt, mint a szovjet—kinai.

A magyar fiiggetlenség kivtvâsânak lehetôségei

A tovâbbi kérdés mostmâr az, hogy ebben a vilâgpolitikai
helyzetben milyen lehetôsége van a magyar fiiggetlenségért
valô kûzdelemnek, mityen tényezôkôn mùlik annak kivivâsa?

1. Semmi remény nincs arra, hogy az atomegyensûly, a
katonai hatalmi egyensûly megvàltozzék ùgy, hogy Kelet-Eurô-
pa felszabaditâsa katonailag lehetséges lenne. Az atomerô to
vâbbi osztôdâsa csak nôveli az atomhâborûtôl valô félelmet.
Az atomhâborû lehetôségének kikiiszôbolése az elkôvetkezô
években, évtizedekben is elsôszâmù vilâgpolitikai kérdés lesz.
A magyar forradalom és a kubai krizis azt is bebizonyitotta.



hogy mind a Szovjetuniô, mind az Egyesult Âllamok hajlandô
elmenni a tonk szélére is, ha lényeges ncmzeti biztonsâgât érzi
veszélyeztetve. A Szovjetuniô Kelet-Eurôpât biztonsâgi ôvcnek
tekinti és ezt a gondoikodâst megvâltoztatni teljcsen lehetet-
len. Katonailag nem lehet ezért vâltoztatni Kelet-Eurôpa hely-
zetén. Feltehetô esetleg, hogy a védelmi fegyvereknél sikerul
megcsinâlni eg>'ik félnek a nagy âttôrést (a lazersugarak elsô
ki'sérletei erre mutatnak), de ha ezt Nyugat éri el (ahogy re-
méljiik), nem gondolhatjuk, hogy vele zsarolni fog, mert er
re a nyugati felfogâs képtelen. Mert ha a védclem tôkéletes
is, birtokosânak fel kell készulnie arra, hogy politikai ccljait
csak a tâmadô fegyverek latbavetésével és hasznâlatâval éri
el. A Nyugat azonban sohasem lesz tâmadô.

2. A gazdasâgi hatalmi egyensûly eltolôdâsa a mdsik po
litikai tényezô, amely gyôkeres vâltozâst nem credménj'czhet
ugyan, de tâpiâlôja lehet olyan fejlôdésnek, amely a kommu-
nizmust a szabad vâllalkozâsi rendszer irânyâba mozdftja és
hajtja. A kommunizmus fél ettôl a lépéstôl, mert amellett,
hogy termelési és gazdasâgi rendszere csôdjének az elismeré-
sét is jelenti, a nagyobb szabadsâg irânyâba, a hatalmi rend
szer lazitâsânak irânj'âban hat és alââshatja az egész szerkezet
létét. Ezért csak a gazdasâgi kénj'szerûség késztette eddig is
és késztetheti tovâbbra is a lépések megtételére. Minden ât-
vett môdszert igyekszik azonban szervesen beépiteni gazdasâ
gi életébe.

A kommunista termelés ma mâr nem az, mint Sztâlin
idejében volt és egyre tôbb a kapitalista termeléssel azonos
vonâsa. A management szerepe éppùgy nô, mint a kapitaliz-
musban. Csakhogy ezzel egyiitt nô a réteg târsadalmi és po
litikai siilya, kivânsâga, igénye, amely megint csak a nagyobb
szabadsâg irânyâba hat. A szabad ^'âllalkozâsi rendszer fôlé-
nyét jelzi az Eurôpai Kdzos Piac nagy sikere, amivel egyutt
jâr keleteurôpai vonzâsânak nôvekedése is. A kommunista âl-
lamokban létezô technikai intelligencia elôtt ez a fôlény és
vonzâs vilâgos, elismert. Tanulmânyozâsâra, megismerésére
tôrekszenek és igy a gazdasâgi tényezôk is hatalmas forrâsai
a nyugati orientâciônak.

3. A Nyugat kidtûrâlis és szellemi vonzâsa. A magyar szel-
lemi élet szovjetizâlâsa csôdot mondott, âtâllitâsa nem sike-



rûlt. Ma Magyarerszâgon tobb francia szépirodalmi konyvet
fordi'tanak le és adnak ki mâr évek ôta, mint oroszt és szov-

jetet egyûttvéve. A nyugati orientâciô ûteme gyorsul és eb-
ben az ùjonnan felnôvekvô fiataloknâl sincs vâltozâs. A kor-
mânyzat —• keresve a népszerûséget — ebben az irânyban
lényeges engedményeket tett, melyek visszavonâsa belâthatat-
lan kovetkezményekkel jârna. Ezért amikor 1963 tavaszân
Hruscsovék nyomâst gyakoroltak Magyarorszâgra, hogy kul-
tûrpolitikâjât szigoritsa, a kiilonben nagyon engedelmes Kâ-
dâr-rendszcr is nemet mondott. Kijelentették, hogy ilyen lé-
pés minden eddigi eredményeik elsoprését jelentené. Az irôk
ùjra ellenâllâsba, hallgatâsba mennének és a nemzet menne
utànuk, mert akkora a tekintélyiik. A kultùrâlis "egyensùly"
(balance of power) mâr régen felborult a szabad vilâg javâ-
ra és ez maga is nagy politikai tényezô.

4. A kormntinizmus disintegrdlôdâsa. A Nyugat hatalmâ-
nak novekedése, a Szovjetuniô kubai kudarca, a hruscsovi
"Nagy Terv" csôdje vezetett el a kinai—szovjet szakadàshoz.
Mellôzve most ennek a kifejlôdését, vàltozâsait, okait és ter-
mészetrajzât, megâllapi'thatjuk, hogy a két kommunista nagy-
hatalom mélyiilô ellentéte foltétlenûl pozitiv kovetkezmények
kel jâr, jôllehet elég sokan voltak és vannak, akik ezt ellen-
kezôképpen analizâljâk. De éppen ez az ellentét adott nagyobb
szabadsàgot a keleteurôpai kommunista rendszereknek, ez lett
a segitôje a roman fiiggetlenségi tôrekvéseknek és kihatott a
liberalizâlôdâsra is. A kinai—szovjet ellentét megoszlâsokhoz
vezetett a kommunista pârtokban. Igaz, hogy a gazdasâgilag
fejletlen orszâgokban a kommunista pârtokat nagy részben
âtvitte a kinai oldalra, de a szakadâs és viszâly megsemmisi-
tette a monolitikus kommunizmus igézetét, részben a kom
munista messianizmust, a feltétlen gyôzelembe és igazsâgba
vetett naiv kommunista hitet, amely fôként fiatalokra hatott.

5. Végiil, de nem utolsôsorban a felszabadulâs legfôbb
tényezôje maga a magyar nép, amely a forradalom leverése
utâni lelki vâlsâgot kiheverte. A forradalom egyùttal magâba
vetett hitének, erejének, kûzdelmének fô forrâsa lett. Az igy
visszanyert belsô hittel, gerinccel ûjabb és ùjabb engedmé
nyeket csikart ki a rendszerbôl és a magyarorszâgi helyzet
vilâgosan mutatja, hogy a magyar nép ezt a kiizdelmét nem



akarja abbahagyni, elvesztett fiiggetlensége és bnrendelkczc-
sének visszaszerzésébe vetett hite vâltozatlan, jôllehet nem
hisz abban, hogy rovid idôn belul az lehetscges lenne. A belsô
liberalizâlôdâs onmagâban nem vezethet felszabadulâshoz, de
mâs tényezôkkel egyutt igen.

Sûlyponti kérdés

Kelet-Eurôpa a vilâgpolitika egyik sûlyponti kérdése, a
Szovjetuniô és Nyugat viszonyânak fô problcmâja. Jelenti
Németorszâg egységét és e terulet szovjet blokkba tartozô bat
âllamânak szabadsâgât. Jelenti a hideghâborù problémâjànak
megoldâsât, Eurôpa békéjének biztositâsât. A keleteurôpai
kérdés rendezése nélkûl eurôpai biztonsâg el nem képzelhetô.
A Szovjetuniô, ha elvben nem is, de gyakorlati célkitûzcsei-
ben mâr feladta azt, hogy Nyugat-Eurôpâban a kommuniz-
must uralomra juttathatja. Azzal is tisztâban van, hogy a né-
met egység kialaki'tâsât sem hasznâlhatja fel arra, hogy Marx
sziilô-orszâgâbôl ùjabb kommunista âllamot hozzon létrc. Ez
a felismerés vezetett ezévben a kûlon keletnémet 20 éves szer-
zôdés megkotéséhoz, ami viszont azt is jelenti, hogy a Szov
jetuniô — miutân az egységes német kommunista âllam cél-
jât nem érheti el —, el van szânva, hogy Kelet-Németorszâgbôl
kommunista âllamot csinâljon és ezt a vilâggal elismertesse.

Most az a kérdés, hogy van-e a Nyugatnak egységes politi-
kâja, vagy a nagyhatalmaknak kûlôn-kûlon eurôpai politikâja?
Mi ennek a célja és melyek azok a môdszerek, amclyekkel e
célok megvalôsitâsâra tôrekszenek?

N5TJgatnak egységes politikâja Kelet-Eurôpa irânyâban
nincsen. A NATO védelmi szervezet és alapokmânya sem tar-
talmaz semmi olyan megâllapitâst, ami Kelet-Eurôpâra vonat-
kozna. Még a német egység sem szerepel benne, jôllehet Nyu-
gat-Németorszâg a NATO tagâllama. A keleteurôpai térség
rendezésére készi'tett tervek, mint pl. a Kennan, vagy Gaits-
kill-terv, politikusok magântervei, kormânyprogrammâ soha
nem vâltak. A n3mgati gondolkodâs alapmoti'vuma a pragma-
tizmus. Mivel gyakorlatilag a jelenlegi helyzet ûgysem vâltoz-
tathatô meg, nyugaton azt tartjâk, jobb ha nem foglalkozunk
vele és nem csinâlunk illùziôs terveket. Egységes csupân az az



âllâspont, hogy a Szovjetuniô keleteurôpai hôditâsa jogtalan,
az ott lévô rendszerek torvénytelenek, nem birjâk a nép bi-
zalmât. A hideghâborû erejének csokkenésével, a nyugat—ke-
leti kapcsolatok nôvelésével azonban ennek hangoztatâsa is
ellanyhult, majd el is maradt. A kormânyok egyre inkâbb a
kapcsolatok szélesitésére tôrekszenek de facto kommunista
kormânyokkal. A hideghâborùban mâr régen nem hisznek, leg-
alâbbis nem annak merev, negativ, csupân opponâlô, tiltakozô
môdszereiben és iij utakat keresnek, amelyekkel — âtfogô
politikai program nélkûl is — szolgâlliatjâk a terûlet felnyi-
tàsânak iigyét.

Ami a szabad vilâg vezetô hatalmânak, az Egyesûlt Âlla-
moknak keleteurôpai politikâjât illeti, mâr emiitettûk, hogy
a magyar forradalom elôtt Dalles a gradualista âllâspontra
helyezkedett, amivel egyûttjârt Tito tâmogatâsa és a nemzeti
kommunizmusok favorizâlâsa. A szovjet technikai és gazda-

sâgi elôretorés idején, 1956 utân Hruscsov a békés koegzisz-
tenciât âllitotta kiilpolitikai programja tengelyébe. Ezzel
egyûttjârt, hogy a hideghâborùnak bélyegzett minden olyan
nyilatkozatot, mozdulatot, vagy lépést, amely a keleteurôpai
problémânak csupân csak felvetésére tôrekedett. A njmgati
vilâg mindaddig nem talâlta meg a hruscsovi kûlpolitika ha-
tâsos ellenszerét, amfg a gazdasâgi versenyben a Nyugat fô-
lénye ki nem rajzolôdott.

Kennedy elnôksége ùj politikai program inaugurâlâsât je-
lentette. Ennek fô elemei: az atomhâborû lehetôségének ki-
kuszôbôlése, a kommunizmus leblokkolâsa az âzsiai, afrikai
és latin-amerikai kontinenseken, a kommunizmus délkelet-
âzsiai terjeszkedésének megakadâlyozâsa. E célok érdekében
a nyugati védelmi rendszer fokozatos fejlesztése, a NATO, a
Kôzos Piac, az eurôpai egység tâmogatâsa, az atlanti szôvet-
séghez vezetô ùt és program kidolgozâsa. Kennedy "Strategy
of Peace"-nek nevezte el programjât, az emberiség félelem-
mentes életének biztositâsât. Rôvid elnôksége alatt érték ku-
darcok is, de mérlegre téve eredményeit, a mérleg azt mu-
tatja, hogy kiilpolitikaja melto felelet volt a szovjet bekes
egyuttmûkôdésére". Megvalôsitâsâra nem jutott idô. Meggyil-
kolâsâval ez a kiilpolitikai orôkség Johnson elnôkre szâllt, aki



azon — ezideig — semmit sem vâltoztatott. Lényeges elemei-
ben nem is lehet vâltoztatni. Vannak vilâgpolitikai helyzetek,
amikor két, sot tôbb alternatlva is lehetséges azonos hatalmi
érdekkôrôn beliil. Van viszont, amikor ésszerûen csak egy.
Részleteiben és môdszerekben lehet kiilônbség, alapvetô vo-
nâsokban nem.

Hogy a Kennedy-kiilpolitika Kelet-Eurôpâra is kiterjedt,
annak elemei mâr feltalâlhatok korâbban is, de legelôszor
1963. szeptemberében Tyler âllamtitkâr fogalmazâsâban lâtott
az egész elképzelés napvilâgot. Tyler a torvényhozâs kozos
kiiliigyi bizottsâga elôtt tett nyilatkozatot. Âllâspontjânak
rbvid lényege; a keleteurôpai népek nem adjâk fel kuzdelmii-
ket fiiggetlenségukért. Bar 1956-os kisérletiik nem sikerult,
amellyel a lengyelek és magyarok robbanâsszerûen prôbâltâk
megvalôsitani céljaikat, nem maradt eredmény nélkiil. A Szov-
jetuniôt meggyôzte, hogy ezen a teriileten korâbbi politikâjât
nem folytathatja. A kommunista kormânyokat arra késztette,
hogy népeik akaratânak, torekvéseinek a nemzeti élet tobb
teriiletén engedjenek. Mindez nem vezetett és nem vezet gyors
felszabadulâsukhoz, de erôsiti fliggetlenségi torekvéseiket, la-
zitja Moszkvâval valô kapcsolataikat, nôveli nyugati orientâ-
ciôjukat. Egyiittvéve egészséges folyamatot indit el, ami az
ezen a teriileten élô népek helyzetét, sorsât konnyiti. Az Egyc-
siilt Âllamok feladata, hogy ezt a folyamatot minden rendel-
kezésére âllô eszkôzzel elômozdftsa, tâmogassa.

Hidépités

1964-ben Harriman allamtitkar, Rusk kiilugyminiszter
majd Johnson elnok ugyanilyen elvek alapjân fogalmazta meg
Amerika keleteurôpai politikâjât. Johnson elnevezte hfdépî-
tésnek (building of the bridges), amivel azt akarta jelezni,
hogy az Egyeslilt Âllamok arra torekszik, hogy minél tobb
gazdasâgi, kultûrâlis és humânus kapcsolatot épitsen ki és
kész arra, hogy ezeket a népeket torekvéseikben tâmogassa.
Késôbbi beszédében, a vâlasztâsok sorân hozzâfûzte, hogy sor
kerûlhet humânus segélyre, technikai tapasztalatok és mâs
"ideâk" âtadâsâra is.

A nyilatkozatokbôl vilâgosan kiderûlt, hogy az Egyesult
Allamok nem biztat tovâbbra sem arra, hogy eruptiv kitorés



kovetkezzék be bârmely keleterupôai népnél, de tâmogat olyan
politikât, amelynek célja lépésrôl-lépésre minél nagyobb fûg-
getlenség einyerése. Az Egyesiilt Allamok képviselôhâzânak
kiilùgyi bizottsâga tavasszal szâmos politikust, szakembert,
diplomatât, professzort és Kelet-Eurôpâval foglalkozô intéz-
ményt kérdezett meg arrôl, hogy mi lehetne a legcélravezetôbb
politika. A tôbbhetes târgyalâs utân a kuliigyi bizottsâg jelen-
tést készitett, aminek néhâny elemét nyilvânossâgra is hozta.
Rôvid lényege a jelentésnek:

"Az Egyesûlt Allamok képviselôhâzânak kuliigyi bizottsâ
ga mâjus l'olyamân megvizsgâlta a keleti blokk âllamaiban
tapasztalhatô legùjabb fejleményeket. A vizsgâlat jelentôs
szakemberek és a helyzet alapos ismerôinek kiértékeléseire
tâmaszkodik.

A vizsgâlat eredményeként megfogalmazott jelentés utal
arra, hogy az utôbbi idôben megfigyelhetô vâltozâsok a kom-
munista rendszer megelôzô merevsegének utôlagos kôvetkez-
ményei. Kôvetkezményeként egy bizonyos konfûziô tâmadt az
egyes rendszerekben. A Nyugat arra tôrekedjék, hogy ezeknek
az orszâgoknak lakossâga akti'v és megfontolt kôzremûkôdé-
sének eredményeképpen belekapcsolôdhassék a nj'ugati élet-
be visszaszerezhesse szabadsâgât és maga hatârozhassa meg a
sajât szociâlis, politikai és gazdasâgi intézményeit.

A jelentés hangsûlyozza, hogy a kommunista orszâgokban
tapasztalhatô fejlôdés nem minden esetben irânyul a szabad-
sâgjogok fokozatos szélesitésére. Semmi jel nem mutât arra,
hogy°a kommunizmus eltért volna eredeti célkitûzésétôl. A
felismerhetô vâltozâsok ugyan arra engednek kôvetkeztetni
— mondja a jelentés —, hogy a kommunista erôszak kôzvet-
len veszélye csôkkent. Hosszû tâvon ez a jelenség azonban a
kommunizmus erôsôdéséhez vezethet, mert a kommunizmus t
rugalmasabbâ és tobboldalûvâ teszi.

A jelentéseknek tùlzottan optimista értékelése veszélyes
és a biztonsâg hamis érzését keltheti. Ezért az Egyesiilt Âlla-
moknak minden kôrulmények kôzôtt meg kell tartania kato-
nai fôlényét, egyidejiileg azonban meg kell keresnie az utat
ahhoz, hogy hogyan lehet a kommunista orszâgokban megin-
dult âtalakulâsi folyamatot befolyâsolni.



Befejezésiil a jelentés egy sor javaslatot tesz az europai
kommunista orszâgokkal szemben folytatandô politikàval kap-
csolatban. A kôvetkezô hârom pont a leglényegesebb:

1. Az âtalakulâsi folyamatnak elôsegitése kereskedelmi
kapcsolatok kiszélesi'tésével, csereprogramokkai és publikâ-
ciôk terjesztésével.

2. Az amerikai programoknak az érdekelt orszâg viszo-
nyaihoz valô igazitâsa, de emellett az amerikai politika célja
vâltozatlanul az ônrendelkezési jog elvének érvényesltcse ma-
rad a keleteurôpai térségben.

3. A szovjet blokk esetleges tâmogatâsa gazdasàgi nehéz-
ségek esetén, amennyiben ezzel az érdekelt orszâgokban to-
vâbbi engedményeket, illetve reformokat lehet elérni, amely
az orszâg lakossâgânak szabadsâgât szélesiti és a kommunis
ta katonai fenyegetôzésnek csôkkenéséhez vezet."

A teljes jelentés nem keriilt ugyan napvilâgra, csak ez a
rôvid sajtônyilatkozat, de tudomâsunk van arrôl, hogy a me<ï-
adott hârom pontos program sokkai részletesebb kifejtését
tartalmazza. A Kennedy—Johnson-féle kiilpolitika tehât ùgy
lâtja, hogy a keleteurôpai kommunista âllamokban bekovet-
kezett âtalakulâs lehetôséget ad egy konstrukti'v, gazdasàgi,
kultûrâlis és diplomâciai eszkôzokkel folytatott belsô erjesz-
tési folyamatra.

Nyugat-Eurôpa poîitikàja

Ami Nyugat-Eurôpa politikâjât illeti: részben megelôzte
Amerikât, részben nem jutott el addig és egyetlen âllamnak
sincsen megfogalmazott és hatârozottan lefektetett keleteurô
pai politikâja. Meggyôzte annyiban, amennyiben — kivéve
Nyugat-Németorszâgot — minden nyugateurôpai âllam fenn-
tartotta a Kâdâr-kormânnyal a diplomâciai viszonyt a forra-
dalom utân is az addigi szinten. 1957-tôI kezdve évrôl-évre
egyre bôvûlô kerettel kereskedelmi szerzôdést këtottek, majd
az utôbbi két évben egyéves szerzôdések helyett hâroméves
terminusokra kôtôttek megâllapodâst a magyar kormâny ké-
résére. Ugyancsak az utôbbi évben diplomâciai képviseleteiket
nagykôvetségi rangra emelték kôlcsônosen. Franciaorszâg mâr
1960-ban kultûrâlis szerzôdést is kôtott, azôta ezt kôvette a



tôbbi âllam is. Ugyanakkor se az angol, se a francia, se az
olasz politikâban nem jelent meg olyan elem, amely azt mu-
tatta volna, hogy a gazdasâgi és kutltûrâlis kapcsolatok szé-
lesitésének a jôviszony helyreâllitâsa mellett politikai céljai
is vannak. Csupân De Gaulle-nak volt két ùjévi nyilatkozata,
amelyben kijelentette, hogy Eurôpa hatârai az Uralnâl van
nak és eijon az idô, amikor Varsô, Prâga, Budapest éppùgy
hozzâtartozik Eurôpâhoz, mint Bées vagy Rôma. Miutân ezév
tavaszân roman kormânykûldôttség jârt Washingtonban, a
franciâk is meghîvtak egy még magasabb szintû kormânykûl-
dottséget és annak megadtâk azt a fogadtatâst, ami a nyugati
orszâgok egymâskozti viszonylatâban is dukâl. Azôta is jele
van annak, hogy a francia politika a jelenlegi roman helyze-
tet fel akarja hasznâini két hâborû kbzti kapcsolatainak ûj-
jâélesztésére.

A németek helyzete egészen klilônleges. Németorszâg szâ-
mâra a német egység a legfontosabb kiilpolitikai probléma és
mindent ennek szemszogébôl kezel. Németorszâg azonban a
maga részérôl âtvette az amerikai kûlpolitika irânyvonalât és
a Hallstein-doktrina miatt csak gazdasâgi-kereskedelmi dele-
gâciôknak nevezett képviseleteit végeredménj'ben diplomâcia
szinten tartja és foglalkoztatja. Magyar szempontbôl a szom-
szédos Ausztria helyzete nagyon fontos, ahol a kapcsolatok
kiszélesitésére éppen a legutôbb keriilt sor.

Mit tehet a magyar emigrâciô?

Végûl felmerûl a kérdés: mit tehet a magyar emigrâciô
a magyar fuggetlenség elérésének érdekében?

A magyar emigrâciô nem egységes (egyetlen emigrâciô
sem az) és igy ténykedése, akciôi, politikai szempontjaitôl,
mûltjâtôl, beidegzettségeitôl, itteni kôtottségeitôl és helyzet-
felismerésétôl fuggenek. Egységes program kimunkâlâsa eleve
halâlra van itélve, talân nem is kivânatos. Lehet olyan hely-
zet, amikor a gradualista felfogâs érhet el sikereket, lehet
olyan, amikor a maximalista képviselheti hatâsosan a magyar
érdekeket. Eltekintve ugyanis a szélsôségektôl, (jobb- és bal-
oldalitôl egyarânt) aztân a becsiiletes, de naiv âlmodozôktôl,
Ady szavâval élve a kôdevôktôl, eltekintve azoktôl, akik szâ-



mâra a magyar ûgy csupdn érzelmi furdô, amelynek jelsza-
vaiban jôl esik megmelengetni, bizsergetni szalmalângra al-
kalmas szivûnket, még mindig — kis tûlzâssal — annyiféle
âllâspont van a magyar emigrâciô feladatairôl, ahàny cmig-
râns. Magyarorszâg jelenlegi helyzetébôl, a vilâgpolitikâbôl ki-
indulva az emigrâns elképzeléseknek hârom nagy csoportjât
lehet megkûlônbôztetni:

1. A maximalista-konzervativ âllâspont szerint Magyaror-
szâgon a helyzet lényegében nem vâltozott. Ami âtalakulâs
van, az csupân felszines. A kommunizmus kiilônben sem vâl-
toztathatô meg, csupân legyôzhetô fegyverrel, erôszakkal. A
ki'nai—szovjet szakadâs csak felszines, nem tényezô. Sokak
szerint csupân jâték, megosztott szerep, nagy becsapâs. Arra
jô, hogy elaltassa a vilâg kdzvéleményét, leszerelje a hideg-
hâborùt és ezâltal a kommunizmus szabadabban fejthesse ki
szubverziv tevékenységét, a szabad vilâg alââsâsât. A kommu-
nizmussal szemben éppen ezért egyetlen helyes âllâspont a
kérlelhetetlen, kônyôrtelen magatartâs, a hideghâborû tovâb-
bi folytatâsa, az elzârkôzâs és felkészûlés a leszâmolâsra. A
kommunizmus uralmât meg kell donteni — hirdetik —, de
itt aztân abba is marad a gondolatsor, mert erre logikusan
csak az kbvetkezik, hogy — ha kell — fegyverrel, ami persze
hâborùt jelent.

2. Vannak — fôképpen nyugatiak, de kisszâmmal magyar
emigrânsok is — akik azt mondjâk, hogy a kommunizmuson
beliili erjedés nagyon mélyrehatô, alapvetô folyamat, amely
sajâtos, eredeti, belsô torvényei szerint mozog. Minden olyan
nyugati politika, amely ezt a folyamatot elô akarnâ segiteni,
jôszândéka ellenére is gâtlôlag hat, mert félelmet ébreszt a
rendszer hiveiben, ezért akadâlyozza a fejlôdést. Nem tehe-
tunk mâst, mint regisztrâljuk reményeinket és figyelemmel
kisérjùk elôrehaladâsât.

3. Végûl a harmadik csoportba tartoznak azok, akik sze
rint az olvadâsnak, liberalizâlôdâsnak nevezett folyamat jelen-
tôs. Olyan, amire épiteni lehet. Ezt a fejlôdést diplomâciai,
politikai, gazdasâgi és kultiirâlis eszkozokkel tâmogatni na
gyon fontos. Aktiv, rugalmas és rendkiviil mozgékony kiâl-
politikâra van tehât szûkség. A Nyugatnak érdeke az, hogy Ke-



let-Europa a nagyobb szabadsâg, fiiggetlenség irânyâba fej-
lôdjék, hogy az ottani népek kivivjâk fûggetlenségiiket még
akkor is, ha az atomegyensûly miatt ez csak lassû folyamat
eredménye lehet. Erôsiteni kell tehât nyugati kapcsolataikat,
fokozni a kommunista kormânyokra gyakorolt nyomâsukat

és âltalâban a hâborù kivételével hasznâlni minden eszkozt és
môdszert, ami azt szolgâlja, hogy ezek a népek elfoglaljâk
helyûket a szabad eurôpai népek csalâdjâban.

Az elôadô nem vltatja el egyetlen âllâspont becsuletessé-
gét sem, ha azt kiilônben tisztességes ember képviseli. Azt
hiszi, nem kell mondania az elôzô évek utân, hogy ô maga
a harmadik felfogâs hivei kôzé tartozik. Ezt lâtja a jelenlegi
helyzetben egyediil jârhatô ùtnak, helyesnek és célravezetô-
nek. Nem lât semmi olyan jelet, amely azt mutatnâ, hogy a
kôzeljovôben esetleg mas, kedvezôbb lehetôség is felmeriilhet.
Szândékosan nem foglalkozik a gj'akorlati tennivalôkkal. Egy-
részt azért, mert ezek szâma a helyzet szerint vâltozik, mâs-
részt azok aszerint alakulnak, hogy ki milyen âllâspontra he-
lyezkedik. Amiért ma akciôt kell inditani, holnap mâr elavult
lehet. Akik azonban a helyzetfelmérésben és az elvekben meg
tudnak egyezni, azok a gyakorlati lépéseknél mâr kônnyen
megtalâljâk a tennivalôkat.

Kennedy elnôk azt mondta egyszer magârôl: idealista
vat^yok illûziôk nélkiil. Maga is azt tartja, hogy idealizmus
néîkul nem lehet harcolni nagy ugyekért, kôzdsségi ûgyekért.
Hit nétkiil semmi sem lehetséges. Nem tartozik az optimis-
tâk kôzé, de hiszi, hogy a magyar nép jelenlegi szomorû hely-
zetébôl is kifelé halad s talân kôzelebb van az idô, mint hin-
nénk amikor egy Finnorszâgéhoz, majd Ausztriâéhoz hasonlô
semlegességi helyzetet tud kivivni magânak a szabad vilâg
hathatôs segîtségével. Az emigrâciô eszkôzei és lehetôségei
korlâtozottak, de Madâch szavaival: "kell olyan is, aki homo-
kot bord, vagy kovet farag; nélkiile nem emelkedik terem."
Az emigrâciô feladata talân csak a homokhordâs, vagy kôfara-
gâs, de ezt is ùgy kell végeznie, hogy fogalma legyen arrôl,
ami épul: tit a magyar nép gyarmati, csatlôs sorsâtôl valô el-
szakadâs révén haladasa, ônrendelkezesenek biztositasa fele,
amely a magyar fûggetlenséghez vezetô tit is.

☆ ☆ ☆

6 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnok kôszonetct mond Kiss
Sândor elôadâsâért, majd az elôzô hârom elôadâs târgykdré-
vel kapcsolatos vitât nyitja meg. A vitât bevezetô elsd hozzâ-
szôlâsra Eszenyi Lâszlôt kéri fel.

HOZZÂSZÔLÂSOK POGANY ANDRAS DR.,
BÉLDY BÉLA DR. ÉS KISS SANDOR ELÔADÂSAIHOZ

Eszenyi Lâszlô mindenekelôtt arra mutât râ, hogy az ed-
dig elhangzott elôadâsokba az elôadôk hosszû évek tudomâ-
nyos kutatâsânak és tapasztalatânak eredményét sûrîtették
be. Éppen ezért a tanulmânyok hallgatâsa ritka szellemi cse-
mege, de az azokhoz elsô hallâs utân valô hozzâszôlâs rendki-
viil nehéz feladat. Javasolja, hogy a jbvôben az eldadâsokai
sokszorositva elôre adjâk ki. Nem azéi-t, hogy "ellenelôadâ-
sok" szulessenek meg, hanem hogy az alaposan felkészult hoz-
zâszôlôk és az elôadôk kôzôtt magas szi'nvonalon folytatott
pârbeszéd alakulhasson ki. îgy lehet a Magyar Talâlkozô az
amerikai magyarsâg szellemi elitjének vita-fôruma.

Érdemi hozzâszôlâsâban az egyik elôadô âltal hasznàlt és
kozismert clausewitzi tételbôl indul ki: "A hâborû a politika
folytatâsa mâs eszkôzôkkel, az erôszak ténye, amellyel az crô-
sebb fél akaratât a gyengébbre râkényszen'ti." A hâborû tehât
az âllamvezetés âltal kitûzôtt célok elércsének egyik môdja
Bolcseletileg a lényeg akaratunknak a màsik félre valô râ-
kényszeritése. Maga a hâborû nem az egyetlen célravezetô ût
a szembenâllô felek erômérkôzése gazdasâgi, politikai, vilâg-
nézeti és szellemi si'kon âllandôan folyik. Az a béke mond-
ta —, amelyben ma éliink, a hâborû folytatâsa, amelyben a
kûzdelem sûlya a fegyveres erôszak alkahnazâsa helvett a fen-
tebb is emlitett mâs terilletekre tevôddtt ât. Az atomfegyve-
rek megjelenése nem hadâszati értelemben jelent kûlonleges
vâltozâst, hanem az âllamvezetôk kezébe ad rendklvûl veszé-
lyes eszkozt akaratuknak a mâsik félre valô kényszeritésére. A
tôbb megatonos bombâknak az emberiség jôvôjére gyakorolt
hatâsa ismert és ennek a borzalmas kovetkezménynek a tuda-
tâban nem a nukleâris fegyverek tényleges alkalmazâsa, ha-



nem azok hevetésével kellô pillanatban valô fenyegetés vâlî
az erôszak eszkôzévé. Az ilye-n pillanatok kivàlasztàsa az ûj
âllamvezetés mûvészeie. Sajnos, ûj hazânk vezetôi az utôbbi
két évtized alatt nem sok mûvészi vonâst ârultak el.

A két nagy csoport kozôtt a lényegbevâgô kiilonbség nem
katonai, hanem éppen âllamvezetési sikon mutatkozik. Az
orosz âllamvezetés a bolsevizmus dinamizmnsâbôl folyô pozi-
tfv célkitûzéssel rendelkezett a vilâghâborùt befejezô napon
és azota is ezzel rendelkezik. Az amerikai âllamvezetés — az
elôadâsokban nagyszerûen kifejtett okoknâl és korûlmények-
nél fogva — valami furcsa tehetetlenségi âllapotba esett ât,
amelybôl mindmâig nem tudott kivergôdni. 1945 ôta az ameri-
kaiak sehol hâborût nem kezdtek, hanem azokba a rendki-
vûl ûgyes orosz politika eredményeként belesodrodtak. A gyô-
zelem varâzs-szava pedig a kezdeményezés. Amîg tehât az
orosz felsô âllamvezetés kristâlytisztân pozitîv célkitûzést
ad a vezérkarnak, amely annak értelmében dolgozza ki min-
den tervét s hajtatja végre vilâgnézeti alapon a befolyâsa alatt
tartott mâs âllamokkal, Amerika mindig maga kényszeriil
harcra. Az amerikai âllamvezetés a yaltai status quo fedô-
név\'el megjelolhetô tehetetlenségi âllapot adott esetben tor-
ténô megvédésén kiviil mâs célt vezérkarânak adni nem tud.
Ez a negattv rnagatarîâs a katonai iél-eredmények és vérâldo-
zatok szulôje. Kétségtelenul kitûnô katonai vezetôink vannak,
de lehetetlen feladatot a legkitûnôbb katonai vezetô sem tud
még csak elfogadhatô môdon sem megoldani (Korea, Viet
nam).

A tovâbbiakban a hozzâszôlô arra mutât râ, hogyan hiû-
sult meg MacArthur koreai katonai terve az amerikai âllam
vezetés status quo politikâja miatt, majd példâkkal vilâgitja
mecT hocry a kuzdelem gazdasâgi, tudomânyos és kultùrâlis té-
ren^is hasonlô eredményekkel végzôdik, mert hiânyzik mogu-
le a gyôzelem zâloga, a pozitiv célbôl szârmazô kezdeményezés.

1956-ban végre adôdott alkalom, amikor minden jogi, er-
kôlcsi és etnikai oka megvolt az amerikai âllamvezetésnek
arra, hogy végre kezdeményezésbe lendûljôn ât. Hogy miért
nem tette, Kiss Sândor elôadasaban remekûl kifejtette. Ma
mâr tudjuk, hogy akkor a szovjet semmi szm alatt nem kez-



dett volna még atomhdborût. Ez a veszély Kuba esetébcn mâr
fennforgott, de a Szovjet még akkor sem merte vâllalni a koc-
kâzatot. A kubai krizis mûvészileg kivâlasztott torténelmi pil-
lanat volt az atomfegyverekkel valô fenyegetésre, a Szovjet
meghâtrâlâsa kétségtelen bizonyîték az '56-ban eikovetkezett
végzetes amerikai âllamvezetési bakiôvésre.

A magyar helyzetre vonatkozôan a hozzâszôlô ma mâr ma-
ga is a Kiss-féle osztâlyozâs harmadik csoportjâhoz hajlik.
Nem hiszi, hogy Amerika valaha is feiszabaditsa a kozép-kelet-
eurôpai âllamokat, koztûk Magyarorszâgot is, mert hiszen a
mainâl sokkal konnyebb adott helyzetben is màsként hatàro-
zott. Hiszi azonban, hogy a magyar csodâlatos fajta. Hivatâs-
tudatânak szolgâlatâban ha mas kivezetô utat nem lât, a meg-
semmisûlés kockâzatânak vâllalâsâra is képes és hajlandô. A
magyar 400 éven keresztûl legtôbbszôr a siker legkisebb remé-
nye nélkûl harcolt. Sok amerikai értetlenul âll szemben tôr-
ténelmûnkkel. Hogyan tudott ez a maroknyi nép fennmarad-
ni idegen népek tengerében, mikor az utolsô néhâny évszâzad
alatt minden hâborùjât elvesztette? Ogy lâtszik, egyenesen
magyarnak kell szûletni annak megértéséhez, hogy vesztett
hâborûk hôsi halottai is meg tudnak tartani egy kis nemzetet.
Azt egyre tbbben kezdik felfogni végre, hogy gyôztes hâborb-
kat kôvetô elkôtyavetyélt békék viszont a tonk szélére sodor-
hatjâk a leghatalmasabb birodalmat is.

A hozzâszôlô — mint mondja — nem emigrâns, hanem le-
telepedett amerikai polgâr, de szivében halâlâig ôrzi és hor-
dozza mély magyarsâgtudatât, magyar kultùrâjât és azt a kô-
telességérzetet, hogy azért a mag^'ar fajtâért, amely szerinte
még mindig élet-halâl harcât vivja odaât, mindent el kell ko-
vetnie. Vâllalja az emigrâns feladatokat és az a meggyôzôdése,
hogy ezt vele egyûtt vâllalja az egymilliôs amerikai magyar-
sâg is. Csak ne beszéljiink egységrôl, ami — sajnos — nincs,
de beszéljiink egyûttmûkôdésrôl, ami lehet és aminek len-
nie kell.

Nâdas Jànos dr. ùgy érzi, kedves kôtelessége, hogy a Ma
gyar Talâlkozô âllandô titkârsâga nevében hâlâs koszënetet
mondjon a magyar emigrâciô jelenlevô képviseletének, a ki-
vâlô elôadôknak és hozzâszôlôknak. Macartney profeszorra hi-



vatkozik, aki a mâsodik Magyar Talâlkozôn elejétôl végig je-
len volt s a végén kijelentette: csodâlatos, hogy a magyarok
milyeii ùri môdon tudnak egymâssal vitatkozni, mennyi meg-
értés, mennyi barâtsâg van benniik egymâs irânt. Otthoni po-
litikai tevékenységébôl idéz példâkat annak igazolâsâra, hog^r'
a kblcsônôs megértés mennyire fontes es a siker szempontjâ-
bôl milyen dôntô jelentôségû. Hangsûlyozza, hogy a Magyar
Talàlkozô szellemi forum akar maradni, ahol keressiik a meg-
egyezés ûtjàt-môdjàt. Amikor aztàn ezt megtalàltuk, akkor a
szukségesnek làtszô feladatokat az azok elvégzesere legalkal-
masabbnak lâtszô szôvetségen, vagy egyesuleten keresztul kell
megoldani. Râmutat arra is, hogy mâr hârom éwel ezelôtt
egyetértettek a Magyar Talàlkozô résztvevôi abban, hogy a
legalkalmasabb végrehajtô szervezetként az az Amerikai Ma
gyar Szôvetség jelolhetô meg, amelyet egyes magyarok nem
ismertek el, amerikai kormâny viszont szinte kizàrôlagosan
fogadott el a magyarsâg érdekképviseleti szerve gyanânt.
Ôrommel kell megâllapitania, hogy az utolsô években sok min-
den megvâltozott. A szervezés nagy nehézségek ellenére is fo-
lyik Nem szabad elfelejteniink, hogy az emigràciônak sûlya
van megszervezetlenûl is. Utal arra, hogy az amerikai egyete-
meken és fôiskolâkon tôbb mint 400 magyar tanit, mâsok vi
szont kônyvtârak, tudomânyos intézmények, kôrhâzak élén
âllnak. Az a meggyôzôdése, hogy hùsz év mùlva mâsként dol-
gozik az amerikai értelmiség ûj nemzedéke, mint a mai, amely
magyar vonatkozâsù ismereteit az 1920-as évek menekult ta-
nâraitôl kapta.

Ennél az adottsâgnâl azonban tovâbb kell mennunk. Visz-
sza kell hoznunk a magyarsâg tâborâba azokat a mâsod- és
harmadnemzedékes magyar szârmazâsù amerikaiakat is, akik
szivuk mélyén magyarok ugyan, de a magyar problémâk felis-
merésére és azok megoldâsâra mâr nem éreznek magukban
elkotelezettséget.

A mat^a részérôl a Kiss Sândor elôadô szerint tôrténô cso-
portositâsban a maximumot kôvetelokhôz szamitja magat,
mert otthoni gyakorlati politikai tapasztalatai szerint pârtok
kozt lehet âthidalni ellentéteket, de az orszâgot hùsz felé tép-
ni és a kommunizmussal békét kotni nem lehet. Az osztrâk



csâszârok németekké akartak tenni benniinket, a szovjetorosz
rendszer azonban ki akarja pusztltani a Duna—Tisza kbzérôl

azt a makacsul ellenâllô népet, amely vilâguralmi tbrekvésci-

nek ùtjâban âll. Ha a magyar nemzet 1848 utân meghôdol az
osztrâk csâszâri hâz elôtt, sohasem lett volna 1867-ben ki-

egyezés. Mint ahogy akkor nem engedtiink a 48-b61, ma sem
engedhetûnk az 56-bôl, ma sem engedhetiink a teljcs magyar
igazsâg jogos kovetelésébôl. Nem szabad elcsiiggednunk apro
sikertelenségek, félreértések miatt. Harcolnunk es munkâl-
kodnunk kell tovâbbra is a magyar élet minden vonalân, hogy
mécsesiink lângja, amelyet négy éwel ezelôtt mi is meggyûj-
tottunk, a rohano amerikai élet névtelen robotosaivâ alakulâ-
sunk kôzben el ne halvânyuljon, hanem ellenkezôieg; ontu-
datos fâradozâsunk eredményeként mind messzebbre vilàgfto
fénnyel mutassa a magyar jôvô ùtjât.

Nt. Ltidwig Artûr dr. személyes élményének elmondasâ-
val és egy 600 fônyi protestâns egyhâzi kongresszus elôadôjà-
nak szerepében végzett nehéz feladat megoldâsi môdjâval arra
vilâgit râ, hogy az a tiinet, amely a jelenleg folyô vilâgnézeli
harcban a mi oldalunkon mutatkozik, s amelyet Eszenyi
Lâszlô tehetetlenségi âllapotként jelolt meg, valôjâban nem az
âllamvezetés, nem is a kûlpolitikai vonalvezetés hibâja, vagy
fogyatékossâga. Nem is a kûlpolitikai vonalvezetés idézte elô.
Sokkal mélyebben gyokerezô oka van. .A. hozzâszôlô a tunetet
Eszenyi Lâszlô meghatârozâsâtôl eltérôen programtalansâg
gyanânt fogja fel és jeloli meg.

Az trâsban bekiildôtt hozzâszôlâsok koziil

Balla Andrâs dr. a bolsevizmust nem valami szellemi
irânyzatnak, nem az emberiség boldogulâsât elôbbre vinni ki-
vânô erôfeszitésnek, hanem negativ elôjelû vallâsnak tekinti.
A kommunizmus minden igyekezetével helyettesiteni akarja
a régi vallâsok kozéppontjâban allô metafizikai eszmét, ame
lyet a legkezdetlegesebb politheizmustôl kezdve a legkultûrâl-
tabb monotheizmusig minden pozitiv elôjelû vallâsnâl felis-
merhetûnk. Anyagelvûsége még a kérészéletû epikureizmus-
nâl is tovâbb megy, mert az csak azt tam'totta: egyél, igyâl,
szôrakozz/ a halâl utân ùgy sincsen semmi. Ez a felfogâs a



benne hîvô egyénnek esetleg léha ôromôket biztosithat. A
kommunizmus azonban azt kôveteli, hogy 'izzadj, koplalj, tel-
jesîtsd tûl a normât, ha belepusztulsz is; mert majd egyszer
— ha te nem is — késô leszârmazottaid ennek eredményeként
a bolsevista-szocialista paradicsomi boldogsâg (tomato juice-
ânak) langyos pocsolyâjâban lubickolhatnak. Ennek a para
dicsomi âllapotnak bekovetkezésére az igérgetéseken és a
szovjet-orosz rendszer 47 éves negativumain kiviil mas biztosl-
tékot felmutatni nem tud. Amig pedig az bekdvetkezik, addig
a hamis prôfétâk és az opportunista parazitâk jôl élnek (er-
rôl azonban természetesen ovatosan hallgatnak).

A kommunizmusnak — szerinte — éppen ùgy vannak hi-
vôi, hittéritôi, uvoltôzô dervisei, hitehagyottai, megtértjei, me-
csetei, templomai és zsinagôgâi, mint a pozitiv elôjelû egy-
hàzaknak. Csupân a nevekben vannak bizonyos eltérések. Îg3'-
hivô helyett pârttag, templom, mecset helyett. kôzségi, megyei
tanâcsliûz, Savonarola, Luther helyett. a kiebrudalt Sztâlin,
Hruscsov, Rajk Lâszlô, Nagy Imre, stb., Rôma, Bizânc helyett
pedig Peking és Moszkva. A keresztényi "egy akol, egy pâsz-
tor" tételét a vilâg bolsevizâlâsa néven ismerik, mint ahogyan
ismert elôttiik a dogmatikus orthodoxia és a liberâlis neo-
lôgia is.

A Fôld osszes egy-Istent hivô vallâsa a mindnyâjunk sor-
sât intézô és a vilâgegyetemet igazgatô Gondviselô Isten hi-
tét soha fel nem adhatja, mert abban a pillanatban, amikor
ezt feladja, tôbbé nem htvô vallâs. A kommunista is hasonlô-
képpen van. Ha feladja a kommunizmus elveit, nem kommu
nista tobbé.

A lényeget alapjâban nem érintô vâltozatokkal minden
irânyzatnâl szâmolhatunk. Ilyesmi a kommunizmus esetében
is elôfordulhat. Ebbôl azonban a kommunizmus valamilyen
âtalakulâsâra, polgâriasodâsâra kôvetkeztetni nem szabad. A
netàni feluleti forgâcsolôdâs a mélybe nem hat. Inkâbb csak
a Nyugat megtévesztésére szolgâlô védôrétegnek mondhatô. A
vasfûggonyôn tùli rendszer dnmagât sem tôrheti ôssze, mert
minden ilyenirânyù lepes ellen nyiltan vagy titokban minden
erôvel, azonnal tiltakoznak, vagy erélyesen fellépnek a kiviil-
âllô târsutasok, mert érdekeik igy klvânjâk.



A kivezetô utat a hozzâszôlô abban lâtja, hogy minderrôl
elôszôr bnmagunkat kell meggyôzniink, aztân a jobb- és bal-
oldali szomszédunkat, stb. A lânci-eakciô megvâltoztathatatlan
fizikai tôrvény, amely — ha egyszer elindul — feltétleniil ér-
vényesiilni tud.

Selmeczi Kristôf dr. az angol munkàspârt délkeleteurôpai
politikâjârol nyilatkozik a part tôrténészének, C. D. H. Cole-
nak "Russia, Europe and the Future" cimû értekezése alap-
jân. Magyar vonatkozâsban kûlbnôsképpen fontosnak tartja
hangsûlyozni, hogy Cole naivul reménykedik a "mindent meg-
vâltô" szocializmusban, ezért a szovjet-orosz — rettenetes âron

elért — részeredményeket âltalânosi'tja és tûlértékeli; a dél
keleteurôpai térség mezôgazdasâgi problémàit arânytalanul
elôtérbe helyezi, ami joggal ébresztheti fel azt a gyanunkat,
hogy neki és pârthfveinek a térség iparosodâsa és ipari mun-
kâsainak sorsa nem fontos. Ennek oka valôszfnûleg az a pro-
paganda, amely a térség târsadalmi és gazdasâgi viszonyairôl
Kârolyi Mihâly és târsai céljânak megfelelôen annak idején
elborzasztô képet festett. Az a gondolât, hogy az ottani âlla-
potokat az elsô vilâghâbonit kovetô "rendezés" idézte vagy
idézhette elô, fel sem merlil benne. Ogy lâtszik, még sajât hon-
fitârsânak, J. M. Keynes-nek lesiijtô birâlatât sem ismeri. A
hozzâszôlô mindebbôl azt a kovetkeztetést vonja le, hogy az
angol munkâspârt irânyftâsa alâ keriilt londoni politika in-
kâbb Belgrâddal igyekszik majd barâti szâlakat szovogetni,
mint a hagyomânyos angol—orosz kapcsolatokat esetleg za-
varô '"kényes" magyar kérdést feszegetni.

A magyar emigrâciônak sûlyt és értelmet csak az a tevc-
kenysége ad, amit a rabnemzet, illetve kettôs jâroin alatt
sinylôdô testvéreink felszabaditâsa érdekében fejt ki.

Nyirjesy Sândor dr. szerint a kôzelmûltban lezajlott ame-
rikai vâlasztâsok eredménye, s az ebbôl eredô torekvések, az
amerikai kûlpolitikâban lâthatôan gyorsabb és nagj'obb elha-
târozâsokhoz vezetnek. Ezeknek a célkitûzéseknek egyike sem
szolgâlja a magyarsâg fûggetlenségének valamilyen formâban
valô biztositâsât. Ma nincs is erre semmiféle remény. A ma
gyar emigrâciônak nagyon hosszû ideig tartô és csak keriilô
utakon jârhatô politikai kuzdelemre kell felkészulnie.



Hazânk felszabaditâsâra a hozzâszôlô nem lât mâs lehe-

tôséget, mint ennek a szabadsâgnak arannyal valô megvâsâr-
lâsât, amire szerinte Oroszorszâgot, mint eladôt gazdasâgpoli-
tikai vonalon elôbb-utôbb kényszen'teni is lehet. Hasonlôan,
mint ahogy ez Ausztria esetében tôrtént. Itt a vételâr 350 mil-

lio dollar volt. Hogy Magyarorszâg visszavâsârlâsa esetében
mennyivel kell szâmoini, ma nehéz lenne megmondani, mert
Ausztriât Yaltâban nem adtâk el az oroszoknak.

Ha a nyugati hatalmak, de legfôképpen az Amerikai
Egyesiilt Âllamok és Kanada, a gazdasâgi javak vâsârlâsâra
nem adna Oroszorszâgnak semmiféle hitelt, vagy mâs egyéb
koncessziôt, Oroszorszâg meglepôen rovid idôn beliil, az élel-
miszerek és a termelési eszkôzok megszerzése érdekében, ér-
tékeinek eladâsâra lenne kényszerithetô. És mert nem adhat
el kimustrâlt hadi felszerelésein kiviil mâst még az ûjonnan
feiszabadftott orszâgoknak sem, par év mùlva még aranyat
sem: lâthatolag olyan helyzetbe hozhatô, amikor a rabnem-
zetek értékesitésére is sor kerulhet. Sor is kerûlne erre, mert
az orosz mezôgazdasâg lényegesen nagyobb terméseredmé-
nyek elérésére — a termelési eszkôzok hiânya miatt — még
a kisuzemi tei-melés esetében sem lesz képes, pedig a folyton
szaporodô népességnek Oroszorszâgban és Kinâban is enni
kell adni. Oroszorszâgban jelenleg sem, de valôszmûlge a kô-
zeljôvôben mâr Kinâban sem lehet milliôkat éhenhalasztani.
Ha pedig Oroszorszâg a hadiipar termelését lényegesen nem
csokkentené a termelési eszkôzok gyârtâsânak a javâra, ak-
kor is sajât sirjât âsnâ.

A magyar emigrâciô politikâja szerinte csak akkor lehet
eredményes, ha ennek a kérdésnek ilyen môdon valô szem-
lélését helyesnek ismeri el, azt magâévâ teszi és minden ma
gyar akâr szervezetben, akâr szei^ezeteken kfvûl is — eb-
ben az értelemben igyekszik befolyâsolni jelenlegi hazâjânak
kormânyât, politikai pârtjât és cselekvésre érett honfitârsât.

☆ ☆ ☆

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk az idô elôrehaladt voltâ-
ra valô tekintettel a vitât lezârja. Kôszônetet mond a hozzâ-
szôlôknak és a mindvégig fokozôdô érdeklôdést tamisitô részt-



vevôknek, a tanâcskozâs folytatâsât 1964. november 30-ân de.
10 ôrâra tûzi ki s az ûlést berekeszti.

Az elôadâsok târgykôrére vonatkozô eszmecsere kotetlen
formâban tovâbb folyik a 6 és 7 ôra kozott lezajlô ismerkedô
fogadâson (coctail party-n), amelj'et iinnepi vacsora kovet.

DISZVACSORA AZ ELÔADÔK

ÉS AZ ÂRPÂD ARANYÉREMMEL KITUNTETETTEK
TISZTELETÉRE

1964. november 29-én, szombaton este 7 ôrai kezdettel a
Magyar Talàlkozo Âllandô Titkârsâga a negyedik Magyar Ta-
lâlkozô elôadôi és az Ârpâd aranyéremmel kituntetettck tisz-
teletére diszvacsorât rendez, amelyet az elôzô években kiala-
kult szokâshoz hiven Nâdas Jânos dr., az Allandô Titkârsâg
vezetôje, a Magyar Hiszekeg>' elmondàsâval nyit meg. Az âldo-
mâsmesteri tiszt betôltésére fôtiszteletû Szabô Istvân dr. réf.
lelkészt, az asztali âldâs elmondâsâra pedig Nt. Brachna Gâ-
bor ev. fôesperest kéri fel.

Ft. Szabô Istvân dr. âldomâsmester a vacsora utân rovid
Iinnepi beszédet mond, majd Nâdas Jânos dr.-t kéri fel az elô-
adôk, az Ârpâd aranyéremmel kitiintetettek és az Amerikai
Magyar Szôvetség testiiletileg megjelent igazgatôsâgi tagjai-
nak, valamint a sajtô képviselôinek ûdvozlésére és bemuta-
tâsâra. A bemutatottak koziil Kirdly Imre, az Amerikai Ma
gyar Szôvetség igazgatôsâgânak clnôke, Ft. Borshy-Kerekes
Gyôrgy, Nt. Kecskeméthy Jôzsef, valamint Eszenyi Lâszlô vâ-
laszol az ûdvôzlésre, tolmâcsolja az âltala képviselt szervezet
iidvôzlését és hangsûlyozza a Magyar Talâlkozô amerikai ma
gyar vonatkozâsû jelentôségét és munkâjânak egyetemes ma
gyar szempontbôl is értékes eredményeit.

Ft. Szabô Istvân dr. âldomâsmester ezutân felkéri Nâdas
Jânos dr.-t, hogy az elôzô évben Arpâd aranyéremmel kitiinte
tettek koziil jelenlévôknek adja ât az Arpâd nagydijat jelké-
pezô aranyérmeket.

Nâdas Jânos dr. rôvid beszéd kiséretében iinnepélyesen
âtnyujtja Eszenyi Lâszlô (Washington, D..C.), Kassay Dezsô
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dr.., (Philadclphia, Pennsylvania) és Pallàs Lôrânt (Hunts-
ville, Alabama) elsô pâlyadijjal kitiintetetteknek az Ârpâd
aranyérmet szalaggal, majd sajnâlattal jelenti be hogy Roza-
nich Istvân (Caracas, Venezuela) kôzbejôtt akadâlyok miatt
személyesen megjelenni nem tudott, képviseletérôl sem âllt
môdjâban gondoskodni, ezért neki az Arpâd aranyérmet mâs-
ként juttatja el.

A kituntetetést mindhârom pâlyadijnyertes szerzô emel-
kedett hangû, a magyar szellemi hivatâstudat maradéktalan
betoltésére és onzetlen szolgâlatâra vâllalkozô, példât mutatô
rovid beszéddel koszoni meg.

Ft. Szahô Istvân dr. âldomâsmester felkérésére ezutân So-

mogyi Ferenc dr. egyetemi tanâr, az Ârpâd-pâlyâzatok bîrâlô-
bizottsâgainak elnôke tesz jelentést a harmadik Ârpâd-pâlyâ-
zat eredményérôl.

AZ ÂRPÂD ÉREM- ÉS DÎSZOKLEVÉL-PÂLYÂZAT
EREDMENYE

A Magyar Talâlkozô évrôl-évre meghirdetett és a honszer-
zô Ârpâd fejedelemrôl elnevezett harmadik pâlyâzatâra beér-
kezett, 17 nyomtatâsban mâr megjelent és 124 kéziratos, ôsz-
szesen tehât 141 onâllô pâlyamû kôzûl a felkért szakbirâlôk
Arpâd aranyérem odaitélésével jutalmaztâk:

1. Kaszâs Nagy Mâté "îgy volt... Tôrténetek az elsûly-
lyedt magyar falu életébôl" clmû 1964-ben, az Ârpâd Kônyv
kiadô Vâllalat kiadâsâban megjelent 259 oldal terjedelmû
mûvét, amelynek szerzôje: Béldy Béla dr. (Cleveland, Ohio);

2.'Csâvossy Leô (New York, N. Y.) "Ilyen az élet" cimû,
New Yorkban, 1964-ben, a szerzô kiadâsâban megjelent 157
oldal terjedelmû mûvét;

3. a "Miatyânk" cimû zenemûvet, amelynek szerzôje:
Fiedler Kâîmân dr. (Chicago, 111.);

4. a "S folyt az emberhajsza" clmû, 49 kôlteményt magâ-
banfoglalô kéziratos versgyûjteményt, amelynek szerzôje: Ivâ-
ni Zoltân (New York, N. Y.);

5. Kézdy Vâsârhelyi Béla dr. (Stockholm, Svédorszâg)
"Betrachtungen ûber die Hunnen und Attila im Lichte von



Dichtung und Wahrheit" ci'mû, 1964-ben, Stockholmban meg-
jelent tanulmânj'ât;

6. Ft. Mihàlyi Gilbert dr. O. P. (West De Pore, Wisc.)
"Europa vâlsâga és megmentése" ci'mû, 1956-ban, Rômâban
megjelent 210 oldal terjedelmû politika-tudomânyi tanulmâ-
nyât;

7. a Ft. Rdkos B. Raymund dr. (Rôma, Olaszorszâg) szer-
kesztésében 1963-ban, Rômâban megjelent 408 oldal terjedel
mû "Népimakônyv"-et;

8. 16 kiadatlan jeligés zenemûvet, amelynek szerzôje: Tor-
nay Kâroly (Kûnnacht, Svâjc).

Arpàd eziistérem odai'télésével tûntették ki:
1. Csighy Sândor (New Orléans, La.) "Tiikôr. Ônéletrajz"

clmû 1963-ban megjelent 175 oldal terjedelmû, "Isten Veled,
Farsangi Herceg" ci'mû, évjelzés nélkûl megjelent 62 oldal ter
jedelmû és "Mozaik kockâk. Versek" clmû, 1959-ben megje
lent 110 oldal terjedelmû verses kôteteit;

2. "A szellem védelmében" clmû jeligés kéziratot, amely
nek szerzôje: Flôridn Tibor (Englewood, N. J.);

3. "A mesék élnek" clmû 10 oldal terjedelmû kiadatlan
jeligés zenemûvet, amelynek szerzôje:77ava5sy Bajàn Sdndor
(Passaic, N. J.);

4. a "Bajtârsi Levél" clmû folyôirat 1963/64. évfolyamât,
amelynek szerkesztôje Kôvendy Kâroly (Islington, Ont., Ka-
nada;

5. "A Zrlnyiâsz és kôltôje" clmû kéziratos, jeligés iroda-
lomtôrténeti tanulmânyt, amelynek szerzôje; Kilhrner Bêla
dr. (St. Louis, La.);

6. a "Lidike" clmû 53 oldal terjedelmû kisregényt, amely
nek szerzôje: Lajossy Sdndor (East Croydon, Anglia.);

7. Mérô Ferenc (Rodenkirchen b. Kôln, Németorszâg) "A
citeras leâny. Elbeszélések" clmû 141 oldal terjedelmû mûvét;

8. a Magyar Iratmisszio (Geisweid, Németorszâg) "Pâsz-
torokkal vagyok ûtban" clmû 1963-ban, Lahr-Lingling-ben meg
jelent, 80 oldal terjedelmû karâcsonyi kiadvânyât;

9. a "Hozzâjârulâs a 'Sabartoi Asphaloi' értelmezéséhez"
clmû 23 oldal terjedelmû, jeligés kéziratot, amelynek szerzô
je Németh Gyula (Philadelphia, Pa.).



Arpâd bronzèrent odaftélésével tiintették ki;
1. a "Német virâg. Mûforditâsok német kôltôktôl" cîmû

41 oldal terjedelmû jeligés kéziratot, amelynek szerzôje: Ro-
zanich Istvân, az Ârpâd aranyérem tulajdonosa (Caracas, Ve
nezuela).

Arpâd diszokîevél kiadâsâval tiintették ki;
1. "Tobbnek kellene lennûnk" jeligével bekiildôtt 14 oldal

terjedelmû kéziratot, amelynek szerzôje: Csepi Bêla (Cleve-
land, Ohio);

2. "A csendôranya" cîmû, 3 oldal terjedelmû jeligés kéz-
iratott, amelynek szerzôje: vitéz Baranchi Tamâska Endre
(Pittsburgh, Pa.);

3. "Egy szép légâcio" clmû, 8 oldal terjedelmû kéziratot,
amelynek szerzôje: Nt. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, N. J.).

A birâlô bizottsâgok véleménye szerint a kitûntetett pâ-
lyamûvek a magj^ar szellem kimagaslô alkotâsai s mint ilye-
nek az egyetemes magyarsâg osztatalan megbecsûlésére ér-
demesek.

Az Ârpâd-pâlyâzat eredményének kihirdetése utân Ft. Sza-
bô Istvân dr. âldomâsmester mond kôszônetet a negyedik Ma
gyar Talâlkozô minden résztvevôjének és mindazoknak, akik
a diszvacsorân megjelentek. Elismeréssel nyilatkozik arrôl a
fâradhatatlan, lelkes és ônzetlen munkârôl, amelyet Nâdas
Jdnos dr., mint a Magyar Talâlkozô Âliandô Titkârsâgânak ve-
zetôje, munkatârsaival egyutt mâr évek ôta végez, majd âtad-
ja a szôt Molnâr Zsigmond dr.-nak, a mûvészi mûsor rendezô-
jének.

MÛVÉSZI MÛSOR

Molnâr Zsigmond dr. szellemes konferâlâssal nyitja meg
a diszvacsorât kôveto mûveszi musort, amelynek keretében
Kâvâssy Klâra zongoraszâmaival, P. Majoros Ilonka énekszâ-
maival, Németh Anzelma zongora-, Németh Jôzsef pedig hege-
dû-jâtékâval gyônyôrkodteti a hallgatôsâgot. Az egyre vidâ-
mabb hangulatot fokozzâk Molnâr Zsigmond dr. és Takâcs
Teodor humoros, szatlrikus monolôgjai, amelyeket a kôzônség
az ének- és zeneszâmokhoz hasonlôan meleg tapssal honorait.



A NEGYEDIK MAGYAR TALALKOZÔ
HARMADIK NAPJA

— 1964. november 29. —

A negyedik Magyar Talâlkozô harmaclik napjânak tanâcs-
kozâsait 1964. november 29-én, vasârnap dclelôtt 10 ôrakor
Hokky Kâroly tanâcskozâsi einôk nyitja meg. tîdvozli a meg-
jelenteket, majd feikéri Nt. Kûr Géza réf. lelkészt, az "A Fâk-
]ya" cîmû folyôirat szerkesztôjét elôadâsânak megtaratâsâra.

MAGYAR—SZLOVAK—CSEH
TORTÉNELMI KAPCSOLATOK

Nt. Kûr Géza elôadô azzal a megâllapltassai kezdi elô-
adâsât, hogy a

cseh—magyar tôrténehni kapcsolatok

nagyon régiek, a kereszténység felvételével egyidôsek. A ma-
gyarok keresztény hitre térltésében cseh hittén'tôk: Adalbert
prâgai pûspok, Asztrik pannonhalmi apât (csalâdi nevén Rad
ia), késôbb kalocsai érsek voltak a fôtényezôk. Szent Istvân
unokaôccsei: Béla, Andrâs, Levente Csehorszâgba menekiil-
tek Ulrich herceghez, aki szi'vesen fogadta ôket. Péter kirâly
Bratislâv cseh herceget III. Henrik német csâszàr ellen segi-
tette. Viszont IV. Lâszlô kirâlyunk Ottokâr cseh kirâlyt ver
te meg a Morva mezôn Habsburgi Rudolf érdekében. — Es
voltak rokoni kapcsolatok is. I. Andrâs magyar kirâly feleségc
Adelheid, II. Bratislav cseh kirâly leânya volt.

Az angol Wickliffe hatâsâra az 1398. esztendôben meg-
kezdte Husz Jânos azokat az elôadâsokat, amelyeket a prâgai
egyetemen magyarok is hallgattak. Husz Jânos halâla utân
ugyan, de az ô kôzvetlen tanftvânyai; Ûjlaki Bâlint és Pécsi
Tamâs ferencrendi szerzetesek leforditottâk a Bibliât magyar-



ra, amit aztân Icmâsolt az ugyancsak Husz-tanitvâny, a szâsz
Hensel Imre — magât magj'arnak vallô — fia: Németi Gyôrgy.

A huszita tanok gyorsan terjedtek Magyarorszâgon, mert
a valdens hatâs nagyon erôs volt itt is mindenfelé, igy aztân
szâmuk liirtelen annyira megszaporodott, hogy 1435-ben Jenô
papa mâr inquisitort kiildôtt elleniik Marchia Jakab szemé-
lyében, aki azonban — bar nagy fegyveres haderôvel kezdett
kiirtâsukhoz — nem tudta ôket elpusztîtani.

Albert kirâly ozvegye, Erzsébet, hogy lijszulôtt fiânak a
trônt biztositsa, Giskra cseh vezér segftségét kérte. Giskra az
orszâg északi részét niegszâllta és vaiôsâggal uralkodott azon
a vidéken. Ez természetesen âllandô harcokra adott okot még
akkor is, amikor Giskrât Hunyadi arra kényszeritette, hogy
a kormdnynak és tôrvénynek engedelmeskedést fogadjon,
mert a sereg Giskrânak sem fogadott szôt, hanem rabolt és
garâzdâikodott. îgy aztân a pusztitâsok, amiket véghezvittek,
gyûloletessé tették a cseheket az orszâgban és ezért iidvozôlte
Mâtyâs kirâlyt a magyar nép: "iidvôz legyen Mâtyâs, aki min-
ket a viszâlyoktôl és a csehek dûlâsaitôl megszabadit." Mâtyâs
a huszitâkat szâmuzte és îgy — bâr rendeletét a kiraly kesdbb
visszavonta, csak cseh toredékek maradtak az orszâgban.

Ott talâljuk a cseheket, mint II. Lajos feleségének bizal-
mas embereit a magyar kirâlyi udvarban a mohâcsi vész elôtt
is. Az egyiknek, Zetritz Ulrichnak a nevét Szerémi Gyôrg>'
krônikâjâban ùgy emiiti, mint II. Lajos gyiikosâét, mert az
âllitôlag Csele-patakba fulladt kiraly hâtâban benne talâltâk
annak kardjât. "Reperimus, quod cum gladio Bohemico trans-
fixus erat" — mondja a krônika ...

A reformâciô megindulâsa utân a magyarorszâgi protes-
tâns vezetôkon keresztûl induit volna meg a csehek es a ma-
gyarok kozôtt szorosabb ôsszekottetés, amikor ugyanis a cseh
utraquistâk felekezetébôl kiszakadt unitas fratrum a kâlvini
irâny felé hajlott és a nagytekintélyû magyar leformâtoiokat
keresték fel vélemén^^adâs végett. 1564-ben Melius Juhasz Pc-
terhez elkuldték latin és német nyelvû confessiôjukat, amire
Melius 1565. mârcius 26-ân vâlaszolt, de ez a vâlasz nem tet-
szett a cseheknek, ig^*^ aztân csak politikai vonalon folyt to-
vâbbi érintkezésuk a magj^arokkal.



1575-ben a cseh protestânsok Miksâtôl vallâsszabadsâgot
kaptak, de ez igen rôvid életû volt. Hclyzetiiket csak Bocskay
Istvân szabadsâgharca enyhitette némileg. A magyar nemzet-
nek Habsburg Rudolffal szembeni bizalmatlansâga olyan nagj'
volt szomorû tapasztalatok utân, hogy a bécsi békekôtéskor a
békeszerzôdésnek idegen hatalmak âltal valô garantâlâsât ki-

vântâk, de amikor ezt nem tudtâk elérni, kovetelték, hogy leg-
alâbb a fôrendek irjâk alâ a szerzôdést. Igy aztân Rudolf 1606.
augusztus 6-ân, amikor rovid oklevélben megerôsîLette a bécsi
békét, a magyarorszâgi rendek szeptember 23-àn egy pôt-
oklevelet adtak ki, hogy a cseh, morva, sziléziai és lausitzi
rendekkel egyûtt a jô szomszédsâgot és békét fenntartjâk. A
cseh, morva, stb. rendek pedig 19 fôûr alâi'râsâval szeptember
26-ân adtak ki hasonlô tartalmù oklevelet. Hiâba volt azon-
ban ez a garancia. Bocskay halâla utân ùjra kezdôdtek a ré
gi âllapotok, amire a hajdûk fegyvert fogtak. Kijelentették,
hogy ôk "német feiedelmet soha nem fognak uralni, rnert az
a pacificatiot nem âllotta". A hajdûkkal Mâtyâs fôherceg 50
napra fegyversziinetet kôtott, s ezalatt orszâggyûlést hivott
bssze, "melyrôl Irtanak a morvaiaknak, cseheknek és a tobbi
provinciabeîieknek, akik a bécsi artikulusokhoz interessatii-
sok voltanak: a bécsi békét in omnibus punctis és clausidis
invoilabiter akarjâk, hogy ôfelsége megtartsa és megtartassa".
Rudolf engedett és enyhiilt a helyzet.

1612-ben Rudolf utân Mâtyâs lett a csehek kirâlya, de
mert gyermekei nem voltak, Ferdinândot vâlasztotta utôdjâul,
aki — bâr csak Mâtyâs halâla utân vehette volna ât a hatal-
mat — zsamoki természeténél fogva még életében beienyùlt
az orszâg dolgaiba. Az ô biztatâsâra a cseh protestânsokat
Braunau és Klostergrab vârosokban kegyetlen embertelenség-
gel ûldozni kezdték és mert a Thurn grôf elnôklete alatt ôsz-

szeûlt protestâns rendek emiatt hiâba emeltek panaszt Bécs-
ben, fegyvert fogtak vallâsuk védelmére. Thurn grôf kiverte
Csehorszâgbôl a csâszâri hadat, sot Bécset is ostrom alâ fog-
ta. Ferdinândot a csehek trônvesztettnek nyilvâm'tottâk és V.

Frigyest, I. Jakab angol kirâly vejét vâlasztottâk kirâllyâ.
E harcok alatt mutatta meg értékét az a kapcsolat, ame-

lyet a csehek a magyarokkal kotottek. Ferdinând Magyaror-
szâgtôl akart segftséget és Somogyi Mâtyâs gyarmati kapi-



tânyt megbi'zta, hogy zsoldosokat fogadjon, ami azonban nem
sikerult neki. Mert a magyarok halâllal is megfenyegették azo-
kat, akik a kirâlyi rendeletet az adott magyar szô ellenére fo-
ganatositani akartâk. ïgy aztân Ferdinand a magyar végvârak
katonâi kozul vitetett csapatokat, de az 1619. évi orszâggyûlés-
re valamennyi magyar megye azzal az ulasitâssal kiildte kôve-
tét, hogy tiltakozzanak, ha a csehek, vagy mâs szovetséges tar-
tomànyok ellen akarnâ a kiràly vezényelni a magyar katonà-
kat. A katonâk ennek tudatâban meg is tagadtâk a csehek ei-
leni harcot, amiért aztân a csâszâri seregek orvul râjuk tôr-
tek és legyilkoltâk ôket. Erre az orszâggyûlés rendjei kozôtt
igen sokan kbvetelték, hogy a magyar rendek csatlakozzanak
a csehekhez, de a lekenyerezett fôpapsâg és a fôurak ellenâllâ-
sân ez meghiùsult és az orszâggyûlés ûgy hatârozott, hog\'
felkent kirâlytik ellen nem fognak pârtot iitni, egyebet nem
tehetnek, mint kôzbenjârâsiikat felajânljâk (Frankl: Pâzmâny
Péter és kora). A cseli, morva rendek tehât Bethlenhez for-
dultak segftségért és Bethlen teljesftette a kérésûket.

Bethlen Gâbor és a csehek

Bethlen szeptember 12-én, Debrecenbôl kibocsâtott kiad-
vânyban Igy Ir: "A csehorszâgiaktôl és àllapotjukrôl megtaldl-
hattimk, annale felette, hogy az mely magyar vitézek ôfelsége
jô Mrére, nevére, fizetésére segltségiil mentek volt, contra jura
gentitim az maga hadaitol çtian lycaonica crudelitate levagat'
tanak nagyobb részint... hogy az religiôk libertdsànak a cseh
pacificatio semmit sem akarvdn helyt adni... megindultunk
nem egyéb okért, hanem hogy afféle megsebhedt sztveket, el-
méket, minden l'elîgiônak persecutiôja nélkiil egymds szsre-
tetére hozhassuk ..

Bethlen szândékât igyekeztek félremagyarâzni. Râfogtâk,
hogy kirâly akar lenni. Elhitte ezt a râgalmat III. Zsigmond
lengyel kirâly is, amig Bethlen oktôber 7-én Vâribôl kelt le-
velében fel nem târta elôtte felkelésének valôdi okait.

Bethlen 18.000 fôbôl âllô seregével gyôzelmesen haladt
clore s mâr oktôber 19-én Nagyszombat mellett tâborozott,
ahonnan seregének felét a csehek segltségéie ktilate, maga pe-
dig Pozsonyt vette ostrom ala es harom nap alatt el is fog-
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lalta. Aztân rovidesen ûrrâ lett az egész orszâg felett. Helyze-
lét arra igyekezett felhasznâlni, hogy a békét biztosi'tsa. Ezért
Ferdinânddal 9 havi fegyverszunetet kôtott oly feltctellel, hog^'
az a csehekre is kiterjesztessék. Ferdinand azonban nem tar-
totta be ezt, hanem az egyezség ellenére meglâmadta a cse-
heket, akiknek segi'tségére Bethlen egy lovashadosztàlyt kiil-
dott. Mâjus 31-re pedig Bethlen a fegyverszunet kdtése sze-
rint orszâggyûlést hivott ossze Besztercebânydra, ahol meg-
jelentek a cseh, morva és osztrâk rendek nagykovetei is, akik
amikor lâttâk, hogy Bécstôl semmi jôt nem remélhetnek, jû-
nius 14-én még szorosabb szôvetségre léptek Bethlennel. A
kozben megérkezett kirâlyi biztosok csakugyan hallani sem
akartak a csehekrôl és mert a magyar rendek nem tântorod-

tak el szbvetségeseiktôl, az orszâggyulés hatârozatainak eidre
ellentmondtak és visszatértek Bécsbe.

A kirâlyi biztosok viselkedése annyira felhâboritotta a
rendeket, hogy Bethlent csak azért is kirâllyâ vâlasztottâk,
amit ez el is fogadott, de magât megkoronâztatni nem en-
gedte.

Bethlen remélte, hogy a német iga alôl felszabadfthatja
az orszâgot, de csalôdott, mert a fôurak és fôpapok nagyrésze
Ferdinand pârtjâra âllt és kôvetelték a régi âllapotok vissza-
âllitâsât, tehât tovâbb folyt a hâborû. Bethlen az orszâgban
mindeniitt gyôzôtt, de a hatâron kivul Ferdinand volt a gyôz-
tes. Miksa bajor herceg, a katolikus liga vezére, Ausztriaban
megverte a felkelôket, majd Bouqueval egyesiilve Csehorszâg-
ba tort, ahol bar — Szekfû szerint — Bethlen seregébôl is
kb. 8000 ember segitette a cseheket, de mert a Péchy Simon
vezetése alatt kiildôtt ùjabb segélycsapatok nem érkeztek
meg, Prâga kôzelében, a Fehérhegy tovénél, megsemmisitô
gyôzelmet aratott a csehek felett.

A csatânak borzalmas kovetkezményei lettek. A fejiiket
vesztett csehek, morvâk, vallâsuk szabadsâgânak igéretére
mindeniitt letették a fegyvert, de Ferdinand l'géretét Habs-
burg-szokas szerint nem tartotta be, hanem iszonyii bosszùt
âllt. A vezetôket vâlogatott kinzâsok kbzott kivégeztette (volt,
akinek a sapkâjât fejéhez szegezték, mâs, akinek a szâjâba
puskaport tômtek és felrobbantottâk, olyanok, akiket eleve-



nen megnyûztak), joszâgaikat elkobozta. Természetes, hogj^
eszeveszetten menekiilt mindenki otthonâbôl és az aggodalom

râragadt még a magyarorszâgiakra is. Bethlen hiâba prôbâlta
ôket vi'gasztalni, bâton'tani, tehât a francia kôvet kôzbenjârâ-
sâval Ferdinânddal bckealkudozâsba kezdett. A Haitnburgban
raegkezdett târgj'alâsok félbeszakadtak, niajd késôbb ùjra fel-
vették azok fonalât: és Nikolsburgban, 1621. december 31-én,
megkotolték a békét.

f0];^0i-li0gvi csata utan halâlra kercsctt cs6hck, morvak
nagyrészt Bethlen oitalma alâ menekiiltek vezériikkel, Thurn.
grôffal egyi-itt, akinek kiadatasât mâr Haimburgban kbvetelte
Ferdinand Bethlentôl, de ez azt megtagadta.

Cseh menekiiltek Magyarorszâgon

A cseh menekiiltek egy részét Bethlen Alvincen telepftet-
te le, a tôbbieknek pedig 32 falut adomânyozott. Amenekûltek
kôzôtt volt 42 pap is. Sokan letelepedtek Magyarorszâg kù-
lonbôzô részein. Magyar fôurak: Nyâry, Vizkelety, Szunyogh,
Turzô ezreket telepitett le birtokân, de a legtobbet I. Râ-
kôczi Gyorgy, akinek a Morva hatâr mellett hûzôdô birtokam
(Pochô, Lednic, stb.) a csehek azonnal rendes gyiilekezeti éle-
tet is élhettek. Âltalâban mindenûtt biztonsâgban voltak, ki-
véve Bazin és Modor vârosokat, ahol Carafa pâpai nuncius
rendeletére a magyar protestânsokat tempMmaiktôl megfosz-
tottâk és ugyanakkor az odamenekiilt kûlfôldi protestânsokat
is elûzték (Briisszeli okmânytâr IV. 282). Erdélyben az or-
szâggyûlés 1622-ben (XXIII. t.c.) kulbn tôrvényben biztosi-
totta a menekiilt csehek szabadsâgât és kimondta, hogy az
••ûj keresztyének és akiket még maguk niellé ezutân is beho-
zatnânak, az orszâgban minden néven nevezhetô mesterségei-
ket szabadon gyakorolhatjàk ... az orszâgnak semminemû ado-
zâssal ne tartozzanak, stb ..." - Csak amikor Magyarorszâgon
a protestâns uldôzcs a pozsonyi Delegatum Judicium alatt te-
tôfokât érte, akkor nem maradtak ki ôk sem az iildôzés alôl.
Nem tudjuk, mi érte ôket, de mert tudjuk, hogy az 1681. évi
orszâg<^yulés XXVI. tôrvénycikke szerint a pozsonymegyei Ré-
the kozség lett az az "artikulâris hely", ahol a magyar protes-
tânsok templomot és papot tartliattak és a morva—magyar



hatârszélen élô csehek is ezt a helyet keresték fel azutân, vilâ-
gos, hogy sûlyos idôk szakadtak râjuk is.

1703. mârcius 24-én a debreceni réf. kollégium torvényeit
alâi'rta Valesius Jdnos 40 éves cseh férfi, akit — mint maga is
leirja — tekintet nélkiil korâra, felvettek a kollégium tanulôi
kbzé és az âltalâban megkôvetelt évfolyamok kitbltése nél
kiil képeztek pappâ. Ennek oka a cseheknek IL Râkôczi
Ferenc szabadsâgharcâhoz fûzôdôtt reménykedés volt. Leg-
alâbb egy papot akartak maguknak, hogy a szabadsâgharc
sikeres végéig, mint szervezett egyhâz, ôk is vallàsszabadsâgot
nyerhessenek, s mint ilyenek a cseh nemzeti feltâmadâst is
munkâlhassâk. A szabadsâgharc bukâsa utân is Réthén tele-

pedett le, ahol késôbb a magyarok is papjukkâ vâlasztottâk
azzal az engedménnyel, hogy a "morva—magyar hatârszélen
nyomorgô cseh atyafiakhoz is elrnehessen azoknak éhezô és
szomjûhozô lelkiik megenyhtîésére". Valesius tehât, mint ré-
thei, majd azutân mint mâs kozségbeli magyar pap is meg-
maradt a csehek lelkipâsztorânak, sot felvette az Ecclesiarum
Bohemicarum in Hungaria et Moravia Dispersarum Orbus
Pastor" nevet, majd késôbb az Episcopus Bohemicarum" ci-
met is és végezte vâllalt feladatât 91 éves korâig.

Az elôadônak birtokâban van eredeti levelezési naplôja,
amit 1725-ben kezdett, amikor a magyar egyhâzak esperessé
is megvâlasztottâk és amit folytatott 1740-ig. 165 levele van
ebben a naplôban, s ezek kozôtt sokbôl megâllapithatjuk,
hogy a cseheknek a magyarok ellen emelt minden vâdja, ami-
vel a magyarsâg ellen lâzftottâk a vilâgot, hazugsdg. Levelei
tele vannak hâlâval a magyarok irânt, hogy a szegény "cseh
drvdnak" felvették a gondjât.

A csehek és magyarok kapcsolata Valesius utân ennek ta-
nftvânyain keresztiil volt meg. Ezek munkâjânak tulajdonit-
hatjuk, hogy mikor II. Jôzsef csâszâr tiirelmi rendeletét ki
adta, az addig szinleg katolikus csehek tomegesen tértek
vissza régi hitiikre és a csâszârtôl kérték, hogy rendeljen
nekik hitiik szerint valô papokat. A szlovâk luterânus egyhâz
pûspôke hiâba kiildôtt hozzâjuk olyanokat, akik értették a
nyleviiket is, ôk mâsokat akartak. Azt irta tehât ez a pûspôk
a tiszântûli magyar réf. egyhâzkeriilet piispokéhez: "Mitte Fra-



ter dilectissime, ministros tiiae confessionis in Bohemia et
Moravia, quia mei non sunt acceptabiles ..és mentek fiatal
magyar papok, hogy segîtsenek a cseheket talpraâllitani. 87
ilyen pap ment Magyarorszâgrôl, akiknek nevét és csehorszâ-
gi mûkôdését is ismerjiik. Kôzûliik csak ot volt a Magyaror-
szâgra menekiilt csehek leszârmazottai kôziil valô, a tôbbi
szinmagj'ar, akiknek elôbb a nyelvet is meg kellett tanulniuk,
hogy dolgozhassanak. És megtették ezt is.

Szenvedtek, kiizdôttek, tôbben az erejiiket feliilhaladô
munkaban kimerultek, tudôvcszben elpusztultak, néhânyan
visszatértek, de a legtôbb ottmaradt, amig munkâjuk kellett
és a munkât végezni tudtâk. Az egyik: Vég Jdnos, leirja nehéz
életiiket és a cseheknek veliik szemben megnyilvânulô hâlât-
lansâgât is .1822. âprilis 9-én kelt emlékiratât igy zârja be:

"Egyetlen jô nevelésû és érzésû magyar hazdnifiànak seni
javaslom, sot testdmentumban rneghagyom, hogy Csehorszdg-
ba papnak soha tobbé senki ne jojjdn. Csehorszdg csak cse
heknek valô ... Nern érdemli ez a nemzet, hogy a venerabilis
magyar publicum csak egy krajcdrt is vesztegessen a cseh
aliimniisoknak, sot, hogy oskoldik kuszôbén is dtlépni nekik

aztdn rnegengedje . .. Van universitds Bécsben, nyissdk meg
crszényeiket és az egyenes sztvû magyaroknak a zsirjdt ne
szivjdk ... stb."

Feltehetô, hogy ez az emlékirat nem maradt hatâs nél-
kiil, mert a cseh diâkok ugyan még aztân is sokan mentek
Magyarorszâgra tanulni, de magyar pap tôbbé nem ment Cseh-
orszâgba. Ellenben a magyar egyhâzak és a magyar kôzonség
még tovâbb is tâmogatta sùlyos pénzekkel és mas adomânyok-
kal a csehorszâgi gyirlekezeteket. A dunântûli réf. egyhâzkerû-
let 1844. évi jegyzôkônyvében is tôbbezer forintra tehetô ado-
mânyt kônyveltek el, amelyek egy részét a gyôri sôhâz ûtjân
màr elkiilddtték, a tovàbbiak pedig elkiildesre varnak a meg-
jelolt helyekre.

Az 1848. évi szabadsâghullâmot érintették a csehek is.
Megprôbalkoztak a régi Csehorszàg visszaalhtasaval, de ami-
kor Windischgraetz a prâgai szlâv kongresszust és az ennek
eszméibôl fakadt jriniusi forradalmat szejjehigiasztotta, a csa-
szâr irânti hûségre es igy a kamarilla szolgâlatâba adtâk ma-



gukat Magyarorszâg leigâzâsâra. Az igy kialakult érzések az-
utân széjjeltéptek a két nép kozott minden korâbbi kap-
csolatot.

Magyar—szlovàk kapcsolatok

Amikor Nagy Kâroly frank kiràly âlli'tôlag "tbkéletesen
megverte és teljesen megsemmisi'tette", a valôsâg szerint azon-
ban csak a Râba folyôig szoritotta vissza az avarokat, erre
az elfoglalt teriiletre bajorokat igyekezett betelepiteni. Ugyan-
akkor azonban megkezdôdôtt a szlâvok bebzonlcse is. Thier
ry Amadé "Historié de Attila" cimû mûvcnek II. kbtcte
200—201 oldalain olvashatjuk, hogy mit jelentett ez Hunnia
lakôira, amelynek csak kis része volt avar, a zbme ellenben
évezredes ôslakô mag>'ar fajta hûnivadek ... A betôdulù szlâv-
sâg ezt a védtelen lakossâgot igyekezett kiirtani, s hog\' ez
mégsem sikerlilt neki, azt Thierry az Annales Mettenses ada-
taibôl idézve magyarâzza:

"Chaganus princeps Hunnorum propter ncccesitatem po-
puli sui imperatoi"em adiit, postulans sibi locum dari ad habi-
tandum inter Sabariam et Carnuntum quia propter infestita-
tionem Sclavorum in pristinis sebidus manere non poterat."
(Ad. Ann. 803.)

A magyar fajta lakossâg tehât a Szombathely és Petronell
kôzôtti teriiletre tômôrult ossze, ahol aztân szervezett egység-
ben sikeresebben védekezett a tamadâsok ellen. Moimir és
Svatopluk azonban a "Nagy Morva Birodalom" megalapitâsâ-
rôl âlmodozott, tehât hogy a déli szlâvokkal egyesiilhessenek,
nem mondtak le az avar birodalom meghôditâsârôl, sot, az
abbôl 799-ben leszakitott és német ôrgrôfsâggâ alakult terii-
letet akartâk elsôsorban elfoglalni. Semmi sem természete-
sebb tehât, mint az a feltevés, hogy a szorongatott Arnulf ép-
pen az ôslakôk rokonait, az etelkozi magyarsâgot hivta a mor
va tâmadâs ellen segitségiil, akik 892-ben ezért tortek be Mor-
vaorszâgba és aztân ezért sarcoltâk végig a Dunântûlra beto-
lakodott szlâvokat is.

Palaczky, a csehek hires tôrténetfrôja ezt mondja:
"A magyarok betôrése és megtelepedése Magyarorszâgon,

egyike azoknak az eseményeknek, melyeknek a legsùlyosabb



kôvetkezményei voltak Eurôpa tôrténelmében, a legnagyobb
szerencsétlenség, ami a szlâvsâgot évezredek folyamân érte.
Miként nyugaton a rômai befolyâs alatt a frank monarchia
nagyra nôtt, ùgj' keletkezett volna keleten Konstantinâpoly
hegemôniâja alatt hasonlô szlâv birodalom és Kelet-Eurôpâ-
nak ezer év ôta egészen mâs volna a befolyâsa, mint igy ju-
tott neki osztâlyrészul. Azonban amiatt, hogy a magyarok ki-
alakulôban levô szervezetiik szivébe hatoltak és azt szétzùz-

tâk, ezek a kilâtâsok mindenkorra megsemmisultek. A nagy
tôrzsnek még alig osszefiiggô tagjai ùjra elkulonûltek, elide-
genedtek egymâstôl, mivel a hatalmas idegen anyag elvâlasz-
totta ôket térben is ..

Ehhez az elôadé csak annyit fûz hozzâ, ime Palaczky is vi-
lâgosan megmondja, hogy csak tervben volt még a Nagy Mor-
va Birodalom és eszerint a Kârpât-medence uralâsa is, és mint
az Encyclopaedia Britannica (XL kiadâsânak XIII. kbtetében)
irja, "ez az àrnyékhirodalom a magyarok elsô tàmadâsdra oly
tôkéletesen ôsszeomlott, hogy megérkezésuk uîàn 10 év mûl-
va nyoma sem maradt. Maradjunk tehât szorosan a tdrténeti
adatok mellett. Ezek szerint pedig a vaiôsâg az, hogy ha ma
radt is ezekbôl a morvâkbôl néhâny falura valô tôt Magyar-
orszâgon, a tôbbiek kesôbb jôttek, hiszen meg Kalman kiraly
is hospeseknek nevezi ôket és kiilôn tôr\'énnyel biztositja hely-
zetûket. A ma legsûrûbben Iakott szlovâk megyék csak a tatâr-
jârâs utân, de még inkâbb a tôrôkdûlâs és a Habsburgok ma-
gyaj-gPeries politikaia kôvetkezteben kapjak az elpnsztxilt
magyarok helyébe telepitett horvâtokat és mâs szlâvokat.

A mohâcsi vész utân pâr esztendô alatt a tôrôk tôbb mint
félmilliô magyart ôlt le, vagy hurcolt el. Ezeknek pôtlâsâra az
1530-as évek elején az orszâgba menekûlt szazezernel tôbb
horvâtot a kirâlyi Magyarorszâg megyéiben telepitették le. Po-
zsony, Nyitra, Liptô, îlont, Gômôr, Bars megyékbe jutott be-
lôliik a legtôbb. Morvâk szintén nagy szâmmal jôttek Po-
zsony, Nyitra, Liptô, Trencsén, Ârva megyékbe és szâmukat
még magasabbra emelte a feherhegyi csata utan a huszita
menekiilés. De jôttek lengyelek is. Abaùjban, Sârosban, Zô-
lyomban, Mârmarosban, Trencsénben, sot Somogyban is meg-
talâljuk ôket (Lengyeltôti, Lengyelfalva, stb.) Vendek nagyobb
csoportban Bars és Nôgrâd megyékben telepedtek le. És râ-



mutathatunk az orosz telepiilésekre is, amelyek koziil kettô
magyarrâ lett, egy németté, a tôbbi megôrîzte a mai napig
orosz, illetve ruszin nyelvét.

Ha ezekhez hozzâkapcsoljuk a tényt, hogy a reformâciô
megindulâsa utàn Trencsén megyében a cseh Hunicsovics Pâl
Dremota kdzséget, a cseh Gyôrgy Czobolyfalvdt, a morva Ba-
lâzs Igazpuspôkit, a hor\'ât Danielovich Csaczât, a lengyel Be-
nedek és Jânos Bolesot reformâlta, azaz mindegyik azt a he-
lyet, ahol fajtâjabeliek laktak, ez az egészbôl kiragadott kép
azt mutatja, hogy cseh, morva, horvât, lengyel reformâtusok
a sajât népukbôl valôkhoz vittek a reformâciô tanait. Nchéz
lenne ellenkezôjét bizonyi'tani, kiilônôsen, ha tudjuk, hogv
Verancsics érsek elrendelte, hogy mindegyik szlâvfajta telepii-
lés részére szlâv âldozôpaprôl gondoskodjanak, hogy azokat
"az eretnekek helyére tegyék, mikor azokat eltâvolithatjâk''.

Szlâv katolikiisok betelepitése

Aztân a Bécsbôl irânyitott vallaslildozések sorân szâmta-
lan falubôl kiûzték a magyar protestânsokat, s helyiikbe
szlâv katolikusokat telepitettek. Igy lettek szinmagyar kôzsé-
gek szâzâval szlovâkkâ, mint pl. Turân, Ôsdôge, Urmény, Csor-
nok, Szentmihâlyùt, Kokold, Kùralj, stb. annak ellenére, hogy
igen sok ezek koziil talân tobb mint ezer esztendôvel az Ar-
pâd-féle honfoglalâs elôtti idore vezetheti vissza magyar-rokon
eredetét... Példâul ez a helységnév: Turân, amit az 1889. évi
IV. tôrvénycikk végrehajtâsa utân hfvtak csak "Nagy Turany"-
nak, teljesen szlovâk falu. Pedig elképzelhetô-e, hogy szlâvok
a turâni népfajta torzsnevérôl, vagy mondjuk ûgy, hogy ezek
pogânykorânak egyik istene nevérôl nevezték volna al faluju-
kat?... És ezt a nevet a szinte megszâmlâlhatatlan "Tùr"
szôgyôkérbôl képzett mâs helységnév koriti — Zemplénben is
van egy Turân, ahol meg oroszok laknak. — És példâul Tûrôc
vâros kôzelében Larousse "Encyclopedia of Art" cimû, 1962-
ben megjelent miive szerint megtalâltâk annak a népnek,
amelyiknek az ô-egyiptomiak Turusciànak nevezték hazàjdt
—Ignatius Donelly: Atlantis c. mûve — egy mûvészi ki-
vitelû, vallâsos szertartâsoknâl hasznâlt fokosdt, amit ez a nép.



az etruszk, "vâl-âs" okozànak, mai mag>'arsâggal hasogatônak,
eredeti nyeJvukon vàlàskà-nak nevezett (a csallôkôzi magya-
rok még ma is l'gy hi'vjâk, de a szlovâkok mâr ezt a szôt is
kisajâti'tjâk maguknak): nem esik e erôsen kérdôjel alâ, hogy
a magyar elnemzetlem'tette a szlâvokat?

Ha pedig végig az intéger Magyarorszâg teriiletén a tôt
eredetet mutatô falvak Iakossâgânak nyelvét nézziik, nem fur-
csa-e ez a magyart râgalmazô âlh'tâs, amikor pl. Zala megyé-
ben Tôtszentmârton, Tôtszerdahely, Tôtfalu horvât telepek la-
kossâga még ma is horvâtui beszél... És bar megérthetô,
hogy Mâramarosban, Lengyelszâllâson ruszinra cserélték a
szôt, de hogy Tôtszâllâs (Szolnokdoboka), Tôtvârad (Arad),
Alsôtôtfalu (Bihar), Krasznatôtfalu (Szilâgy), Kolozstôtfalu
(Kolozs megyében) és még igen sok sziâv telep olâhra cse-
rélte fel nyelvét, bar a magyaroktôl kapott otthont és kenye-
ret, ha megérthetô is, de jôzan ésszel magyarositâsnak nem
nevezhetô ...

Nincs idônk felsoroini a szlovâk iskolâk helyzetét és szà-
mât Magyarorszâgon, de voltak éppen olyan szâmarânyban,
mint pl. a magyaroknak, azzai a kûlônbséggel, hogy ezeket

mert a magyartalanitô Habsburgok érdekeit szolgâltâk —,
csak hârom kôzépiskolâjuk bezârâsâval zavarta meg pânsziâv
mozgalmuk miatt a hatôsâg ...

A Magyarorszâgra menekiilt szerbeknek pedig 1777-ben
mâr tôbbszâz elemi iskolâjuk volt, az 1800-as évek elején pedig
voltak szeminâriumaik és 12 kônyvtâruk is, viszont a balkâni
szerbeknek még 1815-ben is ôsszesen csak hârom elemi iskolâ
juk volt.

Ausztria, Németorszâg és mâs nyugati âllam is tele
van szlâv hangzâsù csalâdnevekkel, de ezek kôzôtt egy sincs,
aki beszélné ôseinek a nyelvét! Hogyan âllithatja te-
hât bârki ezen a vilâgon, hogy a magyar elnemzetlenftette a
hozzâ menekiilt idegeneket? Hajdan észrevették és bevallot-
tâk ezt a szlâvok is. Az emlitett Valesiusnak egyik tanitvâ-
nya, Jessenius Gydrgy, leforditotta egy magyar lelkész segitsé-
gével az 1736-ban megjelent Margittay-féle énekes-kônyvet
szlovâkra, amit aztân Debrecen vârosa a sajât kôltségén ajân-
dék gyanânt kiadott olyan szâmban, "hogy minden tôtnak



juthasson belôle". A szlovâkok hâlàbôl a konyvnek elsô lapjâ-
ra mottô gyanànt ezt nyomtattâk magyarul;

Legyen dicsôitve Isten,
hogy itt, ezen a vidéken
mi tôtok is énekelunk,
Istennek zengedezhetûnk ...

"Ezen a vidéken", azaz Magyarorszâgon, ami kivétel volt a
tdbbi orszâg kôzlil!

És nemcsak a kâlvinistâk, hanem mâsok is megtettck az
ilyent. 1793-ban a katolikus fôurak és fdpapok tâmogatàsâval
alakult meg Nagyszombatban az elsô szlovâk irodalmi târ-
sasâg!

Csehszlovdk—m.agyar kapcsolatok

Ës mégis jôtt Trianon! De ezutân aztân nem cseh és szlo
vâk, hanem csehszlovdk lett a magyarsâggal valô kapcsolata
ennek az egymâs mellé sodrôdott két népnek a tôrténeti vo-
nalon is ... Annak a milyenségérôl azonban még az emberi-
ség tôrténetében sem volt példa.

A magyar kormâny hivatkozâssal az un. fegyversziineti
szerzôdésekre, azzal nyugtatta meg a magyar nemzetet, hogy a
cseh megszâllâs csak âtmeneti jellegû, amellyel szemben min-
den ellenâllâs az entente irânti bizalom megsértése, ami az
orszâg létérdekének a veszélyeztetése. Csak amikor a magyar-
sâg jôhiszemûsége folytân a "megszâllô" csapatok a cseh
stratégiai demarkâciôs vonalakat is âtlépték és kôzeledtek az
orszâg szivéhez, lâtta végre kormânyunk sziikségesnek, hogy
tiltakozzék, amikor aztân megdobbenéssel értesiilt a fegyver
sziineti szerzôdés olyan magyarâzatârôl, hogy az csupân az
orszâg déli részeire vonatkozik és nem érinti a Felvidéken
folyô egyoldalû "hadmûveleteket" .. . Igy aztân, bâr a hâbo-
rûskodâs az entente hatalmak mindegyikével megszûnt, a cseh
megszâllô csapatok a békés magyar polgârokat tùszok gya
nànt elhurcoltâk, a polgârokat nemcsak a kôzszabadsâg, ha
nem a legelemibb emberi jogok gyakorlâsâban is korlâtoztâk.
Az iskolai tanitâst beszuntették, a pozsonyi egyetemet bezâr-
tâk, a tanârokat rendôri felûgyelet alâ helyezték, a megszâl-



lott vârosokra szâzezreket, sot milliôkat kitevô hadisarcot
rôttak. A "rendfenntartâsra" hivatott csapatokkal egyiitt jâr-
tak a "bandâk", amelyek nyilt utcân megbecstelenitették az
asszonyokat, lânyokat... Botbûntetést alkalmaztak, amely
— mint kétségbevonhatatlan bizonyitékok igazoljâk —, egye-
nesen ôriiletbe, majd halâlba kergette a megalâzottakat.

A torvényhatôsâgok helyiségeiben hivatalos nyilatkozatok
hangzottak el: "itt tôbbé magyar szô nem fog elhangzani!"
Egy magasabb âllâsû katonatiszt Eperjesen azt mondta: "A
magyarok megérdemlik sorsukat, ha ezer esztendôn ât nem
tudtdk rnagyarrâ tenni az orszâg egész lakossâgât. Mi hârom
év alatt kl fogunk irtani innen minden magyar szôt."

És ezeket l'gy, mint kivonatosan felsoroltuk, a Debrecen-
ben és Nagyvâradon lakô felvidéki szârmazâsû magyar pol-
gârok a vilâg népeihez kûldôtt kiâltvânyukban, 1919-ben meg-
l'rtâk. De hiâba! A vilâg vezetô nagysâgainak serai kôzbtt
akadtak ugyan, akik a legnagyobb fokû megbotrânkozâsuknak
adtak kifejezést, de a helyzet alig enyhûlt valamit.

Pozsonyban, a Massaryk âltal felâllftott ùn. "Magyar Tu-
domânyos Akadémia" pâlyâzatot tûzott ki a cseh—magyar re-
iormâtus torténeti kapcsolatok megirâsâra. Ezt az elôadô is
megpâlyâzta, s a pâlyadfjat a torténészek, mint birâlôk, neki
itélték oda, de azt nem fizették ki, sot a munkâjâban foglalt
adatok miatt a pâlyadijhoz tartozô kônyvkiadâst is megtagad-
tâk és meg akartâk akadâlyozni, hogy esetleg ô maga kiad-
hassa, mert kéziratât kérésére sem adtâk neki vissza. De meg-
volt a kézirat mâsolata és igy az elôadô mégis kiadta a kôny-
vet maga. Ebbôl néhâny részletet idéz:

"Magyarorszâgbôl valô utânpôtiâst a csehszlovâk kormâny
betiltotta, illetve csak rôvid idôre engedte meg azoknak a
csehszlovâk âllampolgâr lelkészjelolteknek, akik tanulmânyai-
kat mâr ott megkezdték. Akiknek azonban idevalô illetôsége
hiânyzott, azok kôziil némelyeket âllâsukbôl elmozdltva az âl-
lam teriiletérôl kiutasitottâk, mâsoktôl a legminimâlisabb lét-
alapot biztositô fizetést vontâk el. Igy aztân a magyarorszâgi
teolôgiâk, melj'ek a cseh reformâtusoknak papokat adtak és
neveltek valamikor, csehszlovâkiai magyar hittestvéreiken
nem segithettek ..



"A békeszerzôdésekben vâllalt kotelezettségeken nyugvô
igéretekkel szemben az 1923. évi réf. konventi jegyzôkônyv 14.
lapjân l'gy panaszkodik: Reformâtus egyhâzunk tântoritha-
tatlanul ragaszkodik ahhoz a jogâhoz, hogy iskolâiban — az
âllamnyelv kôtelezô tam'tâsa mellett — a tanitâs nyelve a gyii-
lekezet istentiszteleti nyelve legyen tekintet nélkiil arra, hogy
kiteszi-e a 20 szâzaléknyi kisebbséget (Saintgermaini szerzô-
dés I. fejezet 8. cikk; Egyhâzi tv. VI. t.c., 2. paragrafus).
Mély fâjdalommal kell megâllapi'tani, hogy Zemplénben, Ung-
ban és Abaûj Tornàban egész sereg iskolânk âll ùresen a ne-
velés kimondhatatlan kârâra, a szlovâk tanîtâsi nyelv erôsza-
kolâsa miatt. Eddigi tam'tôinkat az âllam megkérdezésiink
nélkiil elmozditotta, s mert szlovâkul tudô tam'tônk igen ke-
vés van, inkâbb sziinetelteti a tanitâst, minthogy a magyar
tanitô alkalmazâsât megengedje ..."

"A k-i gimnâziumban mâr mâsodszor bukott el crettse-
gin egy tiz éves lelkészi mùltra visszatekintô reformâtus
pap, aki tizenôt évvel ezelôtt jelesen letett érettségi utân, mint
csehszlovâkiai magyar pap, az elsô gimnâziumtôl kezdve ùjra
vizsgâzott a gimnâzium tôbbi osztâlyairôl is, hogy lelkészi
âllâsâban megmaradhasson ..."

A mâsodik vilâghâborû utân

De mindezek meg sem kozeh'tik azt, amit a mâsodik vi
lâghâborû utân kôvettek el ezek a népek a magyarsâggal szem
ben is. Nem idézi azokat, amiket a szenvedô alanyokhoz
tartozô emberek frtak és adtak kozre igazsâguk bemutatâsâul,
ellenben idéz egy, a cseh testvérek egyhâzâhoz tartozô lel-
késznek idevonatkozôlag a "Krestanska Revue" cimû cseh
egyhâzi lap jûniusi szâmâban megjelent "Beszéltem a magya-
rokkal" cimû cikkébôl néhâny mondatot. Ennek megértéséhez
azonban az elôadônak még elôbb el kell mondania az alâb-
biakat.

A mâsodik vilâghâborû utân 1946. november—december
hônapban érte el a magyar-ûldôzés tetôfokât az ûgynevezett
88-as kozmunka dekrétum kulônôs môdon valô végrehajtâsâ-
val. A dekrétum szerint kôzmunkâra kotelezhetô minden



15—55 éves férfi és minden 18—45 éves nô. A nôk mentesek,
ha leendô anyâk, terhességuk harmadik honapjâtôl, tovâbbâ,
akiknek 15 évesnél fiatalabb gyermekûk van s a hâztartâst
vezetik és legalâbb egy személyrôl gondoskodniuk kell. A kôz-
munkâra kotelezettek legfeljebb egy évet toltenek otthonuktôl
tâvol, aztàn visszatérhetnek csalâdjukhoz lakâsukba, mely tâ-
vollétiik alatt mâsnak nem utalhatô ki. A behivâsok ellen a

kézhezvéteitôl 15 napon belûl fellebbezni lehet...
Ezt a diktâtumot azonban a védtelen magyarokkal szem-

ben egészen mâsként hajtottâk végre.
"A magyaroktôl meg kell szabadulnunk és megszabadu-

lunk tôliik, hogy a szlovâk fold végre a szlovâkoké legyen. Mâr
a jôvô héten megkezdjûk a magyarok kikôltôztetését Szlovâ-
kiâbôl és beâllitjuk ôket a csehorszâgi mezôgazdasâgi munkâ-
ba" — jelentette ki a dekrétum életbeléptetése elôtt kôzvetle-
niil a csehszlovâk foldmûvelésiigyi miniszter.

Ezek utân az ûjsâgokbôl elolvashatta egész Eurôpa, hogy
a magyar lakossâgû kôzségeket vâratlanul jegyveres karhata-
lom szâllotta meg. Katonai és csendôr-alakiilatok — ostromàl-
lapotsz&rûen — elzârtâk azokat a kiilvildgtôl, mint példàul a
10,000 magyar lakosû Somorja esetében, azért, hogy "illeték-
telen egyének" szem- és filltanûi rie îehessenek annak, ami
eziitdn kôvetkezik. A katonasdggal egyidôben, a népboldogi-
tdst mindig nagyon egyéni szempontbôl végzô UNRRA teher-
autôi is megjelentek a falvakban, hogy ezeken a katondk az
egész lakossdgot az dllomdsra hurcoljdk. A hatalmas gépko-
csik motorjdt dllandôan jdrattdk, hogy a zaj elnyomja a nôk
és a gyermekek jajveszékelését és sikoltozdsdt. Aki ellensze-
giilt, azt meztelenre vetkôztetve verték el, aztdn megkotôzve
(nem ritkdn drôttal) fôldobtdk az autôkra és vagonokba. Ez
magyardzza, hogy sok a bekotôzôtt fejû és testû férfi a de-
portdltak kôzôtt. November 18-ân Kdbôlkûton és Muzsldn 16
ellenszegiilô magyart lôttek agyon, egynek a kezét szeges ba-
kanccsal teljesen széttapostdk. Akik kétségbeesetten menekûl-
tek a magyar hatdr felé, utdnuk lôvôldôztek. Kôbôlkûtrôl 250,
Mtizsdrôl 170 csalddot hurcoltak el...

És ezeknek az ûjsâghi'reknek igazsâgât kétségbevonni
nem lehet, mert ime: Mirejovszky Jânos, a cseh testvér-egy-



hâz egyik lelkésze, a Krestanska Revue cimû egyhâzi lap em-
litett szâmâban ezt irja:

"A kûlfôldi propaganda szornyûséges torténeteket beszél
arrôl, hogyan keritette be télen a mi katonasâgunk a magyar
falvakat és hogyan deportâltâk az elôre meghatârozott embe-
reket kiméltleniil, mindenre valô tekintet nélkiil mezôgazda-
sâgi munkâra Csehorszâgba. Nos, a tbrténet e része igaz. Nem-
csak magyarok mondtâk ezt el nekem, hanem a cseh katona
is, aki segédkezett a mûveletnél és aki mâig is visszacmléke-
zik arra, milyen kegyetlen gonosz tél volt akkor. Ezt az akciôt
cseh katonàk hajtottàk végre és a magyarok ùgy tudjâk, hogy
az egész dolog cseh kezdeményezésre tôrtént. Altalâban min-
dezt a fâjdalmasat, ami tôrtént és tôrténik a magyarokkai, a
csehekre hâritjâk ... Hz a deportâlâs kemény akciô volt, ame-
lyet tekintet nélkûl és butân hajtottak végre. Vén ôregapâkat
és nagyanyâkat is szâlhtottak el ... S ez mind pénzbe keriilt
s ezt a pénzt valakinek meg kellett fizetni. (Kétségteleniil ar
ra céloz a lelkész, hogy a déportait magyarokat pénzért adtàk
el a cseh gazdâknak). De mi, csehek, elvesztettiik tiszta lelki-
ismeretiinket Isten és az emberek elôtt. .. Ha magyarokrôl
van szo, akkor sem szabad elfeledkezniink arrôl, hogy embe-
rekrôl van szô ..

"Ma a magyarok mindnyâjan polgâri jogok nélkiil vannak.
Egy részûk reszlovakizâlt. De nem szabad ligy tekinteni, mint-
ha a szlovâk nemzetiséghez emberek tértek volna vissza,
akik egykor az utolsô nemzedékek idején elnemzetlenedtek.
Nem errôl van szô, hanem arrôl, hogy a szlovâk nemzetiség
hez jelentkeztek tôsgyokeres magyarok is, akik csak àhaj-
tanak szlovdkokkâ vâlni.. • Ezek a reszlovakizâltak természe-
tesen ugyanolyan bizonytalansâgban élnek, mint azok, akik to-
vâbbra is magyarok maradtak és nem tudjâk, nem kapjâk-e
meg holnap a rendeletet, hogy cihelôdjenek fel a Magyaror-
szâgra valô âttelepiilésre. A szlovâkok nem fogadtâk ôket ma-
guk kôzé és a magyarok a reszlovakizâltakra megvetéssel te-
kintenek..

"Âtutaztam azokon a helyeken is, ahonnan a 18. szâzad
végén Csehorszâgba és Morvaorszâgba érkeztek a dicsôséges
tolerâciôs prédikâtorok, akik az ellenreformâciô âltal ossze-



taposott cseh protestantizmust ùj életre keltették... Az em
berek teljes bizonytalansâgban, meghôkôlve, megriasztva él-
nek ott..

"Az iskolâk csak szlovâk nyelvûek és ezekbôl is csak ke-
vés van és magyar gj'ermekek nem lâtogatjâk ôket. Van-
nak magyar gyermekek, akik négy év ôta nem jârhatnak is-
kolâba..

Megdôbbentô azonban, hogy ez a lelkész, aki a magyarok-
kal szemben elkovetett kegyetlenkedéseken megiitkozik, illet-
ve beismeri azokat, amikor meggyôzôdik arrol, hogy a ma-
gyarok az igazsâgot, helyzetûk reviziô alâ vételét kôvetelik, ak-
kor îgy ir:

"Lâttam, mennyire indokolt a csehszlovâkok bizalmatlzin-
sâga a magyarok irânt és azt is, hogy mennyire helyénvalô a
radikâlis megoldâs a csehszlovâk—magyar kérdésben, mert a
magyarok kbzott a revizionizmus élô valami..

Leirja, hogy a Magyarorszâgrôl âttelepedô szlovâkok ko-
zott âllitôlag "nyilasok" is vannak, "kiknek Magyarorszâgon
ég a fbld a talpuk alatt" és ezzel kapcsolatban megjegyzi:

.. mindenesetre felszôlitâs ez az éberségre és arra, hogy

az ôrdôgôt (a magyart) ne a sâtânnal (nyilassal) kerges-
suk ki..

Ime, az Istent emlegetô, a keresztény tanokra hivatkozô
pap, az igazsâgot, s ennek érdekében a reviziôt kfvânô ma-
t^yart ôrdôgnek minôsiti, mert arra gondol, hâtha az igazsâg
egyszer mégiscsak gyôz, szeretné a "veszedelmes ellenséget"
radikâlisan elintézni...

De ne beszéljunk errôl se tôbbet. Minden gondolkozô em-
berséges ember elott mar ezekbol is ketsegteleniil tisztan ail
a magyar sors és a magyar igazsâg, aminek gyôzelmét tântorit-
hatatlan hittel, Istenre, becsiiletre tâmaszkodva vârja minden
igaz magyar. Csak egyet kell megemlfteni még, hogy ti. nem-
csak az élô magyarsâgot és a jelen magyari értékeit irtjâk

igazsâgot meghaniisitô ellenségeink, hanem igyekeznek meg
a tôrténelem régi magyar nagysâgait is kisajâtftani maguknak.
Példaként Kossuth Lajost és Zrinyi Miklôst emiiti meg az
elôado. Mindkettôjukre vonatkozôlag pontosan idézi a hamis
âllitâsokat, amelyeket pontrôl-pontra megcâfol. A legdontôbb



érvûl azonban mindkét nemzeti nag^'sâgunk esetében azok sa-
jât kijelentéseit fogadja el. Zrinyirôl Montecuccolihoz intézett
levelének két mondata alapjân megâllapîtja, hogy "fgy csak
fajmagyar irhatott", Kossuthrôl pedig — annak turini elbeszé-
lése alapjân — azt mutatja ki, hogy IV. Béla kirâly donâciôs
levelébôl kitûnik, hogy elôdje Glâd, ôs-szittya szârmazâs. De
az elôadô szerint ugyanolyan fajmagyarnak bizonyi'totta be
magât Kossuth Lajos is az egész vilâg elôtt", mint Zrînyi
Mikiôs.

☆ ☆ ☆

Hokky Kâroly tanâcskozâsi elnôk koszonetet mond Nt.
Kûr Géza elôadâsâért, majd Szâsz Béla dr. tôrténészt es koz-
irot kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

MAGYARSÂGUNK KISEBBSÉGBE SZORULÂSA
ERDELYBEN

Erdély kdzjogi helyzete

Szâsz Béla dr. elôadô, hogy a mindenkor nagyon bonyo-
lult erdélyi nemzetiségi viszonyokat megérthessiik, bevezetôjé-
ben Erdély sajâtos kôzjogi helyzetére mutât râ, amely szerin-
te 900 év ôta âllandô.

A politikailag szorosan vett Erdély, valamint a tartôsan
hozzâcsatolt tertiletek (Partium, partes adnexae), sot a kozép-
kor folyamân tobb izben az orszâg egész keleti fele, tobb
mint kilencszâz éven ât autonôm terulet az egész magyar ki-
râlysâgon beliil. Onkormânyzata az orszâg északi vagy déli
részének nem volt, sem a Dunântùlnak, hanem csak Erdély-
nek. Tudnunk kell, hogy a magyar kirâlysâg tûlterjedt a Drâ-
va és Duna vonalân s hozzâtartozott, kozvetleniil a kirâlvi hi-
vatalok igazgatâsa alatt nemcsak Somogy, Baranya tûlpartl
része, hanem Szerém, Valkô, Verôce és Kôros megyék is, me-
lyeket Mâria Terézia iiralkodâsa idején onkényesen szakitot-
tak el az orszâgtôl és neveztek el Szlavôniânak, holott Szla-
vônia addig a Drâva és Szâva kozének nyugati fele volt. De



ennek a teriiletnek sem volt autonômiâja, hanem kizârôlag
csak Erdélynek.

Az erdélyi autonômia kettôs, mivel a vârmegyék kozvetle-
niil a vajda kozigazgatâsa alatt âllanak, mig a székelyek és szà-
szok kûlôn autonômiâval rendelkeztek az osszességen belul. A
székely ispân, mint a kirâly âltal kinevezett személy, nem
felel meg a megyék fôispânjânak, hanem kisebb zâszlôsûr,
az egyes székek a Székelyfôldon belûl a maguk fiûszékeivel
és jârâsaival a vârmegyék megfelelôi.

A székelyek eredetét sokan vitattâk, de a legnagyobb va-
lôszinûsége annak az elméletnek van, mely a székelyeket
tobb, kûlônbôzô hûn és bolgâr tôrzs maradvânyainak tartja.
Mivel az avar birodalom bukâsa utân Erdély bolgâr fennhato-
sâg alâ keriilt a IX. szâzad folyamân, Erdélyt akkoriban a
székelyeken kiviil bolgârok és azok szlâv alattvalôi laktâk.
Mindkét elem, valamint a XL szâzad iolyamân idemenekûlô
besenyô maradvânyok ôsszeolvadtak a magyarokkal, mégis
akként, hogy Erdély keleti fele a székelyek, nyugati része vi-
szont az Erdélyt birtokbavevô magyar tbrzs kezére keriilt.

Olâhok

Erre az etnikailag homogén teriiletre keriiltek azutân a
XII. szâzad folyamân a kûlônbôzô német tôrzsekhez tartozô
szàszok s alapitottâk meg vârosaikat és kôzségeiket. Ugyan-
akkor tûnnek fel elôszôr a Kârpâtok hegyes, erdôs ôvezetén
âtszivârgô olâhok, akiket a tovâbbiakban kivânsâgukhoz ké-
pest az elôadô românoknak nevez, ami korântsem jelenti azt,
hogy a rômaiak ivadékânak tartanâ ôket. Elszlâvosodott és
részben romanizâlt balkâni illyr népség, mint ahogyan elszlâ
vosodott iltyr a horvâtsâg. A românok 1000 és 1100 kôrûl tûn
nek fel az Alduna vonalân, mint âllandôan mozgâsban lévô.
lazân aprôbb csoportokra, kisebb nemzetségekre, csalâdokra
oszlô pâsztornép, vlach, blach, olacus néven. Vlach elneve-
zése van az egészen lijkor kezdetéig szâmos, nem azonos
nyelvet beszélô vândorlô pâsztornépnek is. Feltalâlhatôk Zri-
nyi Miklôs korâban Horvâtorszâgban is.

Az olâhsâgot késôbb szervezik meg nemzeti vezetôik,
akik kôzûl szâmosan magyar nemességet szereznek, sot egyes
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csalâdok felkeriiltek a magyar arisztokrâciâba is. Magànali
a koznépnek jogi âllâsa alacsonyabb a magyar jobbâgyokénâl,
de zômûk kedvezô helyzetben van, mert nincsenek honvé-
delmi kôtelezettségeik és mivel nehezen megfoghatok es sze-
gények, adôztatâsuk is illuzôrikus.

Szâszok

Hozzâjuk hasonlôan a bevândorolt szâszsâg sem âltalâ-
nosan védkôtelezett, hanem vârosa falain kivul tulajdonkép-
pen zsoldosâllitâsra van szoritva. A vdrmegyék magyar ne-
mességét viszont âltalâban az orszâg megtâmadâsa esetén
mozgôsîtjâk, ezzel szemben a székelyek, mint a keleti hatâr-
védelem ellâtôi egészukben mindig védkotelezettek. Ez a kér-
dés azért igen lényeges, mert aki âllandôan harcol, jobban
pusztul, s a kûn, mongol, valamint a tôbbszôri bizânci beto-
rések sorân elsôsorban ôk pusztulnak és a hadjâratok felvo-
nulâsi ùtvonala a folyôk volgye és a sik vidék, azok lakôi
tehât tobbet szenvednek. A magyarsâg, de fôleg a székelység
nagyobb vérâldozatot hoz, mint a vâraik falai mogé hûzôdô
szâszok és az erdôk rengetegeiben elbûvô românok. Ha
fôleg a mongol—tatâr dûlâs meg is ritkftotta az orszâg la-
kossâgât, ezt bizonyos hatâron tûl histôrikusaink eltûloztâk.
Erre az elôadô erdélyi viszonylatban csak egy példât hoz
fel. Mnhi utân kb, 15 éwel, a kézdi székelyek, tehât a székely-
ségnek egy kis része, olyan erôs, hogy az ùjonnan létesiilô
Aranyosszék szâmâra 20 kôzségre valô telepest tud adni. Még
ha ezek lélekszâma nem is lenne tobb 8—10 ezer fônél, akkor
is kedvezô kôvetkeztetést lehet ebbôl levonni a székelység
emberâllomânyâra.

Rugonfalvi Kiss Istvân professzor meggyôzô érvelése sze-
rint a székelység telepulési teriilete messze benyùlik a folyô
vôlgyeken ât Moldovâba, valoszlnuleg egész a Prut vonalâig.
Bâr a keleti részt a kùnok benyomtâk. A kozépkor végén a hâ-
borùk dûlâsa, pusztitô jârvânyok ellenére a részben korunkig
fennmaradt kozségnevek tômege bizonysâga annak, hogy a
magyarsâg is sûrû a Maros, Szamos, Kiikiâllôk vôlgyeiben.

Az 1437/38-as és 1514-es jobbâgylâzadâsok sorân magyar
ontja magyarnak a vérét, bâr a românok is osztoznak osz-



lâlyostârsaik sorsâban. Az elsô lâzadâst a privilegizâlt széke-
lyek nyomjâk el a vârmegyék nemessége és a szâszok tâmo-
gatâsâval. Ezért a hâla, vag>' a jogos bùntetés, hogy Szapo-
Ij'ai, Bâthory s mâs vajdâk az elkovetkezô 80 év alatt a szé-
kelyek elôjogait igj'ekeznek elvenni.

Az események môgôtt ma mâr ideje kutatni azt is, hogy
mibôl szârmazott hâtrâny a magyarsâgra nézve, még akkor
is, ha ez a kortârsakrôl elônytelen képet nyûjt. De a kôzép-
kôr nehéz szâzadai ellenére a magyarsâg gyarapodott, az or-
szâg kozepén szâzszâzalékos tobbségben volt, a kiilsô teriile-
teken is 70—80%-ban, a Felvidéken, Erdélyben és a Drâvân
tùl is. Pedig nehéz adôt fizettûnk. Az 1437/38-as lazadas leg-
alâbb 100 ezer ember életébe keriilt s nem sokkal késôbb 70
ezer rabot hurcolt el a torôk a Maros vonalâtôl délre esô terii-
letrôl. Âllandôsult a magyarsâg vérvesztesége 1500 és 1720
kozôtt, melyet igen rôvid idôszakokra szakit meg Bocskay
Istvân és Bethlen Gâbor és I. Râkôczi Gyôrgy valôban céltu-
datos magyar nemzetpolitikâja. Tobb kisériet tôrtént arra,
hogy a nemzeti fejedelemség megszûnése és a szatmâri béke
kozotti korszak (1690—1711) idejében megâllapitsâk az egyes
nemzetiségek arânyszâmât. Erdély és a Partium lakossâga kb.
800.000-re tehetô, amibôl megkôzelitô szâmitâsok szerint
^QQ 400 ezer a roman, ugyancsak 300—400 ezer a magyar es a
székely és 100 ezer a szâsz. Kétségtelenùl a românsâg arâ-
nya erôsen felment, a szâszoké stagnai, mig a magyarok és
székelyek abszolùt szâmban is csokkentek.

A szâsz vârosok meg tudjâk vâsârolni a betôro es hodito
ellenségtôl a békét, a românok a hegyek kôzdtt nincsenek
ugy kitéve a felvonulô hadseregek pusztitâsainak, ugyanak-
kor a magyarok ezreit hurcolja el rabsâgba a tatâr és kimé-
let nélkul irtjâk a csâszâri hadak. A székelység veszteségét
noveli az a korûlmény, hogy ez a nép jogaira biiszke és ké-
nyes és ezért szembe keriil uraival, a fejedelmekkel is, akik
— fôleg a Bâthorvak —, oly keményen bânnak el vele,
mint a kulsô ellenséggel. De ellensége jôrészt sajât soraibôl
kikerult nagybirtokos osztâlya is, elôbb az elôjogaiért folyta-
tott harcban, késôbb a XVIII. szâzadban a székelység fôldjei-
nek românokkal valô részbeni betelepitésekor. Sok ember esik



âldozatul a megûjulô jârvânyoknak, melyek 1710 korlil tobb
âldozatot szednek, mint amennyi a Râkôczi vezette szabadsâg-
harcnak esik âldozatul.

Hahsburg-telepitések

îgy is Kelet-Mag^'arorszâgon (Erdélyben) a nemzeti egyen-
sùlyt a Habsburgok egészen ôriâsi, amerikai méretû betelepl-
tései billentették meg, melyeknek mcgha voltak is katonai
és gazdasâgi okai, kétségtelenlil egyik célja volt a magyar-
sâgnak sajât orszâgâban valô kifosztâsa a mindennél értéke-
sebb nemzeti vagyonbol, a foldbôl. Ez megkezdôdott Râkôczi
Ferenc ôriâsi birtokainak konfiskâlâsâval, hfvei jelentôs ré-
szének kifosztâsâval, majd az orszâg kozépsô és déli részén
lévô elpusztult teriiletek betelepitésével. Ezenkfviil az 1700
koriili nemzetiségi megoszlâs alapjân Magyarorszâg nemzeti
âllam maradt volna. Az elôadô nem részletezi a telepités tôr-
ténetét, de felhivja a figyelmet arra az âltalânosan elterjedt
kôzhiedelemre, amely régi orszâgunk pusztulâsât kùnnak, ta-
târnak, mongolnak, tôroknek tulajdonitja, de nem ismeri fel,
hogy a legvégzetesebb csapâs a torténelem folyamân az 1700
utâni ellenséges szellemû betelepités volt. Szekfû és hivei men-
teni igyekeztek a Habsburgokat, sot odâig mentek, hogy III.
Kâroly, Mâria Terézia és II. Jôzscf korât, mint a nemzeti ûj-
jâépités korszakât igyekeznek feltiintetni. Tervszerûség mu-
tatkozott abban, hogy a betelepiilô németek valôsâggal behâ-
lôztâk az orszâgot, hogy a roman és szerb ékeket elôbbre vit-
ték az orszâg szive felé, hogy a tôtok tombjébôl sokezret tele-
pitettek nemcsak az orszâg belsejébe, Budapest kôrnyékére,
Békésbe, Szabolcsba, hanem Bâcs-Bodrogba, sot a Drâva Szâ-
va kôzére is. Ugyanakkor a Drâvân tûli torvényhatôsâgok ko-
ziil Valkô vârmegyét megsziintették, pedig egyike volt a leg-
nagyobb megyéknek és a két folyô kôzti teriiletet Szlavôniâ-
nak elnevezve leszakitottâk a magyar kirâlysâgbôl. A nyitrai
puspok és mas vilâgi foldesurak tôtokat hoztak a tiszta ma
gyar Kisalfoldre, mindegy volt, hogy katolikus, vagy luterânus,
a lényeg az volt, hogy ne legyen magyar! Bâr a betelepLilô
român tômegek jôrésze a voltaképpeni Erdélytôl nvugatra,
az Alfôldre keriilt, Erdélybe is jutott belôliik elég, elsôsorban



a nagybirtokokra; Belsô-Szolnokban, Kôvâr vidékén, Dobo-
kâban, a Mezôségen, de fôleg a Maros vonalân. Magâra a szé-
kelyfoldre is jutott belôluk Hâromszékbe, Gyergj'ôba, Gôr-
génybe, ami a megbocsâthatatlan legnagj'obb bûnôk kôzé tar-
tozott, hiszen volt elég székely és magyar jobbâgy, hogy az
elpusztult terûleteket Erdélyben benépesitse. De még vérûnk-
bôl valô uraink sem riadtak vissza az idegen elemektôl.

Ha az 1900 elôtti fôldbirtok megosziâs pontes adatait tér-
képre vinnénk, akkor a nagybirtok ijesztô môdon egybeesne
a roman tombokkel, legfeljebb kl kellene egésziteni a szà-
szok terlileteivel, akik ugyancsak bôségesen telepitettek le
terûleteiken românokat.

Ennek a barokknak nevezett, de sôtét szâzadnak az ered-
ménj'e volt, hogy az idegenek protekcionizmusa kôvetkezté-
ben Mâtyâs korâban még 80'/''-ig magyar tôbbségû magyar
kirâlysâg most nemzetiségekkel keresztulszabdaltan 37/'c-os
kisebbséggé zsugorodott sajât ôsi orszâga teriiletén.

A telepitések tôrténete sok monogrâfia ellenére még ma
sincsen feldolgozva. A Horthy-korszak alatt erre bôséges le-
hetôség nyllt, de az ùn. szellemtorténeti irânyzat a tâvolbaesô
kultûr- és mûvészettorténeti alkotâsokat favorizâlta. Ilyen rô-
vid osszefoglalâsban természetesen csak feltileteiben foglal-
kozhatunk a nemzetiségi megosziâs kérdésével, ôsszegezve az
eddigieket, az erdélyi magyarsâgnak volt egy hosszù, otszâza-
dos korszaka, amikor gyakori megprôbâltatâsok ellenére is
lir volt a maga fôldjen, a tovâbbi két szâzados, amikor tar-
totta magât, azntân ogy kdrulbelul 120 eves, amikor tdmeges
idegenekkel valô betelepitése miatt lassan elveszitette szup-
remâciâjât.

Ezt mindenki lâtta és tudta, de âltalâban az akkori nem-
zedékek még nem mérték fel a jelentôségét. A nemesseg Wer-
bôczy utân kitermelte a hungàrus nâciô fogalmât, a kôzjogi
j^0jQ^2etet, melyhez csak a nemesseg tartozott hozza. Tehat
a nem-magyar ajkn bôsegesen, viszont a szintiszta magyar
jobbâgy nem. Ezt a nemzeti fogalmat 1867 utân kiterjesztet-
ték az orszâg minden polgârâra, minek kôvetkeztében elô-
âllott az a helyzet, hogy nemzetiségeinknek meg voltak a ma-
guk céltudatosan kifejlesztett kûlôn intézményei, csak a ma-
gyarsâg nélkûlôzte ezeket.



Minden belsô baj ellenére az 1790 és 1920 kbzbtti idôszak
bizonyos mértékig felfelé haladô tendenciât mutât. A ma-
gyarsâg teljesîtménye annal is inkâbb nagyobb, mert egész
sereg tényezô mûkodôtt ossze elleniink és mégis kîsérletet
tettûnk, hogy sajât orszàgunkban a vezetô poziciôt visszasze-
rezzûk. Ezek olyan elemi jogokat foglaltak magukban, ami
lyeneket a United Nations soha âllami léttel nem blro afri-
kai népek részére is biztosit.

Ez a hosszû idôszak a felvilâgosodâs, a liberalizmus kor-
szaka, az iparosodâsé, a nemzetkozi kereskedelemé és a me-
zôgazdasâg intenzivebbé vâlâsâé. Egyùttal a nacionalizmus
korszaka. Nagybritannia — kivéve Irorszâg déli fclét — ma-
gâba olvasztja a kelta és skdt kisebbséget, sot maguknak az
ireknek a tobbsége is angolnyelvûvé vâlik, ha nem otthon, ak-
kor Amerikâban. Eltûnnek Franciaorszâgban is a keltâk, a
déli olaszok, a keleti németek, Németorszâg egységessé amal-
gamizâlôdik, de joval nagyobb teriiletet hôditanak meg ma
guknak a spanyolok és a portugâlok tengerentûl. Beszéljunk
talân az Egyesult Âllamokrôl, vagy az Orosz Birodalomrôl.^
Ha részleteiben nem is, de âltalânossâgban mindenki tâjéko-
zott efelôl.

Az elnyomâs és beolvasztàs vàdja

Mégis az 1750-es évektôl kezdve folyton fokozôdô erôvel
és gyakorisâggal bennûnket, magyarokat, vâdolnak tiirelmet-
lenséggel, azzal, hogy az idegeneket elnyomjuk és beolvasztani
tôrekszûnk, holott nyugodtan lehet âllftani, hogy mi vagyunk
a legtiirelmesebb nép, olyan tûrelmes, hogy ez mâr onma-
gunk elleni bûnnek tekinthetô. Éppen a vâdolt nemzedékek
koraban keriilt arisztokrâciâban és kozéposztâlyban jelentôs
részéig idegen vezetô réteg az éliinkie!

Ebben a korszakban mindenkivel harcban kellett âllnunk,
hogy megmaradhassunk. Idegen uralkodôhàzunkkal, annak
idegen és magyar zsoldosaival, nemcsak az arisztokrâcia nagy
részével, hanem a nemzetkozi osztrâk szoldateszkâval és olyan
gazdasâgi és hitelpolitikai erôtenyezôkkel, akik benniinket
csaknem tôkéletes fuggésben tartottak. És ez a rabsâg tartott
1867 utân is. Sok mindenrôl îrtak, de âltalâban nem beszél-
tek és irtak arrôl, hogy a magyarorszâgi bankok és ipari val



lalatok môgôtt idegen tôkeérdekeltségek âllottak, bar ez kôny-
nyen kimutathatô.

Amint régebben nem a székelynek, vagy a maradék felvi-
déki kisnemesnek és magyar jobbâgynak adtâk az elpusztult
Magyar Alfold teriiletét le egészen Zimonyig, 1867 utân is a
magyar és a székely volt kénytelen idegenben jobb megél-
hetést keresni, magâban Româniâban is, amely népfôlosle-
gét orszâgunkra ontotte A dûsgazdag Bâcs-Bodrog vârmegyé-
ben a kereken egyharmad magyarsâg a mezôgazdasâgi pro-
letârsâg soraiban meghaladta a 40'̂ '-otl Ezek szerint a nem-
zetiségiek voltak az urak, a svâbok és a szerbek.

A székely népfdlôsleg elegendô lett volna az egész erdélyi
medence feltdltésére. Ehelyett priviligiumâtôl megfosztva
elôbb hatârôrséggé degradâltâk, majd kivândorlâsra kénysze-
ritették.

A kivândorlâs ijesztô hâtterérôl egész nagy szakirodal-
munk van, bâr még most is hiânyzik egy korszerû tôrténel-
mi dsszefoglalâs. Hogy mi minden megtôrténhetik nalunk,
arra a legjellemzôbb, hogy 1927-ben Szekfû Gyula elôkelô Ma
gyar Szemléjében, az iparbârd Kornfeld Môric nyiltan ajânl-
hatta hogy népfdlbslegunk vàndoroljon ki, mialatt terme-
szetesen a fajmagyarokat kellett érteni s nem nemzeti kisebb-
ségeinketl

Tehât olyan 120—130 év volt ez a magyarsâgra nezve, ami-
kor isteni csoda, hogy jârvânyoktôl, népbetegségektôl, kivân-
dorlâstôl megtizedelve mégis csak vissza tudtuk szerezni ab-
szolùt tobbségunket hatârainkon belûl. Megdôbbentô, hogy
uo-yanakkor ez a korszak a leghangosabb és legértéktelenebb
sovinizmus korszaka. Vâgyâlma a beolvasztâs, nem pedig a
sajat sorainak megôvâsa és szaporitâsa. Ez a hangossâg adta
ellenségeink kezébe a fegyvert, holott ugyanakkor az âllam-
nvelvet nem tanitottâk minden iskolâban. Nemcsak a falvak
népe hanem a gvârak munkâsai, a kereskedôk és iparosok
jo része is meg tudott élni a magyar nyelv ismerete nélkul.
Az erdélyi szâszok kôziil példâul sokkal tôbben tudtak ro-
mânul mint magyarul. Ipari munkâssâgunk 1890 kôrûl java-
részben még mindig német, cseh és tôt. Ugj^anakkor a kivâlô
magyar iparossâg egy része kénytelen kivândorolni s a ma-
cyar iparos és munkâs messze idegenben, Amerikaban sze



rez becsûletet a magyar névnek. Miért nem lehetett ezt a ré-
teget, a magyarsâgot az iparosodâs szolgâlatâba beàllitani?

A magyarsâg tehât 1918-ban kîviilrol és beliilrôl is alà
volt aknâzva, csak a zsinôrt kellett mcggyûjtani, hogy az
ezeréves magj'ar âllam szétrobbanjon.

Erdély visszatércsekor

Mindezek ellenére 1940-ben, amikor Erdély északi és ke-
leti része visszatért, pusztulâsunk az 1910-es és 1940-es nép-
szâmlâlâsok egybevetésével még nem lâtszik olyan tragikus-
nak. Két vârmegyére nézve ezt az osszehasonh'tâst minden
kôzségre nézve az elôadô megejtette és annak alapjân meri
ezt âlh'tani. Viszont az is tény, hogy Dél-Erdélybôl nagyszâmû
magyar vândorolt ât a felszabadult teriiletre. Ugyanez volt
a helyzet tudomâsa szerint felvidéki viszonylatban is. A kirâ-
lyi roman statisztika megbi'zhatatlansâga miatt nehéz nyomon
kôvetni a mag>'arsâg âltalânos veszteségét 1920 és 1940 kozott.
Annyi ma mâr mégis megâllapi'thaté, hogy katasztrôfâlis le-
romlâsunk a kommunista uralom âtvétele utân kovetkezett be.

Mlg a kirâlyi roman politika mindig balkânian kétarcû,
tehât demokrâciât és kisebbségi jogegyenlôséget hirdet és
kfméletlen sovinizmust és tekintélyuralmat alkalmaz, addig a
sokkal sovinisztâbb kommunista roman politika a belsô el-
lentmondâsokat marxista fogâssal még fokozza. A magyar,
német és egyéb kisebbségek mindenfajtâjû szervezkedése til-
tott. Etekintetben a românok sokkal szigorûbbak, mint akâr
a szerbek, akâr pedig a csehek. Bârmely tomoriilésre râfog-
jâk, hogy nacionalista revizionizmus. Mint mondjâk, a ro-
mân népkoztârsasâgon beliil minden nemzetiség egyenlô el-
bânâsban részesiil, ugyanakkor iskolâkon kiviil hivatalokban
és mindenûtt a târsadalmi érintkezésben tûzzel-vassal româ-
nositanak. Ezeknek az elôdei kifogâsoltâk a magyar uralmat,
amikor tobb magyar beszélt românul, mint român magyarul.
Ma lassan az egész magj'arsâg kétnyelvûvé vâlik, mint egy-
kor a csehek Ausztriân beliil. A magyar szôrvânyokra ugj^an-
ligy a teljes pusztulâs sorsa vâr, mint félszâzaddal elôbb az
ôkirâlysâgbeli negyedmilliônyi magyarsâgra.

Minden kivûlrôl, tehât Moszkvâbôl jovô kritikât is, vagy
panaszt egyszerûen România beliigyeibe valô beavatkozâsnak



minôsi'tenek. Ha pedig a kritika nyugatrôl jelentkezik, min-
dent egyszerûen letagadnak és azt âltalâban mind Washington-
ban, mind egyebûtt kénytelenek tudomâsul venni. Ma a U.N.
az afrikai bennsziilôttek jogait jobban védi, mint Eurôpa tor-
ténelmi népeibôl milliôkét. A Lex Apponyi annakidején ôriâsi
si felhâborodâst vâltott ki nemcsak nyugaton, hanem a szom-
szédban és a németek egy részénél is. Minden orszâgban vi-
szont magâtôl értetôdônek tartottâk, hogy az âllam nyelvét
az iskolâban tanltani kell. Kisérelje csak meg valaki itt olyan
iskola létesi'tését, amelyben az angol nyelvet nem tanitjâk és
az Egyesiilt Âllamok torténelmét és aikotmânj'ât nem ismer-
tetik. Maguk a românok, akik legjobban fel voltak hâborodva
a Lex Apponyi miatt, annakidején az âllami tâmogatâst elfo-
gadtâk s most legjobb esetben pârhuzamos iskolâkat engedé-
lyeznek, de a roman nj^elvet mindenképpen tanulni kell!

Ennél is végzetesebb a szervezkedés lehetôségeinek meg-
szûnése és a magyarsàg gazdasâgi leg>'engûlése, ami ellenâllô
erônk végsô maradékât ôrli fel. Annakidején az Ignâc Rôzsa
altal oly szemléltetôen megrajzolt renegât magyar tipus ma
mâr nem is olyan ritka. A Kârpâtokon innen is. De nem ra-
gadhatunk ki egyes tiineteket, mint pl. a pusztitô magzatel-
hajtâsok és terméketlem'tések tômeges eseteit. Ezek részle-
tekbe menô, jôl kiszâmitott pusztitô eszkôzôk, de a tômeges
pusztulâs szembeszokôen is megmutatkozik.

jViég 1944-ben kezdôdôtt tômeges gyilkossâgokkal és el-
hurcolâsokkal, folytatôdott a magyarsàg kiûldôzésével, a Szov-
jetuniô belsejébe és Dobrudzsâba valô âttelepitéssel, tômeg-
perekkel és bfrôi itéletes gyilkossâgokkal, a régi magyarsàg
lassù elszigetelésével, majd az iskolâzott magyar réteg, dip-
lomâsok és iparosok, gyâri munkâsok széttelepitésével az
e"ész regât teriiletén. A szâmban kisebb németség ezt talân
rnég jobban érzi és valôszinû, hogy ugyanûgy, mint a zsidô-
sâgot, lassan ôket is kitelepitik.

A vdrosok elmagyartalanodâsa

A nagyméretû indusztriâlizâlôdâs kôvetkeztében kôriilbe-
lul hûsz nagyobb vâros lakossâga amerikai méretekben nôtt.
Valamennyiben a magyar elem stagnai, viszont ijesztô arânyû
a betelepi'tés român részrôl. 1910 és 1956 kôzôtt 19, ma hûsz
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ezernél népesebb vâros 540 ezerrôl 1,140,000-re ment fel. Ezek-
ben a vârosokban a magj'arsâg létszâma mindôssze 9 szâza-
lékkal emelkedett, a românoké viszont 617%-kal! Ugyanezen
idô alatt Kelet-Magyarorszâg Iakossâga csak 19, az ottlakô ro
mânoké 45%-kal szaporodolt az ôtven éves idôszak alatt.

Tehât nyilvânvalô az a tendencia, hogy a vârosokat ki-
vctel nélkiii elromânosftsâk, mert ott az iskolâkon és gyâra-
kon és egyéb iizemeken keresztiil konnyebb a magyarsâgot
beolvasztani, mint a kis, tâvolesô falvakban, ahol ez azutân
késôbb hajthatô végre. Mindezt rcszletesen a mellékelt tâb-
lâzat mutatja ki. (Lâsd a 122. oldalon.)

A hatalmas és szakszerûen âttanulmânyozhatô — termé-
szetesen Clevelandban hozzâ nem férhetô — anyagbôl kisé-
reljûk meg ôsszegezni a kérdést.

Atmeneti korszaktôl eltekintve a magj'ar birodalmi politi-
ka az Arpâdok és részben a vegyeshâzi kirâl3'ok alatt pozitiv
magyar nemzetpolitika. Vagyis, ha eltekintiink a néha értel-
metlen és tervszerûtlen idegen betelepitéstôl, az orszâg bel-
sejét s annak elôterét magyar és rokon népek tôltôtték fel.
Részben osztbnosen, részben tudatosan ezt a politikât alkal-
maztàk az erdélyi fejedelmek is. Nepûnk sok katasztrôfa koz-
ben bôségesen pusztult s ez jobban sûjtott bennûnket, mint
a tôtokat és németeket. Mégis a balkâni népelemek âllandô be-
szivârgâsa ellenére a magyarsâg szupremâciâja az onâllô er
délyi fejedelemség megszûnéséig biztosftva volt. Ezt a hosz-
szû idôszakot kovette orszâgunk egy szâzadon ât tdrténô tu-
datos elmagyartalanitâsa.

A felvilâgosodâs és a liberalizmus kora kereken 1790-tôl
1920-ig ugyan javulâst hozott, de mivel a kôzjogi nemzetfo-
galom elhomâlyositotta az oncélû magyar gondolatot, korânt-
sem volt nacionalizmusunk olyan hatékony, mint a franciâk-
nâl, angoloknâl, vagy pedig az amerikaiaknâl. Sûlyos mulasz-
tâs volt, hogy a fajmagyarsâg zôme jobbâgyi sors alôl felsza-
badulva tovâbbra is szegény maradt megfelelô befolyâs nél-
kul az orszâg iig^'einek intézésére, nemkulônben, hogy az or
szâg pénziigyileg 1867 utân is fiiggvénye volt a bécsi tôkének.

Az âllamnyelv nem vâlt kotelezôvé. A honvédség és az âl-
lami iskolâk kitûnô szolgâlatot tettek ugyan, de hatâsuk na-
gvobb lett volna, ha onâlIô hadsereg az osszes fegyverkôte-



leseket magyar alakulatokba viszi és ha az âllami iskolarend-
szer ott is kôzségekig kiterjedt volna, aboi felekezeti iskolâk
voltak. Az iparosodâs, mivel a mag3'ar tôke nem volt fugget-
len, nem haladt olyan méretekkel, mint 1920 utân csaknem

megszakitâs nélkiil. A Nyugat senkit sem kényszen't arra, hogy
ne a sajât anyanyelvét hasznâlja, de kényszerit mindenkit,
aki érvényesûini akar, az âllamnyelv tudâsâra. Ez a târsadal-
mi és praktikussâgi kényszer volt az amerikanizâlôdâs legcrd-
sebb eszkôze, mâsik a bevândorlôk széttelepi'tése az ôriâsi te-
rûleteken.

A magyarsâgot az elsô vilâghâborù utâni osszeomlâs fel-
késziiletleniil érte. A wilsoni elvekben csak mi hittunk. Urucy
volt az alkalmazâsuk a telhetetlen âtvâgyû cseh, szerb és ro
man imperializmusok létrehi'vâsâra. Még kedvezôtlenebb lett
a helyzet a mâsodik vilâghâborù utân. Elsôsorban azért, mert
nemzetùnk vezetését fajidegen és idegen érdekeket szolgâlô
réteg vette ât. Kétségtelen ma mâr, hogy nem mindent veszl-
tettùnk el Trianonban, hanem részben elôbb és részben ké-
sôbb. Trianon elôidézôje elsôsorban a XVIII. szâzadi telepi-
tési politika volt és ugyanezen korszak tett bcnnùnket a bécsi
kapitalizmus fùggvényévé.

A mai helyzet

Sokaktôl eltérôen az elôado a mai helyzetet sem tudja
olyan egyszerû képletnek tekinteni. A mindenkori kùlpolitika
végtelenûl bonyolult, finom, osszetett képlet. A românok ve-
lùnk szemben hatârozott elônyben vannak, mert hozzâszok-
tak a rugalmassâghoz. Csaknem egyidejûleg szélsô lenini vo-
nalat kôvetnek s barâtaik a kmaiaknak, Moszkvânak és Tito-
nak egyidôben. És ugyanakkor felvették a nyugati gazdasâgi
orientâciot is.

Az 1956 ôta, ha lehet, még kiméletlenebb nacionalizmus
ellen még Kâdâr is szôt emelt, de mig volt némi lehetôség
Hruscsov idején, azôta a helyzet kedvezôtienebbé vâlt. A ro-
mân kormâny elég bâtor ahhoz, hogy szôt emeljen az ûn. mol-
dovai népkôztârsasâg visszaszerzéséért.

Hasonlôan nyugtalanftô a helyzet nyugati viszonylatban
is. Vannak német, francia, angol gazdasâgi kapcsolatok a Vas-



fiiggôny môgé és ezek kiegészulnek az amerikai jelentôs ér-
dekeltség-vâllalâsokkal. LJttôrés tortént Moszkva felé is és kér-
déses, hogy vajon a gazdasâgi egyiittmukôdés és a vilâgpiac-
politika milyen messziremenô koegzisztenciât termel ki. Ezt
nehéz az eurôpai népeknek nacionalista nézeteikkel keresztez-
ni. Nyilvânvalô, hogy ezek a kôzgazdasâgi kapcsolatok, ame-
lyek széles vezetô rétegek érdekeit szolgâljâk, sokkal nagyobb
erôvel fognak érvényesûlni (a vilâgsajtô szembeszôkô elfo-
gultsâgai erre sok példàt nyùjtanak), mint a magyar, vagy
a tôbbi elnyomott nép kivânsâgai.

Konnyû az afrikai és âzsiai ùj népeknek. Mindkét vilâg-
rend, mint eg5'koron Bizânc, kedviiket keresi anyagi eszkô-
zôkkel.

Az egyik vezetô erdélyi ember a mûltkoriban levelében az
erdélyi helyzetet tôkéletesen kilâtâstalannak tartotta. Az elô-
adô vâlaszâban elismerte, hogy az erdélyi helyzet âllandô rosz-
szabbodâsa letagadhatatlan. Ma mélyponton vagjmnk, de bizni
kell abban, hogy a részben 1916/17-ben, részben 1940 kôriil in-
tonâlt vilâgpolitikânak is vannak ugyanùgy rései, mint a kom-
munista vilâgpolitikânak. A vilâgtôrténelem nagy példa-târa
arra figyelmeztet, hogy minden megmerevedô helyzet elôbb-
utôbb felborul és hogy ezzel mindig szâmolni is lehet. Bâr-
mennyire is elméletinek lâtszik ez a megitélés, ez a vilâgtôr
ténelem egyik legnagyobb realitâsa, mâsszôval, hogy semmi-
sem tart ôrôkké, igy az ideghâborûs koegzisztenciânak is vé-
geszakad.

A tennivalô

Talân érdemes volna azzal is foglalkozni, hogy mi is er
délyi vonatkozâsban a tennivalô. Az elôadô azt hiszi, hogy a
tennivalôk sokoldalûak s hogy a helyi tennivalôkat mindig
meg lehet kezdeni, mindenutt és tobb-kevesebb eredménnyel
lehet is folytatni. A tevékeny emberek szâmâra bâtoritâs, ha
ezt a részletmunkât is fontosnak tartjak. De mondjuk ugj',
a tennivalôknak a zôme, a "felsô politika , a diplomaciai mun-
ka az nem olyan, amelyet nyilvânos elôadasban, vagy hirlapi
cikkekben lehet târgyalni. Ellenfeleink mârpedig sok el-
lenségunk van —, olyan hihetetlen tapasztalattal és ugyesség-



gel dolgoznak, hogy mi sem tehelûnk ki minden kârytât az
asztalra. Ez âll erdélyi viszonylatban kulonoskcppen. Sajnos
sokszor nem adhatunk hangot fâjdalmunknak az erdélyi hely-
zet miatt, de mindig, amikor alkalom kinâlkozik râ, fel kell
târnunk az erdélyi vaiôsâgos helyzetet. Sohase higj'jûk azt,
hogy a mi bânatunk kûlônosen érdekli a Nyugatot, azért sok-
kal hatâsosabb, ha mindeniitt azt lârjuk fel, hogy egyenlô jo-
gokat kfvânunk a magunk részére az afrikai ûj népekkel és
kimutatjuk, hogy a Duna-vôlgye kérdésének gyôkeres rendezé-
se nemcsak az eurôpai nyugati hatalmak érdeke, hanem az
Egyesûlt Âllamoké is. Kulonôsképpen meg kell kuzdenïmk az
ûzleti érdekek âltal vezéreit koegzisztencializmussal.

☆ iî ☆

Hokky Kàroly tanâcskozâsi elnôk koszonetet mond Szâsz
Béla dr. elôadâsâért, majd a hozzâszôlôk szâmâra nyitja meg
a vltât.

HOZZÂSZÔLÂSOK NT. KÛR GÉZA
ES SZÂSZ BÉLA DR. ELÔADÂSAIEIOZ

Kossânyi Jôzsef azokat a kiilonleges szâlakat emliti, ame-
lyek Nt. Kùr Géza elôadohoz fûzik szinte gyermekkora ôta.
Ismerteti az elôadô irôi, lelkészi magyarsâgvédô szolgâlatàt,
amelyet a hùsz éves cseh uralom idején végzett, majd a kobol-
kùti, muzsai, az egész mâdisfoldi és csallôkozi magyarirtâs-
rôl, a komâromi és galântai esetekrôl mond el — a szemtanû
kozvetlen tudomâsâval — megdôbbentô részleteket. De arrôl
sem hallgathat, mint mondja, hogy a milliôs tômbben elszaki-
tott felvidéki magyarsâg sorsa milyen szerfelett nehéz volt a
hùsz éves csehszlovâk megszâllas idején. Hangsùlyozza, csu-
pân a magyar szellem ôrtâllôinak koszônhetô, hogy ez a tômb
mindvégig megmaradt magyarnak. A Kùr Gézâk, Mécs Lâsz-
lôk, Hokky Kârolyok, Szentivânyi Jôzsefek, Eszterhâzy Jâno-
sok és Fùsi Kâlmânok példâja és a falusi magyarsâg helyt-
âllâsa ôrizte meg a felvidéki magyar tômbot. Ôrômmel tolti
el, hogy a felvidéki magyar szellem az emigrâciôban is mun-



kâlkodik, mert a magyarsâg-szolgâlatnak ez az egyik leghelye-
sebb ûtja.

Nâdas Jdnos dr. Nt. Kùr Géza elôadâsâval kapcsolatban
hivatkozik arra a tervszerunek lâtszô magyarsâgellenes szlo-
vâk tâmadâsra, mely a szlovâkok szellemi kôzpontjâbôl induit
ki és a clevelandi Plain Dealer cimû napilap hasâbjain zajlott
le. Az a meggj'ôzôdése, hogy a tâmadâs minden jôhiszemû ma-
gyart meggyôz a szlovâk vezetôk barâtsâgtalan magatartâsâ-
r61 és a jôvôre is kihatô ellenséges felfogâsârôl. Ezért ûjbôl
kifogâsolja, hogy a kôzelmûltban elinditott angolnyelvû szem-
le mâsodik szâma mâr ùgy irôdott (vagy szerkesztôdott),
mintha magyar problémâk nem lennének, holott annak — sze-
rinte — éppen az lenne a legelsôdlegesebb rendeltetése, hogy
a magyar sérelmeket — mâsokra nézve nem bântô, târgyila-
gos môdon -—• angolul a vilâg kozvéleménye elôtt feltârja.
Ilyen szempontbôl az elôbb elhangzott két elôadâst kûlbnôs-
képpen értékesnek tartja.

Udvari Gyetvân Jôzsef a magyar orszâggyûlési naplôbol
vett idézetekkel mutatja ki, hogy Magyarorszâgon igen sokat
foglalkoztak a nemzetiségi, vagy kisebbségvédelmi kérdések-
kel, de annal kevesebbet a magyar sorskérdések magyar mô
don, a magyarsâg megerôsitését eredményezô megoldâsânak
lehetôségeivel. A magyarsâg az orszâg vezetésébôl — kôzép- és
felsôfokon egyarânt — majdnem kiszorult. Ôriil, hogy a két
gloadô ennek okait nyiltan feltarta es tôrteneti adataival utat
mutatott a jôvô kimunkâlâsâra.

Liîîlcci Ldszld elsosorban Szasz Bela dr. eloadasaval fog-
lalkozik. A legteljesebb elismeréssel szôl annak pontos tôrté-
neti adatokkal igazolt, helyes és târgyilagos megâllapitâsairôl,
de azokkal kapcsolatban megemliti, hogy pl. a Maria Terézia
uralkodâsa idején tôrtént német telepiteseknek volt két kii-
lonleges oka is: részben az, hogy a 150 éves tôrôk megszâllâs
idején sok teriilet lakatlannâ vâlt és igy nem volt, aki meg-
mûvelje a foldet, részben pedig az, hogy az akkoriban Elszâsz-
Lotharingiâban dûlo hatalmas jarvanyok nyoman kitôrt éhin-
ség sok embert arra kényszeritett, hogy elhagyja ôsi hazâjât.
Tobbezer keriilt koziilùk — az elôbb emlitett oknâl fogva
Magyarorszâgra. Ezek a telepesek es azok ivadékai azonban



mindenkor hâlâsak voltak a magyarsâgnak azért, hogy befo-
gadta ôket és otthont, hazât adott nekik. Az egyik ilyen tele-
pes-csoport tagjai a veszprémmegyei Kolontâr kozségben lé-
vô Ârpâd-korabeli kirâlyi birtokra kerultek, mint foldmûve-
sek. Ezek kôzt volt tôbbek kôzt Orsôs Ferenc professzor csa-
lâdja is.

Kossânyi Jôzsef megérti az érzelmi alapon elhangzott hoz-
zâszôlâst, elismeri, hogy a Maria Terézia korâban végrehaj-
tott német telepitések emberi és gazdasâgi szempontbôl min-
taszerûek voltak, tudatâban van, hogy a telepesek ivadé-
kai kozûl sokan a magyarsâg legkivâlôbb egyéniségei so-
râba emelkedtek, de mindettôl fuggetleniil igazat kell adnia
Szâsz Béla dr.-nak, aki târgyilagosan kimutatta, hogy ezek a
zârt tombokben végrehajtott német telepi'tések a magyarsâg
szempontjâbôl nem voltak elônyôsek.

Palasics Jdnos az erdélyi kérdéssel kapcsolatban megem-
h'ti, hogy valaki a kongresszusban szôvâ tette a magyarok sé-
relmeit. Elmondta, hogy a magyarok Erdélybôl elmentek
Kâdârhoz, aki internâltatta ôket. Ebbôl pedig az kovetkezik,
hogy Kâdârnak az erdélyi magyar sors nem sziviigye. Arra
kell tehât tôrekedni, hogy koztudatba menjen; a magyar
kisebbség a kommunistâktôl segi'tséget nem vârhat. Egy hor-
vât csoport sikerére hivatkozva azt ajânlja, hogy a magyarok
is forduljanak gyakorlatias kérésekkel a kongresszus tagjai-
hoz. Pl., hogy engedjék meg a magyar szô hasznâlatât, nyis-
sâk meg ùjbôl a kolozsvâri magyar egyetemet, adjâk vissza
a magyarok otthonait és elvesztett âllâsait. Fontos azonban,
hogy az adatok mindig pontosak legyenek, a kérések pedig
olyanok, hogy azok teljesitésében, tâmogatâsâban biiszkeség-
gel és bizalommal tudjanak segfteni.

Farkas Géza, mint a clevelandi Amerikai Magyar Székely
Szôvetség elnôke, Linka Lâszlô felszôlalâsâhoz fûz néhâny
megjegyzést. Az erdélyi szâszok "hâlâjârôl" mond el néhâny
példât, amely gazdasâgilag kiaknâzta a Székelyfold fabôségét,
de sziikségleteinek ârucsere ùtjân torténô kielégitése elôl mâr
elzârkôzott és amely a szâsz tôke papir-, pezsgô- és posztôgyâ-
rait elsôsorban a regâti fogyasztôk szâmâra termeltette. Bras
sé, Kis- és Nagykiikiillô, valamint Hâromszék egy része 1940-



ben azért nem térhetett vissza Magyarorszâghoz, mert a szâsz
érdekeltség képviselôi Németorszâgba repûltek s ott mâr jô-
val a bécsi dontést megelôzôen kovetelték, hogy tovâbbra is
Româniâhoz tartozhassanak.

Csegezi Jôzsef elôbb az angoliiyehoi szemle feladatât fej-
ti ki. Szerinte a Szemle célja nem a kulônieges magyar célok
szolgàlata, nem is a magyar sérelmek târgyilagos ismerteté-
se, hanem egyediil és kizârôlag a Duna-medencében élô népek
kivânatos egyutmûkodésének biztositâsa, illetôleg elôkészîté-
se. Egészen mas kérdés — szerinte — a nemzetiségek vi-
szonya a magyarsâghoz Magyarorszâgon. Elmondja személyes
'élményét' 1931-ben, amikor mint fiatal tiszt kikeriilt a m. kir.
Ludovika Akadémiârôl. Bârhol jelentkezett ûj beosztâsra, min-
deniitt idegenhangzâsù nevek viselôivel talâlkozott, az idegen
telepitéseknek a magyarsâgra nézve kâros kôvetkezményeirôl
tehât mâr akkor, személyesen meggyôzôdott.

Linka Lâszlà igazat ad Parkas Gézânak abban, hogy az
erdélyi szâszok elkiilbniilô magatartast tanusitottak a magya-
rokkal szemben, de hangsûlyozza, hogy a németek kôzt is ku-
lôn testet alkottak. Ez azonban a mûlté. A jôvôvel kapcsolat-
ban szeretné felhivni a figyelmet arra, hogy a szâszoknak, a
németeknek, az ukrânoknak, a lengyeleknek, a cseheknek és
tôtoknak bankjaik vannak s vannak millomosaik. Nekûnk ma-
gyaroknak nincs bankunk és talân nincs milliomosunk sem.
Pedig Magyarorszâg felszabaditâsâhoz milliôk is kellenek. Nâ-
das Gyula dr. mâr tiz éve fâradozik egy magyar pénzintézet
létrehozâsân. Kovessiik a tôbbi nâciô példâjât, mert akkor
lesz ezeréves Magyarorszâg es lesz magyar feltamadas, ha a
mi milliôink is legalâbb ugyanûgy kamatoznak, mint az ovéik.

Csegezi Jôzsef felszôlalasâra valaszkent az 1921-ben meg-
tôrtént soproni népszavazâsra hivatkozik, ahol tûlnyomoan né-
metajkû magyar âllampolgârok iitotték az elsô rést a szégyen-
letes trianoni békiyôn.

Nâdas Rôzsa dr. az angol szemle kérdéséhez kivân hozzâ-
szôlni. Mindkét szâmot gondosan âttanulmânyozta abbôl a
szempontbôl, hogy nincs-e azokban olyasvalami, ami ellenke-
zik a sajâtosan magyar szemlélettel, vagy a nem magyar szer-
zôk irâsaiban olyasvalami, ami a magyar érdekek ellen szôl.

9 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Sajnâlattal kell megâllapi'tania, hogy mindkét szamban van-
nak ilyen pontok. Ezért a jovôre nézve azt javasolnâ, hogy
talân egy olyan bizottsâgot kellene létesîteni, amelynek tag-
jai a legkiilônbôzôbb szempontok kbrultekintô mcrlegelésé-
vel ki tudnâk vâlasztani a szemle cikkanyagàbôl mindazt, amit
késôbb ellenfeleink veliink szemben bizonyitckid felhasznâl-
hatnânak.

Hokky Kdroly ugyanazt a vcleményét nyilvânitja, mint
Nâdas Rôzsa dr. Ô is talâlt mindkét szâmban tbbb olyan âllî-
tâst, amelynek helytelenségét, vagj' téves voltât be tudja bi-
zonyitani. Néhâny példât fel is emlft s azok rbvid câfolatât
is rbgtôn megadja.

Nâdas Gyula dr. — mint mondja — csak azért kér szôt,
mert hivatkoztak râ. Az elmûlt hârom napon ât folyton azt
hangoztattâk elôadôink, hogy magyar jôvôt csak a mùlt isme-
retében munkâlhatunk eredményesen. Ezért kezdi mondani-
valôjât a mùlttal. Tizegynéhâny évvel ezelôtt tobbezer példâny-
ban korlevelet kiildôtt szét magyaroknak, akiknek anyagi osz-
szefogâst javasolt. A "magyar bank" — igy is mondhatjuk —
nem jott létre. Két éwel ezelôtt Magyar Hâz létesitésére vo-
natkozô terwel fordult kôriilbelul 120 (oreg- és éijamerikâs,
szabadsâgharcos, fiatal) vezetôhôz. A kôzbeesô részletek el-
hallgatâsâval megint csak azt kell mondania, hogy a Magyar
Hâz — nem jôtt létre. Tavaly Fury Lajos felvetette a konyv-
kiadôvâllalat gondolatât. Megvalôsitâsa érdekében a lehetô-
séghez képest a lehetetlent is megprôbâlta. Az eredmény nem
tobb, mint az elôzô két esetben. Észrevétele csak annyi van,
hogy a tûz élesztéséhez anyagi erô is sztikséges. Elôteremtése
nemcsak a jelenlevôkôn, a tâvollevôkôn is mùlik.

Kovâcs Lajos dr. néhâny korâbbi felszôlalâssal kapcsolat-
ban szeretné hangsûlyozni, hogy a magyarsâgot névelemzéssel
meghatârozni nem lehet. Ennek igazolâsâra egyéni élményei-
bôl sorol fel beszédes példâkat. A nemzeti érzés érzelem dol-
ga. Az otthoni magyarsâg jelenleg olyan lelki âtalakulâson
megy keresztûl, amelynek eredménye valôban boldogabb és
szebb magyar jôvô lesz és ez a magyar jovô sokkal vonzôbb
lesz, mint a szovjet 'paradicsom'.

Szâsz Béla dr. szeretné a târgykôrén kivùl elsô felszôla-



lâsokat megelôzni, ezért arra kéri a jelenlévôket, maradjanak
^ "Erdsly -nal. cm6ll6tt
minden mellékkorulmény eltôrpul és ettôl fûggetleniil: a tény-
âllâs meg nem câfolhatô. Nem vonja kétségbe, hogy nemze-
tiségeink kozûl sokan elmagyarosodtak, de ez nem azt jelen-
ti, hogy nemzetiségeink tôbbsége elmagyarosodott. Viszont a
magyarellenes elemek a nemzetiségek kôzùl keriiltek ki. Ki-
vétel nélkiil mindegyik kôzul. A németek kozul is. Még em-
lékezhetiink râ, hogy a Délvidéken mi tortént 1940 utân. Az
a kérése, hogy a târgykôrrel kapcsolatban minden érzelmi vo-
natkozâst kapcsoijunk ki, mert nekûnk a valôsâgos tényâllâs-
sal kell szembenézniink.

Az angol nyelvû szemlere vonatkozoan ki kell jelentenie,
hogy az tobbet akar, mint amit âltalâban menekûlt-târsaink
hisznek. Nem elégszik meg azzal, hogy a magyar bajokat, si-
ralmakat a vilâg elé târja. Tobbet akar. Épiteni akar egy
elkovetkezô kozépeurôpai megoldâs érdekében. Egy ilyen meg-
oldâs keretében viszont nemcsak mi, magyarok vesziink részt,
hanem minden mâs kozépeurôpai nép is, tehât helyes, ha azok
képviselôi is elmondjâk a véleményiiket a megoldâsra nézve.

☆ ☆ ☆

Hokkv Kàrolv tanâcskozâsi elnôk koszônetet mond az el-
hangzott hozzâszôlâsokért és Szâsz Béla dr. elôadô vâlaszâért.
Miutân a két kitûzôtt târgj'kôrhôz tôbb hozzâszôlô nem je-
lentkezett, az arra vonatkozô vitât lezârja. Bejelenti, hogy kôz-
érdekô javaslat elôterjesztése kôvetkezik.

KÔZÉRDEKU JAVASLATOK

1. Tâjékoztatà iroda létesitése

KcLCZviviszky Pul dv, az angol nyelu szemlevel kapcsolat
ban felmerult észrevételekbôl indul ki. Véleménye szerint az
abban elôfordulô tévedésekre târgyilagosan râ kell mutatni.
Meggyôzôdése, hogy a szerkesztô bizottsâg ôrommel ad helyet
az ilven megnyilatkozâsoknak, mert a tudomanyos jellegû vi-
ta a szemlét csak érdekesebbé, vonzôbbâ teheti. Kôztudomâ-
sù azonban — folytatja az elôadô —, hogy nemcsak a szô-



banforgô angol nyelvû szemlében, a "Studies For A New Cent
ral Europe" hasâbjain fordulnak elô tévedések, hanem a saj-
tôn keresztul, tanulmânyok révén, tudomânyos mûvek ûtjân
mindmâig folyik a propaganda a magyarsâg ellen. Nem
mindig rosszindulattal, de kivétel nélkul tévesen. Azt javasol-
ja ezért, hivjunk életre olyan kozponti szervezetet, mondjuk
Tâjékoztatô Irodât, amelynek az lesz a feladata, hogy tagjai
révén âllandôan figj'elemmel kisér minden sajtôterméket és
amennyiben a magyarsâgra nézve sértô, vagy ârtalmas kozle-
ményt talâl, azt szakszerûen megcâfolja, helyesbîti. Az elgon-
dolâs részleteit mellôzi. Kéri, hogy a negyedik Magyar Talâl-
kozô elvileg jâruljon hozzâ az emh'tett Tâjékoztatô Iroda fel-
âllitâsâhoz, a részletes terv kidolgozâsâval, a tulajdonképpeni
szervezéssel, valamint a mûkodés meginditâsâval pedig bîzza
meg a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâgât.

Nddas Jânos dr. ôrômmel iidvôzli a Javaslatot, amelynek
alapvetô kérdéseirôl az Amerikai Magyar Szovetségnek jelen-
tést tett. Az Amerikai Magyar Szôvetség el is fogadta a javas-
latba hozott Tâjékoztatô Irodâhoz hasonlô szerv létesitésének
gondolatât, Kaczvinczky Pâl dr. javasiatât tehât nemcsak tâ-
mogatja, hanem — ha a Magyar Talâlkozô az elgondolâst ma-
gâévâ teszi — a Tâjékoztatô Iroda adminisztrâlâsât is vâllalja,
Kaczvinszky Pâl dr.-t pedig, aki Magyarorszâgon alispân volt,
tehât kôzigazgatâsi szervezô szakember, a nyilvânossâg elôtt
felkéri, hogy âlljon ennek a munkânak az élére.

A jelenlévôk mindkét javaslatot egyhangùlag elfogadjâk.

2. Tiltakozâs a magyar népirtàs ellen

Fazakas Ferenc a magyarorszâgi abortusz-rendelet hâtrâ-
nyos népesedési kôvetkezményeinek részletes ismertetése utân
tôbb gyakorlati javaslatot tesz. Az emigrâciôban kiilônoskép-
pen fontosnak tartja a magyar iskoldk tâmogatâsât, ezek kozt
is legelsôsorban a bajororszâgi magyar lednyinterndtus meg-
valôsitâsânak adomânyok révén tôrténô elôsegltését, valamint
a magyar cserkészet minél nagyobb fokû megerôsitését.

Az otthoni magyarsâg védelme céljâbôl felveti a bôlcsô-
dék tâmogatâsânak gondolatât, erôteljes sajtôpropaganda ki-
fejtését az abortusz-rendelettel szemben, aztân javasolja, hogy
minden magyar egyesiilet (asztaltârsasâg is) vegyen pârtfogâ-



sâba egy-egy sokgyermekes csalâdot s azt rendszeresen tâmo-
gassa kuldeményeivel.

Nâdas Jànos dr. behatôan foglalkozik Fazakas Ferenc ja-
vaslataival, kiilonosen a gyakorlati megvalôsitâs lehetôsége
szempontjâbôl. Nagyon helyesli a széleskôrû sajtô-propaganda
kifejtését, valamint az erkolcsi felvilâgositâs, ôntudatra neve-
lés eszkôzeinek legszélesebbkôrû alkalmazâsât mind az emig-
râciôban, mind pedig az otthon felé. Egyébként Fazakas Fe
renc javaslatait nagy ôrommel ûdvozli, sot azt kéri tôle, hogy
a sajtô-propagandânak ô maga âlljon az élére.

Az irâsban bekiildôlt hozzàszôlâsok kbziil

Sisa Istvân a 'Magyar Élet' hasâbjain Que vadis Hunga-
ria? Vészkiàltâs sgy elvetélt nemzet ûgyében cimmel megje-
lent, pontes statisztikai adatokkal alâtâmasztott cikke végén,
az otthoni magyar irôk (elsôsorban Kodolânyi Jânos) vész-
kiâltâsânak ismertetése utân megâllapitja, hogy. Miutân az
otthoni irôk vészkiâltâsa gyakorlatilag eddig suket fulekre
talàlt, a kulfoldon élô magyarsâgra vâr a feladat, hogy nem-
zetmentô akciôt kezdjen és megâllltsa ôneipusztitâs ùtjâra
lépett népiinket.

Az idekint élô szâzezrek riadôztatasât ûjsâgok, folyôira-
tok, szôszékek, râdiôâllomâsok révén heteken keresztiil el le-
het' végezni. Nemzetiségi akciônknak elsôsorban és kozvet-
lenul a magyar nép felé kell irânyulnia. Személyes levelek
szâzezreibe szôtt, râdiôkon ât hazafelé sugârzott intés, kérés
és vészkiâltâs formâjâban: Quo vadis Hungaria?

Kiilfoldôn élô vilâghirû tudôsaink, frôink és mûvészeink a
maguk részérôl kûlôn intézzenek kôzôs kiâltvânyt a nemzet-
hez és a kormânyhoz és tegyék fel az aggôdô, figyelmeztetô,
felriasztô kérdést: Qoti vadis Hungaria?

A dontés végsô fokon nem a kormânytôl, hanem a magyar
nôk és férfiak legszentebb személyes elhatârozâsâtôl fiigg. A
nemzeti oszton lângja, ha most pislâkolni is lâtszik, minden
bizonnyal fellobbanthatô benniik.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az akciôban a jelenle-
gi magyar kormânyt figyelmen kiviil hagyjuk. Ellenkezôleg.
Itt az alkalom, hogy a magyar kormâny végre megvâlaszol-



ja a kérdést: a magj'ar érdeket képviseli-e elsôsorban, vagy
alârendeli azt egy idegen hatalom szolgâlatdnak. Tâviratok,
levelek és egyéb alkalmas formâban kezdjiik el mi, a kiilfoldi
magyarsâg az otthoni rendszerrel a "pârbeszédct". Ennek a
pârbeszédnek egyelôre egyetlen feltctele es târgya lehet: a
sziiletéskorlâtozâsok haladéktalan besziintetése. Mihelyt ez
megtbrtént, târsadalmi szervezeteink bizonyâra készscgesen
lolytatjâk a pârbeszédet arrôl, hogy a kiilfoldi magvarsâg mi-
lyen môdon segithetne példâul bôlcsôdéket épiteni otthon az
ujszùlottek szâmâra.

3. Sajto-propaganda otthon

Kovâcs Lajos dr. tokéletesen egyetért Fazakas Ferenccel
az abortusz-rendeletre vonatkozô észrcvétele tekintetében, râ
kell azonban mutatnia, hogy a tulajdonképpeni baj nem ott
van, ahol Fazakas Ferenc javaslatai azt orvosolni szândékoz-
nak, hanem azoknâl a csalâdoknâl, ahol nincs gyermek, vagy
legfeljebb egy-kettô van. A sokgyermekes csalàdok kétségte-
lenûl minden tâmogatâst megérdemelnek, gyakorlatilag azon
ban innen otthonra ez nagyon nehezen valôsithatô meg. Az
abortusz-rendelet ôket nem érinti. A baj azoknâl kezdôdik,
akik bârmilyen — akâr erkôlcsi, akâr gazdasâgi — oknâl fog-
va élnek a szabad, tôrvénnyel nem tiltott, sot rendeletileg
megengedett magzatelhajtâs lehetôségével. Ennek megakadâ-
lyozâsâra erôs propagandât kell kifejteniink. De nem itt, ha
nem otthon. Meg kell talâlni râ a lehetôséget. Tegyiink hatâ-
rozott, komoly lépéseket az amerikai kormânynâl, hogy a "Ma
gyar Hfrek" cimû kommunista propaganda ûjsâgot csak az-
zal a feltétellel engedje be Amerikâba, ha a magyar kormâny
is megengedi az itteni magyar lapok otthoni szabad terjesz-
tését. Ilyen ùton-môdon aztân komoly propagandât fejthetûnk
ki az abortusz-rendelet ellen is.

4. Kimagaslô értékû

magyar kôzéleti tevékenység elismerése

Nâdas Jânos dr., mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje, ro-
viden bsszefoglalja a kôzérdekû javaslatok lényegét, megem-
liti azokat is, amelyekre vonatkozôan mâr korâbban tôrtén-



tek elôterjesztések, majd arra mutât râ, hogy a Magyar Talâl-
kozô részérôl kezdeményezett Ârpâd-pâlyâzatokon odaitélt ér-
mek és di'szoklevelek az emigrâciôs magyar életben kimagaslô
értékû munkât végzô egyéneket csak akkor tudjâk az emigrâ
ciôs magyar kôzvéleményen keresztiil a magyarsâg egyetemes
megbecsiilésére ajânlani, ha azok tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti alkotâsaikkal a pâlyâzatokon résztvesznek. Az az
érzése, hogy az alkotô magyarokon kiviil nagy szâmban van-
nak mâsok is, akik akâr magyar kozéleti tevékenységiikkel,
akâr gyakorlati vezetô, szervezô, tanitô, nevelô, ûjitô, feltalâlô,
gazdasâgi, stb.) munkâssâgukkal kimagaslô értékû szolgâ-
latot tesznek az egyetemes magyarsâgnak. Helyénvalônak tar-
tanâ tehât, ha a Magyar Talâlkozô arra is môdot és lehetôsé-
get keresne és talâlna, hogy ezeket a kitûnôségeinket szintén
az emigrâciôs magyar kozvélemény fokozottabb figyelmébe
ajânlja. Kéri ezért a negyedik Magyar Talâikozôt, tegye az er
re vonatkozô részletes terv és szabâlyzat kidolgozâsât az Al-
landô Titkârsâg feladatâvâ.

Miutân a javaslatot a jelenlevôk âltalânos tetszéssel fo-

gadjâk, Nâdas Jânos dr. bemutatja a negyedik Magyar Talâl
kozô zârônyilatkozatânak tervezetét, majd a jelenlévôk mô-
dositô, kiegészitô észrevételeinek gondos figyelembevétele utân
annak végleges szôvegét, amelyet a jelenlévôk egyhangùlag
magukévâ tesznek.

Az Âllandô Titkârsâg vezetôje mégegyszer kôszônetet mond
mindenkinek, aki bârmilyen vonatkozâsban hozzâjârult a ne
gyedik Magyar Talâlkozô sikeréhez. Ehhez a kôszônethez csat-
lakozik Hokky Kdroly tanâcskozâsi elnôk az Allandô Titkârsâg
vezetôje irânyâban is, majd a Magyar Hiszekegy elmondâsa
utân a negyedik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsait berekeszti.



FUGGELÉK

Zârônyilatkozat

A negyedik Magyar Talâlkozô Clevelandban (Ohio, USA)
1964. november 27—29. kôzôtt hârom napos tanâcskozâst tar-
tott, amelyet az alâbbi zârônyilalkozat-ta\ rekesztett be:

1. Minden eszkôzzel arra kell tôrekedni, hogy a nyugati
hatalmak, elsôsorban az Egyesult .Allamok, a Vasfiiggony mô-
gotti népek felszabadiiàsàt programjukkâ tegyék, ami a Nyu-
gat biztonsâgânak is egyik elôfeltétele.

2. A Magyar Talâlkozô az Egj'esiilt Allamok kormânyâtôl
fokozott védelmet kér az idegen uralom alatt, a Magyarorszâg-
tôl elszakîtott teriileteken élô magyarsâg részére, a magyarsâg
ellen elkôvetett igazsâgtalansâgok és jogtalansâgok megsziin-
tetése érdekében.

3. A tâjékoztatô tevékenység ellâtâsâra magyar intézmé-
nyeket kell teremteni és azokat minden eszkôzzel erôsfteni
és munkaképessé kell tenni. A Magyar Talâlkozô az Egyesult
Âllamokban mâr meglévô ilyen intézménynek tekinti az Ame-
rikai Magyar Szôvetséget.

4. Kôszonetet mond a kongressztis mindazon tagjainak,
akik magyar kérdésekkel foklalkoznak és felemelik szavukal
a kommunista rabsâgban és a kettôs elnyomâs alatt szenvedô
magyarsâg érdekében.

5. Felkéri az emigrâciô széles rétegeit, hogy a magyar
népirtàs (tôrvényesitett abortusz) ellen fokozottabb mérték-
ben tiltakozzanak, mert az a magyar nép mesterséges, foko
zott mérvû csôkkenésére vezet. Ebben az ligyben az ùjsâgok,
râdiôk, egyesiileti vezetôk âllandô, hatékony kôzremûkôdését
kéri.

6. A Magyar Talâlkozô kéri az Egyesult Allamok kormâ-
nyât, hogy a sajtôtermékek kolcsônos csereforgalmâra vonat-
kozôan a jelenleg sajnâlatosan tapasztalhatô egyoldalûsâgot
szûntesse meg. Igy az Egyesult Allamok kormânya a Magyar-



orszâgrôl kéretleniil és ingyenesen nagy tomegben kiildott
"Magyar Hirek"-et csak abban az esetben engedje be az USA
teriiletére, ha a magyarorszâgi kommunista kormâny hason-
lôan beengedi a magyar folyôiratokat és ùjsâgokat.

7. Helyesnek és sziikségesnek tartja a Magj'ar Talâlkozô
magyar békéltetô bizottsàgok életrehivâsât, amelyek hivatva
lennének az emigrâciôban felmeriilô meg nem értések és vi-
szâlyok megsziintetése érdekében a meggyôzés eszkôzével az
ellentéteket kikiiszobôlni.

8. Szukségesnek tartja egy magyar tâjékoztatô iroda lé-
tesi'tését, amely megfelelô szakértôk bevonâsâval âllandôan fi-
gyelemmel kfsérné a kiilônbozô sajtôtermékek magyar vonat-
kozâsù kozleményeit s amennyiben azok a magyarsâgra
— akâr tudatlansâgbôl, akâr tâjékozatlansâgbôl, vagy merô
rosszindulatbôl — ârtalmasak, vagy egyébként a valosâgnak
meg nem felelnek, azokat helyesbiteni hivatott.

9. A Magyar Talâlkozô elhatârozta, hogy a kimagaslô ér-
tékû tudomânyos, irodalmi és mûvészeti alkotâsok jutalmazâ-
sâra hivatott Âi-pâd érmek és diszoklevelek kiadâsa mellett
a jôvôben a kimagaslô értékû magyar kôzéleti tevékenység el-
ismerésére is môdot keres. Az erre vonatkozô részletes terr

és szabâlyzat kidolgozâsât az Âllandô Titkârsâg feladatâvâ
tette.

10. Végtil a magyar sajtônak és a magyar râdiôâllomâ-
soknak a Magyar Talâlkozô tâmogatâsâért ôszinte kôszônetét
fejezi ki.

Cleveland, 1964. évi november hô 29.

DR. NÂDAS JÂNOS.

a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkàrsàga
vezetôje

1450 Grâce Avenue,

Cleveland, Ohio 44107
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AZ ÔTODIK MAGYAR TALÀLKOZÔ
ELSÔ NAPJA

— 1965. november 26. —

A TANÂCSKOZÂSOK MEGNYITÂSA

Az otodik Magyar Talâlkozô elsô napjânak tanâcskozâsait
1965. november 26-ân, pénteken este 7 ôrakor, a 'Nationalities
Services Center' (1620 Prospect Avenue, Cleveland, Ohio) fôld-
szinti termében Nàdas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetô-
je nyitja meg. Ûdvozli a megjelenteket, majd a magyar Hiszek-
egy elmondâsa utân rôviden beszâmol az otodik Magyar Talâl
kozô sikere érdekében megtett intézkedéseirôl s az Âllandô
Titkârsâg munkâjârôl. Bemutatja Acsay Dénes dr., Balla And-
râs dr., Csâvossy Leôdr., Domjân Ferencdr., EmberSândordr.,
Fiôk A. Albert, Kisbarnaki Farkas Ferenc, Ft. Gâspâr Mârton,
Juhâsz Jânos dr., Kâllay Miklôs, Kiss Sândor, Kùhrner Béla dr.,
Macartney Elemér dr., Mikô Istvân, Mikôfalvy Lajos dr., Mol-
nâr Sândor, Nagy Frigyes dr., Nyirjesy Sândor dr., Padânyi
Gulyâs Béla dr., Pallôs Lôrânt, Radisics Elemér dr., Râttkay
Kâlmân dr., Sik Lajos, vitéz Sôlyom Fekete Istvân dr., vitéz
Szathmâry Kâroly, Szâsz Emil dr., Székely Imre dr., Teleki
Béla grôf, Teleki Mihâly grôf, Tornay Kâroly, Udvari Gyet-
vân Jôzsef és Wass Albert iidvôzlô sorait, majd az elsô nap
tanâcskozâsainak vezetésére Somogyi Ferenc dr. egyetemi ta-
nârt és volt magyar orszâggyûlési képviselôt kéri fel.

Somogyi Ferenc dr. kôszônetet mond a kitiintetô felké-
résért, Isten âldâsât kéri az otodik Magyar Talâlkozôra, hogy
egymâst vilâgos elmével megérthessuk, a felmerulô problé-
mâkat kellôképpen megvizsgâlhassuk és végeredményben &gy
lépéssel ûjra elôbre juthassunk, majd arra liivatkozik, hogy
egy évvel ezelôtt, mint a negyedik Magyar Talâlkozô elsô elô-
adôja, Zrinyi Miklôs grôf, a kôltô es hadvezéi irasai alapjan
a magyar szemlélet sajatossagait s azok allandosagat igyeke-
zett kimutatni, hogy — mint mondta talâlkozasunk ônma-
gunkkal eredményesebb lehessen. Ûgy érzi, kôtelessége, hogy



a magyar onismeret szolgâlatâban most ûjbôl Zn'nyi Miklôst
idézze:

"Én nem hlzelkedhetem, édes nemzetem, tenéked, hogy
hazûgsâgommal dfcsérjelek, mert a prôfétaként; Popule meus,
qui te beatum praedicant, ipsi te decipiunt; hanem im meg-
mondom magadnak fogyatkozâsaidat..

Kôtelességét fokozza, hogy éppen az otodik Magyar Ta-
lâlkozô elsô ûlésének elnôki tisztét kell betoltenie. Az oto

dik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsaival ugyanis elérkezlink a
Magyar Talâlkozôk elsô liistriim-ânak végéhez.

Mint kôztudomâsù, a régi rômaiak minden lustrum végén
census-t tartottak, szâmbavették vagyoni és népességi erôâllo-
mânyukat, hogy annak ismeretében a censor âldozata utân
megûjult hittel és felfokozott reménnyel indulhassanak az is-
meretlen jôvô vârhatô és vâratlan feladatainak megoldâsâra.

Nem ôhajt az elsô lustrum censor-ânak szerepére vâllal-
kozni, pedig a census, a Magyar Talâlkozôk szellemi erôâl-
lomânyânak és eredményeinek szâmbavétele nemcsak igen
érdekes és meglepô, de roppantul tanulsâgos tényeket is fel
és ki tudna mutatni. Csupân hârom szerény megjegyzésre
szoritkozik. A Magyar Talâlkozôk elsô lustruma folytân szin-
te kétségteleniil beigazolôdott, hogy

1. nem a lekicsinylô megszôlâs, hanem a felemelô elisme-
rés, nem a szûklâtôkôrû kicsinyesség, hanem az ôszinte, nyilt
és bâtor, nagyvonalù szôkimondâs hoz benniinket egymâshoz
kôzelebb;

2. nem a mindenâron irânyitô szervezés, hanem a példa-
szerûen ônzetlen szolgâlat szândéka eredményes;

3. nem az "elôre", hanem az "utânam" jelszava vonz.
Mi nem hasznâlunk jelszavakat. Egyszeruen csak idézziik

azt a tudomânyos megâllapitâst, hogy az egyik legerôsebb târ-
sadalmi mozgatô erô: az utânzâs. Biiszkék vag3nink arra, amit
az Âllandô Titkârsâg vezetôje mâr korâbban joggal âllapitott
meg, hogy "a Magyar Talâlkozô elnevezést ma mâr szélté-
ben-hosszâban hasznâljâk magyar véreink hasonlô ôsszejôve-
telek megrendezésénél."

Mélységesen fâjlaljuk azonban, hogy sok magyar testvé-
runk még mindig a délibâbok hôse. Fâjlaljuk, hogy sok vo-
natkozâsban a torténeti régmûlt vilâgban éliink, elméletekben



politizàlunk és végzunk "tudomânyos"-nak vélt kutatâsokat,
hogy nemzeti nagylétunk nagy temetôjérôl, Mohâcsrôl elfeled-
kezûnk, hogy Trianon gyâszât lassan levetkôzziik s annak
minden okât, kôvetkezményét elhâritjuk magunktôl, s még
mindig csak azt becsiiljiik meg magunk kôziil, akit az idegen
érdek tûntet ki; hogy az idegenek nevetséges dadogâsât lel-
kesen megtapsoljuk, "magyar harâtsâgât" szédiilten tbmjénez-
zûk s a magyar vonatkozâsû tehetségtelen prôhâlkozâsokat
is tûrjùk ugyanakkor, amikor kimagaslô értékû véreink iro-
dalmi, tudomânyos, vagy mûvészi alkotâsait elfogultan asze-
rint itéljiik meg, hogy melyik, vagy milyen csoporthoz tar-
toznak.

A Magyar Talâlkozôk elsô lustruma ezekhen a vonatkozâ-
sokban még eredménytelen. Van tehât bôven tennivalônk a
kovetkezô lustrum idejére is. Kdzelebb kell jutnunk a valô
élethez. Az ôrôk magyar szemlélettel kell megvizsgâlnunk a
reânk vârô feladatokat és megitélnûnk az elôttunk nyilô valô-
sâgos lehetôségeket. A târgyilagos értékelés elfogulatlan mér-
legelésével: kolcsonôsen meg kell becsûlnûnk egymâst.

Igy a kovetkezô lustrum végéig talâlkozhatunk nemcsak
onmagunkkal, de egymâssal is. Akkor aztân kéz a kézben, egy
szfvvel-lélekkel, talân soha még nem lâtott magyar egységgel
kiléphetiink a szavak, szônoklatok tengerébôl s elindulhatunk
a tettek partjain, az alkotâsok ùtjain és megkereshetjûk, meg
is talâlhatjuk megint helyunket a nap alatt, hivatâsunkat az
emberiség szolgâlatâban és illô jutalmunkat ôntudatos ma-
gyarsâgunkban.

Az az érzése. hogy Ft. Mihâlyi Gilbert dr. premontrei ka-
nonok, a wisconsini St. Norbert Collège tudôs tanâra és az
Ârpâd aranvérem tulajdonosa ezen az ùton teteti meg veliink
az elsô hatârozott lépést, felkéri tehât elôadâsânak megtar-
tâsâra.

A MAGYAR SZABADSÂGHARC
ÉS A VIL.4GPR0BLÉMÂK ÔSSZEFUGGÉSEI

A vândorût talàlkozôjàn rabnépïmk harca a témànk

Ft. Mihâlyi Gilbert dr. elôadô szerint a Magyar Talâlkozô
évrôl-évre megismétlôdô ôsszejôvetele jô alkalom az élet van-



dorûtjân valô talâlkozâsra s egyszersmind felette alkalmas
arra, hogy kissé elbeszélgethessûnk egymâs kôzôtt.

Az emigrâciô szétszôrôdottsâgâban sziikség van személyes
eszmecserére. Az igazi barâti légkôr és a parlamentârizmus
szelleme pedig nagyban hozzâjârul ahhoz, hogy az eszmecse-
re folytân tanuljunk egymâstôl, egymâst gazdagftsuk és meg-
termékenyitsûk. Bar az ôtôdik Magyar Talâlkozô nem hoz
vilâgrengetô hatârozatokat, nem szerkeszt nagyhangû kiâltvâ-
nyokat és nem eredményezi a rabhaza azonnali felszabadîtâ-
sât, mégis pozitiv értékû éppen azért, mert a barâti elbeszélge-
tésekben fogant széleskôrû egyetértés boldog tudatâban egyi-
kiink sem bolyong az emigrâciô vândorûtjân ârvân és egyedtil.
egyikûnk sem vâlik beképzelt ônimâdôvâ, hanem képes lesz
târsként a tôbbivel egyûttmûkôdve képessége legjavât adni
rabnépiink harcânak szolgâlatâra.

Téma utân nem kell keresgélntink. Onkénteleniâl râterc-
lôdik beszélgetésûnk az emigrâciôs vândorember egzisztenciâ-
lis tôprengéseire és problémâira. Kôzpontban természetesen
a haza âll, a "kis lak ... a nagy Duna mentében". Korulbeliâl
4000—5000 kilométerre âtérezzuk, amit Petôfink érzett tâvol
otthonâtôl: "ôh, mily drâga e Iakocska nékem! Konnyben
ùszik két szemem pillâja, valahânyszor emiékszem reâja." De
mindez nem azért âm, mintha szentimentalistâk lennénk,
mintha kimondhatatlan honvâgy râgnâ szlvunket. Hanem
azért, mert "e néphez tartozunk, mely elhagyatott, legelha-
gyatottabb e fôld kerekén"! Ez a tiszta honszerelem az, ami
eszmecserénk témâjât "a rabhaza harca és a vilâghelyzet osz-
szefiiggései" probléma-kôrében osszpontositja.

1. Feladatunk szolgdlat a természetjog alapjân

A rabhaza sorsâért érzett felelôsségûnk nem holmi "meg-
bizatâs"-okon alapszik, amire oly fontoskodva hivatkoztak
egyesek az emigrâciô bizonyos korszakaiban. Népunk iigyének
képviselete nem gyôkerezhetik emigrâciôs egyesuletek mono-
polisztikus kisajâtitâsâban, sem pedig az emigrâciôba érke-
zett csoportok kronolôgiâjâban, hogy vajon 1945 elôtti-e va-
laki, vagy 1945 utâni, avagy 1956-os. A mi "megbizatâsunk"
a legautentikusabb, mert a magyar nép fiânak veleszuletett



-jogàban és kôtelességében gydkerezik. Ez a terraészet megbi-
zatâsa s mint ilyen: egj'etemes, nem éviilhet el és nem fakul-
hat el. És eg '̂ben fiiggetlen is, mert nem jô megélhetést biz-
losîtô havi fixért "magyarkodunk".

Mindehhez hozzâ kell ffizni még, hogy a természetjog âl-
tal reânk rôtt kôtelezettség szolgâlatot jelent. A levitézlett po-
litikai képviseletek egyes tagjai azonban âlomban ringattâk
magukat, amikor azt képzelték, hogy feladatuk itt kint fix
haviért a vilâghatalom reserve-jeként készen âllani, hogy adott
pillanatban "hazaplântâlhassâk a demokrâciât". Nem is torôd-
tek ezért igen sokat emigrâciôs értékeinkkel, példâul az ifjù-
sâggal. Mi azonban tudjuk, hogy nekûnk nem ez a feladatunk.
Mi nem arra készullink, hogy hazavonuljunk szabad Magyar-
orszâgra és zsiros poziciôk visszavételével avagy biztositâsâ-
val "demokrâciât teremtsiink" a Duna—Tisza kbzén. Minden
ilyen âlmodozâs, beképzelés és nagyravâgyâs a legtâvolabb
van tôliink. Nekûnk ugyanis az a szent meggyôzôdésunk, hogy
a szebb jôvô az otthoni talajban gvôkerezik és az otthoni ma
gyar szîvekben és lelkekben fogamzik, erik és erdsodik. Ep
pen 1956. igazolja, hogy népûnk politikailag is érett és tudja,
mit kell csinâlnia adott pillanatban. Nem parancsszot var a
menekûlôktôl, nem vezetést, hanem segîtséget. Ezeket a napo-
kat itt éppen annak megbeszélésére szenteljûk, hogy hogyan
lehetûnk ebben a szolgâlatban minél eredményesebbek és tel-
jesebbek.

Ezt a célt ma este ùgy szolgâljuk legjobban, ha mep'izs-
gâljuk a magyar szabadsâgharc és vilâgunk helyzetének ôssze-
fuggéseit, hogy lâssuk, hogy a vilâgproblémâk segi'tik-e, avagy
hâtrâltatjâk-e szabadsâgunk ûgyét. Vâlaszunk egyben meg-
szabja emigrâciôs teendôink irânyait és môdozatait.

2. Szabadsâgharctink eszméi

Szolgâlatunk târgya, amint mondtuk, népûnk ûgye, an
nak tôrvényes jogai és kivânsâgai. Ezek legutôbb félreérthe-
tetlen môdon a népakarat erejeként az 1956-os szabadsâg-
harcban fejezôdtek ki. Ezért kîvânatos, hogy kôrvonalazzuk
a szabadsâgharc eszméit, amelynek szolgâlatâban âllunk emig
râciôs posztjainkon.

10 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Szabad és fiiggetlen Magyarorszâg. Ez volt a szabadsâg-
harc legalapvetôbb mozgatô ereje. Râdiômûsorokban, utcâk
tûntetéseiben, felvonulâsokban, pontokba szedett kôvetelések-

ben vagy kiâltvânyokban mindig ugyanaz volt a Icnyeg; "Rusz-
ki, menj haza!" Ez volt Nagy Imre programjénak alapvetd
része: kilépett a varsôi szerzôdésbôl és bejelentette az Egye-
sûlt Nemzeteknek Magyarorszâg semlegességét. De maga Kâ-
dâr Jânos is ezt vallotta 1956. november 1-1 râdiôbeszédében

(csak az angol szôveg van kéznél): "Our people bas proved
by shedding its blood that its head decided to support to the
very end the efforts of the government to obtain the évacua
tion of Hungary by the Soviet troops."!

Szabad és fiiggetlen Magyarorszâgot kovetelt a magyai'
nép. Kôvetelte magânak a teljes ônrendelkezés jogât és an-
nak teljes gyakorlâsât. Tehât nem kôvetelte mâs jogait. Itt
csak egyrôl volt szô: a magyar nép szuverén jogairôl. Ezt
idézett beszédében Kâdâr Jânos igy ismerte el: "We no longer
want to dépend on anyone." Vagyis teljes katonal, gazdasâ-
gi, kultûrâlis, politikai, stb. onâllôsâgot kovetelt a nép egye-
teme. És tegyiik gyorsan hozzâ: nem hâborû ârân, hanem sza
bad vâlasztâsok ùtjân nemzetkôzi ellenôrzés, az Egyesûlt
Nemzetek ellenôrzése alatt.

Politikai demokrâcia. Mivel a nemzeti szabadsâg és fiig-
getlenség keret, fel kell vetniink a kérdést: mire akarta a ma
gyar nép hasznâlni nemzeti szabadsâgât? A vâlasz a szabad-
sâgharc vivmânyaiban adva van: szôlâsszabadsâg, sajtôszabad-
sâg, pârtalakitâsi szabadsâg, stb. Az ôt megilletô jogokat hosz-
szù idô utân ûjra élvezhette a magyar. Rôviden: diktatûra
helyett népképviseletet teremtett a szabadsâgharc. A munkâs-
tanâcsok példâul az iizemi demokrâcia szervei voltak. Egypârt
rendszer helyett parlamentâris demokrâcia volt az eszmény-
kép. Az egész vonalon az elkobzott emberi és polgâri jogok
visszaâllitâsa volt a szabadsâgharc szfviigye.

Tény az, hogy a népakarat napok alatt elsôporte az egy
évtized minden erôszakâval kiépitett pârtdiktatûrât. Ezt tôb-
bek kôzôtt Mao Ce-tung is elismertei. Még valamit: mindez
nem egyediil Pest munkâja volt. Ez adta a vezetést, de az egész
orszâg iigye és vivmânya lett: "mi is a nép oldalân âllunk"



— visszhangzott Pesttôl Zâhonyig, ahogy ezt Szûcs Sândor le-
irja emlékezéseibenS.

Târsadalmi igazsàgossâg. hz 1956-os szabadsâgharc nem
akart visszatérni a kommunista megszâllâs elôtti târsadalmi
rendhez. De egyben hatârozottan elvetette a kommunista rend-
szert is. Minden arra vall, hogy a "nemzeti kommimizmus"
sem elégi'tette ki. A magyar nép valami ùjat, megfelelôbbet,
ember-boldogîtôbbat keresett. Hogy mi ez, nem forrott ki a
maga teljességében, nem lett kerekdeden megfogalmazva, de
ott forrott a vâgv valami olyan târsadalmi-gazdasâgi rend
utân, amely minden magyart boldogit. Nem szârmazâs alap-
iàn, hanem embervolta és egyéni helytâllâsa révén. Ez az, amit
oly sokan a "harmadik ùt3"-nak neveznek.

Az elôadô ezt a târsadalmi igazsàgossâg Magyarorszâgâ-
nak nevezi. Ez pedig azt jelenti, hogy egyetlen embemek vagy
csoportnak sem lehet elôjoga. Sem egyéni, sem csoport-pri-
vilégiumoknak nem lehet megtûrt helye. A javaknak minden
magyart kell szolgâlniuk. A szabadsâgharc a magântulajdon
elvét nem vetette el, de târsadalmi kôtelezettségét nyiltan han-
goztatta és ezért bizonyos javak kbztulajdonbavételét (âllamo-
sitâsât) magâtôl értetôdônek tartotta. Az egyéni gazdâlkodâs
jogât elismerte, de a szabad szôvetkezés jogossâgât is fenn-
tartotta. Az individualizmus és kollektivizmus kôzôtt egészsé-
ges egyensûly kialakitâsât keresték. Ezt a programot Mind-
szenty biboros 1956. november 3-i râdiôbeszédében rôviden
îgy fogalmazta meg: "a magântulajdon jogân âllunk, de an-
nak târsadalmi kôtelezettségeit elismerjuk." Csak az kbthet
bele ezekbe a szavakba, aki nem akarja, vagy nem tudja meg-
érteni a szavak mâzsâs erejét: benne liiktet a pâpai szociâlis
enciklikâk tanitâsa és az ûlésezô Vatikâni Zsinat — "Az Egy-
hâz a mai vilâgban" cîmen készûlô megnyilatkozâsânak szel-
leme.

Ezt a "târsadalmi igazsàgossâg Magyarorszâgânak" prog-
ramjât egyik new-yorki ùjsâgirô "népjôléti" programnak ne
vezi. Ez ellen sokan tiltakoznak, mert valami "szocialista"
mellékizét érzik. Az elôadônak nincsen semmi kifogâsa ellene,
hiszen volt ùn. "népjôléti" minisztériumunk a Horthy-korszak-
ban, s igy a kifejezés nem sziikségképpen szélsô-bal értelmû.



De nincs ilyesmi régi barâtja hasznâlatâban se, hiszen nép-
jôléti âllam alatt olyan târsadalmi—gazdasàgi rendszert ért,
amely az elkeriilhetetlen târsadalmiasulâs és a kotelezô per-
szonalizmus helyes egyensûlyât megteremtve szolgâlja az em-
bert. Aki olvasta Szabô Ferenc "Személy és târsadalmiasulâs
Teilhard szemléletében"^ cimû cikkét, annak lesz alaposabb
fogalma, hogy mirôl beszéliink.

Fâjlalja, hogy nem lâtja emigrâciônkban a târsadalmi
igazsâgossâg erôteljes és ôszinte hangoztatâsât. Szomorû elég-
gé, hogy sokan kdzulunk még mindig a régi idôk elôjogi kate-
gôriâjâban gondolkodnak. Emigrâciôs magyarsâgunknak pedig
nem szabad elszakadni az otthon kôzfelfogâsâtôl. Politikai de-
mokrâcia és târsadalmi igazsâgossâg elvâlaszthatatlanul egy-
betartoznak. Mindkettô szirkséges ugyanis emberhez méltô
târsadalmi rend felépftéséhez. Nagybirtokok kôzkonyhâin élô
cseléd-csalâdoknak példâul mit ér a hullâmzô aranysârga bû-
zafôld, ha a gazdag anyafold âldâsaibôl ki vannak semmizve?
Politikai és gazdasàgi demokrâcia nélkul a nemzeti szabadsâg
semmitmondô érték.

A népekkel valô sorskozosség. A magyar szabadsâgharc
ban kifejezôdôtt a magj'arsâgnak a kûlônbozô népekhez valô
viszonyârôl kialakulô elképzelése is. Nem ugyan a maga vég-
legesen kidolgozott formâjâban, de alapelveiben tisztân fel-
ismerhetô. Ûjsâgokban, râdiôadâsokban tôbbszor felmeriilt a
dunai federâciô gondolata. Tôbb râdiô hangoztatta a româ-
nok és a szlâvok felé, hogy ami folyik, nem irredenta harc
és barâtsâgot hirdetett. Mindszenty biboros mâr emlitett râ-
diôbeszédében mintegy vilâgosan osszegezte a magyar âllâs-
pontot, amikor kijelentette, hogy a magyar nép nem harcol
egyetlen egy nép ellen, még a Szovjetuniô ellen sem. Békében
akar élni a nagyhatalmakkal és âtérezve târsas voltât a Kâr-
pât-medencében és a Duna-volgyben, egyiitt akar dolgozni a
târs és szomszéd népekkel. Az Eurôpa-egység természetes tag-
jânak érzi magât és tôbbszor megvallotta a szabadsâgharc,
hogy harcâval ezt az Eurôpât is szolgâlja. Ez az egyetemes
szolidaritâs 1956. hôsi napjainak egyik legszebb vallomâsa.

Sajnos, e tekintetben az otthon sokkal elôhaladottabbnak
lâtszik, mint egyes emigrâciôs csoportok merev és zârt âllâs-



pontja. Itt még igen sokan merô érzelmi sîkon kezelik a kér-
dést és a Kârpât-medence problémâjât sokan kôzuliink az ir-
redentiz^nus szelleuTében kezelik. Bâr senki sem mondhat le
az igazsâgossâg igényeirôl, a vallâsos ôkumenizmus vilâgâban
emigrâciôs magyarjainkat is âthathatnâ az, amit politikai bku-
menizmusnak hfvhatnânk. Egy biztos, tûlzott nacionalizmus-
ra és szélsôséges sovinizmusra nem lehet a békét felépiteni.
De egyik vagy mâsik nép "szupremâciâjâ -ra sem lehet ala-
pozni népek egyiittélését, akâr a népek vilâgkozôsségérôl,
eurôpai egységrôl avagy éppen a Kârpât-medence lij rendjé-
rôl'5 is legyen szô.

Keresztény Magyarorszdg kivânsâga is kifejezôdôtt. Acse-
peli munkâsoknak erre is volt gondjuk: kivânjuk az ifjùsâg
vallâserkôlcsi nevelését." Biztosak vagjimk, hogy ebben és a
sok hasonlô kovetelésben nem a "târsadalmi kereszténysé-
get âhitottâk vissza, amely tudott ugyan parâdés Szent Istvân-
napi kormenetet tartani, de az igazsâgossâg elemi elveirôl és
a felebarâti szeretet kovetelményeirôl annyiszor megfeledke-
zett gyârainkban, mezôgazdasâgunkban stb. Itt a szîvekben élô
kereszténységrôl van szô, amely âthatja a legszélesebb nép-
réteget és tudatos kereszténységet teremt a Duna Tisza tâ-
jân. Rôviden a kereszténvségrôl van itt szô, amely a nép ûgye,
ahogy ezt Békés Gellért kifejtette "Nép és egyhâz" cimû cik-
kébenG. Tovâbbâ - tegyuk hozzâ - olyan keresztény Magyar-
orszâgot akarimk, amely a kûlônbôzô vallâsû magyarok test-
véri otthona. Nem azért, mintha minden vallâs eg3'formân jô
volna, hanem azért, mert a lelkiismereti szabadsâg minden
embernek egj'formân kijâr és ezért az igazsâgot ôszintén ke-
resô embernek joga Teremtôjét ûgy tisztelni, ahogy ezt lel-
kiismeretében legmegfelelôbbnek tartja. Az ùn. ôkumenikus
szellem kotelezô minden magyarra.

3. Segiti, vagy akaddlyozza a vilâghelyzet
szabadsdgunk ugyét?

Szabadsâgunk eszméinek megértése ônmagâban még nem
elég emigrâciôs szolgâlatra. Ez a szolgâlatunk ugj'anis nem
légûres térben tôrténik, hanem megadott tôrténelmi keretben.
Ez a keret egyben megszabja az emigrâciôs mimka iranyat es



môdozatait. Ezért tériink most râ ennek a tortcnelmi hely-
zetnek megvizsgâlâsâra.

Az antikommiinizmust megvetik. Az Egyesûlt Âllamokban
ma uralkodô kôzvélemény az antikommunizmust nem jô
szemmel nézi. Ennek tobb oka van. Az egyik az, hogy a szél-
sôséges liberâlis felfogâs azt hiszi, hogy nem a kommuniz-
mus az igazi veszély, hanem a szociâlis egyenlbtlenség. Éppen
ezért a szabadsâgharcost, mint lâzasfejû és forrô-szîvû anti-
konomunistât, nem veszik komolyan.

Ezt nemcsak éretlenek és felelôtienek teszik. Az anti-kom-

munizmust olyanok is ostorozzâk, akiknek jobban kellene
lâtniuk a tôrténések természetét. Se szeri, se szâma azoknak,
akik az amerikai katolikusokat vâdoljâk, hogy anti-kommunis-
tâk. Legutôbb példâul Bernard Cook, S. ]., a Marquette egye-
tem teolôgusa az ifjûsâgnak "Krisztus ûzenete a II. vatikàni
zsinathoz" cimen tartott elôadâsâban kritizâlta a katolikuso
kat, hogy hâromféle gâtiâsuk van: "félelem a bûntôl, félelem
a kisértéstôl és félelem a kommunlzmustôl."

A szabadsâgharcosban hâborûra spekuldlôt Idtnak. Az
elôbbi âllâspontbôl logikusan kbvetkezik, hogy gyanûval tekin-
tenek az emigrâns szabadsâgharcosra. Azt valahogy "megszâl-
lottnak" tekintik, mert hazâja szabadsâgâért kiizd s mivel
manapsâg politikai eszkozok révén erre nagy kilâtâs nincs,
hât râfogjâk, hogy hâborûra is kész, csakhogy a felszabadulâs
minél elôbb megvalôsuljon. A hâborû pedig természetszerû-
leg az egyik legszornyûbb csapâs, ezért a szabadsâgharcost
eleve lehetetlenné teszik azzal, hogy a hâborûra spekulâlâs
vâdjât râvarrjâk. Ez a vâdaskodâs komoly elemektôl is kite-
lik. Egyik ilyen Reverend George H. Dunne, S. J.7

Pacifista egyoldalûsdg. Egy mâsik keserû gyûmolcse a
hosszû évek szélsôséges liberalista irânyzatânak az Egyesûlt
Allamokban a széltében-hosszâban hirdetett és kovetelt pa-
cifizmus. Nem azért keserû, mintha a béke nem lenne egyik
legnagyobb értéke az emberi életnek, hanem azért, mert a bé
ke, amit a pacifistâk hirdetnek és këvetelnek, egyoldalû és
nem az igazi béke. Igy éppen azokat segiti ez a propaganda,
akik az ember legbensôbb énjében gyokerezô békevâgyat sa-
jât maguk onzô céljaira ûgyesen kihasznâljâk. A pacifistâk



elvakult buzgôsâgukban kiferdi'tve idézik XXIII. Jânos és VI.
Pâl pâpâkat, de nem vesznek fâradsâgot, hogy utânanézné-
nek és megértenék: a béke, amit Jânos és Pâl pâpâk hirdet-
nek, nem akârmilyen béke, nem béke "mmden âron , hanem
az igazsâgossâg és az emberi testvériség békéje.

A sajtô tukre és élesztôje a szétmâllasztâsnak. Akôzvéle-
mény eme ferdeségeinek és veszélyeinek a sajtô hûséges tuk
re és egyik fô formâlôja. Sajnos, a tény az, hogy az amerikai
sajtô legnagyobb része ilyen. De nem âm csak a politikai saj
tô, hanem még a katolikus egyhâzmegyei sajtô is. Aki tôbbet
akar errôl tudni, olvassa el az elôadô két kiadvânyât. Az
egyiks azt mutatja, hogy az amerikai sajtô Mindszenty bibo-
rost âllandôan harnis szinben mutatja be és inkâbb ôt slirgeti
megadâsra, mint egy-két jô szôt szôlna az elnyomott népek
jogaiért. Amâsikbôl^ pedig az deriil ki, hogy az amerikai saj
tô legnagyobb része messzemenô reményeket fûzott az 1964-
es Vatikân—Kâdâr "egyezmény"-hez. És itt a naiv remeny-
kedés csimborasszôjât olyan egyhâzmegyék hetilapja erte el.
amelyekben tômegesen élnek magyarok. Hz a sajtô nem se
giti a rabnépek ûg3'ét. Allandôan arrôl ir, hogy a kommunis^
tâk "javulnak", s ezzel a kôzépeurôpai ùgyekrol mit sem tudo
olvasôban csak nôveli vilâgpolitikai tudatlansâgât, de nem se
giti âllampolgârsâgi felelôsségét târgyilagos informaciojaval.

Akârtya a kommunista "lazulâsra" van felteve. De nem-
csak a sajtô és a kôzvélemény ilyen egyoldalû. Ahivatalos
amerikai politika is sok gyatrasâgot mutât. Hz foleg abban
ôsszegezhetô, hogy Kôzép-Kelet-Eurôpa sorsât az admimsztra-
ciô râhagyja az ûn. kommunista "megszehdulesre . Ezert
nem is zavarja az ùn. detenté folyamatot holmi szabadsag-
kôvetelésekkel. Ezért kerult le az Egyesult Nemzetek napr
rendjérôl és minden diplomâciai târgyalâsrol a rabnepek ki-
fejezett ûgye.

Jôl tudjuk, hogy a politika a "lehetôségek mûvészete", s
ezért fô kelléke a rugalmassâg. Viszont kerdezzuk, mi ad kel-
lô okot annak elhivésére, hogy a Szovjet tényleg szivbéli vâl-
tozâson megy ât és mi biztoslt, hogy a jelen kôrulmények ko-
zott tényleg ez a "ne bântsd virâg" môdszer a legcélraveze-
tôbb?



Ami a kommunista vâltozâst illeti, az emigrâns ember nem
veheti azt komolyan. Bar a tûrizmus kifelc Magyarorszâgrôl
felugrott az 1953-as 1132-rôl az 1963-as 120.161-re, és befelé
Magyarorszâgra az 1953-as 11.137-rôI felnôvekedett az 1963-as
377.593-ra, jôl tudjuk, hogy itt inkâbb gazdasâgi meggondolâ-
sok jâtszanak szerepet, s nem a szabadsâg szereteLe. Bontsâk
le a Vasfuggonyt, akkor majd lehet hinni a szeh'dulésnck. Jan
Librachli és a The Realities of Communism szerzôiis is azon

a véleményen vannak sok-sok massai egyiitt, hogy a vâltozâs
felszines és nincsen kilâtâs szociâlis demokrâciâra valô ât-

fejlôdésre.

Ami pedig a "ne bântsd virâg" môdszert illeti, nem hi
hetjiik a mûlt tapasztalatai alapjàn, hogy ez célravezetô. Ezért.
nem nézhetjûk tobbek kozt jô szemmel, hogy az adminisztrâ-
ciô odâig megy, hogy gabonât szâllit a Szovjetnek. Igaz, a gaz-
dasâg-kereskedelem mindig is fontos eszkôze volt a nemzetko-
zi politikânak. Éppen ezt nem lâtjuk az adminisztrâciô ese-
tében, hogy felhasznâlnâ az elnyomô megszorultsàgât az el-
nyomottak jogainak visszakovetelésére. Ezt az egyoldalû szâl-
litâst, amit az adminisztrâciô azzal okol meg, hogy az ches
kommunista veszélyes, mig a jôllakott kezelhetô, G. Warren
Nutter, a Virginia egyetem gazdasâgi tanszékének vezetôje
"stupid"-nak nevezilS. S hozzâteszi; "bârmit teszunk, szimpâ-
tiânknak az elnyomott népek felé kell fordulnia, nem pedig
az elnyomôk felé."

Az elôadônak két utolsô nyâron otthon jârt barâtja is
ligy lâtja: a magyar nép nem veszi jô néven, hogy elnyomôit
segiti a Njmgat. Szôszerint ezeket irja: "Sajnos, a Nyugat nem
hasznâlja ki az egyetlen és leghatâsosabb fegyvert . . . min-
denfelé szidtâk az USÂ-t és Kanadât, hogy miért adnak ga
bonât a szovjet blokknak." Mivel az elôadônak ez a barâtja
egyes dolgokat elég rôzsâs szinben Ir le, ebbeli tapasztalata
és megjegyzése annâl hivebben tûkrôzi az otthoniak érzelmeit.
Mâsik barâtja azt tapasztalta 1965 nyarân, hogy "a lelkekért
folyô csatât a pârt elvesztette, ez biztos. A gazdasâgi csôd
miatt, meg anyagilag is megbukott". Nagy baklôvés tehât,
hogy ezekbôl a nehézségekbôl a Nyugat minden ellenszolgâl-
tatâs nélkûl kisegiti.



A szabad vilâg kormânyai kétkulacsosak. Az Egyesùlt Al-
lamokrôl fordftsuk vizsgàlôdô szemûnket a nagyv'ilâg szmtere
felé. Itt fôleg azt lâtjuk, hogy az un. szabad vilâg kormânyai
nem tudjâk kotelességiiket a szabadsâg—szolgasâg dôntô har-
câban. Ennek egyik példâja az a tény, hogy amig amerikaiak
véreznek Vietnamban, angol, német, olasz stb. hajôk vigan
szâllitanak Eszak-Vietnamnak sûrûn lâtogatva a bombâzâsok-
tôl eddig megkiméit Haipong kikôtôt. Mâsik példâja a rliodé-
ziai ellentét a fehér—fekete fajok kôzôtt. Itt a hatalmon lé-
vô angol munkâspârt hajlandô a fehérek ellen fegyveres be-
avatkozâsra is, ennek megengedésére kéri az Egyesiilt Nem-
zeteket és igéretet kap az Egyesiilt Âllamoktôl tâmogatâsra.
Amig a hâborûs eszkôzôk igénybevételét a kommunistâk-
kal szemben mereven elitélik, a rhodéziai fehérek ellen jogo-
sultnak tekintik. Amig a kommunistâk évtizedek ôta folyô em-
bertiprâsa ellen nem tudnak hatékonyan fellépni, a rhodéziai
fehérek ellen, akik âlh'tôlag elnyomjâk a feketéket, hajlan-
dôk hâborùzni is. Mindez arra mutât, hogy a szabad vilâg kor
mânyai nem mernek szembenézni korunk fô problémâjâval
és a koteles szolidaritâs elfeledésével segitik a szabadsâg es-
kûdt ellenségeit.

Az eurôpai egyesiilés. Az 1945-ben kimeriilt Eurôpa las-
san kezd ûjra vilâgpolitikai tényezôvé vâlni. Ebben tôbb té-
nyezô jâtszott szerepet, de kétségtelen, hogy az eurôpai szoli
daritâs felismerése és gazdasâgi—politikai erôvé valô vâlâsa
az egyik legfontosabb. Igaz, hogy ez az egyesiilési folyamat
csigalassan halad elôre és sokszor meg is torpan. Igaz az is,
hogy ma még inkâbb csak Nyugat-Eurôpârôl van szô és nem
sok szô esik Eurôpa leszakitott testérôl. Biztos azonban, hogy
siker esetén a politikailag és gazdasâgilag talpraâllott Eurô
pa, amelyik a "third force" szerepét fogja jâtszani a vilâg-
politikâban, ellenâllhatatlanul fogja vonzani Kozép-Kelet-
Eurôpa rabnépeit is. Ezért csak hivei lehetiink ennek az egész-
séges fejlôdésnek. Ezért fejtegette az elôadô ezt mâr 1956-
ban megjelent "Eurôpa vâlsâga és megmentése" cimû mun-
kâjâban, amellyel a Magyar Talâlkozô Ârpâd aranyérmét el-
nyerte. Viszont mégse vârhatunk mindent Eurôpa egységétôl.
Ne hagyjunk râ mindent, mert nem tud mindent megoldani.
Ûgy lâtszik, hogy feltétlen elômozdltôja lesz az egyetemes



szabadsâgnak az ôreg kontinensen, de azért példâul a Kârpât-
medencei târsnépek egyiittélését ezeknek a népeknek maguk-
nak kell kidolgozniuk.

Az egyhâzak dialôgtisa az ateista kommiinistâkkal. Vizs-
gâlôdâsunknak ki kell terjednie a katolikus egyhâznak korunk
nagy kérdéseire vonatkozô âllâsfoglalâsâra is. Itt elsôsorban
gondol az elôadô a II. vatikâni zsinat âltal jovâhagyott munka-
tervre: az ateista kommunistâkkal valô dialôgusra, amit az
amerikai lapok annyira felkaptak és propagâinak.

Mi sem természetesebb, minthogy az egj'hâznak kiildeté-
se szolgâlatâban minden ember felé meg kell nyi'lnia, szinte
azt mondhatnânk, minden embernek utâna kell mennie. Vagy-
is a dialogus az egyhâz lelkipâsztori mûkôdésének lényege.

A kérdés azonban az, hogy hogyan dialôgizâlunk. Mert
mas és mâs môdszert kell alkalmaznunk aszerint, hogy sze-
rencsétlen idealista, vagy becsapott ateista emberrel âllunk
szemben, avagy politikai hatalomra torô szervezett ateizmus-
sal, a kommunizmussal. Ha a szélsôséges liberâlis Father
John B. Sheerin-t olvassuk, akkor nagyon féliink, hogy elvet-
jiik a sùlykot és sok-sok hivôben alââssuk antikommunista
ontudatât. Ez a befolyâsos pap-szerkesztô "Sympathy in Deal-
ing with Atheists Sought" cfmû cikkében példâul ezeket irja:
"How did it take root so quickly in Europe? Probably from
the unhappy fact that the Christians of the time preset-
ed an image of Christianity that obscured the image of God.
Under the pretense of practicing Christianity, they made the
poor man poorer and left him in économie chains from which
Marxism attempted to liberate him."J4 Az elôadô nem szâll
vitâba az irôval és nem akarja védeni a vâdolt keresztényeket.
Biztos, hogy nem éltlink mindig keresztényien. De egyediil ezt
okolni, erre haritani a kommunizmus terjedését, nagyon ve-
szélyes egyoldalùsâg. Woltila, Krakkô érseke jobban ismeri a
dolgokat és ô mondta egyik zsinati felszôlalâsâban: "Az ateiz-
mus lehet ônkéntes, egyéni dôntés eredménye is. De sajnos,
sokhel3âitt nem ez a helyzet. A valôsâg az, hogy egy kiilsô rend-
szer vagy adminisztrâciô âltal hirdetett és alkalmazott kény-
szer dédelgetett gyermeke. Ez a rendszer fizikai erôszakkal
terjeszti elveit." De amig Father Sheerin szimpâtiât kér az



ateistâk részére, nem mutât hasonlô érdeklôdést az elnyomotl
népek jogai irânt. Hivatkozik arra, hogy a Vasfûggôny pûs-
pôkei sem hàborût akarnak az ateistâk ellen, hanem a zsina-
ton a veliik valô dialôgus mellett nyilatkoztak. Ki akar ugyan
hâborût? De hogy a Vasfûggôny pûspôkei mit kértek Rômâ-
ban, az nem mérvadô érv, hiszen nem nyilatkozhattak szaba-
don ott sem, mert a hazamenetellel az esetleges felelôsségre-
vonâs Damocles-kardja lebegett felettûk. Az elôadô igen fél,
hogy sokat art a hivôk helyes tâjékozôdâsa ôsszezavarâsâban,
ha ilyen fejetlenséggel ugrik bele az egyhâz a kommunistâk-
kal valô dialôgusba.

Még sok mindenrôl kellene szôlni. Tôbbek kôzt az Egye-
sûlt Nemzetekrôl, De Gaulle terveirôl, Vôrôs Kina és a Szov-
jetuniô viszonyârôl, stb. De talân inkâbb rôviden ôsszegezzûk
vizsgâlôdâsunk eredményét. A mondottak alapjân igen vilâ-
gos, hogy a vllâghelyzet nem jogosit fel benniinket nagy re-
ménykedésre. Nem lâtunk benne egyetlen tényezôt, ami haté-
konyan elôsegitené a magyar szabadsâg ûgyét. De hogyan se-
gitené, amikor 1945 ôta a szabadsâg frontja szûkûl? Valami
nagy baj van a vilâggal: nem az, hogy a kommunizmus egyre
tâmad, hanem az, hogy az lïn. szabad vilàg nem dll hivatdsa
magaslatân.

4. Teendôink irdnyvonalai

Szâmunkra tehât az a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk
hazânk szabadsâgânak ûgyét a megadott tôrténelmi keretben
a legjobban szolgâlni. Befejezés gyanânt az elôadô szeretné
felhivni a figyelmet a vizsgâlôdâsunkbôl kôzvetlenûl folyô pâr
alapvetô szempontra:

1. A helyes tâjékozôdâs az emigrâciô szâmâra olyan fon-
tos, mint a falat kenyér. A tâjékozatlan ûgyetlenûl és rossz
eszkozôkkel fog munkâhoz. A jôl tâjékozott képes megtalâl-
ni a legmegfelelôbb utakat és eszkôzôket célja munkâlâsâra.
A jelenben ne essûnk âbrândozâsba és naivul ne higgyûk,
hogy az egész vilâg a magyar szabadsâg tettlegesen elkôtele-
zett szôvetségese..

2. Bâr 1965-ôt irunk, a magyar szabadsâgharc ûzenete, ib
letve a rabnépûnk sorsâra vonatkozô helyes informâciôs mun-



kanak jorészben a felvilâgositâsra kell osszpontosulnia. Te-
gyiik ezt szôban, îrâsban, kultûr-mûvész munkâval, zene, tânc-
bemutatôkkal, cserkészmunkâval, stb. Politizâlâs magjarul:
nem elég!

3. Ismerniink kell reâlisan erôinket és befolyâsunk mé-
reteit. Az elôadô nem érthet egyet Wass Alberttel, aki azt îr-
ta, hogy az 1956-os szabadsâgharcot nem a magyar szabadsâg-
harcosok vesztették el, hanem "a magyar emigrâciô, amely
kônnyes szemmel ugyan, de tâtott szâjjal és szervezetleniil fi-
gyelte az eseményeket"l5. Az 1956-os eseménj'ek nem voltak
ilyen egyszerûek. A magyar emigrâciô nem "policy-planning
and decision-making" fôruma a vilâgpolitikânak, tehât nem
képes kôzvetleniil és âtiitôen befolyni vilâgesemények irânyi-
tâsâba. Az emigrâciô csak befolyâsolni tud, de ez mindig igen-
igen korlâtozott hatâsû. Ezt klilônben Wass Albert maga is
érzi. De miutân jôt vâgott hazafiûi érzelmei tûlâradâsâban az
emigrâciôn, ugyanabban a cikkében Vietnammal kapcsolat-
ban ezt jegyzi meg: "Mi, szabad fôldôn élô magyarok, tehetet-
lenûl szemlélôi lehetiink csupân a vilâgtôrténelem nagy jele-
neteinek." Ez az igaz, s nem a mâsik âllftâsa. Jôzanul gondol-
kodjunk, ha hasznosak akarunk lenni és maradni!

4. Az emigrâciôs munkânk lényege az igazsâg szolgâlata.
Gazdag tapasztalataink birtokâban mi elônyben vagyunk a
torténések kiértékelését illetôleg. A tényeket nem ferdithet-
jiik el, de nem is mutathatjuk be rôzsâsabban, mint amilye-
nek azok valôjâban. Ezért el kell keriilniink, amit pl. Nagy
Ferenc tett a Catholic Herald Citizen 1964. december 12-i szâ-
mâban kozôlt hir szerint: azt âllitotta a Mount Mary leâny-
College nôvendékeinek, hogy a Vatikân—Kâdâr egyezmény
"extremely significant", mert "an outsider has been recogniz-
ed by a country behind the Iron Curtain". Benne a lânyok a
magyar ûgyek szakértôjét lâttâk, mert Nagy Ferenc ûgy be-
szélt, mint "exile prime minister". És a tény az, hogy a szak-
ember kôdositett és a kommunistâk javulâsâban valô hiszé-
kenységet nôvelte. Mit ér ugyanis a kommunistâk papi'r-elis-
merése?

5. Jôakarat és buzgôsâg onmagâban még nem elég emig
râciôs munkâhoz. Naivsâg és tapasztalatlansâg mindent le-



ronthat. Ezért az elôaclé igen sajnâlja, hogy nagy cselekvési
apostolsâggal megâldott barâtja igy nyilatkozott: "Prôféta
nem vagyok, de annyit ki merek jelenteni biztosan, hogy ha
az emigrâciô — legyen az bar 50 éves mùltû is — mellénk âll

és munkânkat mind erkôlcsileg, mind anyagilag tâmogatja,
olyan fordulatot teremtunk Magyarorszâg tbrténetében egy
év alatt, amilyenre az emigrâciôban még nem volt példa."l6

6. Tartsuk, amennjdre csak lehet, a kozérdeklôdést a
problémâk lényegén, ami a magyar nép fiiggetlensége és sza
badsâga. Ezért csodâlkoztunk, hogy Varga Béla a new-yorki
Herald Tribune 1964. jùnius 3-i szâmânak egjdk cikkében ùgy
nyilatkozott Donovan amerikai iigyvédnek Titoval Mindszen-
ty kiszabadi'tâsâra vonatkozô târgyalâsa hirével kapcsolatban,
hogy Tito hasznos kôzvetitô lehet Mindszenty kiszabaditâsd-
ban. Varga Bélânak tudnia kellene, hogy Mindszenty biboros
nem akarja elhagjmi a hazai foldet, miért kellene tehât még
Titot is erre igénybevenni? Miért nem hangsûlyozza Varga
Béla azt, amit a biboros magatartâsâval akar mondani, hogy
a magyar nép egyeteme szabadsàgârôl van itt szô, nem egyé-
nek szabadsâgârôl. A magyar szabadsâg visszaâllftâsâval majd
ûgyis visszaâll az ô szabadsâga is. A magyar ilgy nem vôrôs-
keresztes ugy, nem menekultiigy, hanem emberi jogok és né-
pek fiiggetlenségének iigye.

Az âltalânos helyzet tehât nem rôzsâs és az emigrâciôé
sem az. S jôl tudjuk, helyzetiink csak nehezebb lehet, ha
netân Azsia elvesznék a kommunizmusnak, avagy itt az
Egyesiilt Âllamokban jutnânak a kommunistâk a szôbanforgù
konzulâtusok nyomân hivatalosan is mûkôdési teriilethez. Ak-
kor azutân a new-yorki, chicagoi, clevelandi, los-angelesi, stb.
magyarsâg energiâjât nagyban lekôtné a kommunistâk hely-
szini tevékenysége. Mégsem Jererniâsokra van szuksége emig-
râciônknak, hanem vilâgnézetileg ôntudatos, ernyedetlen szol-
gâlatra. Ez a szolgâlat szabadsâgunk eszméi jeg3'ében âll, ami
megcâfolja mindazokat, akik azt hirdetik rôlunk, hogy hâbo-
rûra spekulâlunk, hogy elavult politikai—târsadalmi—gazdasâ-
gi eszmék terheltjei vagyunk. Mi népïink jussàt koveteljiik.
Azt akarjuk vissza ami minden valamire valô népnek drâga.
S erre a szolgâlatra addig vagyunk elkotelezve, ameddig Vas-



fiiggôny lesz a vilâgon. Ebben a szolgâlatban készek vagyunk
elégni. Petôfivel valljuk: "Egy gondolât bânt engemet, âgyban,
pârnâk kôzt haini meg. Ne ily halâlt adj, Istenem!" Hanem
lehessiink bâstyakô romiott torony aljân, kis épen maradt
szegletkô, amin meg\'ethetô az ûj vilâg; a népek szabadsâga és
benne a magyar szabadsâg!
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Somogyi Ferenc dr. tanâcskozàsi elnok koszônetet mond
Et. Mihâlyi Gilbert dr. elôadâsâért, majd a târgykôrre vonat-
kozô vitât nyitja meg. A hozzâszôlôkat a jelentkezés sorrend-
jében kéri fel észrevételeik megtételére.

HOZZÂSZÔLÂSOK

ET. MIHÂLYI GILBERT DR. ELOADÂSÂHOZ

Lôte Pàl dr. az elôadônak azzal a megâllapitâsâval kap-
csolatosan, hogy a Kârpât-medence problémâjât sokan kbzii
liink az irredentizmus szellemében kezelik, szeretne râmutat-
ni az irredentizmus szô értelmére. Nem hiszi, hogy az ameri-
kai magyarsâg kôrében bârki akadna, aki az ûres irredentiz-
mussal vâdolhatô lenne. Azok a szervezetek, amelyek a Tria-
nonban elszakitott magyar teruletek magyarsâgânak kérdé-
seivel foglalkoznak, ezt igen komolyan és igen alapos, valô-
sâggal tudomânyos felkészûltséggel teszik. — A hozzâszôlo
màsik megjegvzése szerint az elôadô keveset foglalkozott a
Szabadsâgharcos Szôvetség munkâjâval. Kérdi, hogy helyesli-e
azt és hogy be tudna-e kapcsolodni abba eppen a kbzelgo tiz-
éves évfordulô felfokozottabb tevékenysége sorân. — Végiil
az angolnyelvû sajtô megfelelô tâjékoztatâsânak fontossâgât
hangsûlyozta és felhivta a figyelmet arra a meglepô érdeklô-
désre, amelyet a kdzelmultban meginditott A Hét angol re-
sze keltett.

Szentmiklôssy Géza dr. arra a kérdésre szeretne vâlaszt
kapni, mi lehet az ùn. harmadik ùt lényege. Mi helyettesithe-



ti a marxi vagy a nemzeti kommunizmust? Népi kapitalizmus?
Vagy revidiâlt nemzeti szocializmus? Ugyanilyen kérdés az is.
mi kôvetkezik az ùn. irredentizmus gondolatânak elvetése
utân. A kossuthi federâciô, szôvetséges âllamok rendszere,
avagy âllamszôvetség?

Fazakas Ferenc nagy âltalânossâgban osztja az elôadô ki-
fejtett nézeteit, mert azok az emigrâciôt kôzelebb hozzâk ah-
hoz a valôsâg-szemlélethez, amelyre céljaink megvaiôsitâsa ér-
dekében feltétienûl szuksége van. Behatôan foglalkozik az ir
redentizmus kérdésével. Fel sem tételezi ugyan, hogy annak
elitélésével az elôadô le akarna mondani az elszakltott ma
gyar teriileteken élô magyar véreinkrôl, mégis hangsûlyozn.
akarja, hogy amig a helytelen irredentizmus minden formâjât
eh'téli, addig rendiiletlen meggyôzôdése, hogy a mi négymilliô
elszakltott magyar testvériinkrôl soha, semmiféle koriilmé-
nyek kôzt le nem mondhatunk. Éspedig pontosan azért nem
mert az elôadô âltal emh'tett "ùj vilâg; a népek szabadsâf^a
és benne a magyar szabadsâg" ezt a négymilliô magyar test-
vériinket is ugyamigy megilleti, mint bârki màst.

Vudy Jôzsef ôrômmel iidvôzli az elôadô ùjszerû, harcias,
de ugyanakkor alapos felkészûltségrôl tanuskodô, târgyilagos
hangjât. Klvânatosnak tartanâ, hogy az âltala felveteU prob-
lémâkat — esetleges félreértések elkerulése céljâbôl tiize-
tesebben megtârgyaljuk, ha lehet, a tanâcskozâsok keretében
ha nem, akkor azokon kivul.

Csendes Jôzsef dr. kiilônôsképpen értékeli az elôadâst
azért, mert bâtran kimutatta az emigrâciô mûltbeli tâjéko-
zatlansâgât és felkészuletlenségét. Ez volt az oka annak, hogy
a dôntésre hivatottak is tâjékozatlanok és felkészuletlenek vol-
tak. Elôre kell gondolkoznunk, minden eshetôségre kész ter-
vekkel kell rendelkeznunk, hogy — mint mindig — megint
le ne maradjtink. Az irredentizmus szô mellôzését a hozzâ
szôlô is helyesli, de ugyanakkor kotelességszerûen figyelmez-
teti hallgatôit, hogj' Kârpâtalja teriiletére nekunk feltétlen
tôrténelmi jogunk van. Mâs szavakat, mâs fogalmakat kell
hasznâlnunk nekunk is, mint ahogy masok teszik, de a ré"i
célt nem szabad feladni. Annal kevésbé tehetjuk ezt mert
ellenségeink nem vâltoztattak régi elgondolâsaikon. A româ-
nok ma is kôvetelik Magyarorszâg teriiletét a Tisza vonalâicr,



a csehek is lejjebb akarnak jônni Miskolcig. Hazânk teriiletét
térképen maris felosztottàk a szâzadfordulô végén mutatkozô
népességi arânynak megfelelôen, amikor Magyarorszâgon hâ-
rom milliô magyarral kevesebb, tehât csak hatmilliô magyar
lesz. Ugyanigy megvan a térkép Lengyelorszâg ûjabb felosz-
tâsârôl is. Ezekkel az elgondolâsokkal szemben nekûnk most
kell feikészulnunk, mert 2000 tâjân utôdainknak erre mâr
nem lesz sem idejiik, sem pedig mddjuk. Tennivalôink prog-
ramjât most kell kidolgoznunk és jovôre, tiz és szâz évre elô-
re, hogy idônk legyen a felkésziilésre és megint ne késôn le-
gyûnk kénytelenek majd sirânkozni, hogy igazsâgtalansâgok
tôrténtek veliink.

Kaczvinszky Pâl dr. az irredentizmus gondolatâval fog-
lalkozik. Szerinte arra szûkség volt a mûltban, de szlikség van
helyes értelmezésben — ma is. A miiltban azért volt râ szûk
ség, mert a trianoni békeparancs reviziôjât, rendelkezéseinek
megvâltoztatâsât csak békés ùton remélhettUk. Az irredentiz
mus tehât a mûltban a magyar igazsâg érvényesitésének szuk-
ségességét munkâlta abban a biztos reményben, hogy a ma
gyar igazsâgon esett csorba a târgyalôasztal mellett kikoszo-
rûlhetô lesz. Nem tagadhatjuk azt sem, hogy a Felvidék, Kâr-
pâtalja, Erdély és a Délvidék visszatérését a magyar kôzvéle-
mény a két évtizeden keresztûl kôvetkezetesen folytatott irre
dentizmus politikâjânak eredménye gyanânt fogta fel. — De
a helyes értelemben vett irredentizmusra napjainkban is szûk
ség van, amikor Kozép-Eurôpa ûjjârendezésének kérdésébe
kapcsoljuk a magyar kérdést.

Minden rendelkezésre allô eszkôzzel ki kell kutatnunk és
be kell bizonyitanunk, hogy a magyarsâgnak elévûlhetetlen jo-
gai vannak bizonyos terûletekre, amelyeket egyszeruen erô-
szakkal vettek el tole. Ezt persze nemcsak ônmagunk kôzôtt
kell megtennûnk, hanem elsôsorban a befogadô âllamok kôz-
véleménye elôtt, ahol az idegen nyelvû folyôiratok, hlrlapok,
tudomànyos megalapozottsâgu mûvek és a târsadalmi, vala-
mint politikai tevékenység csak egyûttesen érhet el kielégîtô
eredményeket.

Nt. Elek Âron — mint mondja — nem akar konkrét kér-
déseket felvetni, csak âltalânossâgban szeretné ôrômét kife-
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jezésre juttatni az elôadô komoly épi'tôszândékkal, birâlo szel-
lemben elmondott fejtegetéseivel kapcsolatban, amelyek
— megitélése szerint — felûditô forrâsvizként hatnak a to-
vâbbi nagyjelentôségû megbeszélésekre.

Kossânyi Jôzsef nem tudja elhallgatni, hogy az elôadâs
felvidéki emlékeket ébresztett fel lelkében és egy mâsik pre-
montreit, Mécs Lâszlôt juttatott eszébe, aki az elôadôhoz ha-
sonlô nyiltsâggal mutatott râ mindig a kozélet fonâksâgaira
és a tennivalôk helyes irânyâra. Kiilônbsképpen fontosnak
talâlja a felvilâgositô és tâjékoztatô tevékenységre vonatkozô
észrevételeket.

Kovàcs Lajos dr. egyetért az elôadôval a régi értelmezésû
irredentizmus tekintetében. A magyarsâg — szerinte — enél-
kûl is vonzôerô lesz a Duna-medencében. Ezt a vonzôerôt
azonban legelsôsorban gazdasâgi téren kell a lehetô legmaga-
sabb fokra felerôsîtenimk. Az elsô feladat az orszâg szabaddâ
létele. Ennek érdekében azonban elképzelhetetlenûl nehéz fel-
adatot kell megoldanunk. Meg kell értetnunk a roosevelti pro-
paganda bûvôletében élô amerikai kozvéleménnyel, hogy miért
kell Magyarorszâgot és a tôbbi Vasfuggôny mëgé kerult âl-
lamot a Szovjet hatalom kôrébôl kiszabadîtani, hogy miért
kell Vietnamban amerikai élet- és vérâldozattal is megvédeni
az emberi szabadsâgot.

Ft. Mihàlyi Gilbert dr. elôadô roviden vâlaszol a hozzâ-
szôlâsok sorân felmerûlt vitâsabb kérdésekre. 1. Elismeréssel
nyilatkozik a Szabadsâgharcos Vilâgszovetség munkâjârôl,
amely a legfrissebb technikâval, a legâtûtôbb erôvel és a leg-
eredményesebben folyik. 2. Melegen érdeklôdik minden an-
gol nyelvû sajtômegnyilatkozâs irânt, mert az mindenképpen
csak szolgâlatot tehet a magyarsâg ûgyének. 3. Az elôadâsâban
emlltett "harmadik ùt" kozelebbi jellegére vonatkozôan tôb-
bet nem tud mondani, mint amennyit gondosan kiértékelt
kutatâsainak eredményeként mondott, mert ez az ùt még
nem bontakozott ki teljes egészében; inkâbb csak lâzas kere-
sésérôl beszélhetunk. 4. Nem rôgziti magât 1956-hoz. A jôvô
feladataira valô âllandô felkészùlés hive. Az 1956-os szabad-
sâgharc vlvmânyait, megnyilatkozâsait azonban feltétleniil a
tovâbbi fejlôdés alapjâul tekinti. 5. Az irredentizmus szôt



abban a rossz értelemben hasznâlta, amelyben azt tôbb fel-
szôlalô is bemutatta. Részletesen kifejti, mi mindenre nem
gondol az irredentizmus kapcsân. Nem ad fel jogot, nem ad
fel szabadsâgot és igazsâgot és a legtâvolabbrôl sem akarja el-
felejteni elszakitott magyar véreinket, de beszédes példâkkal
mutât râ, mennyi ônuralomra, âldozatra, megértésre van szlik-
ség ahhoz, hogy "otthon béke legyen", mert kûlônben "pokol
az élet".

Nàdas Jânos dr. szeretett volna hozzâszôlni az elôadâs-
hoz, de most mâr csak kôszonetet mond érte. A vita sorân el-
hangzott az a vélemény, hogy 1956-ban a magyar emigrâciô
nem âllt hivatâsa magaslatân. Hivatalos tudomâsa van arrôl,
hogy amikor oktober 23-ân a szabadsâgharc Budapesten ki-
tôrt, mâr a kovetkezô napon, oktober 24-én, magyar-Amerika
vezetô egyhâzainak lelkészei, az Amerikai Magyar Szdvetség
illetékes fôtisztviselôi és még tôbben mâsok is négy teljes
orân keresztiil târgyaltak Dulles kûliigyminiszterrel, aki meg-
értette vellik, hogy a hivatalos Amerika miert nem tâmogat-
hatja a magyar szabadsâgharcot.

Az emigrâciôs magyarsâgot tehât senki sem vâdolhatja
azzal, hogy nem tett meg mindent, amit megtehetett.

☆ ☆ ☆

Sojfiogyi F6TCTIC df. tanâcskozâsi elndk kôszonetet mond
Ft. Mihâlyi Gilbert dr. elôadâsâért, a hozzâszôlâsokért s a nap
szâmban megjelent résztvevôknek, vendégeknek az ôszinte ér-
deklôdéséért, majd az ôtôdik Magyar Talâlkozô elsô napjâ-
nak tanâcskozâsait berekeszti.



AZ OTODIK MAGYAR TALALKOZÛ

MASODIK NAPJA

— 1965. november 27. —

Az ôtôdik Magyar Talâlkozô mâsodik napjân, 1965. no
vember 27-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor Nâdas Jdnos dr.,
mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje, tidvôzli a megjelenteket.
Nâdas Jânos dr. hangsûlyozza, hogy a Magyar Talâlkozô nem
tomeggyûlés, hanem akadémikus jellegû tanâcskozâs, amely-
nek eredményeit nyomtatâsban is kôzzé szeretnénk tenni
azért, hogy akiket az ôriâsi tâvolsâgok lekiizdésével egyûtt-
jârô rendki'viili kôltségek vagy mâs okok megakadâlyoztak
abban, hogy személyesen megjelenhessenek kôzottunk, leg-
alâbb a tanâcskozâsok lényegérôl tâjékozôdâst kapjanak és
a felmerûlô kérdésekhez l'râsban hozzâszôlhassanak.

A tovâbbiakban ismerteti az elôzô négy esztendôn ât
kialakult szokâsokat, majd a tanâcskozâsi elnok tisztének
betôltésére Bertalan Kâlmân volt magyar orszâggyûlési kép-
viselôt kéri fel.

Bertalan Kâlmdn tanâcskozâsi elnok tisztelettel és szere-
tettel kôszônti a megjelenteket. A diplomâcia eredetiieg titok-
zatos jellegérôl, majd késôbb kialakulô kiilonbôzô âgazatairôl
ad rôvid âttekintést, hogy annak jelentôségét minél jobban
hangsùlyozni tudja, aztân feikéri Szâz Zoltân dr. egyetemi
tanârt, az Amerikai Magyar Szovetség kiilugyi titkârât, elô-
adâsânak megtartâsâra.

KULPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGUNK
INTÉZMÉNYES MEGSZERVEZÉSE AZ USÂ-BAN

Szdz Zoltdn dr. elôadô ùgy érzi, kissé eltért az eredetiieg
kitûzott târgykôrtôl. Elôadâsânak inkâbb azt a cimet adnâ:
"Az arnerikai kiilpolitika és a magyarsdg érdeke." Reméli



azonban, hogy a hozzâszôlâsok kiegészîtik mondanivalôjât s
Igy végeredményben kialakul a megbeszélések céljaként kitû-
zôtt târgykôrre vonatkozô âllâsfoglalâsunk is.

Ha felelôsségunk tudatâban kivânunk hozzâszôlni a ma-
gyarsâg sorskérdéseihez, s keresni kivânjuk azt a megoldâst,
amely a magyar nemzetet a kommunista zsarnoksâg meg-
kôtôttségébôl az eurôpai âllamrendszer fiiggetlen tagsâgâhoz
visszavezeti, mi, amerikai magyarok, nem kôvethetiink el vég-
zetesebb hibât, mintha a kérdést emigrâciôs magyar szem-
szogbôl târgyaljuk.

Az elôadô tudja, hogy a tétel elsô hallâsra idegenszerûen
hat. Sokakban kôzûllink, akik életlik nagyobb felét otthon
toltôtték, akik ma is kizârôlagosan az ôhaza értékskâlâiban
gondoikodnak, âllitâsa helytelennek és kârosnak tûnik. Ha
azonban feliilemelkedûnk az emôcionâlis jelszavakon, a tisz-
ta, sokszor kellemetlen valôsâghoz, râ kell jônniink, hogy
célunkat kiindulôpontunk megvâltoztatâsa nélkiil nem fogjuk
elérni.

Mi hàt a célunk? Nem a magunk dicsôsége, sem az elmûlt
idôk magyar politikai jelszavai igazsâgânak egymâst biztatô
igazolâsa, hanem a magyar nemzet szabadsâgânak, fiiggetlen-
ségének az eiôsegitése.

Amikor a beteg kritikus âllapotban van, s bizony a ma
gyar nép nagyobb kn'zis elôtt âll, mint akâr Râkosi Mâtyâs
egyeduralma idején, nem lehet szamunkra mervadô, hogy
csak az onmagunk politikai âllâspontjànak megfelelô megol
dâst lâssuk lehetônek, s hogy hazaârulôknak, avagy szélsôsé-
ges fantasztâknak nevezziik azokat, akik a magyar nép jd-
vôjét mâsképpen lâtjâk. Az egyetlen meggondolâs csak az le
het: hasznâl-e a megadott ùt és môdszer a magyar népnek
ahhoz, hogy politikai fliggetlenségét, anyagi jômôdjât és er-
kolcsi erejct ismét visszanyerje.

Mint a fiatalabb generâciô tagja, szintézise magyar, né-
met és amerikai iskolâknak. Mint ilyen kijelenti, hogy niCLgyciv-
sàghu szstnlélet kialakitâsdhoz dZ &yiiigvâci6 politikai atnws^-
féràja nem ad lehetôséget.

Senki sem vâzolta Sajô Sândornâl jobban az emigrâcio
onmarcangolo dilemmâjât. Ô azt Irja a magyar sorsrôl:



Bâgyadtan tûrni furcsa végzetiink,
Mely sîrni késztô tréfât ûz veliink;
S hogy bânatunkat nincs kin megtorolni —
Egymdst vàdolni, egymâst marcangolni!
S mikor mdr szivunk majdnem megszakadt,
Nagy keservunkben, bûs szégyeniinkben,
Falhoz vdgni az iires poharat!

Hânyszor kellene eszunkbe jutni a koltô hasonlatânak,
mikor képtelenek vagjomk egységbe tômoriilni a magyarsâg-
ra kâros vilâgpolitikai fordulatokkor! Hânyszor vâgjuk egy-
mâshoz a hazaârulâs vâdjait nyiltan, vagy kendôzôtten, hâny
szor szidjuk és becsméreljiik a Nyugatot, hogy nem siet Ma-
gyarorszâg segitségére, hânyszor lâtjnk a vilâgpolitika tenge-
lyét Magyarorszâgon, s mondjuk keserû meggyôzôdéssel a 19.
szâzadbeli magyar diâkmondâs kulpolitikai equivalensét;
Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita.

A bùsmagyarsâg — bâr igaz és hazafias érzelmektôl teli-
tett — pszichôtikus âllapotâbôl meg kell kezdeniink a katar-
zist, amely hasznos tagjâvâ tesz bennunket az amerikai târ-
sadalomnak, akkor majd alkalmunk nyilik ténylegesen szol-
gâlni az ôhazai magyar nép érdekeit, nem mint emigrânsok-
nak, hanem mint amerikai magyaroknak.

A katarzis elsô eredményének a hungarocentrikus politi-
kai vilâgszemlélet levetkôzésének kell lennie. Mint emigrânst,
senkit sem vesznek a vilâghatalmak komolyan. Nincsenek
hadosztâlyaink, nincs nemzetgazdasâgunk, melyek engedmé-
nyekre késztetnék a hatalmakat, s jogilag legtobbiink nem is
emigrâns, hanem az Egyesult Allamok, vagy mâs nyugati or-
szâgok feleskûdôtt âllampolgâra.

Mâsodszor meg kell tanulnunk, hogy csak akkor van po-
litikai jôvônk az Egyesult Âllamokban, ha mint amerikai ma-
gyarok szôlunk a vilâgpolitikai kérdésekhez, amelyek egyike a
magyar probléma. Ez nem zârja ki egyâltalân, hogy benniân-
ket ne érdekeljen kozelebbrôl es jobban a magyar és duna-
medencei sorskérdés, mint az amerikai problémâk Dél-Ame-
rikâban, avagy Kongôban. Sot, az Egyesult Allamok népe,
pârtjai és kormânyai elvârjâk tôliink, amerikai magyaroktôl,
hogy ismereteink folytân mi legyiink az élit, mely az ame-



rikai politikât a Duna-medence felé helyzetanalfzisekkel, ûj
ôtletekkel és kezdeményezéssel irânyîtja. Ezt a felhivâst ma
még a magyar emigrâciônak csak kis hânyada érti meg, s ke-
vesen âllnak a gâtra, hogy amerikai szemszogbôl, de magyar
szivvel befolyâst prôbâljanak gyakorolni az amerikai politikâ-
ra Kozép-Kelet-Eurôpâban.

Igaz, hogy jôl felkészûlt rétegeink egy részét idegenkedve
fogadtak 1956 kôrixl. Igaz, hogy anyagi és ideolôgiai okokbôl
akadtak sorainkban olyanok, akik a kizârôlagossâg elnyeré-
se érdekében szukségesnek lâttâk sajât honfitârsaik befeketl-
tését illetékes hatôsâgok elôtt. S igaz, hogy a mâsodik vilâghâ-
borû végén sokan iiltek amerikai tanâcsadoi poziciokban, akik-
nek a magyar nép érdekei nem voltak méi*vadôk tanâcsaik-
ban. Ma azonban nem i945-ot, nem 1950-et irunk, hanem
1965-ot.

De semmi nehézség elismerése nem menti fel a magyar
emigrâciôt az alôl a vâd alôl, hog3' nem hasznâlta ki eddig azo-
kat a lehetôségeket, amelyek amerikai—magyar vonalon nyit-
va voltak, hogy nem tort be az amerikai kormâny- és pârtka-
pukon, mert ez sem lett voina lehetetlen, mint egyes kivételek
mutatjâk. S ha az emigrâciôs meddô vitâk helyett sokan emig-
râciôs vezetôinkbôl inkâbb az angol nyelvet sajâtitottâk voi
na el tokéletesen, s amerikai befolyâsos ismerôsôket szerez-
tek volna, nem kellene ma majdnem elôlrôl kezdeni a komoly
csatât a magyarsâg érdekében Amerikâban a magyar szabad-
sâgharc âltal adott erkôlcsi impulzus dacâra is.

Az elôadô tudatâban van annak, hogy kemény szavakat
hasznâlt, talân tùlszigorû az itélet, de ez nem folényességbôl,
cinizmusbôl, vagy mindent jobban tudâsbôl fakad. A keserû
kritika abbôl a szeretetbôl fakad, amely a magyar néphez
koti, fâjdalmas tudatbôl, hogy nem teszunk meg mindent an-
iiak érdekében, hog3^ a nep benniink hathatos szoszolot
kaphasson a vilag leghatalmasabab orszagâban, ahol a vilag-
politikai cselekvôképesség sokszorosan feliilmùlja az eurôpai
orszâgokét. A savas tintâba mârtott toll abbôl a gyakorlati
tudatbôl ered, amelyet az elôadô tizenegy évi amerikai politi-
kai mùltjâbôl meritett, abbol a kilenc honapos kongresszusi
tapasztalatbôl, amely 1965-ben môgôtte âll, ahol a maga ôssze-
kottetései, elgondolàsai és tapasztalâsai révén kellett azt a kép-



viselôblokkot osszehoznia, amelyik idâig lelkiismerete lett
Amerikânak legalâbb erdélyi véreink ûldôzése tekintetében.

Térjûnk ât egy pozitiv programra, hisz a mûlt hibâinak
ostorozâsa nem hozza meg a jbvô eredményét. Bâr a vilâg-
politika egyes mozzanatai elleniink lâtszanak dolgozni, az elô-
adonak meggyôzôdése, hogy egységes erôvel amerikai vonalon
dolgozva, ki tudunk alakitani egy olyan amerikai magyar po-
litikai szemiéletet, melyet bele lehet iktatni az amerikai vilâg-
politikâba még akkor is, ha szemléletiinknek felvétele az ame
rikai vilâgpolitika egyes tételeinek môdositâsât tenné is sziik-
ségessé.

Politikât lehet môdosttani, de forradalom, vilâghâborû,
vagy alapvetô politikai vâltozâs nélkûl egy vilâghatalom politi-
kâjât nem lehet megvâltoztatni, s ezt tudomâsul kell vennunk.

Mi lenne hât egy olyan politikai elképzelés, amely az ame
rikai érdekek szâmâra a mai vilâgpolitikai konstellâciôban el-
fogadhatô voina, mégis egyengethetné a magyar szabadsâg
ûtjât?

EIôszôr is el kell fogadnunk egy hidépitési politikât, de
nektink és nem sziâv és ultraliberâlis tanâroknak kell ennek
a politikânak a tartalmât megfogalmaznunk. A "hidépités"
kétoldalû jâtszma. Sajnos, tisztelet a kivételnek, ezt a jâtsz-
mât kormânyunk az elmùlt hârom év alatt egyoldalùan jât-
szotta ùgy, hogy a mérleg legalâbb nyolcvan szâzalékban a
szatellita kisdiktâtorok javâra billent. Itt az a feladatunk,
hogy kellô alapossâggal, részletekben kidolgozzunk egy ter-
vet az Egyesiilt Âllamok felé: miképpen lehet az amerikai
népnek és a magyar népnek, avagy akâr a român, cseh és
lengyel népnek is haszna ebbôl a politikâbôl anélkul, hogy
a vdrds uralkodôkat hatalmukban megerôsi'tenénk?

Az ùt, amelyet meg kell talâlnunk, hogy az amerikai gaz-
dasâgi részvétel, a kultûrâlis kapcsolatok egyenes irânyban
âlljanak a nép szabadsâg- és emberi jogainak fokozott helyre-
âlh'tâsâval Magyarorszâgon és az utôdâllamokban, aboi a ma
gyar kisebbségi jogok tiszteletben tartâsânak kell amerikai
politikânk élvonalâban âllnia. Mielôtt a tényleges hidépités
politikai sikon megtorténhetik, fel kell kormânyunknak hoz-
nia az orosz csapatok ônkényes jelenlétét Magyaroszâgon,



s meg kell lassan, de fokozott ûtemben tôrni a magyar gaz-
dasâgi élet teljes kiszolgâltatottsâgât a Szovjteuniô felé kiil-
kereskedelmi kapcsolatok kiszélesi'tésével. Ezt Româniâval
kapcsolatban a maigati hatalmak mâr meg is tették.

Kiilonos figyelmet kell fordîtammk a kultûrâlis hidépi-
tésre. Itt arra kell torekedniink, hogy minél tôbb alkalom nyll-
jék a magyar népnek mind nyugati, mind nyugati magyar
sajtôtermékek, regények, kônyvek, megszervezésére, hogy
ne szakadjon el a szellemi kapocs, amely gyéren bar, de fenn-
âll az ôhaza és az amerikai magyarsâg kôzôtt. A "Magyar Hi-
rek"-kel kapcsolatban amerikai részrôl a kôlcsdnosség kôve-
telése, a vâmok leszâllitâsa az ajândékcsomagoknâl, s nem
utoljâra a nyugati hatârzâr villanydrôtos és rendôrkutyâs
rémségeinek megszûntetése, elôfeltételei legyenek a hidépi-
tésnek.

S mig taktikailag ezen a vonalon âllunk, nem szabad el-
feledkeznûnk arrôl, hogy a végcél mind Amerika, mind a mi
szâmunkra a magyar nép onrendelkezési jogânak visszaâlli-
tâsa. Ha ezt a célt be tudjuk épiteni a hosszûtâvù amerikai
politikâba, akkor pillanatnyilag elértuk a lehetôt.

Ha ez a pillanatnyi cél, akkor môdszereinket is meg kell
vâlogatnunk. A môdszerek helyzetszerûleg adôdnak, nem le-
het kategôrikusan meghatàrozni ôket.

Hem hiszi azonban az elôadô, hogy akàr egyes sze-
mélyek, akâr egyes csoportok, akâr az Amerikai Magyar
Szôvetség ezt egyedûl el fogja tudni intézni. Miutân ûj esz-
mékkel jovunk, s môdosftâsokat javaslunk, ezt azonnal és egé-
szében a kormânygépezet elfogadni nem fogja. Siker csak
akkor lehet, ha a kozvélemény és a politika tovâbbi tényezôit
is be tudjuk kapcsolni kampânyunkba egy ùj keletkôzép-
eurôpai koncepciôért. Itt elsôsorban a sajtôrôl és râdiôrôl,
TV-rôl, mâsodszor pedig az amerikai kongresszus tagjairôl
van szô.

Az elsônél sziikséges egy néhâny sajtôkommentâtor meg-
szerzése, s azonfelûl annyi és olyan minôségû helyi politikai
és szellemi értékû program megrendezése amerikai—magyar
és amerikai szakértôk, politikusok és akadémikusok bevonâ-
sâval, ami hlranyagot jelent a sajtônak, s elôadâsi anyagot
a râdiônak és TV-nek. Enélkiil a kétségtelenûl hasznos, de



korlâtolt jelentôségû szerkesztôi levelek se fogjâk a magyar
kérdést az amerikai kôzvélemény kôzpontjâba helyezni.

Mâsodszor, sziikséges pârtpolitikai és târsadalmi vonalon
egy széleskôrû kongresszusi blokk megszervezése, amelynek
legalâbb a kongresszus negyven szâzalékât kell lazân és 15 szâ-
zalékât szorosan osszekapcsolnia kûlpolitikai koncepciôink tâ-
mogatâsâra. E vonalon mâr vannak eredmények, legalâbbis
az erdélyi magyarsâg ûgyében, s a kôvetkezô kongresszusi
évad ad alkalmat ennek kiterebélyesitésére. Itt is szukséges
azonban az amerikai magyarsâg aktiv részvétele a kiilonbozô
âllamokban, ha politikailag utôképesek akarunk lenni.

A kormânnyal valô kapcsolatok kiszélesitése egy mâsik
feladat. Ez csak azutân lesz eredményes, ha meggondolt és
egységes programmai jbviink. Ha nem lesz tiz-tizenot magyar
csoport, amelyik a kiilugyminisztériumba szaladgâl intranzi-
gens memorandumai benyûjtâsa céljâbôl, hanem megbiznak
az Amerikai Magyar Szôvetség kiiliigyi bizottsâgâban, hogy az
szakértelemmel fogja sorskérdéseinket kezelni. Mert mig a
sajtonâl a magyar elitnek egész Amerikâban valô tomeges
fellépése szukséges, s mig a kongresszusban szintén egy sok-
rétû, bar kôzpontilag koordinâlt akciôra van szûkség, a kor-
mânykapcsolatoknâl csak egy szerr'ezet képviselheti az ame
rikai magyarsâgot.

Az elôadô azzai a reményteljes felhivâssal fejezi be mon-
danivalôjât, amely lényegében programjât is tartalmazza, hogv
fogjunk mindnyâjan ôssze azért, hogy az amerikai kiilpoliti-
ka magyar vonatkozâsû részeit ne hozzâ nem értô, avagy rossz-
indulatù elemek irânyltsâk, hanem loyâlis hazafias amerikai
magyarok, akik olyan hiveket tudnak szerezni nem magyar
szârmazâsù barâtainkbôl is, akik Petôfivel, aki Petrovicsbôl
vâlt a magyar szabadsâg ôrôk koltôjévé, mondjâk:

Ha nem szulettem volna is rnagyarnak,
E néphez âllanék ezennel én,
Mert elhagyott, legelhagyatottabb
Népek kôzott a fôîdnek kerekén.

☆ ☆ ☆

Bertalan Kâlmân tanâcskozâsi einok koszônetet mond
Szâz Zoltân dr. elôadâsâért, majd az azzaI kapcsolatos vital
nyitja meg.



HOZZÂSZÔLÂSOK

SZÂZ ZOLTAN DR. ELÔADÂSÂHOZ

Viidy Jôzsef nem talâlja eléggé inclokoltnak, hogy az elô-
adô kizârôlag csak az Amerikai Egj'esult Allamok tâmogatâsâ-
nak megszerzésére szoritkozik. Behatôan foglalkozik az ame
rikai kulpolitika megnyilatkozâsaival, a yaltai egyezmény ko-
vetkezményeivel, a koreai hâborûval és a Vietnamért vivott
harcokkal, majd azt a kérdést veti fel, miért nem igyekszik
Amerika ugyanazon az alapon, amelyiken Vietnamban kiizd:
felszabadftani a kôzépeurôpai rab âllamokat.

Nt. Hiinyady Lâszlô 40 éves tapasztalataira hivatkozik és
beszédes példâkkal mutât râ az amerikai kulpolitika szerfd-
lott bonyolult voltâra, a teherâni és yaltai egyezmények hât-
tei-ére, végiil arra a megkôtottségre, amelybe az elôbbi egyez
mények kovetkeztében Amerika jutott. A helyzeten vâltoztat-
ni nem konnyû, szâmunkra egyenesen képtelenség. Az egyet-
len jârhatô ût a kongresszusi képviselôkôn keresztûl vezet
a kormânyzat magatartâsânak és kûlpolitikâjânak megvâltoz-
tatâsâhoz. Ebbôl a szempontbôl igen célszeriinek talâlja a kép-
viselôk hetenkint, vagy havonkint tôrténô tâjékoztatâsât.

Fazakas Ferenc szerint az elôadâs nagy valôsâgérzésrôl
tanûskodik. Olyasvalamirôl, ami az emigrâciôban a legritkâbb.
Elgondolkoztatô a hungarocentrikus felfogâs elitélése s ugyan-
akkor a magyar kotelezettségek legmesszebbmenô môdon tôr
ténô vâllalâsa. Ez a kettô egyûtt, a régi âlmok âpolgatâsa
és a rideg valôsâgszerûseg utjan valô celtudatos haladâs, bel-
sô siirlôdâs nélkiil nem megy. Nem hiszi, hogy az âlmokat
maradéktalanul fel lehet adni. Tudja, hogy az elôadô sem
adta fel. Tulajdonképpen tehât csak kihangsùlyozâsrôl van
szô. Amikor tehât azt mondja, nem lehet, nem szabad mel-
lôzni azt az utat, amelyet az elôadô kijelôlt, hozzâ kell ten-
nie, hogy amikor hazamegyiink, magunk kôzôtt vagyunk, ak-
kor talân mégis tovâbb kell lâtnunk a nyers valôsâg szûkre-
szabott korlâtainâl.

KcLczvinszky Pàl dr. arra hivja fel az elôadô figyelmét,
hogy rendszeres angol nyelvû tâjékoztatôt adjanak ki az AMSz
keretében a Congress tagjai és az angol nyelvû hlrszolgâlat



részére. Ebben a tâjékoztatôban egész Eurôpa politikai, koz-
gazdasâgi kérdéseivel kellene rôvid ismertetésekkel târgyila-
gosan foglalkozni, nemkiilônben a Vasfiiggôny môgôtti népek
és hazânk kérdéseivel, hogy a kérdésekben tâjékozatlan ame-
rikai olvasok (Congressmen) figyelmét ezekre a kérdésekre
felhi'vjuk.

Nàdas Jânos dr. azok részére, akik még nem ismerik, utô-
lag bemutatja az elôadô Szâz Zoltân dr.-t, aki az U.S.A-ban vé-
gezte egyetemi tanulmânyait, s személyes kapcsolatokkai ren-
delkezik. Az utôbbiak jelentôségét a trianoni béketârgyalâsok
tôrténetébôl vett példâkkal vilâgi'tja meg. Ôrûl, hogy egyre
tbbb és tôbb fiatal magyar keriil be az amerikai kozéletbe.
A problémânk csupân az, hogyan tudnânk ôket âllandô test-
véri, kôlcsônôsen segitô kapcsolatba hozni egymâssal. El kell
mondania, hogy az elôadô az Amerikai Magyar Szovetség
Cleveland-ben rendezett orszâgos kozgyûlésének vâlasztâsa
alapjân keriilt annale a feladatkôrnek élére, amelynek prog-
i-amjât rôviden elmondta. A képviselôi blokk megszervezését
a legkitûnôbb gondolatnak tartja, mert az eddigi gyakorlat
jôformân semmit sem jelentett az un. magyar-barâtsâg mér-
legén. Eddig a Congressmanek inkâbb csak a magyarsâg ûnne-
pélyein vettek részt.

A meghivott képviselô néhâny rosszul kiejtett magyar
szavân csak mi lelkesedtûnk fel, a gondosan elkészitett, gyo-
nyôrû beszédet csak mi hallgattuk végig. Aképviselô par nap
pai késôbb a tôt szabadsâgiinnepélyen talân ugyanùgy elmon-
dott — ugj'ancsak rossz kiejtéssel — néhâny tôt szôt és talân
megfelelô môdositâssal elmondta ugyanazt a gyonyorû beszé
det is, a magyarsâg iigye pedig, sot itteni helyzete is, maradt
a régiben. Ezen végre vâltoztatni kell. Nem az a fontos, hogy
mi tudjuk, milyen nagy magyarok vagyunk, hanem az, hogy
az amerikai ismerje a magyar problémâkat.

Szàz Zoltân dr. részletesen vâlaszol a hozzâszôlâsokban
felmerûlt kérdésekre. A tàjékoztatô gondolatât orômmel iid-
vôzli, maga is gondolt ilyesvalamire. A hlrszolgâlatos analizis-
szerû tâjékoztatôt mâr januârtôl szeretné rendszeresen eljut-
tatni az illetékesekhez. Âltalânos vilâgpoUtikai szemléletet
azért nem adott, mert azt Ft. Mihàlyi Gilbert dr. mâr megadta,



mâsrészt mint amerikai âllampolgâr és az Amerikai Magyar
Szovetség kûlûgyi titkâra szândékosan és sziikségszerûen kon-
centrâlta magât az amerikai kiilpolitika magyar vonatkozâ-
saira. Szerinte az amerikai magyarsâgnak az eurôpai hatal-
mak tâmagotâsât keresnie teljesen felesleges. Arra az Eurôpâ-
ban élô magyarsâg hivatott. A yaltai egyezménnyel kapcsolal-
ban kifejti azt az âllâspontjât, hogy Eurôpa felosztâsât nem
a yaltai egyezmény okozta, hanem a Teherânban hozott âltalâ-
nos dontések eredményezték. Véleménye szerint ha a yaltai
egyezményt kellôképpen megalapoztâk volna, akkor Magyar-
orszâgon ma valôszinûleg nem lenne kommunista rendszer.
A baj ott van, hogy a yaltai egyezményt — a tôbb part rend-
szerére alapozott szabad vâlasztâst, az orszâg fiiggetlenségét —
nem tartottâk tiszteletben, Amerika pedig nem tett erélyes
lépéseket, hogy Oroszorszâg az egyezményt betartsa. A vilâg
felosztâsâhoz nem formâlis megegyezés vezetett, hanem egy
bizonyos politikai szemiélet, amely abbôl induit ki, hogy
Oroszorszâgnak kétségtelenûl vannak és lehetnek biztonsâgi
kovetelései a szomszédos âllamokkal szemben egy ûjabb né-
met invâziô meggâtlâsa érdekében, mivel a német invâziô eze-
ken az orszâgokon keresztul érte. 1944/46-ban ezt az elgon-
dolâst még Amerika is helyeselte. És ennek a felfogâsnak még
ma is vannak befolyâsos képviselôi. 1955/58 ôta sok minden
megvâltozott mâr, de azzal tisztâban kell lenniink, hogy Ame
rika Magyarorszâg érdekében nem vâllalja ûjabb vilâghâborù
kockâzatât. — A koreai "hâborù" emlitésével kapcsolatban

az elôadô készséggel elismeri, hogy azzal Amerika nem nyert
semmit, de viszont kétségtelennek tartja, hogy ha Dél-Korea
akkor elveszett volna, ma Japân, Formosa és talân a Fûlôp-
szigetek is kommunista uralom alatt lennének. A koreai hâ-
borûnak nem az volt a célja, hogy gyôzzunk, hogy Észak-
Koreât elfoglaljuk, hanem hogy az ott ôzonlô, hompôlygô
vôros âradatnak gâtât vesslink. Ugyanez tôrtént 1948/49-ben
Eurôpâban és ugyanez tôrténik ma Dél-Vietnamban is.

A tovâbbiakban az erdélyi kérdés sorozatos felvetésé-
nek hâtterét ismerteti. Elmondja, hogyan készult Erdélybe
ot kongresszusi képviselô és hogyan akadâlyozta meg azok
bejutâsât a roman kormâny. Egy eljutott kôzulûk a hatârig,
de ott olyan tortùrâban részesult, amely minden itthoni meg-



gyôzésnél beszédesebben bizonyi'totta be neki, hogy mind Ma-
gyarorszâgon, mind Româniâban szornyû a helyzet, a ncp sze-
génységben és elnyomâsban él, a rendôrâllam ma is megvan,
stb. Mindebben pedig a lényeg az, hogy nem magyar, hanem
amerikai mondja és bizonyitja ezt. Éppen ezért nem tartja
bajnak, ha a képviselô elmegy mâs eurôpai rabnépek itteni
csoportjainak iinnepségeire és ott elmondja a maga meggyôzô-
dését. Bizonyos, hogy ezeknek a csoportoknak megvan a ma-
guk sajâtos elképzelésuk, de ne felejtsiik el, hogy a kelet-
kozépeurôpai talajban gyôkerezô elképzelések (koncepciôk)
még mindig kozelebb âllnak a magyar elképzeléshez, mint
a legtôbb amerikai képviselô elképzelése.

Végiil az Amerikai Magyar Szôvetség kûliigyi bizottsâgâ-
val kapcsolatban kijelenti, hogy azt ô nem tekinti agy-troszt-
nek, tagjait sem tartja csalhatatlanoknak, ezért arra kér min-
denkit, akinek van kiilpolitikai elgondolâsa és szakértelme,
csatlakozzék a bizottsâg munkâjâhoz, hogy az minél szélesebb-
kôru és minél eredményesebb lehessen.

☆ ☆ ☆

Bertalan Kàlmàn tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
a hozzâszôlâsokért és az elôadô vâlaszâért, majd feikéri Gyé-
kényesi Gy. Lâszlô volt magyar iskolaigazgatôt, hogy a ta
nâcskozâsi elnôk tisztét vegye ât tôle.

Gyékényesi Gy. Làszto tanâcskozâsi elnôk felkérésére Nà-
das Jânos dr. elmondja, milyen meggondolâs vezette az Allan-
dô Titkârsâgot, amikor a szomszéd népek emigrâciôival valô
barâtsâg kérdését a Magyar Talâlkozô napirendjére tûzte.
A gondolât évek ôta érlelôdôtt mâr, amikor a felkért elôadô,
Csendes Jôzsef dr., târsaival egyiitt megkezdte a Lengyel—Ma
gyar Szôvetség szervezését s ennek sorân levelezô kapcsolat-
ba keriilt az Âllandô Titkârsâg vezetôjével és tôbbi tagjâval
is. Atôbbszôrôs levélvâltâs arrôl gyôzôtt meg bennûnket, hogy
a kérdés ismertetése a nyilvânossâggal a dunamedencei ma
gyar jôvô kimunkâlâsa szempontjâbôl nemcsak idôszerû, ha
nem sziikséges és hasznos is. Kôzben a szervezô munka siker-
rel jârt és felkért elôadônkban ma mâr a Lengyel—Magyar
Szôvetség elnôkét ûdvôzôlhetjiik.

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk ezutân feikéri
Csendes Jôzsef dr. egyetemi tanârt elôadâsânak megtartâsâra.



BARÂTSÂGUNK A SZOMSZÉD NÉPEKKEL

LENGYEL—MAGYAR SZÔVETSEG

Csendes Jôzsef dr. elôadô nem kîvân a târgykôr elsô felé-
vel foglalkozni. Rôgton a Lengyel—Magyar Szôvetség (és nem
Târsasâg) ismertetésével kezdi.l 10 éwel ezelôtt: 1956-banama-
gyarsâg megelégelve a moszkovita helytartôk kizsâkmânyo-
lâsât, pârnapos kemény kûzdelemmel elsôporte az idegen
zsarnokokat szâllâscsinâlôikkal, a magyar nép âralôival
egyûtt. A pesti és vidéki fiatalsâg utat mutatott a jobb és
szebb jôvô felé. Szavât megértették az orszâg hatârain tùl Po-
zsonyban, a Székelyfôldon és tâvoli messze orszâgokban is
felcsillant a szemiink: "Magyarorszâg nem volt, hanem lesz!

A "csak" életét és vérét felajânlani tudô kisember lel-
kesedése és hazaszeretete azonban nem elegendô egy orszâg
megmentéséhez. Hosszabb kimenetelû harchoz, tâvolabb né-
zô orszâgépîtô politikâhoz mâs is kell, mint leikesedés. Âldo-
zatvâllalô, lelkiismeretes vezetôk és szervezett, megbizhatô
munkatârsak kellenek. Ismeretség, politikai ôsszekôttetés és
pénz is kell.

1956-ban mindebbôl, sajnos, csak a lelkesedes volt meg,
s talân valami pénz. Nem voltak megfelelô vezetôk! Azok,

akikrôl azt hittûk, hogy a "pesti srâcok" példâjât kôvetve —
ha kell, még "egzisztenciâjukat" is kockâra teszik, azok a ve
zetôk az emigrâciôban csak egymâssal veszekedô csoportokat
tudtak létrehozni, vagy megalkuvô kijelentésekig merészked-
tek el âltalâban.

A pesti utcâkon és a termô magyar fôldeken testvéreink
megtették a magukét, az emigrâciô azonban a jô szândékot
leszâmitva — csiifosan megbukott!

Washingtonban és mâsutt élô emigrâciôs nagysâgokrôl ki-

1. Csendes Jôzsef dr. elôadâsânak lényege nyomtatâsban
is megjelent a "Lengyel—Magyar Szôvetség. Mit akarunk?
cimmel ^Yinnipegben (Man. Canada), 1956-ban kiadott 50 ol-
dalas tâjékoztatô 5—9. oldalan. Az itt kôzôlt szôveg azzal
majdnem teljesen azonos. (A szerkesztô.)



deriilt, hogy ôk éppen olyan fizetett bâbjai egy idegen hata-
lomnak, mint a pesti moszkovitâk, vagy pedig politikai szél-
Mmosok, akiket bizonyos kôrôk felfûjtak, mint ideig-ôrâig
lâtvânyos léggômbôt.

1965-ben a hazai helyzet sokban emlékeztet a 10 év elôtti-
re. A hatalom urai vesztûket érezve halâlfélelmiikben a "bol-

se-vita" mâmorba menekiiltek. A titkos rendôrség idegesen
tartôztat le mindenkit, akinek nincs barâtsâgos mosoly az
arcân. Az ârak emelkednek. A bérek csôkkennek. Nô a mun-
kanélkùliség. És nincs gyerek.

Mi értelme van ilyen életnek?

Az emigrâciônak az egyéni boldogulâs keresésén kiviil na-
gyobb, nemesebb, hozzâ méltôbb feladata is van: segîteni,
menteni szerencsétien véreit "ahogy lehet", ha mâr sorsko-
zôsséget velûk nem is kivân, vagy nem is tud vâllaini ott a
Kârpâtok aljân. Az emigrâciônak fel kell késziilnie arra a
napra, amikor oktôber 23. tizenegyedszer tûnik elénk a nap-
târban.

Az emigrâciônak jôvâ kell tennie az elsô oktôber 23-ât.
Nem azzai, hogy évenkint egyszer évfordulôkkal iinnepeljûk
emlékét és gyâszoljuk a hôsi halottakat s a rokkant élôket,
az ârvâkat, az ôzvegyeket és az eihullottakat, hanem azzal,
hogy teszûnk értiik valamit. Valamit? Mindent, hogy oktôber
23. Budapesten a szabadsâg, fiiggetlenség és nemzeti ontudat-
ra ébredés szellemében legyen megunnepelve a tizedik évfor-
dulôn.

Ez az elgondolâs vezette az elôadôt és néhâny târsât, ami
kor két éve ôsszeâlltak, hogy tegyenek valamit hazânkért, né-
piinkért, fajtânkért s hogy az emigrâciô szégyenét is lemos-
sâk. Rôviden felvâzoltâk a leendô Magyarorszâg kiil- és târ-
sadalmi, kultûrâlis programjât. Munkâjuk kozben barâtok
utân is néztek.

1964. karâcsonyân hetuk alâirâsâval megjelent egy felhf-
vâs Varsà—Budapest—Zâgrâb cimmel, melyben egy észak-dé-
li — Nyugat- és Kelet-Eurôpa kozé ékelt, politikailag és kato-
nailag egyik blokkhoz sem tartozô — zôna létesitését java-
soltâk. A felhivâsra a szomszéd népek is felfigyeltek és pâr



hônap mulva mâr meg is induit a târgyalâs a lengyelekkel
szorosabb egyûttmûkbdés kiépitésére — egyelôre az emig-
râcioban.

1965. oktôber 2-ân megalakult a Lengyel—Magyar Szovet-
ség. Még ugyanabban az évben tôbb mint szâz nemzetiségi
vezetô és kikiildott jelenlétében és azok tényleges részvételé-
vel elutasitottâk a kommunizmust, mint gazdasâgi, politikai
vagy târsadalmi rendszert és a vilâg sorsât intézô hatalmak
tudomâsàra hoztâk, hogy amig a csatlôs orszâgok nem rendel-
keznek szabadon sajât sorsuk felôl, addig tartôs béke nem
lesz még annyira propagâlt "békés koegzisztencia erôltetése
esetén sem.

Végre cselekedni kell!
A kisember lelkesedése és hazaszeretete ma is olyan, mint

tiz évvel ezelôtt volt. Sajnos, az ùn. vezetôk sem sokat vâl-
toztak. Az elôadô és târsai a lelkesedô, hazaszeretô, a Kârpâ-
tok olébe visszavâgyô kisemberekhez szôlnak elsôsorban.
Azokhoz, akik râjôttek az idegenben, hogy a magyarsâgot le-
vetni nem lehet. Mert ezeknek sorainkban van a helyuk.

Hogy politikai sûlyuk gyarapodjék, tomegre, sokezer tag-
ra van szûkséguk. Ma szâmokra épitett demokratikus môdsze-
rekkel lehet és kell szavunknak sûlyt adni. Ma az eredmények
szâmitanak. A jovôre valô felkészulés, nem pedig a mùlton
valô râgôdâs a fontos. Az ô szemùk a kis bolcsok ezrem, szaz-
ezrein és milliôin van. Ezért az amerikai életszinvonal Kârpâ-
tokig is elérô magyar megfelelôjéért dolgoznak. De ennel is
tobbet akarnak: "Magyarorszâg nem volt, hanem lesz!"

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Ldszlà tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
Csendes Jbzsef dr. elôadâsâért, majd a târgykôrhôz hozzâ-
szôlni szândékozôkat kéri fel a vitâban valô részvételre.

HOZZÂSZÔLÂSOK

CSENDES JÔZSEF DR. ELÔADÂSÂHOZ

Nâdas Jânos dr. szerint nekiink a szabadsâgot megalkuvâs
nélkiil kell hirdetniink és kôvetelnunk nemcsak Magyarorszâg,
hanem a Vasfuggony môgé kényszeritett mmden mas nep sza-
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mâra is. Ez egymagâban véve elég lehetne a barâtsâghoz. A
baj azonban ott van, hogy — mint valamikor Teleki Pal grof
mondta — mi ezer év tâvlatânak szemszôgébôl nézzuk a dol-

gokat, az utôdâllamok fiai pedig legfeljebb 40 éves friss, fiatal,
rendkiviil intranzigens âllâspontot vallanak. Az ebbôl szâr-
mazô nehézségeket a hozzâszôlô egész sor gyakorlati példâval
mutâtja ki. A szomszéd népekkel valô barâtkozâs l'gy egyelôre
csak személyekre szôlôan, egyéni kapcsolatok révén lehetsé-
ges. De megitélése szerint ezen az alapon is el kellene a dolgot
kezdeni, bar pillanatnyilag az egyetien jârhatô ûtnak azt a
megoldâst lâtnâ, hogy a nemzetkozileg vegyes hâzassâgban
élôkbôl alakitsunk magyar—tôt, magyar—roman, stb. barâti
kôrôket.

Vasvâri Zoltàn emigrâciôs kisebbség-politikai tapasztala-
tai alapjân széleskôrû és igen alapos âttekintést nyûjt a ma-
gyarsâg kûlpolitikai helyzetérôl. Kûlônôsen hangsûlyozza, hogy
a magyarsâg jelenleg tôrténelmi elhivatottsâgâval merôben el-
lentétes, természetellenesen râkényszeritett szovetség-rend-
szerbe tartozik, amelynek tagjai Lengyel-, Cseh-, Kelet-Német-
orszâg, România, Bulgâria, a Szovjetuniô, sot még Kiilsô-Mon-
gôlia is. Ez a szôvetség-rendszer naprôl-napra ûjabb és ùjabb
tragikus bilincset ver magyarsâgunkra, mert az orszâgot gaz-
dasâgilag mind jobban kiszolgâltatja keleti szomszédainak s
ezâltal nemcsak a magyar gazdasâgi fej Iodés természetes
irânvât torzftja el, hanem idôtâllô és hivatâsunknak megfelelô
kiilpolitikânk lényegét is veszélyezteti. A sziâv hegemônia eb-
ben a szôvetség-rendszerben sôtét, fenyegetô ârnyék gyanânt
borult a kiszolgâltatott magyarsâg fôlé. Amagyarsâg helye nem
itt van. 1921-bôl idézia magyar nemzetgyûlés 198. ulésének nap-
lôja alapjân Bleysf miniszter megâllapitâsât; nekiink nincs
és nem is lehet mâs barâtunk, mint a Német Birodalom. Hang
sûlyozza, hogy ma nem csinâlhatunk német orientâciôt, de
ûgyelniink kell arra, hogy abban a pillanatban, amikor Ma-
gyarorszâg elôtt a természetes boldogulâs ùtja megnyilik, ez
az ùt ne legyen eltorlaszolva. És ûgyelniink kell arra is, hogy
az a bizonyos tôrténelmi pillanat necsak minket talâljon el-
kôtelezettség nélkûl, tôrténelmi hivatâsunkhoz valô hûség-
ben, hanem a tôlunk Trianonban elszakitott magyar, német,
tôt, rutén, horvât, vend és mâs testvéreinket is. Wilson hir-



hedt 14 pontjâbôl ugyanis kettô mindenesetre eleven tôrté-
nelmi erô maradt: a népek onrendelkezési joga és a nemzeti
kisebbség joga. A mùltban ez a két elv is rombolt. A jôvôben
azonban épithetûnk velûk. Nem szabad ugyanis elfelejtenûnk,
hogy nemcsak a magyart, hanem tôt, német, rutén testvérein-
ket is einyomtâk és elnyomjâk. Nekik is kijâr a magyar ol-
talom és védelem. Ha nem is a vér és a nyelv, hât az igazsâg
és a hûség, a lélek jogân. És nekiink be kell bizonyltanunk,
hogy az ô faji, nyelvi, politikai és kultûrâlis elnyomatâsuk
nekiink éppen ûgy fâj, mint a magyarsàg elnyomatâsa.

Végeredményben helyesli, ha az elôadô târsadalmi vona-
lon kiépit a lengyelekkel egy barâtsâgos kapcsolatot, ebbôl
a târsadalmi kapcsolatbôl azonban politikât nem kezdemé-
nyezhetûnk, mert ez a politika Eurôpa jôvôjében szâmunkra
nem lehet elônyos.

Fazcikas Ferenc igen érdekesnek talâlja, hogy eddig mind
a hârom elôadô szakitott a magyar emigrâciôs politika meg-
merevedett nézeteivel. Az elôadôk megâllapitâsait a kôvetkezô
pontokban sûriti ôssze: 1. Isteni végzés alapjân vagyunk rna-
gyarok, ennek kôvetkeztében magyarsâgunkat az emigrâciô-
ban sem vetkôzhetjuk le. 2. A Kârpât-medencében ^élô
— szétszaggatott — 14 milliônyi magyarsàg torténelmének
talân legsûlyosabb vâlsâgâba keriilt: a halâl-vonal alâ, ami-
kor 1965-ben az élveszûletések szâma kevesebb lett, mint a ha-
lâlozâsok szâma. 3. A magyar emigrâciô olyan âltalânos szét-
esettségben van, hogy rôvidesen mind a hârom nemzedék
kônnyen felmorzsolôdhatik. 4. A nemzeti alapon âllô emigrâ
ciô még munkakôzôsséget sem tudott alakftani. 5. A remény-
telenség az 1956-os emigrânsokat is hatalmâba keritette. 6.
Emigrâciôs csùcs-szervezet létesitése nem sikeriilt. 7. Az emig
râciôs mozgalmak vezetôi olyan erkôlcsi tekintéllyel rendel-
kezô, demokratikus alapon âllô, mâr meglévô szervezetet ke-
restek, amelj' alkalmas lehet az emigrâciô sokrétû feladatai-
nak tervszerû ôsszehangolâsâra. 8. Az 1965. oktôber 15-én és
tizenhatodikân Cleveland-ben megrendezett kongresszus hatâ-
rozatai utân az Amerikai Magyar Szovetség lâtszik legalkalma-
sabbnak arra, hogy az elôzô pontban érintett feladatot siker-
rel megoldja.



Az emigrâciô egyik legsûrgôsebb feladata kétségtelenûl a
kiilpolitikai magatartâs alapelveinek meghatârozâsa. A hoz-
zâszôlô szerint ennek elôfeltétele, hogy az emigrdciôs magyar-
sâg vagy az ezeréves szentistvâni magyar birodalom egységé-
nek alapjân âlljon, vagy pedig legalâbb a Kârpât-medencében
élô 14 milliô magyar szabadsâgânak osztatlanul egységes és
igazsâgos biztosi'tâsât kovetelje. Ilyen alapon meriilhet csak
fel a kérdés, hogy az emigrâciôs magyarsâg egyedei, csoport-
jai vagy mâs szervezetei létesîtsenek-e a Kârpât-medencében
élô mâs nemzetiségekkel, vagy a Kârpât-medencével szomszé-
dos teriileteken élô népekkel — természetesen azok emigrâ-
ciôin keresztiil — barâti kapcsolatokat, esetleg szovetségeket.
Tovâbbi kérdés; folytasson-e kulpolitikai természetû megbe-
széléseket és kôssôn-e esetleges megâllapodâsokat?

A hozzâszôlô szerint a barâti kapcsolatok keresése és a
megbeszélések folytatâsa a Kârpât-medencében élô népek,
nemzetiségek egyedeivel és csoportjaival: parancsolô szukség-
szsrûség. Aboi ezeknek a népeknek vezetôi talâlkoznak, ne-
kûnk is ott kell lennunk. Ha ezek kôzt halâlos ellenségeink
vannak, akkor annâl inkâbb ott kell lennunk. Véleménye sze
rint a barâti kapcsolatokat az elôbb leszogezett elvi âllâspon-
ton bârki keresheti és a megbeszéléseket is bârki folj'tathat-
ja mindaddig, amfg az a magyarsâg jogainak ûjabb — nyilt,
vagy burkolt, hallgatôlagos — feladâsâhoz nem vezethet. Ed-
dig a hatârig azonban — szerinte — bârki és bârmelyik cso-
port, szervezet kiépithet akâr helyi, akâr orszâgos viszony-
latban és akâr kétoldali, akâr tôbboldalû barâti kapcsolato
kat. — A megâllapodâsok tekintetében a hozzâszôlô vâlasza
mâr a leghatârozottabb nem minden olyan vonatkozâsban,
amely a magyar nemzet felségjogainak gyakorlâsâval fugg
ôssze. Kôthetô azonban — véleménye szerint — megâllapodâs:
1. a kommunizmus ellen folytatott kiizdelemre, 2. a pânszlâviz-
mus tôrekvéseinek kikiiszôbôlésére és 3. az utôdâllamok meg-
szûntetésére nézve.

Ft. Mihâlyi Gilbert dr. a barâtsâgos magatartâst azok
irânt és a megbeszélések lolytatâsât azokkal, akikkel egyiitt
éliink, elkerûlhetetlen szukségszerûségnek minôsiti. Mâr pe
dig a Kârpât-medencében a magyarsâgnak tovâbb is egyiitt



kell élnie az ottani nemzetiségekkel, valamint a szomszéd né-
pekkel. Ebbôl a meggondolésbôl eredôen ôrômmel ûdvbzli
a lengyel—magyar kapcsolatok kiépîtésére irân3ailô kezdemé-
nyezést is. Csak arra kell gondosan iigyelni, hogy az valami-
lyen politikai elkôtelezettséget ne vonjon maga utân. Az a
munka, amelj're az elôadô târsaival egyiitt vâllalkozott, rend-
kiviil nehéz, ezért szakértelemmel és hosszabb gyakorlat ta-
pasztalaival is rendelkezô minél tôbb magyar bevonâsât sûr-
geti. A jog, a magj'ar iigy és az eredményesség érdekében azt
kéri, ne maradjon a kezdeményezés helyi jellegû, mert ha az
marad, hiâba adja meg a magj'ar emigrâcio az elôadônak azt
az egy évi turelrai haladékot, amelyet korâbban kért, az ered-
mény akkor sem lesz tôbb. Ne kôssûk le magunkat, de târ-
gyaljunk, mert enélkûl nincs remény a holnapi Kârpât-me-
dencei boldogsâghoz és szebb magyar jôvôhôz.

Lôte Pâl dr. nagy ôrômmel iidvôzli a Lengyel—Magyar
Szôvetséget, mert igen fontosnak tartja, hogy a lengyelekkel
a legszorosabban egyûttmûkôdjûnk. Fontes ez nemcsak az ott-
honi jôvôt illetôen, hanem emigrâciôs életûnk szempontjâbôl
is. Cleveland-ben pl. a nemzetiségek szorosabb eg5dittmûkôdé-
sének kiépitése terén a lengyelek haladnak az élen. Utal még
bizonyos helyi lengyel—magj'ar kapcsolatokra, amelyeket jô
lenne szorosabbra fûzni. Egyébként a szomszédnépek emigrâ-
ciôival és a nemzetiségekkel valô egyiittmûkôdést elvi alapon
és âltalânossâgban is helyesnek tartja, de az a véleménye, hog\
a kôzôttiink és kôztûk kiépûlô barâtsâgnak nem âl-csoporto-
kon, hanem valôsâgos szervezeteken keresztiil kell kiépiilnie.
A hozzâszôlô végiil bejelenti, hogy Washingtonban nagy tûn-
tetés folyik a Fehér Hâz elôtt az elnôk vietnami politikâja
ellen. Felvonult azonban egy mâsik csoport is kôztiik a
szabadsâgharcosokkal —, amelyik az elnôk vietnami politi
kâja mellett tûntet. A Szabadsâgharcos Szôvetség ilyenértel-
mû tâviratot is kiildôtt az elnôknek.

Szàz Zoltàn dr. a lengyel—német ellentéteket vilâgltja
meg részletes és szakszerûen csoportositott adatokkal, majd
az elôadô és Vasvdri Zoltàn ellentétes koncepciôjât ismerte-
ti tôrténeti alapon, végiil arra mutât râ, hogy a lengyelekkel
valô barâtsâgunknak milyen jelenlegi és jôvôbeli gj '̂akorlati



elônyei lehetnek, ha tudatosîtjuk, hogj' a lengyel—magyar ba-
râtsâgnak messzire visszanyùlô torténelmi talaja van és ha
azt nem akarjuk kizârôlagossâ tenni. Szerinte a legfontosabb,
hogy mindig a magyar érdekeket nézzûk. Lôte Pdl bejelenté-
sével kapcsolatban jônak lâtnâ, ha a Magj'ar Talâlkozô is kiil-
dene tâviratot az elnbknek, akit fôként az értelmiségi elemek.
tâmadnak vietnami politikâja miatt, itt pedig torténetesen
tanârok, irôk, ùjsâgirôk és mâs értelmiségiek vannak jelen.
Javaslatât a jelenlévôk egyhangùan elfogadjâk. Ennek meg-
felelôen az ôtodik Magyar Talâlkozô az alâbbi tâviratot intézi
az Amerikai Egyesiilt Âllamok elnokéhez;

Président Lyndon B. Johnson
\Vhite House

Washington, D. C.

The fifth Hungarian Meeting in Cleveland repre-
senting American Hungarian professors, jotirnal-
ists, writers and intellectuals assembled from the
Eastern and Mid-Western States of the United
States and Canada assures ycu of its wholehearted
support in regard to your valiant defense of free-
dom and national self-determination in Viet Nam
in purstdt of the best traditions of our nation and
calls your attention to the continued servitude of
the Hungarian people in Hungary and in other
States of East Central Europe.

Dr. John Nadas

Secretary Général
1450 Grâce Avenue,

Cleveland, Ohio 44107

Palasics Jânos, a "Coordinating Committee of Nations
under the Communist Yoke elnoke arra mutât râ, hogyan
lehet mâs nemzetiségekkel a legszorosabb és eredményesebb
egyiittmûkôdést kifejteni. Elmondja, hogya bolgâr, dunai svâb,
észt, horvât, lett, lengyel, litvân, macedôn, rutén, szlovâk és
szlovén nemzetiségekbôl ôsszetevôdô bizottsâg nem beszél
hatârokrôl, csak népekrôl. Csendesen dolgozik, de sikerrel
végzi munkâjât. Az ùj honositâsi torvény tôbb alapvetô ren-



delkezése pl. ettôl a bizottsâgtôl szârmazik. Mindez azt bizo-
nyitja, bogy az egyiittmûkôdésre mâs nemzetiségekkel van
lehetôség, csak meg kell talâini annak môdjât. Megemliti még,
hogy a szervezetet vitéz Kovâcs Gytila altâbornagy hivta élet-
re, ô volt annak elnoke is, akit a hozzâszôlô annak halâla utân
kovetett ebben a tisztségben a tôbbi nemzetiség képviselôinek
egyhangû bizalma folytân. Rôviden kitér még a magyarsâg po
litikai erejének kérdésére. Példâkkal igazolja, hogy amig a ma
gyarsâg clevelandi vonatkozâsban egy tômbben lakott, politi-
kai szerepe sokkal nagyobb volt, mint azôta, amiôta szétszo-
rôdott. Akkor még az Egyesult Âllamok elnoke is eljott egy
magyar iinnepélyre, ma viszont a magyar egyhâzak és isko-
lâk fenntartâsa is egyre kérdésesebbé vâlik.

Vudy Jôzsef részletesen foglalkozik az elôadô târgykoré-
nek egyes kérdéseivel, kitér Szâz Zoltân dr. vâlaszânak egyes
kitételeire, véglil néhâny hozzâszôlô megâllapitâsaihoz fuz ész-
revételeket, ad kiegészitô magyarâzatokat. Azt szeretné, ha a
részletkérdésekben mutatkozô eltérések môgôtt mindig az
igazsâg azonos gyôkerét és a kiilônbôzô utak-môdok végén a
kozôs magyar célt lâtnânk valamennyien.

Homonnay Elemér nem az elôadâshoz magâhoz, hanem
annak târgykôréhez kivân hozzâszôlni, miutân az elôadâs idô-
pontjânak megvâltozâsa kôvetkeztében azt hallgatni nem tud-
ta. Szerinte a magyar—lengyel barâtsâg valôban a két nép lel-
kiségébôl fakad. Évszâzados tôrténelmi hagyomânyokra, ko
zôs tôrténelmi emlékekre tâmaszkodik. Hogy népeink kôzôtt
a tôrténelem sorân soha nem meriilt fel komoly ellentét, en-
nek mégis nagyi'észt az az oka, hogy orszâgainkat a Kârpâtok
vonulata nemcsak fôldrajzilag, de geopolitikailag is élesen el-
vâlasztotta. Ezt a tényt nem szabad figyelmen kfviil hagynunk
jôvô eurôpai elgondolâsaink kialakitâsa sorân sem. Népeink
barâtsâgânak megvan a maga Eurôpa-épitô jelentôsége, de
csak akkor, ha a Nyugatra tâmaszkodik s a népeinket kô-
zôsen fenyegetô keleti veszéllyel szemben jelent ôsszefogâst.

Az Odera—Neisse problémât a lengyeleknek és a néme-
teknek kôzôs egyetértéssel kell megoldaniuk. Ez kizârôlag az
ô ûgyiik. Ebben a kérdésben mi sem pro, sem kontra nem
foglalhatunk âllâst. Mint a lengyelek barâtai természetesen



ôhajtjuk, hogy ez a kérdés mindkét népet kielégi'tô môdon, az
eurôpai ôsszefogâs jegj'ében nyerjen megoldâst.

A magyar emigrâciô semmi kdriilmények kôzôtt sem tâ-
mogathatja a varsôi kommunista kormâny németellenes po-
litikâjât, ameh'et végeredményben a Szovjetuniô kényszerîtett
a lengyel népre Kelet-Lengyelorszâg elszakîtâsâval s kelet-né-
met teriileteknek Lengyelorszâghoz valô csatolâsâval. De nem
tâmogatbatjuk a kommunista lengyel kormâny Kozép- és Dél-
kelet-Eurôpa semlegesîtésére irânyulô politikâjât sem, mert
ez végeredményben a Szovjetuniô érdekeit szolgâlja és semmi
lehetôséget nem nyujt arra, hogj' a "semleges" orszâgok valô-
ban a maguk lâbâra âlljanak. Ez a "semlegesség" a Szovjet-
imiôra kivân tâmaszkodni s csupân a Nyugattal szemben ki-
vânja megvédeni "semlegességét".

Éppen ezért feltétlenlil sziikségesnek tartjuk, hogy a most
megalakult Lengyel—Magyar Szôvetség tartsa tâvol magât
a Szovjetuniô sugallta elgondolâsok propagâlâsâtôl és tevé-
kenységét kizârôlagosan kultûrâlis sikon a magyar—lengyel
barâtsâg hagyomânyainak âpolâsâra korlâtozza. Ez a kultti-
râlis munka amerikai si'kon hatékonyan kôzrejâtszhatik a ma
gyar—lengyel ôsszefogâs, kôzôs âllâsfoglalâs kialakitâsâhoz s
adandô esetben pozitiv tényezôje lehet az eurôpai kibontako-
zâsnak is.

Érdekeink keleten azonosak a lengyelek érdekeivel. Nem-
csak a Szovjetuniôval szemben, hanem a kommunista Szov
jetuniô esetleges bukâsa utân a Moszkva helyébe lépni kivânô
nagvukrân hatalmi elgondolâsokkal szemben is. Kârpâtalja
és Galicia a kozos érdekteriileteink. A Lengyel—Magyar Szô
vetség hatékonyan kôzrejâtszhatik, hogy a magyar és lengyel
emigrâciô arra hivatott politikai szervezetei ezekben a kérdé-
sekben ôsszehangoljâk tevékenységiiket.

Ha a Lengyel—Magyar Szôvetség ilyen értelemben dolgo-
zik, akkor a magyar emigrâciô legszélesebb rétegeinek tâmo-
gatâsâra szâmithat, kiilônben az elôadô aligha szâmithat az
âltala kért egy évi tiirelmi idôre, hiszen az emigrâciôs magyar
sajtônak legfôbb feladata ôrkôdni azon, hogy minden szer-
vezet, minden egyéni kezdeményezés a maga môdjân és he-
lyén az orszâg és népunk egyetemes érdekeit szolgâlja.



Ivâni Zoltân âltalânossâgban helytelenit minden olyan el-
gondolâst, amely a magyarsâgot egyetlen orszâghoz kivânja
kapcsolni. Kûlônosképpen vonatkozik ez Lengyelorszâgra,
amely ma még maga sem tudja, hogy végeredményben hovâ
tartozik a jovôben. Csak arra szeretne utalni, hogy nekûnk év-
szâzadokban kell gondolkoznunk, tehât igen messze elôre-

lâtôknak kell lennûnk.

Marias Ferenc a magyar életet, benne az emigrâciô életét

is, a szivârvânyhoz hasonh'tja. A Lengj'el—Magyar Szbvetség
— felfogâsa szerint — ennek a szivârvânj'nak egyik szmfoltja,
amely nélkiil a magyar élet nem lenne teljes. Ha a Len-
gyel—Magyar Szbvetség igy fogja fel a maga munkâjât, akkor
igen hasznos szolgâlatokat tud tenni magyarsâgunknak. Meg
kell azonban mondania, hogy minden hasonlô kezdeményezés
eredményessége azon fordul meg, hogy azt mennyiben tudja
tôliânk âtvenni az ifjùsâg. A tovâbbiakban részletesen kifejti,
mi mindent kellene tenniink ifjûsâgunk megmentése érdeké-
ben. Hangsùlyozza, hogy az ifjùsâgot nem lehet beverni a ma
gyar életbe. Azt abba bele kell nevelni. Ehhez a feladathoz
azonban operâciôs bâzisra van sziikség. Ezért vett a Clevelan-
di Magyar Athletikai Club hâzat, hogy legyen hely az ifjùsâg
mindenirânyù tevékenységének bsszpontositâsâra.

Csendes Jôzsef dr. elôadô vâlaszol a vita folyamân felme-

ri-ilt kérdésekre. Leszbgezi, hogy a Lengyel—Magyar Szbvetség
kiilpolitikai természetû megbeszélésekkel, târgyalâsokkal nem
kivân foglalkozni. Ilyenirânyu âllâsfoglalâsoktôl még negativ
értelemben is tartôzkodik, mert az érdekeltek mâr ilyenekbôl
is olvan kbvetkeztetéseket vonhatnânak le, amilyenekre valô-
jâban semmi alap nincs. Sorra veszi az egyes problémâkat, ki-
elégitô és megnyugtatb felvilâgitâsokat nyûjt, majd a Len
gyel Magyar Szbvetség munkatervébôl mond el példaszerû
részleteket, amelyek végiil is âltalânos megnyugvâst keltenek.

Gyékénvesi Gy. Làszlô tanâcskozâsi elnbk a vita lezârâsa
utân a Lengyel—Magyar Szbvetség kérdését jellegzetesen
emigrâciôs kérdésnek minôsiti. A Szbvetség mûkbdését hasz-
nosnak és szùkségesnek tartja, mert Lengyelorszâg Magyar-
orszâg mellett az egyetlen tbrténelmi egzisztencia, amelyet
mint pozitivumot mindenkor oda lehet tenni a târgyalô asz-



taira Magyarorszâg mellé, mert mind a két orszâg ugyanazt
a hivatâst tôltôtte be az évszâzadok folyamân a kereszténység
kiépi'tésében és védelmében. A két nép egymâsra utaltsâga te-
hât tôrténelmi vaiôsâg, nemcsak az emigrâciôs âlmodozâs
eredménye. De fontosnak tartja a Lengyel—Magyar Szovetség
munkâjât azért is, mert ezideig ez az egyetlen szomszéd nép,
amely hajlandô velûnk pozitîv kapcsolatokat létesiteni. Ez a
munka kezdeményezô kiindulâsi pont lehet a tobbi szomszéd
nép és kârpâtmedencei nemzetiség felé is. Kiildnosebb meg-
egyezésre a két nép emigrâciôja kozôtt — szerinte — nincs is
szûkség, elég, ha kôlcsônôsen egyetért abban, hogy a térség
ùjrarendezése elkeriilhetetleniil szûkséges.

Mind az elôadônak, mind a hozzâszôlôknak kôszonetet

mond és felkéri Vasvâri Zoltânt, az Amerikai Magyar Lôvész
Egylet elnôkét s az Amerikai Magyar Szovetség alelnokét, elô-
adâsânak megtartâsâra.

MAGYAR NEVELÉSUGYUNK FEJLESZÏÉSE
AZ IFJÛSÂG PROBLÉMAI

Vasvâri Zoltân elôadô ùgy érzi, szokatlanul nehéz feladat-
ra vâllalkozik. Az emigraciô ugyanis a legkûlônbozôbb termé-
szetû kérdésekkel foglaikozik, de legégetôbb problémâjârôl,
az ifjùsâgrôl legszivesebben elfeledkezik. Pedig minden torek-
vése kârbavész, ha nem lesz ùjabb nemzedék, amelyik a ma
gyar emigraciô gondjait, nemes tôrekvéseit âtveszi és majd
megvaiôsitja. Az elôadô a szumir ôskultûrâig visszamenô tôr
ténelmi példâk hosszû sorâval mutâtja ki, hogy az emberi
haladâs tulajdonképpen azzal kezdôdôtt és ùgy folytatôdott,
hogy a csalâdi kôtelékeken keresztiil a szùlôk elgondolâsait
a gyermekek valôsitottâk meg. îgy lett minden emberi kôzôs-
ségben, minden kultùrâban és minden ôkori vâros-âllamban
az ifjûsâg a jovô zàloga. De nekiink, magyaroknak, nem kell
mâs népek régmùlt példâibôl meriteniink. Népiink gyermekei
— fiai és leânyai — minden korban példâs hôsiességrôl tettek
tanûbizonysâgot. A magyar ifjûsâg hazaszeretete, hite és em-
bersége a legôsibb kortôl kezdve kozépeurôpai életùnkon ât



mindenkor legendâs. A kotelesség mezején békében és hâborù-
ban egyarânt példâsan megâllta helyét. Ennek igazolâsâra dâ-
lumok egész sorât idézhetné, de csak egyet emlît: 1956. oktô-
ber 23-ât, amikor ifjûsâgunk lângolô lelkesedése felégetett
minden széthûzâst, gyûloletet és onzést. És az ifjûsâg lâng-
lelke megfiatalitotta az oregeket is. Nemcsak otthon, hanem
az emigrâciôban is. Eggyé forrt minden magyar és készen
volt a legelszântabb harcra is. New Yorkban sorozôbizottsâg
mûkodôtt. Azoknak a névjegyzéke, akik ezelôtt a sorozôbizott
sâg elôtt jelentkeztek — ônként, minden râbeszélés nélkûl:
orok bizonysâg marad, hogy fiainkat az emigrâciôban is meg-
tartottuk magyaroknak. A jelentkezôk nem vâllalhattak részt
a harcban, mert a hivatalos szervek nem engedték ôket haza.
De a vilâg ifjûsâga megértette szândékukat és megnyilatko-
zott azoknak az ifjaknak irânyâban, akik a szabadsâg hôsei
lettek. És ekkor tûnt ki, hogy a kommunista mâkonnyal félre-
vezetett, vagy a szabad vilâg dekadenciâjâval elférfiatlanitott
ifjùsâgon kîvul él az a fiatal nemzedék, amelyik megmentheti
a huszadik szâzad becsûletét, Ennek a fiatal nemzedéknek
az élén pedig a szabadsâgharcos magyar ifjûsâg âllott. Né-
piink megtette kôtelességét. És ezzel — ifjûsâgân keresztûl
a mi népûnk vetitette az égre az emberiség ûjabb reménysu-
garât. A novemberi halotti gyertyâk dermesztô lângjât ez a re-
ménysugâr a koporsôk kôrûl is tûlragyogta.

Igaz-e, hogy azôta koporsôvâ vâltozik az édesanyâk oie?
Igaz-e, hogy a szolgarendszer magzatgyilkos kése villog a Du-
na—Tisza tâjân? Bârmennyire hihetetlenul hangzik is: mindez
igaz. És mi mâr nem mai ônmagunkért, hanem holnapi utô-
dainkért aggôdunk. Megrémûlt szemiink elôre lâtja a besze-
gezett ajtajû laktanyâkat, az einéptelenedett mûhelyeket, az
dsi iskolâk néma falait, amelyek kôzt halott diâkok szellem-
hangja hiv bennûnket. S nincs vâlasz, mert az ifjûsâg, amely-
nek kezébôl a kôzônyos âlnoksâg kiverte a fegyvert, nem akar
ûjabb ifjûsâgot. A vilâg ifjûsâga pedig, amely oly lelkesen
tiintetett a szabadsâg hôsei mellett, eszeveszett kûlônckôdé-
sekben tombolja ki magât.

Amikor mindezt lâtjuk, ôszintén meg kell mondanunk,
hogy mi magunk sem vagyunk makula nélkuliek. Elfelejtet-



tiik megszervezni a jovendôt, ifjûsâgunkat, amely ma otthon
is, a szabad vilâgban is egészen mâs képet mutât, mint a ma
gyar szabadsâgharc idején mutatott. Ez azonban a mi bûniink,
mert a szabadsâg és jôlét fellegvâraiban nem vagyunk elég bâ-
tor ôrzôi gyermekeink magyar szellemù nevelésének.

Magunk is nem egyszer csak immel-âmmal viseljiik ma-
gyarsâgunk bltônyét, pedig az felséges talâr, amelyet Isten
adott rânk, amelyet le nem vethetunk soha. Szembe kell néz-
nûnk tehât felelôsségrinkkel. Le kell szogeznUnk: nincs két-
arcû magyarsâg, nincs kétarcù ifjûsâg és hazânk nem ôhaza,
hanem az egyetlen Magyarorszâg, Tehât Vasfliggônyon, ha-
târokon, tengereken ât a szàmûzott magyar egy az otthoni
magyarsàggal. Ezt hûségûnk szellemében le kell szogeznûnk.
Mi gyûlôljiik a zsarnok bolsevista rendszert, de magyar né-
plinket forrôn szeretjiik. Ezt a szeretetet kell tâbortûzzé fej-
leszteni és e kôré kell ifjiisâgunkat ôsszegyûjteni, hogy fiain-
kat és leânyainkat a vér és lélek ereje kôsse az otthoniak-
hoz. Mert az otthoniak, amiôta a vilâg cserben hagyta ôket,
Isten utân csak rânk, idegenbe szakadt véreikre szâmithat-
nak. Ha az otthon élô ifjûsâg lâtja, hogy az idegenben szûle-
tett fiatalsâg hûsége csorbltatlan, erôt kaphat a mi fiatal-
sâgunktôl, hitet a feltâmadâsban. Ehhez azonban ûjjâ kell
szerveznûnk ifjûsâgunkat. Ne tereljûk ôket idegen népek ol-
vasztô kemencéjébe.

Hosszû szâmûzetésûnk évein ât sok minden akaratunk el-
lenére tôrtént. Sok ifjû elidegenedett tôlûnk. De még mindig
van ifjùsâgunk. Mentsûk meg magunknak. Nem lehetetlen.
Magatartâsunk példâja megmutatja nekik, milyen iratlan ne-
mesi levél a mi magyarsâgunk. Szûntessûk meg az ôhaza—ùj-
haza kettôs szôjâtékât. Oltsuk gyermekeinkbe az egyetlen ma
gyar haza szent fogalmât. Ragadjunk meg minden alkalmat
magyarsâgtudatunk megôrzésére és fokozâsâra. Minden egv-
hâznak, egyesiiletnek és intézménynek ez legyen a legelsô és
legfontosabb feladata. Kiilônôsképpen tâmogassuk azokat a
szervezeteket, amelyek ifjùsâgunk magyarrâ nevelésével fog-
lalkoznak. Mert itt a szâmûzetésben sem mondhatunk le egyet
len magyarrôl sem. Isten és Magyarorszâg elôtt felelôsek va
gyunk minden niagyarért.



Tartsuk meg ifjûsâgunkat a vér kôzosségében. A kôzos
sors varâzsa, a nyelv és a szi'v egjôitemû liiktetése pârvâlasz-
tâsnâl nem hoz idegent a csalâdba, hanem az utôdokban tovâbb
viszi a magyar vér diadalât. Mindezt azonban csak akkor ér-
hetjiik el, ha magyar ôntudatukat magyar jellemmé neveljûk.

Németorszâgban mâr van magyar gimnâzium, de itt csak
szôrvâny eredmény a magyar nyelv oktatâsa. Pedig legragyo-
gôbb eszméink is nyomtalanul eltûnnek, ha nem indîtjuk el
a magyar iskolâk âltalânos mozgalmât. Elsôsorban egyhâzain-
kat kell râbirnunk, hogy iskolâikban ûjitsâk fel, vagy kezdjék
meg a magyar nyelv tanitâsât, mint ahogy a passaici Szent
Istvân egyhâzkôzség tette.

A tovâbbiakban az elôadô elmondja, hogy az Amerikai
Magyar Szovetség az ô vezetésével ifjùsâgi iigyekkel foglal-
kozô bizottsâgot létesitett, amelvnek az elôbbiekben kôrvona-
lazott eszmei célok megvalôsi'tâsa érdekében kész munkater-
ve van.

A bizottsâg tevékenysége 5 részre tagozôdik. Az elsô rész
a cserkészet, az iskolâk és az aprôdok (a lôvészek utânpôtlâsât
biztositô 6—16 éves ifjak) ugyeivel foglalkozik. Ez a nevelô
alosztâly. A mâsodik rész "honvédelem" megjelôléssel az Ame
rikai Magyar Lovész Egyesiilet munkâjât hivatott tâmogatni.
A harmadik rész a sport-versenyek megrendezésére és sport-
versenyzôk edzésére, nevelésére irânyul. A negyedik rész az
egyetemi ifjûsâg megszervezését és magyarsâgtudatânak éb-
rentartâsât célozza. Az ôtôdik rész pedig a magyar munkâs-
ifjùsâg problémâival, megszervezésével igyekszik foglalkozni.

Az elôadô mindegyik feladatkôrt részletesen ismerteti és
példâkkal vilâgitja meg. Szerinte a felsorolt feladatkôrôk ki-
elégitô megoldâsa nélkûl az emigrâciônak nem lesz utânpôt-
lâsa és igy annak minden kultûrâlis, kûl- és katonapolitikai
elgondolâsa semmivé vâlik.

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Ldszlô tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
Vasvâri Zoltân elôadâsâért, majd felkéri Kovâcs Istvân dr.-t,
a Szabadsâgharcos Szovetség kanadai fôtitkârât, elôadâsânak
megtartâsâra.



EMIGRÂCIÔS PROPAGANDÂNK ÉS TENNIVALÔINK

Kovâcs Istvân dr. elôadô a propaganda torténetének és
elméletének rôvid âttekintése utân annak gyakorlali kérdései-
re tér ât. Elôadâsânak ezt a részét azzal kezdi, hogy Titus Li-
vius szerint a rômaiverô Hannibâlt — zâmai dôntô veresége
ellenére — végeredményben nem az ellenség gyôzte le, hanem
batalomrakeriilt karthâgôi honfitârsainak szândékosan fékezô
magatartâsa és féltékenysége.

TJjbôl felmerûlt a kérdés, hogy a biztatô sikerek és jelek
ellenére mi okozta és mi okozza emigrâciônknak az eddi-
gieknél sokkal szélesebb alapokon felépûlô hatékonyabb
egyuttmûkôdésének az akadâlyât, a sok egyhelybentopogâst,
a "majd râériink arra még", vagy a "mâsok ûgyis elvégzik he-
lyettûnk" magatartâst?

Talân az ellenség: Moszkva, vagy annak budapesti ûgy-
nôkei, avagy a karthâgôi helyzethez hasonlôan a beliilrôl fal-
tôrô kosokként fellépôk szândékossâgbôl vagy ostobasâgbôl
akadâlyozô magatartâsa, a vezetés nem megfelelô volta, a szer-
vezetek kôzôtt az ôsszhang és egyùttmûkodés hiânya, szâmos
honfitârsunknak az emigrâciôn beliil is emigrâciôba bûjâsa
vagy mâsoknâl a nemzeti ontudat alacsony szinvonala, a meg
felelô hazafias nevelés hiânya (a Râkosi és Kâdâr korszak-
ban), vagy a nemzeti érdekeket fel nem ismerô rovidlâtôk, ko-
zômbôsek hanyagsâga?

Talân tervszerû és tudomânyosan kidolgozott emigrâciôs
âltalânos politika, annak hadvezetésének és harceljârâsânak
és a megfelelô propagandânak a hiânya?

Talân azért, mert sok helyen a helyi vezetôknek nincs
meg a megfelelô kapcsolata a vezetettekkel?

Talân azért, mert nem volna modem szellemi fegyverként
forgathatô alkalmas ideolôgiânk? Illetve az nem eléggé ismert
és alkalmazott?

Talân azért, mert az emigrâciôban is megôriztûk a târsa-
dalmi osztâly- és mûveltségi kûlônbségeket megtartô vâlasz-
falakat, illetve gyôkértelen helyzetunk ellenére ùjakat emel-
tiink?



Talân azért, mert nincsen olyan meggyôzô erejû propa-
ganda (hîrverési) szervezetiink, amely a magyarsâg felszaba-
dftâsa érdekében megfelelô mukodésre (tiintetések, felvonu-
lâsok rendezésére, sbt.), sot anyagi tâmogatâsra rendszeresen
és âllandôan inditani tudnâ az emigrâciôs magyarsâgot?

Talân azért, mert — sajnos — egyes szervezeteink csak
vezetôségûkben és alapszabâlyaikban léteznek?

A legfôbb cél

Az elôadô azt hiszi, a most emlitettek kdzûl egyik sem
lehet az igazi okozô. Nam becsûlhetjûk le az ellenségnek emig-
râciônkkal szemben alkalmazott "divide et impera" (oszd meg
és uralkodj) szakadatlan gyakorlati kisérleteit.

Tôrténelmûnk jelen szakaszâban fôcélunk mâs nem le
het, mint Magyar Hazânk nemzeti szabadsâgânak és fiigget-
lenségének, azon beliil pedig az egyén szabadsâgânak vissza-
âllîtâsa. Elsôsorban a nagyhatalmak kôzôtt létrejôvô egyez-
ség vagy alkû révén, tehât békés ûton, a lehetô legkevesebb
magyar veszteséggel, ha lehet, e nélkûl is. Nem szabad figyel-
men kîvûl hagynunk, hogj' a nemzetkôzi politikâban vâratla-
nul dontô események is tôrténhetnek, amelyek hozzâvezethet-
nek a magyar kérdés mielôbbi megoldâsâhoz.

Minden mâs cél — pillanatnyilag —, bârmennyire életbe-
vâgô is, csak mâsodiagos lehet. Ha ugyanis az orszâg szabad
lesz, visszatér az emberek hite ônmagukban, alkotôkedviik és
ûj energiaforrâsok fakadnak majd fel, emberi erôforrâsok,
amelyek kovetkeztében egyéb létfontossâgù problémâink (pl.
a sziiletések csôkkentése) fokozatosan megoldôdnak.

A szovjet érdekeket szolgâlô magyarorszâgi magzatelhaj-
tâsra vonatkozô rendelettel hatôsâgilag tervezett, szervezett
és felbâtoritott népirtâs, tovâbbâ az erdélyi magyariildôzés
kérdésében kifejtett magyar emigrâciôs tevékenység és vissz-
hang azt mutâtja, hogy egyes létfontossâgù kérdésekben a
magvarok kozôtt megvan a cselekvô, vagy hallgatôlagos ôssz-
hang.

Tovâbbi tennivalôk

Van még igen sok igen fontos, siirgôsen megoldandô prob-
lémânk. Pl. Hogyan lehetne a magyar kérdést, azaz az orszâg



szabadsâgânak a visszaâllîtâsât — egybekôtve a szovjet meg-
szâllâs teljes és végleges befejezésével — az Egyesiilt Âllamok
hivatalos kûlpolitikâjânak a részévé tenni? Hogy bârmilyen
alkù vagy megegyezés esetén a magyar kérdés az elsôk kô-
zott oldôdjék meg?

Hogyan tudnânk emigrâciônk tagjait az emigrâciôs szer-
vezetek részére sziikséges anyagi elôfeltételek biztosîtâsâra
sikeresen és gyorsan rânevelni?

Hogyan lehetne elérni, hogy egyes emigrâciôs lapjaink
politikai felkészuletlenségbôl vagy mâs okbôl ne tâmadjâk a
befogadô âllam szabad és tiirelmes politikai rendszerét vagy
âltalânossâgban egy-két népfajt, ezâltal alkalmas célpontot
szolgâltatva pont az ellenkezô eredményre, mint amit kivâ-
nunk? (Bar e tekintetben utôbb lényeges javulâs tortént.)

Hogyan lehetne elérni, hogy akâr a Szabad Eurôpa Bizott-
sâg (FEC) brosûrâjâhoz hasonlôan, vagy hogy — ahogy azt a
kommunista kiilképviseletek is teszik — âllandôan magyar
szakértôk âltal megfelelôen osszeâlh'tott és angolra, illetve a
befogadô orszâg nyelvére kitûnôen lefordi'tott tâjékoztatâst
kûldjiânk magyar vonatkozâsû anyaggal a befogadô orszâg
felsô vezetésének, diplomâciai testûlete tagjainak és mâs fon-
tos kôzéleti tényezôknek?

Hogyan lehetne elérni, hogy a magyarorszâgi szovjet csat-
lôsrendszer vezetôinek jârâsi vagy kôzségi szinvonalâtôl fel-
ielé rendszeresen kûldjûnk magyar szakértôk âltal ôsszeâl-
htott propagandaanyagot annak ùjbol és lijbôl bizonyitâsa
végett, hogy a kommunista rendszer elavult, nem kell az ùj
szabad népeknek sem (pl. Afrika népeinek), a kommunistâk
az imperializmus levitézlett utolsô katonâi, szabadsâg- és kor-
szellemellenesek, îgy rendszerûk megméretett és pusztulâsra
érett. Versenyképtelen a magân-kapitalizmussal. A vezetôk és
tagok âtmenthetik magukat, ha idejében észretérnek és ezt
tettekkel bizonyftjâk.

Ugyancsak névszerinti propagandaanyag kiildése lenne
célszerû a magzatelhajtâsi rendelet célzatât, indokait és kôvet-
kezményeit, tovâbbâ az erdélyi magyariildozés kérdésében a
budapesti kormânyzat bûnôs hanyagsâgât, nemtorôdomségét.
vagy a kommunizmus otthoni rombolâsait, politikai és gazda-



sâgi csôdjét ismertetve — ugyancsak kôzségi vagy jârâsi szm-
vonaltôl felfelé — hogy a rendszert hiâba toldozzâk-foldozzâk;
feltartôztathatatlanul a bukâs felé halad és hogj' a szovjetnek
elôbb-utôbb a politikai és katonai korûlmények hatâsâra, va-
lamint azért is, mert a gyarmatosi'tâs megszûntetése korszel-
lem: a kozvélemény nyomâsâra is végleg kl kell vonulni. An
nal is inkâbb, mert a jelenlegi status quo fenn nem tarthatô,
ha az egyensùly a nemzetkôzi politikâban megvâltozik.

Célszerû lenne az egyes befogadô orszâgok nyelvén un.
Vorôs-konyvet kiadni az osszes egyetemek, fô- és kôzépiskolâk
szàmâra — természetesen ingyenes szstkiildéssel annak bi-
zonyitàsâra, hogy husz ev alatt mit rombolt a kommunizmus
Magyarorszâgon, hova vezetett 1956-ban és hova vezet most
és konkrét példâkkal bizonyitva, hogj'an sértették meg és sér-
tik meg nap mint nap az egyének guzsbakôtésével az emberi
szabadsâgjogokat.

Bizonyos lényeges és tôrténelmûnkben sokâig fennmaradô
szôrnyûségeket irodalmunk nem târgyalja kellôképpen. Pl. a
szovjet katonâk magyarorszâgi viselkedését, a krumplihâmo-
zâs cimén berendelt gyermeklânyok és nagyanyâk megbecste-
lenitésétôl az egyszerû ôra-zabrâlâsig, polgâri személyek (nôk,
gyermekek, oregek, betegek) nemzetkôzi jogellenes, tiltott eh
hurcolâsâtôl és fogsâgbavetésétôl azoknak a tâborokban elvi-
selt szenvedéséig, tervszerû kiirtâsâig; a hirhedt Râkosi és
Kâdâr politikai rendôrségének agyafurt môdszereit és véreng-
zéseit, a kommunizmus kitelepitéseit, harcât az egész nép el-
len és azt, hogj'an âllt ellen az értelmiség, a munkâssâg, pa-
rasztsâg és az — ifjùsâg.

Nincsenek megfelelô kônyvek (egy par kivételével) az 56-
os magyar szabadsâgharcrôl és forradalomrôl nemcsak a be
fogadô orszâgok nyelvén, de magyarul sem.

Azt is fontos lenne tudni, hogyan es miért Irtak lolunk
a forradalom alatt és utân ellenségeink és fôleg a szovjet bér-
tollnokok, mit ismertek el és be és mi hasznâlhatô fel abbôl
javunkra. Ezekbôl a befogadô orszâg megâllaplthatja, hogy
melyik irô hova tartozik.

De nem nvertek az emigrâciôs kiizdelmek, nehézségek
sem megfelelô "irodalmi feldolgozâst. Az emigrâciôs veszeke-
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dések, a személyi kultusz, az emigrâciôsdi, egj'esek "leeresz
kedô" magatartâsa az emigrâciôban a be nem fogadottakkal
szemben. Nincsenek megrajzolva az brokos âlomvilâgban élô
semmittevôk, a kâkân is csomôt keresô csak kritikusok, az

ûj erkôlcs-birâk, az brôkôs tisztség\'iselôk vagy csak a mùlt-
tal és a mùltban élôk.

Nincsen kellôképpen âbrâzolva a szétesô hazafisâg, az
emigrâciôban vasfiiggônyt maguk kôré emelôk terméketlen
élete, avagy az ùj gazdagok arroganciâja (sem életiinket, sem
vérûnket, sem zabot), akik elfeledkeznek magyar kôzosségi
életet éini, magyarul beszélni és olvasni és a magyarsâg ér-
dekeiért (tisztelet a kivételnek) anyagilag helytâllni.

Arrôl sincsen elég és alapos felden'tô, leleplezô és pellen-
gérre âllltô iras, hogy nyiltan vagy titokban hogyan mûkôdik
a fizetett ellenség; hog^'an prôbâl szervezeteinkbe beépiilni,
benniinket megosztani, mûkodésiinket akadâlyozni, vagy lehe-
tetlenné tenni, egyes emigrâciôs vezetôket befeketiteni; mi
lyen hitegetési és becsapâsi vagy megfélemlitési taktikât hasz-
nâl; mit tagad el, mit emel ki.

Arrôl sincs megfelelô iras, hogy hogyan harcolhatunk
olyan rôvidlâtô, téves meggyôzôdésbôl fakadô és végeredmény-
ben az ellenség ûgyét szolgâlô nyilatkozatok ellen, hogy "a
magyar iigyben a mûkôdés felesleges", mert "egy-két fecske
nem csinâl nyarat", vagy a tôrôkok is szâzotven évig voltak
hazânkban, a Habsburgok meg négyszâzig" és "az oroszok is
ott lesznek még jô sokâ." A jelen politikai meglepetései Afri-
kâban, Âzsiâban râcâfolnak az emlitett politikai rôvidlâtâsra.

Taktikai tudatositâs kell

Taktikai feladatunk tudatositani:
1. A II. vilâghâborût kôvetôen egész sereg âzsiai és afrikai

nép emelkedett fel a sokévszâzados gj'armati sorsbôl, ugyan-
akkor a szabad dûlâs szovjet erôi immâr tobb mint hùsz
éve — tapossâk szemérmetleniil a Nyugat biztonsâgâért és mû-
velôdéséért annyi âldozatot hozott magyar nép szabadsâgât,
fûggetlenségét és alapvetô embeii jogait.

2. A Szovjetuniô az 1956-os erkolcsileg gyôztes magyar
szabadsâgharcnak katonai tûlereje âltal tôrtént leverésével



megsértette a nemzetkôzi békét, erôszakosan avatkozott be
Magyarorszâg belûgyeibe és kôzmegvetést, a népeknek a Szov-
jetuniô bûnos vezetôit elitélô magatartâsât maga utân vonô
tâmadâst (agressziôt), azaz nemzetkôzi bûncselekményt kôve-
tett el hazânk ellen, amikor megdôntôtte annak a forradalom-
nak kivivott torvényes szabadsâgât és demokratikus kor-
mânyât.

Ezek szeriiit nemzetkôzi jogilag Magyarorszâg és a Szov-
jetuniô kôzôtt a szovjet tâmadâs folytân hadiâllapot van,
amelyet csak békeszerzôdéssel lehet rendezni — Magyarorszâg
teriileti (Kârpâtalja egészben vissza) és gazdasâgi jôvâtételi
kôvetelésének igényével.

E helyett budapesti bâbok a magyar nép terhére mâsfél
milliârd dollârt ismertek el a Szovjetuniô javâra a kis orszâg
tartozâsaként a "nagyleikû" elvtârsi segitségért: a szovjet ag-
ressziô és megszâllâs kôltségei fejében.

3. Hùsz éve tapos a szovjet csizma a magyarsâg testén,
a magyarsâg kôltségén! A magyarorszâgi kommunizmus

vérszegénységének ékes bizonyîtékaként. 1944 ôszétôl évente
100.000 180.000 a dologtalan szovjet megszâllô katonâk szâ-
ma; ezek fizetésének, eltartâsânak rendkîvûl sûlyos terhe a
gazdasâgi felemelkedéstôl fosztja meg az orszâgot.

Ugyanigy évente kb. 80.000 élôsdi sihederhad (pârttitkâ-
rok, politikai titkos rendôrôk, stb.) eltartâsa terheli a szor-
galmas magvar népet. Ezek mint a târsadalom, mint a kom-
munista hangyaâllam heréi, nem dolgoznak, csak ideolôgiât
ârulnak, jegyeznek, besùgnak, parancsolgatnak és téritget-
nek".

4 A magyar nép nyakâra helyezett budapesti bâbkor-
mânynak nincs szabad akarata. Hogy fennmaradjon, a ma
gyarorszâgi szovjet megszâllâs âllandôsitâsât, vagyis az ûjti-
pusû tagâllamisâgot akarja.

5. A magyarorszâgi kommunizmus elôl és alatt tôbb ma
gyar menekUlt el, mint amennyi a honfoglalâskor az orszâg
foldjére lépett!

6. A magyarorszâgi kommunizmus tôbb magyart âllitott
bîrôsâg elé, uldôzôtt, itélt el, deportâlt és ôlt meg, mint ameny-



nj'it az ôsszes egyéb uraloni egész ezeresztendôs eurôpai torté-
nelmunk folyamân.

7. A szovjet uralmi érdekeknek megfelelôen a magyaror-
szâgi kommunista kormânj'zat hivatalos politikâjâvâ tette az
abortusz-rendeletével és hatôsâgi segédletével irânyitott nép-

irtâst, amelynek folytân — a statisztikai adatok szerint — a
vilâgon hazânkban szûletik a legkevesebb gyermek, viszont
ugyanezek szerint az adatok szerint hazânkban van a leg-
tôbb ôngyiikos!

Hùsz évre kivetltve micsoda erkolcsi, népi és anyagi ér-
tékek mentek és mennek veszendôbe a felelôtlen kommunista
politikusok miatt! A nemzeti jôvedelem micsoda elpazarlâsa,
Szovjetuniôba szâllitâsa volt és van folyamatban! És micso
da megalâzô, fiiggô helyzet!

Ezenki'vûl micsoda kâr (tényleges kâr és elmaradt ha-

szon) érte a jeîenlegi nemzedékeket amiatt, hogy a kommu
nista zsarnokâllam hosszû évekig elzârta hazânkat a Nyugat-
tôl, annak eredményeitôl és âldâsaitôl és, hogy a Nyugattal
kapcsolatunk még ma sem normâlis!

Ôsszegezve:

Szûkség van megfelelô, tudomânyosan tervezett, szerve-
zett, egységesen irânyitott és megfelelô anyagi alappal rendel-
kezô emigrâciôs propagandâra.

Ezt nekiink, magyaroknak kell elvégezniink a befogadô or-
szâg nyelvén (elsôsorban az Egyesirlt Âllamokban) és magya-
rul az Otthon és az emigrâciô szâmâra. Az Otthon szâmâra:
tudatositani kelI, hogy magyar népûnk nincsen magâra ha-
gyatva, hogy vannak, akik tevékenykednek a magyar nép jn-
vôjéért és panaszait a vilâgba kiâltjâk; tovâbbâ a bortonâllam
pribékjei szâmâra, hogy a jovôtôl tartva szuntessék meg, vagy
mérsékeljék népellenes tevékenységiiket.

Szûkség van arra, hogy szakértôkbôl és mindenek elôtt
hazafiakbôl Hungarian Information Center, vagy bârmilyen
mâs, jobb, elfogadhatôbb névvel kozponti propagandaszerv
alakuljon (New Yorkban, Washingtonban, Clevelandban, Los
Angelesben, Torontôban vagy mâs helyeken is), a vâzolt és
egyéb feladatokra.



Ennek az egységes irânyitâs alatt mûkodô kozpontnak
elsôsorban az lenne a feladata, hogy politikai fegyvertâr le-
gyen a magyar szervezetek és egyének szâmâra, hogy kiegyen-
litsen, vagyis a kivânt egyensûlyt helyreâllitsa, erôsîtse, elô
segitse;

— hogy meghatàrozott magyarsâgérdekû tettekre felbâ-
toritson és kellô idôre mozgôsitson (pl. tuntetés, felvonulâs);

— a magyarorszâgi szovjet diktatûra jellegét, természetét
és tevékenységét, ezek indokait felderitse, leleplezze és ki-
pellengérezze;

— hogy râirânyitsa a figyelmet a magyar kérdésre, azt a
nemzetkôzi életben âllandôan fenntartsâk, mîg a magyar kér-
dés meg nem oldôdott;

— hogy eiôsegîtse a befogadô orszâgok mértékadô ténye-
zôi és a magyarsâg tekintetében mindazt, ami a magyarsâg
érdekében az adott helyzetben kîvânatos és megtehetô és an-
nak megvaiôsitâsât sikerre vigye ott, ahol a dôntés tôrtén-
hetik (elsôsorban az Egj'esiilt Âllamok mint vilâghatalom jôhet
figyelembe) ;

hogy a magyar ugy siirgôs megoldâsânak kérdését az
Egyesûlt Âllamok hivatalos szabadsâg- és békepolitikâjânak a
részévé tegye és valôjaban eiôsegîtse a mielôbbi Magyar
feltâmadàst!

☆ ☆ ☆

GyéJcénycsi Gy. Laszio tanacskozasi elnôk kôszônetet mond
Kovâcs Istvân dr. eloadasaert, majd a hozzaszolasra jelentke-
zôk szâmâra nyitja meg a vitât, mégpedig Vasvâri Zoltân és
Kovâcs Istvân dr. elobb elhangzott eloadasaihoz egyuttesen,
bâr tudja, hogy mindkét elôadâs mâs-mâs természetû. A ren-
delkezésre âllô idô rôvidsege teszi ezt a megoldâst sziikségesse.

hozzAszôlAsok vasvAri ZOLTAN
ÉS KOVACS ISTVAN DR. ELÔADAsAHOZ

Szebedinszky Jenô mindkét elôadâst élvezettel hallgatta.
Mindkettô emlékeket idézett fel benne, amelyek nyomân

ligy érzi — sok mindent el kellene mondania. Ennek elle-
nére csak egy megjegyzésre és egy javaslatra szoritkozik. Meg-



jegyzi, hogy a propagandâval kapcsolatos feladatok felsorolâ-
sa kôzben mindegyiknél érdemes lett volna megâllni és tiize-
tesebb megbeszélést tartani. Az ifjûsâg kérdésével kapcsolat-
ban pedig javasolja, hogy a kôvetkezô, hatodik Magyar Talâl-
kozôn az ifjabb nemzedéknek biztositsunk legalâbb egy jô fél-
napra valô tanâcskozâsi idôt.

Vudy Jôzsef mindkét elôadâs târgykorével kiilon-kulôn
behatôan foglalkozik. Véleménye szerint sem az âllampolgâr-
sâg felvétele, sem a sziiletési hely nem vâltoztathat magyar-
sâgunkon. A magj'ar sziilôk gyermeke — bârmilyen âllampol-
gârok is legyenek — mindeniitt magyar marad. Igen helyes-
li azt a tdrekvést is, hogy a magyar fiûk magyar lânyt vegye-
nek feleséglil és igy utôdaikban is biztositsâk magyarsâguk
vérségi és lelkiségi folytonossâgât. Hiânyolja, hogy irôink és
kôltôink eddig még nem irtak olyan mûveket, amelj'ek a ma-
gyamak maradâs klildetésszerû fennkoltségét szinte varâzs-
latos erôvel sugârozzâk az idegenben sziiletett magyar ifjak
fogékony lelkébe. — Részletesen foglalkozik a propaganda
môdszereinek kérdésével. Példaként egy nemzetkozi vâsâr li-
banoni pavilonjâra és az ott angol nyelven osztogatott pro-
paganda-fiizetekre hivatkozik. Ennek alapjân olyan ûgyes, an-
golnyelvû magyar propaganda-kiadvânyok megszerkesztését és
kiadâsât siirgeti, amelyek alkalmasak arra, hogy a kozvéle-
mény érdekiôdését a magyar értékekre felhfvjâk.

Szâz Zoltân dr. azt fejti ki, hogy milyen roppantul nehéz
kôvetelmény a nem Magyarorszâgon sziiletett fiatal nemzedék
tagjaitôl eivârni, hogy azok egyediil és kizârôlag a vérségi le-
szârmazâs ténye alapjân jelenlegi kôrnyezetiikben is elsôsor-
ban csak magyarok legyenek és maradjanak. Az idôsebb nem
zedéknek — bârmennyire fâjô is ez a megâllapitâs — tudomâ-
sul kell vennie, hogy ennek a kôvetelménynek gyakorlati meg-
valôsitâsa egyszerûen lehetetlen. Éppen ezért az a véleménye,
nem ezt kell szorgalmaznunk, hanem inkâbb arrôl kell a nem-
magyar fôlddn sziiletett és nem-magyar kôrnyezetben felne-
velkedett ifjùsâgot meggyôzniink, hogy a magyar kultûrâlis
orôkség, a magyar politikai ôrôkség, egyâltalân az egész ma
gyar lelkiség akkor is tdbbé, kiilônbbé, értékesebbé teszi, ha
amerikai, vagy kanadai, stb. Azt a tôrekvést, hogy a magyar
fiatalok egymâssal kossenek hâzassâgot, elvileg helyesli, gya-



korlatilag azonban egyrészt tùlzâsnak, mâsrészt sokszor lehe-
tetlennek tartja. Kûlônosen vonatkozik ez olyan magyarszâr-
mazâsû fiatalokra, akik magyar kozôsségeken kîviil, szôrvânj'-
ban élnek.

Lôte Pâl dr. véleménye szerint a két nevelési irâny szin-
tézisét kell kialakitani. Helyesli az ifjûsâgi talâlkozô gondo-
latât. Ugyanigy helyesli a propaganda terén az informâciôs
iroda és a kôzponti sajtôbizottsâg életrehîvâsât. Részletesen
kifejti mindkettô gyakorlati elônyeit. Nagyon fontosnak talâl-
ja még, hogy az angol sajtôt âllandôan ellâssuk megfelelô tâ-
jékoztatô és hirkozlô anyaggal.

Értavy Barâth Jôzsef dr. azt hangsûlyozza, mennyire fon-
tos, hogy gyermekeinket mindenképpen megtartsuk magyar-
sâgunk keretein belûl. Az egyhâzak, vilâgi szervezetek, iskolâk
leglényegesebb feladata, hogy ezt a célt elérjiik. A magyar hâ-
zastârs megtalâlâsânak biztositâsât nagy fénnyel és pompâval
megrendezett magyar bâlok révén lâtnâ lehetségesnek. Tudja,
hogy mindehhez elsôsorban anyagi éldozatra, pénzre van sziik-
ség. Megfelelô propagandâval ezért azt is el kell érnûnk, hogy
a magyarsâg adôzzék, hogy sajâtos sziikségleteinek kielégitése
anyagiak hiânyân meg ne bukjék. Az adôzâs gondolatât nem
tartja kivihetetlennek, mert a magyarok sok mindenre hoz-
nak âldozatot. A Magyarorszâgra valô hazautazâsra példâul
van pénz, pedig egy-egy ilyen ùn. "ôhazai lâtogatâs tetemes
kôltségbe keriil. De ô ennek nem aliéné beszél, hanem inkâbb
arra szeretne râmutatni, hogy g '̂̂ ermekeink magyarsâga érde-
kében ezt a tetemes kôltséget is vâllalnunk kell, mert az ed-
digi tapasztalat azt mutâtja, hogy az otthont megjârt fiaink
megerôsôdôtt és ontudatosult magyarsâggal térnek vissza. Kû
lônosen fontosnak tartja, hogy a magyar egyhâzak — a kato-
likus magyar egyhâzak is, amelyek iskolat tartanak fenn
gondoskodjanak arrôl, hogy magyar hiveik gyermekei magyar
oktatâsban részesiiljenek.

Remes Gyôrgy dr. az ifjùsâg problémâival kapcsolatosan
a honvédelem kérdéséhez fûz figyelemreméltô megjegyzéseket.
Magân a szôn kivûl csak a lôvészekrol es a katonapolitikarol
hallottunk. Megitélése szerint azonban emigrâciôs katonapoli-
tikârôl csak azon az ùton-modon lehet szô, mint ahogy az



Izrael fiiggetlenségének kivivâsa elôtt a zsidôsâg részérôl tor-
tént. A lôvészet megszervezését és âpolâsàt egymagâban nem
lartja kielégitônek. Szûkségesnek lâtnâ a magyar eredetû ki-
szolgâlt amerikai katonâk (veterânok) tômôrîtését is. Végul
hiânyolja, hogy a magyar emigrâciôs ifjûsâg nem lép hivata-
sos katonai pâlyâra, holott ennek az emigrâciônak legalâbb
% része hivatâsos katona, sot katonatiszt volt. Alig akad egy-
két hivatâsos tiszti kiképzésre jelentkezô magyar ifjû. Azt sûr-
geti tehât, hogy igyekezziink minél tôbb magyart amerikai tisz
ti pâlyâra kiildeni.

Nâdas Jânos dr. tbbb kérdéshez szeretne hozzâszôini, de
mégsem teszi, mert a kôvetkezô nap ùgyis ki kell térnie jô-
formân minden egyes részletkérdésre. Most a felmerult prob-
lémâk csak azt juttatjâk eszébe, hogy magyarsâgunk szem-
pontjâbôl klilôn, szinte megoldhatatlannak lâtszô probléma a
magyarui mâr nem beszélô magyar szârmazâsûak érdeklôdé-
sének felkeltése és jôakaratû tâmogatâsânak megnyerése.

Homnonay Elemér csak éppen felhivja a figyelmet arra,
hogy a lengyelek, akikrôl az elôbbiekben tobbszor szô esett,
most iinneplik kereszténységiik felvételének 900. évfordulôjât.
Mi kb. 100 évvel megelôztiik ôket ebben. A mâsik, amit sze
retne megemliteni, egy évfordulô. Hiisz éve, hogy Apor Vilmos
bâro gyôri pûspokot a szovjet katonâk megolték. Azt hiszi,
nem lenne kôzombos, ha a magyarsâg az évfordulô alkalmâ-
bôl a legkûlônbôzôbb helyeken — a megyés puspokôk bevonâ-
sâval — szentmiséket szolgâltatna. Nem propaganda céllal, de
emlékeztetésul.

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlà tanâcskozâsi einôk a vitât lezârja
s a két elôadôt kéri fel esetleges vâlaszadâsra. Ennek alapjân
elôbb Vasvâri Zoltân, majd Kovdcs Istvàn dr. ad néhâny vita-
tott kérdésre felvilâgositâst.

Gyékényesi Gy. Ldszlô tanâcskozâsi einôk a vita sorân az
ifjùsâgi kérdésben kialakult két ellentétesnek lâtszô vélemény-
rôl megâllapftja, hogy azok lényegukben nem ellentétesek, csu-
pân mâs és mâs pedagôgiai môdszer alkalmazâsât siirgetik.
Az egyik kôzvetlen, a mâsik a kôzvetett magyarsâg-élmény ût-
jân igyekszik az ifjùsâgot a magyarsâg szâmâra megtartani. A
propaganda végsô eredményeként pedig — véleménye sze-



rint— azt kellene elérni, hogy a magyar ûgy az amerikai poli-
tikânak olyan szerves kérdésévé véljék, hogy arrôl minden
hivatâsos politikus szâmâra illendô legyen beszélni. Ismétel-
ten koszônetet mond az elôadôknak, a hozzâszôlôknak és a je-
lenlévô érdeklôdôknek, majd a tanâcskozâst berekeszti.

AZ UNNEPI VACSORA

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga 1965. november
27-én, szombaton este 6 ôrakor ismerkedô fogadâst (coctail
party-t), ezt kovetôen este 7 ôrakor pedig az Ârpâd arany-
éremmel kitiintetettek és az ôtôdik Magyar Talâlkozô elôadôi-
nak tiszteletére ûnnepi vacsorât rendez.

A vacsorân az âldomâsmesteri tisztet ôtôdszôr is Fôtiszte-
letû Szabô Istvân dr. reformâtus lelkész tôlti be, aki magyar
szeretettel kôszônti a vendégeket, koszônetet mond Nâdas Jâ-
nos dr.-nak és kôzvetlen munkatârsainak az ôtôdik Magyar
Talâlkozô megrendezéséért, majd elismeréssel nyilatkozik a
Magyar Talâlkozôknak a magyarok kôzt vilâgszerte kôvetésre
talâlt peldamutatasarôl, amely idôvel meghozza a maga gyn-
môlcset is. Felkeresere Bodnâr A. Lajosné az amerikai és ma
gyar himnuszt énekli el Kdvàssy Klâra zongorakiséretével,
Mt. Elek Âron reformâtus lelkész pedig magasrôptû asztali
âldâst és imât mond.

A vacsora utân Nâdcis Jdnos dr. az elôzô évben Ârpâd-
aranyéremmel kitiintetettek kôziil a jelenlévô Béldy Béla dr.
(Cleveland, Ohio), Fiedler Kdlmdn dr. (Chicago, 111.), Ivdni
Zoltân dr. (New York, N. Y.) és Ft. Mihâlyi Gilbert dr. (West
de Pere, Wisc.) elsô pâlyadijjal kitûntetetteknek ûnnepélye-
sen âtnyùjtja az Ârpâd aranyérmet szalaggal.

A kitlintetést a négy pâlj'adijnyertes szerzô nevében Ft.
Mihdlyi Gilbert dr. kôszôni meg irânyjelzô gondolatokban bô-
velkedô rôvid beszéd keretében. Az Arpâd-pâlyâzat magyar
ôsszefogâst munkâlô jelentôségét Ft. Szabô Istvdn dr. âldo-
mâsmester méltatja. Felkérésére Somogyi Ferenc dr., a Hon-
szerzô Arpâd fejedelemrôl elnevezett irodalmi, tudomânyos
és mûvészeti pâlyâzatok birâlôbizottsâgainak elnôke tesz je-
lentést a negyedik Arpâd-pâlyâzat eredményérôl.



AZ ARPAD ÉREM-

ÉS DISZOKLEVÉL-PALYÂZAT EREDMÉNYE

A pâlyâzatra beérkezett 16 nj'omtatâsban mâr megjelent
mû és 80 jeligével ellâtott kéziratos pâlyâzat, osszesen tehât
96 mû. Kôzûlûk 6 pâlyamûvel alaki kellékhiâny miatt a birâlô-
bizottsâg érdemben nem foglalkozhatott, 8 pâlyamû elbi'râlâsa
pedig még folyamatban van. A tôbbi 82 pâlyamû kozul

I. ARANY ÉRMET NYERT:

1. a "Hungarian Writers and Literature. Modem Novel-
ists, Critics and Poets by Joseph Reményi" cimû 1964-ben
a Rutgers University Press gondozâsâban megjelent xv, 512 ol-
dal terjedelmû irodalomtôrténeti és esztétikai tanulmâny-
gyûjtemény, amelynek szerkesztôje és kiadôja: Molnâr J.
Âgoston egyetemi tanâr (New Brunswick, N. J.);

2. a "Theological Studies of Calvin" cimû 1959-ben meg
jelent hittudomânyi értekezés, amelynek szerzôje: Béky Zol-
tân dr. reformâtus pûspôk (Washington, D. C.);

3. a "Socialized Surgeons and Captive Patients" cfmmel
a 'The Journal of Abdominal Surgery' cimû folyôirat 1959.,
1960. és 1961. évfolyamaiban folytatolagosan megjelent cikk-
sorozat, amelynek szerzôje; Egyed H. Miklôs dr. sebész-orvos
(Cleveland, Ohio);

4. az "Ének Stuart Mâriârol" cimû 1962-ben, a Kossuth
Kiadô gondozâsâban, 47 oldal terjedelemben megjelent regôs-
ének, amelynek szerzôje: Kisjôkai Erzsébet irô (Hilversum,
Hollandia);

5. a "Szabadsâgharcos indulô" cimû jeligés zenemû, mely-
nek szerzôje: Nagy Frigyes dr. zeneszerzô (Chicago, 111.);

II. EZÛST ÉRMET NYERT:

1. a "Law in Victoria" cimû, 1963-ban Ausztrâliâban kia-
dott 335 oldal terjedelmû jogszabâly-gyûjtemény, amelynek
szerzôje: Antalfy Mihâly dr. (Armadale, Victoria, Ausztrâlia);

2. az "A magyarsâg kûzdelmének méltânylata a Zrinyiek
korâban" cimmel 1964-ben, az Északi Fénv kiadâsâban meg-



jelent tôrténeti tanulmâny, amelynek szerzôje: Csery C. Mi-
hâly dr. (Montréal, Kanada);

3. az "Ôrôk katonâk vagyunk" cîmû jeligés zenemû-gyûj-
lemény, amelynek szerzôje: Havassy Bajân Sândor (Passaic,
N. J.);

4. a "Levelek a szâmkivetésbôl" cimû jeligés verseskôtet,
amelynek szerzôje: Rozanich Istvân, az Ârpâd arany- és bronz-
érem tulajdonosa, (Caracas, Venezuela);

III. BRONZ ÉRMET NYERT:

1. a "Kakastollasok" cimû jeligés karcolat-gyûjtemény,
amelynek szerzôje: vitéz Baranchi Tamâska Endre (Pitts-
burgh, Pa.);

2. az "Ego Sum Via" cimû jeligés szinmû, amelynek szer
zôje Domokos Sândor (Winnipeg, Kanada);

3. az "Oktôberi ârnyak" cimû jeligés ballada, amelynek
szerzôje: vitéz Németh Ernô dr. Ottawa, Kanada).

IV. DiSZOKLEVELET KAPOTT:

1. a "Jôzsef Attila igazi arca" cimû 57 oldalas, 1965-ben
megjelent tanulmâny, amelynek szerzôje: Abaffy Lâszlô (Hut-
tenheim, Németorszâg);

2. a "Kârpâtalja fontossâga" cimû jeligés tanulmâny,
melynek szerzôje: Berlânyi Zsigmond (Highland Park, Mich.);

3. a "Detektivélet—vértanùhalâl" cimû jeligés mû, amely
nek szerzôje: Bôdô Kdroly (Pasadena, Calif.);

4. az "Emlékezés" cimû jeligés mû, amelynek szerzôje:
Gaydos Mâria (New Brunswick, N. J.);

5. a "Vigyâzô Isten" jeligéjû kôltemény-sorozat, amely
nek szerzôje: Kasza-Marton Lajos (Welland, Ont., Kanada);

6. a "Talâlkozâsaim" cimû jeligés pâlyamû, melynek szer
zôje: Keleti Vilmos dr. (Miami, Florida);

7. az "Isten és hazaszeretet" cimû jeligés pâlyamû, mely
nek szerzôje: Kerékgyàrtô Mâria (Levittown, Pa.);

8. a "Bajtârsi levél" cimû folyôirat 1964/65. évfolyama,
amelynek szerkesztôje: Kdvendy Kâroly (Islington, Ont., Ka
nada);



9. az "A szentek nj'omâban" ci'mû ûtlei'râs, melynek szer-
zôje Lajossy Sândor (Croydon, Anglia);

10. a "Kelleys islandi képeslap" cîmû riport, amelynek
szerzôje: Linka Lâszlô (Cleveland, Ohio);

11. az "A novicius" cîmû jeligés elbeszélés, melynek szer
zôje: Naphegyi Imre (Winnipeg, Man., Kanada);

12. az "Ukrajna 1944" cîmû jeligés elbeszélés, amelynek
szerzôje: Nyirâdi-Szabô Imre (Santa Monica, Calif.);

13. a "Meglôdult vilâg" cîmû jeligés kézirat, amelynek
szerzôje: Uzoni Punkôsti Mihdly dr. (Sao Paulo, Brazilia);

14. a "Tîz éve sincs" cîmû jeligés koltemény, amelynek
szerzôje: Soproni Bâlint (Chicago, 111.);

15. az "tildôzôttek. I. rész" cîmû mû, amelynek szerzô
je: Széchenyi Gyôrgy grôf (Bad-Godesberg, Németorszâg).

V. OKLEVELET KAPOTT:

1. az "A magyarsâg szerepe ..." cîmû jeligés tôrténeti ta-
nulmâny, amelynek szerzôje: Agotai Bêla dr. (Cleveland, O.);

2. az "1956. oktôber", "Ôszi séta Budân", "Lumpok", "Bent
és kint", "Szûreti emlék" cîmû 5 jeligés koltemény, amelynek
szerzôje: B. Boldisàr Lâszlô (London, Ont., Kanada);

3. a "Kôltemények és mûfordîtâsok" cîmû jeligés kézirat,
amelynek szerzôje: Kis-Ruszkai Cserépy Jôzsef (Collège Park,
Maryland) ;

4. a "Sopron, 1944. december 6." cîmû jeligés kézirat,
amelynek szerzôje: Enner Kârolyné (Cleveland, Ohio);

5. a "Déli harangszô cîmû jeligés mû, amelynek szerzô
je: Janda Tibor (Murten, Svâjc);

6. az "Egy lélek kôt ôssze minket" cîmû jeligés kolte
mény, amelynek szerzôje: Pilisi Pal (Louvain, Belgium).

A MÛVÉSZI MÛSOR

Az Ârpâd-pâlyâzat eredményének kihirdetése utân Fôt
Szabô Istvàn dr. âldomasmester Molnâr Zsigmond dr. mûvé-
szi mûsorvezetônek adja ât a szôt, akinek szellemes bevezetô-
je utân Tàth Sândor festômûvész otletes villâm-rajzokkal és



karikatùrâkkal szôrakoztatja a kozônséget. Kovâcs Nôra ba-
lett-mûvésznô magyar szôlô-tâncot mutât be nagy sikerrel.
Ivâni Zoltân dr., az Ârpâd aranyérem tulajdonosa, hârom kôl-
teményét adja elô nagy érzéssel, Fiedler Kâlmân dr., az Ârpâd
aranyérem tulajdonosa, irônikus elmefuttatâst olvas fel az
emigrâcios egység megvaiôsitâsârôl, Molnâr Zsiginond dr., a
mûvészi mûsor vezetôje pedig trél'âs monolôgokkai kacagtat-
ja meg a hallgatôsâgot.

A mûvészi mûsor befejezése utân Szâz Zoltân dr. olvassa
fel az Amerikai Egyesûlt Allamok elnôkéhez intézett tâvirat
szovegét, majd Nâdas Jdnos dr., mint a Magyar Talâlkozô Al-
landô Titkârsâgânak vezetôje, mond kôszônetet az ôtôdik Ma
gyar Talâlkozô tanâcskozâsi elnokeinek, elôadôinak, hozzâ-
szôlôinak, résztvevôinek, az ûnnepi vacsorân kôzremûkôdô âl-
domâsmesternek, lelkésznek, mûvészeknek, végul a nagyszâm-
ban jelenlévô vendégeknek.



AZ OTODIK MAGYAR TALALKOZÛ

HARMADIK NAPJA

— 1965. november 28. —

Az otôdik Magyar Talâlkozô harmadik napjân, 1965. no
vember 28-ân, vasârnap délelôtt fél 10 ôrakor Gyékényesi Gy.
Lâszlô tanâcskozâsi elnôk ûdvôzli a megjelenteket, az ûlést
megnyitja, majd felkéri Nâdas Jânos dr.-t elôadâsânak meg-
tartâsâra.

AMERIKA MÂSFÉLMILLIÔ MAGYARSÂGA
ÔSSZEFOGÂSÂNAK MEGSZERVEZÉSE

Nâdas Jânos dr. elôadô bevezetôjében arra mutât rà, hogy
az btbdik Magyar Talâlkozô eddig elhangzott minden elôadâ-
sa szervesen osszefiigg egymâssal. Mindegyik az emigrâciô ùj
ûtkeresésének egy-egy kulônâllô fejezete, éppen ezért egyik a
mâsikat kiegésziti. Ehhez a kiegészitéshez szeretne az elô
adô is hozzâjârulni.

Az elôadô szerint az emigrâciô ùj ûtkeresésének elsô lép-
csôje az amerikai magyarsâg rnegszervezése és az egyetemes
magyarsâg szolgâlatâba âllitâsa. Ha ezt sikeriil megvalôsi'tani,
akkor munkânkat kiépi'thetjùk, az egyes szolgâlati âgakat ki-
teljesithetjiik. Igen jô példa erre az Amerikai Magyar Szôvet-
ség legutôbbi tevékenysége. Mint kôztudomâsù, az amerikai
magyarsâg szervezeteinek tùlnyomô része csatlakozott a Szô-
vetséghez, ùgyhogy azt mâris a magyarsâg csùcsszervezetének
lehet tekinteni. Az ûjabb âtszervezés tovâbbâ minden reményt
megad arra, hogy az Amerikai Magyar Szôvetség a kôvetkezô
hârom évben mind szervezetében, mind hatôerejében nô-
vekszik.



Az Amerikai Magyar Szovetség egy-egy alelnôk vezetésé-
vel négy feladatkôrt jelôlt ki. A kiiliigyi feladatkôr ismerteté-
sét Szàz Zoltdn dr. elôadâsâban hallottuk, az ifjûsâgit Vasvâri
Zoltàn elôadâsa mutatta be, a kultùrâlis feladatkorre vonat-

kozô elôadâst — az elôadô csalâdjâban tôrtént baleset kôvet-
keztében — sajnâlattal nélkûldzniink kellett, a szervezési fel
adatkôr vâzolâsâra most keriil sor.

Gazdasâgi osztàly

Az elôadô szerint a tovâbbi szervezés fontes feladata egy

gazdasâgi osztàly létesitése, amely a nagyjelentôségû kôzgaz-
dasâgi és gazdasâgi kérdések behatô tanulmânyozâsân tûl-
menôen hivatott lenne arra is, hogy a Szôvetségnek biztos anya-
gi alapot, célkitûzéseinek felmerûlô kôltségeihez megfelelô fe-
dezetet létesi'tsen. Ennek természetesen sok môdja lehetséges.
Az elsô lépés azonban kétségtelenûl a tehervâllalâs felemelése
és intézményesîtése. A kôzelmiiltban megtartott orszâgos kôz-
gyûlésen az elôadô azt a javaslatot tette, hogy a Szovetség tag-
jai 5000 $-ig terjedô évi jôvedelem esetén 2 dollârral, 10.000 |-ig
terjedô évi jôvedelem esetén 5 dollârral, ezen felûl 10 dollârral
jâruljanak hozzâ a Szovetség tâmogatâsâhoz. A gazdasâgi osz
tàly feladata lenne a részletes terv kidolgozâsa és annak terv-
szerû végrehajtâsa. Az eredmény nem maradhat el, mert a
mâsféimilliô magyar emlegetése nem egészen alaptalan. A
legutôbbi amerikai népszâmlâlâs sorân ugyanis szâzezrek val-
lottâk magukat magyarnak minden râbeszélés nélkûl olyan he-
lyeken is, ahol magyar élet sohasem volt. Megallapitasanak
igazolâsa gyanânt bemutatja az 1960. évi népszâmlâlâs ered-
ményét magyar vonatkozâsban. Eszerint az amerikai Egyesûlt
Âllamok 50 âllamânak mindegyikében élnek magyarok. Még
a legkevesebb magyart szâmlâlô âllamokban is 200—250 vé-
runk vallotta magât mag\'arnak. Megitélése szerint ezekkel
a szôrvânyban élô, de kétsegtelenûl ôntudatos magyarokkal
is tôrôdnûnk kellene.

A magyarsâg létszâma

Az amerikai magyarsâg létszâma az 1960. évi népszâmlâlâs
adatai szerint az egyes âllamokban a kôvetkezôképpen oszlik



meg (az allam neve utân szereplô elsô szàm a Csonka-Magyar-
orszdgon szuletett magyarok létszàmât mutatja, a mâsodik
szâm pedig ezeket mâr itt szuletett gyerinekeikkel egyiitt tûn-
teti fel):

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

lowa

minois

Indiana

Kansas

Kentucky
Louisiana

Maine

Maryland
Massachusets

Michigan
Minnesota

Mississippi
Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire
New Jersey

New Mexico

New York City
New York State

North Carolina

262

110

798

130

19,799

1049

7,954

259

7,404

244

117

147

85

15,652

5,816

274

299

303

136

1,775

1,871

14,996

1,297

46

2,636

325

283

171

121

27,389

99

60,382

53,300

253

914

324

2353

330

50,506

2765

25,367

911

17,229

1,101

405

438

230

43,005

17,983

1,126

1,185

1.229

473

6,577

4,979

46,811

4,640

217

7,346

1,187

1.230

658

421

82,017

596

142,834

120,336

944



North Dakota 515

Ohio 35,082

Oklahoma 243

Omaha 221

Oregon 866
Pennsj'lvania 23,823
Rhode Island 220

South Carolina 108

South Dakota 79

Tennessee 279

Texas 1,236
Utah 79

Vermont 104

Virginia 811
West Virginia 1,380
Washington 1,170
Wisconsin 5,787

Wyoming 95
Washington, D. C. 1,380

2,096

106,786

879

903

1,568

83,417

676

474

478

1,028

4,797

392

416

3,353

4,694

3,592

14,982

421

4,703

Érdemes megjegyezni, hogy a magyarsâg létszâma tekin
tetében a vârosok kôzûl New York City, Cleveland, Chicago,
Détroit, Los Angeles, Pittsburgh és Philadelphia vezet, de je-
lentôs szâmù magyarsâg él még Newark, Passaic, Bethlehern,
Milwaiikee, Youngstown, Akron, Buffalo, Trenton, St. Louis,
Miami, San Francisco, South Bend, Gary, New^ Briinswick,
Minneapolis, Baltimore, Boston és Denver vârosâban és kor-
nyékén is.

A magyarsâg létszâmânak kimutatâsa azonban a fentebbi
adatok szerint nem teljes, mert a békebeli Magyarorszâg Tria-
nonban eiszakitott teriileteirôl szârmazô magyarok a cseh-
szlovâkok, românok, jugoszlâvok szâmât szaporltjâk, mert az
amerikai tôrvény rendeikezése nem ismeri a magyar felfogâs
szerint tôrténô nemzetiségi megkiilônboztetést. Sok szâzezei
magyar esett igy ki a kimiitatâsbol. Mâs szazezrek viszont az
alaki rendelkezései miatt estek ki. A kôvetkezô népszâmlâlâs
idejére tehât arrol is gondoskodni kellene, hogy ez a fonâksâg
ùjbôl elô ne fordulhasson.

11 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Tovâbbi feladatok

A tovâbbi szervezés igen fontes feladata egy sajtô és pro-
paganda csoport életrehi'vâsa, valamint azon beliil, vagy azzal
szerves egyiittmûkodéssel az informdciôs magyar kôzpont,
nemkiilônben a magyar tâjékoztaté iroda mielobbi megszerve-
zése. Az elôadô példâkkal vilàgi'tja meg, hogy ennek a csoport-
nak milyen ôriâsi szerepe lehet a magyar élet felvirâgoztatâ-
sa terén: âltalânos mûvelôdési, egyhâzi és iskolai, egyeslileti
és politikai vonatkozâsban egyarânt. Magyar nyelven magyar
hitet kell bnteni az emberekbe. Meg kell sziintetni azokat a
fonâksâgokat, amelyek ezt a magyar hitet szûkségteleniil meg-
renditik. Angol nyelven kiadott sajtôszolgâlattal pedig az ame-
rikai sajtôt, az amerikai kozélet vezetôit és irânyitôit kell rend-
szeresen tâjékoztatni. Rendki'viil helyesli Kaczvinszky Pâl dr.
kiilonôs figyelemre méltô javaslatât, hogy a kongresszus
tagjai részére hetenkint, vagy kéthetenkint Eurôpa szabad és
a Vasfûggony mbgé esô orszâgaira vonatkozôan kiértékelt,
rôvid osszefoglalô hiranyagot adjunk.

Âltalânos szervezési feladatként jeloli meg az elôadô az
egyéni erôk, tehetségek és eredmények kataszterének elké-
szitését s annak alapjân az értékes magyarok megszervezését,
egyéni munkâssâguk szâlainak ôsszefogâsât. Ezen tùlmenôen
az a véleménye, hogy minden magyart ôssze kell fogni, aki
magât magyarnak vallja, aki magyar iigyben segftségunkre
akar lenni, de legalâbbis befizeti a tagsâgi dijat, hogy ezzel
tâmogassa azokat, akik dolgozni akarnak. Ha a mâsfélmliliô
amerikai magyart meg tudjuk szervezni, akkor olyan eredmé-
nyeket érhetiink el, amelyek az egész — nemcsak az ameri
kai — magyarsâg szempontjâbôl jelentôsek. A lényeg, hogy
nagj^onalû munkât tudjunk végezni s hogy az Amerikai Ma
gyar Szôvetség felelôsségének tudatâban a magyarsâg létszâ-
mânak, tradiciôjânak és tudâsânak megfelelô szervezet legyen,
amely nagyarânyû propagandât tud kifejteni magyarsâgunk
megtartâsa, erôsitése és igazsâgânak elismerése érdekében.

Ezek a szei"vezési elgondolâsok természetesen csak az
Egyesult Allamokra vonatkoznak. Helyes és sziikséges lenne
azonban, hogy a szabad vilâg minden orszâgânak magyar
csûcsszervezete hasonlô szervezést fejtsen ki. Ott pedig, ahol



csùcsszervezet nincs, a magj'ar egyhâzak és egyesûletek hoz-
zanak létre magyar kôzponti szervet.

HOZZÂSZÔLÂSOK

Fazakas Ferenc elôbb azt a kérdést veti fel, nem lehetne-e
az Amerikai Magyar Szôvetségen beliil kûlôn egyhâzi csopor-
tot szervezni, amelynek az lenne a célja, hogy a magyar ka-
tolikus és protestâns egyhâzak tâmogatâsât biztosîtsa a Szô-
vetség szâmâra. Késôbb annak kifogâsolâsa utân, hogy sok az
elmélet, kevcs a gyakorlati megoldâs, a gazdasâgi kérdésekre
vonatkozôan vet fel figyelemreméltd gondolatokat, majd a
Szabadsâgharcos Szôvetség bekapcsolôdâsa irânt érdeklôdik.

Nâvori Kornél dr., a detroiti magyar Mûvész Kôr einôke
arrol a szervezô munkârôl szâmol be, amelyet a Kôr tevékeny-
ségével kapcsolatos mozgalom keretében inditottak el. Korâb-
ban a detroiti magyarsâg létszâmât 75 ezer fore becsûlték. A
legutôbbi népszâmlâlâs sorân még mindig 32 582 lélek vallotta
magât magyarnak. Ez az eléggé tekintétyes létszâm azonban
szervezettség nélkiil nem ér semmit. Mert a klilfôldre keriilt
magyar két csoportba sorolhatô. Az egyik azt hiszi, hogy a
magyar a legelsô nép az egész vilâgon s ennek megfelelô ma-
gatartâsâval nem mindig tesz jôszolgâlatot fajtâjânak. Amâ-
sik csoport az ellenkezô végletbe esik s tigy érzi, hogy a ma
gyar a vilâg legkisebb népe s ennek megfelelôen minden kôz-
életi tevékenységtôl visszahiizôdik. A magyarsâg tehât nem
tud szâmarânyâhoz és tudâsâhoz illô szerephez jutni. Az lin.
befutottak kôziil sok az âl-, az alig- és nem-magyar, vagy pe-
dig az olyan magyar, aki szégyenli, hogy magyar. Ez természe-
tesen a szélesebb magyar rétegekben is érzeteti hatâsât. Egyé-
ni tapasztalatbôl tudja, hogy a magyar ha azt lâtja, hogy
aki kiemelkedett kôzulûnk, nem tagadja meg magyarsâgât,
hanem azt ôntudatosan, buszkén meg\^allja, — ôntudatos és
szervezett kôzôsségi munkâra hajlamos. Lelkesedése sokszor
csak szalmalâng, de ha vezetôi ezt a lângot okosan és folyto-
nosan tâplâljâk, az égve marad és messze vilâgithat. Gyakor
lati példâkkal mutatja ki, hogyan lehet szervezetten eredmé-
nyeket elérni. Apolitikust, aki magyarnak vallja magât, pârt-
âllâsra valô tekintet nélkûl tâmogatni kell, mert a magyar-



sâg olyan sokkal jârult hozzâ az Egyesiilt Âllamok kultûrâlis
és gazdasâgi életének kialaki'tâsâhoz, hogy ehhez feltétleniil
joga van. Nem azért, mert soviniszta, hanem azért, mert meg-
gyôzôdése szerint aki valôban magyar s ezt meg is vallja, az
az Egyesiilt Âllamoknak csak jô szolgâlatot tehet. Az egyhâ-
zakat magyar alapon egyiittmûkôdésre kell birni, az egyesii-
letek kôzt âllandô nemes versenyt kell ébren tartani, hogy a
magyarsâg szolgâlatânak lângja soha kl ne aludjék.

Nâdas Jànos dr. mindkét hozzâszôlâsra részletesen vâla-

szol. A tovâbbiakban az idôszerû kérdések kôziil az erdélyi
magyarsâg tômeges kitelepitésével, a magyar tudomânyos târ-
sasâg megszei-vezésével, angol nyelvû politikai lap inditâsâ-
nak gondolatâval és a magyar emigrâciôs vilâgszovetség iigyé-
vel foglalkozik. Véglil Wass Albertnek "Az ôtodik Magyar Ta-
lâlkozô résztvevôihez" intézett levelét olvassa fel.

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk koszônetet mond
Nâdas Jânos dr. elôadâsâért, majd vele egyetértésben felkéri
Lôte Pâl dr.-t, hogy terjessze elô hatârozati javaslatât az er
délyi magyarsâg tômeges kitelepitési terve ellen.

HATÂROZAT AZ ERDÉLYI MAGYARSÂG UGYÉBEN

Lots Pâl dv. elôadô reszletesen ismerteti az erdélyi ma
gyarsâg tômeges kitelepitésével kapcsolatos tervet és az arra
vonatkozô kûlônbôzô megnyilatkozâsokat. Tôbb rôvid hozzâ-
szôlâs utân a kôvetkezô hatârozati javaslatot terjeszti elô:

Mi, az ôtôdik Magyar Talâlkozôn résztvett magyar frôk,
tudôsok, egyetemi tanârok és mâs értelmiségiek Erdély
magyarsâgânak mai sùlyos helyzete iigyében az alâbbi ha-
târozatot hoztuk:

1. Sûlyosan elftéljuk a româniai kommunista kormâny po-
litikâjât, amely a mindig lappangô sovinizmus kiszolgâ-
lâsâval kivânja erkôlcstelen uralmât biztositani ùgy, hogy
az erdélyi magyarsâgot gâtlâstalanul felâldozza.



1. Tiltakoziink minden olyan intézkedés ellen, amely az
erdélj'i magyarsâgot a roman néptestbe valô beolvasz-
tâssal igyekszik megsemmisiteni. Tiltakozunk ezért a ma-
gyarsâg népi jogainak eltiprâsa ellen, tiltakozunk a ma
gyar nyelv, a magyar kultûra és a magyar egyhâzak jo
gainak széleskorû korlâtozâsa és a magyarsâg gazdasâgi
elnyomâsa ellen.

3. Tiltakozunk az erdélyi magyarsâgnak szulôfôldjérôl: Er-
délybôl, s azon beliil a Székelyfôldrôl valô eltâvolltâsa
ellen, akâr erôszakos âthelyezéssel, akâr munkaalkal-
maknak magyar terûleten valô mgetagadâsâval hajtjâk
azt végre. Aggôdô figyelemmel kisérjiik, hogy az erdé
lyi magyarsâg gazdasâgi, kultûrâlis és politikai érvénye-
siilésének lehetetlenné tétele ma mâr sokakat a kivân-

dorlâs keresésének ûtjâra kényszerit.
4. A szabadfoldon élô magyarsâgnak nem célja, hogy erdé

lyi véreink iildoztetésébôl politikai tôkét kovâcsoljon. A
cél az, hogy Erdély magyarsâgân segitsûnk. Ezért is fel-
hlvjuk a Româniâban és a szabadfoldon élô român értel-
miségieket: irôkat és tudôsokat, — azokat, akik Ady End-
re, Bartôk Béla, George Enescu, Jôzsef Attila, Szabô De-
zsô és mâs nagyok szellemében meglâttâk valamikor az
utat a népi megbékéléshez — emeljék fel szavukat az er
délyi magyarsâg ûldôzése ellen. ttéljék el hatârozottan
a kommunistâk politikâjât, annak népjog ellenes, anti-
demokratikus tendenciâit. Kérjuk a românsâg legjobb-
jait, hogy iiltessék el a két nép kôzôtt a barâtsâg magvât.
A Magyar Talâlkozô résztvevôi megbizâsâbôl:
Cleveland, 1965. évi november hô 28-ân

dr. Nâdas Jànos dr. Lôte Pal

☆ ☆ ☆

dr. Szàz Zoltân

Gvékénvcsi Gv. Laszlo tanacskozasi elnôk a megejtett sza-
vazâs eredményeként Lôte Pâl dr. elôterjesztett hatarozati
javaslatât egyhangûlag elfogadottnak nyilvânitja. Ezt kôve-
tôen Nâdas Jânos dr. javaslatâra felkéri Somogyi Ferenc dr.-t,
hogv a Magyar Tudomânyos Târsasâg megszervezésére vonat-
kozô javaslatot ismertesse.



A MAGYAR TUDOMÂNYOS TÂRSASÂG
MEGSZERVEZÉSE

Somogyi Ferenc dr. elôadô behatôan foglalkozik azokkal
a tervekkel, amelyek a Magyar Talâlkozô célkitûzéscinek foko-
zottabb elérése érdekében tudomânyos târsasâg, akadé-
mia, munkakôzdsség, kutatôintézet létesitésére vonatkozô-
lag mindjârt a Magyar Talâlkozô gondolatânak elinditâsakor
és azôta ùjra meg ùjra felmerultek. A "tudomânyos" megjelo-
lésû târsasâg, vagy egyéb alakulat életrehîvâsânak nem hive,
mert ez a magyar szellemi élet kivâlôsâgainak csak vékony
rétegét olelhetné fel. Nem kîvân a "tudomânyos" tevékeny-
ség lényegének meghatârozâsâval foglalakozni, csak arra hi-
vatkozik, hogy a "tudomânyos" jelzô mâr eleve kizârnâ a
szépirôk és kôltôk, mûvészek ôsszefogâsât. Szerinte az "aka-
démia" elnevezés szerencsésebb. Ennek megvalôsîtâsât kez-
dettôl fogva szûkségesnek tartotta és âllandôan szorgalmaz-
ta. Sokan azonban ezt — fôként anyagi megalapozottsâg hiâ-
nyâban — ismételten megvalôsithatatlannak lâttâk. A kérdést
néhâny kivâlô magyar és amerikai tudôssal is megbeszélte,
akik koziil valaki azt a kérdést vetette fel: miért nem csinâl-
iuk meg az immâr negyedik éve nagy erkolcsi sikerrel jârô
Arpâd-pâlyâzatok érem-nyerteseinek tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti akadémiâjât? Ennek megvan legalâbb az erkolcsi
alapja. Életrehivâsa ellen senkinek sem lehetne kifogâsa, mert
valôjâban mâr megvan. Az elôadô szerint azonban ennek a
megoldâsnak is van hâtrânya. Nem olelhetné ugyanis magâba
azokat a kivâlô magyar vezetô, szervezô és nevelô egyénisége-
ket, akik sem tudomânyos, sem szépirodalmi, sem mûvésze
ti tevékenységet ki nem fejtettek, de — kûlônosképpen emig-
râciôs vonatkozâsban — azoknâl talân sokkal értékesebb szol-
gâlatot végeztek nemcsak a kûlfoldi, hanem az egyetemes ma-
gyarsâg érdekében is. A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga
kôrében tehât felmerult valamilyen hivatâs-, vagy hûségven-
di szervezet megvalositasanak gondolata is.

Bârmi legyen a tervezett alakulat elnevezése és bârmi-
lyen leg3'en annak jellege: életrehivâsâra — az elôadô sze
rint — feltétlenûl sziikség van. Mert — mint az elôadô évek



ôta hangoztatja — nem ott a baj, hogy nincsenek magyar tu-
domânyos, irodalmi és mûvészeti alkotâsok, hanem ott, hogy
sok az âltudomânyos, kontâr, silâny mû, amely csak azért lesz
"kivâlô" és "hires", mert valamelyik nagyobb nyilvânossâggal
rendelkezd kis csoport tagjânak sajtô-, vagy pârt-propagandâ-
val kôzismertté lett "alkotâsa", mely nem egyszer annyira
gyenge, hogy még az "alkotâs" elnevezését sem érdemli meg.
Nem egyszer a legsilânyabb megnyilatkozâs is tudomânyos,
irodalmi, vagy mûvészeti sikerré vâlik egyszerûen csak azért,
mert "magyar". Mâs vonatkozâsban a kûlfôldi magyar elra-
gadtatâssal ûnnepel minden idegent, aki néhâny szôt eldadog
magyarul, ugyanakkor sajât fajtâjânak legkivâlôbb tudomâ
nyos, irodalmi, vagy mûvészeti alkotâsât alig veszi tudomâsul,
mert nincs, aki arra a figyelmet felhivja. A legdbntôbb érv
azonban — az elôadô szerint — a szôbanforgô szerv életre-
hivâsa mellett az a szomorû tény, hogy a magyarsâg hajla-
mos arra, hogy az idegen szolgâlatban, kôrnyezetben, vagy te-
ruleten sikert elérô kivâlô fiait sokkal jobban megbecsûli,
mint azt, aki egész emberként, hivatâsânak teljes âldozatvâl-
lalâsâval és rendûletlen hûségével kizài ôlcigoscin jnagycif tu-
dôs, irô vagy kôltô és mûvész marad. Az elôadô meggyôzôdése
szerint annak az akadémiai szinvonalû és természetû testûlet-
nek, amelynek megszervezésérôl szô van, legelsôsorban az
utôbbiak egyetemes megbecsulését kell szorgalmaznia.

HOZZASZÔLASOK

Szâsz Béla dr. a szôbanforgô târsasâg megszervezését elvi-
leg helyesnek talâlja, elnevezését illetôen azonban kûlônôs
gondossâgot ajânl. Leghel3'esebbnek talâlnâ, ha a Magj'ar Ta-
lâlkozô Allandô Titkârsâga bizottsâg keretében dolgoznâ ki a
tovâbbi terveket.

Gyélcéfiycsi Gy. hâszlo ta.ncicskoza.si dnbk cgyctcrt az elo-
adôval az akadémia jeliegû szervezet életrehivâsâra s annak
dncvczcsct cgyszcrLicn es rôvidcn Ârpad Akadémia alakja-
ban javasolja.

Tobb rovid hozzâszôlâs és javaslat utân Nâdas Jânos dv,
arra kéri az Ôtbdik Magyar Talalkozot, bizza meg az Âllando
Titkârsâ*^ot megfelelÔ szakbizottsâg kikûldésevel s annak ki-



elégi'tô eredménnyel végzôdô munkâja utân hatalmazza fel a
szôbanforgô szervezetnek — a szakbizottsâg àltal elfogadott
elnevezéssel tôrténô — megalakftâsâi"a.

Gyékényesi Gy. Làszlô tanâcskozâsi elnôk a jelenlevôk
egyhangù véleménye alapjân a megbfzâst és felhatalmazâst
megadottnak nyilvânitja, majd a zârényilatkozat megszbvege-
zésére bizottsâg kikiildését javasoija. Ennek megtdrténte utân
a tanâcskozâsi — a szôvegezés tartamâra — felfiiggeszti. A bi
zottsâg munkâjânak befejezése utân a tanâcskozâsi ûjbôl meg-
nyitja és felkéri Ncidas Jânos dr.-t a zâronjdlatkozat bemuta-
tâsâra.

Nâdas Jânos dr. elôszor hâlâs koszbnetct mond az otodik

Magyar Talâlkozô tanâcskozâsi elnbkeinek, elôadôinak, hozzâ-
szôlôinak, személyes és levelezô résztvevôinek, vendégeinek
és kiilon a jelenlévôknek. Aztân bemutatja a zârônyilatkoza-
tot. Végiil kijelenti, ûgy érzi, hogy az otodik Magyar Talâlkozô
sikeres tanâcskozâsai feijogosftjâk arra, hogy a hatodik Ma
gyar Talâlkozôn torténô viszontiâtâs rcményében bûcsûzzék
hallgatôsâgâtôl.

Gyékényesi Gy. Làszlô tanâcskozâsi einok megâllapftâsa
szerint az otodik Magyar Talâlkozô eredményes, jô munkât
végzett. Kozelebb jutott a valô élethez és megbeszélései so-
rân eszmei alapkoveket rakott a jôvô magyar élet szellemi épli-
letének talapzatâba. Az otodik Magyar Talâlkozô tanâcskozâ-
sait a magyar Hitvallâsnak a jelenlevôkkel egyutt elmondott
szavaival zârja be:

"Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazâban,
Hiszek egy isteni ôrdk Igazsdgban,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsàban!"

Amen.



ZARÔNYILATKOZAT

Az otodik Magyar Talâlkozô Clevelandban (Ohio, USA)
1965. évi november 26—28 kôzôtt hârom napos tanâcskozâst
tartott, melyet az alâbbi Zârônyilatkozat-taX rekesztett be:

1. Minden eszkozzel tovâbbra is arra kell tôrekedni, hogy a
nyugati hatalmak, elsôsorban az Egyesiilt Allamok a Vasfûg-
gônv môgdtti népek szabadsàg irdnti idrekvését és az embeii
jogok (human rights) korlâtlan biztos'itâsât elôsegîtsék. Az
erdélyi magj'arsâg ûgyében kiilôn hatârozatot ad ki, amely a
Zârônyilatkozat szerves része.

2. A komnnmiztnus semmiféle vàlfajàt el nem fogadja,
nyilvânuljon meg az akârmilyen formâban is, éppen ezért az
Egyesiilt Allamok kormânyânak a kommunizmus elleni poli-
tikâjât minden tekintetben tâmogatja.

3. A Magyar Talâlkozô kéri az Egyesiilt Allamok kormâ-
nyât, hogy bârminemû magyar kultùrcserét, sajtôtermékek be
hozatalât csak koLcsôndsségi alapojï engedélyezzen.

4. Sziikségesnek tartja a magyarsâg érdekében informd-
ciôs és kutatô kdzpont megszervezését, tovâbbâ magyar és ide-
gen nyelvû ezirânyû szolgâlat ellâtâsât.

5. A magyar jôvô biztosltâsa érdekében kivânatosnak tart
ja a magyar szdrmazdsû ifjûsâg szellemi felkaroldsdt és az
egyetemes magyarsâg szolgâlatâba valô bevonâsât. A kô-
vetkezô Magyar Talâlkozôn a magyar ifjûsâg részére is ûlés-
szakot biztosit tanâcskozâsaik céljâra.

6. Sziikségesnek tartja, hogy a magyarsâg széles rétegei
szervesen kapcsolôdjanak be a magyar egyhdzak, intézmények
és iskoldk munkâjâba. Tâmogassa a magyar sajtôt, a magyar
konyvkiadâst.

7. Minden magyar gôcponton szervezzék meg a magyar
ifjûsâg alsô és kôzépfokû oktatâsât, létesitsenek magyar cser-
készcsapatokat, sportegyesûleteket, tômôritsék az egj'etcmi
ifjùsâgot, valamint a magyar munkâs ifjùsâgot.



8. A magyarsâg szolgâlatânak ellâtâsâhoz szukséges gaz-
dasâgi erôforrâs elégtelensége miatt kéri az osszmagyarsâgot
fokozottabb mérvû âldozatvâllalâsra, alapitvdnyok létesitésé-
re. Ajânlatosnak tartja, hogy ezek kezelése minden orszâg
magyar csûcsszervezete âltal tôrténjék.

9. A Magyar Tudomânyos Târsasdg megszervezését elv-
ben elhatârozta és az elôkészîtéssel és kivitelezésével az Âllan-

dô Titkârsâgot bîzta meg.

10. Foglalkozott a Magyar Talâlkozôhoz benyûjtott szdm-
talan értckes javaslattal, igy a Magyar Emigrâciôs Vilâgszô-
vetség kérdésével is, amelyeket az Âllandô Titkârsâg hatâsko-
rébe utal.

11. Végiil a magyar sajtônak és magyar râdiôâllomâsok-
nak a Magyar Talâlkozô tâmogatâsâért ôszinte koszonetét fe-
jezi ki.

Cleveland, 1965. évi november hô 28.

Dr. Nddas Jdnos
A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga

vezetôje

1450 Grâce Avenue,
Cleveland, Ohio 44107 — USA



A IL, III., IV. és V.

Magyar Talâlkozô

személyes és levelezo résztvevoi





J elmagyaràzat:

* — sziiletésének éve és helye: (pl. 1906, Makô)
M. — sziiletésének helye: Magyarorszâg.

t — meghalt.

ABAFFY LÂSZLÔ (Huttenheim, Németorszâg). * 1906,
Makô. Ugyanitt érettségizett (Jôzsef Attila osztâlytârsaként),
majd a szegedi egyetemen 7 féléven ât a bolcsészeti kar hall-
gatôja volt. Hirlapirô lett. Tobb vidéki lap munkatârsa, a
Pesti Hirlap és a Pesti Ûjsâg, 1939/40-ben a finn—orosz harc-
térrôl a Daily Herald és a Stefani riportere. Késôbb a berlini
Pressedienst felelôs szerkesztôje. Râdiôriporter. Mûforditô és
regényirô. Munkâi — 6 kôtetben — magyar és német nyelven
jelentek meg. 1965-ben az Ârpâd-diszoklevél nyertese lett.

Achai ACSAY F. DÉNES dr. (St. Louis, Missouri). * 1911,
Tiszafôldvâr. Jog-, âllam- és mûvészettôrténettudomânyi dok-
tor, okl. ûgyvéd. Magyarorszâgon ûgyvéd, ûgyész, Heves vâr-
megye tb. fôszolgabirâja, miniszteri osztâlytanâcsos, tart. tû-
zér fôhadnagy. Tôbb hadi kitûntetés tulajdonosa. — Német-
orszâgban ûgyvéd, ûgyész (a U.S. High Commissioner szolgâ-
latâban). Amerikâban forditô, tolmâcs, kârtéritési ûgyvivô,
utazâsi iroda képviselôje, a William Penn 209. fiôkjânak ûgy-
kezelôje. A 'Magyar Mûvelôdés Barâtai' intézôbizottsâgânak
tagja.

ANTALFY MIHÂLY dr. (Armadale, Ausztrâlia). * 1906,
Gyôngyôs. Jogtudomân3â doktor, okl. ûg3rvéd-birô. 1933-tôl
1945-ig a m. kir. Âllamvasùtak jogûgjd osztâlyân mûkôdôtt.
Ausztrâliâba 1950-ben vândorolt ki. 9 éven ât a vasùtnâl dol-

gozott és a kûlônbôzô szakvizsgâk letétele utân vasûti tiszt
lett. 1959-ben Melbourneben telepedett le. Jelenleg az ûgyész-
ségen jogi munkakôrt lât el. "A vasûti kôzigazgatâs alapvetô
jogszabâlyai" c. mûve 1943-ban, "The Law Relations of the



Commonwealth Railways" c. cikksorozata 1953-ban jelent meg.
Az ezûst Ârpâd-érem tulajdonosa.

Vitéz ARADI VIGH MIHÂLY (New York, N. Y.). * 1900,
Arad. Katonai iskolâit Brassôban, majd Nagyvàradon végezte.
Mindkét vilâghâborùt végigkûzdôtte. Az elsô folyamân két, az
utôbbi folyamân egy vitézségi érmet szerzett. Budapest védel-
mében is részt vett. 1945. febr. 18-tôl 1946. november 20-ig az
Andrâssy-ût 60. bôrtbnében eltoltott fogsâg utân felmentették,
de 3 hônap mùlva halâlra itélték, amit életfogytig tartô szigo-
rftott bôrtonbûntetéssé vâltoztattak. 1956. nov. 7-én szabadult.

Késôbb Jugoszlâviâba menekûlt, majd Pârizsba kerûlt, ahon-
nan New Yorkba telepedett ât. Pârizsban is, itt is értékes szer-
vezô munkât végzett.

AUER PAL dr. (Pârizs, Franciaorszâg) volt kôvet es meg-
hatalmazott miniszter.

ÂDÂM TIBOR (Calgary, Alberta, Kanada). * 1932, Mis-
kolc. 0kl. geofizikus mérnôk. Tanulmânyait a miskolci Ne-
hézipari Mûszaki Egyetemen és a soproni Mûszaki Egyetemen
végezte. 1956-ban emigrâlt és Kanadâba vândorolt, aboi kez-
dettôl fogva geofizikusként mûkodott. Jelenleg a Geophysical
Service, Inc. szeiszmolôgusa.

ÂGOTAI BÉLA dr. (Cleveland, Ohio). Jogtudomânyi dok-
tor, okl. iigyvéd. Budapesten folytatott ûgyvédi gyakorlatot.
Emellett jogbolcseleti, szellem- és vilâgtorténeti tanulmânyo-
kat folytatott. Ezekbôl a târgykôrokbôl Budapesten elôadâso-
kat tartott, a szaklapokban tanulmânyokat jelentetett meg.
Emigrâlâsa utân Munchenben iigyvédi engedélyt kapott ame-
rikai és német birôsâgok târgyalâsaira. Az amerikai bi'rôsâ-
goknâl jogi szaktanâcsadôként mûkodott. Megalapitotta a
"Kulfdidi Ugyvédek Egyesûletét", amelynek kivândorlâsâig el-
nôke volt. Az 'Amerikai Magyar Vilâg' és a 'Szabadsâg' kûlsô
munkatârsa. Tobb Arpâd-dfszoklevél nyertese.

Nt. BABOS SANDOR (Pittsburgh, Pa.). *1903, Budapest.
A kolozsvâri Reformâtus KoIIégiumban érettségizett. A teolô-
giât is Kolozsvârott végezte. Tanulmânyait osztondijjal Ba-
selben folytatta. Rôvid segédieikészkedés utân a skôciai Edin-
burgh egyetemén, késôbb a University of California ki'nai col-



lege-ân missziôs munkâra késziilt, amelyben 9 évet toltôtt el.
1942-ben a nukdeni teologiân kapott tanszéket a bibliai és kiil-
foldi nyelvek tanitâsâra. 1947-ben keriilt Amerikâba. Elôbb
Fairfield, Conn., majd Pittsburgh, Pa. réf. gyiilekezetének lel-
kipâsztora lett. 1937 ôta nos. Hârom gyermeke van. Magyar
nyelven megjelent kônyve: "A pagodâk ârnyékâban (Buda
pest, 1941.).

BALÂZS LÂSZLÔ dr. (Trenton, N. J.). * 1898, Mâramaros-
sziget. A jog- és âllamtudomânyok doktora. A hâborû elôtt
Hévizszentandrâs korjegyzôje, a hâborû utân Keszthely vâros
jegyzôje. 1947-ben emigrâlt Ausztriâba, ahonnan 1950-ben vân-
dorolt ki Amerikâba. Âldozatos, ônzetlen munkâjâval szer-
zett érdemeket. t 1965. december 19., Trenton, N. J.

BALLA ANDRÂS dr. (Flushing, N. Y.). * 1907, Nyiregy-
hâza. Bolcsész doktor a természettudomânyok kôrébôl, âllat-
orvostudomânyi doktor, okl. gazda és okl. âllatorvos. Iskolâit
Nyiregyhâzân, Debrecenben és Budapesten végezte. Mint âl
latorvos elôbb a godôllôi korona-uradalomban, majd Nyiregy-
hâza vârosânâl, végui a debreceni kôzponti jârâsban teljesitett
szolgâlatot. Mint jârâsi âllatorvos 1944. nyarân motorkerék-
pâr-baleset érte, aminek kovetkeztében lâtâsât gyakorlatilag
fokozatosan elvesztette. Amerikâba 1950-ben vândorolt ki, ahol
1963-ig gyârban dolgozott. Jelenleg 'disability' nyugdijban van.
A pittsburghi 'Magyarsâg' âllandô kûlsô munkatârsa. Cikkeit
'Betulaensis' néwel jegyzi. 1963-ban Ârpâd-diszoklevel nyer-
tes lett.

BALOGH ZOLTÂN (Base-Kamina, Rép. du Congo, Afrika)
*1931, Budapest. Ûjsâgirô. Magyarorszâgot 1957. januâr^âban
hagyta el. Briisszelben a "Hors Concours folyôirat foszer-
kesztôje és a "Jeune Europe" munkatârsa volt. 1960 ota a
Kongôi Kôztârsasâgban él. Szâmos cikke jelent meg magyarul
a Hldfô c. hetilapban. 1960-ban Ârpâd-diszoklevél nyertes lett.

Vitéz BARANCHI TAMÂSKA ENDRE (Pittsburgh, Pa.).
*1913 Nyiregyhâza. Festô- és szobrâsz-mûvesz, heraldikus és
csalâdtorténetkutatô. Vitézi hadnagy, a Johannita és a Szent
Lâszlô Rend lovagja, volt m. kir. csendôr szâzados. Debrecen
ben jogtudomânyi absolutoriumot szerzett. Elvégezte a Lu-
dovika Akadémia csendôrtiszti tanfolyamât. Tanulmânyokat



folytatott a budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân és 3 éves
ôsztondi'jjal a Famous Artists Schoolban (U.S.A.). Csalâdtbr-
téneti tanulmânyokat, elbeszéléseket és cikkeket irt. A 'Ma-
gyarsâg', a 'Bajtârsi Levél', a 'Hadak Ûtjân' kulsô munkatârsa.
1964-ben Arpâd-di'szoklevél nyertes lett. A bronz Ârpâd-érem
tulajdonosa.

BARATH TIBOR dr. (Montréal, Kanada) volt egyetemi
ny. rk. tanâr.

BARTÔK LÂSZLÔ dr. (Washington, D. C.). volt kovet és
meghatalmazott miniszter.t

BÂCSKAI H. BÉLA. * 1926. 0kl. gépészmérnok. A buda
pesti Mûegyetemen végzett 1949-ben. Amerikâba 1957-ben vân-
dorolt ki. Tervezô irodâban dolgozik. A Magyar Szabadsâghar
cos Vilâgszôvetség szervezô titkâra.

Vitéz BENKÔ BÉLA ny. tâbornok (Solbad Hall, Tirol).
BERLÂNYI ZSIGMOND (Highland Park, Mich.). *Gom-

bâs. Nyugalmazott csendôr alezredes. A munkâcsi âllami fô-
gimnâziumban érettségizett és az eperjesi jogakadémiân szer-
zett absolutorium-ot. 1910-ben katona, 1911-ben tiszt, 1912-ben
csendôrtiszt lett. 1942. jûn. 1-én vonult njmgalomba. A Magyar
Târsasâg pâlyâzatân 1960-ban 20 $ jutalmat nyert, 1965-ben
Arpâd-diszoklevél nyertese lett. t 1966.

Fôt. BÉKY ZOLTÂN dr. (Washington, D. G.). *1903, Her-
nadszentandras. A hittudomânyok doktora. Az amerikai refor
matas magyar egyhâz puspôke, az Amerikai Magyar Refor-
matus Szbvetseg es az Amerikai Alagyar Szôvetség igazgatô-
sagânak elnbke, a sarospataki reformatas hittadomànyi fôis-
kola tb. tanara, szamos amerikai egyhazi, kormânyzati és târ-
sadalmi szervezet fotisztsegének viselôje. Tanalmànyait a sa
rospataki fôiskolân, a Rutgers University-n, a philadelphiai
Divinity Theological Seminary-ben végezte. Hittadomànyi dok-
tori oklevelét a Western Biblican Seminary-ben szerezte meg.
Amerikâba 1928-ban vândorolt ki. 1940-ben lett âllampolgâr.
Nos, 2 gyermek atyja. Piispokségét megelôzôen tobb amerikai
gyiilekezetben teljesi'tett lelkészi szolgâlatot. 1930 ôta rend-
szeres tevékenységet fejt ki a hittadomâny korében. Tobb ôn-
âllô tanalmânya jelent meg. Az arany Arpâd-érem tulajdonosa.



BÉLDY BÉLA dr. (Cleveland, Ohio). A kozgazdasâgtudo-
mânyok doktora, okl. kozgazda, irâ, ùjsâgfrô, râdiô-szerkesztô.
Volt magyar orszâggyûlési képviselô. Az arany Ârpâd-érem tu-
lajdonosa.

BOCZONÂDI SZABÔ IMRE (Kanada), volt magyar or
szâggyûlési képviselô.

BODNÂR A. LAJOSNÉ (Cleveland, Ohio).

BODNÂR GÂBOR (Garfield, N. J.), a Magyar Cserkész
Szôvetség elnoke, az AMSz orszâgos igazgatôsâgânak tagja.

BOKOR JÂNOS dr. (Chicago, 111.).

Beregi BOLDISÂR LÂSZLÔ (London, Ontario, Kanada).
*1908, Ungvâr. Kôzépiskolât Debrecenben végzett. 1931-tôl vâ-
rosi vâllalati tisztviselô volt. A megszâllô orosz csapatok pol-
gâri egyénként fogsâgba hurcoltâk, ahonnan csak egy év mùl-
va szabadult. Allami ûzletvezetô, majd ûzemi raktârvezetô lett.
Csalâdja a szabadsâgharc utân Kanadâba vândorolt, ôt csak
1962-ben engedték ki. Irodalommal kora ifjûsâga ôta foglal-
kozik. Verseket, elbeszéléseket és szlnmûveket ir. Magyaror-
szâgon ezûst érmet és két oklevelet nyert. 1965-ben Ârpâd-ok-
levél nyertese lett.

BOR JENÔ (Washington, D. C.), volt m. kir. altâbornagy.

Nt. BORSHY-KEREKES GYÔRGY (Los Angeles, Calif.).
az Amerikai Magyar Reformatas Egyesulet volt elnoke, lap-
szerkesztô, egyhâzi szônok és Irô, az AMSz igazgatôsâgânak
tobb cikluson keresztul tagja és elnoke.

Et. BÔDAY JENÔ S. J. (London, Ontario, Kanada).

BÔDÔ KÂROLY (Pasadena, Calif.). "1896, Tass. Budapes-
ten nevelkedett, kôzépiskolai tanulmânyait is ott végezte.
Elôbb postatisztviselô, aztân 25 éven ât m. kir. detektiv volt.
Csoportvezetô-helyettesként, majd csoportvezetôként teljesi-
tett szolgâlatot. 1945 ôta emigrâciôban, jelenleg Amerikâban
él. Otthon a rendôrség hivatalos lapjanak âllando munkatârsa
volt. "A bûnjel" cimmel detektivregényt is irt. Az emigrâciô
ban a Hungâria, a Kanadai Magt'ar LJjsâg, a Kanadai Magyar-
sâg kûlsô munkatârsa. Tôbb irodalmi elismerést kapott. 1965-
ben Arpâd-diszoklevél nyertese lett.

15 Magyar Talâlkozô Krônikâja



BÔTYKÔS ZOLTÂN (Washington, D. C.)-

Nt. BRACHNA GÂBOR (Cleveland, Ohio) ev. fôesperes.

Szilsârkânyi BURGYÂN ALADÂR (Cleveland, Ohio). * 1917,
Dicsôszentmârton. Vegyészmémôki oklevelét a budapcsti m.

kir. Jôzsef nâdor mûszaki és gazdasâgtudomânyi egyetemen
szerezte, ahol késôbb tanârsegéd, majd adjunktus volt. Ame-
rikâba 1951-ben vândorolt ki. 1959-ig kutatô vegyészként mû-
kôdott, azôta a clevelandi Ferro Corporation festékkutatô osz-
tâlyânak igazgatôja. Nos. 1956 6ta amerikai âllampolgâr. Hâ-
rom talâlmânya amerikai, angol, ausztrâliai, spanyol, chilei
és francia bejegyzést nyert. Az Amerikai Kémiai Târsasâg, az
Amerikai Kerâmiai Târsasâg és az Amerikai Magyar Szovet-
ség tagja, a clevelandi Magyar Târsasâg alapitô tagja és al-
elndke.

BURJAN GYULA (Chicago, 111.). *1908, Gyergyôszentmik-
lôs. 0kl. (torténelem és foldrajz szakos) kozépiskolai tanâr.
Tanulmânyait a szegedi egyetem bôlcsészeti karân végezte. Az
1956-os szabadsâgharc idején a Keresztény Pârt békésmegyei
elndke volt. 1957 elején emigrâlt. Jugoszlâviâbôl Amerikâba
1958 elején vândorolt ki. Tobb magyar lap âllandô cikkirôja,
a "Marx vagy Krisztus" (1938) és a "Magyar gondolatok"
(1939) c. mûvek szerzôje, az MHBK, KKM, MFB, DFT, SzLT
és a Hungâria SzM tagja.

BUZA GYORGYNÉ ORMAY ILDIKÔ (Cleveland, Ohio).
CSANÂD GYÔRGY dr. (Lakewood, Ohio), orvos.

CSÂVOSSY LEÔ bârô dr. (Bées, Ausztria). * 1896, Gyôr.
ïrô, és ùjsâgfrô. Régi erdélyi csalâd sarja. Egyik ose 1698-ban
kapta a bârôi rangot. Egyetemi tanulmânyait Budapesten vé
gezte. A jog- és az âllamtudomânyok doktora, okl. gazda. 1944-
ig ùjsâgfrô. 1950-tôl Amerikâban él, a Népszava és a Szabadsâg
tudôsftôja, 12 kônyv szerzôje, szâmos kitùntetés tulajdonosa
és tôbb pâlyadfj nyertese. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

CSEGEZI JÔZSEF (Cleveland, Ohio).

Nemes CSENDES JÔZSEF dr. (Mt. Pleasant, Mich.).
* 1914, Tarcal. Kozépiskolâit Miskolcon és Nyiregyhâzân, egye
temi tanulmânyait a debreceni egyetemen végezte. A bôlcsé-



szet- és az âllamtudomânyok doktora, okl. (matematika és fi-
zika szakos) kôzépiskolai tanâr. 1962 ôta a Central Michigan
University-n a matematika 'associate professor'-a. Magyaror-
szâgon elôbb a debreceni réf. kollégiumban, késôbb az ungvâ-
ri âllami gimnâziumban tanitott. Kanadâba 1949-ben vândo-
rolt ki. 8 éven ât Torontôban élt, aztân a windsori egyetemen,
a Georgia Southwestern College-ban és a Michigan State Uni
versity-n adott elô. Politikai kérdésekkel 10 év ôta foglaikozik.
Szâmos cikke jelent meg. Két évi szervezô munka utân meg-
alakitotta a Lengyel—Magj'ar Szovetséget, amelynek 1965-ben
elso elnôkévé vâlasztottâk. t 1966.

CSEPI BÉLA (Cleveland, Ohio). *1898, Kôpcsény. Isko-
lâit Szegeden, Gyôrôtt, Kecskeméten és Pécsett végezte. 1916-
ban avattâk tisztté. Az orosz és olasz harctereken tôbb hadi
kituntetést szerzett. 1922-ben a csendôrséghez lépett ât és vi-
déki beosztâsokban teljesitett szolgâlatot. 1938-ban a belligy-
minisztérium csendôrségi osztâlj'ânak mûszaki elôadôja lett
és késôbb ezredesi rangot ért el. Amerikâban 1951 ôta él. 1963-
ban nyugalomba vonult. Nos, 2 gyermeke és hârom unokâja
van. "Gondolatok" c. kônyve 1964-ben jelent meg. 1965-ben
"Tallôzâs" clmmel fuzetsorozatot indîtott. 1964-ben Arpâd-disz-
oklevél nyertese lett.

CSERY C. MIHÂLY dr. (Montréal, Kanada). *Magyaror-
szâg. Abôlcsészettudomânyok doktora. Tanulmânyait a m. kir.
Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen és (ôsztôndijasként is)
Ausztriâban, Francia-, Német- és Olaszorszâgban végezte.
Elôbb az Orszâgos Széchenyi Konyvtâr, késôbb a m. kir. val-
lâs- és kôzoktatâsûgyi minisztérium (tudomânyos ûgyosztâ-
lyânak) tisztviselôje. egyetemi elôadô, a Képzômûvészeti Fôis-
kola megbizott tanâra, tôbb tudomânyos târsasâg rendes, ill.
vâlasztott tagja. Tart. tuzérfôhadnagy, a Felvidéki, Erdélyi és
Délvidéki Emlékérem, valamint a Tûzkereszt (kardokkal) tu-
lajdonosa. 1945/49-ben a francia katonai kormânyzôsâg német-
orszâgi tisztviselôje. 1951 ôta a montreâli kat. iskolabizottsâg
tisztviselôje, 1961-ig az Ecclesia hitbuzgalmi kôzlôny szerkesz-
t5je. 1932 ôta tôbb szâz frâsa jelent meg magyarul, angolul
és franciâul. Ônâllôan is tôbb tanulmânyt tett kôzzé. Az ezust
Ârpâd-érem tulajdonosa.



CSIGHY SÂNDOR (New Orléans, La.). * 1891, Csenger.
Volt m. kir. alezredes, katonakoltô, a kolni Vorosmarty Iro-
dalmi Kôr és a torontoi Magyar Helikon Târsasâg tagja. 1937
6ta 11 verseskôtete jelent meg. 1964-ben Ârpâd-dlszoklevél
nyertese lett. Az ezùst Ârpâd-érem tulajdonosa.

CZANIK GÉZA dr. (Munchen, Németorszâg), a Német-
orszâgi Magyar Szervezetek Szôvetsége elnoke.

CZERMANN ANTAL dr. (Klagenfurt, Ausztria). * 1885,
M6r. A jogtudomânyok doktora, volt orszâggyûlési képviselô.
Tanulmânyait Budapesten végezte. Pénzugyi pâlyâra lépett és
1935-ig osztâlyvezetô miniszteri tanâcsos lett. Ekkor a mori ke-
rûlet egyhangùlag orszâggyûlési képviselôjévé vâlasztotta.
Mandâtumât az osszeomiâsig megtartotta. Fôleg pénzugyi, gaz-
dasâgi és szociâlis kérdésekkel foglalkozott. A Faluszôvetség
elnôkévé vâlasztotta. 1945-ben emigrâlt, 1949-ben Amerikâba
keriilt, ahol 15 évet tôltbtt. Jelenleg Ausztriâban él. Az évek
Iblyamân rengeteg Irâsa jelent meg. Nemcsak szakcikkeket,
hanem âltalânos nemzetvédelmi kôzleményeket, ropiratokat,
regényt, életrajzot, korrajzot, tôrténeti tanulmânyt is frt, s a
Faluszôvetség 14 emigrâciôs évkônyvét is megjelentette.

DALBERT FERENC dr. (Chicago, 111.), hegedûmûvész, ze-
neszerzô, karmester, a chicagoi Conservatorium elnoke.

Nt. DARÔCZY MÂTYÂS (Cleveland, Ohio), réf. lelkész.
DAUBNER KÂROLY (New Brunswick, N. J.).
DEME KAROLY dr. (Cleveland, Ohio) orvos.

Et. DERECSKEI JANOS dr. S. J. (Toronto, Ont. Kanada).
* 1891, Apâtfalva. A makôi gimnâziumba jârt s 1909-ben érett-
ségizett. A Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen 1914-ben jog-
tudomânyi doktori oklevelet szerzett, majd az aradi torvény-
szék joggyakornokâvâ nevezték ki. 1915-ben katona lett. Az
orosz harctéren kûzdott. 1916 derekân hadifogsâgba esett,
ahonnan Vladivosztokon ât 1920 végén kerult haza. Az ûjpesti
jârâsbirôsâghoz osztottâk be. 1923-ban a pesterzsébeti jârâs-
birôsâg birâjâvâ nevezték ki, de fél év mùlva belépett a je-
zsuita rendbe. A teolôgiât Szegeden hallgatta. 1933-ban szentel-
ték pappâ. 1934-tôl 1954. okt.-ig Torôkorszâgban lelkipâsztori



munkât végzett (1949. dec.-ig a magyar kovetség lelkésze volt).
1954. dec.-tôl az Egj'esiilt Âllamokban és Kanadâban lelkipâsz-
tori teendôket lât el.

T. DOMBRÂDY DÔRA (Lakewood, Ohio). * Sepsiszent-
gyorgy. Iskolâit ugyanott és Kolozsvârott végezte. Elsô irâsa
1943-ban jelent meg a Katolikus Vilâg hasâbjain. Azôta âllan-
dôan ir. Elbeszéléseit az emigrâciôs lapok és folyôiratok kbz-
lik. A 'Magyar Nôk' ifjûsâgi rovatânak 1949 6ta âllandô veze-
tôje. 7 éven ât a Magyar Târsasâg irodalmi osztâlyânak elno-
keként mûkôdôtt. Tripolszky Andrâs mérnbk felesége.

DOMJÂN ERZSÉBET (Cleveland, Ohio).

DOMOKOS SÂNDOR (Winnipeg, Mann., Kanada). Ludo-
vika Akadémiât végzett hivatâsos tiszt. 1944-ben a csendôrség
kotelékében harcolt, mint szâzadparancsnok, Aradtôl Budâig.
Febr. 12-én a budai gyûrûben orosz fogsâgba esett, ahonnan
7 év mûlva szabadult. 4 liônappal késôbb deportâltâk. Viszony-
lagos szabadsàgât 1954-ben nyerte vissza, amikor kômùves lett.
195Ô végén kiilfbldre menekiilt s 1957 ota Kanadâban el. A
manitobai egyetem fogorvosi karàn illusztràtor es klinikai fo-
tografus. Szobrâszmûvész. Irodalommal orosz hadifogsâga ôta
foglaikozik. Verses mesedrâmât és szinmûvet îrt. Szmhâzi kri-
tikâi a Kanadai Magyar Ûjsâgban jelennek meg. A bronz Âr-
pâd-érem tulajdonosa.

DREGUSS MIKLÔS dr. (Bethesda, Md.) orvos.

ECKHARDT TIBOR dr. (Riverdale, N. Y.), v. meghatal-
mazott miniszter.

Nt. EGYED ALADÂR (Cleveland, Ohio) ev. fôesperes.
EGYED MIKLÔS dr. (Cleveland, Ohio), orvos, az arany

Ârpâd-érem tulajdonosa.

Nt. ELEK ÂRON (Cleveland, Ohio), réf. lelkész.

ENNER KÂROLYNÉ (Cleveland, Ohio). * Budapest. Ta-
nulmânyai befejezése utàn a 'Herceg Esterhâzy Hitbizomâny
Kozponti Igazgatôsâgâ'-nâl kapott âllâst. Elôbb Budapesten,
késdbb -Sopronban — mint kbnyv'elô és titkâr dolgozott az
bsszeomlâsig. Amerikâba 1962-ben érkezett. 1964-ben râdiôpâ-



lyâzaton mâsodik di'jat nyert, 1965-ben Ârpâd-oklevél nyertese
lett.

ESZENYI L. LÂSZLÔ (Chev}' Chase, Maryland). * 1912,
Temesvàr. Az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesiilet fôellen-

ôre, volt m. kir. vezérkari szâzados. Tanulmânyait a budapesti
Ludovika Akadémiân, a Honvéd Hadi Akadémiân és a wash-

ingtoni South Eastem University-n végezte. Nos, 4 gyermek
atyja. Az Amerikai Magyar Szovetség ig. tagja, a "The Civil
War Round Table" tbrténelmi târsasâg tagja, a Testvériség c.
folyôirat târsszerkesztôje, 'A szabadsâgért és az Uniôért' c. ta-
nulmâny szerzôje. A mâsodik vilâghâborû folyamân mint gya-
logos szâzados vett részt a dôni harcokban, 1944/45-ben pedig
mint az 1. hadsereg parancsnoksâgânak hadmûveleti vezérkari
tisztje teljesitett szolgâlatot. 1934-ben, mint a Ludovika évfo-
lyam-elsôje, einyerte a .Széchenyi-dijat, 1943-ban pedig a Hadi
Akadémia tanulmânyi versenyének elsô dijât. Az arany Ârpâd-
érem tulajdonosa.

ÉRTAVY BARÂTH JÔZSEF (Helmuth, N. Y.), konyvtâros.

ÉRTAVY BARÂTH KATALIN dr. (Helmuth, N. Y.), orvos.

FARKAS GÉZA (Cleveland, Ohio), a Magj'ar Székely Szo
vetség V. einbke.

FAZAKAS FERENC dr. (Ann Arbor, Mich.). " 1907, Russ.
A szociâlis és politikai tudomânyok legfôbb tudora, oki. gé-
pészmémôk és okI. kozgazdasâgi mérnok. A University of Mi-
chigan tervezô fômérnôke. A Kard és Kereszt Mozgalom U.S.A.
kozépkeriileti vezetôje, az Amerikai Magyar Szovetség tb. igaz-
gatôja. A magyar Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa. Nos, 2
gyermek atyja. Tanulmânyait a gyulafehérvâri rôm. kat. Maj-
lâth fôgimnâziumban, a budapesti m. kir. Jôzsef nâdor mû-
szaki és gazdasâgtudomânyi egyetemen, valamint a lillei kato-
likus egyetemen (Franciaorszâgban) végezte.

FIEDLER KÂLMÂN dr. (Chicago, III.). * 1913, Budapest.
A jogtudomânyok doktora. Tanulmânyait a budapesti grôf
Széchenyi Istvân reâlgimnâziumban és a kir. magy. Pâzmâny
Péter Tudomânyegyetemen végezte. 1931/44-ben a m. kir. pos-
tatakarékpénztâr tisztviselôje volt. Amerikâba 1950-ben vân-



dorolt ki. Kôltô (Soproni Bâlint), irô és zeneszerzô. "Délibâb a
kôdben" c. verseskôtete még Ausztriâban jelent meg. Azôta âl-
landôan fr. Sok verse és prôzâja jelent meg az emigrâciôs la-
pokban. Zenés szînjâtékât South Bendben, majd Chicagoban
mutattâk be. 1963-ban Ârpâd-diszoklevél nyertese lett, 1965-
ben a Szabadsâgharcos Szovetség aranykoszorùs érmével tun-
tették ki. 1961 ôta az Amerikai Magyar Szovetség chicagoi osz-
tâlyânak titkâra. Az arany Ârpâd-érem tulaidonosa.

FLÔRIÂN TIBOR (Englewood, N. J.). *1908, Selmecbâ-
nya. 4 éves kora ôta Erdélyben élt. A kolozsvâri piarista gim-
nâziumban érettségizett és a kolozsvâri egyetem jogi karân 4
évet hallgatott. Aharmàdik erdélyi irônemzedék tagjaként Re-
ményik Sândor 'Pâsztortûz' c. folyôirata kôré csoportosulô iro-
dalmi kôrhôz tartozott. A Kemény Zsigmond Irodalmi Târsa-
sâg, az Erdélyi Irodalmi Târsasâg, a kolozsvâri Pâzmâny Târ-
sasâg, a volt Erdélyi LJjsâgirô Szovetség, az Orszâgos Magyar
Sajtôkamara, a Kulfôldi Ûjsâgirôk Szôvetsége, a Vôrôsmarty
Irodalmi Kor és a Nemzetkôzi PEN Club Emigrâns Szakosz-
tâlyânak tagja. 1949 ôta Amerikâban él s 1950 ôta a Szabad
Eurôpa Râdiô new-yorki magyar osztâlyânak mgja. Tobb kote-
te, szâmos irâsa jelent meg otthon és az emigrâciôban is. Az
eziist Arpâd-érem tulajdonosa.

FRANKÔ ISTVÂN dr. (Hurlingham, Argentina). *1896,
Geszt. Az âllamtudomânyok doktora. A gimnâziumot Nagy-
szalontân végezte. Érettségi utân a budapesti rnûegyetem gé-
pészmérnôki karânak hallgatôja lett, de tanulmânyait befejez-
ni nem tudta, mert 1915 tavaszân behivtâk katonânak. Csak
1918-ban szerelt le. Utâna elvégezte a jogot, âllamtudomanyi
doktori oklevelet szerzett. Elsô talâlmânya alapjân a svâjci
Baselbe hivtâk. Francia- és Olaszorszâgban, Ausztriâban tech-
nikai tanulmânyokat folytatott. 1928-tôl az Orszâgos Târsa-
dalombiztositô intézet tisztviselôje, 1940 ôta az OTI Egészség-
iigyi Mûzeumânak helyettes igazgatôja volt. 1945-ben emigrâlt,
1947-ben Argentinâba vândorolt, ahol 10 éven at gyermekja-
tékokat gyârtott, majd mûszaki ûzemet rendezett be. 1957 ôta
nyugalomban él. Tobb szabadalmazott talâlmânya van.

FURY LAJOS dr. (Washington, D. G.), regényirô, az Ame
rikai Magyar Szovetség orszâgos titkâra.



GALLUS SÂNDOR dr. (Ausztrâlia), régész, ôstôrténész, a
"Studies for a New Central Europe" szerkesztôje.

GARA LÂSZLÔ (Pârizs, Franciaorszâg), frô, irodalomtor-
ténész és esztétikus. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa. t 1966,
Pârizs.

Ft. GÂBRIEL ASZTRIK dr. (Notre Dame, Ind.). * 1907,
Pécs. Premontrei kanonok, a bôlcsészettudomânyok doktora,
a volt kir. magyar. Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bolcsé-
szeti karânak 1941-ben habilitait tanâra, a Notre Dame Egye-
tem professzora és Kôzépkori Intézetének igazgatoja, a fran-
cia becsliletrend lovagja, szâmos tudomânyos akadémia és târ-
sasâg tagja, tôbb tudomânyos mû szerzôje. Sok szaktanulmâ-
nya jelent meg magyar, francia és angol tudomânyos folyôira-
tokban. Az arany Arpâd-érem tulajdonosa. Nagyobb mûvei:
Index' Romain et Literature Française a l'Epoque (1936), Les
Rapports Dynastiques France—Hongrois au Moyen-Age (1944),
Die Heilige Margarethe von Ungarn (1944), English Masters
and Students in Paris during the Xlith Century (1949, Stu-
dent Life in Ave Maria Collège, Madiaeval Paris (1956), Skara
House at the Madiaeval University of Paris (1960), The His-
tory of the English—German Nation at the University of
Paris in the XVth Century (1956).

Ft. GÂSPAR MÂRTON (Windsor, Ont., Kanada). * 1912, Me-
zôkôvesd. Tanulmânyait a mezôkovesdi Szent Lâszlô gimnâ-
ziumban és az egri érseki hittudomânyi fôiskolân végezte,
majd a windsori és a detroiti egyetemeken folytatta. Tisza-
ôrson volt kâplân, Nyfradonyban, Fegyverneken, Hevesen és
Miskolcon hitoktatô, Pâsztôn adminisztrâtor. A mâsodik vi-
lâghâborù idején a m. kir. légierô lelkészeként teljesitett szol-
gâlatot, 1945/48-ban az ausztriai Grâc magyar lelkésze, 1948
ôta a kanadai Windsorban a Szent Antal r. k. magyar egyhâz-
kôzség plébânosa.

GELETEI JANOS (New York, N. Y.).

GOMBOS ZOLTÂN (Cleveland, Ghio) a Szabadsâg és az
Amerikai Magyar Népszava fôszerkesztôje.

GÔCZA IMRE dr. (Ann Arbor, Michigan).



GULYÂS SÂNDOR dr. (Kôln, Németorszâg). * 1925, Bu
dapest. 1943-ban érettségizett. Budapesten elôbb kozgazdasâgi,
majd bolcseleti tanulmânyokat folytatott. A Szînmûvészeti Fô-
iskola rendezôi tagozatânak kitûnô eredménnyel tortént elvég-
zése utân rendezôi okievelet kapott. Budapesten, Szegeden,
es Gyôrôtt volt rendezô. Egy ideig a Falurâdiô munkatârsa-
ként mûkodott. 1956-ban emigrâlt. Saarbriickenben, majd Nyu-
gat-Berlinban romanisztikât, germanisztikât és szmhâztudo-
mânyt tanult. 1961-ben summa cum lande szmhâztudomânyi
doktorrâ avattâk. 1962-tôl a Westdeutscher Rundfunk munka-
târsa volt, jelenleg egy kôlni kiadô lektora. 1963-ban Arpâd-
dîszoklevél nyertese lett.

GYÉKÉNYESI GY. LÂSZLÔ (Cleveland, Oliio). * 1906,
Mohâcs. A bajai m. kir. âllami tanftôképzô intézet kitûnô ered
ménnyel tortént elvégzése utân 1929-ben néptanitôi okievelet
kapott. Még ugyanabban az évben a somogyi Gyékényes rôm.
kat. népiskola osztâlyvezetô tanitôjâvâ vâlasztottâk. Ebben a
minôségben kifejtett iskolai, szakelôadôi, kari, egyhâzi, târsa-
dalmi és ifjùsâgnevelési tevékenységével szerzett kimagaslô ér-
demeinek elismerése gyanânt 1937 karâcsonyân egyhâzi fôha-
tôsâga igazgatôi cfmmel tuntette ki. 1945-ben emigrâlt. Hiva-
tâsât kiilfôldôn is tovâbb szolgâlta. Vezetôszerepet vitt emig-
râns egyhâzkozség és iskolâk alapitâsâban, fenntartâsâban, a
politikai és târsadalmi, mozgalmi életben. Céltudattal munkâl-
ta az emigrâciôs jellegû sajtô meginditâsât és életbentartâsât.
Kôzirôi és szônoki megnyilatkozâsai mindenkor kûlônôs fi-
gyelmet keltettek, mert azokat mindig jôzan târgyilagossâg,
bolcseleti elmélyûltség és logikus kôvetkezetesség jellemezte.
Nemzetfilozôfiai nézeteit 'Faktum' c. mûvében foglalta ôssze.

GYIMESY KASÂS ERNÔ (New York, N. Y.). *1901,
Gyergyôszentmiklôs. Festômûvész. Tanulmânyait a m. kir.
Képzômûvészeti Akadémiân végezte (1923), majd Chicagoban,
Budapesten, Bécsben, Miinchenben, St. Gallenben, Lipcsében,
Drezdâban, Berlinben, Londonban es Romaban folytatta. A
Farleigh Dickinson University (Madison, N. Y.) tanâra. Tiz fal-
festménv és igen sok mâs festmény alkotômûvésze, tôbb érem
és dij nvertese, a magyar Nemzetvedelmi Kereszt tulajdonosa.
A Kulfoldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetsége és Mû-



kincsvédelmi Bizottsâga elnoke. Mûveit eddig 16 onâllô târla-
ton mutatta be.

HALASI KALMÂN (Denver, Colo.), az AMSz helyi elnoke.

HALMÂGYI LAJOS (Chicago, 111.), az Amerikai Magyar
Élet fôszerkesztôje.

HANÂK SZILÂRD dr. (Cleveland, Ohio).

HAVASY BAJÂN SÂNDOR (Passaic, N. J.) * 1908, Baja.
Irô, hirlapîrô és dalkoltô, zeneszerzô. Versei és elbeszélései a
budapesti lapokban jelentek meg. Tobb orszâgos pâlyâzaton
elsô dijat nyert. Mûvei: A mesék élnek (1932), az én életem
(1934), Nyugatrôl keletre (1939), Ôrok ùton (1942), Szomorii
hetek (1943) és Az ônzés forradalma (1943). 1945-ben emigrâlt.
Amerikâba 1950-ben vândorolt ki. Kolteményeit és prôzai irâ-
sait az emigrâciôs magyar lapok kbzolték. Tobb kotetre ter-
jedô kézirata vâr kiadâsra. 1963-ban Ârpâd-diszoklevél nyer-
tese lett. Az eziist Ârpâd-érem tulajdonosa.

HECKENAST DEZSÔ dr. (Montréal, Kanada).

HERCZEGH JÂNOS (Montréal, Kanada). * 1891, Nagyge-
jôc. Kôzépiskolai tanulmânyait Ungvârott, Munkâcson és Szat-
mârnémetiben végezte. Épitészmérnoki oklevelét a budapesti
Mûegyetemen szerezte. Az elsô vilâghâborût elejétôl az ôssze-
omlâsig végigkiizdôtte. Tart. tiizérfôhadnagyként szerelt le
bronz és eziist vitézségi érem, valamint a Signum Laudis bir-
tokâban. 1923-tôl 1946-ig a székesfôvâros mûszaki osztâlyân
teljesitett szolgâlatot. 1946-ban mint mûszaki tanâcsost tâvoli-
tottâk el. 1958-ig Balatonfureden gazdâlkodott. Azôta Kanadâ-
ban él. Cikkei az emigrâciôs lapokban jelennek meg.

HEDERVÂRY-KONTH JÂNOS (Los Angeles, Calif). * 1909,
Budapest. A budapesti réf. gimnâzium és a Ludovika Akadé-
mia elvégzése utân 1932-ben hivatâsos hiradô hadnagy lett..
Debrecenben, Kassân és Szombathelyen szolgâlt. 1942/43-ban
a szombathelyi 3. kerûleti parancsnoksâg anyagi vezérkari
tisztje, 1944-ben a Tatâr-hâgô védelmében az I. pâncélos had-
test hiradô zâszlôaljparancsnoka volt. 1950-tôl 1955-ig Argen-
tinâban elektrotechnikus, késôbb kereskedô. 1959-tôl a kana-
dai Torontôban biztositâsi ugynôk. 1964 ôta az Egyesûlt Alla-



mokban él. A Kanadai Magyarok Szôvetségének igazgatosâgi
tagja, a Johannita Rend lovagja.

HOKKY KÂROLY (Lakewood, Ohio). * 1883, Abaûjszepsi.
0kl. kozépiskolai tanâr. Egyetemi tanulmânyait Budapesten
és Kolozsvârott végezte. Az elsô vilâghàborû elôtt Budapesten
és Kassân tanitott. Az orosz harctéren haslôvést kapott, 1918
végén 100%-os hadirokkantként szereit le. Kassai tanâri âllâsâ-
bôl a csehek mozditottâk el. Kârpâtaljân megszervezte a Ke-
resztényszociâlis Pârtot. A cseh uralom idején elôbb tarto-
mâny-gyûlési, majd orszâggyûlési képviselôvé vâlasztottâk. Vé-
giil szenâtor lett a prâgai parlamentben. Ungvârott 'Hatâr-
széli tljsâg' cîmmel magyar hetilapot szerkesztett és adott ki,
amelyet 9 év utân a sok elkobzâs miatt kénytelen volt besziin-
tetni. A Prâgai Magyar Hirlapnak âllando kiilsô munkatârsa
volt. Kârpâtalja visszatérése utân Magyarorszâg kormânyzôja
1939-ben m. kir. tanûgyi fôtanâcsossâ nevezte ki. Ugyanakkor
orszâggyûlési képviselôként a magyar parlamentbe is behiv-
tâk. Amerikâba 1952-ben vândorolt ki. Az emigrâciôban élénk
irodalmi, publicisztikai és politikai, târsadalmi tevékenységet
fejt ki. Tbbb irodalmi pâlyadijat nyert. "Ruthenia, Spearhead
Toward the West" c. mûve 1966-ban jelent meg.

HOMONNAY ELEMÉR (Cleveland Heights, Ohio). * 1910,
Isaszeg. Tanulmânyait Budapesten és Miinchenben végezte.
Szâmtan—fizika-szakos magyar kozépiskolai tanâr, elektro-
mérnôk. Otthon kbzépiskolâkban es katonai fôiskolân tanitott.
Az emigrâciôban a Général Electric Co. mérnôke. Tôbb szaba-
dalmazott talâlmânya van. A horvât és âltalâban a délvidéki
kérdések kivâlô szakértôje. Igen sok cikke, kisebbségi és tôr-
téneti vonatkozâsû tanulmânya jelent meg.

HORTOBÂGYI JENÔ. * 1907, Budapest. Tanulmânyai
befejezése utân 1936-tôl 1956-ig Magyarorszâgon kôzigazgatâsi
és orvosegészségiigyi pâlyân mukôdôtt, katonai szakszolgâla-
tot teljesitett. 1957-tôl Amerikâban él s eredeti hivatâsânak
megfelelô munkakorben dolgozik.

HÔRY ANDRÂS (Innsbruck, Ausztria), volt kovet és meg-
hatalmazott miniszter.

HUBA FERENC (Painesville, Ohio), vegyészmérnok.



HUNT BÉLA (Cleveland, Ohio), a Szabadsâg szerkesztôje.

Nt. HUNYADI LÂSZLÔ (Linden, N. J.). * 1899, Szamos-
szeg. Iskolâit Mâtészalkân és Mâramarosszigeten végezte. Nép-
tamtôi okievelet szerzett. Az elsô vilâghâborût a 11. honvéd
gyalogezred kotelékében kiizdbtte végig. Amerikâba 1923-ban
vândorolt ki. Fôiskolai tanulmânyokat folytatott és teolôgiât
végzett. Réf. leikészként tôbb egyhàznâl mûkodott. Jelenleg
a Linden és Vidéke Fiiggetlen Magyar Reformâtus Egyhâz lel-
késze. Novellâi, versei magyarorszâgi lapokban jelentek meg
elôszor. Amerikâban megirta az amerikai magyar reformâtus
egyhâz tôrténetét. Magyar ABC és Olvasôkônyv c. mûvét a ma
gyar nyâri iskolâk hasznâljâk. Regénye — "There Are Sec
rets" — angolul jelent meg. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

Vitéz nemes ILLÉSY GYULA (Paraizo, Brazilia). * 1891, Fe-
hérgyarmat. Volt m. kir. honvéd huszârezredes. Osrégi magyar
nemesi csalâd sarja. A nagyvâradi honvéd hadaprôdiskolâban
végzett. Az elsô vilâghâborûban 36 hônapi arcvonalszolgâlatot
teljesitett, hâromszor sebesiilt, szâmos kitiintetést szerzett. A
két vilâghâborû kôzt Budapesten, Debrecenben és Nyiregyhâ-
zân szolgâlt. A mâsodik vilâghâborût is végigkiizdôtte. Brazi-
liâba 1949-ben vândorolt ki. Élénk tudomânyos és irodalmi
mûkôdést fejtett ki. A buenos-airesi Sumir—Magyar Tudomâ
nyos Târsasâg 1960-ban tb. tagjai sorâba hivta meg. Ug3'anek-
kor a clevelandi Magyar Târsasâg irodalmi pâlyâzatân elsô di-
jat nyert. A Délamerikai Magyar Hirlap, a Magyar Egység és
a Harangszô hasâbjain szâmos cikke jelent meg. Tôbb kiadâs-
ra kész mûve van. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

ILLÉS LAJOS (Cleveland, Ohio). " 1919, Adony. A buda-
pesti Fây Andrâs gimnâziumban érettségizett, majd szâmviteli
képesitést szerzett. A mâsodik vilâghâborût kovetôen a Sza
badsâg Pârt egyik szervezôje lett. Késôbb a Fûggetlenségi Pârt
listâjân orszâggyûlési képviselôvé vâlasztottâk, de a titkos-
rendôrség internâlta. Csak 1949-ben szabadult. Ettôl kezdve a
hazafias ifjak iskolânkivûli nevelésével foglalkozott. A szabad-
sâgharc leverése utân emigrâlt. 1957 ôta Amerikâban él. Egy
ideig a Magyar Târsasâg irodalmi osztâlyânak elnôke volt. El
sô irâsai 1938-ban jelentek meg. Kôlteményeit az emigrâns la-



pok rendszeresen kôzlik. 1963-ban Ârpâd-diszoklevél nyerte-
se lett.

Vitéz IRSA BÊLA (Calgary, Alta., Kanada).

IVÂNI ZOLTÂN dr. (New York, N. Y.). *1910, Kézdi-
vâsârhely. A jog- és az âllamtudomânyok doktora. Iskolâit a
kolozsvâri és a szegedi egyetemeken végezte. 1934-toi 1937-ig
a kolozsvâri Ellenzék c. lap belsô munkatârsa, 1937 utân —
egy évi bécsi tanulmânyût befejeztével — Budapesten tôbb
magyarorszâgi és erdélyi lap tudôsitôja volt. 1956-ban részt-
vett a szabadsâgharcban, utâna emigrâlt. New Yorkban él. Târ-
câi, novellâi, versei budapesti és erdélyi lapokban, folyôiratok-
ban, fôként a Keleti Ûjsâg, Magyarorszâg, Esti Ûjsâg, Tolnai
Vilâglapja, Hfd, stb. hasâbjain jelentek meg. Amerikâban az
emigrâciôs sajtô âllandôan kôzli verseit és prôzai frasait. 1962-
ben Ârpâd-dfszoklevél nyertese lett. Az arany Ârpâd-érem tu-
lajdonosa.

JANDRASICS TIBOR (Murten, Svâjc). * 1934, Csbrôtnek.
Iskolâit Kôszegen és Budapesten végezte. Két évig katonai
szolgâlatot teljesftett. 1956-ban emigrâlt. 16 hônapi tâbori élet
utân Svâjcba kerult. Irâsait a Képes Vilâghiradô kôzôlte. 1965-
ben (Janda Tibor néven) Ârpâd-dfszoklevél nyeitese lett.

Et. JASZOVSZKY JÔZSEF dr. (San Francisco, Calif.).
* 1907. A hittudomânyok doktora, volt budapest-csillaghegyi
plébânos. Esztergomban érettségizett, Bécsben végzett teolô-
giât és az ottani egyetemen nyert doktori oklevelet a hittudo-
mânyokbol. APâzmâneum nôvendéke volt. 1939-ben szentelték
âldozôpappâ a bécsi St. Stephan dômban. 7 évi kâplânkodâs
utân csillaghegyi plébânos, 1946-ban a Kat. Népszôvetség ve-
zérigazgatôja és Mindszenty Jôzsef biboios hercegprfmâs ta-
nâcsosa lett. 1948-ban emigrâlt. 3 évig az innsbrucki magyarok
lelkészeként mûkôdott. Amerikâba 1952-ben vândorolt ki. Az-
ôta San Franciscoban lelkészként s a magyarok misszionâriu-
saként mûkôdik. Sok cikke jelent meg magyar lapokban. A
Katolikus Magyarok Vasârnapjânak kiilsô munkatârsa. Kôny-
ve: Der Kalvinismus in Ungarn in Sechzehnten Jahrhundert

JÂLICS GYÔRGY dr. (Cleveland, Ohio). * 1929, Budapest.
Kozépiskolâit Kôszegen és Budapesten és Cleveland-ben végez-



te. A bolcsészettudomânyok doktora (szerves kcmiâbôl). Okle-
velét a clevelandi Western Reserve University-n 1964-ben sze-
rezte. Nos, egy fiù atyja. Kutatô vegyész.

JÂNOSSY MARGIT (Toronto Ont., Canada), a Képes Vi-
lâghiradô szerkesztôje.

Vitéz JESZENSZKY IMRE (Passaic, N. J.), a Mâltai Rend
lovagja.

Nt. JUHÂSZ IMRE (Cleveland, Ohio), ev. lelkész.

Vitéz Kaczinfalvy KACZVINSZKY P.4L dr. (Cleveland,
Ohio). Egyetemi tanulmânyainak befejezcse utân katonai szol-
gâlatot teljesftett. Az elsô vilâghâborûban 42 honapi arcvonal-
szolgâlat folyamân tôbb hadi kitiintetést szerzett, tart. tiizér-
fôhadnagy lett. Magyarorszâg kormânyzôja késôbb vitézzé
avatta. Az elsô vilâghâborû végén kôzigazgatâsi pâlyâra lépett.
Szolgabi'rô, fôszolgabirô, alispân, végûl hadmûveleti kormâny-
biztos volt. Az orosz megszâllâs elôl emigrâlt, majd Amerikâba
vândorolt, ahol a Magyar Târsasâg és a Mid-European Re-
search Institute alapitô, az MHBK, az AMSz és mâs magyar
szervezetek tagjaként végez értékes munkâssâgot.

KARDOS TALBOT BÉLA dr. (Washington, D. C.). * 1902,
Kismarton. A kozépiskolât Pozsonyban, egyetemi tanulmâ-
nyait Budapesten végezte. A kôzgazdasâgtudomânyok doktora.
A Rockefeller Alap ôsztôndijâval a Harvard és a Wisconsin
University-n folytatott tanulmânyokat. 1927-tôl 1935-ig a Ma
gyar Statisztikai Târsasâg Allamtudomân3'i Intézetében telje
sftett szolgâlatot. 1936/38-ban a Népszovetség magyarorszâgi
pénziigyi megbfzottjânak titkâra volt. Teleki Pâl grôf szakértô-
jeként résztvett a komâromi és bécsi konferenciâkon. 1939/41-
ben az Orszâgos Mezôgazdasâgi Kamara kôzgazdasâgi tanâcs-
adôja, 1941/47-ben foldmûvelésiigyi miniszteri osztâlytanâcsos.
Jelenleg a Library of Congress kônyvtârosa. Magyarorszâgon
szâmos cikke, tanulmânya jelent meg a szaklapokban, 1951
ôta pedig amerikai folyôiratokban, lapokban, kormânj'kiadvâ-
nyokban jelennek meg tanulmânyai. Kôzgazdasâgi, politikai,
kisebbségtudomânyi és ôsszehasonlftô irodalomtudomânyi kér-
désekkel foglalkozik. 1957-ben a Madâch Alapftvâny elsô dfjâ-
nak nyertese lett. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.



KASSAY DEZSÔ dr. (Philadelphia, Pa.). ' 1899, Tùristvân-
di. Kôzépiskolâit Mezôtùron, az eg3'etemet Szegeden és Pécsett
végezte. Az orvostudomânyok doktora, fiil-, orr- és gégegyôgj'â-
szati szakorvos. A pécsi sebcszeti klinika volt tanârsegéde
(1927/29), fiil-, orr-, gégegyôgyâsz fôorvos Hôdmezôvâsârhe-
lyen (1930-31), Nagyvâradon (1941-42) és a budapesti Fehér
Kereszt kôrhâzban (1942-49), a budapesti orvosi egyetem bron-
choesophagologiai és ful-orr-gégészeti osztâlyânak vezetôje,
egyetemi ny. rk. tanâr (1950-56). Amerikaba 1957-ben vàndo-
rolt kl. A philadelphiai Temple University orvosi karân a bron-
choesophaologiai kutatâs professzora s a Lankenau kôrhâzban
research associate. A collège of Physicians of Philadelphia tag-
ja. 4 kônyve és 76 tudomânyos kôzlemenye jelent meg. Az
arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

KÂLLAY MIKLÔS dr. (New York, N. Y.) volt m. kir. mi-
niszterelnôk.

KÂVÂSSY JÔZSEF (Lakewood, Ohio). 1894, Bées. Ta-
nulmânyait Budapesten végezte. 0kl. vegyészmérnôk. 1935-ig
textilgyâri mérnôk Budapesten, 1945-ig textilgyâri ûzemvezetô
mérnok Székesfehérx-ârott. 1951-ig Németorszâgban élt, azôta
Cleveland-ben vegyészeti gyâr mérnôke.

KÂVÂSSY KLÂRA (Lakewood, Ohio). * 1910, Déva. Tanul-
mânyait Székesfehérvârott, a budapesti Zenemûvészeti Fôis-
kolân és Cleveland-ben végezte. Zenetanâr és zongoramûvész.
Mint zongoraelôadô Budapesten, Vâcott, Székesfehérvârott,
Miinchenben, Regensburgban és Cleveland-ben szerepelt hang-
versenyeken s mâs mûsorokon kivâlô mûvészekkel egyutt,
gyakran ônâllôan is. Ârâdiôban és a tâvolbalâtôn szintén tôbb-
szôr adott elô. Jelenleg zongorât és zeneelméletet tanft. Âz
O.M.T.A. tagja.

Nt. KECSKEMÉTHY JOZSEF (Washington, D. C.), az
Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet kôzponti titkâra, az
AMSz orszâgos igazgatôsâgi tagja.

KELETI VILMOS dr. (Miami, Fla.L " 1892, Budapest. Min-
den tanulmânyât Budapesten végezte. A gyôgyszertudomânyok
doktora. 1928-ban Olaszorszâgba vândorolt, ahol a magyar ko-
lônia fôtitkâra és a magyar hetilap fôszerkesztôje volt. 19j9-



ben Venezuelâba vândorolt, ahol az igazsâgiigyminisztérium
hivatalos tolmâcsi teendôit lâtta el bat nyelven. A "Caribe"
magyar ùjsâgba l'rt fôleg hangulatos, szînes ûtleirâsokat. 1962-
Den visszavonult és Miami-ben (Floridâban) telepedett le, ahol
tovâbb is l'rogatott. 1965-ben az Arpàd-diszoklevél nyertese lett.
t 1965. december 28. Miami.

KERÉKGYARTÔ MÂRIA (Riverton, N. J.). * 1914, Petro-
zsény. Az elsô vilâghâborù utân sziileivel Magyarorszâgra me-
nekûlt. Iskolâit Budapesten végezte. Elôbb magân-, késôbb
kdztisztviselô volt. 1942-ben megkapta a Nemzetvédelmi Ke-
resztet. A mâsodik vilâghâborù utân tobbszor letartôztattâk.

Munkât nem kapott. 1956 ôszén emigrâlt, Amerikâba vândo
rolt. 1958-t61 âlneveken a Katolikus Magyarok Vasârnapjâba
irogatott. 1960-ban irodalmi pâlyâzaton dijat nyert. 1965-ben
Arpâd-diszoklevél nyertese lett.

KERTÉSZ ISTVÂN dr. (Notre Dame, Ind.) egyetemi
tanâr.

KERTÉSZ LASZLÔ (Garfield, N. J.). *1924, Zalaegerszeg.
Kùzdelmes ifjùsâga volt. Korân kezdett verselni. Kolteményeit
emigrâns lapok kozolték. Elsô verseskotete: "Szemben a kod-
del" Nylrô Jôzsef elôszavâval jelent meg. Mâsodik kôtete: "Tiz
év versei". Prôzât is ir. A Képes Vilâghiradô munkatârsa.
Elôbb a Zrinyi irodalmi pâlyâzaton nyert dijat, majd 1962-ben
Arpâd-diszoklevél nyertese lett.

Vitéz KÉZDY VASARHELYI BÉLA dr. (Stockholm, Svéd-
orszâg). A Mâltai Rend lovagja. Az âllamtudomânyok doktora,
ôstôrténész, kôzgazdasâgi irô, heraldikus és geolôgus. Tanul-
mânyait Budapesten és Heidelbergben végezte. Tart. huszâr-
tiszt. Budapest védelmében is résztvett. Halâlos itélet utân
11 évi szibériai kényszermunkatâborba hurcoltâk. Az 1956-os
budapesti felkelésben megint résztvett, majd emigrâlt. A stock-
holmi House of Nobles kutatôja. Tobb nemzetkôzi kongresz-
szuson elôadôként szerepelt. Cikkei, tanulmânyai szâmos ma
gyar és mâsnyelvû kôzlonyben, folyôiratban jelentek meg. Az
arany Arpâd-érem tulajdonosa.

KIRALY IMRE (Washington, D. G.), az AMSz volt elnokc.
Et. KIRALY KELEMEN O.F.M. (DeVitt, Mich.).



Vitéz KISBARNAKI FARKAS FERENC (Arnstorf Schloss,
Németorszâg). * 1892, Kismarton. Szkv. vezérezredes, orszâgos
magyar fôcserkész, a Vitézi Rend és a Szent Lâszlô Târsasâg
elnoke. A Ludovika Akadémiât 1912-ben végezte. Az elsô vilâg-
hâborûban kétszer sebesiilt, tobb hadi kitûntetést szerzett.
Ezek alapjân Magyarorszâg kormânyzôja 1927-ben vitézzé avat-
ta. A Hadi Akadémia elvégzése utân vezérkari beosztâsokban
leljesitett szolgâlatot, a Hadi Akadémia tanâra lett, majd a
lionvédelmi minisztériumban osztàlyvezetô volt. 1938/43-ban
a Ludovika Akadémia parancsnoka, ezredes és vezérôrnagy,
két hônapon at a dôni arcvonalon hadtestparancsnok. 1943-
44-ben hadtestparancsnok, altâbornagy, majd vezérezredes,
tobb magyar és német hadi kitûntetés tulajdonosa, a Tatâr-
hâgô hôs védôje. Az emigrâciôban a Magyar Szabadsag Moz-
galom megszervezôje s a Teleki Pâl cserkész munkakôzôsség
életrehlvôja. Az emigrâciô politikai, târsadalmi, fôként cser
kész mozgalmaiban vezetô szerepet toit be, nemzetkôzi jelen-
tôségû elôadâsokat tart, értékes irodalmi munkâssâgot fejt ki.

KISJÔKAI ERZSÉBET (Hilvernum, Hollandia). *Buda
pest. Iskolâit is Budapesten végezte. Festészetet és szobrâ-
szatot tanult. 15 éves korâban kezdett irni. Versei, novellâi
budapesti folyôiratokban és lapokban jelentek meg. Sokszor
szerepelt a râdiôban is. 1944. jûnius 7-én szerzôi estet rendez-
tek szâmâra, amelyen a legkivâlébb elôadômûvészek mûkdd-
tek kozre. Jelenleg Hollandiâban él, Dr. André van Assendorp
blrôsâgi elnok felesége. Elsô hâzassâgâbôl 4 gyermeke szule-
tett 1958-ban az Egyesult Âllamok 28 âllamâban tartott elô-
adâst a menekultek védelmében. Eddig 25 kôtete jelent meg.
"Bérhâz" c. regényével elnyerte a Radio Free Europe pâlya-
dijât. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

Székesfehérvâri KISS IMRE (Mentor, Ohio). *1893,^ Szé-
kesfehérvâr. Kôzépiskolâit ugyanott, a katonai akadémiât
Bécsûjhelyen végezte. Az elsô vilâghâborùban kétszer sebesiilt
és vitézségi érmet szerzett. Cs. és kir. szazados volt. Ameiikâ-
ba 1922-ben vândorolt ki. Rôm. kat. templomi karnagy, kân-
tor, ének-, zene- és rajztanâr, mûszaki rajzolô volt. Festômû-
vész és zeneszerzô. Szâmos cikke jelent meg a magyar lapok
ban. 1962-ben Ârpâd-diszoklevél nyertese lett.
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Székesfehérvàri KISS IMRÉNÉ RÉVEY L. P. EMMA (Men

tor, Ohio). 1902, Aranyosmeggyes. Okl. tanitônô, irô és kôl-
tô. Prôzâja és kôlteményei amerikai és eurôpai magyar lapok-
ban jelentek meg. A "Mindszenty Népe" volt munkatàrsa. Szâ-
mos magyar mozgalom lelkes tâmogatôja. 1962-ben Ârpâd-
diszoklevél nyertese lett.

KISS SÂNDOR dr. (Bronx, N. Y.), volt orszâggyûlési kép-

viselô, a reformàtus egyhâz fôgondnoka.

KLAUDINYI LÂS7XÔ (Chicago, III.). festômûvész.

KLINGA JÔZSEF (Cleveland, Ohio).

KLOBUSICZKY DÉNES dr. (Sao Paulo, Brazilia), or-
vosprofesszor.

KLOTZ ISTVÂN (Mildenheim, Németorszâg). * 1900, Arad.
A Székely hadosztâly, majd a szegedi Nemzeti Hadsereg ko-
telékében harcolt. Résztvett a nyugatmagyarorszâgi felkelés-
ben is. Késôbb az iskolânkiviili katonai kiképzés kezdeménye-
zôje lett és az irredentizmust szolgâlta. Részvénytârsasâgi igaz-
gatô volt. 1945-ben emigrâlt. Azôta mindent elkovet a magyar-
sâg igazânak védelmében. Emlékiratokat szerkeszt, kiadja a
"Kozérdekû Levelek"-et, az emigrâciôs magyar egység megte-
remtésén fâradozik.

KOLOZSVÂRY KÂLMÂN (Cleveland, Ohio), a clevelandi
Ôreg Amerikâs Magyarok Csalâdja elnoke, az Amerikai Ma
gyar Szovetség alapitô tagja, clevelandi Kossuth Osztâlyânak
tb. elnoke, stb., stb. t 1965, Cleveland, Ohio.

KOROKNAY IMRE (Toronto, Ont., Kanada).

KOSSÂNYI JÔZSEF (Cleveland, Ohio). * Komâromszent-
péter. Irô és koltô. A komâromi bencés fôgimnâziumban érett-
ségizett. Pozsonyban tanitôi és polgariiskolai tanâri oklevelet
szerzett. A felvidéki gybngyosbokréta-mozgalom elinditôja.
Szâmos irodalmi folyôirat és lap munkatàrsa. Megjelent kbte-
tei: 'Mâglyâk', 'Éjféli kiâltâs', 'Szent Gyorgy és a sârkâny'.

KOSZORÛS FERENC (Washington, D. C.). * 1899, Debre-
cen. Volt m. kir. vezérkari ezredes, geodéziai szakértô. A Lu-
dovika Akadémiât és a Hadi Akadémiât Budapesten végezte.



1918/26-ban huszârtiszt, 1930/44-ben kiilônbôzô magasabb ve-
zetési beosztâsokban vezérkari fônôk. Szâmos katonai kitûn-
tetés tulajdonosa. 1938/41-ben. a Pâzmâny Péter Tudomâny-
egyetemen korszerû honvédelmet adott elô. 1943/44-ben min-
den katonai bûnper fôtârgyalâsân hadmûveleti és harcâszati
szakértô. Az emigrâciôban a magyar reformâtus egyhâz fel-
iigyelôje Ausztriâban és Németorszâgban. 1951 ôta Amerikâ-
ban él. Geodéziai szakértô. Emellett a mâsodik vilâghâboni
hadtôrténelmén dolgozik.

KOVÂCS ÂRPÂD (Flushing, N. Y.) egyetemi tanâr.

KOVÂCS ISTVÂN dr. (Toronto, Ont., Kanada). *1918,
Beregszâsz. Tanulmânyait Debrecenben végezte. Ajogtudomâ-
nyok doktora (1941), okl. iigyvéd-birô (1949), a kanadai Onta
rio tartomâny képesitett (latin, fôidrajz, tôrténelem-szakos)
kozépiskolai tanâra. 1942-ig fôispâni titkâr volt Nagyszôllôsôn,
1957-ig kôzjegyzô Nyirbâtorban. Az 1956-os szabadsâgharc ide-
jén a mâtészalkai Szabad Szatmâr—Bereg c. politikai lapot
szerkesztette. 1957-ben emigrâlt. Kanadâban tanit. A^ Magyar
Szabadsâgharcos Szôvetség kanadai szervezetének fôtitkâra.

Bôdi KOVÂCS JÔZSEF (Windsor, Ont., Kanada). *1922,
Nagykanizsa. Iskolâit ugyanott és Erdélyben végezte. Mint
diâk lett katona. Résztvett az ukrajnai és a kârpâti harcokban,
késôbb Budapest védelmében, aboi tôbbszôr sebesûlt. 1949 ôta
a kanadai Windsorban él, az ottani Magyar Nemzeti Kaszinô
elnôke. Minden magyar megmozdulâst anyagilag is tâmogat.

KOVÂCS LAJOS dr. (Cleveland, Ohio).

Dr. KOVÂCS LAJOSNÉ (Cleveland, Ohio).

KOVÂCSNÉ P.4LL RÔZSA (Pinner, Midx., Anglia). 1893,
Mâramarossziget. A roman megszâllâsig Erdélyben tanitott.
1918-ban keriilt Budapestre, ahonnan 1920-ban Amerikâba vân-
dorolt. Mint reformâtus lelkész felesége 45 éven ât tevékeny-
kedett hol hivatalos, hol ônkéntes târsadalmi és egyhâzi mun-
kâsként New Yorkban és Kanadâban, majd az angliai Lon-
donban. îrôi munkâssâgât mint diâklâny kezdte. Târcâkat, bi-
râlatokat és fôként verseket l'rt. A P.E.N. Club és az Interna
tional Fédération of Free Journalists tagja. Verseit kanadai és



amerikai mag^'ar lapok is kozolték. Két kotete jelent meg: az
'Ôrokmécs' Budapesteii, a 'Vândorversek' Londonban. 1963-
ban Ârpâd-di'szoklevél nyertese lett.

Ft. KÔTAY ZOLTÂN (Akron, Ohio), a clevelandi "Az Ûj-
sâg" fôszerkesztôje, r.k. lelkész.

KOTELES BÊLA (Brecksville, Ohio), okl. mérnok, gyâ-
ros, a PEMCO, INC. einôk-vezérigazgatôja.

KOTELES BÉLÂNÉ (Brecksville, Ohio).

KÔVENDY KÂROLY (Toronto, Ont., Kanada). A Székely-
fôldrôl 3 éves korâban keriilt el, az Alfoldôn nevelkedett, 1935-
ben érettségizett. 18 éves korâban ônként vonult be katonânak
és tart tiszt lett. 1940-ben a Testnevelési Fôiskolân szerzett ta-
nâri oklevelet. 1941-tôl a csendôrségnel teljesitett szolgâlatot.
Résztvett a kârpâti és budapesti harcokban. 27 éves korâban
mâr szâzados. 1950-ig Németorszâgban tanit s a cserkészmoz-
galomban vesz részt. Kanadâba 1951-ben vândorol ki. Mûszaki
rajzolô lesz, de a cserkészmozgalom szervezési munkâjâban is
alapvetô jelentôségû részt vâllal. 1964. ôta a 'Bajtârsi Levél'
szerkesztôje. Két izben Ârpâddiszoklcvél nyertese lett. Az
eziist Ârpâd-érem tulajdonosa.

KÔVÂGÔ JÔZSEF dr. (Lonwood, N. J.). * 1913, Csomodér.
Tanulmânyait a pécsi katonai fôreâlban és a budapesti Bôlyai
Jânos mûszaki katonai akadémiân végezte. Mûszaki csapat-
tiszti szolgâlatâval pârhuzamosan a budapesti mûegyetemen
gépészmérnoki oklevelet szerzett. Mint tbrzskari szâzados részt
vett a mâsodik vilâghâborùban. Az osszeomlâs utân a Fûgget-
len Kisgazdapârt tagja lett, Budapest alpolgârmesterévé, majd
polgârmesterévé vâlasztottâk. 1947-ben tisztségérôl lemondott
és 1950-ik mérnôkként dolgozott, ami'g le nem tartôztattâk és
életfogytiglani bôrtônre nem itélték. Fogsâgâbôl 1956-ban, koz-
vetlenûl a szabadsâgharc kitorése elôtt szabadult. November
1-én ûjra Budapest polgârmesterévé, két nappai késobb a Kis-
gazda Pârt orszâgos fôtitkârâvâ vâlasztottâk. Nov. 30-ân Auszt-
riâba menekûlt. Amerikâba 1957-ben vândorolt ki. Elôbb a
Magyar Bizottsâg elnôke volt, 1960 ôta mint mérnok dolgozik.
1957-ben a new-yorki Freedom House szabadsâg-di'jjal tûntette



ki, 1960-ban az annadalei Bârd Collège di'szdoktorrâ avatta.
Egy konyve és sok cikke jelent meg.

KRAUHS GUSZTÂVNÉ (Trenton, N. J.).

KRÛDY FERENC dr. (Toronto, Ont., Kanada), a magyar
képviselôhâz volt alelnoke, orszâggyûlési képviselô.

KÛR CSABA (Warren, Ohio), szobrâszmûvész.

Nt. KÛR GÉZA (Warren, Ohio), az "A fâklya" fôszerkesz-
tôje.

KUHRNER BÉLA dr. (St. Louis, Mo.). * 1895, Erdély. A
jogtudomânyok doktora, de a bblcsészeti karon behatô iroda-
lomtôrténeti tanulmânyokat is végzett. Tôbb mint két évtize-
den ât egy magyar kisebbségi napilap vezércikklrôja, mûvé-
szeti és irodalmi kritikusa, egy ideig egy râdiô-szaklap szei-
kesztôje, majd kôzigazgatâsi tisztviselô volt. 1945 tavaszâig
egyik torvényhatôsâgi jogû szab. kir. vâros kultûrtanâcsosa-
ként mûkodôtt. Azôta kûlfôldôn, jelenleg Amerikâban él. Tôbb
magyar hetilap és folyôirat kiilsô munkatârsa. Cikkei (kb),
(drkb) és Kiiri Béla alâirâssal jelennek meg. Az ezûst Arpâd-
érem tulajdonosa.

KURTHY TAMÂS (Miinchen, Németorszâg). *1921. Ta-
nulmânyait Magyarorszâgon, Németorszâgban és Angliâban vé-
gezte. Budapesten vegyészi, Miinsterben szociolôgiai képesl-
tést nyert. A mâsodik vilâghâboru utân a Magyar Szociâlde-
mokrata Pârtban igyekezett nyelvtudâsâval hazâjânak hasznos
szolgâlatokat tenni. 1947. oktôberében azonban letertôztattâk
és 5 évi kényszermunkâra itélték: kémkedés vâdjâval. Fogsâ-
ga alatt olyan durvân bàntalmaztâk, hogy megvakult. Tollas
Tibor koltôvel kerûlt egy zârkâba. Szoros barâtsâg fejlôdott ki
koztiik. Az emigrâciôban is egyiittmûkodnek. Afrikai litjukrôl
egyiitt irtak beszâmolô kônyvet. 1963-ban Ârpâd-dfszoklevél
nyertese lett.

LABANICS MIKLÔS (St. Louis, Mo.). M884, Monok. Is-
kolâit Kassân végezte. Amerikâban 1903 ôta él. 9 honapig Penn-
sylvaniâban, késôbb St. Louisban dolgozott. Allandô tudôsitô-
ja volt a budapesti 'Szabad Szô' c. hetilapnak s tôbb mint 3
éven ât a cipészek szaklapjânak. îrâsait az amerikai magyar



lapok is kôzôlték. Szerkesztôje volt a 'St. Louisi Hîrlap'-nak
és az 'Illinoisi Kozlôny'-nek. 1907 ôta szâmos szmmûvet irt,
amelyek kôzûl tôbbet irodalmi pâlyadîjjal tiintettek ki, tovâb-
bâ nagy erkôlcsi és jelentôs anyagi sikerrel adtak elô. 1963-
ban az Ârpâd-di'szoklevél nyertese lett.

LAJOSSY SÂNDOR (East Croydon, Anglia). * 1920, Lajos-
mizse. Valôdi neve: Nt. Tamâs Sândor. Reformâtus lelkész.

Otthon Szigethalmon és Budapesten, az emigrâciôban a bécsi
és az angliai magyar reformâtus egyhâz kotelékében teljesîtett
lelkészi szolgâlatot. Jelenleg a Szabad Egyhâzak lelkésze. A
Magyar Csalâd laptulajdonos felelôs szerkesztôje, a Harsona
Kiadô és a Harsona Kôlcsônkônyvtâr alapîtô vezetôje. 6 év
alatt 33 ônâllô mûvet adott ki. Irodalmi munkâssâgât gyer-
mekkorâban kezdte. A Kecskeméti Kôzlony és a budapesti la
pok hoztâk l'râsait. Az emigrâciôban a Magyar Nôk, a Belgiu-
mi Magyarok, a Pâsztortûz, a Harangszô és a Vasârnapi Levcl
kôzli prôzâjât és verseit. Tôbb irodalmi pâlyadijat nyert. 1965-
ben Ârpâd-di'szoklevél nyertese lett. Az ezust Ârpâd-érem tu
lajdonosa.

LAURISIN LAJOS dr. (New York, N. Y.), a m. kir. Ope-
rahâz v. tagja.

LÂSZLÔ BÉLA dr. (Akron, Ohio), âllatorvos.

Dr. LÂSZLÔ BÉLÂNÉ (Akron, Ohio).

LENDVAY JÔZSEF (Cleveland, Ohio), a "Képes Vilâg-
hiradô" munkatârsa.

LINKA LÂSZLÔ (Cleveland, Ohio). Volt cégjegyzô. Az
emigrâciôban laptudôsi'tô, a clevelandi Magyar Târsasâg ala
pîtô tagja. Csalâdtôrténeti kutatâsokat végez, vallâsos és tôr-
ténelmi târgyû cikkeket Ir, amelyek amerikai és kanadai ma
gyar lapokban (Lékay Lâszlô néven is) jelennek meg. A Szent
Lâzâr Lovagrend tiszti keresztjének tulajdonosa. 1965-ban Âr-
pâr-dlszoklevél nyertese lett.

LÔTE PÂL dr. (Cleveland, Ohio). * Marosûjvâr. Kozép-
iskolâit Sopronban és Budapesten végezte. A m. kir. Jôzsef
nâdor mûszaki és gazdasâgtudomânyi egyetemen kozgazdasâg-



tudomânyi doktori oklevelet szerzett. A Magyar Gazdasâgkuta-
tô Intézetnél, a budapesti Kereskedelmi, majd a Kûlkereske-
delmi hivatalnâl mûkôdott. 1939/47-ben a kôzellâtâsi miniszté-
riumban teljesîtett szolgâlatot. A szâmviteli fôiskola és a Kôz-
ponti Statisztikai Hivatal tanfolyamain statisztikât adott elô.
1947 utân épîtôipari vâllalat segédmunkâsa, majd statisztiku-
sa volt. 1956 elôtt a Petôfi Kôr tagja lett. 1957 ôta Cleveland-
ben él. A HADCO Corp. fôkônyvelôje, a Magyar Szabadsâghar-
cos Tâjékoztatô Iroda fômunkatârsa és a M.Sz. Szôvetség saj-
tôosztâlyânak vezetôje. Szâmos cikke és tanulmânya jelent
meg.

Nt. LUDWIG ARTÛR dr. (East Chicago, Ind.), ev. esperes.

MACARTNEY CARLILE AYLMER dr. (Oxford, Anglia).
' 1895, Crockham Hill, Kent, Anglia. Tanulmânyait a Winches
ter College-ban, majd a cambridgei Trinity College-ban végez-
te. Master of Arts, Doctor of Letters (Oxford), a Brit Akade-
mia tagja s (1947-ig) a JVIagyar Xudomanyos Akademia kiiltag-
ja. Résztvett az elsô vilâghâborùban. Tiizérhadnagy volt. Meg-
sebesûlt. 1925/26-ban a bécsi brit konzulâtuson, 1926/36-ban a
Nemzetek Szôvetségénél teljesîtett solgâlatot. 1936 ôta az ox-
fordi Ails Soûls Collège tagja. 1950/56-ban az edinburghi egye-
temen a nemzetkôzi kapcsolatok tanâra. 1930 ôta magyar tôr-
ténelmi kutatâsokkal foglalkozik. Mûvei majdnem mind ma
gyar tôrténelmi vonatkozâsûak. Beszél, olvas és îr magyarul.
Igen sok cikke jelent meg angol és magyar folyôiratokban.
Konyvei: 'The Social Révolution in Austria' (1926), 'The Ma
gyars in the Ninth Century' (1930), 'National States and Na
tional Minorities' (1934), 'Hungary' (magyarul: A mai Magyar-
orszâg — 1934), 'Hungarv and Her Successors' (1937), Prob-
lems of the Danubian Basin' (1942), 'Studies in the Early
Hungarian Historical Sources I-VII' (1926 1946), The Ma-
diaeval Hungarian Historians', 'October 1956 (1956, II. kiadâs
1961) 'Hungary, A Short History' (1962), 'Independent East-
ern Europe' (with A. Co. Palmer —1962). Az elsô arany Ar-
pâd-érem tulajdonosa.

Vitéz MACZKY LÂSZLÔ (Bad Cannstatt, Németorszâg).
•' 1910, Heves. Teljes neve: vitéz Lévai Borbély-Maczky Lâszlô.
Volt m. kir. szâzados. A Templomos Rend commendâtora, a



Szent Lâzâr Rend és a Szent Gyorgy Rend lovagja, a Szent
Lâszlô Rend kormànyzôi jogkôrrel felruhâzott fôszéktartôja.
Nos, 4 gyermek atyja. Reâlgimnâziumi és kereskedelmi iskolai
érettségije, jogi absolutorium-a, honvéd és csendôrtiszti képe-
si'tése van. 2—2 félévet hallgatott a kôzigazgatâsi lanfolyamon
és a gazdasâgi akadémiân is. 1945. mârcius 31-ig a m. kir. bel-
ugyminisztérium XX. osztâlyân teljesitett szolgâlatot. Azôta
Nyugat-Németorszâg teriiletén emigrâciôban él. Jelenleg az
amerikai katonai hivatalban dolgozik. A Szent Lâszlô Rend ki-
épitésén fâradozik, a 'Gesta' idôszaki folyôiratot szerkeszti.
Cikkei fedônévvel jelennek meg.

MADAY BÉLA dr. (Washington, D. G.) egyetemi tanâr.

MAJOR JÛZSEF dr. (Cleveland, Ghio), orvos.

Nt. MARKOVITS PÂL (Pittsburgh, Pa.). * 1915, Szarvas.
Evangélikus lelkész. 1934-ben Szarvason érettségizett, majd
kertészeti fôiskolât végzett. 1935/39-ben a "Waterloo Lutheran
University" szeminâriumâban ev. lelkészi képesitést szerzett.
1940 ôta lelkészként mûkodik (Windsor, Lyons). 1946 ôta a
pittsburghi Elsô Magyar Lutherânus Egyhâz lelkésze.

MARTON JÂNOS, (Cleveland, Ghio), a west-oldali ev. egy
hâz egyik alapitôja és gondnoka.

MATTYASGVSZKY-ZSGLNAY MIKLÛS dr. (Montreâl,

Kanada), a Cserkész Szovetség elnoke.

Ifj. MÂRIÂS FERENC (Cleveland, Ghio), a KMAC iigyv.
alelnôke.

MÂRKUS M.ÂRIA (Pârizs, Franciaorszâg).

MELEGH DEZSÔ ISTVÂN (Dayton, Ghio). ^ 1933, Pécs.
Melegh Dezsô mattyi reformâtus lelkész fia. Kozépiskolâit Pé-
csett végezte. Két évet ausztriai menekiilt-tâborban toltôtt.
1953-ban érettségizett. 1956-ig kiilônbozô magyarorszâgi bâ-
nyâkban munkaszolgâlatos volt. 1957 ôta Amerikâban él. Az
N.C.R. preciziôs gépkezelôje. A Magyar Reformâtus Egyesiilet
daytoni osztâlyainak kezelôje s az ottani magyar reformâtus
egyhâz presbitere. Felesége Borotvay Irén.

MENKÔ GÂBGR (Maidstone, Ont., Kanada). " 1904, Ûj-
szâsz. 1923-ban Szolnokon érettségizett. 1924 ôta él Kanadâban.



1928-tôl 1956-ig a windsori Ford-mûvek alkalmazottja volt. Je-
lenleg nyugdijas. Minden magyar ûgynek lelkes tâmogatôja.
Kiilonôsen az 1956-os menekiiltek fogadâsa és elhelyezése kô-
ruL szerzett eléviilhetetlen érdemeket.

MENYHÂRT SÂNDOR (Cleveland, Ohio), vâllalat-tulaj-
donos.

MENYHÂRT SÂNDORNÉ (Cleveland, Ohio).

MÉRO FERENC (Koln, Németorszâg.) ' 1916, Zagyvapâl-
falva. Iskolai tanulmânyait Salgôtarjânban, a fôiskolât Eger-
ben végezte. 1944-ben behivtâk katonai szolgâlatra. 1945-ben
angol hadifogsâgba kerûlt. Szabadulâsa utân nem tért vissza
Magyarorszâgra. 1950 ôta az Amerikai Magyar Kiadô munka-
târsa, fôtitkâra, majd helyettes vezetôje. Az emigrâciôban kezd
irni. Neve hamar ismertté vâlik. Termékeny irô. 1961-ben el-
nyeri a Zrînyi Miklôs Irodalmi Kôr oklevelét, 1965-ben a Vô-
rosmarty Irodalmi Kdr dijât. Regényeket, elbeszéléseket, ver-
seket, mûforditâsokat és tôrténeti, bôlcseleti tanulmânyokat
ir. Az eziist Arpâd-érem tulajdonosa.

MÉSZÂROS ISTVAN (Solbad Hall, Ausztria). * 1899, Dés.
Szamosùjvârott érettségizett. 1915-ben katonai pâlyâra lépett.
A volt m. kir. brassôi 24. honvéd gyalogezred kôtelékében vé-
gigkûzdôtte az elsô vilâghâborût, aztân a Nemzeti Hadsereg-
ben, majd a m. kir. Honvédségnél szolgâlt a mâsodik vilâg-
hâborû végéig. Nyugalmazott ezredes. A magyar ûgyek lelkes
tâmogatôja.

Ft. MIHÂLYI GILBERT dr. (West De Pere, Wisc.). * 1920,
Szombathely. Csorna-premontrei kanonok, fôiskolai tanâr, a
hittudomânyok doktora és a politikai tudomânyok mestere
(master). Filozôfiai tanulmânyainak befejezése utân a rômai
Gregoriana és a budapesti Pâzmâny egyetemen végzett hittu-
domânyi tanulmânyokat. 1943-ban szentelték pappâ Rômâban
s 1947-ben avattâk doktorrâ Budapesten. Teolôgiai tanâr,
majd lelkipâsztor volt. 1950-ben emigrâlt. 3 évig Hollandiâban
volt magyar lelkipâsztor. 1955 ôta él Amerikâban. Elôbb lelki
pâsztor, aztân kôzépiskolai tanâr, majd a wisconsini és a
Georgetown egyetemen politikai tanulmânyokat végez, 1961-



ben megszerzi a 'Master of Arts' fokozatot. Azôta teolôgiât és
politikai tudomânyokat ad elô a premontrei rend St. Norbert
College-âban. Igen élénk szakirodalmi tevékenységet fejt ki.
Tobb kônyve, sok cikke és kisebb tanulmânya jelent meg. Az
arany Ârpâd-érem tulajdonosa. Onâllôan megjelent nagyobb
mûvei: Szûz Maria az Ûjszôvetségben (1954), Eurôpa vâl-
sâga és megmentése (1956), The Principle of Sphere of In
fluence in U.S. Foreign Policy Toward Hungary (1962), The
Suprême Issue is Freedom (1965), Communist Scuttle 1964
Vatican—Kadar 'Agreement' (1965), Liturgia és hitélet (1965).

MIKEHÂZY ISTVÂN dr. (Cleveland, Ohio). *M. A koz-
gazdasâgtudomânyok doktora, okleveles kozgazda. Iskolâinak
elvégzése utân pénziigyi szolgâlatba lépett. Pénziigyigazgatôsâ-
gi kônyvszakértô, majd pénzûgyminisztériumi fogalmazâskar-
beli fôtisztviselô, miniszteri titkâr lett. A forgalmi adôhivatali
szakvizsga-bizottsâg tagja volt. A pénzugyminisztériummal
egyiitt telepitették ki Németorszâgba, ahonnan 1950-ben vân-
dorolt ki Amerikâba. Otthon élénk szakirodalmi tevékenységet
fejtett ki. Ittkinn a Magyar Târsasâg keretében fejt ki értékes
munkâssâgot.

MIKÔ ISTVÂN (New York, N. Y.), az AJMSz orszâgos
alelnôke.

MOGYORÔSY LASZLÔ (Chicago, 111.), a helyi magyar
egyetemi hallgatôk egyesûletének elnoke.

Nt. MOLNÂR ÀGOSTON dr. (New Brunswick, N.J.) *1927,
Cleveland. Tanulmânyait Cleveland-beri, az Elmhurst College-
ban, a Lancaster Seminary-ben és a Michigan, valamint a Co-
lumbia egyetemen végezte. A réf. hittudomânyok baccalaureu-
sa, a bôlcsészettudomânyok doktora. A new-brunswicki Rut-
gers University magyar tanfolyamainak igazgatôja, a Hunga-
rian Studies Foundation elnôke, szâmos szaktanulmâny szer-
zôje, tôbb tudomânyos târsasâg tagja, az arany Arpâd-érem
tulajdonosa.

MOLNAR GYULA dr. (Portsmouth, Ohio), orvos.

MOLNAR ZSIGMOND dr. (Cleveland, Ohio). * 1907, Ceg-
léd. A jog- és az âllamtudomânyok doktora. A beliigymmiszté-



riumban teljesîtett szolgâlatot. Miniszteri titkâr volt. Az emig-
râciôban irodalmi mûkôdésével és szellemes konferânszaival

szerzett jô nevet magânak.

MOWER SÂNDOR (Philadelphia, Pa.). * 1894, Budapest.
Vegyészmérnôki oklevelét 1916-ban a budapesti mûegyetemen
szerezte. Mûegyetemi tanârsegéd, raajd vegyészeti gyâros volt.
1924 ôta él Amerikâban. Kutatô vegyész, amerikai vezetô tex-
tilérdekeltségek mûszaki tanâcsadôja. Az Amerikai Magyar
Szovetség philadelphiai osztâlyânak volt elnoke.

NAGY FRIGYES dr. (Chicago, 111.). ' 1894, Mâramaros-
sziget. A jogtudomânyok doktora, okleveles ùgyvéd-biro. Ma-
gyarorszàgon gyakorlô ûgyvéd, majd kir. jârâsbirô. Zeneszer-
zô, a Szôvegirôk, Zeneszerzôk és Zenemûkiadôk Szdvetkezeté-
nek vizsgâzott zeneszerzô-tagja. Az emigrâciôban forditô, tol-
mâcs és zeneszerzô. Az American Society of Composées, Auth-
ors and Publishers' zeneszerzô-tagja. Nagyon sok kivâlô zene-
mûvet szerzett, amelyek kôzûl tôbb lemezen is megjelent. Iro
dalmi munkâssâgot magyar, német és angol nyelven fejt ki. Az
arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

NAGY GYÔRGY dr. (Toronto, Ont., Kanada), volt dip-
lomata, kôzjegyzô, a Kanadai Magyarok Szôvetségének fô-
titkâra.

NAGY SÂNDOR dr. (New York, N. Y.).

NAGYIVÂN L.AJOS dr. (Bridgeport, Conn.).

NAGYMIHÂLY GÂSPÂR (Miami, Fia.), épitési vâllalkozô.

NAPHEGYI IMRE (Winnipeg, Man., Kanada). * 1912, Ko-
lozsvâr. Szobrâsz. Iskolâit Kolozsvârott és Budapesten vé-
gezte. Sok megprobaltatason ment keresztiil. Jart Macedonia-
ban, Jugoszlâviâban, Bulgariâban, Româniàban, Ausztriaban,
Csehszlovâkiâban, Németorszâgban, Luxemburgban és Fran-
ciaorszâgban. Mint tùzértiszt az orosz harcteren kiizdôtt. 1945-
51-ben Németorszâgban, azôta Kanadâban él. Jelenleg az
Eaton-âruhâz kirakatrendezôje. Szôrakozâsbôl Irogat. Kb. 120
novellâja, 2 szinmûve s 3 megkezdett regénye van kéziratban.
2 novellâs-kôtet kiadâsât tervezi. A "Winnipegi Irodalmi Kor"
tagja. 1965-ben Arpâd-diszoklevél nyertese lett.



NADAS GYULA dr. (Lakewood, Ohio). * 1905, Kecskemét.

A kôzgazdasâgtudomânyok doktora, okleveles kôzgazda. Volt
m. kir. pénzûgyi tanâcsos. A m. kir. pénzugjTminisztérium el-
nôki osztâlyân teljesitett szolgâlatot. Nos, 3 gyermek atyja.
Az Arpâd Kdnyvkiadô Vâllalat tulajdonosa.

Dr. NADAS GYULANÉ (Lakewood, Ohio).

NADAS GYULA (Madison, Wisc.). * 1945, Ried, Ausztria.
Iskolai tanulmânyait Cleveland-ben végezte. B. S. of Mathema-
tics a Case Institute of Technology-n, graduate lecturer a Wis-
consin egyetemen. A Western Reserve University magyar mû-
velôdéstôrténeti tanfolyamât is kitûnô eredménnyel végezte.
A Magyar Târsasâg magyarsâgismereti akadémiâjânak iigjwe-
zetô elnôke.

NADAS JANOS dr. (Lakewood, Ohio). * 1903, Kecskemét.
A kozgazdasâgtudomânyok doktora, okleveles kôzgazda. Ta
nulmânyait Budapesten, Berlinben és Grâcban végezte. A kôz-
gazdasâgi egyetem ifjûsâgi egyesuletének 5 éven ât, a Magyar
Egyetemi Hallgatôk Orszâgos Szôvetségének 2 cikluson keresz-
tiil volt elnôke s mindkettônek ôrôkôs tb. elnokévé vâlasztot-
tâk. Lapszerkesztô és laptulajdonos, a Magyar Sajtôkamara
tagja, titkâra, a vidéki hetilapok orszâgos elnôke, a Magyar
Élet Pârtja orszâgos fôtitkâra, valamint Pest—Pilis—Soit—
Kiskùn vârmegye tb. fôszolgabfrâja volt. 1945-ben emigrâlt.
1948-ban Innsbruckban a Magyar Târsasâg alapitô elnôke lett.
1952-ben Clevelandben a Magyar Târsasâgot ùjjâalakitotta s
azôta annak elnôke. 1961-ben életrehi'vta a Magyar Talâlkozôt,
amelynek azôta — az Allandô Titkârsâg élén — vezetôje. Az
Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos alelnôke (most a mâso-
dik hârom éves ciklusban) és a clevelandi Kossuth Osztâly
elnôke (ôtôdik éve). A németorszâgi Szt. Lâszlô Rend lovagja.

NADAS RÔZSA dr. (Lakewood, Ohio). *M. A kôzgazdasâg
tudomânyok doktora. A budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
ra volt fôkônytârosa, jelenleg a Général Electric Com
pany clevelandi kutatô intézetének vezetô kônjwtârosa.

NAVORI KORNÉL dr. (Lincoln Park, Mich.). *1918, Bu
dapest. Kôzépiskolâit Beregszâszon, egyetemi tanulmânyait a



budapesti egyetem orvosi karân végezte. Az orvostudomânyok
doktora, sziilész—nôgyôgyâsz szakorvos. Elôbb Budapesten,
1943/55-ben Chicagoban egyetemi tanârsegéd, majd szûlész—
nôgyôgyâsz. 1961 ôta kôzkôrhâzi osztâlyos fôorvos (Dearborn,
Mich.) és gyakorlô szakorvos (Lincoln Park, Mich.). Nos, 2
gyermek atyja. A helyi és orszâgos nôgyôgyâszati târsasâgok
tagja, a detroiti Magyar Mûvészkôr einôke, az Amerikai Ma
gyar Szôvetség igazgatôsâgi tagja.

NERÂTH VILMOS dr. (Détroit, Mich.), a Székely—Ma
gyar Szôvetség einôke.

NÉMETH ANZELMA (Cleveland, Ohio).

Vitéz NÉMETH ERNÔ dr. (Ottawa, Kanada). * 1903, Kecs-
kemét. Kozépiskolai és jogi tanulmânyait Kecskeméten végez
te. Jogtudomânyi doktori oklevelét Szegeden szerezte meg. 28
éven ât a Magyar Nemzeti Bank tisztviselôje volt. A Vitézi
Rend vâromânyos tagja (édesatyja t. fôhadnagyként 1916-ban
hôsi halâlt hait). 1956-ban emigrâlt, 1957 ôta él Kanadâban.
Az Ottawai Magyar Egyesiilet egyik alapitô tagja és titkâra.
Irodalommal ifjûkorâban és az emigrâciôban kezdett foglal-
kozni. Kôlteményeit 1961 ôta az emigrâciôs lapok (Katolikus
Magyarok Vasârnpaja, Magyar Élet, Nemzetôr, Szemle) rend-
szeresen kôzlik. Eddig mintegy 40 verse jelent meg. A bronz
Arpâd-érem tulajdonosa.

NÉMETH GYULA (YONKERS, N. Y.). 1917, Temesszi-
get. A szombathelyi premontrei gimnâziumban érettségizett
1937-ben, majd a szombathelyi r. k. piAspôki hittudomânyi fô-
iskolât végezte el. 1940/45-ben katonai szolgâlatot teljesitett.
Tsz. tiszt volt. A pécsi, majd az innsbrucki egyetemen foljda-
tott tanulmânyokat. Jelenleg laboratôriumi technikus, de ôko-
ri tôrténelemmel és nyelvészettel is foglalkozik, verseket és
tanulmânyokat ir. Az utôbbiakat emigrâciôs magyar lapok kôz
lik. 1962-ben és 1963-ban Ârpâd-diszoklevél nyertese lett. Az
eziist Ârpâd-érem tulajdonosa.

NÉMETH JÔZSEF (Cleveland, Ohio).

Et. NÉMETH KÂLMÂN dr. (Brownville, Pa.). * 1897, Sza-
mosùjvâr. Kôzépiskolâinak elvégzése utân a kolozsvâri egyete-



men bolcsészettudomânyi doktori oklevelet szerzett, majd Szt.
Ferenc rendjébe lépett, a Katolikus Vilâg szerkesztôje lett. Ké-
sôbbi szerzetesi életét egyhâzmegj-ei papi szolgàlattal cserélte
fel és az egyik bukovinai székely telep lelki gondozàsât vâllal-
ta. 25 éwel ezelôtt megszervezte a 14.000 bukovinai székely ha-
zatelepîtését. Veliik egyiitt menekiilt a szerbek elôl Bâcskâbôl
is. 1951-ben emigrâlnia kellett. Brownsville magyar plébânosa
és 5 magyar katolikus szôrvâny-egyhâz gondozôja lett. Irodal-
mi munkâssâgât ittkinn is lolytatta. Legismertebb mûve a
"Szâzezer sziv sikolt", amely a bukovinai székelyekkel foglal-
kozik. "Tûzmadâr" ci'mû mûve angolul nyomâsra készen kéz-
iratban maradt. Mint festô is tehetséges volt, t 1966. marc. 26.

NÉMETHY LÂSZLÔ (Cleveland, Ohio).

NYIRADI-SZABÔ IMRE (Santa Monica, Calif.). ' 1911,
Budapest. Volt m. kir. repûlôtiszt. Irô és koltô. 1928 és 1940
kôzt szâmos râdiôjâtékot, novellât és verset l'rt. 'Egy gép nem
tért vissza' cimû mûvét 1943-ban megfilmesi'tették. 'ôszi sîrâ-
sok' cimû verseskôtete 1932-ben jelent meg. A Petôfi Târsasâg
és a Bartha Miklôs Târsasâg rendes, a Magyar Tudomânyos
Akadémia irodalmi osztâlyânak levelezô tagja volt. A hâborù
utân emigrâlt. A santa-monicai Zrinyi Irodalmi Kor tagja és
titkâra, a németorszâgi Goethe Târsasâg tb. tagja. 1965-ben
Ârpâd-diszoklevél nyertese lett.

NYIRJESY SÂNDOR dr. (Englewood, N. J.). * 1892, Ôpâ-
lyi. A kôzgazdasâgtudomânyok doktora, okieveles mezôgazda.
1911/16-ban igazgatô tanitô, 1917/20-ban katona és francia ha-
difogoly, 1920,/27-ben fôiskolai és egyetemi hallgatô, 1935/45-
ben tanûgj'l titkâr, tanâcsos, fôtanâcsos és a székesfehérvâri
tankeriilet vezetésével megbi'zott kir. fôigazgatô; 1945/47-ben
nemzetgyûlési képviselô. Târsadalompolitikai, szakoktatâsi és
kôzoktatâsugyi tanulmânyok, cikkek, konyvek szerzôje. Tobb
miniszteri elismerést apott. A Kâroly-csapatkereszt, a bronz
vitézségi érem, a Signum Taudis és az arany Ârpâd-érem tu-
lajdonosa.

ORMAY JÔZSEF (Niagara Falls, Kanada).
Vitéz ÔZDY BÊLA (Cleveland, Ohio).
Vitéz ÔZDY BÉLÂNÉ (Cleveland, Ohio).



PADÂNYI-GULYÂS BELA (Genf, Svâjc). ^ 1903, Técsô.
Kozépiskolai tanulmânyait Màramarosszigeten és Budapesten
végzi. Az Eotvos Kollégium osztondijas tagja. A Pâzmâny Pé
ter Tudomânyegyetem bolcsészeti karân tôrténelem—fôldrajz-
szakos kozépiskolai tanâri okievelet szerez. Egyetemi évei fo-
lyamân vezetô szerepet kap a fôiskolai diâkmozgalmakban. A
Magyar Egyetemi és Fôiskolai Hallgatôk Orszâgos Szôvetsége
kiiliigyi osztâlyânak vezetôje, a Magyar Diâkkiilûgyi Bizottsâg
igazgatôja. Tanulmânyai befejeztével az IBUSZ-MAV menet-
jegyiroda tisztviselôje, 1938-ban igazgatôja. 1939-ben Kârpât-
alja idegenforgalmi fôbiztosa. 1945-ben a Fuggetlen Kisgazda
Part programjâval nemzetgyûlési képviselôvé vâlasztjâk. 1947-
ben visszavonul a politikâtôl, a Magyarok Vilâgszôvetségét
szervezi ûjjâ s annak ûgyvezetô elnôke lesz. 1949-ben az AVH
clfogja. 15 évi bortônbuntetésébôl 7 évet toit le. 1956 ôszén
szabadul. Résztvesz a szabadsâgharcban, utâna emigrâl. A
Magyar Bizottsâg svâjci képviselôje, a 'Pro Libertate szabad-
egyetem egyik megalapîtôja és kuratôriumânak elnôke.

PADÂNYI-GULYAS JENÔ dr. (Billings, Mo.), mérnôk.

PALASICS JANOS B.M.E., L.L.B., P.E. (Cleveland, Ohio).
*Cleveland. Kozépiskolai, fôiskolai és egyetemi tanulmânyai-
nak elvégzése utân mérnôki es jogâszi oklevéllel szôvetsegi
szolgâlatba lépett. Hivatali tennivalôival pârhuzamosan élénk
részt vesz a magyarsâg kôzmûvelôdési tevékenységében is.
A Pennsylvania egyetemnek az amerikai népcsoportok nyelv-
hasznâlatât kutatô intézetében a magyar bizottsâg elnôke, a
kôzépeurôpai iigyek egj'eztetô bizottsâgânak ugyancsak elnô
ke, a Kôzponti Magyar Tankônj'v- és Nevelésiigyi Bizottsâg
taniigyi koordinâtora, a magyar iskolâk (tanfolyamok) vâro-
si feliigyelôje, a 'Buckeye Neighborliood Nationalities Civic
Association' nemzetiségi elnôke. A clevelandi Board of Educa
tion az ô kezdeményezésére inditotta meg a magyar elemi és
kôzépfokû nyelvoktatâst, a Western Reserve University pedig
ugyancsak az ô kezdeményezésére szervezte meg 1962-ben a
magyarnyelvû magyar mûvelôdéstôrteneti tanfolyamot, 1965-
ben pedig a felsôfokii magyar nyelvtanfolyamot. A Western
Reserve University magyar muvelôdéstôrténeti tanfolyamân



'az amerikai magyar mûvelôdés tôrténete' ci'mû târgykor ven-
dég-elôadôja. Szâmos magyar egyesûlet és intézmény vezetô-
ségi tagja.

PALASICS JÂNOSNÉ Majores Ilona (Cleveland, Ohio).

PALLÔS LÔRÂNT (Huntsville, Ala.), mérnok, az arany
Ârpâd-érem tulajdonosa.

PATAKY SZILVESZTER dr. (Montréal, Kanada).

PÂLL GYÔRGY dr. (New York, N. Y.). * 1892, Igal. Volt
budapesti âllamrendôrségi tisztviselô (1911/20), hi'rlaplrô
(1920/27), iigyvéd, a remaniai Orszâgos Magyar Part bânsâgi
lôtitkara (1928/39), a temesvâri Magyar Hâz Rt. egyik ala-
pi'tôja és ûgyvezetô igazgatôja. Észak-Erdély visszatérése utân
a kolozsvâri, nagyvâradi és marosvâsârhelyi munkakamarâk
vezetôje, egyben az Erdélyi Part orszâgos fôtitkâra (1940/44).
1945-ben az Orszâgos Munkaiigyi Feliigyelôség, majd az ipar-
ûgyi minisztérium iparfelugyeleti osztâlyânak elôadôja. 1946-
tôl miniszteri tanâcsos, késôbb az Anyag- és Arhivatal igazga-
tôsâgânak vezetôje. 1948-ban nyugdijba kiildték. 1949-ben
emigrâlt. 2 és fél évig Svâjcban élt. Amerikâba 1952-ben vân-
dorolt ki. Eélévig Clevelandban gyâri munkâs volt, majd a
Szabad Eurôpa magyar sajtôosztâlyân az âllamigazgatâs és
tervgazdasâgi iigyek elôadôja lett. 1957 ôta a Columbia egye-
tem kôzgazdasâgi tudomânyos kutatôja. Az Amerikai Erdé
lyi Szôvetség egyik alapi'tôja, negyedévi szemléjének szer-
kesztôje.

PEKLÔ MÂRIA (Cleveland, Ohio), kémikus.

PILISI PAL (Louvain, Belgium). * 1941, Szekszârd. A bu
dapesti Eôtvôs Lôrânt Tudomânyegyetem bolcsészeti karânak
hallgatôja volt. Tanulmânyait a louvaini Katolikus Egyetemen
folytatja. 1965-ben Ârpâd-dfszoklevél nyertese lett.

POGÂNY ANDRAS dr. (South Orange, N. J.). * 1919, Bu
dapest. A jogtudomânyok doktora, okleveles ûgyvéd-bi'rô. Ta
nulmânyait Kispesten és Budapesten végezte. 1946-tôl 1956-ig
ûgyvédi gyakorlatot folytatott. 1956-ban emigrâlt és Ameri
kâba vândorolt, ahol a wisconsini âllami egyetemen Master-
fokozatot szerzett a kônyvtârtudomânyokbôl. A Yale Univer-



sity bibliografusa, majd a new-jerseyi Seton Hall egyetem ré
férencé department-jânak helyettes vezetôje, 1963-ban pedig
az egyetemi konyvtârak târsigazgatôja lesz 'associate profes-
sor'-i rangban. Nos, 7 gyermek atj'ja. Élénk publicisztikai te-
vékenységet fejt ki. Tôbb angolnyelvû értekezés szerzôje. Szâ-
mos szakegyesulet tagja, az Amerikai Magyar Szabadsâghar-
cos Szôvetség elnoke.

Dr. POGÂNY ANDRÂSNÉ Lers Hortenzia (South Orange,
N. J.). *M. Okleveles kozépiskolai tanâr. 1965-ben a Rutgers
Uj^ÎYersity-n kbnyvtartudomanybdl IVIaster-fokozatot szerzett s
jelenleg a Seton Hall egyeteinen a Catalogue Department ve
zetôje.

UZONI PUNKÔSTI MIHÂLY dr. (Sao Paulo, Brazilia),
volt fôispân, 1965-ben Ârpàd-dîszoklevél nyertese lett.

RADISICS ELEMÉR dr. (Vaud, Svâjc). * 1884, Budapest.
A jogtudomanyok doktora. Volt niiniszteri osztalyfônôk, he
lyettes àllamtitkàr, a m. kir. kûlugyminisztérium tudomànyos
(torténeti) osztâlyânak vezetôje. 9 év ôta a Nestlé-cég tudo
mànyos munkatàrsa. 3000 oldalra terjedô, francia nyelvu elel-
mezéstudomânyi le.xikonjat most kesziti sajto ala. 9 even at
szerkcsztette a genfi Népszôvetség âltal kiadott tâjékoztatô
jogi zsebkônyvet (Petit Manuel de la Société des Nations),
arnely 5 nyelven, 21 kiadâsban s 56.000 példânyban jelent meg.
Ugyancsak szerkesztôje volt a ".Magyar Lélek, Magyar Munka"
cimû mûnek, amely angol és francia nyelven is megjelent, va-
lamint a 3 kotetes "Dunatâj -nak.

Et. RÂKOS BALÂZS RAYMUND dr., O.F.M. (Rôma, Vati-
kân). * 1911, Miskolc. Miskolcon érettségizett, majd a mino-
rita rendbe lépett, Nagybanyan es Egeiben hittudomanyi, Sze-
geden bôlcsészeti tanulmânyokat folytatott. 1934-ben szentel-
ték pappâ. 1941-ban kozépiskolai hittantanâri, 1943-ban Buda-
pesten egyhâzjogi doktori oklevelet szerez. 1944-ben nyirbâto-
rl hàzfônôk, majd katonai korhazi lelkesz lesz. Ebben a mino-
ségében keriil kiilfoldre. 1947-ben rendi elôljârôsâga Rômâba
rendeli. Tanulmânyait tovâbb folytatja s 1954-ben Salzburgban
hittudomanyi doktori oklevelet szerez. 1958-ban az eloirt vizs-
gâk letétele utan XXIII. Janos papa a Szent Peter bazilika
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apostoli magyar gyôntatôjâvâ nevezi ki. 1960-ban a pâpai hety-
nôkség fellebbviteli bîrôsâgânak és az egyhâzi torvcnyszékek
feliigyelô bizottsâgânak tagja lesz. Élénk irodalmi és szaktu-
domânyos munkâssâgot fejt ki magyar és olasz nyelven. A
Collegium Cultorum Martyrum tagja (1955-tdl). A szentévi
czust érem, a zsinati ezust emlékkercszt és az Ârpdd-arany-
érem tulajdonosa.

REMÉNYI JÔZSEF dr. (Cleveland, Ohio). ' 1892, Pozsony.
Tanulmânyait Pozsonyban, Budapesten és Bécsben végezte.
Amerikâba 1914-ben vândorolt ki. Hûsz évvel késobb, 1934-ben
a szegedi m. kir. Ferenc Jôzsef tudomânyegyetem bolcsészeti
karân avattâk a bolcsészettudomânyok doktoràvâ. Elsô kote-
te 1910-ben jelent meg. Azôta élete végéig âllandoan és igen so-
kat irt. Elôbb kolteménj'eket és elbeszéléseket, aztan iroda-
lomtôrténeti, esztétikai, kritikai tanulmânyokat. MagyaruI és
angolul. Amerikâban és Eurôpâban. Rôvid ideig a philadel-
phiai osztrâk—magyar konzulâtus tisztviselôje volt, aztan a
clevelandi Szabadsâg munkatârsa. 1927/49-ben a Western Re-
ser\'e University elôadôjaként mûkodott, majd az osszehason-
litô irodalomtorténet tanâra lett. Vasvâry Odon megâllapitâsa
szerint a magyar szellemiség nagykovete volt. Sok-sok tanul-
mânya jelent meg elszôrtan, kûlonbôzô folyôiratokban. Eze-
ket gjnlijtôtte ôssze Molnâr Âgoston abban a mûben, amely az
1965. évi Ârpâd-pâlyâzaton aranyérem nyertese lett. t 1956.
szeptember 25-én, Clevelandban.

RËTHÂTI SCHILL ANGELA (Cleveland, Ohio).

RÉTHATI SCHILL ANDRÂS (Cleveland, Ohio).

ROZANICH ISTVÂN (Caracas, Venezuela). * 1912, Csâk-
tornya. Székesfehérvârott érettségizett, majd az 'Ûj Fehérvâi'
belsô munkatârsa lett. Késobb a m. kir. posta szolgâlatâba lé
pett. Résztvett az erdélyi es délvidéki bevonulâsban. A hâborû
utân Német-, Francia- és Olaszorszâgban, Belgiumban tartôz-
kodott, majd 1949-ben Venezuelâba vândorolt, ahol 1956 ôta
kiadô-szerkesztôje a "Caribi Ojsâg" cimû hetilapnak. Nos, 2
gyermek atyja. Beszél spanyolul, németiil és franciâul. Barom-
fitenyésztéssel foglalkozik. 1944-ig versek, riportok, humoresz-
kck és mas irâsok jelentek meg tôle. 1955-ben a Katolikus Ma-



gyarok Vasârnapja Pintér-pâlyâzatân kisregénye megosztott
elsô dîjat nyert, késôbb versei tôbb pâlyâzaton elsô dijat kap-
tak. Az arany, eziist és bronz Ârpâd-érem tulajdonosa.

RUSSELL, JACK P. (Cleveland, Ohio), vârosi tanâcsos.

SÂNDOR ILONA dr. (Cleveland, Ohio), a bôlcsészettu-
domânyok doktora, okl. magyar kozépiskolai tanâr, a szol-
noki âllami leânygimnâzium volt tanâra, a clevelandi St. John
Collège science-elôadôja.

SÂRKÔZI IMRE (Denver, Colorado).

SERES PÉTER (Binghamton, N. Y.), a Magyar Vândor-
zâszlô Bizottsâg elnôke.

Ôzv. illyefalvy SÉRA ISTVÂNNÉ (Lakewood, Ohio).
SIMONFFY LAJOS (Détroit, Mich.), az AMSz orszâgos

igazgatôsâgânak tagja, mérnok.

SINKÔ JÂNOSxKÉ (Chicago, 111.), az AMSz volt alelnôke.
SIS A ISTVÂN (Newark, N. J.), irô.

SMITH LAJOS (Pittsburgh, Pa.), az AMSz orszâgos igaz
gatôsâgânak tagja, az DMRA elnôke.

Vitéz SÔLYOM FEKETE ISTVÂN dr. (Chicago, Illinois).
*1897 Déva. .A jogtudomânyok doktora. Oklevelét 1920-ban
Budapesten szerezte s 1924-ben Româniâban nosztrifikâltat-
ta. Magyar és român okleveles ûgyvéd. Abudapesti, a nagy-
vâradi'român s késôbb magyar ûgyvédi kamara tagja 25 éven
ât. Anagyvâradi r. k. egj'hâzmegye ugyésze 20 éven ât. Anagy-
vâradi kir torvényszék âllandô român tolmâcsa. Az EMKE
otthoni ùjjâszervezôje s 75 és 80 éves jubileumi emlékbizott-
sâgânak itteni megszervezôje. A Lengyel—Magyar Szovetseg
egyik alapitôja és ugyvezetô fôtitkâra. Élénk publicisztikai te-
vékenységet fejt ki magyar, német, angol és lengyel nyelven.
1963-ban Ai'pâd-diszoklevél nyertese lett.

SOMOGYI FERENC dr. *1906, Nârai. Az âllam- és jog
tudomânyok doktora, a pécsi volt m. kir. Erzsébet tudomâriy-
egyetem jog- és âllamtudomânyi karânak 1937-ben habilitâlt
jogtorténész tanâra, a clevelandi Western Reserve University



magyar mûvelôdéstorténeti tanfolyamânak vezetôje. 1927-ben
Szombathelyen, a premontrei kanonokrend fôgimnâziumâban
érettségizett. A pécsi egyetemen jog- és âllamtudomânyi, bol-
cseleti, tôrténelmi és irodalomtorténeti tanulmânyokat vég-
zett. Kari kony\'târos, alkotmâny- és jogtbrténeti tanàrsegéd, a
magânjogtorténet tanâra, az alkalmazott szociâlpolitika, a szo-
ciâlis szakigazgatâs és a néprajz eldadôja lett. 4 cgyetemi elsô
pâlyadijat, belfôldi tudomânyos kutatô osztondijat nyert. Ba-
ranya vârmegye szociâlis tanâcsadôja, Pécs szab. kir. vàros or-
szâggyûlési képviselôje, orszâgos szociâlis feliigyelô, az Or-
szâgos Nép- és Csalâdvédelmi Alap iigyvezetô elnbkének âllan-
dô helyettese, végiil a belugyminisztériumi kozjôléti osztâly
és az Orszâgos Szociâlis Feliigyelôség vezetôje volt. 1945-ben
emigrâlt. Ausztriâban magyar szinhâzigazgatô, rendezô, ma
gyar kôzépiskolai tanâr és lapszerkesztô. Amerikâba 1950-ben
vândorolt ki. Gépszerszâmtervezôi képesftést szerzett. Sok elô-
adâst, felolvasâst tartott, unnepi és alkalmi beszédet mondott,
tôbb tanfolyamot és râdiô-sorozatot vezetett. A Szent Lâzâr
Rend lovagja, tobb tudomânyos és târsadalmi szervezet tb.,
disz-, meghivott és rendes tagja, szâmos konyv és szaktanul-
mâny szerzôje.

Dr. SOMOGYI FERENCNÉ Varga Sarolta. * 1921, Buda
pest. 1939-ben Budapesten a Szent Margit Intézet leânygimnâ-
ziumâban érettségizett, a m. kir. Jôzsef nâdor mûszaki és gaz-
dasâgi egyetem kozgazdasâgtudomânyi karân folytatott tanul
mânyokat és ezzel pârhuzamosan elvégezte a kétéves egyete-
mi szociâlis tanfolyamot is. Szociâlis szakelôadô, keruleti szo
ciâlis feliigyelô-helyettes lett. 1945-ben emigrâlt. Ausztriâban a
kellerbergi—feffernitzi magyar szinhâz rendes szînjâtszô tag
ja, majd szerkesztôségi és kiadôhivatali irodavezetô. Amerikâ
ba 1950-ben emigrâlt. Irodai munkât végzett, râdiô-elôadô volt.
Két gyermek anyja. Ura munkatârsaként a magyarsâg szolgâ-
latâban âllandôan résztvesz. Irâsai âlnéven jelentek meg.

StiTÔ KOVÂCS LÂSZLÔ (Golden, Colo.). * 1902, Buda
pest. Tanulmânyait Nagyenyeden, Kolozsvârott és Budapes
ten végezte. A budapesti Ganz-, Hajô-, Villamossâgi- és Wag-
gon-gyârban iizemi és mûszaki tisztviselô volt, késôbb a m.
kir. iparûgyi minisztérium munkaûgyi osztâlyân kapott beosz-



lâst. 1940-ben Észak-Erdély munkaugjd felûgyelôje lett. 1944-
ben a belugj'minisztérium menekùltiigyi osztâlyâra keriilt.
1945-ben emigrâlt. 1947-ben Miinchenbe ment festészetet és de-
korâciôs technikât tanulni. 1949/51-ben reformâtus diakonus
leikigondozôi feladatkôrt lâtott el. 1951-ben Amerikâba vân-
dorolt ki, aboi térképészeti rajzolô lett, hârom év mûlva osz-
tâlyvezetôi beosztâst kapott.

STIBRÂN D. TERÉZ (Cleveland, Oliio). * 1903, Selmec-
bànya. Kozépiskolai tanulmânyait Nagyvâradon és Kassân vé-
gezte, ahonnan a cseh megszâllâs utân 1922-ben vândorolt ki
Amerikâba. 1929-ben Stibrân Jânos dr. orvos felesége lett.
Élénk tevékenységet fejtett ki mind magyar, mind amerikai
korokben nemcsak a polgârosodâsi és mâs magyar érdekeket
elômozditani kivânô egyesûletek keretein beliil, hanem egyé-
nileg is. Angol és magj'ar nyelven szâmos cikke jelent meg. A
"The Streets Are Not Paved with Gold" cimû korrajz-regény
szerzôje, az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

STIBRÂN JÂNOS dr. orvos (Cleveland, Ghio).

STRADA FERENC dr. (Washington, D. G.), kbnyvtâros.

Dr. STRADA FERENGNÉ M. A. in Libr. Se. (Washing
ton, D. G.), kônyvtâros.

Fôt. SZABÔ ISTVÂN dr. (Cleveland, Ghio). *Ollô. Kozép-
iskolâit Jâszberényben és Miskolcon végezte. Bôlcsészettudo-
mânyi oklevelét a debreceni egyetemen, vallâstanâri oklevelét
Budapesten szerezte meg. A teolôgiât Sârospatakon végezte.
Kiilfoldi tanulmânyokat folytatott Gxfordban, Daytonban, és
Pittsburgh-ban, ahol a teolôgiâbôl, valamint az angol nyelv és
irodalombôl mesteri oklevelet szerzett. Miskolcon segédlel-
kész, Budapesten vallâstanâr volt. Késôbb Toledo (Ghio) réf.
lelkésze lett, 1947 ota pedig a clevelandi Elso Magyar Refor
mâtus Egyhâz lelkipâsztora. Négy izben tôltôtte be a Magyar
Reformâtus Egyhâzkeriilet elnbki tisztét. Jelenleg a Keriilet
orokos tb. elnôke és egj'ben alelnôke. Tôbb kônyve, szâmos
cikke jelent meg. Mûvei kôziil legismertebb az angolnyelvri
"March of Truth", amely Hollandiâban holland nyelven is
megjelent.



Vitéz SZABÔ ZOLTÂN (Cleveland Heights, Ohio).

Vitéz SZABÔ ZOLTÂNNÉ (Cleveland Heights, Ohio).

Vitéz SZAKONYI ISTVÂN (Cleveland, Ohio).

SZÂSZ BÉLA dr. (Cleveland, Ohio). * 1897, Torda. Kozép-
iskolâit Tordân, az egyetemet a Budapesti Pâzmâny Péter Tu-
domânyegyetem jog- és âllamtudomânyi karân végezte, ugyan-
ott szerzett doktori oklevelet is. Mint tartalékos tiszt 1915/21-
ben résztvett az elsô viMghâborûban, majd a mâsodik vilâghâ-
borùban is. A budapesti Fôvârosi Konyvtâr kbnyvtârosa volt.
1945 januârjâban minisztertanâcsi hatârozat crtelmében a bu
dapesti egyetemen a vilâgtôrténelem nyilvànos rendes tanâra
lett, âllâsât azonban az ôsszeomlâs kovetkeztcbcn elfoglalni
mâr nem tudta. Kôzel félezer tanulmânya jclent meg kiilonbo-
zô folyôiratokban és 11 mûve onâllô kôtetben. Korâbban tobb
erdélyi szervezetben tôltott be vezetô szerepet. 1940/45-ben a
népi irôk, mûvészek, tudôsok akadémiâjânak, a Bartha Mik-
lôs Târsasâgnak, 1960/63-ban pedig a "The Mid-European Re-
search Institute"-nak volt elnôke. Az utobbi elôdjét, a Magyar
Nemzetiségpolitikai Intézetet mâr 1948-ban megszervezte.
1952-ben hivta életre a Kossuth Kiadôt, amely tankonyvsoro-
zatâval az emigrâciô magyar iskolâinak tett fclbecsulhetetlen
értékû szolgâlatot.

SZÂSZ EMIL dr. (Tupper Lake, N. Y.), orvos.

SZÂZ ZOLTÂN dr. (Flushing, N. Y.). 1930, Budapest. Kb-
zépiskolâit Miskolcon, Dillingenben és Passauban végezte. Fô-
iskolai és egyetemi tanulmânyokat Dillingenben, MLinchen-
ben, Collegeville-ben (Minn.) és Washington, D. C.-ben folyta-
tott. 1952-ben a torténelembôl mesteri oklevelet, 1956-ban pe
dig a politika-tudomânybôl, nemzetkozi jogbôl és diplomâciâ-
bôl doktori oklevelet szerzett. A Seton Flall egyetemen a poli-
tika rendkivûli tanâra (associate professer). Kiilonbozô tudo-
mânyos folyôiratokban mintegy 25 szaktanulmânya jelent
meg. Kônyve: "Germany's Eastern Frontiers" 1960-ban Chica-
goban, 1961-ben pedig Miinchenben németfil jelent meg (Die
Deutsche Ostgrenze). Tôbb (republican) politikai szerr^ezet
vezetô tagja, szâmos tudomânyos târsasâg rendes, tb., vagy be-



vâlasztott tagja. Az Amerikai Magj'ar Szôvetség kiilûgyi titkâ-
ra. Nos, 4 gyermeke van.

SZEBEDINSZKY JENÔ (Pittsburgh, Pa.), a "Magyarsâg"
fbszerkesztôje.

SZEBEDINSZKY JENÔNÉ (Pittsburgh, Pa.).

SZEGEDI DÉNES (Trenton, N. J.).

SZENDREY TAMÂS (Cleveland, Ohio).

SZENTMIKLÔSSY GÉZA dr. (Lakewood, Ohio).

SZENTPÂLI ISTVAN dr. (New York, N. Y.), ûgyvéd.

SZÉCHENYI GYORGY grôf dr. (Bad Godesberg, Német-
orszàg). * 1910, Acsâd. Kôzépiskolâit Székesfehérvârott, egye-
temi tanulmânyait Pécsett végezte. A jog- és âllamtudomânyok
doktora. A keszthelyi mezôgazdasâgi akadémiân oki. mezô-
gazda lett. Katonai szolgâlatot a soproni huszârezrednél telje-
sitett. 1941-ben Magyarorszâg kormânyzôja soron klvûl t. fo-
hadnaggyâ nevezte ki s a Signum Laudis-szal (kardokkai) tûn-
tette ki. Zala vârmegyénél teljesi'tett kôzigazgatâsi szolgâlatot.
1943-ban balatonfiiredi fôszolgabirôvâ vâlasztottâk. 1944-ben a
Lakatos-kormâny fejér\'ârmegyei fôispânja lett. A németek le-
tartôztattâk; az oroszok bevonulâsa utân 3 évi bôrtônre itél-
ték és tovâbbi 3 évre internâltâk. Kiszabadulâsa utân gépke-
zelôként dolgozott. 1956-ban emigrâlt. 4 évet Belgiumban tol-
tott. 1960 ôta az Internationalis Club igazgatôja Bad-Godes-
bergben. Igcn élénk irodalmi tevékenységet fejt ki magyar,
német, francia és spanyol nyelven. Sok cikke és tôbb konyve
jelent meg. 1965-ben Ârpâd-diszoklevél nyertese lett.

SZÉKELY IMRE dr. (Philadelphia, Pa.), az AMSz orszâ-
gos alelnôke.

SZILÂGYI FERENC dr. (Richland Ganter, 111.). * 1895,
Aranyosgyéres. 1914-ben Marosvâsârhelyen érettségizett. Fôis-
kolai és egyetemi tanulmânyait Magyarôvârott, Pozsonyban és
Kolozsvârott végezte. A kolozsvâri Egyetemi és Fôiskolai Hall-
gatôk Szovetségének elnôke volt. A jogtudomânyok doktora,
okl. mezôgazda. 20 éven ât mezôségi fôldbirtokân gazdâlko-
dott. Észak-Erdély visszatérése utân az Erdélyi Magyar Gazda-
sâgi Egyesiiletben kifejtett korâbbi tevékenysége miatt român



lôldrôl menekûlnie kellett. A m. kir. foldmûvelésugyi minisz-
térium kolozsvâri fôldbirtokpolitikai fôosztâlyânak gazdasâgi
szakértôje lett. 1945-ben emigrâlt. Amerikàba 1952-ben vân-
dorolt kl. Chicagoban 9 éven ât nehéz testi munkât végzett.
1961-ben nyugalomba vonult, kis tan3'ât vett és azon gaz-
dâlkodik.

SZILÂGYI PAL (Cleveland, Ohio).

SZITNYAI ZOLTAN dr. (Salzburg, Ausztria). ^ 1893, Sel-
mecbânya. Allamtudomânyi doktori okievelét a budapesti
egyetemen szerezte. 10 éven ât Gyôrott volt vârosi aljegyzô.
Elsô l'râsai az 'Élet'-ben jelentek meg. Késôbb a Nyugat, Nap-
kelet és szâmos mas szépirodalmi lap, napilap kozolte novel-
lâit, cikkeit, regényeit. Kôzel 40 kbtcte jelent meg. (8 az emig-
râciôban.) Szâmos regénj'ét adtâk ki olaszul, novellâit néme-
tul, angolul, franciâul és olaszul. Tôbb film szerzôje. "Tânc"
ci'mû regényét a rômai Esperia vâllalat filmesi'telte meg. A
Petôfi Târsasâg és tôbb mâs irodalmi testûlet tagjai sorâba
vâlasztotta. 1945-ben a budapesti népbirôsâg 5 nemzeti szelle-
mû cikkéért 5 évi kényszremunkâra itélte. 1949-ben szabadult
és a drôtakadâlyon keresztiil Nyugatra menekiilt. Azôta teyé-
keny résztvevôje az emigrâciô szellemi életének. Az arany Ar-
pâd-érem egyik legelsô tulajdonosa.

SZTRÔKAY LAJOS (Hollywood, Calif.), ira. 1962-ben Âr-
pâd-di'szoklevél nyertese lett.

TAKÂCS JÔZSEF (New York, N. Y.), tôrténész.

TAKACS TEODOR (Cleveland, Ohio), szinmûvész.

TARNA IMRE dr. (Bées, Ausztria).

TASSONYI D. ÂLMOS (St. Catherines, Ont., Kanada).

TELEKI BÉLA grôf (New York, N. Y.), volt magyar or-
szâggj'îilési képviselô, az Erdéhd Magyar Pârt volt orszâgos
elnôke, az amerikai Erdélyi Szovetség elnôke és az AMSz or
szâgos igazgatôsâgânak tagja.

TELEKI MIHÂLY grôf (London, Anglia). * 1896, Buda
pest. 1914-ben érettségizett. 32 havi harctéri szolgâlatot telje-
sitett, elnyerte a nagy- és kis-eziist, valamint a bronz legény-



ségi vitézségi érmet, majd a Signum Laudist. Magyarôvârott
elvégezte a gazdasâgi akadémiât. Kùn Béla idején 6 hêtre in-
ternâltâk. Nagybâtyja birtokân dolgozott, késôbb azt vezette.
Sok mezôgazdasâgi szakcikket irt. A kisgazda-târsadalom ér-
dekében kifejtett frôi tevékenységének jutalmâul elnyerte a
Meskô Zoltân irodalmi dijat. A Zôldmezô Mozgalom egyik el-
indîtôja volt. Kecskeméten a mezôgazdasâgi kamara alelnôke
lett. 1935-ben Kiskùnhalason orszâggyûlési képviselôvé vâlasz-
tottâk. 1938-ban fôldmûvelésugyi politikai âllamtitkâr, majd
miniszter lett. 1940 végéig megalkotta a foldbirtokreformrôl
SZÔ16 tôrvényt (amelyet utôdja sohasem hajtott végre), a leg-
kisebb mezôgazdasâgi munkabért megâllapitô tôrvényt, felâl-
litotta a mezôgazdasâgi munkaiïgyi feliigyelôséget. 1945-ben
emigrâlt. Ausztriâban dohânykertész, majd ispân volt. 1948-
ban Angliâba vândorolt, ahol 8 éven ât mezôgazdasâgi mun-
kâsként dolgozott, majd egy nagy londoni âruhâz tisztviselôje
lett. Kb. 8 éve vezeti a British—Hungarian Cultural Fellow
ship-et, amelynek elnôke Macartney professzor.

TEMESVÂRY LÂSZLÔ (Ausztria).

TOLLAS TIBOR (Bées, Ausztria). *1920, M. A Ludovika
'̂ kadémia elvégzése utân hivatâsos tiszt lett, végigkûzdôtte
^ naasodik vilâghâborût. Az ôsszeomlâst kôvetôen 8 évi sza-
badsâgvesztésre itélték. Sok kinzâson esett ât, de kivâlô kôltô-
ve lett. 1956 derekân szabadult ki. Résztvett a szabadsâgharc-
ban, amelynek elfojtâsât kôvetôen Ausztriâba menekiilt. Meg-
alapitotta s mindmâig szerkeszti a "Nemzetôr" cîmû lapot,
amelynek angol, német, francia nyelvû mellékletei is megje-
lennek. Szâmos vilâgraszôlô szabadsâgharcos mozgalmat indi-
tott. KUrthy Tamâssal egyiitt Afrika uj orszâgait is bejârta.
Sok cikke, tôbb kôtete jelent mes. Az arany Arpâd-érem tu-
lajdonosa.

TORNAY KÂROLY (Kiissnacht a. R, Svâjc). 1890, Diôs-
gyor. Hivatâsos honvéd tiszt, ny. ôrnagy, a "Levente" ci'mû
tolyôirat volt szerkesztôje (21 éven ât). Tagja volt a Magyar
Katonai Irôk Kôrének, a Frâter Lôrânt Târsasâgnak, valamint
a Magyar Zeneszerzôk és Szôvegirôk Szôvetkezetének, âllandô
munkatârsa a "Zâszlônk" cimû katolikus ifjùsâgi folyôirat-
nak. Irôi tevékenységét az emigrâciôban is folytatta. Cikkeit a



Hungâria, az tJj Élet, a svâjci Ûj Hiradô és a Das Neue Volk
kozli. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

TÔTH CSANÂD (New York, N. Y.)-

TÔTH KURUCZ MÂRIA (Cleveland, Ohio), irô.

TÔTTÔSY ERNÛ dr. (Briisszel, Hollandia). * 1918, Szom-

bathely. Kôzépiskolâit Ojpesten, egyetemi tanulmânyait Bu-
dapesten végezte. A jogtudomânyok doktora, okl. iigyvéd-birô.
Mâsfél évig hadi szolgâlatot teljesît. 1945/52-ben gyakorlô ûgy-
véd. Ekkor osszeeskiivés vâdjâval 12 évi bôrtonre l'télik. A sza-
badsâgharc idején szabadul, résztvesz annak politikai esemé-
nyeiben, majd kûlfoldre menekiil. Belgiumban francia nyelv-
tanâr, keresztény szakszervezeti vezetô, szerkesztô, szépirodal-
mi, gazdasâgi és jogi szaki'rô. 1964-ben fél évet toit Amerikâ-
ban, majd pénziigyi és ûzleti tanulmânyai alapjân 1965-ben
megalapi'tja a "United Atlantic Investment Corporation"-t,
amelynek einok-igazgatoja. Tôbb konyve, valamint szâmos
szaktanulmânya jelent meg magyar, francia, flamand és né-
met lapokban. Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.

TRIPOLSZICY ANDRÂS (Lakewood, Ohio). * M. Kozép-
iskolai tanulmânyainak elvégzése utân Munchenben elektro-
és gépészmérnôki oklevelet szerzett. 1950-ben emigrâlt. A cleve-
landi Général Motors tervezô-osztâlyân mûkôdik.

TUZSON TIBOR (Franciaorszâg), mérnôk, a Magyar Mér-
nokôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének volt elnoke.

UDVARI GYETVÂN JÔZSEF Alpâr (Chicago, 111.). * 1901,
Budapest. A Rongyos Garda egykori tagja. Résztvesz a nyugat-
magyarorszâgi felkelésben, 1938-ban felvidéki szabadcsapat-
ban kiizd. Kozben falukutatâssal, koltészettel és politikâval
foglalkozik. Tôbb lap munkatârsa. 1944-ben harctéri szolgâ
latot teljesi't, sûlyosan megsebesiil. Németorszâgba kerûl. Szi'n-
hâzat és mûvészklubot szervez. Angliâban Siili Jôzseffel egyiitt
elindi'tja a Hungarian Week cîmû magyar hetilapot, a mai
"Hidfô" elôdjét. Megszervezik az Angliai Magyarok Egyesiile-
tét. Amerikâba 1951-ben vândorol ki. A Chicago Western In-
diana Rail Road alkalmazottja. 1963-ban Ârpâd-diszoklevél
nyertese lett.



VALKÔ LÂSZLÔ dr. (Pullman, Wash.). * Budapest. A kôz-
gazdasâg- és politikai tudomânyok, valamint a nemzetkôzi jog
doktora, a Washington State egyetemen a szôvetkezeti politi-
ka profcsszora. Tanulmânyait Budapesten, Bécsben és az
lowa State egyetemen végezte. 1950 6ta tobb amerikai egye
temen adott elô, 1959-ben a puerto-ricoi egyetem vendégtanâra
volt. 1961-ben kiilonbozô délamerikai egyetemeken 42 elôadâst
tartott. 1965/66-ban 35 âzsiai, afrikai és eurôpai orszâg egye-
temein ùjabb 52 elôadâsban mutatta be a szôvetkezeti moz-
galom és tudomâny modem fejlôdését. "International Hand-
book of Coopérative Législation" cfmû 1954-ben megjelent mû-
ve vilâgszerte nagy érdeklôdést keltett. A wisconsini egyetem
kiadâsâban megjelenô "International Coopérative Training
Journal" szôvetkezeti-jogi rovatânak âllandô szerkesztôje. A
folyôirat 17 nyelvû kiadâsban kôzolte legûjabb tanulmânyât.
Az American Institute of Coopération (Washington, D. C.)
1966/68-ra nevelési és kutatâsi bizottsâgânak orszâgos elnôké-
vé vàlasztotta.

Vitéz VASVÂRI ZOLTÂN (New York, N. Y.), a Kereszt és
Kard Mozgalom orszâgos elnoke, az AMSz orszâgos alelnoke.

VASKÔ ILONA dr. (Cleveland, Ohio). A bôlcsészettudo-
mânyok doktora, okl. magyar kozépiskolai tanâr, a szolnoki
âllami leânygimnâzium magyar-, francia-szakos volt tanâra, a
St. John Collège (Cleveland) katalogizâlô kônyvtârosa, a West
ern Reserve University magyar nyelvtanfolyamainak elôadôja.

VARDY (ÔVÂRY) Béla dr. (Pittsburgh, Pa.). * 1936, Ber-
cel. Egyetemi tanulmânyait Cleveland-ben és Bloomingtonban
végezte. A bolcsészettudomânyok doktora tôrténelembôl. 1963-
64-ben a Washburn egyetemen adott elô tôrténelmet, 1964 ôta
a pittsburghi Duquesne University tôrténettanâra (assistant
professzor). Tôbb cikke és tanulmânya jelent meg angolul
és magyarul. Eotvôs Jôzsef bârôrôl szôlô kb. 400 oldalas kôn}'-
vénak kiadâsa most van folyamatban.

Nt. VITEZ FERENC (Perth Amboy, N. J.). * 1920, Gyôrke.
Kassân érettségizett 1941-ben. A reformâtus teolôgiât Sâros-
patakon végezte. Lelkészi oklevelét 1947-ben ugyanott, népis-
kolai tam'tôi oklevelét ugyanakkor Miskolcon szerezte meg.



Hittudomânyi tanulményait Pârizsban, Pittsbuigh-ben, Prince-
tonban és New Yorkban folytatta. Pittsburgh-ben (Th. M.),
valamint a Columbia egyetemen mesteii (M. A.) oklevelet
szerzett. Segédlelkészként Miskolcon es Cleveland-ben mûko-
dôtt. 1951/55-ben Springsdale, Pa., 1955 ôta Perth Amboy, N. J.
magyar reformâtus leikésze. 2 kiadvânya, tobb cikke jelent
meg. 1964-ben Ârpâd-dfszoklevél nyertese lett.

VUDY JÔZSEF (Youngstown, Ohio), szob ràszmûvész.

WAGNER EERENC dr. (Washington, D. C.), a Library
of Congress kônyvtârosa.

Czegei WASS ALBERT grôf (Gainesville, Fia.), regény-
îrô, a kolozsvâri egyetem di'szdoktora (1944), a floridai egye
temen a kûlfôldi nyelvek tanâra (assistant professzor of for-
eign languages), az "Amerikai Magyar Szépmi'ves Czéh" meg-
alapitôja.

WOJATSEK KÂROLY dr. (Boulder, Colorado), egyetemi
tanâr.

MEGJEGYZÉS:

Nyornda-zArta utân is kaptiink tobb életrajzi adatot, aine-
lyet legnagyobb sajnàlatiinkra nidr csak a kôvetkezô Krôiiikà-
ban tudunk majd kôzôlni.

Azoktôl, akiknek nevét nem sikeriUl feljegvezniink, vala
mint azoktôl is, akiknek nevét, vagy életrajzi adatait eset-
leg a legjobb szdndékunk ellenére — tévesen kdzoltiik: szives
elnézést kériink.
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