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ELÔSZÔ

Aki az elôzô ôt Magyar Talâlkozô megbeszéléseinek anyagât kissé gondosabban tekinti ât, harnar észreveszi, hogy eredeti célunkat évrôl-évre és lépésrôl-lépésre tervszerûen igyeksziink megkôzeliteni.

Mi volt a Magyar Talâlkozô eredeti célja?
Szabad forum biztositâsa szôban és irâsban annak a szellemi elitnek, amelyiket balsorsa megfosztott tigyan a magyar-

sâg kôzvetlen szolgâlatâra vonatkozô legtermészetesebb jogânak gyakorlâsi lehetôségétôl, de amelyiket sem vérségi kapcsolata, sem lelki-szellemi ôrôksége, sem hivatâs- és kiildetéstudata — az egyetemes magyarsâg legalâbb kôzvetett szolgâ
latâra vonatkozô, ugyancsak legtermészetesebb kôtelességének
teljesitése alôl — soha felmenteni nem tudott.
A Magyar Talâlkozô kezdettôl fogva nemcsak az "audiatur

et altéra pars" (hallgassuk meg a mâsik felet is) elvének
érvényesitésére tôrekedett, hanem a megbeszélések anyagânak
kôzzétételével azt is lehetôvé akarta tenni, hogy "szabad fôru-

mân" még azok is megnyilatkozhassanak, ônâllô véleményt
nyilvânithassanak és javaslatokat tehessenek, akik a szabad
fôrumon a nagy tâvolsâgok és tetemes kôltségek miatt személyesen megjelenni nem tudnak.
Tôrekvéseink megvalôsitâsa érdekében kérjiik az emigrâciô vezetô egyesûleteit és élenjârô, kivâlô egyéniségeit, vegyenek részt — akâr személyesen, akâr levelezés ûtjân — a Magyar
Talâlkozô szabad fôrumânak eszmecseréiben. Olvassâk el, tanulmânyozzâk ât a VI. Magyar Talâlkozônak ebben a kôtetben
kozzétett és fôként a magyarsâg dunavôlgyi, kârpâtmedencei
jôvôjére vonatkozô elôadâsait, javaslatait. Foglalkozzanak a
felvetett kérdésekkel behatôan, târgyilagosan, elôitélet nélkul.
Aztân az emigrâciô jelesei, szaktudôsai mind kûldjék be a

maguk elgondolâsait, konkrét javaslatait, hogy az 1967. november 24—26. kôzôtt megrendezésre keriilô VII. Magyar Ta-

lâlkozô azokkal — ismertelésuk iitcin — érdemileg foglalkozhassék, hogy az egyetemes magyarsdg nézctc, vdgya, tdrekvése, hivatdstiidata és — ezeréves eiirôpai iniiltjd}icik, felmérhetetlen vérâldozatdnak, jelbecsïdhetetlen értékû alkotâsainak ôsi fôldjén beîolthetô l'ij — killdetése viûiél vildgosabban felismerhetô és minél pontosabbaii kialakithcitô legyen.
A vilâgesemények mai vdratlan fordulatai kôzt dllandôan

szâmolhatiink a kôzépeurôpai helyzet hirtelen ^negvdiltozdsâval és ennek kôvetkeztében ujabb rendezések elkeriilhetetlen
szukségsz&rûségével. Az emigrdciônak fel kell készïdnie min-

den lehetôségre. Nemcsak az egyetemes magyarsdgiuik a tényleges magyar dllam hatâral kdzïd erôszakkal kirekesztett

harmadrésze nevében kell dlldspontjdt kifejtente, felfogâsàt, szabad véleményét kinydvdnitania, hanem niindaddig,
amig az idegen elnyomds alatt szenvedô Magyarorszdg népe
nem foglalkozhatik a nemzetépitô magyar sorskérdésekkel, a

szabad vélemény nyilvdnitdstôl megfosztott magyar nemzei

helyett is râ vâr a feladat, hogy a magyar jelen és a magyar
jdvô kérdéseiben felfogdsdt, szabad véletnénydt nyilvdnitsa.
Ez a tôrekvés hivta életre a Magyar Taldlkozo évenként
megismétlôdô pdlyâzatain Ârpâd-éremmel kitiintetett kivdlô

tndôsok, irôk és mâvészek Arpdd Akadémidjdt is, amelyrôl

ez a kôtet nyùjt elôszor tdjékoztatdst és amelynek egyik legon osabb hivatâsa — éppen az egyetemes magyarsdg fovôjéne szolgâlatâban — torténeti hagyomdnyaink, szellemi orokértékeinek a nyomdokainkba lépô nemlorténô dtmentése. Hogy a magyar végre-

a a âra meglelhesse "honjdt a hazdban" ôseinek fdldjén, ezereves orszdgânak hatdrain belul is szabadon. És hogy a magyar
egyetlen mds népnél se legyen aldbbvalô.
1967. augusztus 20-dn
a SZERKESZTÔ
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A Hatodik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsait Nâdas Jânos

dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, 1966. november 25-én, pénteken este 7 ôrakor Ohio âllam Cleveland vârosâban, a Cleve-

land-Sheraton Hôtel Tudor termében immâr hagyomânyos szokâs szerint a magyar Hitvallâs elmondâsa utân nyitja meg.
Orommel udvozii a vârakozâst messze felûlmùlô nagy szâmban megjelent elôkelô kôzônséget, a felkért elôadôkat és hozzâszôlôkat, az egyhâzak és egyletek, az egyetemek és tudôs târsasâgok, valamint a târsadalmi, politikai szervezetek és a radié,
sajtô képviselôit. Felkérésére

Burgyân Aladdr igazgatô-fômérnôk foglalja el az elnôki széket. Angol nyelven szivélyes szavakkal kôszonti a megjelenteket, majd bemutatja Pap Mihdly dr.-t, a clevelandi John Carroll

University professzorât, aki hosszû évek éta a politikai tudomânyok neves tudésa és kitûnô elôadôja s Igy a legilletékesebb
a

World Communism in Crisis and USA Position" cimû elô-

adâs megtartâsâra.

Az elnoki megnyitô utân Nt. Elek Aron reformatas leikész

mond magasszârnyalâsii, bolcseleti gondolatokban bôvelkedô

bevezetô âhitatot magyarui és rôvid osszefoglalâsban angolul.
Pap Mihdly dr. angolul tartja meg elôadâsât, amelyet ma
gyar forditâsban kozliink.

Pap Mihdly dr.:

A VILÂG-KOMMUNIZMUS VÂLSÂGA

ÉS AZ AMERIKAI EGYESULT ÂLLAMOK HELYZETE

Elvitathatatlan és bizonyitékokkal alâtâmasztott tény,
hogy az elmult 49 év alatt (az 1917. évi bolseviki forradalom

éta) elért fantasztikus kommunista gyôzelmek elsôsorban az-

ért voltak lehetségesek, mert a nyugati vilâg nom ismcrte alaposan az orosz kommunizmust, annak ideolôgiâjât és harcmôdjât. Azon tény ismeretének hiànya, hogy mit jelcntett a
kommunistâk szabadsâgszôlama, 1917-ben mindbssze negyven-

ezer fônyi bolsevikinek lehetôvé tette, hogy a kommunizmus
vilâgmozgalommâ nôjjon, ma màr 95 âllamban 45 milliô embert oleljen fel és parancsuralmât tobb mint egy billiô emberre râkényszeritse. Ezt az eredményt elsôsorban politikai izgatâssal, ideolôgiai tevékenykedésscl, eroszakkal és minden
mâs olyan eszkoz szolgâlatâba âllîtàsâval érték el, amelyek alkalmasak voltak céijaik megvalôsitâsâra. A kommunista diktâtorok a II. vilâghâborù folyamân még barâtsâgot is szfnleltek az Egyesult Âllamokkal szemben, hogy a kommunizmus
tùlélését biztositsâk.

A kommtmistâknak kiizdelmiâkben rendki'viil nagy elônyt

biztosît az a tény, hogy pontosan tudjâk, mit akarnak azokkal szemben, akik csak azt tudjâk, hogy mit nem akarnak. Az
Egyesult Âllamokat fenyegetô kommunista vcszélyben lehet
kételkedni, de tudomâst nem venni rôla: vcgzetes Ichet.
A szabad emberek téves mulasztâsa folytân tôrtént kom

munista tovâbbi elôretorés megakadâlyozâsâra az amerikaiaknak mozgôsitaniuk kell morâlis erôiket, le kell vetkôzniôk a

kbzombôsséget, a tâjékozatlansâgot, a rémiilct és a ,,minden
hiâbavalô" érzetét és meg kell âllapitaniok, hogy mik az elsôdleges teendôink korunk problémâinak megoldâsâra. Néhâny
ilyen elsôdleges feladatunk:
Ideolôgiai hâborû

Tisztâban kell azzal lennûnk, hogy hâboriiban vagyunk.
Tény az, hogy ez az egyediil allô hâborii 1917-ben kezdôdott.
Ez a hâborû nem a szokâsos hâborû, amelyet harctereken
egyenruhâs hadseregek vivnak meg egymâssal puskâkkal és
mâs pusztitô harci eszkozôkkel. Ez a hâborû nem fejezôdik

be egy bizonyos idô elteltével, amely a dôntô ûtkôzet utân
mindig gyôzelemmel vagy vereséggel végzôdik. A kommunis
ta rendszer nem tudott volna tûlélni egy ilyen nyilt csatât. Ez
egy teljesen ideolôgiai hâborû és nagyban alattomos is, mert

rendszerint csak akkor âllapithatô meg, hogy milyen âlnok,
amikor mâr késô.

Jelenleg ebben a hâborûban, a kommunista vilâg belsô
nchézségei ellenére is, Moszkva a nyerô fél. Miért? Azért, mert

a kommunistâk pontosan tudjâk, mit akarnak. De még ennél is
fontosabb, hogy tudatâban vannak annak és sûlyt helyeznek
arra, hogy ez hâborû. Ebben a vilâg-konfliktusban a kommu
nistâk tudjâk, hogy nincs kompromisszum. Lenin, Sztalin,
Krushchew, Brezhnev, Mao Tse Tung ùjra, meg ûjra nyomatékkal leszogezték, hogy a kommunizmus soha sem fog kevesebbel, mint az egész vilâg uralmâval, megelégedni. Nekiink nem
marad mâs vâlasztâsunk, mint ezt a kihivâst elfogadni.
A siker érdekében nekunk minden amerikai kôzségben
Tâjékoztatô Kôzpontot (Information Center) kell felâllita-

nunk, amely a népesség minden rétegét képviseli és amely felvilâgositô szolgâlattal lâtja el a lakossâgot a kommunista ve-

széllyel szemben. A jôl értesiilt polgârok a szabadsâg legjobb
biztositékai. Kivâlô anyag âll rendelkezésre, amelynek szétosztâsa azonban még mindig problémât jelent.
Tovâbbâ a hfrszolgâlat tomeg-eszkôzeit — sajtôt, râdiôt,
televiziôt
arra kell kérniink, hogy tobb figyelmet szenteljenek a kommunista kihi'vâs kivédésére.
Nevelés és Kommunizmus

Mint szabad amerikaiaknak, arra kell torekednûnk, hogy
nevelésiigyi rendszerlink a jelen korszak kovetelményeihez igazodjék. A huszadik szâzad kovetelménye, hogy az iskolâk programjâba azonnal illessziikbe a kommunizmus tanulmânyozâsât,
mint amely a mi demokratikus rendszerûnk megbuktatâsâra
tôrekszik. A kommunizmus elleni kiizdelmûnk sikere vagy sikertelensége nagy mértékben attôl fiigg, milyen âllâspontot
foglalnak el fiatal polgâraink, — nemzetiink jovendô vezetôi.
Attôl, hogy milyen komolyan veszik tekintetbe a kommunista

kihivâst. Az ô meggyôzôdésiik és elhatârozottsâguk viszont
abban a tekintetben, hogy megôrzik a szabadsâgot, a demok-

râciât és az emberi méltôsâgot, nagy mértékben attôl fugg,
hogy mennyire ismerik meg korunk sùlyos problémâit. Ha

iskolâink nem tudjâk biztosi'tani nekik a kommunista stra-

tégia és célkitûzés târgyilagos analizisct, konnyen elôforduhat, hogy késôbbi életiik folyamân ezt az anah'zist kommunistâk âltal nevelt agitâtorok, vagy azok târsutasai adjâk meg
nekik. Elhatârozottsâgunkat, hogy nemet mondjunk a zsarnoksâgnak, a jbvôben igen gyakran prôbâra tcszik.

Hazânk nevelésiigyi rendszerének be kell bizonyi'tania ifjûsâgunk elôtt, hogy a szabadsâg semmivcl sem helyettcsi'the-

tô. Ifjùsâgunknak tanulmânyoznia kell a kommunizmus politikai rendszerét és ossze kell hasonh'tania azt a mienkkel. A

mi rendszeriink elônyei ënmagukért beszélnek, — a kommu
nizmus ônmagât itéli el terrorja miatt.
A szabad nemzetek szovetsége

Abbôl a célbôl, hogy a kommunista veszélyt vilâgviszonylatban eredményesen le tudjuk kiizdeni, fel kell ismerniink annak
sziikségességét, hogy szdvetségeket kossiink mindazokkal a
nemzetekkel, amelyek szabadok ôhajtanak maradni és azokat
tâmogatâsunkrôl biztositanunk kell. Ezeknek a szovetségek-

nek az emberiséget fenyegetô kommunista veszély kolcsônos

felismerésén, valamint a szabadsâg iigyének elôbbrevitelére
irânyulô elhatârozottsâgon kell alapulniuk. A szabadsâg védelmére alakult ilyen szovetségek célkitûzésének a kommuniz
mus vereségét eredményezô hosszûlejâratû kiizdelmét is magâban kell foglalnia az elnyomott nemzetek ama Isten-adta

jogânak tâmogatâsa révén, hogy az erôszakkal râjuk kényszerftett zsarnoksâg ellen fellâzadhassanak.

Egy pozitiv program, mely szerint szabadsâgot koveteliink minden elnyomott orszâg szâmâra, siettetné a kommu
nista birodalomszétesésének elkeriilhetetlen folyamatât és megteremtené az igazsâgos béke és szabadsâg feltételeit minden
ember szâmâra.

Teljes szivûnkbôl tâmogatnunk kell tovâbbâ az Egyesiilt

Allamok 86. kongresszusi ûlésszakân, 1959. jùlius 17-én elfogadott 87—90. szakaszât, amely minden év jùniusânak utolsô
hetét a rabnemzetek hetének nyilvânitja. Ez a torvény azzal,
hogy feltétel nélkiil elismerte a kommunista uralom alatt élô

népek jogât a szabadsâghoz és fiiggetlenséghez, ûj eszmei
irânj't kezdeményezett az amerikai politikâban. Mint egyéneknek, tanûbizonysâgot kell tenniink egyiittérzésûnkrôl az elnyomott népek — valôsâgban leghûségesebb szôvetségeseink —
sorsâval, mert ôk tudjâk, mi a kûlonbség szabadsâg és szolgasâg kôzott.

Az Egyesûlt Âllamoknak a south-vietnami ugyekbe valô
beavatkozàsât a komunista kihivâs elleni kiizdelem életbevâgô

lépésének kell tekinteniink. Ez a hâborû a kommunista vilâg
slratégiâjânak egy része. Semmi jôt sem vârhatunk attôl, ha
400.000 amerikai katonât kiildunk Âzsiâba az agresszio megfékezésére, de ugyanakkor Kelet-Kozépeurôpâban és a Szovjet
Eniôban a kommunista diktâtoroknak elônyos kereskedelmi
lehetôségeket ajânlunk fel. Hiszen tudott dolog, a kommunislâk Viet Congot modem fegyverekkel lâtjâk el, amelyek fiainkat olik meg.

Szakemberek képzése

Kormânyzatunk olyan jô és olyan jô marad, amilyen jôk
mi vagyunk és maradunk. A kommunizmusnak és ideolôgiai
csalàrdsâgainak lekûzdésére szakszerûen képzett tisztikarra
van szukségunk. Egyéni keresztes hadjârat nem elégséges. A
szakképzett ellenfelet amatôrôk le nem gyôzhetik, bârmilyen
nemes legyen is szândékuk. Ha ezt az igazsâgot felismerjiik,
még inkâbb hitelt kell adnunk a kommunista agresszio âldozatainak, akik a kommunista kétszlnûségrôl adnak tâjékoztatâsokat. Magyarorszâgbôl, Lengyelorszâgbôl, vagy Ukrajnâbôl és
szàmtalan mâs âllambôl szârmazô amerikai értelmiségieknek,
akik a kommunista szolgasâg tanûi és elszenvedôi voltak, tôbb
lehetôséget kell nyùjtanunk arra, hogy a politika, psziholôgia
és szervezés terén elért tudâsukat egy nagy osszefogô testûlet keretében egyesiilt erôvel kifejthessék és ezâltal az Egye-

siilt Âlamok nem katonai eszkôzeinek hatôerejét a szabadsâg
és a kommunizmus kozt folyô vilâgkiôzdelemben nôvelhessék
és mind sajât polgârainkat, mind a kûlfôldi egyetemi és fôiskolai hallgatôkat e tanulmânyok terén alapos nevelésben
részesithessék.

Kiilfôldi segély

Nemzetiink életképességének és a szabad vâllalkozâsi rendszer sikerének legnagyszerûbb bizonyitéka, hogy anyagi erôink révén gazdasâgi segélyt tudunk juttatni a bajbajutott népeknek. Ahol sikeriil az életszi'nvonal cmelésévcl a szcgcnységet csôkkenteni, ott a kommunizmus hàtràlni kényszcriil.

Ebbôl a meggondolâsbôl folyôan tâmogatnunk kell a mi
kiilfôldi segélyiink juttatâsât olyan orszàgok szâmâra, amelyek
osztoznak veliink a szabadsâg jovôjéért valô aggôdâsunkban.
A kommunista elnyomâs alatt levô orszâgoknak azonban
gazdasâgi segély csak akkor nyûjthatô, ha az clelmiszerekben
juttatott segélyt az Amerikai Szétosztâsi Kôzpontok (American
Distribution Centers) ellenôrzésével kozvetleniil az chczd népességeknek juttatjâk. Az ilyen fajta segitség az amerikai nép
és a szolgasâgban szenvedô nemzetck kozott hidat épit, mert

bizonyitja, hogy mennyire sziviinkon viseljûk azok sorsât, akik
politika rendszeriik kovetkeztében nem tudnak magukon seglteni.

Béke vagy hâborû

A szovjet igazi szândékaival kapcsolatosan az egyik leg-

jobban elterjedt téves felfogâs a béke vagy hâborû problémâ-

javal fiigg ôssze. A kommunista vezetôk âllandôan annak el-

itetésén erôlkôdnek, hogy legfôbb tôrekvésûk a „béke" meg-

orzese a fôldon. Ez a tôrekvésûk kiegészitve a békés egyûtt-

^és politikâjâval, a legkisebb mértékben sem tartotta vissza
oszkvât attôl, hogy letôrje a magyar forradalmat, hogy hâ-

orùkat szitson Âzsiâban, Afrikâban és Latin Amerikâban és
ogy Kubâban 1962 végén a hâborû veszélyébe sodorja a vi-

âgot. Egyszerûen meg kell tanulnunk kûlônbséget tenni a
ommunista szôlamok és tényleges cselekvéseik kozott. Al

landôan eszunkben kell tartanunk, hogy a szovjet doktrina
szerint a nieglepetésszerû tâmadâs elônyos, ha ezâltal a kommunistâk vitathatatlan felsôbbséghez jutnak. Mindazonâltal
mindaddig, amig az Egyesûlt Âllamok fenntartjâk a hatalmi
egyensûlyt, a globâlis hâborû gondolatât, amelyben a Szovjet
nio is elveszne, a szovjet elveti. Nemcsak amiatt a kommu-

nista meggyôzôdés miatt, hogy a kapitalizmus magâtôl is elkerûlhetetleniil osszeomlik, hanem bolcseleti alapon is, miutân a kommunistâk nem hisznek a lélek halhatatlansâgâban.

Addig akarnak élni, ameddig csak tudnak.
A szovjet propaganda-szôlamok, mint „békés-egyuttélés",
„lefegyverkezés", a „hâborû eltorlése" egyâltalân nincsenek
ellentétben a Lenin-Stalin-Krushchew-Brezhnev-âlommal, hogy

a vilâg-âllam felett Moszkva uralkodik. A lényeges elôfeltétel
chhez, hogy az alapjâul szolgâlô gyôzelmet Moszkva kockâzat
nélkiil vivja ki. Krushchev arra szâmîtott, hogy a „békés
cgyuttélés"-rôl szôlô tételével, amelyre az ûrhajô sikereket
csortetô beszédeiben utalt, tovâbbâ a nukleâris hâborù borzal-

maira valô hivatkozâsaival olyan elrettentô félelmet oit be az
emberiségbe és annyira megbénitja az ember akaratât, hogy
az még legalapvetôbb jogai és szabadsâga védelmében sem tud
hatârozott âllâspontot elfoglalni. Brezhnev, miként elôtte
Krushchev, arra spekulâl, hogy a szabad vilâg vezetôi elôbb
vagy utôbb eijutnak ahhoz a végsô kovetkeztetéshez: jobb „vôrosnek lenni, mint halottnak".ÔarrôI az idôrôl âlmodozik, amikor a Kremlin megnyeri a vilâg tôbbi részét anélkiil, hogy a
szovjet birodalmat veszélyeztetné. Hogy ilyen koriilmények,
amelyek elôkészitik az ùtat a kommunista vilâguralomhoz,
bekdvetkeznek-e, vagy sem, a szabad embernek attôl a képességétôl fiigg, hogy „nem"-et tudjon mondani a zsarnoksâgnak tekintet nélkiil arra, hogy ez mibe keriil.
Egyesûlt Nemzstek

Amerika még ha akarnâ sem szigetelhetné el magât a vi
lâg tobbi részétôl. A Kremlin szerint Washington a fôakadâlya
annak,hogyavilâgot nem tudja a kommunizmus uralni. Ennél
az oknâl fogva nemzetkozi elkotelezettségeinket még inkâbb
szâmltâsba kell venniink. Amig egyfelôl tény, hogy az Egyesiilt
Nemzetek nincsenek abban a helyzetben, hogy minden vitâl
békésen megoldjanak, hogy a jogtalan erô hasznâlatât megakadâlyozzâk és hogy minden nemzet jôlétét és szabadsâgât
elôsegitsék, mâsfelôl mégis a vilâg ideghâlôzatânak kozpontja
lett. Tôbb mint 100 kormâny élvezi szolgâlatait. A szovjet kor-

mâny az Egyesûlt Nemzetek fôrumât hasznâlja a sajat ellenzéki és propaganda céljaira.
A nyugati mintâjû kolonializmus kikuszdbdlcsével az

Egyesûlt Nemzetek ma abban a helyzetbcn van, hogy figyelmûket a kommunista mintâjû kolonializmusra forch'tjâk. Ezért
nekxink tâmogatnunk kell az Egyesûlt Allamoknak a kommu

nista koloniâlis gyakoriatrôl az Egyesûlt Nemzetekhez benyûjtott deklarâciôjât (1961. nov. 25.) és kovetelnûnk kell az onrendelkezési jog alkalmazâsât a kommunista rabsâgban élô

népek szâmâra, akik „a nemzetek legnagyobb bortonében
fogsâgban vannak.

Az Egyesûlt Nemzetek vagy betoltik szerepûket, vagy pedig elbuknak; nem az amerikai tâmogatâs hiânya miatt, hanem a kommunista magatartâs kovetkeztében, amely nem

veszi figyelembe a kommunista gyarmatosi'tô gyakorlat tekintetében a vilâg kôzvéleményét.

Kommunista osszeeskiivés az Egyesiilt Âllaniokban
Magâtôl értetôdôen a legtobb amerikait nyugtalam'tja a
®^^^^®skûvés veszélye az Egyesûlt Allamokon belul. AMoszkvâban,
1920-ban megtartott II. nemzetkôzi kom-

munista kongresszus ôta az Egyesûlt Âllamok kommunista
partja
mint a kommunista osszeeskûvés kozéppontja

useget fogadott Moszkvânak. Az Egyesûlt Âllamok kommusta partja ismételten elârulta a szabad târsadalom felhalmo-

zo ertekeinek elpusztitâsâra irânyulô torekvését.

Atôrvényszegôk személyazonossâga meghatârozâsânak és

meg xmtetésének felelôsségét mindazonâltal a bi'rôsâgok és

az ^re a feladatra hivatott ûgynôkségeink kezében kell hagyni. erûljûk el azt a helyzetet, hogy „hivatâsos" antikommu-

nista legyenek egyszerre birâk és eskûdtek és ezâltal félelmet
e tsenek a szomszédok kozott. A kommunizmus elleni kûzde-

em en tôbb fényre, mint hôre van szûkségûnk. A tôrténelem
ismeretében nem szabad elfelejtenûnk, hogy az antikommu-

nizmus magâban nem elég; Hitler is antikommunista volt,
môdszere mégis oly heves ellenâllâsba ûtkôzôtt, mint amilyenbe a kommunista môdszernek ûtkoznie kell.

Nézeteltérések a

kommunista birodalmon beliil

Sok reményt keltô jel mutatja, hogy a kommunista biro
dalmon belûl a nézeteltérések és ellentmondâsok gyorsan nônek és hosszû tâvlatban maguk kozott a kommunistâk kozott
nyilt torésre vezethetnek. Igen sok jele van ennek kiilônôsen
a kfnai-orosz fesziiltség tekintetében. Nem szabad azonban el-

felejteniink, hogy Moszkva és Peking kozott a heves vitâk nem
a kommunizmus tâvolabbi célkitûzése, a vilâguralom kôriil
tol3'nak, hanem inkâbb a môdszer tekintetében, hogyan érjék
el ezt a célt. A kfnai kommunistâk akâr azonnal is hâborùt in-

ditanânak ellenùnk. Készen vannak arra is, hogy egy ilyen
hâborùban minden oroszt fclâldozzanak. Mao Tse Tung tisztâban van azzal, hogy bizonyos szâmû kinait életben hagyna

még — mint utolsô lehetôség — az atomhâborû is, amelyet
Brezhnev, akârcsak elôtte Krushchev, hevesen ellenez.

Ahelyett, hogy addig vârnânk, amig a kommunista birodalom onmagâtôl szétesik, hosszùlejâratû nyugati politikât
kell kezdeményezniink, amely a szabad emberek târsadalmâhoz vezet.

Alapelvunk

Mindenekelôtt Isten torvényének megvalôsitâsât és megôrzését kell szorgalmaznunk a fôldon. Sose habozzunk bizo-

nyitani necsak jogunkat a mi mennyei Urunk imâdâsâra, ha
nem ezzel osszefuggésben szent kôtelességunket is olyan târsadalom felépitésére, amelyben nincs elnyomâs és félelem.
Ha semmi mâs ok nem volna, csupân az, hogy a kommu
nistâk Isten-tagadok, akik minden hitvallâs eltôrlésére torekszenek, ez az egyetlen ok is minden hivôt arra kotelezne, hogy
kiizdjôn a XX. szâzad legszôrnyûségesebb nyavalyâja ellen.
Sose felejtsiik; minden nemzet annyi szabadsâgot érdemel
és rendszerint annyit is ér el, amennyit kész megvédeni!
☆ ☆ ☆

Pap Mihâly dr. egyetemi professzor elôadâsât, amelyet
sokszor szaki'tott meg a hallgatôsâg helyeslô tapsa, Burgyàn
Aladâr tanâcskozâsi einok koszoni meg. A hozzâszolâsok folyamân Vudy Jôzsef fûz értékes megjegyzéseket az elhangzott
2 Magyar Talâlkozô Krônikâja

megâllapîtâsokhoz, majd Volosin Lilly intéz az elôadôhoz
néhâny érdekes kérdést. Bertalan Kàhncbi l'râsban benyùjtott
hozzâszôlâsban az amerikai-orosz viszony megi'télcsében kiilônos ôvatossâgot ajânl. Szerinte ugyancz vonatkozik a magyar
kérdés târgyilagos szemléletére is.

A elhangzott felszôlalâsokra Pap Mihdly dr. kiilôn-kulôn
vâlaszol.

Burgyân Aladâr tanâcskozâsi elnôk a vitât es az iilés angolnyelvû részét bezârja, ûjbôl koszonetct mond az elôadônak,
a felszôlalôknak és megjelenteknek, majd felkéri Somogyi
Ferenc dr. volt magyar egyetemi tanârt es orszâggyûlési képviselôt, hogy a tanâcskozâsi einok tisztét vegyc ât.

Somogyi Ferenc dr. megint csak a Magyar Talâlkozok egyetemes jelentôségének hangsûlyozâsâval nyi'tja meg a tanâcskozâsok magyamyelvû részét. Mahatma Gandhi mondâsât
idézi: .Senkiben sincs hajiandôsâg a mùlt végtelen tévedéseibôl
jétékony tanulsâgok levonâsâra." Pedig egyediil ez mutatja
meg a jôvô jârhatô ûtjât. Nam a fellengzô, szûklâtôkorû dnteltség, nem az idejét mùlt szellemi âl-arisztokratikus elzârkôzâs, vagy a tudatlansâg leplezését szolgâlô âl-demokratikus
fôlényeskedés vezet célhoz bennlinket, hanem a szcretet szol-

gâlata és a szolgâlat szeretete, amely vâltozatlanul kôtelez
bennùnket minden idôben és minden helyen. A kovetkezô
elôadô, fôtiszteletû Béky Zoltdn dr. reformâtus pûspôk, a szc
retet szolgâlatâban a szolgâlat szeretetével lett amerikai éle-

tùnk egyik legkivâlobb vezetôje. 37 évi lelkészi kôzszolgâlat
utân befogadô hazâjânak kimagaslô eredményekre szert tevô
kivâlô polgâra, egyhâzânak pedig plispôke lett, mégis a Magyar

Reformâtus Szdvetség elnoki tisztségét, majd az Amerikai
Szovetség orszâgos igazgatôsâgânak elnôkségét, magyarsâgânak szolgâlatât ismerte fel és vâlasztotta legmagasabbrendû
kûldetésének. A kiildetés a férfi sorsa. És szâzszorosan sors,

ha a férfi magyar és a kiildetés is magyar. Nem hiszi, hogy
„az emigrâciô tennivalôirôl Magyarorszâggal és ùj hazâjâval
szemben" cimû elôadâs megtartâsâra bârki mâs illetékesebb,
hivatottab és felkésziiltebb lenne.

Fôt. Béky Zoltdn dr. ezutân megtartja âltalânos érdeklôdéssel vârt elôadâsât, amelynek szovegét az alâbbiakban kôzoljuk.

Fôt. Béky Zoltdn dr.:
AZ AMERIKAI MAGYARSÂG FELADATA
AZ ÔHAZÂVAL ÉS AZ ÛJ HAZÂVAL SZEMBEN

Engedjék meg, hogy amikor elôszor van alkalmam a Ma
gyar Talâlkozô — âltalam oly nagyrabecsûlt vezetôi és tagjai
elôtt szôlni —, megkoszonjem azt a kitûntetést, melyben egyik

teolôgiai munkâmat részesitették és az arany Ârpâd-érmet,
mellyel kitiintettek. Sok mâs kitiintetésem kozott erre vagyok
a legbiiszkébb, mert ez magyar, magyar testvérektôl, tudomânyos târsasâgtol jott s valôban boldoggâ tesz.
Jelen elôadâsom ci'mét

Nâdas Jânos dr., titkârsâgunk

nagyrabecsûlt vezetôje a kôvetkezôkép jelôlte meg: „AZ AME
RIKAI MAGYARSÂG FELADATA AZ ÔHAZÂVAL ÉS AZ UJ

HAZÂVAL SZEMBEN". A téma annyira tâgkoru, részleteiben
annyira kivitatott és kimeritett mâr, hogy — ha meg méltôztatnak engedni — én csak nagy vonalakban s fôként eivi sikon
és vonatkozàsban szândékszom a kérdéssel foglalkozni.

Elôadâsomat Illyés Gyulânak, az egyik legkivâlôbb ôhazai
irônak és koltônek sokszor idézett szavaival kezdem, hogy

reànk, kûlfoldon élô magyarokra a magyarsàg jovôjét illetôen
rendkivûl fontos és sûlyos feladat vâr, hiszen mi képviseljiik
a magyarsàg egyetemességének egynegyedét s a mi felfogâsunk, olthatatlan magyarsâgszeretetûnk, magyarsâgtudatunk
és a magyarsàg érdekképviseleteként érzett felelôsségûnk és
tevékenységûnk dontô kihatâssal lehet népiink jdvôjére, kûlonosképpen, ha meggondoijuk azt, amit Illyés Gyula nem
mondhatott ki, csak sejtetett, hogy otthon nem dll môdjdban
a magyarsdgnak szabad akarata és elképzelése szerint alakîtani a magyar jovendôt, mert kettôs — kûlsô orosz és belsô

kommunista — jârom alatt szenved a magyar nép.
Meg kell mondanom, hogy mi sem konnyebb, mint az
otthoni — sokszor kilâtâstalannak lâtszô — sors keseruségét
itt a szabad vilâg foldjén analizâlni s az ûgyis minden mindegy
jeligével pesszimistdvd vdlni. Hiszen a borûlâtâs mâr csirâjâ-

ban hordja a tehetetlenség magvât. S az ilyen példâkkal saj-

nos, mind otthoni, mind amerikai magyar kozcletiink tele van.
Sokan a tehetséges, pâlyâjukat szépen befutô és egész magas

poziciôkat betôltô magyarok kôziil is azt kérdik tôliink, akik
az Amerikai Magyar Szovetség, Szabadsàgharcos Szovetség,
Erdélyi, vagy Felszabaditô Bizottsâg élén âliunk, akik sem a
csalôdâsok, sem a sikertelenségek, sem a kozony megdobben-

tô jelenségeitôl nem riadunk vissza: hogy miért harcolunk
még, van-e értelme kiizdelmlinknek? Nem lâtjuk-e, hogy otthon a kommimizmus mâr csak nemcsak âtmeneti, vagy meg-

tûrt, hanem âllandôsult kormânyrendszerré vâlt s hogy az

amerikai-szovjet kapcsolatok kiépitcsének ebben az idôszakâban Magyarorszâgnak a szovjetorosz—kommunista érdekszférâbôl kiemelése lehetetlen, tehât adjuk fcl a magyar nemzeti
dnrendelkezési jog gyakorlâsânak kbvetelésct, a magyar nem

zeti politika szabadsâgjogainak s azok visszaàlh'tâsânak elômozdftâsât s alkiidjunk meg a jelenlcgi kommunista kormàny-

nyal, hâtha akkor az jobban evolvdlni fog egy szocidldcmokràcia felé.

Az ùgynevezett reâlpolitikusok kara arra is figyelmeztet,

hogy a magyar emigrâciô, melynek tagjai nem itt sziilettek, ha
nem naturalizâlt amerikai âllampolgârok, a politika és kozvélemény-vâltozâs ingadozô hangulatâban jobb, ha nem âllnak
ellen a legutôbbi politikai divatnak, mely a Szovjetûniôban elbujt szôvetségest lât a sztalini kommunizmus
zôja, Kina ellen.

zàszlôhordo-

Mâsok azonban mas oldalrôl kritizâlnak benniinket. Kri-

tikâjuk jô magyar szivûkbôl fakad. Értjuk itt a szentistvàni
Magyarorszâg hirdetôit és kôvetelôit amerikai magyar kozéletiinkben. Ki ne egyezne meg veluk? Ki az, aki nem oriilne,
ha a tôrténelmi Magyarorszâg hatârai, akâr csak egy magyar
âllamszovetség ellenôrzése alatt allô âllamszôvetség formâ-

jâban is helyre âllhatnânak? Van-e olyan amerikai magyar,
akinek ereiben még a magyar vérségi ôsszetartozandôsâg csak
egy cseppje is forr, aki el tudnâ képzelni a magyar igazsâg
megvalôsulâsât, mig a Székelyfold roman kézen van, mig Râkôczinak, a nagysâgos fejedelemnek sirja csehszlovâk foldon
fekszik?

Ugyanakkor tisztâban kell lennlink a

magyarsâg jelen

helyzetével. Ma az élet-halâlharc nem annyira — mint a két
liâborû

kozôtt

—

az

elvesztett

teriiletek

visszaszerzéséért

i'olyik, hanem a rnagyarsdg nemzeti és biolôgiai létének a fennmaradcisâért, mely idôrendben és fontossâgban, a jelen tragikus helyzetben megelôzi a Duna-medence politikai âllamképletének kiilonbozô vâltozatait.

Szomorû szi'wel kell megâllapitanom, hogy akkor, amikor
otthon a halandôsâgnak még csôkkenô szâmarânya is tûlhaladja az élvesziiletettek szâmât, amikor az abortusz tôrvény
félévszâzadon belûl a magyarsâg teljes felszâmolâsât és kiirtâ-

sât eredményezheti, amikor a magyarsâg még Csonkamagyarorszâgon sem élvezheti onrendeikezési jogât: akkor olyan kérdéseket feszegetiink és olyan kérdésekkel tâmasztunk onmagunk kozott ellentétet, amelyek a jelen pillanatban meg nem
valôsithatôk, amelyekkel ellenségeink egyébként is hatâsos
offenzivâjât segitjiik és erôsitjiik. Inkâbb tartsunk a vilâghâborû elôtti francia nemzedékkel az ô

teriileti kovetelésukkel

kapcsolatban Elszâsz-Lotaringiâért: „Mindig arra gondolni, de
sohasem arrôl beszélni."

A megalkuvâs és nemtorôdômség egyre jobban teret nyerci
szellemével és a mult képleteiben gyokerezô kritikusokkal
szemben nekiink vilâgosan meg kell âllapitanunk a magiink
feladatât, mint amerikai magyaroknak Magyarorszâggal és az
EgyesiUt Âllamokkal szemben. Eszmei és tôtrténelmi orokségiink, vallâsi és vilâgnézeti felfogàstmk egyarànt kôtelez a demokratikiis szabadsàgeszme politikai tartalmànak kôvetésére
s annak mind Magyarorszâgon, mind fogadott hazânkban valô
megvalôsitàsâra. Ez a tétel mâr „ex officio" magâban foglalja
az élesen anti-kommunista meggyôzôdést, mert mi tulsâgosan
ismerjiik a kommunizmus szabadsâgtiprô totalitâriânus gya-

korlatât ahhoz, hogy politikai népszerûséghajhâszâsért feladjuk azt az elvûnket, melyet a politikai réalités szâz és szâz eset-

ben bebizonyitott. Isteniinkbe és szulôhazdnk jovôjébe vetett
hitunkkel nem fér ôssze a megalkuvds, ugyanakkor Magyarorszâgra nézve ez lenne a legsûlyosabb bûn, amit elkovethetnénk.

Mi nem alkudhatunk meg, mi nem kôthettink kompromiszszumot. Nekiink a leghatârozottabban vissza kell utasi'tanunk

az ôhazai kormâny ama hamis propagandàjât, mellyel a szabad vilâg magyarsâgât az utôbbi par év alatt clârasztotta, melynek sajnos az amerikai magyar kozéletben is szâmos hîve és

szôszôlôja van, akik otthoni irânyi'tâsra ,,kiegyezcsrôl, deâkferenci bolcsességrôl, szûkséges reâlpolitikârôl", egy meginditandô dialôgus szûkségességérôl beszélnek. Nevezhetnek ezek
minket lemaradottaknak, reakciôsoknak, multban élôknek, de
mi meg nem alkudhatunk, mi redlpolitikdra és jnegalkiivàsra

nem épithetiink. Nekûnk, a szabad vildg magyarsdgdnak az
Isten mds hivatâst adott. Ez pedig az, hogy utolsô leheletiXnkig
harcoljunk és kuzdjiink a magyar igazsdgért, a kommunizmus
szôrnyû karmai kôzott vergôdô magyar nép felszabaditdsdért.
Mi nem egyezkedhetiink, amig Magyarorszdg rab, amig az
orosz csapatok Magyarorszdgon vannak, amig nincs szabad
vâlasztâs és bnrendelkezési jog. Nekunk az egyzekedéshez feltételeink vannak és ez nem mds, mint az: ONNALLÔ, FUGGETLEN, SZABAD MAGYARORSZÂG.

Az idegenbe szakadt magyarsâgnak, kozôttiik elsô helyen
az amerikai magyarsâgnak a szerepe nem az, hogy kidrusitsa
a mi magdra hagyott magyar népiinknek utolsô reménységét is. Minden olyan dialogus, melyet hituket és meggyôzôdé-

suket vesztett, gyôkértelen emberek prôbâlnak a maguk onzô
hasznâra elinditani, csak oda vezethet, hogy si'râsôi lesznek
annak a reménységnek, amely a magyar nép szivében még él.
É1 és vârja az Isten utân immâron csak mitôliink, hogy legyiink kiâitô szô a szabad vilâgban, a vilâg legmagasabb férumain az ô ugyiiknek és szomorû sorsuknak.

De nem kôthetiink ideolôgiai kompromisszumot az itl
Amerikâban tért hôdito „active engagement" teôriâval sem,
a keleteurôpai âllamok és a Szovjetuniô kormânyai irânt, Nekiink nehezen érthetô, hogy ugyanaz a JOHNSON einôk, aki
élesen meglâtja a kommunista veszélyt Délkeletâzsiâban s a
kommunista propagandaszerkezet minden cseiszovése dacâra

is védi a kisnemzetek bnrendelkezési jogdt Viet Ndmban,
ugyanaz a Johnson elnbk a keleteurôpai dllamokkal szemben
kbzbnybs és megalkuvô. Nekunk hivatâsunk tovâbbra is vinni
a meg nem alkuvô antikommunizmus zâsziajât akkor is, ha ez
itt egyeseknek nem tetszik, mert szent meggyôzôdésiink, hogy

az Egyesult Âllamok jôvôje épen ûgy, mint a magyar nép tovâbbi létezése, a kommunista kérdés megoldâsâtôl, illetve a
kommunizmussal valô végleges leszàmoldstôl giigg.

Ezzel szemben nem vagyunk az izolâcionizmus hirdetôi.
Minden kapcsolat és lehetôség, amely a magyar néppel, Magyarorszâgon ôsszekot, csak megelégedésiinkre szolgâl, hiszen
az amerikai magyarsâg legnagyobb hiânya az otthoniakkal
valô oszekôttetés, mely Anteusként nekûnk ez a fôldi erô,
amely ismét erôt ad magyar szolgâlatunk teljesitésére Amerikâban. De a kapcsolatot mi a magyar néppel akarjuk. A
magyarokkal, akik nem felejtették el a tôbb, mint 20 éves kom
munista uralom alatt sem, hogy magyarnak lenni nemcsak
hôsiesség, vagy tragédia, hanem elsôsorban is kôtelesség nemzetûnkkel szemben. Ezek kôzé semmikép nem sorozhatôk a
pârtigazolvânyos opportunistâk, a fanatikus kommxmista ûgynôkok, sem pedig a sorainkba befurakodô agent provokateurôk. Ezek beutazâsa ellen miként a multban, akként a jôvôben
is fel kell emelniink és fel is fogjuk emeini tiltakozô szavunkat.

Ha kôrvonalazni akarjuk az amerikai magyarsâg feladatât a magyar néppel szemben, akkor azt mondjuk, hogy nekûnk
a magyar nép élô lelkiismeretének kell lennunk. Feltàrva a
veszélyeket, ostorozva a vétkeket, melyet a kommunizmus jeU

szavai alatt ma is elkôvetnek magyar foldon. Jjtat kell mutatnunk a megtorpantaknak, az elfâradtaknak és elfdsultaknak.
Meg kell gyôznûnk ôket, hogy a kommunizmus nem gyôzôtt
még a vildg felett. Hogy az 6 sziszifuszi kûzdelmuk és erôfeszttéseik — taldn nem is sokdra — meghozhatjdk azt a vdltozdst,
amely a kommunizmus jdrma alôl valô felszabaduldshoz, a ma
gyar szabadsdg visszanyeréséhez vezet. Mert ne felejtsuk el,
hogy Eurôpa ùj arca kialakulôban van. A zsarnoksâg évei meg
vannak szâmlâlva minden kishitû félelmek dacâra is.

Azonban élô lelkiismeretként csak akkor szabad fellépniink, ha ugyanakkor szôszôlôivâ is lettiink a magyar népnek.
Sok-sok fâjdalmât, nehézségét eltagadja, avagy elhallgatja a
jelenlegi magyar kormâny a szovjetorosz érdekekhez valô ragaszkodâsa miatt. Erre eklatâns példa az erdélyi kérdés. A je
lenlegi magyar kormânynak egy tiltakozô szava nincs a ki-

mondhatatlan szenvedések keresztje alatt roskadozô erdélyi

magyarsâgért, melyet a sovinisztâvâ vâlt lomcxn kommunistâk
kiirtâsra îtéltek. Erdélyben népunk sorsat legjobban az a

mondas fejezi ki, amely szâlléigévé lett, hogy ma mar Bocskay,
Bethlen és Râkôczi foldjén „imâdseiggâ csendcsedett el ajkunkon a magyar nyelv." Azt jelenti ez, hogy annak a népnek
az Ûr Istenen kîviil ma mâr senkije sincsen, aki sz6t emelne
érte, aki segitene rajta. Nekiink, a szabad vilag magyarsâgânak kell ennek a halâlra itélt népnek a szôszôlôivà lenniink, ne
kiink kell segiteni rajtuk.

Valamikor Kossuth Lajos volt a magyar sors tolmàcsa,
szôszôlôja itt és az egész nyugati vilâgban. ô tette ismertté a
magyar kérdést, ô adott a magyarsâgnak évtizedekre nagy er-

kôlcsi tôkét. Sajnos, neki nem sikerult az, ami a hamis adatokkal dolgozô Masaryknak, aki itt, Amerikâban szerezte meg a

cseh nép szabadsâgât és orszâgrablô politikâjâhoz a hfveket.
Van tehât jelentôsége, sot Istentôl rendeit hivatàsa az ide-

genbe szakadt magyarsâgnak! Ez pedig nem mâs, tnint hogy
szôszôlôja legyen a magyar igazsàgnak és szakadatlanul kiizdjôn a magyar nép felszabaditàsdért. Ehhez azonban egységes

dsszefogâsra van sziikségiink. Meg kell teremteniink a magyar

egységet. Ôssze kell fognunk vallâsi, polilikai nézetekre val6
tekintet nélkiil, személyi, politikai kapcsolatokat kiépiteni, a
magyar tudâs és géniusz erejével a legmagasabb fôrumokra
behatolni és ott a magyar ûgynek szôszôlôivà és képviselôivé
lenni. Mindezt szervezettséggel és kozponti irânyitâssal ennek
a milliôs magyar emigrâciônak hathatôsabban és eredményc-

sebben kell elvégeznie, mint a csekély szâmû kossuthi emig
râciônak, vagy a csehszlovâk pittsburglii bizottsâgnak. A feladat nehéz. Az akadâlyok a jelen pillanatban lekûzdhetetleneknek lâtszanak. De én hiszem, hogy az Isten nem véletleniil
mentette ki ezt az egy milliô magyart, a tôrténelemnek ezt az
eddig legnagyobb emigrâciôjât a pusztulâsbôl, a pokolbôl és
âllltotta ide, ennek a szabad hazânak a fôldjére, hanem hivatâst adott nekiink, ami nem mâs, mint hogy minden erônkkel,
tehetségiinkkel az utolsô leheletig munkâljuk a magyar feltâ-

madâst. És én hiszem, hogy az ûj magyar feltâmadâsnak innen
kell elindulnia és rajtatok keresztiil kell megszûletnie.

Ûgy âldjon meg minket az Isten, ahogy ezt az Istentôl
rendelt hivatâsunkat készek és hajlandôk vag>'unk betôlteni!
☆ ☆ ☆

Ft. Béky Zoltdn dr. osztatlan tetszéssel fogadott és igen
sok tapssal meg-megszakîtott elôadâsânak elhangzâsa utân
Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi elndk — a hallgatôsâg nevében is —

hâlâs koszonetet mond az elôadônak hitvallâs-szerû

ûtmutatâsâért. Felkéri mindazokat, akik az elôadâshoz hozzâ

kivânnak szôlni, hogy nâla jelentkezzenek s l'gy a kovetkezô
napi tanâcskozâsokat kôvetô vita sorân elsôbbséghez jussanak.
A hozzâszôlâsra jelentkezôk koziil Hortobàgyi Jenô a
trentoni magyarsâg ûdvozletét tolmâcsolja az elôadônak és
megâllapîtja, hogy nem lett igazuk azoknak, akik attôl féltek,
hogy Béky Zoltân piispok a lelkészi szolgâlat félbeszakitâsa
utân nem toltheti be papi hivatâsât, mert ûj ôrhelyein végzett szolgâlatâval és elôbbi elôadâsâval bebizonyitotta, hogy
tovâbbra is pap maradt, a magyarsâg papja és a magyar feltâmadâsba vetett hit puspôke lett.

Nàdas Jdnos dr., mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje, a ko
vetkezô nap târgyalâsi rendjét ismerteti. Bejelenti, hogy az

Ârpâd érem-pâlyâzat eredményének kihirdetésére a dlszvacsora keretében keriil sor.

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi einôk ismételten koszo

netet mond mindkét elôadônak, minden hozzâszôlônak és jelenlevônek, majd az elsô nap tanâcskozâsât berekeszti.

A HATODIK MAGYAR TALÂLKOZÛ
MÂSODIK NAPJA
— 1966 november 26. —

A VI. Magyar Talâlkozô mâsodik napjânak tanâcskozâsait
1966. november 26-ân, szombaton délelôtt 9 orakor, a Cleve-

land—Sheraton Hôtel "Navajo" termében Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi ebiok n5atja meg. Odvozli a megjelenteket, ismerteti a levélben kiildott ûdvozleteket. Sokan a tâvolsâgok és
kôltségek miatt nem tudtak a Talâlkozon személyesen résztvenm, udvôzleteikkel azonban egyiittérzésiiket akartâk kife-

jezni és ûzeneteikkel, javasiataikkai a Magyar Talâlkozô fontossâgât kihangsùlyozni.

A fôbb orszâgos és vilâgszervezetek részérôl iidvôzleteiket
kiildték: vitéz Kisbarnaki Farkas

Ferenc

vezérezredes,

a

Magyar Szabadsâg Mozgalom elnôke, Arnstorf, Németorszâg,

vitéz Zâkô Andrds vezérôrnagy, a MHBK vilâgelnoke, Mûnchen, Németorszâg, Ddlnoki Veress Lajos, vezérezredes, a Ma
gyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség elnoke, London, Dr.
Pogàny Andrds, a Magyar Szabadsâgharcos Szovetség USA
elnôke. So. Orange, N. J., gr. Teleki Béla, az Erdélyi Szovetség
elnôke, New York, tovâbbâ szâmtalan levelezô tagunk, az Akadémia tagjai és Ârpâd-éremmel kituntetettek kôziil:
Dr. Acsay Dénes, St. Louis, Mo.; Dr. D'Albert Ferenc, Chi

cago, 111.; Nt. Babos Sândor, Pittsburgh, Pa.; Dr. Balla Andrâs,
New York; Dr. Barâth Tibor, Montréal; Dr. Betegh Péter, Gladwayne, Pa.; Dr. Bobula Ida, Houlton, Maine; Boczonâdy Szabô
Imre, Vancouver, Kanada; Boldizsâr Lâszlô, London, Ont. Ka-

nada; Burjân Gyula, Chicago;Chighy Sândor, New Orléans,
La.; Dr. Czanik Géza, Mûnchen; Dr. Czermann Antal, Klagen-

furt; Dr. Csery Mihâly, Montréal; vitéz Elekes Mihâly, Frejus,
Franciaorszâg; Dr. Ember Sândor, Zurich; Flôriân Tibor, New
York; Dr. Gallus Sândor, Melbourne, Australia; Dr. Gâll Imre,
Chicago; Ft. Gâspâr Mârton, Windsor, Canada; Gyallay Papp

Domonkos, Montréal; Gyimesy Kâsâs Emô, New York; Halasi
Kâlmân, Denver, Colo.; Havassy Bajân Sândor, Passaic, N. J.;
Herczegh Jânos, Montréal; Hédervâry Konth Jânos, Holly
wood; Dr. Horvâth Barna, Washington, D. C.; Ft. Dr. Jaszov-

szky Jôzsef, San Francisco; Dr. Kertész Istvân, South Bend;
Ft. Kirâly Kelemen, DeWitt, Mich.; Kisjôkai Erzsébet, Hilver-

sum, Hollandia; Kiss Ôdon, Kingston, Kanada; Dr. Klobusitzky
Dénes, Sao Paolo, Brazilia; Dr. Kôvâgô Jôzsef, New York; Dr.
Koss Tibor, San José, Calif.; Kovendy Kâroly, Islington, Ka
nada; Lôrincz Jânosné, New York; Macartney Elemér, Oxford,

Anglia; vitéz Maczky Lâszlô, Bad Canstatt, Németo.; Dr. Maté
Imre, Salzburg; Menkô Gâbor, Maidstone, Canada; Ft. Dr.
Mibâlyi Gilbert, West de Pere, Wisc.; Mower Sândor, Pbiladelpbia; Dr. Nagyivân Lajos, Bridgeport, Con.; Dr. vitéz Németb Ernô, Ottawa, Canada; Dr. Németb G5aila, Youngstown;
Pap Remig, New York; Dr. Pâli Gyorgy, New York; Dr. Radisics Elemér, Vaud, Svâjc; Ft. Dr. Râkos Raymond, Rôma; Dr.
Râttkay Kâlmân, Miincben; Dr. Révay Istvân gr., New York;
Sârkëzy Imre, Denver, Colo.; Dr. Sôlyom Fekete Istvân, Chi
cago; Dr. Szâsz Emil, Tupper Lake, N. Y.; Szentmiklôssy Bâ-

lint, New York; Dr. Szepessy Zoltân, Hultsfred, Svédorszâg;
Gr. Teleki Mibâly, London; Dr. Tokay Lâszlô, Youngstown, O.;
Tollas Tibor, Munchen; Tornay Kâroly, Kûssnacbt, Svâjc; Tuzson Tibor, Pâris; Dr. Valkô Lâszlô, Pulman, Wasb.; Nt. Vas-

vâry Odon, Washington, D. C.
Bemutatja a soron kôvetkezô elôadôt, Kardos Talbot Béla
dr. kongresszusi konyvtârost, majd annak elôadâsâboz az alâbbiakban kôzolt bevezetôt mondja el.

Nâdas Jânos dr.:

A keleteurOpai szakemberek feladatai
A DUNAI NEMZETEK JÔVÔJÉNEK KIALAKÏTÂSA TERÊN

A keleteurôpai ligyekkel foglalkozô szakemberek véleménye szerint valôszinû, hogy a vietnâmi események és feszûlt-

ség csokkenésével sor keriil egy Eurôpa-konferenciâra. Sok

még a hùsz év ôta hùzôdô megolclatlan kcletcurôpai probléma,
elsôsorban Németorszâg megosztottsâgâval

kapcsolatban. A

Szovjetùniô mindent elkovet, hogy egy Eurôpa-konferencia
mâr most osszeiiljôn, ami'g az Egycsult Allamok mâsutt van
elfoglalva. A szovjet vezetôk mindcn klilfoldi ùtja ennek a
konferenciânak osszeûlését siirgeti. Ezért latogatnak el Bécsbe
és Rômâba, Pârisba és Londonba. Ugynbkeikkcnt utaztatjâk
a magyar, lengyel és mâs csatlôs kuliigyminisztcreket is a
nyugati fôvârosokban, hogy minél elobb — és mint hiszik, az
Egyesult Allamok nélkiil — osszeiiljôn az Eurôpa-konferencia,
amely a status quot lerôgzitené és a mai megosztott és âldatlan helyzetre râadnâ szankciôjât a ,,béke" és ,,Eurôpa biztonsâga" cimén.

Ennek a nyomâsnak az eurôpai iillamok nem âllhatnak
sokâ ellen. De Gaulle maris kész segftséget nyùjtani ebben az

oroszoknak. A francia diplomâcia ûjbôl ôsszejâtszik a keleteurépai kisebb âllamokkal is, amelyek szovjet zsoldban ugyancsak kôvetelni fogjâk nemcsak az Odera—Neisse hatâr végleges elismerését, hanem a keleteurôpai kisâllamok mai szégyenkalodâjânak fenntartâsât is tovâbbi évtizedekre.

Németorszâgban is nôvekszik az idegesség, hogy a hùsz
év ôta megoldatlan kérdéseket târgyalàsok ûtjàn kell rendezni. A vita egyelôre csak a németorszâgi angol és amerikai erôk
eltartâsi kôltségeinek viselése kôrùl forog, mert Londonban
és Washingtonban nôvekszik azoknak a befolyasa, akik az
Eurôpâban âllomâsozô csapatok létszâmanak csôkkentését kfvânjâk. Ezért nôvekedni fog az a nyomâs is, hogy az Egyesult

Allamok kormânya egyezzék bele az Eurôpa konferencia megtartâsâba és azon mondjon le mindenrôl, vonuljon ki Eurôpâ
bol és bizza az ûgyeket keleten a Szovjetùniôra, erre a ,,nagy
nukléâris hatalomra", nyugaton pedig Franciaorszâgra, a „kis
nukiéâris hatalomra", amelyek majd két részrôl kôzrefogjâk
Németorszâgot és a keleteurôpai kisebb orszâgok kôrében is
fenntartjâk a status quot a két vilâghâborô kôzôtti kisântântrendszer môdjâra, de kommunista cégér és uralom alatt. A lengyelek igyekeznek mindenkivel elhitetni, hogy mihelyt sikeriil
a németekkel elfogadtatni az Odera—Neisse-hatârt, megvaiôsul
az ôrôk béke Eurôpâban, fel lehet osziatni az Atlanti Szôvet-

séget, leszogezik valamennyi eurôpai hatâr vâltozatlansâgât
és ezzel paradicsomi âllapotok kôvetkeznek be. Elfelejtik azonban, hogy egész Eurôpa, de kûlonosen a keleteurôpai kisebb
nemzetek a szovjet nukléâris hatalom ârnyékâban és kozvetlen kozelében ki lesznek szolgâltatva ennek a brutâlis nyomâsnak és gazdasâgi-politikai kizsâkmânyolâsnak, amely ma is valôsâgos kolonializmust valôsîtott meg a huszadik szâzad mâsodik felében nemcsak sajât soknemzetiségû népei felett, de félEurdpa elszlâvosîtott orszâgai felett is.

Az eurôpai nemzeteknek és koztiik a magyarsâgnak fel
kell ismernie a fenyegetô ùjabb veszélyt és fel kell késziilnie
minden eshetôségre. Hiszen talân egyetlen mâs eurôpai nemzetnek nincs annyi rendezetlen iigye. Minden harmadik magyar
a mai magyar âllam hatârain kiviil él és a kommunista magyar
kormâny nem védi meg a kisebbségi sorsba keriilt elnyomott magyarekat, hanem egy kôvet fuj az elnyomô kom
munista rezsimekkel. Mikor a mai idôsebb nemzedék megsziiletett, nagyjâbôl el lehetett mondani: "Extra Hungariam
non est vita!" Legalâbbis magyar élet lényegében nem volt
Magyarorsâgon kivul. Ma pedig a magyarsâg diaszpôra-nemzet lett, szinte a zsidôsâghoz hasonlô szétszôrtsâggal a nagyvilâgban. Problémâi évrôl évre nônek. Fel kell târnunk azokat
a nagyvilâg elôtt is.

A magyarsâgnak kûlonosen fel kell készulnie minden olyan
nemzetkozi konferenciâra, amely Keleteurôpa ûgyeivel foglalkozik. Be kell vinnûnk a nemzetkozi kôztudatba, hogy nem
csak az Odera-Neisse hatâr kérdése megoldatlan. Egész Ke-

let-Eurôpa, kûlonosen a kârpâti és dunai nemzetek ûgye éppoly megoldatlan és éppùgy teljes ujjârendezésre szorul. A
nemzetek sorsât nem lehet diktatôrikusan intézni és ôrôkre

leszogezni az érdekelt népek megkérdezése nélkûl valamely
nagyhatalom fegyveres beavatkozâsa és gyôzelme ùtjân erôszakolt helyzetet. A nemzetek ônrendelkezési jogât nemcsak az
afrikai és âzsiai népek esetében kell hangoztatni. Sokkal érettebbek arra a kozépkelet-eurôpai népek, igy az ezeréves tôrténelem kohôjâban megedzett magyar nemzet is.
Ily korûlmények kozôtt a szabadfoldon élô keleteurôpai
szakemberekre, igy elsôsorban a magyarsâg âllamtudomânyok-

kal és nemzetpolitikai kérdésekkel foglalkozô szakembereire
vâr a feladat, hogy kdzépkelet-Eurôpa megoldatlan kérdéseit
majdan târgyalô konferencia elé helyes mcgoldâsi javaslatokat terjesszenek. Ezeket tanâcsos elôre magunk kdzt megtârgyalni, megvitatni, kiegészîteni, dokumcntumokkal és tudomânyos, gyakorlati érvekkel alâtâmasztani.

A Magyar Talâlkozô mâr az elmûlt cvekben is gyakran tûzle ki târgysorozatâra a dunai népek jobb cgyuttmûkbdésének

és a mai igazsâgtalansâgok felszâmolâsànak problcmàit. Éppen
mivel emigrâns politikusaink a kommunizmus elleni klizdelmen kivûl alig foglalkoznak egy ûj kârpâtmcdcncei és dunavôlgyi életforma kialakitâsânak lehetôségeivel, a Talâlkozô vezetôsége sziikségesnek tartotta ezeket a kérdéseket ùjbôl elôtérbe helyezni.

A magyar emigrâns politikusok koziil csak Kôvâgô Jôzsej

volt budapesti polgârmester lépett fel gyakorlati javaslattal
a kôzelmûltban. Sajnos, személyesen ncm vehet részt a Talâlkozôn, de l'râsban kimentette magât. Egyûttal megkiildte angol

nyelven is megjelent legûjabb tanulmânyât crrôl a kérdésrôl.
Kôvâgô azt javasolja, hogy Magyarorszdgnak adjanak Finnorszàghoz hasonlô stâtust, mert szerinte ez ncm csupân a magyarsâg érdeke, hanem még a Szovjetùniônak is kevesebb baja volna egy ilyenféle âllammal, mint egy csatlôs sorsra kârhoztatott folyton elégedetlenkedô és egyszer mâr foradalomban
kirobbant nemzettel. Ez a javaslat megvitatâsra szorul. De figyelemmel kell lenniinkarrais.hogy a magyarsâgnak kiilônleges
mas problémâi is vannak. îgy csaknem a finn nemzet teljes
létszâmâval felérô magyarsâg él mai âllamân kiviil. Helyzete
is olyan kôzponti jellegû a Dunamentén, a Kârpâtok medencéjében, hogy élete jobban osszefiigg a szomszéd népek életével. Nem olyan viszonylag elszigetelt, mint Finnorszâg. A Szovjetûniôn kiviil tobb olyan szomszédja van, amelyekkel a mai
rossz viszony helyett az igazsâgtalansâgok kikûszobôlésével
meg kellene talâlnia az egyiittélés jobb formâit.
Ezért a VI. Magyar Talâlkozô vezetôsége felkérte a MIDEUROPEAN RESEARCH INSTITUTE és folyôiratânak, a
STUDIES FOR A NEW CENTRAL EUROPE fôbb munkatârsait,

hogy fejtsék ki a hallgatôsâg elôtt azokat az alternativ terve-

ket, amelyek eddig felmerultek a dunai népek jovôjére vonat-

kozôlag. Elôszor Kardos Talbot Béla dr., az Ârpâd Akadémia
tagja, ismerteti kozelmultban megjelent tervezetét, majd Padânyi-Gulyàs Jenô volt orszâggyûlési képviselô és Szàsz Béla
dr. torténetîré tovâbbi lehetôségek môdjait fejtegetik és megnyitjâk a vitât.
Kardos Talbot Béla dr. tbbb mint tiz éven ât Teleki Pâl

volt miniszterelnok Âllamtudomânyi Intézetében dolgozott,
majd Mr. Royail Tyler-nak, a Népszëvetség pénzûgyi bizottsâga magyarorszâgi megbizottjânak kozgazdasâgi titkâra volt
és mint ilyen sok nemzetkozi konferenciân vett részt fogas kérdések târgyalâsâban. Teleki Pâl a komâromi és bécsi dontôbirôsâgi târgyalâsokon is maga mellé vette, e târgyalâsok elôkészitésére bizalmas megbizatâsokat is adott neki. Dr. Kardos

anakidején a MAGYAR SZEMLÉ-ben, a MAGYAR KISEBBSÉG-ben, a MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLÉ-ben és mâs folyôiratokban sok tanulmânyt tett kozzé a dunai népek és a
kisebbségek problémâirôl.a fôderâlizmusrôl, hatârkérdésekrôl,
a dunai népek gazdasâgi problémâirôl. Ezért felkérjûk arra,
hogy most a dunai nemzetek vârhatô jovôjérôl és annak elôkészitésérôl tartsa meg elôadâsât.

Kardos Talbot Béla dr.:

A DUNA-MEDENCE NÉPEINEK JOVÔJE

Egy-egy nemzetkozi konferencia anyagânak kidolgozâsâban
igen gondos elôkészitésre van sziikség és iigyes taktikâra,
hogy a javaslatok a dôntésre illetékesek kezébe idejében
eljussanak. Az elsô vilâghâborû befejezése idején végzetes volt,
hogy a magyar javaslatok, amelyek tobbek kôzt a vitâs teriileteken népszavazâsok tartâsât kérték, nem jutottak el idejé
ben a nagyhatalmak képviselôihez és igy rôlunk nélkûlûnk
dôntottek — rosszul. A két vilâghâboni kozôtti idôben a magyarsâgnak meg voltak a szervei a nemzetkozi konferenciâk

elôkészitésére. A Kozponti Statisztikai Hivatalban a tôrténel-

mi Magyarorszâg minden kozségérol es vâroscirél egyéni lapol
vezettek, amelyben minden népszâmlalâsi adat legalâbbis 1880-

tôl fogva bejegyzésre keriilt. Pontosan ismcretcs volt és ezekrôl a kartoték lapokrôl rôgton leolvashatô volt bârmely kôz

ség vagy vâros nemzetiségi és felekezeti osszetctele, gazdasâgi
adatai, fôbb intézményei, gyârai, bânya vagy mas vâllalatai
stb. A Statisztikai Hivatalban mûkodott Telcki Pdl elnôkleté-

vel egy tudomânyos intézet, amely a szomszédâllamok és az
ott élô kisebbségek iigyeivel is behatoan foglalkozott, ezek
ben az ugyekben szakembereket képzctt ki. Ebben az intézetben készultek az 1938 utâni dbntobfrôsâgi konferenciâk ma

gyar javaslati, munkâlatai, statisztikai és térképei, ùgyhogy
ezek nélkiil a dontések a magyarsâgra nézve sokkal kedvezôtlenebbek lettek volna.

Sajnos, sok egyéb vonatkozâsban azonban hiânyzott a

magyarsâg felkészultsége. A magyar kbzvélemény tulsâgosan
leegyszerûsitve kizârôlag hatârmegâllapitcisi kérdésben lâtta a
megoldâs egyetlen kulcsât. Abban a hitben ringatta magàt,

hogy a hatârreviziô minden problémât megold. Holott csak
elsô lépés lehetett volna egy ùj, foderalista rendszer kialakitâsa felé. Mâr az elsô bécsi dôntés utân meg kellett volna
szuntetni a vâmokat, vizumot, ùtlevelet, stb. Magyarorszâg és

Szlovâkia kôzôtt, a hatârt „spiritualizâlni" kellett volna, kolcsônôs kârtéritésekkel, szabadabb kereskedelmi forgalommal,

pénzûgyi egyezményekkel, kulturâlis csere megszervezésével
barâtsâgos légkôrt kellett volna kialaki'tani. Igaz, hogy szlovâk
részrôl is nagy hibâk tôrténtek. De az ô elkeseredcttségiik jobban volt érthetô és magyar részrôl tanusi'tott nyugodt magatartâssal, barâti gesztusokkal tôbbet lehetett volna elérni, mint

tovâbbi kôvetelésekkel. A Carnegie Alap tudôs igazgatôjânak,
James Shotwell egyetemi tanârnak a kezdeményezésére 1937

nyarân Pârisban zârt ajtôk mogôtt nemzetkôzi konferencia ûlt
ossze, hogy a kôzeledô vihar elôtt „békés vâltozâs" ûtjân megelôzze a fenyegetô katasztrôfa kitôrését. Ez a "PeacefuI

Change"-konferencia lett volna hivatva a hatdrkérdéseken tûlmenôen kidolgozni az egyiittélés jobb môdozatait. Teleki Pal
erre a konferenciâra kivitte az én memorandumomat is, amely

bô statisztikai adatok és

térképek

felsorakoztatâsâval

az

egyiittélés svàjci inôdszerét ajdnlolta a magyar és szlovâk nép
kozott J)

1938 utân a hatârmôdosi'tâsok megtorténtével azonnal râ
kellet volna térni az ûj, svâjci tipiisii neinzetiségi politikàra a
teljes egyenjogûsâg alapjân és fokozatosan lehetett volna haladni egy konfdderdciô, majd foderdciô felé.
Sajnos, Teleki Pâl is, mâs gondok miatt, csak késôn ismerte fel akkoriban azt az ûtat, amelyet az 1937. évi mémorandum

mâr ajânlott a szomszéd népek kozotti viszony kialakitâsâra.
Csak miniszterelnoksége utolsô idejében utasi'totta Pelényi

Jânos washingtoni magyar kovetet, hogy igyekezzék Magyar-

orszâgnak a szomszédokkal valô foderalista egyiittélésre vonatkozô terveit propagâlni.-) Dorothy Thompson, a neves amerikai ujsâgi'rônô, kevéssel Teleki Pâl ongyilkossâga elôtt beszéit
a miniszterelnokkel, aki kifejtette elôtte, hogy elôszor Magyar-

orszâg, Szlovâkia és Csehorszâg foderâciôjâra volna sziikség.
Ehhez csatlakozhatna azutân Horvàtorszâg és tëbb mâs szom-

szédos orszâg, mig csak ki nem alakulna a szélesebb értelemben vett dunai (kon)foderâciô.-)

Nagy kâr, hogy Teleki Pâl, ahelyctt hogy ongyilkossâgot
kôvetett el, nem hagyta el az orszâgot. Az utolsô vâlasztâson

az orszâg szavazôinak 70 szâzaléka râ szavazott. Igy Londonban ellenkormânyt alakithatott volna, amely mâs nemzetek

emigrâns politikusaival élôkcszi'thette volna egy jobb béke ter
veit, mint amilyent azutân az 1947 évi pârisi konferencia fektetett le. Londonban élt akkoriban Hodzsa Milan szlovâk po-

litikus, volt miniszterelnôk is, Bcnes ellenfele, aki akkoriban

1) Dr. Béla Kardos: Menioranduiii on iiossiI)ilities of ppaccful clian.m'.
Keduction of tlic largo .surfaces of friction ln'twccn nationalitie.s. A

comparison bctwcon Switzeiland and Slovakia. Snbinitted by the Hungarian co-ordinating coniinittee for international studies. Paris. 1937
.Jimc. 41 p. and maps, statistical tal)les.
2) Pelényi Jânos az erre vonatkozô okin.ânyokat letétbe helye/.te a Partniouth Collège kony vtârâban, lényeges résziiket pedig kozzétctte a
JOURNAL OF MODBRN HISTORY, (Chicago) 19(i4 jûniusi szâmâban.
3) Dorothy Tliompson intervjuja Louis C. Comish: ' ' Tiansylvania. The

Land boyond the Forest " ciniii nu'ivében talâlhatô. (Philadelphia. 1947
p. 166—168)
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irta a kozépeurôpai népek foderalizmuscit ajânio kônyvét.4)
De ebben az idôben még Benes és sok mas szamûzott kozép-

erôpai politikus is hi've volt egy ùj dunai vagy kozépeurôpai
foderàciônak.

Mr. Royall Tyler, a magyarsàg nagy barâtja, aki akkoriban
mâr Roosevelt elnôk megbi'zottja volt Magyarorsziig iigyében,
Svâjcban keresett kapcsolatokat a magyar megbi'zottakkal, îgy
Bakâch-Bessenyey magyar kôvettel. A State Departmentnek

1940. marc. 11-én kiildott jelentéscben Tyler beszâmolt arrôl,
hogy megkérdezte a magyar kormânytôl: nom volna-e célszerû
a szomszédnépekkel valô fôderalista mcgoldâson gondolkozni?
Tyler azonban azt a vâlaszt kapta, hogy ,,Magyarorszâgon a
fôderalista megoldâst nem kedvelik. Azt hiszik, hogy elég bizonysâgât adtâk fiiggetlenségi kivânstigaiknak".
Ez a vâlasz mutatja a fôderalizmus teljes fclreértését. Nagyon meg kellett volna gondolni, hogy nem veszett-e el Magyarorszâg tényleges fiiggetlensége, valahànyszor „Fuggetlenségi Nyilatkozatot" tett (1849, 1918, 1945, 1956). A magyarsàg

szimbiôzisa a szomszédos népekkel olyan kiilônleges és geogrâfiai hatârokkal élesen el nem vâlaszthato, mâsrészt két ol-

dalrôl olyan nagyhatalmak igyekeznek ezeket a népeket egymâs ellen kijâtszani, hogy akâr a magyarsàg, akàr a horvâtok,
csehek, szlovâkok stb. tettek ,,fiiggetlenségi nyilatkozatokat",
csakhamar elbukott kûlônâllâsuk és szembekeriiltek szomszé-

daikkal és néhâny gyôztes nagyhatalommal, amely csatlôssors
rabszijâra fûzte kûlôn-kulôn, majd egyiittesen ezeket a né
peket.

A fôderalizmus gondolata és szervezete
nem idegen a Duna-vôlgyében

Néha még jôindulatû helyrôl is az a megjegyzés hangzik
el: miért kell idegenbôl hozni fôderalista svâjci vagy amerikai
mintâkat és azokat az „egészen mas természetû" DélkeletKôzépeurôpâban alkalmazni? Ez a kérdés a fôderalizmus alap4) Milan Hodza: "Central European Commonwcalth of Nations" (London, 1942. pp. 236.)

gondolatânak nem-ismerésén, mâsrészt az utôbbi szâz év;
1867—1967 torténetének félreértésén alapszik.

A foderalizmus nem svâjci vagy amerikai kûlonlegesség,
hanem olyan régi, mint az emberi torténelem maga. Alapja az,
hogy két vagy tobb személy, tôrzs vagy nemzet mindenben
megôrzi egyéniségét, kiilonâllâsât, de elismer bizonyos kdzôs
iigyeket, amelyeket szervezetten, egyûttesen lâtnak al. A ma
gyar torténelem is foderalista aktussal kezdôdik: a hét torzs
râjott arra, hogy kûlon-kiilon „fûggetlenségben" elpusztul vagy

szolgasâgba sullyed; ezért kozôs vezérben àllapodtak meg,
akire a hadiigyek és ,,kulugyek" tartoztak a vérszerzôdés szerint, mîg egyebekben a torzsek megtartottâk kûlonleges szervezetiiket. Késôbb bârmennyit is l'rt a XIX. szâzadi torténetirâs a „kirâlyi uralkodôi abszolutizmusrôl", lényegében Szent
Istvântôl Ferenc Jôzsefig a kirâlyi udvar hatâskbrében a hadugyi-kiiliigyi (diplomâciai) ugyek tartoztak, kiegészitve bizozonyos regâliâkkal, mint a pénzverés, vâmszedés és mâs olyan
kozos iigyekkel, amelyek meghaladtâk az egyes foldesurak vagy
megyék hatâskorét. A magyar megyék sokszor valôdi onkormânyzatos „kantonok", „kiskirâlysâgok" voltak. Kiilonôsen a
szabadkirâlyvâlasztâs fennâlltâig gyakran élesen megnyilvâ-

nult a megyék és a „rendek" regionâlizmusa ("Ugocsa non
coronat", „Eb ura fakô"). Râkôczi Ferenc 1705-ben Ônodra a
„rendek konfoderâciôjât" hivta bssze. Lengyelorszâg és voltaképpen minden rendi szervezet regionâlis konfôderâciô volt,
amelyben bizonyos kôzôs iigyek az alsô forumok, egyedek,
foldesurak, megyék, vârosok stb. helyett az alkotmâny értelmében magasabb korokben intéztettek (kirâly, fejedelem, csâszâr). Ha az utôbbiak tiilfeszitették a „kdzôs ûgyek" hatâs
korét, tehât beavatkoztak a régiôk, megyék, vârosok, foldes
urak „szabadsâgâba", rogtôn felhangzott a tiltakozâs, esetleg
kitort a „szabadsâgharc", felkelés a „kôzpontositâs", az ,abszolutizmus" ellen.

1867 és 1918 kôzott a

kettôs monarchia

szintén a „kozos iigyek" elvâlasztâsâra alapitott foderalista
rendszer volt, sajnos, âtszôve a post-feudalizmus arisztokratikus maradvânyaival és csupân két nemzetre (magyar-osztrâk

dualizmusra) korlâtozva, ami idôvel a kûnnrekedtek miatt bajba vezetett.

Nem hiânyoztak a fôderalizmus nagy gondolkodôi és âllamférfiai sem a magyarsâg és a szomszéd népek korében. A mo
dem fëderalizmus egyik Icgnagyobb ûltbroje Kossiith Lajos
volt, miutàn belâtta, hogy 1848—49. évi nemzetiscgipolitikai

ùtja téves voit. Igy dolgozta ki 1850 és 1861 kbzott Duna-konfôderâciôs terveit, amelyek teljes cgészukbcn még ma sem tétettek kozzé.5) Majd Declk Fcrenc, Eôivus Jôzsef és kortârsai
beszédeikben, irâsaikban és torvén^javaslataikban vilâgosan
kifejtették a fôderalizmus alapjait, amclyekre felépiilhetett
egy mégsem teljesen dicstelen, békés ot\ cn év haladâsa a vilàghâboru kitoréséig (1867—1918).

A magyar foderalistâk nem âlltak cgycdul, hanem a dunai
népek mindegj'ike egész sor fdderalista gondolkodôt és tervet
mutathat fel. Ezek felett legutôbb Merci Gyiila szegedi egyetemi tanâr tartott szemlét.O)

A sajnâlatos azonban az volt, hogy ilyen sok fdderalista
terv és tdrténelmi elôzmény ellenére 1918 utân mindegyik du
nai nemzet, a magyarsâgot sem kivéve, râcsûszott a centralizâlt nemzeti kisâllam ùtjâra. Prâga, Bukarest, Belgrâd, Buda

pest fôvârosokra épiilt az âllamrendszer, amely inkâbb a francia centralizâlt âllamot vette mintâul, mintsem a fdderalista
dnkormânyzati szervezetet.

Nemzeti àllamokon beliil nemzetiségi onkunndnyzatok
nem oldhatjdk meg a kérdést

A mult szâzad folyamân a ncmzetiségek reprezentânsai,
ebben a szâzadban pedig a pâriskdrnyéki békeszerzôdések azt
javasoltâk, hogy egy-egy nemzeti âllamon beliil a kisebbség
kapjon terûleti autondmiât ott, ahol tdbbséget alkot. îgy a
Saint Germainen Laye-ben 1919-ben alâîrt ,,kisebbségi szerzôdések" arra kdtelezték Româniât, hogy a szâszoknak és a szé-

5} Dr. Kardos T. Béla: " From Kossutli's Unkiiowii Federalist Papers".
Studies for a New Central Europe. No. 1. p. 00—71.

(i) Mérei Gyula: „Fôdor;iciôs tei-vek Délkelet-E'urôpâban és a Habsburg
monarchia 1840—1918". Budapest, 196.5. 163 old.

kelyeknek, Csehszlovâkiât pedig, hogy a ruténeknek adjon teriileti és kulturâlis autonômiât. A szlovâkok is kikototték ma-

guknak a pittsburgi szerzôdésben az autonômiât, de mindezek
megvalôsitâsa sohase sikeriilt. Sot Erdélyben sem a szâszok,

sem a székelyek nem is kérték soha ennek az autonômiânak
életbeléptetését a két vilâghâborû kozott. A nemzetiségi kérdést nem oldjâk meg azok az „autonômiâk" sem, amelyeket
a diktatùrâs rendszerû kommunista rezsimek neveznek igy.
Sehol a vilâgon nem mûkôdik sikerrel nemzetiségi-teriileti autonômia valamely nemzeti âllamon belul. Autonômia ugyanis,
mint kivétel vagy privilégium, féltékenységre vezetô. Hiszen
autonômiâra van joga az egyénnek is a maga kôrében, és minden megyének, orszâgrésznek (Land), kôzségnek, vârosnak is,
egyetemesen. Ennek folytân a kivételezetten adomânyozott
autonômia csak elmérgesedett vitâkra vezet. Tehât olyan fodcralizmusra van sziikség, amelyben az autonômia nem kivé
tel, hanem egyetemes intézmény a kôzségtôl fogva a megyén,
âllamon keresztlil a szovetségi âllamig.
Konfôderâciô vagy fôderàciô?
A konfoderâciôban az egyes âllamok megtartjâk szuverénitâsukat és a kôzos ûgyek intézése tôbbnyire csak laza szervezetben torténik, amely bârmikor megsziintethetô. Ilyen volt
az amerikai konfôderâciô 1776 és 1789 kozott, de nem vâlt be.

Jelenleg az eurôpai Kozos Piac szervezete ilyenfajta konfôde
râciô, illetve mégcsak inkâbb vâmiiniô, amely bârmikor felbomolhat. A tôrténelem azt mutatja, hogy nincs egyetlen kon
fôderâciô, amely huzamosabb idôn ât, tôbb évtizedig fenn tudott volna maradni. Mind felbomlott, akârcsak a két vilâg
hâborû kôzôtt a Népszôvetség, amelyben a tagok szintén
megôrizték „szuverénitâsukat". A mai Egyesiilt Nemzetek vâlsâgât is az okozza, hogy a tagâllamok, fôleg a kommunista
âllamok és Franciaorszâg, annyira tùlhangsûlyozzâk „szuverénitâsukat", hogy nem hajlandôk hozzâjârulni pl. a „béke-

ôrségek" kôltségeihez, ahol ilyenekre âtmenetileg a hâborû
elkeriilése érdekében sziikség volt, vagy lehet. Hasznosak azok
a konfôderâciôk voltak, amelyek idôvel âtalakultak igazi foderâciôvâ. A svâjci rendszer még ma is „konfôderâciônak" ne-

vezi magât, de kétségteleniil mâr cppolyan igazi foderâciô,
mint az amerikai, a kanadai, az auszlrâliai. Az Egyesiilt Allamok „alapîtô atyâi" 1789-ben belàttâk, hogy laza konfoderâciô
nem vezet célra, nem oldja meg a kozos probicmâkat. Ezért
âttértek a foderalista alkotmânyban lerektctctt kozos iigyek

megszervezésére, amely azôta is fennâll, hatalmasan megnôvekedve. Ez biztosîtotta Amerika elôretorését a

vilâgtorténe-

lemben.

Az ellenkezô utat jârta Latin-Amcrika, ahol 130-évvel ez-

ezelôtt felbomlott a tervezett és megkezdett tbderalizâlôdâs. A
hatalmas természeti kincsekkel rendelkezô Kozcp- és Délamerika „nenizeti âllamai" azôta is vergodnek igen alacsony élet-

szinten, politikai diktatûrâk, vagy legjobb esctben demokratûrdfc ingovânyâban, vagy âi-fôderalista képzôdmények (Brazilia)
bizonytalansâgai kôzt. Mikor az amerikai polgârhâborû idején
a déli âllamok félremagyarâztâk a fôdcralizmust és azt âllitottâk, hogy „fuggetlen szuverénitàsuk" cfmén joguk van kivâlni a ..konfôderâciôbôl", sot fegyveresen megtâmadtâk a
szôvetséget, Lincoln elnôk vezetésével Amerika felvilàgosodot-

tabb tôbbsége megmutatta, hogy mi az igazi kôzérdek és a
foderalista aikotmâny értelme. E nélkiil talân dél-Amerika
môdjâra darabolôdott volna el a mai Egyesiilt Allamok és
nem érhette volna el késôbbi nagysâgât.
Sam a magyaroknak, sem mâs kozépeurôpai nemzetbelieknek nincs okuk arra, hogy a fôderalizmusra nehezteljenek. Statisztikailag is bebizonyithatô, hogy a szerbeknek és românoknak az a része, amely az Osztrâk—Magyar Monarchiân belûl
élt, mûveltebb, Irâstudôbb, jobb môdû volt, mint az a része,
amely ettôl délre sajât ,,fuggetlen" âllamâban élt. 1918 ôta a
dunai népek nem sajât akaratukbôl élnek a ,,KIeinstaaterei"
szégyen kalodâjâban, hanem kivulrôl râjuk diktâlt szerzôdések
kicsike Prokrusztesz-âgyakba kényszerftették ôket.
A szabad fôldon élô magyarsâg nagy tôbbsége pedig ma is
foderalista âllamokban él (Egyesiilt Allamok, Kanada, Ausztria, Svâjc, Nyugat-Németorszâg, Ausztridia), tehât megértheti
ennek a békés politikai formânak elônyeit. Viszont a ,,centralisztikus nemzeti âllamok", mint pl. Franciaorszâg, Olaszorszâg, Spanyolorszâg, Portugâlia rengeteg politika bajjal nem
egyszer âtbillennek diktatûrâkba.

Utàpisztikus âlmok helyett reàlis lehetôségek
és tervek kellenek

A torténelemben csak olyan elgondolâsoknak van létjogosultsâguk, amelyek 1. az ôszes érdekelt nép hosszabb tâvlatban
tekintett érdekeinek megfelelnek, 2. az érdekelt hatalmak, îgy
nagyhatalmak érdekével is megegyeznek. Kossuth dunakonfôderâciôs tervei példâul âllamfilozôfiailag gyonyôrûk és a
fëderalizmus olyan klasszikus fogalmazâsât tartalmazzâk,
amelyek felérnek az amerikai fôderalistâk (Madison, Jefferson, Hamilton) irâsaival és tanaival. De megfogalmazâsâban

Kossuth egyszeruen szemet hûnyt az akkori két dôntô nagyhatalom (Ausztria, a Habsburgok, és a câri Oroszorszâg) hatalmi helyzete elôtt és ezért megvalôsulâsra nem kerûlhetett.
Ellenben a kônigraetzi vereség utân Deâk Ferenc, Eôtvôs Jôzsef és târsaik elôâllhattak a foderalista kiegyezés tervével és
a „kôzos ûgyek" elhatârolâsâval. Ez az „egyuttmûkodés" akkor
a dunai népek, fôleg a magyarsâg és németség érdeke volt, ami
békét biztosi'tott a tobbi nemzetiségnek is. Ez a nagyhatalmaknak, Németorszâgnak és Oroszorszâgnak abban az idôben ér
deke volt. Sot Anglia, Franciaorszâg is lâtta elônyét Németorszâg mogôtt egy ilyen alakulatnak. Ma is olyan tervek tart-

hatnak csak szâmot igazi érdeklôdésre, amelyek a fenti két
feltételnek eleget tesznek.
A népek és vilàghatalmak mai valôdi érdeke
Kôzép-Keleteurôpâban
Néhâny ûtmutatô példa: a mai Ausztria és 1956

Vannak-e ma kôzôs érdekei a népeknek és a nagyhatalmak-

nak? Âlh'tjuk és bizonyitjuk, hogy vannak.
1945 utâni tiz éven ât Bécsben 258 négyhatalmi értekezletet tartottak a nagyhatalmak képviselôi Ausztria iigyében, de
nem talâltâk meg a "kôzds platformot" a megoldâsra. Erre

Raab osztrâk kancellâr egy Molotov szovjet kiilûgyminiszterhez kiildott jegyzékben nem kért mâst, mint azt, hogy Ausztria
kapjon Svàjchoz hasonlô semleges stâtust és foderalista szervezetet. Ez volt az a „Kolumbusz tojâsa", mely a megoldâst

reâlisan meghozta az 1955. évi, kitûnocn bevâlt âllamszerzôdéssel. Olyan megoldâs volt ez, amely az osztràk népnek és
minden szomszédnépnek érdekeit is hosszabb tàvlatban szolgâlta, mert a békét biztositotta. A mih'cia rendszerrel elvette
a militarizmus élét, amely azelôtt Bccsbôl és Bécsen ât fenyegette a Duna vôlgyét is. Viszont uiinden nagyhatalomnak
is érdeke volt, hogy legyen egy soulegcs iitkôzôdllmn, amely
alkotmânyos szervezetében amùgyis foderalista rendszerû, te-

hât Svâjcra hasonh'tott nagyon kiilonbdzô tortdnelini mûltja
ellenére.

Semlegesség és 1956

Az 1956. évi magyar forradalomban Nagy Iinre miniszterelnôk az egész magyar nép nevében kovetclte, hogy Magyarorszâg elhagyhassa a Varsôi Szôvetséget és semleges lehessen.
Kétségtelen, hogy szabad véleménynyilvâm'tâs esetén a ma-

gyarsâg tôbbsége ma is ezt a megoldâst kivannâ. Kôvdgô Jôzsefnek az a javaslata, hogy Magyarorszâg kapjon Finnorszâg
hoz hasonlô stâtust, ehhez hasonlô kdvetelés, hiszen Finn

orszâg is lényegében véve Kelet és Nyugat kozott semleges.
Sot ha jôl megtekintjûk Eurôpa térképét, azt lâtjuk, hogy a
nagyhatalmak kôzt mindeniitt kialakulôban van egy semleges,
kis âllamokbôl âllô iitkozô-zàna. Finnorszâgtôl és Svédorszâgtôl ez lehùzôdik Ausztriâig, Svâjc és Jugoszlâviâig. Sot mâs vi
lâgrészekben is azt tapasztaljuk, hogy nagyon udvos a kisebb
ûtkôzô-âllamok semleges zônâja. Pl. India és Kina kdzt bizony
jô volt Tibet, jô ma Shikkin, Népal stb. Jô volna, ha a volt
Indokina âllamait semlegesfteni lehetne, sot esetleg foderalizâlni nemzetkôzi ellenôrzés alatt. Akkor nehezebben keriilne

sor a vietnâmihoz hasonlô véres iigyekre. Németorszâg, Anglia
és Franciaorszâg kôzt is nem hiâba léteslilt Hollandia, Belgium, Luxemburg, mint iitkôzôâllam.
Kôzép-Keleteurôpâban is valamennyi ott élô nép, de alapjâban véve a nagyhatalmak, kiilonôsen Németorszâg, Francia
orszâg, Olaszorszâg és Oroszorszâg jôl felfogott érdeke is azt
kivânja, hogy a dunai térségbe valô âllandô beavatkozâs helyett
— jobb volna, ha a kis àllamok ovezete semlegesitett és demili-

tarizâlt, tehât „helvetizâlt" lenne, hogy a hîres svâjci tudôs és
filozôfus Denis de Rougemont kifejezését hasznâljuk.7)
Ha az egész ôvezet Finnorszâgtôl és Svédorszâgtôl le egészen a Duna torkolatâig, a Balkân-hegységig és az Adriâig semleges, atommentes és demilitarizâlt ovezet lenne, ez elvâlasztanâ a nyugateurôpai nagyhatalmakat, igy a kiszâmithatatlan erejû Németorszâgot is az éppolyan problematikus kelet-eurôpai
nukléâris nagyhatalomtôl, Oroszorszâgtol. „Cordon sanitaire"
helyett tehât egész „biztonsâgi ovezet" volna, amelynek megsértése sùlyos kovetkezményeket vonna maga utân, tehât mindegyik fél ôvakodnék attôl. A kis orszâgok amùgysem âllithatnak elô a lakossâg életszfnvonalânak leszâllitâsa nélkùl drâga
nukléâris fegyvereket, tehât érdekiik az „atommentes, semleges és nemzetkbzileg garantâlt ovezet" (A lengyel Rapackiterv kiterjesztése a „helvetizâlâs" utân Finnorszâgtôl és a balti
âllamoktôl Gôrogorszâgig.) Nyugatenurôpâban mâr két nuk
léâris hatalom van és ennekfolytân a tobbi (Német- és Olaszorszâg) is alig lesz visszatarthatô ettôl. Ezt csak ùgy lehet elkeriilni, ha Nyugaton nem az egyes âllamok, hanem a Euratom
nevû eurôpai atomkôzosség lenne majd nukléâris kôzbensô
hatalom a két nukléâris vilâghatalom, Amerika és Oroszorszâg
kozott. De ezek a kérdések nem tartoznak bele jelenlegi târgykoriinkbe.

„Zwischeneuropa", vagy "Mid-Europe" semlegesftett ovezete azonban csk ùgy szolgâlhatnâ feladatât, ha sajât belsô bé-

kéjét megvalôsitja. Ha ugyanis ezek a kis orszâgok âllandôan
hatârvillongâsokat, irredentizmusokat, kôlcsônôs guerillahâborùkat és âllandi hideghâborùt produkâlnânak egymâs ellen,
akkor ismét a szomszédos vagy még tâvolabbi nagyhatalmak

7) Denis de Rougemont szâmos konyvében azt fejtegette, hogy Burôpa
is csak ûgy ôrizheti nieg békéjét, magas kultûrâjdt és még emelheti is
életszîiivonaliit, ha „helvetiziilôclik
azaz Nagy-Svâjecâ alakul ât. Kozlekodésileg ugyanis a mai Eurôpa mâr kisebb, mint volt Svâjc szâz évvel
ezelôtt, amikor bizonyos orszâgrészekbôl csak tobb nap alatt lehetett
oljutni Bern fôvârosba. Eurôpa vârosait ma mâr csak néhâny ôrai repuloiit vâlasztja cl. Denis de Rougemont legûjabb kônyve: „Die Schweiz,
Model Europas". (1965)

volnânak kénytelenek beleavatkozni, mini ahogy Kongo, Izrael, Jordan vagy Ciprus esetében lâthatô. A semlcgesi'tett ôvezet
népeinek tehât hosszobb tâvlatban jôl felfogott érdekiik és a
nagyhatalmak érdeke is, hogy problémâikat egymâskôzt az onrendelkezési jog szem elôtt tartâsâval megoldjâk.
Az ovezet északi részével most nem loglalkozunk. Finnor-

szâg és a skandinâv âllamok mâr ma is bizonyos laza skandinâv egyiittmûkodési szervezetet alkotnak. A balti âllamok és
Lengyelorszâg iigyeit mi nem ismerjiik clég alaposan és l'gy

legfeljebb annyit ajânlhatunk Denis de Roiigei7iu)it szellemében, hogy azoknak is „helvetizâl6dniok" kcllene, megszabadulni a szovjet elnyomâstôl és befolyâstôl, diktatûrâtôl és marxizmustôl, hogy elérhessék azt a magas és szabad életszinvona-

lat, amelyet Svâjc sokkal mostohâbb természeti adottsâgok
kôzôtt megvalôsitott.

A foderalizmtis teruleti kiterjedése

A ma fennâllô sikeres foderalista âllamok példâja azt bi-

zonyitja, hogy azokban kisebb és nagyobb egységek, tagâllamok, méltânyos megértéssel egyiittmûkodhetnek a kbzôs
iigyek ellâtâsâban, kivéve, ha valamelyik hatalmi prepon-

deranciôra tôrekszik (mint ahogy a Német Birodalmon beliil
Poroszorszâg, élén a Hohenzollern-dinasztiâval, mindig arra

tôrekedett és îgy tôbbszôr felboritotta az egyensùlyt). Az igazi
fôderalizmus olyan târsasjâtékhoz hasonlithatô, amelyben két
vagy tobb személy tetszés szerinti szâmban vehet részt mindaddig, mig egyenjogûsâg alapjân betartja a méltânyos és igazsâgos „jâtékszabâlyokat". Még az is lehetséges, hogy egészen
kûlônbôzô struktûrâjù és eltérô alkotmânyù âllamok legyenek
tagjai ugyanannak a foderâciônak, vagy ùniônak.

A kozép-keleteurôpai népek kozott 1918-ig tùl nagyok vollak a nivôkiilonbségek. Egyesek tobszâz éven ât sajât âllamban
éltek; a magyar âllam tobb mint ezer éves. De a csehek, hor-

vâtok is szâzadokon ât sajât âllami életet éltek és jelentôs értelmiséget fejlesztettek ki. A csehek gazdasâgilag, iparilag fejlettek és jômoduak voltak, mig a szlovâkok, rutének nem tudtak olyan nagyszâmù értelmiséget kifejleszteni és tùlnyomôan

mezôgazdasâgbôl vagy mâs ôsfoglalkozâsbôl éltek, akârcsak
a românok nagy tobbsége is. A szellemi, gazdasâgi és politikai
nivôkiilonbscgek azonban az 1918 utân bekbvetkezett vâltozâssal csaknem megszûntek, 1945 utân pedig a kommunista
„gIeichschaltolâs" — sajnos — sokszor tùlsâgosan is azonos
intézményeket fejlesztett kl. 1945 utân egy évtizedig merev és
âllam hatârok âltal élesen elvâlasztott volt a kommunista âlla-

mok egymâshoz valô viszonya is, ùgyhogy még az utazâs, kolcsonos lâtogatâs is nehéz volt kôzottiik. Az utôbbi tiz év folyamân azonban a hatârforgalom kissé „liberalizâlôdott", annyira,

hogy némely viszonylatban mâr a vizumkényszert is eltôrolték.
Jelentôs az is, hogy a két vilâghâborû kozotti arânylag vérszegény kultùrâlis érintkezés helyett jelenieg — bizonyos megszorîtâsokkal — élénk kolcsonôs irodalmi és tudomânyos kapcsolatok fejlôdtek ki, amirôl a nagyszâmû kôlcsonos forditâsok tanûskodnak.8)

A kozépeurôpai fôderalista vagy konfoderâciôs tervek ritkân egyeztek meg abban, hogy hâny és milyen teriiletû âllam
legyen a szervezet tagja. Kossuth Ausztria és Csehorszâg nélkiil képzelte el, ami tervét teriiletileg irreâlissâ tette akkoriban.
Vannak, akik fokozatos fejlôdést helyeseltek, pl. Teleki Pâl
(1940-ben) és a cseh Miksche (1948 utân) arra gondolt, hogy
eiôszor Csehorszâg, Szlovâkia, Magyarorszâg és talân Ausztria
és Horvâtorszâg alkotnânak konfoderâciôs alakulatot és ehhez
idôvel csatlakozhatnânak mâs szomszédos teriiletek is. 1939

és 1942 kozôtt az emigrâns csehszlovâkok és lengyelek Csehszlovâkia és Lengyelorszâg konfôderâciôjâbôl akartak kiindulni, amihez azutân csatlakozhattak volna mâs szomszédok is.

Én eiôszor az Jjj Magyar Ut (Washington, D. G.) 1951. évi
szâmaiban vâzoltam fel a sajât javasiatomat, majd, csak kevéssé môdositva, a STUDIES FOR A NEW CENTRAL EUROPE

(New York) 1966. évi 3. szâmâban (p. 9—31) kôzoltem, hozzâlûzve mâsok javaslatait (p. 31—40), kôztûk Macartney, Charles
Seymour, F. D. Roosevelt, Karl Renner, Milan Hodzsa, F. O.
8) Ezekrôl âttekintést iiyûjt Lâzâr Ôdon értekezése: ''Fédéral aspira
tions in EastCentral Europe". Cleveland. Mid-European Besearch
Institute. 1961.

Miksche, Teleki Pàl, Royall Tyler, Kertész Istvdn prof., az 1951.
febr. 11-i Philadelphiai Deklarâciô ajiinkisait is. Az utôbbit
csaknem valamennyi keleteurôpai emigrâns politikus iinepélyesen alâirta és kozzétette a New York Times-han és a
Monthly Bulletin of the International Peasant Union (Wash
ington, D. C.) 1951. mâjusi szâmâban.

Elismerem, hogy a mai vagy bârmely jovcndô helyzetbôl
a megindulâst dtmeneti idô alatt csak konfôderdciô alakitâsaval lehetel elkezdeni. De mâr ennél is cl kell donteni mindjârt

a megindulâskor, hagy a végsô cél valôsdgos fôderdciô kialakitâsa. E nélkiil a szâz szâzalékos ,,szuvcrcnitàsok" fcnntartasa

felbomiasztanâ a szervezetet és folyton olyanfclc vâlsâggal
kûzdene, mint a nyugateurôpai Kozos Piac De Gaulle elnbk
folytonos akadékoskodâsa, fenyegctésci, diktàtori kovetelésej
idején. Ha az 1867—1918 kozt fennàllott dualizmus csak kon
fôderâciô lett volna és a tagok a teljes szuverénitâs birtokâban
lettek volna, talân az elsô ti'z év utân mâr felbomlott volna es
a balkânizâlôdâs mâr korâbban bekovctkezctt volna. Igy is a

Kossuth -féle Fùggetlenségi Part folyton a felbomlasztâsra to-

rekedett. Mikor 1906-ban elnyerte a szavazatok tobbségét (csak
a lakossâg 6%-ânak volt szavazati joga és az is nyilt volt), nem

tudott vele mit csinâlni. Ha ugyanis az orszâg kilépett volna a
kettôs monarchiâbôl, akkor elôszor a dualizmus és nyomban

utâna Magyarorszâg is darabokra szakadt volna, tehât 1920
mâr akkor kôvetkezett volna be. Ismétlem: a tdrténelem nem

ismer tartôs sikerû konfôderâciôt, sem nemzeti âllamon belul valamely mâs nemzet sikeres teruleti autondmiâjât. Az ûjkor nem ismer sikeres konfôderâciôkat, de a sikeres foderalizmus annal szebb példâit lâthatjuk.

Ezért az én javaslatom is a végsô célt: a dunai népek fôderâciôjât tartja szem elôtt és annak lehetséges kozos iigyeit
és szervezetét vâzolja fel.
A fdderalista hatdr kiilonleges természete
Mivel azonban a fennâllô teruleti vitâkat mâr az âtmene-

ti idô alatt ki kell kûszobolni, azt javasoltam, hogy minden
tagâllam ebben az âtmeneti idôben csak azt a teriiletet vegye

birtokâba végleges formâban, amelyen osszefuggô môdon legalâb 75'/«-os tobbséggel rendelkezik. Az ilyen teriiletek kozt
lévô vitâs vegyes lakossâgù teruleteken a kompakt teriiletekbôl kiindulva semleges, nemzetkozi ellenôrzés mellett kôzségenkénti népszavazâs dontené el, hogy melyik âllamhoz akar
tartozni. Erre példa is van: az 1920. évi nyugatmagyarorszâgi
népszavazâs. Igaz, ez a teriilet megosztâsâra vezetett, ûgyhogy Sopron, Kôszeg, Nagycenk stb. Magyarorszâgnâl maradt,
Kismarton és egy teruleti sâv ellenben Ausztriâhoz kerûlt. A
hiba azonban ott kovetkezett be, hogy a hatâr nem fôderalista
hatâr volt, hanem trianoni-nemzeti hatârt gyârtottak belôle.
Az onrendelkezési alapon tartandô népszavazâsnak, amelylyet 1920-ban Apponyi Albert is kôvetelt, elôfeltétele tehât az,
hogy: donteni kell, vajon totalitârius-nemzeti trianoni vagy
fôderalista hatârt kivân-e a lakossâg? Az elôbbinél ùj pénz- és
ârrendszer, vâmrendszer stb. kezdôdik, ùtlevél és vizum kell és

teljesen mâs szuverénitâs alâ keriil az egyén, mâs hadsereg-

ben szolgâlnak az egyének és hâborù esetén egymâs ellen
kiizdhetnek a hatâr két oldalân élô testvérek. Ilyen hatârok
lettek az 1918 utâni hatârok.

A fôderalista hatâr ellenben lâthatatlan hatâr. Diâkkorom-

ban tagja voltam 1910 és 1914 kozôtt az egyik legelsô magyar
cserkészcsapatnak Pozsonyban. Mikor Ausztria felé kirândultunk Hainburgba, vagy Deutschaltenburgba, csak arrôl vettiik
észre, hogy âtléptiink Ausztriâba, hogy az orszâgûton a kavicsok szine megvâltozott. Talân volt ott egy-két jegenyefa vagy
ûjfajta kilométerkô is, de ezeket nem is vettiik észre. Mikor
pedig csapatunk Dévénybe rândult ki, a dévényi sziklârôl sokszor letekintettem a Duna és Morva osszefolyâsâra. A dévényi

sziklân ott âllott akkoriban Ârpâd millenâris emlékmûve, de
sehol a lâtôhatâron âllamhatâr jelét nem lâttam. Magyarorszâg
és Ausztria

kozott a

Morvân sokszor âtùsztunk Ausztriâba.

1964 novemberében ùjbôl jârtam a tâjon. A Morva folyôval
pârhuzamosan Ausztria és Csehszlovâkia hatârân a csehszlo-

vâk oldalon betonfal hùzôdik, amely a Duna mentén villanyiitéses szoges drôtkeritésben folytatôdik egészen Pozsonyig. A
Duna tulsô oldalân pedig folytatôdik a hirhedt Vasfiiggônyben,
amely most mâr nem csupân egyes ,,nemzeti âllamokat" vâ-

laszt el, hanem a diktatôrikus-marxista Kclctet a szabad Nyugattôl.
Bizonyos azonban, hogy a dunai népck az ilycnfcle hatârt

gyûlolik. Biztos vagyok abban, hogy bârmcly népszavazâs
teszi is fel szâmukra a kérdést: trianoni ti'pusù vagy pedig fôderalista âllamhatârt kivânnak-e, az clsbprd tbbbség az utébbi
mellett dontene. Annal is inkâbb, mort hiszcn éles nemzeti

hatârok megvonâsa a nemzetek kozt oly lehetctlen. Âlh'tom,
hogy minden nemzetiségi térkép hamis kcpet ad a vaiôsâgos
helyzetrôl. Mert kénytelcn egy-cgy tcruictct cgy-egy sz'tnnel
befesteni; vagy pires, vagy kck, vagy sârga stb. sziniire. Holott,
ha azt a teriiletet vagy vârost pl. a Vajdasâgot, Szabadkât,
Pozsonyt, Kassât, LJjvidéket, Aradot és vidckct, stb. felkeressiik, sokszor ugyanazon utcâban, sot ugyanabban a bérhâzban
két vagy hâromféle nemzethez tartozô csaladokat latunk „szim-

biôzisban". Hogyan tudnâ ezt az âllapotot nemzetiségi térkép
hûen kifejezni? Ezért âllitom,hogy a nemzetiségi térképek
inkâbb félrevezetôk, mert csak a tobbségeket tLintetik fel. Tehât minden ilyen térkép voltaképpen kisebbségellenes és a
vaiôsâgos helyzetet eltorzitja, amelyet csak a helyszfnen lehet
megismerni. E tekintetben a dunai népek élettere teljesen

hasonlô Svâjchoz, sot még tarkâbb.
A dunai nemzetek fdderalizmiisdnak korvonalai

Mindezekre valô tekintettel idézett angolnyelvû tanulmânyomban nem az âtmeneti âllapotot, hanem a végsô megoldâst
tartottam szem elôtt, amely felé kell nézetem szerint torekedni.
Ez lényegében magâban foglalnâ a volt kettôs monarchia népeit. Mivel azonban az erdélyi românok mâr nem szakithatôk
el erôszak alkalmazâsa nélkûl a Kârpâtokon tùl élô rokonaiktôl, sem pedig a vajdasâgi szerbek a Dunâtôl délre élô szerbektôl, a reâlis javaslat csak az lehet, hogy az 1867, sot voltakép
pen mâr 1526 ôta politikailag egyûttélô dunavôlgyi népek megtalâljâk fôderalizmusukat és az kiegésziiljôn ezekkel a déldunai terûletekkel is. Magyarorszâg tehât egy olyan foderalizmusnak volna a tagja, amely mintegy 930,000 négyzetkilométerre terjedne ki 77 milliô ôsszlakossal. Nyugat-Eurôpa integrali-

zâlôdâsa is mutatja, hogy a gazdasâgi élet, technika, energiagazdâlkodâs, kozlekedésiigy, ârvîzvédelem és sok mâs szempont is megkivânja, hogy ilyen nagyobb teriileten jbjjôn létre
a kozôs ûgyek szervezete és a nyugateurôpai Kdzôs Piachoz
hasonlô egyiittmûkodésbôl 5—10 év alatt a dunai orszâgok
kôzt is kialakulhat a foderâciô.

Ezen a teriileten mai létszâmukat véve a kôvetkezô nem-

zetek élnek, nem élesen elhatârolva, hanem „szimbiôzisban",
gyakran vegyesen, fôleg a hatârterlileteken:
SZLÂV:

NEM SZLÂV:

cseh

magyar

szlovâk

német

rutén

egyéb

szerb

horvât

Osszesen: 39.5

szlovén

bulgâr

Egjôitt: 77.4

macedôn

Osszesen: 37.9

Kozôs szôvetségi fôvàros

Mindezeknek a népeknek meg kell tanulniok, hogy kiilsô
nagyhatalom beavatkozâsa nélkiil megtalâljâk az egyiittélésnek
azt a formâjât, amelyben sajât iigyeikben ônâllôk lehetnek, de
a kozôs ûgyekben kozos szervezettel rendelkeznének és kôzôs

szôvetségi fôvârost is létesltenének. Az utôbbira a legutôbbi
idôkig még a hâromnemzetiségû Pozsonyt ajânlottam, talân ùj
elnevezéssel (Metrodanubia, Istropolis), vagy a Dima és Morva
ôsszefolyâsânâl, Dévény és Dévényùjfalu kozôtt, lehetne felépiteni Washington, D. C.-hez hasonlô szôvetségi fôvârost. Ebben székelnének a kôzôs ligyek hatôsâgai, az âllamkôzi egyezmények végrehajtô szervei és mâs intézmények, pl. szôvetségi
Statisztikai Hivatal, Râdiôâllomâs, Nemzetkôzi Szabadegyetem
stb. Fontos volna e népek Legfelsôbb Birôsâga az âllamkôzi
vitâk eldôntésére. A kôzlekedésiigy, gazdasâgi stb. vitâk mel-

lett legfontosabb volna a nemzeti kisebbscgek kolcsonos védelme. A Népszôvetség eredménytelen kisebbscgi védelmétôl eltérôen ez valôban hatâsos lehetne, mcrt ncmzctkozi Icgfclsôbb

birôsâg védelme alatt âllna és a dontcsek vcgrehajtâsâra karhatalommal is rendelkezne. Mivel csakncm minden tôbbségi
nemzetnek lennének kisebbscgei mâs iillamokban, a kolcsonos
méltânyossâg e téren minden nemzet érdcke lenne.
Kôzos iigyek és szervezatiik.

Ebben kiindulâsul azok a kozds iigyek szolgâlnânak,

amelyek ilyenek voltak a dualizmus fennâllâsa alatt, tehât.
kûlûgy, hadligy kozos feladatai, kozos vâmiigy és az ezekre vo-

natkozô pénziigy, amihez a kozos valuta is tartoznék, amely
az egyes âllamok ârrendszerét és kei'cskedelmét kozel hozna
egymâshoz. Célszeru volna a kotelezd inôdon kozos iigyek

szâmât nem nagyon szaporltani, hogy ezekre vonatkozô kozbs
szôvetségi tôrvényhozâs ne legyen nagyon bonyolult. A kôzbs
kiilpolitikât megkbnnyfti majd az, hogy az egész teriilet sem-

legesitett és demilitarizâlt volna, tehât nem ûzne nagyhatalmi
kiilpolitikât, mint a hajdani monarchia. A konzuli szolgâlatban
pedig minden nemzet arânyosan és érdekeinek megfelelôen
résztvehetne. A kbzbs hadsereg csak a legnehezebb fegyver-

nemekre terjedne ki. Minden âllamnak meg volna a sajât miliciâja (honvédsége) szokvânyos fegyverekkel, mint a mai Ausztriâban. Kbzbs valuta volna, de minden egyes âllamnak meg-

volna a sajât âllami jegybankja, sot a bankjegy egyik oldala
szbvetségi, mâsik oldala âllami nemzeti szovegû volna. Valamennyi âllami jegybank fblbtt âllna az Egyesiilt Âllamok tizenkét regionâlis jegybankja fblbtt âllô Fédéral Board-hoz hason-

lôan a kbzponti szbvetségi jegybankigazgatôsâg a valutaproblémâk koordiânâlâsâra.

Belsô vâmok az âllamhatârokon nem volnânak. Ha vala-

mely âllam valamely ipart vagy a mezôgazdasâgat kiilbnleges
môdon akarja tâmogatni vagy védeni, azt csak kbzvetlen tamogatâssal, szubvencionâlâssal teheti, de anélkiil, hogy dump-

inget kbvessen el. Igen fontos volna a szbvetségi teriilet kbzlekedésiigye. A mai dunai âllamok ût-, vasùt-, viziût-, autobusz-

és légiforgalma rendkivul elmaradott. Ilyen kis âllamokban

nem is modernizâlhatô a tâvolsâgi forgalom, pl. nagy hûtôkocsik, kiilonleges teherautôk tâvolsâgi forgalma. Mindez ma
béna és a lakossâg alacsony életszinvonalât nagymértckben
elôidézi.

A kôtelezô kozos ûgyeken kîviil volnânak ônkéntesen vâllalt kôzos ugyek két vagy tobb âllam kozott. Ezekrôl ktilon

egyezmények szôlnânak. Talân legfontosabb volna a hasonlô
statisztikai felvételekre és kôzzétételekre, kettôs adôztatâs elkeriilésére, bûniigy, biintetôjog, kereskedelmi és iparjog stb.
lehetô egyeztetésére vonatkozô egyezmények megkotése.
A szôvetségi torvényhozâs két hâzbôl âllana: szenâtusbôl és
képviselôhâzbôl. Az elôbbi mindossze 30—40 tagù volna és tagjai egyes âllamok régiôit, fôbb vidékeit képviselnék. A képviselôhâz ellenben a lakossâg szâma szerint alakulna egyenlô
és titkos szavazati jog alapjân. Elvileg a tobbpârtrendszer

volna érvényben, de gyakorlatban két pârt felé kell torekedni
minden âllamban: az egyik a kormânypârt, a mâsik az ellenzék. Mint a legfejlettebb mai parlamentâris âllamokban, az
egyik konzervativ-keresztény demokratapârt jellegû volna, a

mâsik szocialista pârt, de mindkettônek pârtprogramjâban a
sarktétel a foderalizmus fenntartâsa volna. A szervezet mûkô-

désének tovâbbi részletei emlitett tanulmânyomban megtalâlhatôk, illetve konnyen kiegészîthetôk.

Kultûrkorporâciôk

A dunai térségben hatâroktôl fiiggetlenul léteznének ûgy
nevezett autonôm kultûrtestiiletek, a két hâboréi kozt Eszt-

orszâgban fennâllott kultûrtestiiletek môdjâra. Ezeknek tagjai; az egyének ahhoz hasonlôan, mint ahogy ma egyhâzaknak
tagjai. Mint ahogy az egyhâzak is âtnyùlnânak a hatârokon,
ûgy a magyar, német, szlovâk, cseh, român, horvât, szerb stb.
kultûrtestiiletek is hatâroktôl fuggetlenûl mûkodnének. Ezek
hatâskorében volna az illetô nemzetek iskolaugye, kultûrâja,
râdiôja, irodalmi és mûvészeti akadémiâja. A kultûrtestuletek
tisztviselôi a tanârok és tanitôk volnânak. Ekként lenyûlnânak
mindazokba a vârosokba és falvakba, amelyekben az illetô
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nemzetiség tagjai élnek és gycrmckeik iskolâba jârnak,
anyanyelviiknek megfelelôen. Ezzel a szervczettel megszûnne
a mai âllami iskolâk kényszer-asszimilâciôs politikâja egy-

egy „uralkodô nemzet" javâra és a kiscbbségek kârâra.
Minden nemzet kultiirâja

autonôm

môdjàn

sajât hagyo-

mânyait kôvetné âllami biirokrâciâtôl mentesen. A kultûrtestiiletekben vezetô szerepet jâtszaniinak az illeto nemzet iroi,
tudôsai, mûvészei, pedagôgusai, nagy mesterei: a Kodâly Zoltânok és Bartok Bélâk, Mesterovics Ivânok és Benka Marti-

nok. A kultûrtestùletek alapja pedig a falu népe és népmûveszete, a dunai népek gazdag folklorja és sokszâzados tradiciôja volna. Az egyhâzak is ilyen szabad szovetségi nagytérségben tudnâk igazân ellâtni feladatukat vallâsi téren, elvâlasztva
az âllamtôl, amely e téren is „semleges" lenne felekezeti szempontbôl.

Éretlen és érett kormdnyformdk

A kôzépeurôpai népek tôrténelmének végzete az ùjkorban
az volt, hogy a nemzetek vezetôit gyakran megbûvolte a francia forradalom, Napoléon, Danton, a jakobinizmus, amely aztân kiilônféle diktatûrâkat termelt ki és 1917 utân âtment
az orosz tlpusù forradalmi diktatûrâba. Mindezek sûlyos kon-

vulziôkat idéztek elô. Boldogok azok a nemzetek voltak,
amelyek, mint az angol-szâszok, a skandinâv nemzetek, Hollandia, Belgium, Svâjc, a XIX. szdzadban békésen dt tudtak ala-

kulni forradalmak nélkiil — inagas sztnvonalû szcibo.d netnzstekké. A forradalmak meg-megrâztâk az illetô mâstipusû orszâgokat, aztân tobbnyire reakciôkat sziiltek, vagy a forradalmârok folyton féltek a reakciô visszatértétôl és ezért nem tud

tak normâlis életet élni. Éretlen, ûgynevezett demokratûratfpusokra vezetett a forradalmaknak ez a sora a francia tipusû,

majd orosz befolyâs alâ keriilt orszâgokban. Igazân érett kormânyforma a kozségektôl fogva felfelé egyetemes autonômiâkon és népképviseleten alapszik, erôszakos konvulziôk nélkiil
fejlôdik magas gazdasâgi jôléttel. Nem nyom el senkit, nem
utasit ki szâzezreket, sot milliôkat, nem ismer kényszermunkatâborokat és tdmeges politikai bebortonzéseket, mint az éret
len kozépkelet-erôpai âllamok gyakran tették. A békés fejlô-

dés feltételeinek a nemzetiségileg tarka teriileten csupân a fôderalisztikus, érett politikai forma tud megfelelni. Mint ahogy
az egyén csak a csalâdban, kôzôsségben érheti el teljesebb
kifejlôdését és érettségét, mi'g az agglegény voltaképpen csak
romantikus félember, ùgy a kormânyformâk kozt is ma csak a
foderalista életforma tekinthetô valôban érettnek, szilârdnak.

Igaz, hogy ennek megvalôsitâsâhoz Deâk Ferencekre, Eôtvôs
Jôzsefekre, Jefferson- és Madison-tipusû tapasztalt âllamférfiakra van sziikség, mig diktâtor lehet — ideig-ôrâig — egy

Râkosi-tipusû politikai kontâr, vagy egy véreskezû Sztalin is.
A kôzépeurôpai népek — remélhetôleg — annyi keserves tapasztalat utân megértek a mai modem idôknek megfelelô
érett, békés, foderalista megoldâsra. Az orosz megszâllâs elôtti
idôben a magyar értelmiségiek és irôk utolsô népi talâlkozôjân, a mâsodik szârszôi konferenciân9) is 1943-ban ez a kor-

mânyforma kerlilt szôba. Irâsban nyûjtotta be a javaslatot valaki, aki késôbb a sztalinizmus idején bôrtonbe keriilt, ma pedig a kolozsvâri egyetemen tanâr, de mint annyian mâsok is
hallgatni kénytelen a fôderalizmusrôl. Az 1956. évi magyar forradalom idején a miskolci râdiô mâr felvetette a dunai fôderalizmus megalaki'tâsânak sziikségességét, de a gondolatot
csirâjâban elfojtottâk az orosz tankok. Ma a Vasfiiggôny mogbtti lâtszôlagos enyhiilés mellett legalâbb mâr tôrténelmi vonatkozâsban szabad vizsgâini, hogy miért nem tudott kifejlôdni 1918 utân foderalizmus a dunai népek kôzôtt. Valôjâban
azonban csak a dunai nemzeteknek a szabad vilâgban élô hozzâtartozôi képviselhetik ennek az érett kormânyformânak gondolatât és készithetnek olyan terveket, amelyek minden du
nai nép és egyûttal a nagyhatalmak jôl felfogott érdekeinek
megfelelnek. Ezért tartottam sziikségesnek itt, a clevelandi Talâlkozôn ismertetni az én foderalista tervemet is, amely —
hangsùlyozom — kizârôlag egyéni véleményemet képviseli és
nem fejezi ki semmilyen hivatal, vagy szervezet felfogâsât,
melynek keretében dolgoztam vagy dolgozom.
Az utôbbi ôtven év alatt a dunavolgyi népek tôbbszôros
nemzetiségi és osztâlyforradalmakon mentek ât. Hogy ezekre
9) „Az 1943 évi Balatonszârszôi Magyar Élet Tâbor elôadâs- és megbeszélés sorozata. ' ' Budapest, 1943. Magyar Élet kiadâsa, 215 oldal.

az erôszakos konvulziôkra ilyen formaban sziikség volt-e, vagy

hogy a vezetôkorôk és rétegek nagyobb bblcsessége mellett
ezek a robbanâsok elkeriilhetôk lettck volna, arrôl tbrténetirôk vitatkozhatnak. Ma és a kovetkezo években azonban az

a nagy veszély fenyeget, hogy a Duna volgyében sûlyos igazsâgtalansâgok megmerevednek. A ncmzctiscgpolitikai âradâs
pedig soviniszta formâjâban a nemzcti kisebbségeknek sûlyos
szenvedéseket okozva tovâbbfolyik. Ez Ciprusnâl is rosszabb,
mert nagyobb méretû elmérgcsedctt hclyzetet teremthet,
amely valamikor szbrnyû kirobbanâsra vezethet. Ennek megelôzésére nincs màs ellenszer, mint békés àttcrés egy semlegesitett keleteurôpai ovezetben a német es orosz hatalmi erôk
kozott a nemzetek igazsâgos és teljes egyen jogûsagâval, onrendelkezési jogâval — ,,helvétizâlâs" ùtjûn — fbderalisztikus
szervezetre.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jànos dr. tanâcskozâsi elnôk hâlàs koszonetet mond

az elôadônak, majd felkéri Szàsz Béla dr. torténetirôt, mini

elôre felkért hozzâszôlôt, hogy kiegészi'tô elôadâsât tartsa meg.
3.

Szâsz Béla dr.:
FÔDERALISTA TERVEZETEK

A DUNAI ÉS KÔZÉPEURÔPAI KÉRDÉS MEGOLDASARA*
Fdderalista torekvések

A nacionalista gondolatnak a XVIII. szâzad sorân valô fel-

ébredése utân a Habsburg kettôs monarchiàn belûl rôvidesen
jelentkeznek a nemzeti âllamokra bomlâs osztô erejével szemEz a szovcg az elôadônak egy ho.sszal)b taimlniânyân alapui,

amely két lészbôl tovôdik ossze. Az elsô (kb. 70 nyoïntatott oldalnyi)

rész âllamtani és egyéb szempontokbôl foglalkozik az âllainkôzi (ligâk,
konfôderâciôk) és az âllamokon beliili kaiJcsolatok (fôderâciôk, autonômiâk, onkormânyzatok) rendszerével. A mâsodik (mintegy 160 oldalayi) rész a kiilônbôzô fôderâciôs terveket ismerteti. A VI. Magyar Talâlkozôn elhangzott elôadâs nom ôleli fol az egész anyagot és nom érinti
az elôadô sajât konfoderâciôs elképzclését sem, amelyot egy kiilôn (kb.
20 nyomtatot oldalnyi) tanulmânyban foglalt ôssze s amely esak a tanulmâny megjelenése utân vâlik ismertté.

ben a nemzeti âllamokat kozbs egységbe osszefogni kivâno
foderalista tdrekvések.
Az osztrâk tartomânyon beliil a tartomânyok, a magyar
kirâlysâgon beliil viszont a vârmegyék széleskôru ônkormânyzattal rendelkeztek, amivel szemben a Habsburgok mindig
centrâlista politikâra tôrekedtek. Hasonloképp a Habsburg
uralkodôk tobbsége alkotmânyos uralkodâs helyett ônkényuralmi eszkozokkel szeretett dolgozni. A Habsburgok âltalâban
soknépes birodalmak fëldtt uralkodtak és ennek megfelelôen

alakult politikâjuk is.
Kozépeurôpa egyensûlya tulajdonképpen a Habsburg vilâghatalom kialakulâsa utân bomlott meg, mert addig a német,
magyar és lengyel nagyhatalmak a hârom fél valmelyikének
tiilsùlya ellen kellô biztosîtékot szolgâltattak. Mindhârom nem
zeti âllam volt és a németség és a lengyelség egységes nemzeti
jellegét ez utôbbi orszâgoknak felosztâsâig meg is ôrizte, vi
szont Magyarorszâg ethnikai képét a tôrok-német pusztitâs

és az orszâg teriilete nagyobb részének a XVIII. szâzad folyamân kiilsô népekkel valô nagyméretû tômeges betelepi'tése
megvâltoztatta. A betelepitést igen rôvid idô alatt nyomon kôvette a betelepitett népek teriileti igényeinek a jelentkezése az
orszâg sokévszâzados urai, a magyarsâg ellen. Ugyancsak jelentkeztek az osztrâk csâszârsâgon beliil az olasz szabadsâg
gondolât mellett a szlâvok teriileti igényei. Az 1867-es kiegyezés, az Osztrâk-Magyar Monarchia létesiilése utân az 1867-es
osztrâk és 1868-as magyar tbrvények rendezték a nemzetiségi
kérdést, de a torvényes rendelkezések a tobbi népet nem elégitették ki és veliik szemben a nemzetkozi propaganda a né
met és magyar elnyomâs vâdjât emelte.

Amikor a monarchia 1918-ban darabjaira esett szét, az
drokébe lépô nemzeti âllamok sem voltak (kivéve Ausztriât és
Magyarorszâgot) ethnikailag egységes jellegûek, a helyzet csak
annyiban vâltozott meg, hogy német és magyar dominâciô
helyett cseh, român és szerb vezetés lett az utôdâllamokban.

Amig azonban a monarchia fennâllott és Eurôpa kormânyai is sziikségesnek tartottâk fennmaradâsât, az egyes nemzetek igényei kiilonbôzô szélességu autonomiâkra, kisebbségi
jogokra és a birodalom foderalizâlâsâra korlâtozôdtak.

Az 1848-as forradalom kitorése utân a monarchia csaknem

valamennyi nemzetisége megformulâzta a maga nemzeti kôveteléseit és ezeket fôleg az jellemeztc, hogy teruleti igényeik
tekintetében legalâbb egyharmaddal nagyobb teriiletet igényeltek elsôsorban a németek és magyarok terhcre, de egymâssal
szemben is, mint amekkora a monarchia terulete ténylegesen
volt. Âltalâban valamenyien nemzeti dllamok létesitését ki-

vântâk és pedig egyelôre a Habsburg-monarchia keretein beliil. Igen jellemzô, hogy a magyarok szabadsàgharcât âltalâban
nem tâmogattâk, holott az korszeru igényeket hirdetett, sot

ellenkezôleg fegyveresen a Habsburg rcakcioval szovetkeztek.
A birodalomtôl valô elszakadâsi torekvésck egy idôben
jelentkeztek a foderâlizâlâsi és az osztrâk kormânyzat centralisztikus-abszolutista torekvéseivel.

A foderâlizmus elôhirnokei Wesselényi Mikiôs bârô 1843ban megjelent „Szôzat a magyar és szlâv nemzetiség iigyében" cimû konyvével és Garasanin Ilya szerb miniszter 1844ben kibocsâtott emlékiratâval. Az utôbbi nemcsak a délszlâv

népek egységét hirdeti, hanem valamennyi nyugati és délszlâv
egymâs kozti kapcsolatât. Altalâban azonban a monarchia

kûlonbôzô nemzetiségei nemzeti âllamokat, a csehek a régi
cseh kirâlysâgot, a lengyelek és olaszok teljes teruleti fiiggetlenséget, a românok pedig az û.n. Dâkoromânia felâllitâsât tûzték ki végcélul. Balcescu Nicolae havasalfoldi român politikus-

nâl 1848-ban felvetôdik egy Magyarorszâgbôl, Erdélybôl és a
két român vajdasâgbol âllô svâjci mintâjû konfôderâciô
terve is.

A fôderalista tervezgetések megsokasodnak az 1848-. évi
kiilonbôzô orszâgi forradalmak utân. A frankfurti német birodalmi gyûléssel egyidejûleg Prâgâban szlâv kongresszus gyul
egybe, majd ennek feloszlatâsa utân Kremsierben hivjâk ossze

az elsô osztrâk birodalmi parlamentet, melyet a csehek, akik
Ausztriân belûl tobb sûlyt tudnak biztositani, mint a német
birodalmon beliil, tâmogatnak. Ugyanakkor a magyarok részvételét, akik ônâllo kirâlysâgnak tagjai, ugyanùgy nem lehetett vâmi erre a gyûlésre, mint ahogyan az északolaszok és
lengyelek is magâtôl érthetôleg fiiggetlenségiikért harcoltak.
A birodalmi gyûlés jelentôségét korunkban sokan tûlbe-

csûlték, holott ez az osztrâk reakciôs korôknek kirakat szerviil

szolgâlt s a résztvevôk jelentôségét félreismerték. A tendencia
mindenesetre a régi tartomânyi beosztâssal szemben az ethnikai elvet kivânta érvényesiteni, de itt az egyes népek teriileti
igényei osszeiitkoztek. A cseh tbrténész-politikus Frantisek
Palacky szerint a nemzetiség nyelvi és kultûrâlis egység. Az
onkormânyzatok és az ethnikai egységek fiiggetlenségének a
hîve, viszont itt a torténelmi cseh kirâlysâg egységét a németek
ellenére s az ethnikai elv ellenére meg klvânja tartani, s a szlo-

vâkokat a csehekhez, a ruténeket viszont a lengyelekhez kivânja csatolni, ami az ethnikai elv ùjbôli âttbrését jelentette vei
na. Elôbb csak Ausztriât kfvânja fôderâlizâlni, de mâsodik tervében màr Magyarorszâgot is felosztja ethnikai alapon s az
egész monarchiàt nyolc fôderalista âllamra klvânja âtszervezni.
A kozponti kormânyzat viszonylag széles hatâskôrt kapna nâla,
mert odatartoznânak a kliliigyeken és hadiigyeken klvtil a kereskedelem és kozmunkaiigy, kozlekedés, igazsâgiigy, a posta
és a vâmiigyek. Jellemzô elképzelésére, hogy mlg Magyarorszâg torténelmi és foldrajzi egységét felosztja, addig Csehorszâg cseh és német részre szakltâsânak ellensége, mint ahogyan a Csehorszâghoz csatolandô Szlovâkia sem volna bnâllô
fôderalista egység, hanem csak onkormânyzattal rendelkeznék.

Mas egyéb tervezetek koztil Franz Sommaruga bârô volt
osztrâk miniszter ot âllam, a szlovén Kavcic 14 tartomâny,

Ludwig von Lôhner csehorszâgi német iigyvéd 5 ethnikai ala
pon létesltett âllam gondolatât vetette fel. A lengyelek részérôl Czartorvski herceg az emigrâciô nevében târgyalt és nagyszlâv beâllltottsâgû volt, Valerian Krasinszky grôf viszont nyugati mintâjù foderâciôt klvânt létrehozni a nyugati szlâvokbôl Habsburg fôség alatt, melybe a porosz és orosz fennhatôsâg alatt lévô lengyelek is bele tartoztak volna. A horvât O.
Ostrozinski hét âllamos tervében a magyar kirâlysâgot is fel
akarta osztani, a szlovâkokat a cseh, a mténeket a lengyel, a

délszlâvokat pedig ugyancsak egy âllamban kivânta tbmôrlteni
és az egész fbderativ âllamszerkezet a bécsi kozponti hatôsâgokhoz volt kozpontosltva. Mindezek a tervek a gyôzelmes
osztrâk reakciô âltal nem keriiltek megvalôsltâsra, hanem a

birodalmi gyûlést, mikor mâr annak sziikségét nem lâttâk, egyszerûen feloszlattâk.

Magyar részrôl Pâzmândy Dénes, a kcpviselôhâz elnôke,
grôf Batthyâny Kâzmér kiilugyminisztcr és grôf Teleki Lâszlô,
Kossuth kiilfoldi megbizottja dolgoztak ki javaslatokat és ez
utôbbi kettô dunai konfôderâciôt kivân lélesîteni Erdély, Hor-

vât-Szlavonorszâg és 1849 kozepétôl kczdve a két roman vajdasâg részvételével. Majd Teleki ezen is tûlmegy. A tervezett
konfôderâciônak Cseh- és Morvaorszâgok, Szerbia és Bulgâria
is tagjai lennének. A Vajdasâgban és Erdélyben a szerbek es

românok onkormânyzata nemcsak a beligazgatâst ôlelné fel,
hanem a kôzoktatâst és igazscigszolgâltatâst is. Ez utôbbi
pârizsi tervezetet Kossuth nem fogadta el.

Roman részrôl a mâr emiîtett Balcescii ùjabb javasiatot

nyûjtott be (1850. jan.), melyet Teleki, Klapka és Ptilszky elfogadtak. Ez ugyanùgy széles teriiletet foglalt ôssze, mint C.
F. Heningsen elaborâtuma. A konfoderâciô elnevezése Dunai
Szôvetséges Allamok és mindezen propoziciôknâl a rendezô
elv ethnikai.

Az 1849-es emigrâciôk tevékenységétôl fiiggetlenul bdrô
Eôtvds Jôzsef elôbb Mlinchenben, majd otthon tobb kônyvében foglalkozik az ausztriai és magyarorszâgi nemzetiségi kérdés mikénti megoldâsâval s a merev ethnikai szempontok

mellett kiemeli a torténelmi kozosségek, egyùttal gazdasâgi és
fôidrajzi egységek jelentôségét. A terûleti autonômiâk mellett
a személyi autonômiâknak van szerepe. Eôtvds felfogâsa a
negyvenes évek kozepétôl tôbb fejlôdésen ment keresztiil. A
kôzigazgatâsi centralizmustôl eljut a fôderâlizmusig, mig azutân 1867 utân, mint mâsodizben kozoktatâsiigyi miniszter,
résztvesz a kiegyezés megalkotâsâban.

Kossuth Lajosnak az 1850-es évek elején elfoglalt âllâspontjât hiven tiikrôzi vissza hârom e korbeli l'râsa, melyek a fô-

derâlizmussal és ônkormânyzattal foglalkoznak. Elképzeléseinél az osztrâk csâszârsâgot figyelmen kîviil hagyja, csupân
Magyarorszâgot Erdéllyel és Horvâtorszâggal, valamint Szerbiât és a két olâh vajdasâgot veszi szâmitâsba. Az USA és
Svâjc példâi lebegnek szeme elôtt és harcos ellenfele mindennemû centralizâciônak, mit nâla a kôzségek és megyék ônkor-

mânyzata pôtol. Miként az âllamoktôl elvâlasztott egyhâzaknak autonomiâja van, ugyanùgy elidegenithetetlen jog a nemzetiségek joga a szervezkedéshez, nyelvukhôz, a kozoktatâshoz és âltalâban a nemzeti kultûrâhoz. Mivel e tervezetek ki-

dolgozâsakor Tôrokorszâgban élt, a torok szultântôl fiiggô
fejedelemségekkel nem szâmol, hanem csak Horvâtorszâgot,
Dalmâciât ki'vânja hozzâcsatolni âllami minôségben, mig a
lobbi nemzetiségeknek a megyékben biztosît autonomiât, ahol
mint tôbbség élnek. A konfoderâciô élén a Szovetségi Tanâcs
âil és kôzôs ûgyek; védelem a kiilsô ellenség ellen, a kuliigyek
és a kozos vâmok. A svâjci kantonokhoz hasonlitott megyékkel és azokon beliil a kôzségekkel behatôan foglalkozik és azok
onkormânyzatâra épiti fel — a francia centrâlista rendszerrel ellentétben — demokrâciâjât.
Az emigrâciôs kormânyzôtanâcs mâsik két tagja, Teleki
és Klapka messzebremenô âllâspontot foglalnak el. Klapka tâbornok a krimi hâborùrôl 1855-ben l'rt kônyvében olyan konfôderâciôt javasol, mely a Kârpâtok, Adria és a Fekete-tenger
kozôtti teriileteket foglalja magâban s a fuggetlenségét visszanyerô Lengyelorszâggal egyiittesen nagyobb katonai erôt alkol
Ausztriânâl Oroszorszâg ellensùlyozâsâra. Hârom, iigyei intézésénél fiiggetlen, szôvetséges âllam alkotnâ a konfoderâciôt:
Magyarorszâg, a Beszarâbiâval és Bukovinâval kiegésziilt Romania és a délszlâv teriiletek, Montenegrôt is beleértve.
Az 1859. évi olasz hâborû kitôrése utân Kossiith a

szer-

bekkel és Klapka Cuza roman fejedelemmel târgyalt és âltalânossâgban meg is egyeztek, de a hâborû gyors és vâratlan belejezése a tanâcskozâsok realizâlâsât megakadâlyozta. Kossuth
azonban a dunai kérdés rendezését nem ejtette el, felfogâsât
visszatûkrozi az 1862-ben indiszkréciôbôl az „Alleanza" olasz

lapban kozzétett tervezet, melynek célja az volt, hagy diplomâciai târgyalâsoknâl vezérfonalul szolgâljon. Kossuth e legjobban ismert és legtëbbet kifogâsolt irâsa indokolâsânâl kiemeli, hogy a dunai népek tomoriilésének fô célja, hogy a kis
népek dsszefogjanak a pânszlâv veszedelemmel szemben, melyet elôszor Wesselényi Miklôs fejtett ki. Akkoriban e térség
nagyobbik fele osztrâk, kisebbik torok fennhatosâg alatt âllott.
Mâr ezidôtâjt sok nemzetiség élt osszekeverten e teriileten s

amiatt nem lehetett egységes nemzeti âllamot formàlni. Ezért

szukséges a tôrténelmi âllamoknak es ncpcknek a szovetkezése. A Dunai Szovetséghez tartozna Kossiith szerint Magyar-

orszâg, Erdély, România, Horvâtorszag, Szerbia es a tôrôkôk
hozzâjârulâsa esetén Bosznia, Herzegovina és Monténégro is.
Ausztria és Csehorszâg ki'viilmaradna. A konfoderâciô szék-

helyei felvâltva Pest, Bukarest, Belgrâd és Zâgrâb. A Szovetséges Tanâcsnak az elnoke mindig azon âllam feje, ahol éppen
a székhely van. A szovetséges torvényhozâs egy, vagy két kamarâbôl âll, utôbbi esetben a képviselôhâzba minden âllam la-

kossâga lélekszâma szerinti szâmù tagot kiild be. A végrehajtô
hatalom a Szovetséges Tanâcs kezében van és ez intézi a kiiliigyeket, kiilképviseletek kikiildését, gondoskodik a konfode
râciô védelmérôl s reâjuk tartozik a kereskedelem, kozlekedésûgy és a vâmok is.

Erdélyt illetôleg annak lakossâga donti el, hogy Magyarorszâghoz tartozzék, vagy pedig kiilon kormânyoztassék, vagy
pedig a szovetségen beliil kiilon âllamot alkosson. Minden âl

lam maga dont alkotmânya felôl, annak azonban a szovetségi
alkotmânnyal ôsszhangban kell âllnia. A nemzetiségek és egyhâzak fliggetlenek az âllamhatâroktôl. Minden kozség és megye

maga intézi ûgyeit, ônkormânyzata van és maga hatârozza
meg iigyintézési hivatalos nyelvét, de az orszâggyûlésen min
den, az orszâgban divô nyelvet lehet hasznâlni és a tôrvényeket ugyanazon nyelveken kozzé kell tenni. Az egyes nemzeti
ségek szabadon szervezkedhetnek, vezetôt vâlaszthatnak, gyûléseket tarthatnak, statutumokat hozhatnak és iskolâkat létesithetnek. Mig tehât Kossuth a tôrténelmi âllam elvének alap-

jân âll, az âllam belsô felépitése teriileti autonômiâkon nyugszik a a nemzetiségek iigyét perszonâlis autonômiâval oldja
meg. Ebben a tekintetben tehât ùttôrô jelentôségû és felfogâsa késôbbi irôknâl is részben feltûnik.

A magyar-osztrdk kiegyezés (1867)

sem a kremsieri, sem pedig a magyar és român foderâlista terveket nem vette figyelembe, hanem a tôrténelmi elv kizârôla-

gos alkalmazâsâval a két âllam, a magyar kirâlysâg és az osztrâk csâszârsâg perszonâlis union alapulô duâlizmusât hozta

létre. Kûlon szerepet kapott Horvâtorszâg, mely a magyar

birodalmon beliil beligazgatâsi autonômiâval târsorszâg letl.
Ugyanakkor ez a kivételes helyzet nem biztosîttatott Ausztriân beliil a cseh kirâlysâgnak, hanem ez hârom (Bohmen, Morvaorszâg és Szilézia) tartomânyon beliil csak szûkebb teriileti
autonômiât kapott. Bizonyos viszont, hogy mindhârom tarto
mânyon beliil jelentôs német kisebbség volt.

A két oszâg de facto német és magyar vezetés alâ keriilt,
bar a német szupremâcia folyton ingadozott a duâlizmus egész
korszaka alatt. Mi'g az 1867. decemberi osztrâk tôrvény elismerte a Volkstammokat, addig magyar részrôl a politikai nemzet
tisztâra kôzjogi fogalmât kreâltâk, mely minden âllampolgârt tekintet nélkiil anyanyelvére a magyar nemzet tagjânak
nyilvânltott. Az osztrâk ôrbkos tartomânyokban ezek csak
részben tekinthetôk nemzeti teriileteknek, azokon beliil az

egyes Volksstammok csak részleges perszonâlis autonômiât
kaptak, viszont Mag3'arorszâgon beliil (figyelmen kiviil hagyva az egyhâzak autonômiâjât), csak személy szerint jogegyenlôséget, a torvény elôtti jogegyenlôséget kaptâk meg, mely kiilonben minden âllampolgâr szâmâra egyarânt biztositva volt.
Ez kétségteleniil visszafejlôdés volt nemcsak Kossuth felfogâsâval szemben, hanem a nemzetiségi tôrvény egyik létrehozôjânak, Eotvôs Jôzsef miniszternek elôzô felfogâsâval szemben
is. Az 1868: XLIV. t.c. megengedte âllami feliigyelet alatt nem
zetiségi târsulatok és (fôleg egyhâzi) iskolâk létesitését, melynek nyelve a szôbanforgô nemzetiségé volt, viszont, ami sûlyos hiba volt, tôbb tôrvény ellenére nem valôsftottâk meg
a magyar nyelvnek, mint âllamnyelvnek — egyébként amerikai môdszer szerinti — tanulâs ùtjân valô elsajâtltâsât. Jellemzô môdon az erdélyi szâszok kôziil tôbben beszélték a român, mint az âllamnyelvet.
A kiegyezés 1867 és 1918 kôzôtt mindôssze egy félszâzadra
rendezte a dunai térség viszonyait, belsô gyengesége ellenére

eléggé massziv volt, hogy tovâbbra is fennâlljon a n5aigati
hatalmak erôszakos békedôntése nélkiil. Az viszont bizonyos,
hogy a nemzetiségek szempontjâbôl nem hozott megoldâst.
Szembetûnô, hogy a legtôbb kedvezményben részesiilô horvâtok egy része tôbbet remélt egy mesterkélten létrejôvô dél-

szlâv âllamtôl. A românok tobbsége egy imperialista célzatû
Dàkoromâniânak volt a hi've, a lengyelck fiiggetlenségre és tôrténelmi âllamuk visszaâllîtâsâra tërekedtek, a csehek âlma pe-

dig a cseh kirâlysâg visszaâlh'tàsa volt. A tobbi nemzetiség
szélesebb autonomiâval kielégi'thetô lett volna.
Frantisek Palacky, a cseh liberâlisok vezére, âllâspontjât
részben môdositva, az ausztroszlâvizmus âllâspontjât feladta.

Kezdetben megelégedett volna a triâlizmusra valô âttéréssel,
mindenképpen ragaszkodott a cseh teriiletek torténelmi egységéhez, annak ellenére, hogy a tulajdonképpeni Csehorszâgban a németek még 1890-ben is erôs, 37'/'-ot képeztek az osszlakossâgon beliil. Ezeknek ki'vânsâgait kétnyelvû kôzigazgatâssal vélte kielégfthetni. Nâla a foderâcion beliil nem ethnikai,
hanem tôrténelmi-politikai egységek képeznck az alapot.
Az osztrâk Adolf Fisclihof USA és Svâjc példâjâra képzelte el a monarchia âtszervezését. A birodalom egyes részei bel-

ûgyeiket és kozoktatâsi kérdéseket maguk intéznék és a mindeniitt advalévô kisebbségek kûriâkba szerveztetnének és a
tobbség kûriâjâtôl kûlon szavaznânak. Torvénnyé csak olyan

hatârozat vâlna, melyet mindkét kûria tobbsége elfogadott.
Ausztriâban a németek csak mâs nagyobb nemzetiséggel,
—rendszerint a lengyelekkel —bsszefogva tudtak tôbbségi kormânyt alkotni. Ennek kôvetkezménye volt, hogy a lengyelek

Galiciâban szélesebb ônkormânyzatot kaptak, mint a tôbbi
tartomânyokban az egyéb nemzetiségek. Hohenwart miniszterelnôk a csâszâr tudtâval kilâtâsba helyezte a cseh âllamisâg
felélesztését (1871). Bevezették a kozigazgatâsban a kétnyelvûséget, de a tovâbbi tervek a német liberâlisok és a magyar
hivatalos korôk kôzbelépése miatt megbuktak. Harminc évvel késôbb (1903) von Korber miniszterelnok kisérelte meg a
csehekkel egyiittesen szabâlyozni a nyelvkérdést, ez viszont
a csehek ellenâllâsa miatt hiûsult meg. 1908-ban cseh részrôl
(Pantucek-terv) ùj megoldâsi lehetôségeket vetettek fel, mely
szerint a cseh tobbségû tartomânyok tiz teriiletre osztatnânak
fel, melyek kôziil ôtben cseh, hâromban német volna a kôz-

igazgatâs, birâskodâs, kettôben viszont vegyes. Kiterjedne ez
a nyelvi megoszlâs a pénziigyi, kereskedelemiigyi és mezôgazdasâgi keriileti szervekre is. Megegyezésre ûjbôl csak nem ke-

riilt sor, ellenben 1905-ben Morvaorszâgban tartomânyi tor-

vények rendezték a cseh tobbség és a német kisebbség iigyét
olykép, hogy a cseh és német lakossâgot kiilon vâlasztôkeriiletekbe szervezték és ezek kûlon szavaztak és ezzel a személyi

autonômia elve itt megvalôsult, miként a két vilâghâborû kozôtt Eszlorszâgban. Ennek azonban csak tartomânyi jelentôsége volt.

A monarchiân belul 1867 utân a nemzetiségek nagyobbik
fele nemzeti autonômiâkra torekedett, de mindenûtt voltak

kozéposztâlyi elemek, melyek nemzeti âllamokat kivântak kialakitani (dâkoromân és dészlâv mozgalmak) és pedig maximâlis igényekkel, kivânvân, hogy az advalévô nemzetiség tekintet nélkiil a tôbbiekre, minden nyûlvânyâval egyesîttessék.
Egyébként a monarchiâban paralell fntottak a pânszlâv és
pângermân tôrekvések. Az elôzôk figyelmen kîviil hagytâk a
nemszlâv tobbséget, az utôbbiak viszont a német birodalomban akartak dsszefogni, ahovâ mind Ausztria, mint Csehor-

szâg hosszù évszâzadokon keresztiil tartozott. Ezzel az utôbbi
nagynémet irânyzattal szemben a foderalizâlt Ausztriânak éppen a csehek voltak a leglelkesebb hirdetôi, akik természetesen,
amit a magyaroktôl megtagadtak, tôrténelmi jogaikra hivat
koztak. Nem voltak hajlandôk lemondani a német tobbségû
csehorszâgi terliletekrôl, holott ezeket csak egy hegjr\?onal vâlasztotta el a német tombtôl.

A szociâldemokrâcia àllàsfoglalàsa (1899). Baiier. Renner
A XIX. szâzad végére erôre kapô ausztriai szociâldemokratâk 1899-ben Briinnben tartott pârtnapjukon foglalkoztak
a nemzetiségi kérdéssel, melynek megoldâsât az ethnikai elv
figyelembevételével foderâlis alapon képzelték el, Ausztriânak
Bundesstaattâ valô âtszervezésével. A hatârozatot nemcsak a

németek, hanem a mâs nemzetiségû szociâldemokratâk is elfogadtâk. A munkâssâg âllâspontjât a part egyik vezetôférfia,
Otto Bauer részletezte, aki a torténeti hâtterû tartomânyok
alapjân âllott és egyébként is az volt a véleménye, hogy a na
cionalizmus nem osszeegyeztethetetlen a szocâlizmussal. Mint
a legtobb ausztriai politikus, ô is Magyarorszâg nemzetiségeit

fel akarta szabadîtani. Baueme^fi. sok kritikâban volt része s

a kommunista doktrinérek még most is tâmadjâk az ausztromarxlzmust. Bauer felfogâsâtôl eltérô a mâsik munkàsvezetô,
Karl Renner âllâspontja is.

Renner a duâlizmus s igy a nagyobb geogrâfiai és gazdasâgpolitikai egység hi've, mely egyùttal katonai szempontbôl
is eléggé erôs. A tôbbnemzetû àllamban az ethnikum és a târsadalmi osztâlyok kiilôn sikon lévén nem fedik egymâst. A
nemzetiségek kozds osztâlyuralma tehât nem feltétlenul bizonyos. A gazdasâgi és szociâlis âllam a foderâcié szorosan odatartozô iâgyein kiviil mindent az egyes részekre hagy. Felépitettsége demokratikus. A kultûrâlis, nemzetiségi és vallâsi
ugyek nem tartoznak az âllamra. E feladatok ellâtâsât kiilon
autonôm nemzeti testiiletre kell ruhâzni és pedig az autonômia

nem okvetlenùl teriileti, hanem elsôsorban személyi jellegu.

A nemzet Renner felfogâsa szerint spirituâlis és mâsodsorban kultûrâlis kôzosség. Târsadalmi szervezet és a modem
korszak âltalâban kedvez a târsadalmi tômoriiléseknek. A nem-

zetiség nem foldhôz kdtôtt, hanem személyekhez (Personen-

gemeinschaft) és egyéneknek nyelvi, kulturâlis és tôrténelmi
kôzôssége.

Miként Kossuth, Renner is a természetes politikai alapegyseg, a kôzség és az âllam kozé egy ônkormânyzati kozvetitô
szervet iktat be, a Kreist, a megyének és countynak megfelelô

kozigazgatâsi kozôsséget. Ezek hatâskore azonban szûkebb,
mint a svâjci kantonoké. Bauertol abban klilonbozik elsôsor

ban, hogy âllâst foglal a histôriai hâtterû tartomânyokkal szemben, mert azok a nemzeti megosztottsâg okozôi. A tartomânyokat fokozatosan fel kell cserélni gazdasâgi és adminisztrativ szempontbôl is megfelelô nemzetiségileg egységes Kreisokkal. Ily môdon a nemzetiségek kilenctized része egjôivé keriil
es a Kreisoknak csak egytizede lesz vegyesnemzetiségû. Ez
utôbbiakban nemzeti kûriâkat kell létesiteni a kultûrâlis ûgyek

szolgâlatâra. Helységenként, keriiletenként és kôzpontilag
Nemzeti Egyetemeket kell szervezni az egyes nemzetek kôzoktatâsi és kultûrâlis ûgyeinek szolgâlatâra.
Renner tervezete perszonâlis és nem lerûleti autonômiâra
épiil fel.

Az elsô vilâghâborût megelôzôen
a trônôrokos, Ferenc Ferdinànd hivei kozott, — aki egyébként

centralista és abszolutista felfogâsù volt, — szâmos hive volt
a foderâlista âtszervezésnek a fennâllô duâlista rendszer âttô-

résével. De a nagynémetek is dolgoztak ki foderâlista terveket, melyekben a magyar kirâlysâgot ugyanûgy felosztani javasoltâk, mint ahogy a délszlâvoknâl is Stjepân Radies 1902-ben
megjelent konyvében ot âllamcsoport fôderâciôjât kivânta létrehozni. Az osztrâk liberâlis publicista, Rudolf Charmatz viszont Magyarorszâggal perszonâlis ùniôban Ausztria tizennégy
tartomânybôl alkotott fôderâciôjât kivânta melléâllftani.
Az erdélyi szârmazâsù, de Româniâban élô publicista,
Aurel C. Popovici terjedelmes irâsât (1906) magyarellenes, de
ausztrocentrikus român nacionalizmus irânyltja. Szerinte a
birodalom foderâlizâlâsa megerôriti a monarchiât a câri Oroszorszâggal szemben, annâl is inkâbb, mert egy ilyen alakulâshoz
a kirâlyi România is csatlakoznék, az egyesiilô românsâg jelentôs erôtôbbletet biztositana. A monarchiât 15 nemzeti teriilet-

re kell tagolni, melyek nem ethnikai alapon épiilnének fel,
mert Popovici a szôrvânyokat beolvadâsra itéli. Ez az ùj szôvetséges âllam erôsen centralisztikus berendezésû és elôrelâthatôan az ûj alkotmânyt puccsal kell elfogadtatni. Egy 42 tagû
kormânyzôtestiilet a végrehajtôszervezet, melybe az egyes terliletek lakossâguk nagysâgânak megfelelô szâmù tagot kiildenek be. A csâszâr âltal kinevezett kozponti kormâny az egyes
teriiletek kancellârjainak a hatâskôrét erôsen ôsszeszoritja.
Popovici elképzelése a tùlzô român nacionalistâkat nem elégltette ki, mert a Liga Culturala az 1906. évi bukaresti kiâllitâs
alkalmâbôl egészen a Tiszâig kiterjedô teriiletet kivânta.

A csehek tôbbsége az elsô vilâghâborù kitorésekor még
a monarchiân belul remélte klvânsâgaik teljesltését.
Kramàr (1914), Masaryk, (1913) és Benes is (1908) régebbi
nyilatkozataikban. De pl. Kramàr mâr 1914-ben orosz protektorâtus alatt âllô szlâv szovetség tervét dolgozza ki. A românokhoz hasonlôan a szlovâkok is megoszlottak, voltak kifejezetten
magyarbarâtok és voltak, akik széleskôrû autonômiâval beérték volna, de a Nemzeti Pârt ugyanûgy fôderâciôt kivânt, mint

a szlovén Korosec és a horvât Radies is, mfg a horvât jogpârt
ausztrofil volt.

Magyar részrôl a radikâlisok vezcrc
Jâszi Oszkdr,

miutân a hâborù elsô éveiben még Friedrich Naiimann Mit-

teleuropa gondolatânak a hîve és erôsen germanofil, az orosz
forradalom kitorése utân fokozatosan âttér a foderâlizmusra.

De akkor is a monarchia hive és a Dunai Egyesiilt Âllamok
nem koztârsasâg. A konfoderâciôhoz, mely jelentôs gazdasâgi
és katonai hatalmat képviselne, ot âllam tartoznék: Ausztria,
Csehorszâg, Lengyelorszâg, Magyarerszâg és Illyria. A tbbbi
nemzetiség, a szlovâkok, românok s a délvidéki szerbek autonômiât kapnânak beligazgatâs, kozoktatâs és kultûra terén.
Jâszi szerint a demokratikusan vâlasztott birodalmi gyûlés

minden évben egy mâsik âllam fôvârosâban gyûlésezik. A kiilûgyminiszter mellett minden âllambôl egy szovetségi tanâcsos

van. Az egyes âllamok kozôtti vitâs kérdéseket szovetségi birôsâg donti el. A tagâllamok fiiggetlenek, nemzeti hadseregûk
van, melynek létszâmât kozosen âllapit jâk meg. A konyv 1918ban jelent meg s bâr Jâszi a Kârolyi-kormâny megbfzott minisztere volt, a nemzetiségekkel valô târgyalâsoknâl eredményt
nem ért el.

Az elsô vilâghâborû utân
a gyôztesek s elsôsorban a francia miniszterelnok, Clemenceau,

a Habsburg-monarchiât azzal az indokolâssal daraboltâk fel,

hogy a németek és magyarok âllitôlagos elnyomâsâval szemben
Wilson elveinek megfelelôen nemzeti âllamokat kivânnak létesiteni. Ezt a célt a Pâris-kornyéki békék nem valôsitottâk meg:
két vegyesnemzetiségû âllam helyett két nemzeti âllamot és
négy tobbnemzetiségû âllamot alkottak. A hârom utodâllam
(sajât statisztikâjuk szerint) 1930-as 41,410.000 lakossâgbôl
csak 23,160.000 volt cseh, român és szerb. A béke egyoldalûsâgâra még ennél is jellemzôbb, hogy mig a csehekbôl, românokbôl és szerbekbôl csak 168.000 maradt osztrâk és magyar fenn-

hatôsâg alatt, addig a németekbôl és magyarokbôl 7,172.000

kerûlt idegen fennhatôsâg alà s a horvàlok, szlovcnek, szlovâ-

kok nem kaptâk meg azt a fuggetlenscget.amiért tdbb mint egy
szâzada harcoltak. Az is bizonyos, hogy a nemzcti kisebbségi
jogok békeszerzôdésekben lefektetett alapclvei l'rott malasztok maradtak, amit kétségtelenul bizonyit a monarchia es az
utâdâllamok joggyakorlatânak az egybcvetése. Ezzel cllentét-

ben a legkiméletlenebb sovinizmus crvényesult a kisebbségckkel szemben, az ùj rezsimck a kisebbségek kiuldbzésérc, vaey
beolvasztâsâra tôrekedlek. Az utôdâllamok vezclôi nem lartottâkbe iinnepélyesen lett îgéreteiket. ïgy a szerbek az 1917-es

korfui egyezményt a horvâtokkal szemben, akik csakhamar

meggyôzôdhettek arrôl, hogy jobb volt a magyarsaggal szem
ben fennâllott kilencszâzcves kapcsolatuk. Masarvk a szlovâ-

kokkal kôtôtt pittsburghi egyezményt. Kiilonben T. G. Masaryk

James Shotwell amerikai professzorral egy nagy, Finnorszâcr-

tol az Adriâig terjedô demokratikus fodcrâlis kozossé"rôI tir

gyalt és késôbb St. Germain-en Lay-ben E. Beuessel e^v

Svajchoz hasonlô ùj âllamot helyezett kilâtâsba, mely katonai
lag erôs tâmogatâst nyûjt a franciâknak a németek luUâban
Ezenismételt îgéretek ellenére a cseh kormânyok soha semminemû lépést sem tettek, hogy ùj âllamukat akâr ceo^rafiai
akâr ethnikai alapon foderâlizâljâk és ezàltal a nemzcti kisebb'
segi jogokat hatâlyosan biztosîtsâk. Nyilvânvalôan mind a fôderâlizmus, mind a demokrâcia csak csalétek volt a nvu^ati
gyôzôk megtévesztésére. A românok és szerbek eentrâlistET étôbbnyire rejtett, vagy nyilt diktatûrâs parlamentârizmust létesitettek, hol a kormânyoknak a vâlasztâsoknâl mindie tobb
sége volt és ezt alig leplezett nemzetiségi elnyomâssal kbtbtték
egybe. A bekeszerzôdések tehât nem teremtettek kedvezôbb
helyzetet a Duna-volgyeben, mint aminô az Osztrâk-Macvar
Monarchia idejeben volt és hiânyzott emellett az a gazdatani
és katonai stabilités, mely a monarchiât fennâllâsa ideién iel
lemezte. Az utôdâllamok kôzùl egyedùl Ausztria szervezkedett
at foderahsta alapokra, de ott is a harmincas években a rendi
allam hivei ragadtâk kezukbe a hatalmat. A eentrâlista torekvesek Magyarorszâgon is érvényesiiltek a két vilâghâborù kozott. Ezzel az âltalânos irânyzattal szemben magyar részrôl
tëbben hirdették meg a dunai konfoderâciô eszméjét (S^abo
Bertalan, Zsilinszky Endre, Szdsz Béla és a szorosabb gazdasâ5 Magyar Taiâlkozô Krônikâja

gi egyuttmûkôdést Hantos Elemér, Auer Ptil) s fôleg a kor

iimiepelt és sokat tâmadott l'rôja, Szabô Dezsô foglalt hatârozottan àllâst, aki szerint az orosz es ncmct nagyhatalmak kôze

ékelt kisebb népek jbvôje csak akkor van biztosîtva, ha egy
nem is annyira svàjci, vagy amerikai mintâjû, hanem annal
lazâbb konfôderâciôban tomorùlnck, mcly uniformizâlâs nél-

kul a népek kozbtt egyetértést teremt a kozos védelena, kûlpolitika és gazdasâgpolitika terén és szorosabb kultùrâlis egyiittmûkodésbe hozza ossze a dunai nemzcteket.

Mig ekként Ausztria igyekczett a fodcrâlista demokrâciâra
berendezkedni, a hârom utôdâllani szorosabban zârkôzott osz-

sze a magyar reviziôs igényekkel szcmbcn és az 1932. dec. 19-i
belgrâdi konferenciàn végieg megalakult a kisântânt elsosorban katonai, mâsodsorban gazdasàgi cclkitûzcsekkel, kifejezetlen magyarellenes célzattal. Magyarorszâg és Ausztria e szô-

vetkezéssel szemben, mely môgbtt Franciaorszàg âllott, szo
rosabban zârkôzott a rivâlis Olaszorszâghoz. Mivel Ausztria is

ûgynevezett tekintélyuralmi kormânyzat alâ keriilt, a Dunavôlgyében a harmincas évek kôzepén erôsen nacionalista és
centrâlista. részben diktatôrikus

erôk

âllottak

egymâssal

szemben és a fôderâlizâlôdâsnak legkisebb reménye sem volt
adva. A kisântânt âllamokban lett voina bizonyos hajlandôsâg
a gazdasàgi egyuttmûkôdésre, de ennek alapfeltételéiil jelôlték meg a fennâllô hatârok fenntartâsât.
A mâsodik vildghdborû kitorése utân

kétségtelenné vâlt, hogy Hitler ugyanûgy nem akarja a dunai
népek egymâs kozti szôvetkezését, mint Sztalin. Mindkét nagy-

hatalomnak érdeke volt, hogy szomszédaik megosztottan, kiilôn keriiljenek kapcsolatba a szomszédos nagyhatalmakkal.
A vilâghâborû elsô fâzisâban ez egész térség német megszâllâs
alâ, illetve hatalmi ôvezetbe keriilt s ez a korûlmény a dunai

emigrâciôkban a szorosabb egyuttmûkôdést vâltotta ki, anélkûl természetesen, hogy a kûlônféle tanâcskozâsok kézzelfoghatô eredményre vezettek volna. Âltalâban a néha szâmottevô
politikusok részérôl elhangzott nyilatkozatok, melyek a dtmai
népek fôderâlista alapon valô osszefogâsât szûkségesnek tar-

tottâk, lévén azok elôbb francia, majd német, végiil orosz tùlhatalom korâban elhangzottak, kevés kûlpolitikai realitâssal
bîrtak, mert a felelôs âllamférfiak ôhajai sohasem voltak
beleépitve âllamaik kiilpolitikâjâba.

Grôf Teleki Pâl, Magyarorszâg miniszterelnoke, szoros érlelemben véve a teriileti reviziô hîve volt s csak halâla elôtt,

amikor Magyarorszâg szorongatott helyzetbe keriilt, âllott ki
a dunai foderâciô gondolata mellett. Ez kifejezésre jutott amerikai barâtaihoz, valeimint Pelényi Jânos washingtoni magyar
kôvethez intézett ûzeneteiben. Visszhangra amerikai hivatalos
kôrokben nem talâlt (1941). Fôleg foldrajzi és gazdasâgpolitikai indokolâssal olyan tbmorulést kivân létesîteni, melyet a
Szudéta hegység és a Kârpâtok oveznének és stratégiai kôzpontja egy Budapest-Prâga-Bécs kozbtti hâromszôg. Tagjai volnânak Magyarorszâg Erdéllyel, Csehorszâg és Ausztria, de csatlakozhatnânak a balkâni âllamok is. Az emigrâciôban lévô
Eckhardt Tibor hârom âllamcsoport tervét vetette fel a Szov-

jetùniô és Németorszâg kozôtt: a lengyel-baltit, a dunait és a
délszlâvot (1940). Nem sokkal késôbb Eduard Benes dolgozza
ki egy cseh-lengyel konfdderâciô tervezetét (1942), melybe a
dunai âllamok is beléphetnének, de alig egy év multân kiilbn
egyezséget kot Moszkvâban a kommunistâkkal. Egyébként a
fôleg Londonban székelô kôzépeurôpai exilpolitikusok voltak
a legtevékenyebbek a tervek gyârtâsâban, melyeknek ugyancsak nem volt reâlis elôfeltétele sem német, sem pedig orosz
gyôzelem esetén. Lengyel részrôl az emigrâciôs miniszterelnok,
Wladyslaw Sikorski a cseh-lengyel és szerb-gôrôg egyiittmûkôdésre épiti fel politikâjât. Konfôderâciôja élén egy kozponti
tanâcs âllna, kôzos volna a ktilpolitika, a hadsereg. A nagytérség gazdasâgi egységet alkotna, azonos valutâval és kôzôs
vâmhatârokkal. Hasonlôan az ôsszefogâs hivei voltak a szerb
Sava Kosanovic és a gôrôg J. Vlavianos, amerikai részrôl viszont T. Shotwell tâmogatta e tôrekvéseket. 1940-ben egy Cent
ral and Eastern European Planning Board létesiilt Londonban,
melyben lengyel, cseh, szerb és gôrôg exil politikusok vettek
részt s vezértitkârja a lengyel Feliks Gross lett, kinek 1945ben megjelent kônyve ismerteti részletesen ezeket az emigrâ
ciôs tevékenységeket.

Az ugyancsak Londonban székelô Daniibian Club 1943-ban

egy fbderâlista ùniô részletes tervét dolgozta ki, foglalkozva a

kozos ûgyekkel és a kétkamarâs torvcnyhozâsi hatâskorrel. Ezt
a klubot népfrontos elemek is tâmogattâk, fgy magyar részrôl
Kârolyi Mihâly grôf.

Anatol Miihlstein lengyel diplomata Sikorskinâl lazâbb
fôderâciôt javasolt amerikai mintât kovetvc az âllamhatalom

megosztâsâval. A szlovâk eredetû, de cschszlovâk vonalon mûkodô Hodzsa Milan volt minisztcrelndk 1942-ben megjelent

kônyvében a versaillesi békeszcrzudcs legnagyobb hibâjânak
azt tartja, hogy nem rendelte cl a kis nemzeteknek egy nagyobb
kôzôsségen beliili egyiittmûkodését. Hodzsa 1938 elôtt is hive
volt a foderalizmusnak, de mereven a status quo alapjân âllott.
Tervezett

âllamât

Commonwealth

oC

Central

Europe-nak

nevezi el, mely 100 millié ember szabadsagât biztositja és
ugyanennyi fogyasztôt foglal ôssze egy gazdasâgi kozosségben.
Roman részrôl Pavel Pavel és Tilea volt londoni kovet âll-

tak ki a fôderâti'v rendezés mellett, mig a lengyel Léon Barans-

ki a hâborù utâni gazdasâgi rekonsturkciô kérdésével és a dunai energiatermelés lehetôségével foglalkozott.
A legbehatôbb az elôbb emlitett Feliks Gross kônyve,
mely a vilâghâborù utolsô évében a yaltai konferencia idején,
jelent meg, de ennek eredményérôl a szerzô még nem szerezhetett tudomâst, mert feltételezi a kozépeui-ôpai népek szabad
onrendelkezését. Egyébként az 1920-as békcket veszi alapul a
kisântânt âllamok akkori hatâraival. Szerinte a Balti- és Fôld-

kozi-tenger kozôtti térségben létrejôhet egy, két, vagy hârom
fôderâciô. Ezek demokratikus alapon âllanânak és megszuntetnék Eurôpa puskaporos fészkét. Inkâbb Svâjcot veszi mintânak, esetleg a British Commonwealthet, mint az USA-t. Véleménye szerint Eurôpân belul tobb egység van s ezek egyike
a kôzép-keleteurôpai és pedig nemcsak gazdasâgi, hanem kultûrâlis szempontbôl is. A fôderâlizmus alapprinci'piumainak
minden vonatkozâsban érvényesiilnie kell. Ezért sziikséges az
âllamok kozotti foderâlizâlôdâs mellett az âllamokon beliili is

teriileti autonômiâkkal, onkormânyzatokkal; a kultùrâlis a
kultùrautonômiâk révén és a kultùrâk kozôtti kooperâciôkkal.
A szociâlis foderâlizâlôdâs a szociâlis problémâk egységes ke-

zelését feltételezi, végiil a gazdasâgi az egység legszélesebb
alapjait teremti meg. A térség biztonsâgânak — irja Gross —
minden irânyban adva kell lennie, tehât nemcsak Németorszâggal szemben. A londoni és amerikai emigrâciôk akkor még nem
gondoltak arra, hogy Roosevelt és Churchill az egész térséget
orosz hatalmi érdekszférâba engedik ât. Gross fôleg gazdasâgi
téren alaposabb (dunavolgyi energiatermelés), ahol Baranski
és mâsok munkâira tâmaszkodik.

A mâsodik vilâghâborû utân

is szâmos tervezet vetôdott fel. A térségi baloldali emigrâciôk

philadelphiai âllâsfoglalâsa mellett 1950-ben az Amerikai Ma
gyar Szôvetség nyilatkozott a dunai térség foderâlizâlâsa mel
lett. A témâhoz hozzâszôlô magyarok egy része (Barâth Tibor,
Baross Gâbor, Homonnay Elemérj a dunai rendezést a tôrténelmi Magyarerszâg terûletére kivânjâk korlâtozni, velûk
szemben Kertész Istvân âltalâban a dunai népek osszefogâsa
mellett van dunai foderâciô (ûniô), vagy legalâbb is gazdasâgi
ûniô formâjâban. Kertész szerint egy ilyen kôzôsségen beliil a
hatârok elveszitik jelentôségiiket, pusztân kôzigazgatâsivâ vâlnak. Svâjc példâjâra a szigetkisebbségeknek széleskôrû autonômiât és teljes szabadsâgjogokat kell biztositani. A Dunai

Âllamok Tanâcsât gazdasâgi, szociâlis és kultùrâlis bizottsâgoknak kell kiegésziteniiik az osszes ûgyek koordinâlâsâra,
mig a tagâllamok fiiggetlenek maradnânak. Szâsz Béla, aki a
lazâbb konfoderâlis megoldâs hive, nemzeti szempontbôl legl'ontosabnak tartja, hogy a dunai népekbôl lehetôleg minél
kevesebb keriiljon egy mâsik uralma alâ. A nagyobb méretû
âttelepitéseket kikeriilhetetlennek tartja. Az egyiittmûkôdés
kiindulô pontj a az egyes népek kôzôtti hatârkérdések rendezése lesz és pedig nem parancsszôra, hanem az érdekeltek
megkérdezése ûtjân. A konfoderâciôt az egyes népek szabad
elhatârozâsâra kell felépiteni és abbôl — ha csatlakozni ôhajtanak — a szomszédos balkâni népeket sem lehet kizârni.
Lâzâr Odôn, tanulmânyâban a foderâlizâlôdâs elôfeltételei-

vel foglalkozik és az USÂt veszi mintâul és anak példâjât alkalmazza a dunai térségre. Azokhoz tartozik, akik hisznek a

nemzeti hatérok spirituàlizâlôdâsâban. Baross Gâbor az oszt-

râkokkal és horvâtokkal egyiitti triâlizmus gondolatât vetette
fel. Padânyi-Gulyâs Jenô a dunai kérdcs rendezésének elôkésziileteivel foglalkozik s kulonbbzô ncmzetkdzi szakbizottsâgo-

kat javasol, melyek a részletekbemenô munkât végeznék el.

KoszorvLs Ferenc a katonai szempontokal vcszi irânyadôknak

és Ausztria kizârâsâval olyan 15 âllamos fddcrâciô tervét veti
fel, melyen belul 12 szlàv voina és a sziâvok sûlyât Leng}'elorszâg tagsâga csak novelné.

Valamennyi horvât emigrâns csoport âllaniât szerbektôl és

mâs szomszédoktôl fiiggetlem'teni kfvimja, de a foderâlizmus
kérdésében nem foglalnak allast, bar Kbzépeurépa nyugati jellegû népeivel egyiitt kîvânnak mûkodni. A szlovâk emigrâns
csoportok âllâsfoglalâsa tisztâzottabb, s ezt fôleg Josef M.

Kirschbaum juttatta kifejezésre. A szlovâkok nagyobbik fele
csehellenes, de természetesen a cscheket nom kivânjâk egy kô-

zépeurôpai konfoderâciôbôl kizârni, melyen beliil a szabad
nepek kultùrâlis, ethnikai, nyelvi és nemzeti jogai és tradiciôi
egyarânt biztositva vannak. Ferdinand Dtircsdnszky és Tibor

Pokornyi is az ônâllô szlovâk âllam mellett vannak és semmi-

féle protektorâtust el nem fogadnak. Mi'g a cseh emigrâciôs

^loldal alâirta a philadelphiai hatârozatot, Prchala és F. 0.
Miksche kétségbevonjâk, hogy volna egy csehszlovâk nemzet,

mert ez a cseh és szlovâk két kiilôn nemzet. Prchala tâbor-

nok egyezséget kdtott a szudétanémetek nyugatnémetorszâgi

képviselôivel, melyben elkotelezte magât a németek visszatelepitése és jôvâtétele mellett. Miksche volt cseh vezérkari

alezredes kifejezetten osztrâkbarât, kiknek 1918 elôtti nemzetiségpolitikâjât dieséri. A geogrâfiai feltételek, mint ahogyan
szazadokon ât, ùgy most is a Dunai-térség népeit egymâsra
utaljâk. Egy foderâciô nem lehet tùlszéles, mert az egyes népek érdekei szembe keriilnek egymâssal. Utal a lengyelek és
litvânok, németek és ukrânok ellentéteire. Szerinte az elô

feltételek cseh, osztrâk, szlovâk és magyar szôvetkezésre van

nak adva, de igy is ki kell kapcsolni az ellentéteket a szudéta
németek visszatelepitésével, a magyar-szlovâk hatâr rendezésével, valamint Kârpâtaljânak Magyarorszâghoz valô visszacsatolâsâval. A foderâciô mellett nyilatkozott Bohdan Chudo-

ha is, a cseh keresztény-demokrata mozgalom vezetôje, sot
âltalânossâgban 1951-ben Philadelphiâban a baloldal is a regionâlis és fôderâlis rendezés mellett âllott ki.
Német részrôl fôleg az erôsen szervezett szudétanémetek
kovetelik az erôszakosan kitelepitett német milliôk visszatelepftését és szâmukra minden szabadsâgjokot és teruleti autonômiât kivânnak

1958. évi

„vezérelveikben". Hans Schmid-

Egger a subregionâlis autonômiân tûlmenô foderâlizâlâsnak a
hive. Az egyes nemzeti szigetek perszonâlis autonômiât élveznének. Bar a foderâlis rendezés mellett tbbb roman politikus
elkotelezte magât, âltalâban a reviziô nélklili eurôpai integràciônak a hivei, mely România mai teruleti âtlagât vâltozat-

lanul hagynâ. Hasonlôan âltalânossâgokban mozognak a szerb
politikusok nyilatkozatai is, mibôl kitûnik, hogy a két balkâni
imperiâlista nacionalizmus még tâvol âll a Duna-medence ôszszefogâsâtôl.
Egyik legalaposabb foderâlista munka a magyar Kardos
Bélâé (1951 és 1966), aki szerint a foderâlizmus minden âllam-

kormânyzati kérdést megold s egyedûl alkalmas a dunai bonyolult viszonyok tisztâzâsâra. Sikraszâll a centrâlista szellemû demokrâcia ellen, mely âltalâban a latin âllamokban, de fôleg
a franciâknâl elôfordul. Csak az autonômiâkon és ônkormânyzatokon felépiilô demokrâcia tartôs és alkotô jellegû. A Danubian Fédéral Unionhoz 11 âllamot kivân csatoltatni, melyek

Ausztria, Csehorszâg (Morvaorszâggal és Sziléziâval, de szudéta németek nélklil), Szlovâkia, Ruténia, Magyarorszâg, Erdély,
România, Szlovénia, Horvâtorszâg, Szerbia, Tengermellék
(Dalmâcia, Bosznia, Hercegovina, Monténégro, az egykori soknemzetiségû magyar délvidék nincsen emlitve). Bulgâria csatlakozâsâhoz az ût nyitva van. Mâsodik tanulmânyâban megemliti Macedoniât is.
A tervezet szerint ez a foderâlista ùniô a kommunista ura-

lom alôli felszabadulâs utân alakulhatna meg olyképen, hogy
elôszôr az egyes nemzetek csak azon teriiletet veszik birtokukba, ahol az 1910-es és 1920/21-es népszâmlâlâsok adatai sze
rint 75%-os tôbbségben vannak s azutân keriilne a sor a kôzbeesô teriileteken népszavazâs ùtjân lorténô dôntésre. Kardos az
âllami hatalom amerikai rendszer szerinti szétvâlasztâsânak

a hîve s ennek megfelelôen kreâl egy négy évre vâlasztandô
héttagû Kormânyzôtanâcsot, melyben a nagyobb orszâgok kapnânak âllandô tagsàgot, mi'g a kiscbbek felvâltva. A torvényhozâs négy évre vâlasztott 33 tagu szenâtusbôl âllana, mely
nem az âllamokat, hanem azokon bclul az egyes teriileti alap-

egységeket képviselné. A 3-400 tagû kcpviselôhâz két évre vâlasztva az âllamok âltal minden 200.000 lakô utàn bekiildott
1—1 tagbôl âllana.

A kozoktatâst és a nemzeti kultûrâk âpolâsât és fejlesz-

tését, az egymâs kozti kultûrkapcsolatok kiépitését Kardos
a nemzeti kultûrtestuletekre ruhâzza, melyekre az elemi fok-

nâl magasabb oktatâs is tartozna. A szbvetségi legfelsôbb birôsâg mellett szakbirôsâg is létesiilne; ezek kozé tartozik a
nemzetiségi vegyes dontô birdsâg. Âltalâban Kardos a bfrosâgoknak széles jogkort juttatna. Mivel a kiilpolitika, a honvédelem, a magasabbfokû gazdasâgi politika, kbzlekedésiigy és

vâllalatok mellett mâs speciâlis ugykdrok is a szôvetségre tartoznak, a kozoktatâs a kultûrtestuletekre, az egyes âllamok

hatâskore annyira osszeszorul, mint az USA âllamoké.
Nem hive Kardos a nemzeti autonômiâknak. Azt gondolja,

hogy a fôderâlizâlâs feloldja a nemzeti hatârokat. Ez a nézete
abban is kifejezésre jut, hogy a szdvetséges fôvârosnak Pozsonyt tenné meg, mely négy nemzet, a magyar, osztrâk, cseh,
és szlovâk nyelvteriilet vâlasztôhatârân van.
Kardos egyébként sok részletre kiterjedô tanulmânyânak

fôhibâja, hogy nem magukbôl a térségi viszonyokbôl indul ki,
hanem egy kész nyugati rendszert alkalmaz a dunai viszonyok
rendezésére és hogy nem egy jelenleg alkalmazhatd megoldâst
vet fel, hanem egy bizonytalan jovôbelit, mely a jelenlegi kommunista âllamrendszerek romjaira épûlne fel.
Osszefoglalâs

A dunai problémât az a korûlmény idézi elô, hogy e térségen belûl szâmos egymâssal vetélkedô kis nemzet él. A tdrdk
hôdoltsâg idejéig és az azt kôvetô XVIII. szâzadi nagyméretû
betelepitésekig a kozépsô medence ethnikailag meglehetôsen
egységes volt és az ethnikai hatârok azôta vâltak bizonytala-

nokkâ. A nacionalizmus dontô tényezôre valô emelkedésétôl

és a térség kiilsô erôtényezôktôl valô fenyegetettségétôl kezdve elôtérbe keriiltek azok a torekvések, melyek megoldâst
igyekeztek keresni nemcsak az egyes nemzetek, hanem valamennyi szâmâra.

Mâsfél szâzada annak, hogy politikusok, kôzfrôk, egyéb
szakemberek és gyakran dilettânsok kûlônbôzô nézôpontokbôl, eliitô nemzeti igények szâzszâzalékos kielégitésére a tervezetek egész sorât vetették fel. E szâzad folyamân jelentkezlek az eurôpai integrâlôdâsi torekvések, melyekbôl eddig természetesen csak annyi vaiôsult meg, mint ahogyan a n5aigateurôpai bat âllam laza szôvetkezéssel osszehangolta gazdasâgi
érdekeit. Az eurôpai integrâciô elképzelhetetlen a nagy eurôpai
tâjon belûl, ha az egyes tâjegységek meg nem oldjâk a maguk
kiilôn kérdéseit. Hz kônnyebben mehet egyes tâjegységeken s
kétségteleniil legnehezebb feladat elé van âllitva a kôzépurôpai
térség, melynek centruma a Duna vôlgye s mely tâgithatô

északra a Baiti- és déire az Égei-tengerig, aszerint, amint az
amûgy is erôsen osszetett és ellentétes érdekeket valaminô
formâban osszhangba lehet hozni egymâssal. Mindeniitt Eu-

rôpâban az advalévô geogrâfiai, gazdasâgi és tôrténelmi viszonyoknak megfelelô megoldâsokat kell keresni s csak ha az

osszes feltételek adva vannak, akkor lehet egyâltalân kiutat talâlni. Annyi azonban bizonyosnak lâtszik, hogy a megoldâs
formâja nem hozhatô klviilrôl, valaminô mâsutt esetleg bevâltnak lâtszô formâk alkalmazâsâval.

Jelenleg a dunai rendezés alapfeltételei nincsenek adva,
mert annak ûtjât âllja az érdekeit nemzetek sovinizmusân és

imperiâlista szellemiségén kiviil az orosz nagyhatalom, mely
e térségen belûl a népek szerves osszefogâsât ugyanûgy nem
lâtja szivesen, mint negyedszâzaddal elôbb Hitler Német Birodalma.

Nincsen kedvezô kihatâsa egy olyan sokfelé tervezett eu

rôpai konferenciânak sem, mely a jelenlegi helyzetet akarja
megmereviteni s mintegy a mâsodik vilâghâborùt kôvetô békeszerzôdéseket ùjabb szankciôkkal megerôslteni. Az eurôpai
és azon belûl a kdzépeurôpai problémât csak épitô szellemû
és radikâlis eszkdzoktôl sem visszariadô megoldâssal lehet

idôtâllô tartôssdggal megoldani, uiely az eiirôpai tôrténelmi

népek egész sorânak visszaadja onrendclkezési jogât és magânak a United Nations-nak is erkolcsi alapot nyùjt, ha ezek
a népek egyenlô elbânâst kapnak az afrikai es âzsiai ûj nemzetekkel.
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Nàdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok hâlâs koszonetet mond

Szâsz Béla dr. elôadâsâért, majd felkéri Padânyi-Gtdyâs Jenô
volt magyar orszâggyûlési képviselôt, mint elôre feikért hozzâszôlôt, hogy kiegészîtô elôadâsàt tartsa meg.

Paddnyi-Gulyâs Jenô:

A DUNA-MEDENCE FEDERÂLIS ALAPON VALÔ
INTEGRÂLÔDÂSÂNAK NEMZETKOZI ELÔNYEI
kârpâtalja és a mai MAGYARORSZÂG
SZEMPONTJÂBÔL

Nemzetkozi politikâban a gyakorlati tennivalôk a nemzetkozi helyzet szerint vâltoznak. Ami tegnap lehetetlenség-

nek lâtszott, holnap lehetségessé vâlhatik. Ezért a Dunamedence népeinek jovôje tekintetében elfoglalt âllâspontokat sem
lehet aszerint értékelni, hogy melyik igér vagy kovetel tbbbet.
Senki sem tudhatja elôre, milyen kôriilmények kozt iilhetnek
le a medence népei a târgyalô asztalhoz, hogy a rég vârt tartôs egyesség e tâjon megsziilethessék. Igyekezetunk az legyen,
hogy a kûlônbozô lehetôségekre pozitiv javaslataink dlljanak
készen. Minden âllâspont jogosultsâgât megengedve és respektâlva, a magam részérôl egyetértek az elôadôval abban, hogy a
nemzetkozi viszonyok alakulâsa egy keleteurôpai konferencia
osszehivâsât belâthatô idôn beliil idôszerûvé teheti, s hogy a

Duna-medence népeinek jovôje e konferencia târgysorozatâra
keriil. Hogy az itt élô népek âllâspontjait milyen kormânyok
fogjâk képviselni, azt ma nem tudjuk. Az utolsô félszâzad forgandôsâgai kôzt lâttunk mâr fiiggetlen Szlovâkiât és Horvât-

orszâgot is, de készen kell âllnunk arra, hogy a ma létezô
âllamok lesznek a târgyalôfelek. Erre a konferenciâra idekint
is fel kell késziilniok azoknak, akik a Duna-medencét ismerik

és népeinek igényeit szabadon képviselhetik.
Akik egy készulô Kelet-Eurôpa konferenciât illetô vârakozâsainkat irreâlisnak tartjâk, nem art, ha meggondoljâk, hogy
dr. Kardos Béla jô ti'z évig dolgozott a Teleki Pâl Intézetben
annak az anyagnak az osszeâllitâsân, amelyet az 1938. évi komâromi konferenciân, mint annak egyik résztvevôje, elôterjesztett és amely az ù. n. Elsô Bécsi Dôntéshez vezetett. A ti'z
évi elôkészitô munka egyetlen esztendejében sem volt „reâlis"
eshetôsége egy ilyen konferenciânak. Mint néhai Royall Tyler,
egykori Népszovetségi megbi'zott magyarorszâgi irodâjânak titkâra, azt sem gondolhatta, hogy valamikor ennek az amerikai

gentleman-nek a hazâjâban és mint annak àllampolgâra lesz
alkalma kozgazdasâgi és federâciôs szakértelmének gyumolcsôztetésére. A mi dolgunk sem az, hogy munkânk idôszeru-

ségét vagy felhasznâlâsânak eshetôségeit mérlegeljuk, hanem
az, hogy a nemzetkozi viszonyok egy kedvezô fordulata késziiletleniil ne talâljon benniinket. A trianoni és a yaltai konferenciâkon az érdekelt népek meghallgatâsa nélkûl, alapos elôkészités hijjân, politikai opportunitâsbôl, elsietve hoztak nemzedékekre kihatô kâros dontéseket. Az elkovetkezô Kelet-Eurô-

pa Konferencia lehet az utolsô torténeti alkalom az elkovetett
hibâk korrigâlâsâra és olyan tartôs ùj rend teremtésére, mely
mind az érintett népek, mind az eurôpai kozérdek s egyben
a nemzetkozi biztonsâg és béke szempontjâbôl is kielégi'tô.
Egyetértek az elôadôval abban is, hogy az emlitett szempontokbôl a federâlis alapon valô integrâlôdâs kelet-eurc)pai
kozérdek. Alig képzelhetô olyan jogosult nemzeti aspirâciô,
amely ezzel ellentétben âllana. Soviniszta, mâs népeken hatalmaskodô, emberi jogokat csorbttô, faji terjeszkedést szolgàlo
tûlzott nemzeti aspirâciôknak a mi korunkban mdr jogosultsdga nincs. Az ilyen torekvéseket a haladâs érdekében a mult
lomtârâba kell utasitanunk, mert ezek a nemzeti és nemzetkozi

fejlôdés elôrehaladottabb stâdiumâban tobbé nem alkalmazhatôk. A Duna-medence tùljutott e stâdiumon. Ami a magyar nép
igényeit illeti, a magyarsdg nem keresi boldoguldsdt és élu-

haladâsât egyetlen mâs nép kàrdra, vagy Iidtrdnyàra sem. Tudomâsul veszi a szomszéd népek nemzcti onâliôsâgra irânyulô
igényeit, vagy kivîvott onâllosâgukhoz valô ragaszkodâsukat.
Onérzettel tekint arra a tôrténeti tényrc, hogy az e tdjon ezer
éven dt fenntartott dllamkeretben e népek nyclve, kidtûrâja,
népi ôntudata megmaradhatott és hogy soha a multban nem
kényszerultek olyan sérelmek elviselcscre, mint amilyenekre az ezeréves âllamrend felbomlàsa utân a magyarsâg kényszeriilt.

A magyarsâg telepiilései a Duna-medcnce csaknem minden részén feltatlâlhatôk. Torténelmi teljesi'tményeinek emlékei, gazdasâgi és kultûrâlis kapcsolatai és intézményei az

egész tâjra kiterjedtek. Ezeket a kapcsolatokat csak ûgy tudja
fenntartani, hivatâsât csak ûgy tudja teljesiteni, ha az egész
tdjon szabadon mozoghat, termelhet, kcrcskedhetik, alkothat.
Meggyôzôdésem, hogy a teljes viszonossâg alapjân ugyanez
az érdeke a szomszédnépeknek is. Az egész tâj ôsszefûggô, za-

vartalan kôzlekedése, ârûcseréje, energia gazdâlkodâsa, termelése és védelme a jelenlegi megosztottsâgban nem biztosithaté. Federâciôs integrâlôdâs révén a medence népei egyfor-

mân részeseivé vâlnânak azon elônyôknek, amelyek a nagyobb
gazdasâgi egységekben valô élettel egyûtt jârnak, s amel5'nek
biztositâsa képezi fôcéljât egész Eurôpa integrâlôdâs! folyamatânak is.

A nagyobb egységben valô élet federâlis integrâlôdâs esetében nem ktvdnja az etnikai kiilonbségek elszintelenitését.
Az elmùlt félszâzad tapasztalatai igazoljâk, hogy ez a folyamat
inkâbb a nemzeti âllamokra jellemzô. A Duna-medence fede
râlis integrâlôdâsa nemcsak megôrizné a népi kiilonbségek
szingazdasdgdt, de egyes fakulâsnak induit etnikai szi'nek ùjraélénkiilését is lehetôvé tenné, hogy ezzel is vonzôbbâ, gazdagabbâ alakitsa az életet ezen a tâjon.
Kozos torténelmi élményeik nemcsak arra tennék képessé
a Duna-medence népeit, hogy az eurôpai integrâlôdâs folyamatâba beilleszkedjenek, hanem arra is, hogy azt elô is mozditsâk. Eurôpânak szâmra nézve nagyobb nemzetei még csak
most kezdik elsô kisérleteiket olyan egyûttmûkôdés kialakitâsdra, amelyet a medence népei mdr torténelmi tapasztalataik

alapjân ismernek s e teljesîtményeik emléke egyike az ôket
ôsztonosen osszekotô kapcsoknak. Az izlâm hôditâsa elleni
védekezés a XVI. szâzadban nemcsak egy tâborban talâlta
ezeket a népeket, de részben elôidczôje is volt annak, ahogy a
tâj etnikai osszetétele kialakult. A XVIII. szâzad szabadsâgharcaiban magyar, ncmet, szlovâk, rutén és roman kurucuk
egyûtt kiizdottek az elnyomâs ellen. Azok a nj'elvi, kozigazgatâsi, vâmpolitikai, pénziigyi, védelmi és alkotmânyjogi prob-

lémâk, amelyek megoldâsa irànyâban Eurôpa most teszi csak
az elsô ôvatos lépéseket, a Duna-medence népei szâmâra nem

jelentenének ùj problémâkat, sot sok tekintetben kielégitô
megoldâsaik is még eleven emlékezetiikben élnek. Hogy hibâk is torténtek a mûltban, azt senki sem tagadja. De a nemzetek kozti versenyben — akârcsak az Olympiâszon — nem a
rossz ugrâsok, hanem a csûcsteljesitmények alapjân osztjâk
ki a babérkoszorût. Hosszû torténelme jô korszakaiban a Dunamedence a gazdasàgi jôlétnek és a kultûrâlis virâgzàsnak, a

békének és biztonsâgnak olyan példàit tudta felmutatni, amelyeknek biztatôan és buzdftôan kell hatniuk hasonlô teljesltmények kivivâsâra. Az az ûj târsadalmi és gazdasàgi rend, amelyet az ideolôgiailag két részre szakadt vilâg népei keresnek,
lehet hogy azokbôl a keserves tanulsâgokbôl és tapasztalatokbôl formâlôdik ki, amelyek a dunamenti népeknek jutottak
osztâlyrészriil. Szemben azok véleményével, akik a medence
problémâinak megoldâsât egy Egyesiilt Eurôpâtôl vârjâk és
status quo-ik védelmében a megoldâst is arra az idôre kivânnâk halasztani, mfg Eurôpa politikailag integrâlôdik, vonzôbbnak tûnik az a lelietôség, hogy a medence népei hâzi ûgyeiket
egymâskozt elrendezve, mint regionâlis egység csatlakozzanak és mutassanak jô példât egész Eurôpânak, amelynek egj^ségesitése az utôbbi idôben amûgy is mintha tétovâbban folyna. Kérdés, hogy a nagy kezdeményezôk — Coudenhove-Kalerghi, Schuman, Monet, Spaak — utân jônnek-e ùj erôk, akik
az ô szerepiiket âtvegyék. A sorscsapâsok kozt megedzett duna-medencei népek példâja ùj lendùletet adhatna egész Eurô
pa integrâlôdâsânak is.

Sok jel mutât arra, hogy e tâj âldott erôi, amelyek oly
hôségben sarjasztottâk a szenteket, hitvallô prédikâtorokat,

irôkat, kôltôket s a sze-Uerni élet mindeiiucmû kivdlôsâgait, ùj

teljesîtményekre fesziilnek, s ncmcsak gazdasâgi és politikai,
de ideolôgiai szempontbôl is gazdagi'tani fogjàk tôrténelmi
korszakvâltâsban vajûdô vilâgunkat. Krisztus tanitâsai itt egy
évezrede vertek gyôkeret s minden itt élô ncp kdvetôjévé vâlt
e tanitâsoknak. Nagy hiba volna alabecsLilni ennek jelentôsé-

gét. A tâj hegy- és vizrajzi, klimatolôgiai es geopolitikai egysége
mellett a kultûrâlis ôsszefuggcsek is vilâgosan kiolvashatôk

és ezek az ôsszefiiggések nem lazultak azon szellemi harcok
âltal, amelyek Krisztus tani'tâsainak a sztizadok folyamân egymâstôl eltérô interpretâlâsa folytân âlltak elô. Az sem véletlen, hogy a krisztianizâlôdâs az utobbi emberoltôben oly
intenziv egységtôrekvésekben is jelentkezett s idôben annyival megelôzte napjaink ôkumenikus mozgalmait. A jelek arra
mutatnak, hogy a Krisztus tanitâsai irânti érdeklôdés elmélyiilt s minden ellenkezô igyekezet ellenére kapcsolatot talâlt
azokkal a szellemi âramlatokkal, amelyek korunk példâtlan tu-

domânyos felfedezéseit rég ôhajtott harmôniâba igyekeznek
foglalni a krisztusi alapigazsâgokkal. Pierre Teilhard de Char
din konyveit egyforma érdeklôdéssel olvassa a pârizsi és a
budapesti haladô gondolkozâsti ifjùsâg. Ha sikerûlne a medence népeinek szellemi életét egyiittesen hozzâhangolni „az
ûj idôk dalaihoz", ha ezek az ûj dalok végre szabadon elhan-

gozhatnak a Kârpâtok alatt, olyan tij munka pezsdiilhet fel,
olyan tij élet indulhat a medencében, amilyen tôrténelme legszebb lapjaival vetekedhetik. Mindez el sem képzelhetô az
egész tâj integrâlôdâsa nélkiil. A tâj hivatâsa, funkciôja, —

egyebek kozt — ennek a pezsdiilô szellemi életnek a kialakitâsa. Funkciôjât csak Isten adta egységében lâthatja el.

Visszatérve a gyakorlati politikai kérdésekre, rendkiviil
fontosnak lâtszik, hogy a Duna-medence lederâlis alapon valô
integrâlôdâsânak nemzetkozi elônyeit a jelenleg szembenâllô
nyugati és keleti hatalmak vezetôi belâssâk. Amilyen sajnâlatos és veszélyes volna, ha a nyugati hatalmak Oroszorszâg
agressziv szândékai ellen Németorszâg fokozatos felfegjrverzésével, vagy akârmilyen eurôpai katonai szervezettel klvânnânak csak védekezni; illetve ha a maga biztonsâgât féltô Orosz

orszâg megnyugtatâsâra Eurôpa mai megosztottsâgâba bele-

njoigodnânak s a jelenlegi érdekszféi^àk status quojàt egy kôlcsônos megnemtâmadâsi szerzôdéssel szentesîtenék; ugyan-

oly sajnâlatos és veszél3'es volna Oroszorszâg részérôl fel nem
ismerni egy federâlis alapon intégrait s Ausztria mintâjâra
semleges Duna-medencének orosz biztonsâgi szempontbôl is
nyilvânvalô elônyeit. A harmincas évek Cordon Sanitaire
gondolata ma is konstrukti'v és célszerû. Bizonyitja ezt, hogy
azôta Eden, Macmillan, Gaitskel, Bevan, Ketznan, Rapacky,
Mdlnàsi etc. "plan"-ek vâltozataiban keltett tobb vagy kevesebb nemzetkozi figyelmet. Egy onâllô, semleges zona a germân és szlâv erôk kozott minden jbvobeli konfliktus lehetô-

ségét olyan minimumra redukâlja, amilj'en sem fegyverkezéssel, sem ârtatlan népek boldogtalansàga
kôvetkezoleg bârmikor kirobbanô elégedetlensége — ârdn nem hiztos'ithatô.
Nyugtalam'tô jelei lâtszanak e kardinâlis kérdés mindkét oldalon valô félreértésének,

szâmftâson

ki'viil

hagyâsânak.

George F. Kennan professzor és az Egyesiilt Âllamok volt kiiliigyminisztere, Dean Acheson ismételten és joggal siirgettek
tôbb képzelôerôt a nyugati kuliigyi hivatalok részérôl, de ôk
maguk még nem jutottak el javaslataikban egy intégrait Kôzépeurôpânak, mint egyensiilyozô erônek mérlegeléséig. E sajnos és veszélyes helyzet gyokereit a kellô felvilâgosftàs hiânyâban lâtjuk s ezért nem ismerunk fontosabb és siirgôsebb
tennivalôt, mint az illetékes tén^'ezôk felvilâgosi'tâsât. A jelen

legi helyzetben ennek a felvilâgosftô munkânak oroszlànrésze
a kormânytôl fiiggetlen szei^vezetekre hârul. Ez a nyilvânos
eszmecsere is ezt a célt szolgâlja. Az itt elhangzott megâllapitâsokat és javaslatokat minden rendelkezésre allô eszkôzzel
illetékes tényezôk tudomâsâra kell hozniink és tâmogatâsâra

megfelelô kozvéleményt kialaki'tanunk. Ez a feladat, kôrulményeink kôzt, rendkiviil nehéz, de nem reménytelen. Ami az
amerikai adôfizetôket illeti, ezek korében alighancm megértésre talâlhatunk, ha sikertil bebizonyi'tanunk, hogy a mienktôl eltérô minden egyéb megoldâs tovâbbi pénz- és vérâldozatba keriilhet. A vilàgbéke és a nemzetkozi biztonsâg eiirôpai
zàloga egy intégrait, semleges kozépkeletenrôpai ûj rend. Ela

az itt élô népek erôiket federâlis megegyezések alapjân egyeslthetik, maguk gondoskodnak arrôl, hogy akâr keletrôl, akâr
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nyugatrôl fenyegetô agressziôs tervek, azok nyilvânvalô kockâzatossâga miatt, végrehajtâsra ne kerulhessenek.
Szerettem volna, ha az elôadottakat Kârpâtalja szempontjâbôl, amiak egyik leghivatottab képviselôje, Hokky Kâroly
egykori prâgai szenâtor teszi vizsgâlat târgyàvâ. Mivel ôt magas kora és ezzel jârô erôbeli âllapota akadâlj'ozzâk, magam
adom itt elô, hogy mindaz, ami egy federâlis integrâlôdâst Magyarorszâg népe szâmâra vonzôvà tesz, fokozottan érvényes a
Kârpâtaljâra. Az itt élô népek az onellâtcis es onvcdelem lehetôségeitôl magukat reményteleniil tâvol érezvén Kozépkelet-

Eurôpâhoz kivânnak tartozni, mint a dunamedencei gazdasâgi és kultûrkôzosség integrâns rcsze es ûgy, amint az utolsô
ezer évben mindaddig tartoztak, ami'g felhàboritô igazsâgtalansâgok eseteivel sajnosan gazdag mai korunkban is példâtlan
lelkiismeretlenséggel, megkérdezésiik nclkul és tiltakozâsuk ellenére dobtâk ôket oda egy szâmukra teljesen idegen érdekszférâba. Hokky szenâtor élô koronatanùja mindannak, ami
Kârpâtaljân az utôbbi hâromnegyed szâzadban tôrtént és az
ott élô népek igényeinek képviseletére nézve illetékessége minden vitân felul allô. "Ruthenia, Spearhead toward the West"
cimen nemrég megjelent mûvét e hozzâszôlâsom fùggeléke-

ként helyezem a jelen târgyalâsok asztalâra.
Azzal szeretném zâmi, hogy hozzâszôlâsomat, mint Kârpâtalja szûlôtte és neveltje terjesztettem elô, mint amerikai
âllampolgâr, aki a sziilôhazâja irânti hûséget naturalizâlâsakor
fogadott hazâjâra is kiterjesztette; mint a 'Studies for a New
Central Europe" Szerkesztô Bizottsâgânak elnôke s mint a budai vâlasztô kerûletnek néhai Teleki Pàl, a német haderônek

Magyarorszâgon âtvonulâsa elôestéjén tragikusan elhunyt miniszterelnôke listâjân megvâlasztott orszâggyûlési képviselôje,
aki manddtumât mindaddig lelkiismereti kotelezettségként
hordozza, amtg azt ugyanolyan szabadon vissza nem adhatja,
mint ahogyan elvâllalta.
FORRÂSMTJNKÂK

Ch.. Hokky: "Ruthenia, spearliead toward tlie West"

Dr. Mâlnâsi Ôdôn: „A hazai Magyarorszdf? mai kovetelései.
Karâly Kelemen OFM:
Magyarorszâgon ' '.
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"Studios for a New Contrai Europe" (1-3 szdmai)
„Elsd tonnivalok a Karpatmedence gazdasâgi egj'ségének helyre-

âllîtâsâra" (a „Mag.var Mérudkdk és Épitészok Vilâgszovetsége " 1958—39 elndki jelontésébol).
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TOVÂBBI HOZZÂSZÔLÂSOK
Nâdas Jànos dr. tanâcskozàsi elnok hâlâs koszonetet mond

Paddnyi-Gulyâs Jenô értékes kiegészi'tô elôadâsâért, majd a
tovâbbi hozzâszôlôkat kéri fel észrevételeik megtételére.

Gyékényesi Gy. Lâszlô:
FEDERÂCIÔS GONDOLAT ÉS MAGYAR LÉT

ci'mii felszôlalâsâban a kovetkezô gondolatokat fejti ki:
A tôrténelem a torténések lâncolata a tôrekvések értéke-

lésében. Ez a meghatârozâs annyit jelent, hogy a tôrténelem
ellentmondàsait kiilon-kulon sem az eseményekben, sem a tôrekvésekben megérteni és megmagyarâzni nem lehetséges, csak
szintézisiikben.

Ha e megâllapîtâst kiindulô feltételûl elfogadjuk, akkor
a tôrekvések értelmességének és helyénvalôsâgânak mâs bizonysâga nincs, csak a szukségképpen bekovetkezô lét és
fejlôdés.
Ebben a tekintetben kivânom tehât vizsgâlat târgyâvâ tenni
a jelenben sûlyos vâlsâgot élô magyar tôrténelmi egzisztencia
megmentésére és megtartâsâra irànyulô emigrâciôs politikai
erôfeszitéseket.

Ezek az erôfeszitések àltalâban két irànyban haladnak.
A konzervativ erôk a nemzeti hagyomânyok és tôrténelmi jogfolytonossâg fegyvertârâbôl folszerelve kiizdenek a keresztény
civilizâciôban bevâlt nemzeti orszâglâsért, âllamisâgért.
A progressziv erôk hajlandôk feladni a keresztény nemzeti

létformât s abban a magyar elsôszulôttség természeti jogât,

hogy annak helyébe a federâciôs gondolât alapjân egy szekularizâlt és komplex âllami és târsadalmi rendet âlh'tsanak. Az ùj
âllamképletre nézve azonban kulônbbzôk az elképzelések. A
mérsékelt irânyzat elegendônek tartanâ az zizonos tôrténelmû
népiségeink és néptârsaink federâciôba szervezését. A kôzép
âllâspontja az, hogy ezen tùlmenôen a kbzcp-kelet-eurôpai térségben kiilon tôrténelmû, de kozvetlen néptârsainkkal konl'oderâciéba is lépjûnk. A legradikâlisabb nézet azonban azt kivânja, hogy tekintet nélkiil a torténelmi hatârokra, a népek ôn-

rendelkezési joga alapjân megvont ùj hatârokkal, maradék nélkiili konfoderâciô jôjjon létre.
Az âthidalhatatlan kettôs torekvés mérlegeléséhez és megitéléséhez elengedhetetlen elôfeltétel a helyzetre valô vilâgos
râlâtâs és az abbôl szârmazô egyértelmû kovetkeztetés levo-

Lâssuk elôszôr talân a helyzet alakulâsât a torténelmi
jogfolytonossâg frontjân, az utôbbi szâz évben.
Kossuth Lajos szerint az 1867-es kiegyezésben a kozponti

fôhatalom megoszlâsâbôl megszûnt a magyar âllam. Az 1920as trianoni békeszerzôdésben mâr szemûnk lâttâra veszett el

az orszâg. Az 1946-os pârizsi békeszerzôdésben pedig — bârmennyire is ragaszkodunk illùziôinkhoz — gyokeresen végét
vetették nemzeti létformânknak.

Keresztény torténelmi egzisztenciânk ellen elkovetett ezen
merénylet-sorozat utân azonban akkor még megmaradt végsô
reménységiil a magyar nép szubsztanciâja. Az az ôserô, amely
megûjùlâsra, kibontakozâsra vâltozâsok esetén még mindig
kész.

Sajnos, de az 1956-os felkelésûnk és kegyetlen letiportatâsunk kôvetkezményeként ez a népi âllag is veszendônek induit.
Szinte ùgy tûnik, mintha nemzeti létûnk, népi életûnk fo-

kozatosan a torténelmi és emberi jogok szférâjâba szublimâlôdnék, mert fenntartott jogaink a valô-élet rovâsâra az utolsô
szâz évben olyan példâtlan gyarapodâst mutatnak, mely minden jogbajnoki képzeletet felûlmûl.
Ez tehât a valô helyzet a torténelmi jogfolytonossâg front
jân, amely ellen lehet elvakultsâggal és térftô dlihvel csapkodni, de az mitsem vâltoztat a tényeken.

Vegyiik szemiigyre mârmost a népiségi erôk és tôrekvések
helyzet-képének évszâzados kialakulâsât.
Nemzeti târsadalmunk tôrténelmi kialakulâsa a korai idôktôl kezdve a tôbbnépiség (kultûrpluralizmus) jegyében folyt
le. A rendi târsadalom nyolc és félévszâzados âllamgyakorlalâban ez az egyébként természetes adottsâg zavart nem okozott, mert az âllami és târsadalmi rend filozôfiâjâban és felépîtésében a népiségi kultùrjellegnek ôsszetevô szerepe nem
volt.

A francia forradalom azonban népfelség eszméjével és pol-

gâri liberalizmusâval egyszerre két vonalon is erjedésnek inditotta a népi vâgyakat. A vâgyak tehât kétirânyû torekvéseket
is szûltek: a népiség nemzeti igényeket, a kôznép pedig târsa
dalmi igényeket tâmasztott. Az évezredes keresztény nacionalizmus helyébe lépô ûjsiitetû sovinizmus a XIX. szâzadban élenjârô eszmévé nôtte ki magât s hatâsa alatt târsnépeink és népiségeink sem elégedtek meg tobbé az egyéni szabadsâggal és
boldogulâssal egy nemzeti târsadalomban, hanem a politikailag iskolâzatlan és a nyugati eszme alkalmazhatatlansâgât nem
lâtô értelmiségiiktôl vezettetve kulon-kiilôn nemzeti létre tôrtek.

A kellô politikai érzéket nélkiilozô és mindenâron objektiv
szakkutatâs e kérdésben âltalâban két naiv ellenérvvel argu
mentai; elôszôr azzal, hogy népiségeink ûjkori szabadsâgharcaink sorân bizonyos lojalitâst mutattak, mâsodszor pedig
azzal, népiségeink rokonszenvét szâmitâsbavéve nincs megfelelôbb megoldâs, mint a teljesen egyenlô feltételek mellett létesitendô federâciô, vagy konfôderâciô.
Nos, ami az elsô âllitâst illeti, a részbeni kozos kiizdel-

mek csakugyan tôrténelmi tények, de azokban a lojalitâsnak

csak igen mérsékelt, a pozitiv politikai elirânyozôdâsnak pedig
semmi szerepe nem volt s hogy a fô motlvâlô tényezô inkâbb a
kôzôs ellenzékiség negativumâban keresendô, az kiolvashatô

népiségeink kovetkezetes tôrténelmi magatartâsâbôl.
A federâciôs megoldâs tûlzottan optimisztikus szemléleté-

rôl és mâs lehetôségek elejtésérôl pedig rôgton megâllaplthatô,
hogy ezek a tervezgetések figyelmen kiviil hagyjâk a mindenkori tôrténelmi helyzet alkalomszerûségét! Irreâlis meghatott-

sâgtôl vezettetve, vajon lehet-e kérdcsessc tenni, hogy hatalomképzôdéseknél ez az alkalomszerûscg a tdrtcnelem sorân mindig tôbb formâlô erôt jelentett a tervczéscknél? S nem ennek
az alkalomszerûségnek a felismcrésc a legbiztosabb jele a politikai éleslâtâsnak és talpraesettségnek?
A federâciôs szâmitâsoknak ugyancsak fatâlis tévedése,
hogy nemcsak formai és berendezcsc, de alapjai is tervezettek.
Kiindulâsul ugyanis nem a meglévdt hasznâljâk fel. Még kblcsônos rokonszenv és kôzeledni viigA'âs csctén is nehéz elképzelni pl., hogy a csehek, românok és szcrbck az utôdâllamokban elfoglalt kivâltsâgos helyzetiiket (âllamalkotô nép) csakùgy egykônnyen felcserélnék egy kdlcsdnos federâciôs tagsâggal! De a kôzelmùlt példâi nyomân szâmolnunk kell azzai is,
hogy a jelen helyzetben einyomâst szenvedô horvâtok és szlovâkok sem igen kapva-kapnânak a federâciôs gondolât utân, ha

fiiggetlen âllamisâgra tehetnének szert. Népiségeink és néptârsaink sovinizmusa tehât még tûlsâgosan élénk ahhoz, hogy
a tôbb-népiségû tôrténelmi egzisztencia magasabb érdekvilâgât

megértsék és kiilôn-vâgyaik fôlé a kôzôs tôrekvéseket sugalmazô, ôsszetett megmaradâs céljât kitûzzék.

A federâciôs gondolatot tehât éppenùgy a kezdeményezô
magyarsâgnak kellene megint megérteni és elfogadtatni a népiségekkel, amint azt a nemzeti gondolattal tette tôrténelmi
mûltja sorân s az ugyanannyi kiizdelembe és âldozatba keriilne, mint ezeresztendôs nemzetszervezô hivatâsânak teljesitése!

Hogy a federâciôs gondolatnak mégis lehet jôvôje, kizârôlagosan nem tagadhatô. De ez a jôvô, amint vâzoltam, nem
olvadozô ôlelkezés, hanem kemény, kiizdelmes feladat! Ha a
gépmûipari civilizâciô fejlôdése nagyobb életkereteket fog kôvetelni, ellenâllni annak ûgysem lehet, legalcibbis nem sokâig.
De a fejlôdés egyetlen lépésének sem lehet elôzménye légiires
térbe valô tervezés, hanem csak az elkiilônithetetlen alapokon
jelentkezô és kényszen'tô egymâsra-utaltsâg.

Tudomânyos szakvéleményként hallhatjuk, hogy egy fede
râciôs hatalmi egzisztencia talpraâllftâsâhoz és elinditâsâhoz
az érdekkôzôsség és a potenciâlis szervezô hatalom nélkiilôzhetetlen reâlpolitikai elôfeltételek. Ez az âlh'tâs valôszinûen
hangzik. Ha azonban a megkôvetelt hatalom alkalomszerûen

térségen ktvulL akkor az is valôszinû, hogy az nem potenciâlis,
mert térségi ùjrarendezést csak a fennâllô status quo hatalmi
és jogi sérelmezettje lât sziikségesnek.
Mârmost, ha a fennâllô hatalmi konstellâciô élvezôje is
térségen kiviili hatalom, s a természetes fejlôdés a vâltozâs
tovâbbi elhalasztâsât nem tûrné, téridegen hatalmi érdekek
cserélôdése mitsem segitene a térbeli vâgyak és torekvések
alârendelt helyzetén. Gondoljunk csak szâzadunk gyors vâltozâsokat pergetô torténelmére s térségunkben a francia, német, majd szovjet vetélkedések kihatâsaira, hogy minden illûziônktôl végleg megszabaduljunk. E merôben ellentétes vâltozâsok kôzepette ugyanis volt valami egyazon vâltozatlan s
ez a térbeli érdekek semmibevevése volt. Nem valôszinû tehât

az sem, hogy a vâzolt hatalmi viszonylat természetében lényeges kiilonbséget jelentene az amerikai érdekek térségiinkbe
nyomulâsa. Sokan elônynek tudjâk a foldrajzi tâvolsâgot, bar
ez a kôlcsonos és kozvetlen biztonsâgot illuzôrikussâ teszi, de
talân még nagyob handi-cap-je az a telj es értetlenség, amelyet
az amerikai gondolkodâs térségunk létformâival és fejlôdési
ûtemével szemben tanusit.

Tanâcsoljâk, hogy az amerikai pragmatizmusnak megfelelôen szolgâljunk megfoghatô, gyakorlati példâval. Lehet, hogj'
az amerikaiak kitûnôen értik a példât, de vajon mi, akiknek
hûsâba vâg a kérdés, szemet hunyhatunk-e nj'ilvânvalô alkalmazhatatlansâga felett. Hiszen ugyanezen szakvélemény statisztikai adatai szerint Svâjc népiségi viszonylatânak arânyszâmai egy évszâzada nem vâltoztak. A szociolôgiai kutatâs vâlasza e jelenségre az, hogy Svâjc népiségei a civilizâlôdâs folyamatânak ugyanazon szakaszaiban tartanak, az azonos életigény
és életszinvonal elejét veszi minden erô-eltolôdâsnak s igy
az egyensùly biztositva van. Lehet-e azonban mindezt elmondani a mi térségunkrôl, a magunk és néptârsaink érdekszférâjârôl? Evidens, hogy nem! Ellenben ôstapasztalatok bizonyitjâk nekûnk, hogy a megmaradâs igéretével magâbanfoglalô
térbeli egzisztenciât csak a térbôl kinovô hatalom teremthet,
mert tôrténelmet formâlô érdekkôzosség mindig az érintett
helyi erôk egyûtthatâsâbôl keletkezik. Beszédes példâk erre a
tôrténelmi Magyarorszâg és a torténelmi Lengyelorszâg. Torté-

nelmi tâvlatban szemlélve mindkét kcrcsztény civilizâciôs képzôdmény korai erôfeszitcseket tett a federi'iciôs gondolât szol-

gâlatâban. Az elôbbi az Ârpâdok es Anjouk, az utôbbi pedig
a Jagellôk vezetése alatt.

Analizisem végsô mozzanatâul fuldoklô ncmzeti emigrâciônk szalmaszâlât, a Dedk Ferenc-\ civet idézem:

csak az

veszett el szâmunkra, amirôl magunk mondtunk le. A soha
el nem szalasztott idézési alkalmak e kdzhelyét talân akkor

jellemzem a legtalâlôbban, ha az clvi balfogâs iskolapéldàjâul
âllitom magunk elé. LIgy gondolom ugyanis, hogy a haza bolcse
csodâlkoznék azon a legjobban, hogyan lett egy kézenfekvô
helyzetben és megfoghatô jogviszonylattal szemben tett megâllapîtâsâbôl a magyar illûziô mindennapi tâplâléka. Mert
reâlpolitikai értelmét Deâk elvi kijelentésének mâsként megfelelni nem is lehet, csak ha arra a konkrét jogviszonylatra vo-

natkoztatjuk, mely a magyar nemzet és a Habsburg-dinasztia
kôzôtt az adott tôrténelmi pillanatban fennâllott. Nemzetiink
mai sérelmei azonban minden jogviszonylaton kiviil vannak, s
nemzetkôzi jogrôl beszélni manapsâg vagy nalvsâg, vagy cinizmus.

De a rideg valôsâg alapjân kényszerulunk azon ténynek meglâtâsâra is, hogy a federàciôs létesftmény elôfeltételéul megjelolt potenciâlis hatalom akkor a legmegfelelôbb, ha a legkevesebb erôszak alkalmazâsâra szorul.

Mârmost> ha kon-

kliiziôképen feltesszûk a kérdést, hogy mi tehât a teendô a
magyar lét helyreâllftâsât célzô emigrâciôs torekvésekben és
munkâban, akkor azt roviden igy foglalhatjuk ossze: a gotidolkodôk âllitsanak fel irânyelveket, a szakértôk dolgozzanak
ki gyakorlati alternativâkat, de a politikusok mindenképen
ûgy készùljenek fel, hogy az esetleges tôrténelmi alkalmakat a
magyar lét javâra feltétleniil és maximâlisan kiaknàzhassâk!!

Kossânyi Jôzsef:
1956

ALAPJÂN

Nem ért egyet Kardos Talbot Bélâval. Az a meggyôzôdése,
hogy egy népet, amely ezer éven ât megâllta helyét tôrôkkel,
tatârral, némettel szemben: nem lehet pillanatnyi adottsâgok

szemiivegén ât nézni, szâmadatok alapjàn megi'télni, mert ezek
az adottsâgok és adatok nem mutatjâk meg azt a géniuszt,
amely a szâmbelileg kicsi népet is naggyâ tette a multban és
naggyâ teheti a jovôben is. A magyar nép az 1956-os szabadsâgharccal ûjbôl megmutatta a maga nagysdgàt és tôrténelmi
elhivatottsâgât. Ha a vilâg akkor megértette volna, segîtségére
sietett volna; kétségtclenùl gyôzôtt volna. De a kozôny, a meg
nem értés megbuktatta. Nekunk ezt a tényt kell tudatosita-

nunk ncmcsak onmagunkban, de a vilâg sorsânak intézdiben
is. Tisztâban van a fcnnforgô nehézségekkel, megitélése szerint
azonban ezek a nehézségek nem jogosithatnak fel benniânkel
arra, hogy bârmilyen vonalkozâsban engedményeket tegyiink.
Nekiânk nem szabad Belgrâd, Bées szemszôgébôl vizsgâlni az
eseményeket, hanem Budapest orok magyar hivatâstudatâval
kell meglâtnunk a reânk vârô feladatokat. Nekunk 1956 alap
jàn kell leulniink a târgyalô asztalhoz s megegyeznunk a Dunamedencében veliink sorskôzôsségben élô szomszéd népekkel.

Nâvori A. Kornél

dr.:

A JÔL FELKÉSZULT DIAGNOSZTA KÔRJÔSLATA

Az ÔRÔK MAGYAR NEMZET létkérdését mi nem tudjuk
sem eldonteni, sem létezô, vagy elôre nem lâthatô veszedelmek
ellen bebiztositani. Viszont mint a jôl felkészïdt diagnosztâk
modem laboratôriumi és fizikai segédeszkozok igénybevételével, bizonyos kôrjôslatot mi is âllithatunk fel s megkisérelhetjiik a beteg megmentését.
Alapos onvizsgâlat utân, azt hiszem, mindannyian hajlandôk lesziink bevallani. hogy bizonyos rogeszméket orokoltiink,
vagy fejlesztettiink ki magunkban életunk sorân. Vannak, akik

azt hiszik, hogy a magyarsâg megmentésére csak egyetlenegy
ût johet szâmitâsba, mâsok meg hajlandôk kompromisszumokra is. Viszont bârmelyik tâborba tartozik az illetô, a tehetetlenség emészti lelkét, mert tudja, hogy a magyar nemzet jovôjét eleddig a legcsekélyebb mértékben sem sikerlilt befolyâsolnia senkinek, még akkor sem, ha otthon a bôrton penésze
ette a testét, vagy a barrikâdokon ontotta vérét.

A sorskutatô ôrâk magânyâban be kcll vallanunk, hogy

energiânkat aligha vesztegettiik feleslegesebben, mint âlmok
kergetésében.

A hazâjâtôl megfosztott magyarsâg ugyanis rcmulettel tapasztalja a kôvetkezôket:
1. a magyarsâg Ictszâma csokken a hatârokon beliil.
2. a kisebbségben élô magyarsâg a szisztcmatikus beolvasztâs és az eltiintetés orszâgùtjân halad.
3. a szabad fôldôn élô magyarsâg gulliveri léptekkel siel
a befogadô nemzetben valô felolvadcis fclé.
Csak vâzlatosan szeretnék foglalkozni a hârom ponttal.
Egy: — A jelenlegi kormâny âltal hozott abortusz rendelet
és a nemzetet tizedelô „kocsi vagy kicsi" 1ilozôfia eredete talân
a kôvetkezôkben foglalhatô ôssze:
a) két évtized târsadalmi rémûlete és kilâtâstalansâga.

b) a magyar nép gazdasâgi alaptényczôinek politikai âtrendezése és az ebbôl eredô bizonytalansâg bénitô ereje.
c) az demi nemzetfenntartô célok elvetése, vagy alârendelt szerepe.

Kettô: — Anélkul, hogy a Magyar Talâlkozôn elhangzott
megdôbbentô elôadâsok részleteibe mennék, vagy az Idônkint

felbukkanô hiradâsokat idézném- mindnyâjunk elôtt ismeretes, hogy egy ôsszeegyeztetettnek mutatkozô mesteri terv alap-

jân a sztalini mondâs — vagy szoszerint, vagy âtformâlt alakban, az elcsatolt teriileteken — a magyar kérdést vagon kérdéssé teszi. Az aztân teljesen mellékes, hogy a vagonokkal szâllîtott magyarsâg Szibériâban, Dobrudzsâban, Bukarestben,
vagy akâr mâs helységben vagy orszâgban eszmél râ, hogy nemzeti kôzôsségébôl kiszakitva vagy kihalâs vagy elnemzetlenedés
ùtjân csakûgy elveszett a nemzet szâmâra, mint a XVI. szâzad

folyamân a magyar gyerekekbôl navel t janicsâr, vagy az otthonâbôl, népe kôzôsségébôl eihurcolt magyar gâlyarab.
A magyar kisebbségek alacsonyabb kulturm'vôba valô szoritâsa pedig a mâsik, kegyetlenség nélkiili môdja a felszâmolâsnak. Nyiivânvalô, hogy a reménytvesztett magyar sziilô inkâbb român, ruszin, szlovâk és szerb iskolâba adja gyermekéti

mivel egyéb modja a szerencsétlen utôdnak mûvelôdésre ninEz a kettôs recept tokcletes eredményekkel kecsegteti a
kommunizmus âlarcâban tetszelgô kiilonféle nacionalista terveket.

Hârom: — Nyugaton, de kiilônôsen Amerikâban, a népek
olvasztô tégelyében. nemcsak a magyar, hanem minden mâs
nâciô is ugyanarra a sorsra jut: gyermekeibôl akâr akarja,
akâr nem, egy-két gencrâciôn belûl ôntudatlan, talân még eredeti nevét viselô, de fajtâjâval mâr alig azonosîthatô s a ma
gyar nyelvet alig értô âtlagos amerikai polgâr lesz. Az ismerl
gazdasâgi vonzôcrô, a nemzet dynamizmusa az ûjabb generâ-

ciôkat egyszerûen elnyeli. Éi^velés nélkiil is kétségtelen, hogy
ezek a generâciôk szlvesebben tartoznak egy forràsaiban szinte kimerithetetlen vilâghatalomhoz, mint egy szenvedô, gaz
dasâgi életében, kultûrâjâban és civilizâciôjâban megnyomori'tott kis nemzethez.

Nyilvânvalô, hogy a helyzet kiértékelése eddig csak lehangoltsâgot hozhatott mindannyiunkra. De ahogy a sûlyos beteg
kôrtôrténetének a megvizsgâlâsânâl, ùgy itt sem lehet egy
szerûen azt mondani, hogy az eset reménytelen, mert amtg az
élet jelei feltalâlhatôk, addig a reményt feladni nem lehet.
Illùziok kergetése helyett a kûlfôldon élô magyarsâgnak
elsôsorban is be kell lâtnia, hogy a magyar jovôt nem kivulrôl,
hanem csakis beliilrôl lehet majd megoldani.

A kûlfôldon élô magyarsâg feladata csak a magyar nép
onrendelkezési jogânak sûrgetésére és a magyar nép elvitathatatlan érdekei képviseletére szoritkozhatik. Minden egyéb igyekezet csak sûket fûlekre talâl, s ami még rosszabb, bizalmatlansâgot ébreszt a nemzetkôzi sakkjâték mestereiben.
Mindannyiunk elôtt ismeretes, hogy a mal vilâg két nagyhatalmi érdekszférâba tartozik, amelynek hatârai nincsenek
pontosan megvonva. Az u. n. kôzômbos, vagy „harmadik" hatalmi tômôrûlés, bârmennyire tiltakoznak is ellene, a két nagy-

hatalmi csoportosulâs fûggvénye. Az ùgynevezett kapitalista
lômb és a kommunista gazdasâgi érdekvilâg kozôtt rendszeres
ârû- és anyagcserék és pénzûgyi tranzakciôk folynak, amikrôl

a neutrâlis orszâgok szei-vei és a neutrâlis zâszlok alatt hajôzô
kereskedelmi flottâk tulajdonosai ritkân szâmolnak be. De
kôzismert, hogy nemcsak a nyugati hi'radâs szcrvci, hanem a
vâdaskodô kommunista partnerek szôcsbvei is, néha-napjân
megfeledkeznek magukrôl s a vilag tudtâra adjâk, hogy pl.
nemcsak az orosz kommunista kormany kot billiô dollâros

kereskedelmi szerzôdéseket a nyugattal, hanem pl. Hong Kongon keresztiil a mùlt évben a ki'nai kommunislâk is 480 milliô
dollar értékkû nyugati ârucikket kaptak. Ma mâr senki elôtt
sem titok, hogy Vietnamban nyugati ercdctû hadfelszereléssel lônek az amerikai fiûkra, mint ahogy jôl tudjuk, hogy a
mult hâborùban a nemzetkozi tôkc âltal gyârtott svéd fegyvereket mind a németek, mind a szovjct oroszok sikerrel hasznâltâk.

Az elôbbiekbôl kovetkezik, hogy a nagy szinjâték rendezôi
minden eszkôzt felhasznâlnak, hogy a jelenlegi hâborùs drâma
alapkellékei megtalâlhassâk ûtirânyukat a globâlis viszonyoknak megfelelôen.

Az esetleges kctkedôk kielégftcscrc es az àltalam kifejezettek indirekt igazolâsâra Mr. Alvin Bentley kongresszusi képviselô 1966. oktôber 22-én, Detroitban az 1956-os magyar sza-

badsâgharc tizedik évfordulôjân elmondott beszédét idézem.
Az elhangzottakbôl a kovetkezôk surithctôk ossze:

1. Az Egyesiilt Âllamok vilâgpolitikàjâbôl kimaradt a keleteuropai rabnépek felszabadi'tâsa.
2. A Magyarorszâgot kornyezô âllamok mindent elkovettek és valôszinûleg elkovetnének, hogy a magyar kérdés
rendezése hâborùs veszély nélkùl torténjék.
3. Az amerikai kormâny kereskedelmi ,,hidak" épitésére,
kultûrâlis kapcsolatok kimélyitésére és esetleges politikai megegyezésre szânta el magât a kelet-eurôpai âllamokkal, kôztuk Magyarorszâggal is.
A kérdés ezekutân csak az lehet, hogy mi magyarok mitévôk legyiink? Hogy tudjuk nemzeti létiinket fenntartani a
fenyegetô veszélyek és a vilâg érdektelensége ellenére is? Milyen ùtakon haladjunk, hogy a magyar érdekeket kellô formâban képviselhessûk és az otthoni magyarsâgot a jelenlegi bu-

dapesti kormânyzat ténykedcsei mellett, vagy annak ellenére is
anyagilag és erkolcsileg segithcssuk?
Az elektromos gondolkozô gép és a matcmatikailag bejôsolt események korâban nagyon nehéz a realizmustôl elmenekiilni és a magyarok Istenéhez fohâszkodva csodâkat remélni. Csodâkra igenis szûkségunk van, de modem idôkben
a csodâk szerint esztelen vérpazarlâsban és hâtborzongatô kegyetlenségek krônikâiban fizetnek kamatot a hôsiességûkben
elàrult népeknek.
A realizmus elfogadâsâval a kovetkezô alaptételek elismerése elkeriilhetetlen;

— A nemzet fennmaradàsâl bârmilyen eszkozzel biztositani kell.

— Ha a nemzet lemondva vârja jbvôjét, sorsa megpecsételôdôtt. Viszont nincs okiink azt hinni, hogy a magyarsàg zôme lemondott volna jôvôjérôl.
— A nyugati vilâgpolitikai szemlélet egyediil a kapcsolatok kimélyîtésével hajlandô hozzâjârulni a kelet-eurôpai népek
megsegi'téséhez. Ennek a politikai elgondolàsnak a megvâltoztatâsâra a kozeljovôben remény nincsen.
— A kiilfoldon élô magyarsâg oroszlân része vagy teljesen
kivonta magât a nemzeti felelôsségvâllalâsbôl, vagy egyszerûen
elfelejtette magyarsâgât.
— A jelenlegi magyarorszâgi politikai formât kiviilrôl
megvâltoztatni az emigrâcôt képviselô maroknyi magyar nem
tudja.
— Bar az utôdâllamok népei foldrajzilag sokkal elônyosebb helyzetben vannak, mint a jelenlegi Magyarorszâg, a Duna-medence kozôs gazdasâgi jôléte és a tûlhevitett nacionalizmus perzselô ereje âltalânosan elismert ellentétek, amelyeknek
osszeegyeztetése komoly târgyalâsok alapjâul szolgâlhat.

Az elôbb felvâzoltak természetesen leegyszerûsitik a realisztikus tervezés lehetôségét. De mint minden nemzetpolitikai
megfontolâs esetén, most is: nemcsak a kôzeljovô, hanem a
tâvolabbi célok elérését is gondosan elôkészitô program felâllitâsârôl tanâcskoznunk kell. Az emigrâciô nem engedheti
meg magânak a felkésziiletlenséget.

A kôvetkezôkben javasolt program ncm mindent kûrâlô
gyôgyir, de mivel szemelôtt tartja az élet rcalitâsait, megfontolâs târgya lehet.

A gyakran hallott mondas, "cannot beat them, join them",
épp annyira elfogadhatatlan, mint ahogy a jelenlegi magyar
kormâny de facto létezése elvitathatatlan.

Mindent el kell kovetniink, hogy az Egycsiilt Âllamok kormânya, vagy bârmelyik nyugati kormâny, Magyarorszâggal kiépitendô szorosabb kapcsolatainak formâba dntésénél és végrehajtâsânâl az emigrâciôs szervezetek (kcpviselôik ûtjân) necsak negatîv, hanem pozitiv szerepet is nyerhessenek. Ezen az
irânyvonalon bizonyos befolyâst nycrhctunk a nemzet gazdasâgi viszonyânak megjavi'tâsâra.
Sokak szemében ez az irânyvonal a jelenlegi rezsim meg-

erôsitését és bizonyos fokig valô clismerését jelentené. Miutân a Nyugat és Kelet eurôpai terveibe bcleszôlâsunk nincsen, akâr akarjuk, akâr nem, a rezsim gazdasâgi megerôsodése velûnk vagy nélkuliink, ténnyé vâlhatik. Egy reményt
vesztett, koldus nemzet sokkal kônnycbben esik a ragadozék

prédâjâvâ) mint egy bâr sovâny reménnyel élô, de jobb anyagi vilâgot élvezô nép.
Az emigrâciôs szervezetek csak ùgy vâlhatnak hathatôs
intézményekké, ha âldozatos munkaerôkon kiviil anyagi tâmo-

gatâsra is szâmithatnak. Idegen pénzforrâsok egyrészt nem jôhetnek szâmltâsba, mâsrészt el sem fogadhatôk. Az anyagi alap
elôteremtését a jobb kôriilmények kôzott éld magyarsâg és a
létezô magyar szervezetek forrâsaibôl kelI elôteremteni. Az
anyagi segltségnek âllandô, felhasznâlâsânak pedig puritân jel-

leget kell biztosltani. Ugyanakkor egy kétnyelvû, magasszinvonalû kôzlôny, ami dijmentesen jutna el minden adakozôhoz
és egyesiilethez, mondjuk negyedévenként, tâjékoztatôul szolgâlna a kétkedôk megnyugtatâsâra és az érdeklôdôk munkâra ôsztônzésére. Minden kiprôbâlt, vagy jârhatô ûtat gondosan
mérlegelni kell, hogy duplikâciôra ne keriiljon a sor.
Fel kell szâmolnunk a kôrulottiink és veliink sorskôzôsség-

ben élô népekkel fennâllô ellenséges magatartdsunkat, hogy a
megértés és egyûttmûkodés ôszinte légkorében egy jovendô
Kârpât-medencei gazdasâgi és politikai szdvetségen alapulô

egységet hozhassunk létre. Bar egy ilycn jovôbc vetitett gazdasâgi és politikai szovctség gondolata a hideghâborû zajâban
illuzôrikus, ezen népek emigrâciôs toredékeinek barâti kczfogâsa és elvi alapon valô megegyezcse folytân a kisebbségi magyarsâg helyzete tobb javulâsra vârhat. A tbrtcnelmi jogfolytonossâg helyes értelmezcse és a magyar tehetség sokoldalûsâga méltô helyet biztosithat a jbvoben cgy ilyen szbvetséges
gazdasâgi és politikai egység megalkotâsâban és annak fennlartâsâban.

Ezek a gondolatok nem felhevult agy, hancm az évek hoszszû sorân ûtat keresô és felclosscge tudatâban megâllapodoll

magyar értelem szulottei. S mint ilyent, szives gondjaikba
ajânlom.

Csegezi Jôzsef:
MULT ÉS JÔVÔ

Csegezi Jôzsef azzal a megâllapilâssal kezdi hozzâszôlàsàt,
hogy a târsadalmi ember szâmâra a ma, a jelcn csak annyiban érdekes, amennyiben az a jovô céljait szolgâija. Az értel-

miségi ember szâmâra meg éppenséggel csak kct dolog létczik: a mûlt és a jovô. A foderâciôs kérdéssel kapcsolatban ûgy
lâtja, hogy az elôadôk és a hozzâszôlôk megcgyeznek abban,
hogy a foderâcio lagâllamai csak kozos erôfeszitéssel tudjâk
fenntartani és biztositani politikai, kultûrâlis és gazdasâgi
fuggetlenségiiket a kornyezô nagyhatalmak ilyen iimnyû torekvéseivel szemben. Ez mâs szôval annyit jelent. hogy a fiâggetlenség megôrzésének alapprincipiuma ininden egyes tagâllam szâmâra egyformân érvényes. Mihelyt nem igy van, a
foderâciô azonnal alapjaiban rendiil meg. Mert akkor az a tagâllam, amelyik a maga politikai (nemzeti), kultûrâlis és gaz
dasâgi ônâllôsâgât a foderâciôn belûl biztositani nem tudja: a
foderâciôt tobbé mâr nem erôsiti, hanem ellenkezôleg, gyengiti.
Az Osztrâk-Magyar Monarchia nagyon alkalmas lett volna
arra, hogy belôle foderâciô fejlôdjék ki. Nem is azért bukott
meg, mintha a kornyezô nagyhatalmak nem talâltâk volna

sziikségesnek egy ilyen kozépeurôpai hatalom Ictezcsét, hanem
pontosan azért bukott meg, mcrt ennck a — mondjuk
ôsfoderâciônak, a foderâciô ôsének cgyik tagâllama, Ausztria, a

német egységen beliil sokkal jobban meg tudta volna talâlni a
maga politikai, kultùrâlis és gazdasâgi turekvéseinek a beteliesedését. A multnak ezt a tanulsâgat a jovôben nem hagyhatjuk figyelmen kîviil. Mort ha a szôbanforgô — mondjuk igy

Dunatâji Foderâciô — valamclyik lagja a maga torekvéseit
a foderâciôn beliil nem tudja megvalôsitani, de ùgy érzi, hogj'
a Szovjet Uniô keretén belùl megtalâlhatja vâgyainak teljesiilését, akkor a fôderâciônak az a tagja tôbbé mâr nem erôslti, hanem gyenglti a foderâciôt.

A mâsik tény, amire râ kell mutatnuk. hogy az a vilâg,
amelyben mi éliink, egy tôbb évezredes fej Iodés eredményeként keletkezett s âllandôan vâltozô civilizâciôn alapszik. Ez

a eivilizâciô igen sok egybehangzô velemény szerint a végéhez
érkezett. A mi vilâgunk tehât abban az âllapolban van, amikor
— akâr akar, akâr nem — egyik civilizâciôbôl a mâsikba keriil. Még nem tudhatjuk, hogy az az ûj eivilizâciô, amelyet az

atom-erô tâmaszt alâ, milyen lehetôségeket, milyen életformât biztosit a jovô embere szâmâra akâr politikai, akâr gaz
dasâgi, akâr kultùrâlis vonatkozâsban.

Az a jelenség, amelynek szerte a vilâgon» elsôsorban Njmgat-Eurôpâban, de fôleg itt, Amerikâban tanùi lehetûnk, hogy
t. i. a lakossâg âllandô mozgâsban van a munkavâllalâs adottsâgainak és lehetôségeinek megfelelôen: azt mutatjai hogy ez a

eivilizâciô, amelyet sokan technikai civilizâciônak is nevezneki
elsôsorban gazdasâgi civilizâciôvâ fejlôdik. Ez a eivilizâciô
egészen mâs terùleteket, egészen mâs életformâkat és egészen
mâs elrendezôdést kôvetel, mint amilyet a mult kôvetelt. Még

nem tudjuk felmérni, hogy ebben az ûj civilizâciôban mind
a nacionalizmus, mind a nemzeteknél nagyobb egységek létezése milyen mértékben vâlik értelmetlenné és érdektelenné.

Minden valôszinûség szerint az a nagy tomeg, amelyik akâr
Eurôpâban, akâr Amerikâban, vagy mâsutt megmozdul s

egyik helyrôl a mâsikra telepszik, beletanul az ûj gazdasâgi
nagyvâllalkozâsok kôvetelményeibe s élvezi azok elônyôs szo-

ciâlis létesitményeit: eredinényez bizonyos fejlôdést, de semmi

esetre sem biztosi't lehetôséget czeknck a gazdasàgi nagvxàl
lalkozâsoknak olyanfokù mcgcrosodcscrc, amilNcnt a nudt
ban a nemzeti civilizâciôk jelcntcttck. A fddcràcios tci\ok
ilyen megfontolâsok jegyében iduszerùtlcncknck es bi/oiiNos
mértékben értelmetlencknck lâtszanak.

A magyarsâg jovôjét, a magyar gcniusz ér\cn\csidcsct a
most kialakulô gazdasâgi civilizâcioban is clkcpzclhctonck tc-

kinti. Amagyarsâg jovôjét azonban inkâbb cgv eniopai gaz
dasâgi kôzôsség keretébe valô bekapcsolôdâsban lâtja. niint az
atom-korszak hajnalân elkésettcn iôdcrâcios Icrvbcn, anioh'

talân j6 lehetett volna a multban, de a jôvô tekintctébcn nom

sok sikert igér.

Homonnay Elemér:

MÂS SZEMUVEGEN AT

Azt szeretné hangsûlyozni, hogy az clôadâsnak azokat a
szemelyi vonatkozàsù részeit, amclyokct az cloatlci a fclcmlitod
tenyek kozelebbi megvilàgltiisa crdckébcn mondotc ol, ncm

szabad a târgytôl valo elkalandozàsoknak mindsilcni. mari
azok szervesea hozzàlartoznak a làrgvalt kdrdds tiizote.scbb
ertelmezesehez. Javaaolja, hogy az elûadô ezokot az dimcnveit
kulon irasmuben crokitse mog, mert azzai nagv azolaàlato.

lesz a magyarsagnak nemcsak tôrtcncimi szempombôl, de
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7 Magyar Talâlkozô Krônikâia
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Demecs Dezsô dr.:

TÔRTÉNETI TÉNYEK ALAPJÂN
Az elôadâsok és hozzàszôlâsok

utân az az érzése: kote-

lessége, hogy valamire felhi'vja a Magyar Talâlkozô figyelmét.
Ezt megelôzôen arra hivatkozik, hogy fclvidéki szârmazâsû, Re
nés és Masaryk konj'veit tehât még fiatal korâban olvasta, illetve tanulmânyozta. Râmutat, hogy Masaryk eredetileg Bismarck
tételébôl induit ki. Abbôl a téteibbl, amelynck értelmében Kozép-Eurôpâban az az ùr, akinek a csch mcdence a birtokâban
van. EIsô koncepciôja ennck mcgfclcloen az Egei-tengertôl a
Balti-tengerig terjedô fôderâciô létrehozâsânak gondolatân
nyugodott. Ez a koncepciô azonban 1918-ban megbukott. A
csehek szerint a Nyugat magatarteisa miatt. A csehek csalodtak a Nyugatban. Amikor Benes Nyugatra emigrâlt, ezt
mâr azzai az elhatârozâssal tette, hogy Csehorszâgot keleti

orientâciora épiti fel. Szândékât meg is valôsi'totta. Elgondolâsa az volt, hogy Csehorszàg osszekoto kapocs lesz Kelet és

Nyugat kôzott s ebben a szerepében, mint a szlâv népek kôzûl a legmagasabb kultûrâval rendelkezô orszàg» bizonyos
vezetô szerepet tôlthet be. 1948-ban azonban az ô elgondolâsa

is megbukott. Csehorszàg nemcsak a reméit vezetô szerepet
nem kapta meg, de még a kûlpolitikai ônâllôsâgot, fiiggetlenségét sem tudta magânak biztosi'tani. Csatlôsâllammâ lett a
Szovjet Birodalom âmyékâban.
A magunk tervezgetései sorân a cseh és a hozzâ hasonlô
mas tôrténeti tényeket sohasem hagyhatjuk figyelmen kiviil.
Jôvônk épitésének ûtjân csak a tôrténeti tények alapjân haladhatunk elôbbre.

Ludwig A. Aurél:
NEMZET HAZA NELKÛL IS LEHET

Nt. Ludwig A. Aurél nem ôhajt visszaélni a halgatôsâg tûrelmével, de kôtelességének érzi, hogy az elôadâsok és hozzà
szôlâsok folyamân érintett kérdések alaposabb megvilâgftâsa

érdekében — tâvirati rovidscggel — néhâny érdekes és tanulsâgos szempontra râmutasson. Bemutatja a székelykeresztûri
érettségi talâlkozo képét, amely beszédesen mutatja, hogy a
legkûlonbôzôbb felfogâsok hi'vei ugyanabbôl az iskolâbôl kerûlhetnek ki, de viszont ugyanezen az alapon késôbb is talâlhatnak egymâssal bizonyos kapcsolatokat.
Annak igazolâsaként, hogy a nemzetiségi gondolât és a
szârmazâssal egyiitt jârô hagyomânyok megôrzése nem vâlt
idôszerûtlenné, hivatkozik John F. Keimedy volt elnok l'rorszâgi lâtogatâsâra es arra a pcldamutatô bntudatra, amellyel ezen
keresztûl nyiltan megvallotta szârmazâsâval egyiittjârô népi
(nemzeti) hagyomânytiszteletét. Nekùnk mâr csak az ô példâjât kell kbvetniink, hogy magyar mivoltunkat, nemzeti ontudatunkat megôn'zziik. Hivatkozik még a lengyelek nagyszabâsù
mozgalmâra, amelyet keresztcnységiik ezeréves fordulôjâval
kapcsolatban kifejtettek. Kiilbn hangsûlyozza a héber nyelv

ùjjâszûletését nemcsak Izraclben, hanem az EgyesLilt Allamokban is. Bemutatja azt a vaskos kotetet, amely az idcgeit nyelvek amerikai

életérôl,

kdzdttuk

HUNGARIAN

LANGUAGE

MAINTENANCE IN THE UNITED STATES cimmel a magyar
nyelv amerikai életérôl is beszâmol. Végûl mindezek utân kijelenti, kûlonosképpen oriil annak, hogy az elôadôk és hozzâszô16k ûjra meg ùjra idézték a nemzet fogalmàt, géniuszât, mert
az a meggyôzôdése, hogy — amint az emh'tett példâk is igazoljâk — a nemzet akkor is megmarad, ha nincs haza, vagy ha a
haza mâr nem is a mienk.

Màté Imre dr.:

MÂSFÉLE MEGKÔZELITÉSRE VAN SZUKSÉG

Màté Imre dr. (Salzburg, Ausztria) az âllandô titkârsâg vezetôjéhez intézett levelében hozzâszôlâsként a këvetkezôket
irja:
1. Ezt a témât csak poziti'v és konstruktiv alapon lehet
az érdeklôdés elôterébe hozni.

Ahhoz, hogy bârki is hasznâlni tudjon az iigynek, nem elég

egyik vagy mâsik nagyhatalom ,illetckcscinek' elgondolâsait
ismemi, hanem alaposan tanulmânyozni kell a szâmbajohetô
orszâgok, népek és hâtterek terveit. De nem nélklilozhetô a

vilâg kozvélemény-irânyi'tô tényczôinck szândckait is ismemi.
Hozzâ kell férni a nemzetkozi diplomàcia komplikâlt, nyilt és
titkos céljaihoz. Kiilonosképen vigyàzni kcll arra, hogy a kôzvetlenlil érdekelt orszâgok befolyâsos korcivcl kapcsolatot te-

remtsiink, valamint az eurôpai osszefogâs irânyât és iitemeit
alaposan megismerjiik. Sajnos, scmmivel sem lâtom alâtâmasztva azt, hogy az egyes mag^'ar elgondolâsoknâl mindezek
az elemek feltalâlhatôk lennének.

2. Kardos Béla tervezete nem ùj és toljcsen egyéni. Sem az
érdekelt orszâgok szereplôi, sem az elméleti kutatôk kozott

nincsen jôformân senki, aki azt magâévâ tenné. De legkevésbé
akadhat ilyen a magyar gondolkodok kozott. Nem volna méltânyos azonban azt âllitani, hogy Eurôpa ezen fâjô problémâjânak megoldâsâra valô igyekezet, bârmil^'en sikertelen lenne
is az, kâros lenne.

Sajnos, nem tudok egyetérteni Hotnonnay Elemér elgondolâsâval sem, aki az elmult évezred lezârt sorompôjânak fel-

nyitâsâban és jelen tbrténelmùnk teljes visszaforditâsâban keresi a megoldâst. Csak annyit legyen szabad ezzel kapcsolatban emliteni, hogy bârmilyen megoldâshoz a mai vilâg életfolyamatât irânyitô hatalmak, valamint az eurôpai tij életet felépiteni tôrekvô népek, de nem kevésbbe az érdekelt orszâgok
(fôleg vezetô rétegeinek) konszenzusa kell. Ha megvizsgâlja,
hogy a mùlt tôrténelmének tanulsâgait milyen esetekben fogadja el a mai kozvélemény, akkor igen konnyen belâthatja,
hogy valami mâsféle megkozelftésre van szlikség.

Értesiiltem arrôl is, hogy egyik barâtunk az Eurôpai Kôzôs piacban lâtja azt a hatôerôt, ami a kôzépeurôpai kérdést
is megoldja. Nem kell nagyon kôzelrôl vizsgâlni ennek a kétségtelenul eredményes egyiittesnek keletkezését, céljait és ér
dekelt, hogy megâllapithassuk, hogy a kôzépeurôpai probléma
nem elengedhetetlen része az EWG hatâsfokânak. Hozzâ sokkal kozelebb âllô orszâgok bevonâsâra sem mutât kiilonôsebb
hajlandôsâgot. Ami viszont gazdasâgi érdeke a kôzépeurôpai
orszâgokkal kapcsolatban van, azt megoldja anélkiil, hogy

ezeknek az orszâgoknak sokszor sùlyos tehertételeit is âtvegye.
3. Amikor kozépeurôpai federâciôrôl târgyalnak, rendszerint figyelmen ki'viil hagyjâk azt, hogy ott szâmos nemzetiség
él még az egyes orszâgokon beliil is, amelyeket kozos nevezôre
hozni még erôszakkal sem lehet.

Vizsgâljâk meg a tervezôk azt a tényt, hogy ott vannak mâr

„federâci6k", igy pl. Cseh-szlovâkia, România, Jugoszlâvia. És
egyikben sem sikeriilt az ottlévô népeket kôzos akaratra, ko
zos gazdasâgi, politikai és nemzeti szolgâlatra „nevelni" még a
diktatùrâk âltal alkalmazott erôszakkal sem. Hogj'an gondoljâk egyesek, hogy Délkelet-Eurôpa népeit kôzos nevezôre hozzâk egy âltaluk nem kivânt (sôt bizonyâra ellenségesen fogadott) „federâciô" keretében?

4. Nem lehet elhallgatni azt a tényt sem, hogy Eurôpa keleti részén jelenleg a Szovjet uralkodik, az ottani orszâgok
gazdasâgi, politikai és târsadalmi élete a Szovjet keretbe van
beillesztve. Hogyan lehet ezeknek az orszâgoknak federâciôjâra terveket kidolgozni addig, amig nem lâthatô, hogyan és mikor lesznek ezek az orszâgok ônrendelkezôk?
5. Idézem a magam elavult tervét is, amit még 1947-ben
megboldogult Nyirô Jôzsef barâtommal dolgoztunk ki:
Legyen egy belsô federâciô. amelyben Magyarorszâg, Szlovâkia, Kârpâtalja, Erdély és Horvâtorszâg vesznek részt. Nem
autonômiâval, hanem modem, ônâllô élettel rendelkezne mind-

egyik „orszâg". Belsô életrendjiikre, alkotmânyukra és gaz
dasâgi egyiittmûkôdésiikre vonatkozô részletek ezùttal nem
érdekesek. Ezt a belsô federâciôt nevezziik annak, aminek akarjuk, de legyen az kôzos akarattal.
Ez a belsô federâciô, mint a Duna-medence konfederâciôjânak egyik eleme, csatlakozna a konfederâciôban résztvenni

hajlamos orszâgokkal egy kôzôs ôsszefogâsba, — hogy ebben
mely szomszédok vennének részt nem tudhatjuk, de lehet kalkulâlni Jugoszlâviât, Româniât, Csehorszâgot és talân (én nem
hiszem) Ausztriât.

Mikor ez az egység lendiiletben lesz, kapcsolôdhatik a kô
zôs Eurôpa egységébe is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindennek megvalôsitâsâhoz egy ùjabb vilâgrendezés kell, tehât a
mai emberôltô csak ,,âlmokat" szôhet arrôl.

6. Ne feledjiik el, hogy a 19. es 20. szazad torténelme a
keleteurôpai teruleten — kuzdelem a ncm/.eti jelleg megszerzéseért. Amit ebbôl elcrtek és ât ludnak a jo\ ôbe menteni, azt
minden tervnél figyelembe kell venni.

Nyirjesy Sândor dr.:
A NEMZETI KISEBBSÉGEK FOGGETLENSÉGE

Nyirjesy Sândor dr. hozzâszôlasâban hclyeselné, ha
1. Magyarorszâg az oroszok kivonulâsa csctcben az europai nagyhatalmak garanciâja mcllett scmlcgcs âllam lehetne,
2. a nemzetiségek kozigazgatàsi, igazsâg.szolgâltatâsi és kôzoktatâsi fiiggetlenséget kapnânak mincdenutt, ahol a nemze
tiségek szâmarânya az 1910. évi magyar és az 1920. utân tartott
elsô utôdâllami népszâmlâlâs adatainak kozéparânyosa szerint a 15%-ot eléri,

3. a magyar emigrâciô mâr most hozzâkezdene a fentebbieknek megfelelô magyar alkotmânytervczet kidolgozâsâhoz.
A semlegességi garancia szerinte nom vonatkozhatnék a
magyar ûgyekbe valô beavatkozâsra, sem a korszerû fegyver-

kezés jogânak korlâtozâsâra. Kifejezcttcn a kiilsô tamadâs ellen valo védelemre szôlhatna.

A nemzetiségek magyarorszâgi fiâggetlenségét a nemzetiségi (utodâllambeli) teriileteken lakô magyar kisebbségeknek is
hasonlôképpen és feltétlenul biztositani kell.
Az alkotmânytervezet kidolgozàsâra szakértô bizottsâgot
javasol.

Kôvâgô Jôzsef dr.:
MÉRSÉKELT POLITIKAI KONCEPCIÔ

Kôvâgô Jôzsef dr. levelében arra hivja fel a Magyar
Talâlkozô figyelmét, hogy az elmùlt években a nyugati lapok
szâzâval kôzoltek olyan cikkeket, amelyek arra utalnak, hogy
miutân a Njmgat pillanatnjdlag semmit sem tud a magyar ûgy-

ben tenni; gazdasagi és kultùrâlis kapcsolatokon keresztul
titoista, tehât nemzeti kommunista fejlôdést akar elôsegiteni
mind hazânkban, mind a kornyezô âllamokban. Ebben a tôrekvésben, amely a magyarsâg szâmâra valami olyan âllamrendet akar tartdsi'lani, ameljf a nemzet ôriâsi tôbbsége szâ
mâra elfogadhatatlan: igen nagy veszélyt lât, mert lassan beleivôdik az amerikai es âltalâban a nyugati kôz^'éleménybe, mint
az egyetlen lehetséges reâlis ût. Az a vâd is elliangzott elleniink, hogy az emigrâciô nem jelentkezett alternatîv reâlis
megoldâssal. "HAVE THEY DIED IN VAIN?" cîmii, 15 gépelt
oldalnyi terjedelmû tanulmânyâban ezért kifejti, hogy a ma
gyar forradalom és szabadsâgharc kirajzolt egy reâlis és mérsékelt politikai koncepciôt, amelyet azonban senkinek sem volt
ideje csiszolt cikk, vagy eldadâs formâjâban lerdgziteni. De
aki vette magânak a fâradsâgot, az kiolvashatta ezt a koncep
ciôt magukbôl az eseményekbôl és az idônként megjelent,
vagy elhangzott deklarâciôkbôl.

Radisics Elemér dr.:

A KÔZÉP-DUNAI ORSZÂGOK FEDERÂCIÔJA FELÉ

Radisics Eleniér dr. (Svâjc) irâsban bekiildôtt hozzâszôlâsa szerint Magyarorszâg népe ma nincs abban a helyzetben, hogy az orszâg valôdi érdekeinek megfelelô politika
tekintetében dontson. Ha szabad e helyzetében a tôrténelem
tanûsâgtételére hivatkozni, az vilâgosan mutatja, hogy a ma
gyarsâg mindig ellenâllt olyan terjeszkedési tôrekvéseknek,
amelyek akâr a germânsâg részérôl kelet felé, akâr a szlâvsâg
részérôl nyugat felé irânyulva fenyegette kozibûk vetett hely

zetében. És ha a mâsodik vilâghâborû folyamân elfogadta is
a német segitséget — még a magyar nép nagyrészének rosszérzései kôzt is —a fenyegetô orosz veszéllyel szemben, Magyar
orszâg ezt csak abban a kényszerhelyzetben tette, amelybe
lefegyverzetten és életére tôrô ellenséges nemzetektôl korirlvéve ùgy keriilt, hogy a nyugati hatalmak âltal teljesen
cserbenhag3rva, konnyû prédâjâvâ vâlhatott Hitler szâmâra
mind politikai, mind gazdasâgi tekintetben.

Ha most azt lâtjuk, hogy vannak magyar elképzelések,
amelyek nem felelnek mcg az idcik kovclclményeinek, nem
szabad figyelmen ki'viil hagyni, hogy elég szcp szâmmal van
nak Amerikâban is olyan professzorok, volt ciiplomatâk, csehek, românok, szerbek, stb., akik szintcn clmaradtak felfogâsaikkal, s amelyekkel otthoni hont'ilârsaik, akik nem menekiilhettek el Amerikâba, nem értcnck egyct.

A vilâg négy tâja felé szorôdott magyarok ezrei korében
egyre erôsebbé vâlik a fcifogâs, hogy a vilâg ma a nagy vâltozâsoknak egy olyan pcriôdusiiban él, amclybcn minden bâmulatos gj'orsasâggal fcjlodik. A jd\'ô azokc, akik idejében
meg tudnak szabadulni ohan polilikai programoktôl és céloktôl, amelyeket a sors konyortclcn avulâsra l'télt. Ennek az âltalânos fejlôdésnek egyik kovctkczményc azoknak az uj gondolatoknak az elôtérbe keriilése, amelyeket eldrelâtô politikusok
Kozép- és Kelet-Eurôpa orszâgainak jovd cgyuttmûkodésére,
kultùrâlis, gazdasâgi es politikai fuggctlenségiik biztosftâsâra,
kûlsô nagyhatalmi érdekekkel szcmbcn cllcnâllô képességûk
fokozâsâra ajânlanak; akâr megvalôsul az Egycsiilt Eurôpa,
akâr nem. Ezeknek az elôrelâtô clkcpzelcseknck politikai formâja, amint azt az emlitett érdekclt nemzctek szellemi veze-

tôinek megnyilatkozâsaibôl lâthatjuk, a kôzép-diinai orszâgok
valamilyen federâciôja felé mutât. Ezeknek az elképzeléseknek
ismertetése meghaladnâ e hozzâszôlâs kereteit, de a "Studies
for a New Central Europe" fuzetei olyan magas szempontokbôl, olyan részletekbe menôcn târgyaljâk a problémâkat, hogy
ezeknek tanulmânyozâsât szakembereink, egyetemeink és intézeteink figyelmébe ajânlani mindig kotelességének érzi és
most sem mulaszthatja el.

Zâkô Andrâs:

KÉT

PROBLÉMA

FUGGVÉNYE

Zâkô Andrâs vezérôrnagy, a Magyar Harcosok Bajtârsi
Kozbsségének vilâgszervezeti elnôke, l'râsban bekuldott hozzâszolâsâval arra hivja fel a figyelmet, hogy minden korszak
emigrâciôjânak fontossâga, avagy jelentéktelensége az éppen

idôszerû politikai helyzetnek volt a fiiggvénye. Éppen ezért
az emigrâciônak alaposan és gondosan meg kell fontolnia,
hogy melyek azok az idôszerû kérdések — fontossâgi sorrendben —, amelyeknek felvetésével és kidolgozâsâval hasznot
hajtôan érdemes faglalkozni. Nem tudja, hogy egyes szakértôk honnan veszik és mire alapitjâk azt a véleményuket,
hogy a vietnami ûgy elcsendesedése utân sor kerûl egy
— Kelet-Eurôpa rendezetlen ûgyeivel foglalkozô — konferenciâra. A Szovjetuniô, aniely az ottani helyzet birtokosa, valôszinûleg ezt nem teszi. Azt pedig tapasztaltuk, hogy a nyugati
âllamok semmi olyan kérdést felvetni nem ôhajtanak, amilyennel kapcsolatban a Szovjetuniô kôzvetlen érdekeivel ôsszeûtkôzésbe kerûlhetnének. Ami pedig ilyen kérdésen beliil Magyarorszâg helyzetét illeti, érzése szerint egy rendezés lehetôségétôl ma sokkal tâvolabb âllunk, mint 1956-ban âlltunk.
Konkrét rendezési tervek kidolgozâsa helyett inkâbb a jelenlegi helyzet tarthatatlansâgât — tudomânyos alâtâmasztâssal — propagâlô munkâk kidolgozâsât javasolja. Szerinte
Kelet-Eurôpa rendezésének kérdése a kôvetkezô két probléma
fûggvénye:

1) a konfôderâciôs alapon megalakulô Egyesûlt Eurôpânak; 2) a Szovjetuniôra fokozôdô erôvel nehezedô kinai
nyomâsnak, amely a Szovjetuniôt — hâtânak biztositâsa végett — nyugati poziciôinak feladâsâra kényszeriti. — A sûrgôsségi sorrendet tekintve ott van még az elcsatolt terûletek
magyarsâgânak megmentésére vonatkozô felvilâgositô munka is.

Betegh Péter dr.:
SOK-SOK EZER TEHETSÉG ÔNZETLEN MUNKÂJA

A tôrténelemben még nem volt râ példa, hogy a boldog
birtokos erôszak nélkûl lemondott volna birtokâllomânyârôl.
A nyugati hatalmak — Gôrôgorszâg kivételével — a kôzelkeleti âllamokat âtengedték a Szovjetuniô érdekszférâjâba.
A Szovjet ezt a kézizâlogot csak akkor engedi ki a kezébôl,

ha hatârai védelmére semlegesi'tett zônât tcremt. Egy vâltozâsra irânyulô târgyalâs nem érdcke, mcrt az idô petrifikâl.
Minden megnyert év erôsiti Iielyzetét.
Amerika segîteni ki'vânja Eurôpât, de be kell lâtni, hogy
szûksége van a Szovjettel valé egyiittmûkbdésre. Nem lehet
nagy hâborura gondolai, mikor a sajât es az egcsz vilâg kozvéleménye, még a kis hâborût is cli'léli.
Eurôpa sorsât ideje voina napirendre tûzni. De ki kezdje?
Németorszâg, az érdekelt fél, még tûl kbzel van leveretéséhez.
De Gaulle vârja, hogy Németorszeig megpuhuljon egy demilitarizâlt âllapotban valô egyesi'tés clfogadâsâra. Ez Franciaorszâgot az amerikai fegj^erek nélkul is védené.
Ha a térképre tekintiink, vilâgpolitikai szemszogbôl nézve
egyetlen hozzâszôlâst sem

lehct

remélni,

mely hazânkat a

nagy rendezésbôl kiemelve vizsgalnâ. Amerika, Anglia, a Szovjetuniô és Franciaorszâg volnànak kompetensek, szerzôdésûk

is kotelezi ôket, de esziik âgâban sincs, hogy a mi bajunkat,
sajât bajuk elé helyezzék.
Csak iidvozolni lehet a VI. Magyar Talâlkozô célkitûzéseit,
amelyek égetô kérdéseinket napirenden tartjâk. Sajnos, kevés
remény van arra, hogy hamarosan sorra kerul Kelet-Eurôpa
rendezése. Némi reményt nyùjt a csatlôs âllamok mozgolodâsa
a Nyugattal valô érintkezés terén. Sajnos, Kelet-Németorszâg
utân Magyarorszâgra nehezedik a legerôsebb szovjet terrer.
Bûnlink: a szabadsâgharc. Érdek: a tovâbbi kizsâkmânyolâs.
Feladatunk: tovâbbra is ébren tartani az emigrâciô érdeklôdését, nemcsak a koordinâlâs utân ôrvendetes osszhangba
keriilt magyar csoportok ùtjân, hanem mindenkinek egyéni
részvételével. A vilâgon szétszôrt sok-sok ezer tehetség onzetlen
munkâja, ha eljôn az idô és addig is — csodâkat mûvelhet.
ik ik

Nâdas Jânos dr.

tanâcskozâsi

elnôk

isméteit

koszônetet

mond az elôadôknak és a hozzâszôlôknak, majd bejelenti, hogy

rôvid szûnet utân az Ârpâd Akadémia iilése keriil sorra. A sziinet utân kôszônti a jelenlévôket s mint az Arpâd Akadémia
szervezési munkâlataival megbizott igazgatô tanâcs elnôke,
megnyitja az Ârpâd Akadémia elsô nyilvânos rendes iilését.

amely egyùttal az Ârpâd Akadémia elsô évi rendes kozgyulése
is. Felkéri Somogyi Ferenc dr.-t, hogy a szervezô testûlet és
igazgatô tanâcs mûkodésérôl szôlô jelentését adja elô.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
ELSÔ ÉVI RENDES KOZGYOLÉSé

Somogyi Ferenc dr. mindenekelôtt azt jelenti be, hogy —

a multévi Ôtôdik Magyar Talâlkozô zârôûlésének hatârozata
értelmében — a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga és a Ma
gyar Târsasâg vâlasztmânya szakbizottsâgok kikiildésével és
tôbbrendbeli kiilôn-kulon, valamint egyûttesen megtartott iilésezéssel gondosan elôkészitette a javasolt .tudomânyos târsa
sâg' életrehi'vâsât. Ennek eredményeként a Magyar Târsasâg

1965. december 19-én a Magyar Talâlkozô Honszerzô Arpâd
Fejedelemrôl elnevezett irodalmi, mûvészeti és tudomânyos
pâlyâzatainak arany, eziist, vagy bronz éremmel kitiintetett
nyerteseit a Magyar Târsasâg ôrôkos tiszteletbeli tagjai sorâba iktatta. A Magyar Târsasâg elnoke, aki egyben a Magyar
Talâlkozô âllandô titkârsâgânak is vezetôje, az érdekelteket
kûlon-kiilôn levélben kérte fel az orôkos tiszteletbeli tagsâg

elfogadâsâra s egyûttal kôzôlte veliik az Ârpâd Akadémia megalaki'tâsâra vonatkozô tervet is. Az elfogadô, kôszonô és egyetértô vâlaszok beérkezése utân 1966. mârcius 15-én, a magyar

szabadsâg hagyomânyos iinnepén, a Magyar Târsasâg életre
hîvta az Ârpâd Akadémiât (hosszantartô lelkes taps), 1966.
âprilis 24-én pedig Igazgatô Tanâcs elnevezéssel hét tagbôl âllô iigyintézô bizottsâgot kiildott ki fôként a tovâbbi szervezési munkâlatok ellâtâsa és a
elkészitése céljâbôl.

mûkodési szabâlytervezet

Az elôadô kiilonôsképpen hangsûlyozza a megalakulâs idôpontjât, azzal, hogy ez mâr nem az alakulô iilés, hanem az

Arpâd Akadémia elsô nyilvânos telj es ûlése, évi rendes koz
gyulése.

Az elôadô jelenti, hogy az Ârpâd-pâlyâzatokon arany, eziist
és bronz Arpâd-éremmel kitiintetett tudôsok, Irôk és mûvészek

valamennyien csatlakoztak az Ârpâd Akadémiàhoz. Szâmuk:
53. Gondos elôkészi'tés utân tdrtcnt tjie^hivds alapjân ez a

szâm 6-tal nôvekedett. Az Ârpàd Akadcmia rendes tagjainak
szâma tehât: 48.

Az elôadô roviden vâzolja még az Ârpad Akadémia mûkodési
szabâlyzatât (alapszabàlyzatât), amelynek megszerkesztésénél elôbb a szerx'ezô testiilet, késôbb az Igazgatô Tanâcs ru-

galmassâgra torekedett es mindcn tekintetben biztosi'totta a

tovâbbi vâltoztatâsok konnyû véghezvitclét. Az ÂRPÂD ÂKADÉMIA hârom fôosztâlya a tudomânyos, az irodalmi és a muvészeti fôosztdly. Mindhârom fôosztâly tovâbbi két-két osztâlyra tagozôdik. A tudomânyos fôosztâly a szellernttidoniânyi
és a természettudomdnyi, az irodalmi fôosztiily a verskoltészeti
és a szépprôzai, a mûvészeti fôosztâly pcdig az alaldtô mûvészeti és a képzômûvészeti osztâlj'okra, illetôleg mûvészeti âgak
szerint szakosztdlyokat létesithetnek. (A szellemtudomânyi
osztâly pl. hittudomânyi, bolcseleti, nycivtudomânyi, tôrténelmi, jog-, âllam- és târsadalomtudomânyi szakosztâlyokat hivhat életre.)

Az elôadô ezutân egyenkint, név és szakosztâly szerint,
ismerteti s bemutatja az Ârpâd Akadémia 47 Ârpâd-éremmel
kitiintetett és 6 meghivott rendes tagjât; végûl a szervezô tes
tiilet és az Igazgatô Tanâcs nevében és megbizâsâbôl elôterjesztést tesz az elnok és a hârom fôosztâlyi einôk megvâlasztâsâra.
Nàdas Jdnos dr.

tanâcskozâsi

elnok felteszi a

kérdést,

van-e valakinek a javasoltakon kivûl mâs jelôltje. Miutân meg-

gyôzôdik arrôl, hogy mâs jelôlt nincs, elrendeli a szavazâst,
amelynek egyhangu eredményeként az Ârpâd Akadémia elnôke
Ft. Gabriel L. Asztrik dr. premontrei kanonok, a Notre Dame
University professzora, a tudomânyos fôosztâly elnôke Szàsz
Béla dr. torténetlrô, az irodalmi fôosztâly elnôke Szitnyai ZolIdn dr. irô, a mûvészeti fôosztâly elnôke pedig D'Albert Ferenc
dr. hegedûmûvész-zeneszerzô lett.

Szdsz Béla dr. az Ârpâd Akadémia fôtitkâri tisztségének
betôltését is kivânatosnak tartja.
Az elnôk és az elôadô kôzli, hogy a mûkôdési szabâlyzat
értelmében a fôtitkâr ugykôrét valôjâban az Igazgatô Tanâcs
lâtja el, amelynek elôadôjât az Igazgatô Tanâcs elnôke az

Ârpâd Akadémia elnokével egyetci-tcsbcn kcri fcl. Az Igazgatô
Tanâcs elôadôja cgyben az Ârpâd
de nem vâlasztâs, hanem felkércs
Somogyi Ferenc dr. elôadô ezt
Akadémia tagjainak a Honszerzô

Akadémia fôtitkâra is lesz,
alapjân.
kbvetôen ismerteti az Ârpâd
Ârpâd Fejcdelemrdl elnevc-

zett tudomânyos, irodalmi és mûvcszeti pâlyâzaton clért eredményeit. Befejezésiil kéri a szervezô testulct, az Igazgatô Ta
nâcs és a maga jelentésének jôvâhagyô tudomâsulvétclét.
Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi clnôk fcl tel t kcrdcsérc az

Ârpâd Akadémia kozgyûlése a jelentcst tcljes egcszcben tudomâsul veszi és elfogadja.

Nt. Hunyady Ldszlô rendes tag az Ârpâd Akadémia élclrehi'vâsa korul kifejtett érdemeinek clismcréseként Nddas Jdiios
dr. meghivâsât javasolja az akadémiai rendes tagok sorâba.

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi clnôk megkôszôni a kitLintetô meghivâst, hangsûlyozza azonban, hogy ô etekintetben bizonyos osszeférhetetlenség esetét lâtja fennforogni. Hasonlô helyzetbe keriilt korâbban Béldv Bêla dr. is, amikor pâlyâ-

zott az Ârpâd-érem elnyerésére s hogy az ôsszcférhetetlenséget
megszuntesse, kilépett a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâgâbôl. El kell mondania még, hogy Somogyi Ferenc dr. ugyanilyen helyzetbe keriilt, amikor Zrinyi-tanulmânya alapjân felajânlottâk neki az arany Ârpâd-éremet. Az ôsszcférhetetlen
séget akkor ô ùgy oldotta meg, hogy a neki felajânlott kitïmtetést nem fogadta el.

Nt. Hunyady Lâszlô rendes tag a nyert felvilâgosi'tâs utân
is fenntartja javaslatât, sot azt most mâr Ârpâd-ércmmel kitiintetett rendes tagtârsai nevében is megismétli és Somogyi Fe
renc dr. személyére is kiterjeszti. Javaslatât a kôzgyûlcs egyhangû lelkesedéssel és nagy tapssal fogadja.
Fury Lajos rendes tag ôrômmel fogadja el a meghivâst a
magyarsâg szellemi elitjének akadémiâjâba. Kivânja, hogy
amilyen nemes elhatârozâssal megsziiletett az Akadémia,
ugyanolyan eltôkéltséggel tudja hivatâsât a jôvôben is betôlte-

ni. Ne legyen az Ârpâd Akadémia lokâlis jellegû és ne legyen
csak évenkint egyszer ôsszeulô ûjabb egyestilés. Javasolja,
hogy az Arpâd- pâlyâzatokon és a meghfvâsokon kivul az Aka
démia figyelje azt is, hol jelenik meg olyan kivâlô magyar tel-

jesitményû munka, amelyet crdemes elismcrcsbcn, kitiintetésben, vagy jutalomban részesi'teni. A mcgiiiveis môdozataira vonatkozô elgondolâsainak ismertctcse iitân clmondja, hogyan
sikeriilt elkészittetni az erdclyi kcrdcs tcljcs bibliogrâfiâjàt
a magyarsâg kùlôn anyagi âldozat\âIlalâsa nélkiil. Hasonlô
lehetôségek nyiinak a felvidéki kcrdcssel kapcsolatban is. Arra

kéri az Ârpâd Akadémia vezetôségct, vcgyc czcket a feladalokat munkatervébe.

Nàdas Jânos dr. tanâcskozàsi clndk ismerteti a meghîvds

môdjât. Hangsûlyozza, hogy a mcghi'vast a Icggondosabb elôkészités utân egyénenkint az Igazgatô Tanâcs elnoke az illetékes szakosztâlyok és az Igazgatô Tanâcs tagjainak kétharmados szôtôbbséggel hozott hatârozata alapjân kiilôn felkérô le-

vélben foganatosi'tja. Az Arpâd Akadcmia tagjai sorâba tôrténô
meghîvds wgyanis a legilletékesebb szaktekintélyek véleményére alapozott âltalânos elismerés megnyilvânulâsa, a magyarsâg
ônzetlen szolgâlatâban — a tudomâny, az irodalom, vagy a
mûvészet terén — szerzett érdem jutalmazâsa. Kitùntetés. Ez-

zel szemben az Arpâd-pâlyâzatokkal az volt a célunk, hogy a
mâr kôzismert szellemi élit mellett fcikutassuk az emigrâciôban azokat, akik szellemi alkotâsra hivatottak, de akiknek

értékes remekmûveik az iTôasztaluk fiôkjaiban hevernek, mert
anyagiak miatt nem is gondolhatnak azok kiadâsâra.

Lesz azonban az Arpâd Akadémiânak egy nagyon fontes, de
egyben kényes feladata is. Hogy a magyar és késôbb az idegen
szerzôk âltal magyarul, de fôként idegen nyelven megjelent —
legelsôsorban tôrténelmi vonatkozâsû — mûveit szakszeiaien

âtvizsgâlja és a benniik talâlhatô tévedéseket kikûszôbôlje.
Mert kiâlônben az ilyen tévedések azt a lâtszatot kelthetik,
mintha azok a magyarsâg âllâspontjât tukroznék vissza. Ahogy
tehât elindul ez a munka, megszaporodnak a feladatok és a
tennivalôk.

Somogyi Ferenc dr. a tanâcskozâsi elnok felkérésére nyi-

latkozik az Akadémia tagjai sorâba tortént bevâlasztâsa ûgyében. Ennek megtôrténtét kovetôen Értavy-Barâth Jôzsef dr.
szôlal fel:

Értavy-Barâth Jôzsef dr. mint a kôzgyûlés vendége, az elhangzottak utân szûkségét érzi annak, hogy hangsûlyozza:

nemcsak az iras, hanem gyakran egy megnyilatkozâs, cselekedet is lehet alkotâs jellegû. Szerinte, ha valaki szervezés,
tervezés ûtjàn tesz valamit, ami maradandôbb, mint az irâs,
amelyet eltemetnek: annak helye van az Akadémia soraiban.
Ez a szô és a tett logikus osszefiiggésébôl onként kovetkezik.

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni Értavy
Barâth Jôzsef dr.-nak igen figyelemreméltô felszôlalâsât s azzal

kapcsolalban bejelcnti, az Ârpâd Akadémia 1966. mârcius 15-én
tortént megalakitâsàt kovetôen 1966. âprilis 24-én megalakult

az Ârpâd Rend, amely — miként az Arpâd Akadémia a tudôsokat, irôkat és mûvészeket — azokat a kivâlô magyar kôzéleti
férfiakat hivja soraiba, akik a szen'czés terén, vagy mâs ûtonmôdon értek cl kivâlô eredményeket. Kôzli még, hogy Ft.
Gâbriel Asztrik dr., az Arpâd Akadémia elôbb megvâlasztott
elnôke, csak délutân érkezik repulôvel a vârosba, elnôki székfoglalôjât a diszvacsorân mondja el. Koszônetet mond a megjelenteknek, majd azzal a kivânsâggal; adja Isten, hogy azok
a nemes elgondolâsok, amelyekkel az Arpâd Akadémiât ûtjâra
inditottuk, valôban az eszmék ûtjân, testvéri egyûttérzéssel
és barâti szeretettel, a magyarsâg érdekében maradéktalanul

megvalôsulhassanak, — az Arpâd Akadémia elsô évi rendes
kôzgyûlését bezârja.
☆ ☆ ☆

Az ebéd-sziinet utân Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi el-

nok ùjbôl megnyitja a Hatodik Magyar Talâlkozô ûlését. t)dvôzli a megjelenteket, bemutatja Nt. Molnâr Agostont, a Rutgers University tanârât s az Amerikai Magyar Tanulmânyl Alap
elnokét, majd felkéri elôadâsânak megtartâsâra.

Molnâr Agoston:
VAN-E JOVÔJE A MAGYAR NYELVNEK ÉS KULTÛRANAK
amerikAban?

Az a târgykôr, amelynek megvilâgitâsâra felkértek, nem ùj
kérdés vizsgâlatât teszi szâmomra sziikségessé. Mert ha kôzelebbrôl nézzixk azt és ha lapozgatjuk az amerikai magyarsâg
torténetét, olvasgatjuk azokat a kônyveket, amelyek az itt élô

és az ide kivândorolt magyarokkal foglalkoznak, akkor azt

lâtjuk, hogy a magy^ar nyclv es kultûra mcgoi'zésének lehetôségei mâr igen régen kdzelcbbrol érdckcltck clôdeinket is.
Pontosan szàz évvcl czcldtt, 1866-ban, Rôzsafy Mâtyâs, a

nevvyorki Magyar Egylet jegyzojc, a budapesti "Hazânk" cimû
lap màrcius 18-i szâmâban a kbvetkezokct l'rja;

"Mi, a féléve mcgalakult Magyar Egylctnek mâr 250
dollârral rendelkezô, vagy 55 lagjai, nagy es kis urak, szegénylegények, rang- és vallâskiilbnbség nclkiil f'bidonfutô polgârtârsak, egyesiiltunk, hogy inagyaritva uicigyarusodjiink, hogy

alapszabâlyaink szavaival cive 'az Egyesult Âilamokban élô
magyarok kôzôtt testvéri cgyctértést terjesszunk s a magyar

hazânk iigye,

nyelve

s

irodalma

irânt

kbzérdekeltséget s

meieg részvétet ébressziink'. Es mondhatom, hogy — kiilônosen a hazânkbani vâlsâgos és nem reménytelen idôk beâllta
ôta — mint eddig szi'viink, ûgy ma szemiink és fùlûnk is
nyitva âll. Igaz ugyan, hogy a ncwyorki magyar ember még
ma csak 'nagyot iszik a hazâért és f'eisivft', âmde azért kész
tenni is mâr valamit. Sot, teszunk is immâr. Ugyanis derék
Zdgonyixùi inditvânyâra folyô hô 15-én (mârcius 15-ét) rendkiviili kozgyûléssel unnepcltiik meg. Elnbkunk egy âtgondolt,

torténelmiieg alkalmas bcszédben szakavatottsâggal idézé lelkiink elé nemzeti és alkotmânyos mûltunk szent emiékeit,
szâzados kdzjogi harcaink jelentékcnyebb mozzanatait. A jeles
beszéd folyamân ûgy, mint végeztével éljennel fogadtatott.

Kovették ezt tobb oldalrôl rovid megjegvzések, az elnôki
szônoklat hazafi érzelmeit visszhangozok, melyck utân a nap

inditvânya: 'hazafi hôdolattal jârulni a magyar orszâggyûlés
s nesztor vezérei elé', jott a târgyalâs alâ. Ezt a javasiatot
nem fogadtâk el, mert vita kozben bebizonyosodott, hogy a
magyarorszâgi szellem miatt még nem ûtott szâmunkra a
hazatérés ôrâja."

1866-ban foglaikozott Rôzsafy Mdtyds ilyen gondolatokkai,
sok mâssal is. Amikor tehât én most itt
gottem nagyon-nagyon sokan âllnak, akik
tokkal foglalkoztak és terveket készitettek,
akik jôindulattal egész életuket — s voltak
gyonuk nagy részét is — a magyar kultûra

âllok, akkor mbhasonlô gondolaâlmokat szôttek,
olyanok, akik vaszolgâlatâra szen-

telték, akik a magyar kultûrânak megértésére és megértetésére, a magyar betûnek a tâmogatàsâra, megmentésére s nagj'on-nagyon sok màs jô és nemes célra forditottâk idejûket,
erejiiket.

És gyakran megismétlôdô kérdés gyanânt ùjra meg ûjra
felvetôdik: mi lesz a magyar ifjûsâggal? Mert amikor a ma
gyar kultûràrôl, a magyar hagyomânyoknak a megmentésérôl

van szô, akkor mâs szôval ugyan, de arrôl van szô, hogy ini
lesz a mi magyar ifjûsâgunkkal. Ez a kérdés szinte minden
esetben azonos azzal a meggyôzôdéssel, hogy a magyar ifjûsâg, a mâsodik, harmadik magyar nemzedék a magyar jbvô
szâmâra elveszett.

Mielôtt kimondanânk az itéletet, prôbâljuk megvizsgâlni
kozelebbrôl azt a kérdést, van-e az ùgynevezett magj'ar kérdésnek létjogosultsâga. Hiszen mâr az oreg sziilôk is elamerikaiasodtak, fiatalsâgunk pedig szinte kizârôlag amerikai nevelésben részesiil, amely teljesen âtalakitja gondolât- és érzésvilâgukat. Ezek a tények fontosak, természetes folyamat eredményei, fennforgâsukat be kell ismerni és — szâmolni kell
veliik. Ezeket a tényeket nem is kifogâsolhatjuk, mert nem

lehet elszigetelt életet éini Amerikâban sem. Mint ahogy elszigetelt nemzetek sem tudnak létezni, ugyanûgy elszigetelt
csalâdok sem élvezhetik a mindennapi élet elônyeit.
Az amerikai magyarsâg nemzedékvâltâs idején él (s ez az
a vâlsâgos idô, amelyrôl nagyon-nagyon sokat beszéitek a
mùltban), amikor az idôsebb magyarok még magyar szellemben, magyar légkorben élnek, de gyermekeik mâr — iskolâzottsâguknâl fogva — teljesen ùj vilâgban nônek fel.
Az amerikai nemzedékvâltâs kérdése egy-két évtizeddel
ezelôtt nem volt olyan dontô jelentôségû, mint ma. Most mâr
egyre gyakrabban foglalkoznak a nemzedékvâltâs kérdéseivel
mind az ùgynevezett nagyobb egyesuletekben, mind egyhâzaink helyi gyùlekezeteiben, mind a nagyobb, mind a kisebb
magyarlakta teriileteken. Es a birâlatokban sokszor szerepel

a keserù megâllapitâs: hiszen mâr az amerikai magyar ifjûsâg
beszélni sem tud magyarul. Ez igaz. Elfelejtjùk azonban, hogy
milyen nehézségek kozott nôtt fel ez a mi magj'ar hôsûnk,
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vagy a mi amerikai mag>'ar hôsiink, akinek jovôt prôbâlunk
felépîteni, vagy akitôl a jôvôt remcljiik.

Magyarâzatképpen legyen szabad megcmlitenem, hogy
azok, akik Németorszâgban, az ûgynevezett DP-lâgerekben
loltôttek csalâdjukkal —

ôhazâban

sziiletett magyar gyer-

mekeikkel — egyiitt hosszabb-rdvidcbb idôt, emlékezhetnek
râ, hogy bizony nem ritkân fordult eld m^'ir Németorszâgban,

Ausztriâban és mâshol, hogy a magyar gyermekek magyarul
beszélni

sem

tudtak.

Németiil

felcltek

sziileiknek.

Viszont

kozel 20—30—40 éve él itt Amerikâban az a magyar csalâd,
amelynek a gyermeke, talân mâr az unokâja nem beszél ma
gyarul, de amikor angolul vâlaszol sziilei kérdésére, akkor

nem egészen ùgy vâlaszol, mint az amerikai. Mert még mindig
nem veszett kl belôle a magyar lélek, a magyar szellem. Csak
a hely, a helyzet, a kôriilmény vâllozott meg.
Az elôbbiek figyelembevételével sokan most mâr ùgy te-

szik fel a kérdést: tudja-e a mi fiatalsâgunk — a mâsod-, harmad-, mâr talân a negyed-nemzedék — crtékelni a magyar

értékeket? Mâs fogalmazâsban: fel tudjuk-e ébreszteni fiainkban, leânyainkban, a magyar ifjûsâgban azt az érzést, azt a
méltânylâst a magyar kultûra, a magyar hagyomâny, a magyar
értékek irânt, amelyet ott szeretnénk talâini szi'viikben, lelkiikben.

Erre a kérdésre vâlaszként abbôl a jelentésbôl szeretnék
felolvasni néhâny adatot, amelyet egy évvel ezelôtt készi'tettiink az amerikai magyar iskolâkrôl. Ezt a jelentést tôbben
irtuk és véglegesen Nagy Kàroly fogalmazta meg. Ebbôl a
jelentésbôl kideriil, hogy az 1964-ben mûkôdô — szombati,
hétvégi — 23 magyar iskola koziil 14-et 1956 ôta alapitottak.

És ez az adat ùj szempontot ad szâmunkra. Ûj mozgalomra
enged kovetkeztetni. Amfg 1956 elôtt szinte kizârolag a ma
gyar egyhâzaknak voltak magyar iskolâik, addig az azota létesiilt 14 iskola kôzûl 9-et târsadalmi szervezetek alapitottak
és tartanak fenn. Ezekben az iskolâkban tanitanak a legkép-

zettebb tanitôk, a legmodernebb tankonjrvek segitségével,
intenziv oktatâssal és emelkedô tanulô létszâmmal.

Mi az oka ennek az ûj mozgalomnak? Tényleg ûj ez a
mozgalom? Vagy csak egy ciklikus folyamatnak a megûjho-

dâsa, megismétlôdése az emigrâciô magyarsâg fenntartô szervezkedéseinek torténetében?

Egyrészrôl tudjuk, hogy a Magyarorszâg irânt valô érdeklôdést az 1956-os forradalom nagyon megerôsitette. Az amerikaiak is nagyobb érdeklôdéssel és megbecsiiléssel fordultak
a magyar emigrânsok felé, akiknek onbecsûlése sajât hagyomânyaik irânt szintcn megnôtt. Azt is tudjuk, hogy a magyar
forradalom menekiiltjeiként képzett szakemberek érkeztek az

Egyesiilt Âllamokba. Feltételezhetô tehât, hogy az emigrâciô
mélységileg es minôségileg megnôvekedett és megerôsôdôtt
a magyarsâg-fenntartô szervezkedésekben is.
Mâsrészrôl viszont tudjuk, azt is, bâr specifikus statisztikai adatok nélkiil ,hogy ezeknek az ùj iskolâknak a létrehozâsâban és lâtogatâsâban nagyszâmù mâsod-, harmad-nemzedékes magyar is vesz részt. De arra is râ kell mutatnunk,
hogy az az ûj érdekiôdés Magyarorszâg irânt, amelyet az
1956-OS forradalom keltett fel, most mâr alâbbhagyott.

Kérdés tehât, van-e valami âltalânos jelenség, ami meg
tudnâ magyarâzni a mâsodik, harmadik és negyedik nemze-

dék megiijult és tartôs érdeklôdését a sziilôk, nagyszulôk
kultiirâja irânt. Tobb elmélet prôbâlt mâr erre a kérdésre
vâlaszolni.

A leghtresebb elmélet talân a Herberg-tétel, amely szerint
az emigrânsok gyermekei, tehât a mâsodnemzedékesek, eltâvolodnak az etnikus kozosségi csoporttôl, mert sikeres, szâzszâzalékos amerikaiak akarnak lenni. Ezeknek gyermekei vi
szont, a harmadnemzedékesek, mâr elérték szùleik révén az
elôbb emlitett sikeres amerikai stâtust s ezért megengedhetik

maguknak a sziileik âltal elhagyott kultùra irânt valô ùj
érdeklôdést.

Egy mâsik elmélet az 1958-ban Detroitban folytatott hely-

szini tanulmâny adatain alapul. Lenski, a vizsgâlat vezetôje
ugyanùgy, mint Herberg, fôként a vallâsgyakorlâs mértékét és
ennek okait kutatta. Mivel azonban a vallâs gyakorlâsa, valamint az âltalânos és a specifikus etnikus kozosségi életben
valô részvétel mértéke kozôtt Amerikâban szoros az ossze-

fùggés, a vallâsgyakorlâs adatai bizonyos mértékig érvényesek
az emigrâciô generâciôs problémâira is. Lenski adatai alâ-

tâmasztjâk Herberg elméletét a harmadik és tovâbbi generâciôk élénkebb kôzosségi részvételérôl, de az ellenkezôjét bizonyîtjâk annak, amit Herberg a màsodik nemzedékrôl irt az
eltâvolodâssal kapcsolatban. Lenski adatai azt mutatjâk, hogy
a bevândorlô csoportok idôben novekvô amerikânizâlôdâsâval
egyenes arânyban nô vallâsi-kozosségi életben valô részvételiiknek intenzîtâsa is. Szerinte a mâsodik nemzedék egyidôvel

nemhogy eltâvolodik, hanem amikor bcnnmarad a maga etnikus csoportjàban, intenzi'v életet él.

A lâtszôlagos ellentmondâsra a harmadik elmélet adja
meg a kielégi'tô vâlaszt. Ennek képviselôje Messner A. Albert
dr. pszihiâter. Szerinte a mâsodnemzcdékes csak eleinte utasitja el szûlei etnikussâgât, gyakran pontosan azért, mert a

sziilôk mindent elkovetnek gyermekeiknek az amerikai târsadalomba s ezâltal a

sikeres életbe valô beolvasztâsa érde-

kében. A mâsodnemzedckes azonban elôbb-utôbb râjon, hog\'
ezért a sikerért drâga ârat fizetett. Feladta ôsei kultûrâjât,
hagyomânyât, azt lehet mondani, énjének egy drâga részét.

Ezért keresni kezdi az ûtat visszafelc. Nyelvtanfolyamokon
vesz részt és gyermekeit, a harmadik nemzedéket is meg-

tam'tja ôsei — a mi esetûnkben magyar — nyelvére. A vâltozâs
tehât magâban a mâsodik nemzedékben tôrténik meg.

Arra a kérdésre, hogy miért és hogyan tôrténik a mâsodnemzedékeseknek ez a visszafordulâsa, dr. Messner még nem

tért ki abban a cikkében, amely a New York Times hasâbjain.

1961-ben jelent meg. És itt utalnom kell egy késôbb megjelent mûre, amelynek cime: Beyond The Melting Pot. A kônyv
szerzôjének felfogâsa azonos azzal a felfogâssal, amelyet én
mâr talân tiz éve hirdetek és amely hasonlit Messner elgondolâsâhoz is, nevezetesen, hogy az olvasztôkemencén tùl va-

gyunk. Ez a felfogâs nem azt vallja, hogy Amerikâban olvasztékemencében talâljuk magunkat, amely minden mâs kultûrât,
minden mâs népi, nemzeti értéket felemészt, felolvaszt, elnyel, hanem azt âllitja, hogy — ha mâr mindenképpen hasonlatokat kell hasznâlnunk — az amerikai életben mozaikszerû

képpel âllunk szemben és azt lâtjuk, hogy ebben a képben
kisebb-nagyobb darabok épen maradnak abbôl a kultûrâbôl,
abbôl a népi hagyomânybôl, amelyet a bevândorlôk magukkal

hoztak. Ezek a kis kovek, értékes kis mârvâny darabocskâk,

beleilleszkednek és belepréselôdnek az ameriai élet szellemének cementjébe, amely az egészet osszefogja.
Ez az elmélet nemcsak az elôbb emlîtett elméletet ma-

gyarâzza meg kiilonosen mcssneri megfogalmazâsâban, hanem
a magyar iskolâk irânt megnyilatkozô ûj érdeklôdést is érthetôvé teszi a kiildnbozô nemzedékek szempontjâbôl.
A magyar iskolâkrôl szôlô jelentés szerint igen figyelemreméltô, hogy a magyar iskolâk elszigetelten élnek. Huszonhârom koziil mindôssze ot olyan iskola volt, amely jelezte,
hogy mas magyar iskolârôl is tud. Ezt az egymâstôl valô el-

szigeteltséget fokozza a Magyarorszâgtôl és Amerikâtôl valô
kisebb-nagyobb méretû, fôleg szellemi elszigeteltség is, ami
az iskolâk szintjének fenntartâsa terén okoz nehézségeket.
Végiil a jelentésbôl kitûnik az is, hogy a leginkâbb hasznâlatos tankônyvekbôl, vagy legalâbbis azok egy részébôl nem
a reâlis, hanem egy bizonyos hipotetikus Magyarorszâg képe
tiikrozôdik vissza.

A jelentés âttanulmânyozâsa utân azonban — fôleg amikor
a probléma megoldâsârôl van szô — ne okoljuk azokat, akik,
mint az elôbb mondtam, itt mogôttem âllnak Rôzsafy Mihâlytôl kezdve és akik 1900-ban, 1920-ban, a 30-as, vagy 40-es évek-

ben jôttek. Mert gyakran csak nagyon kevés vâlaszt el benniinket tôliik, kiilônosen ha ùgy tesszlik fel a kérdést, mit
tudtunk volna mi tenni az ô helyiikben. Fel tudjuk-e mérni,
hogy mik voltak azok a problémâk, amelyekkel nekik meg

kellett kiizdeniiik? Ismerjiik-e a tôrténetet s tudjuk-e, miért
cselekedtek ùgy, ahogy cselekedtek? Mik voltak azok a lehetôségek, amelyek akkor megnyiltak az itt élô magyarsâg elôtt?

És fel tudjuk-e mérni, mâs lenne-e a helyzet ma, ha az ùg\'nevezett felkészult értelmiség akkor itt lett volna? Ismerjiik-e
Amerikai szellemi képét, amellyel a bevândorlô âltalâban és
a bevândorlô magyar kiilônôsképpen szembetalâlta magât,
amikor idejôtt és prôbâlta megkezdeni az életet, az uj életet
és ugyanakkor megôrizni sajât népi, nemzeti hagyomânyait?
Ezekkel a kérdésekkel csak azt akarom érzékeltetni, hogy

ma nem azzal a szellemi képpel âllunk szemben, amellyel a
20-as és a 30-as évek magyarja âllott szemben, hanem egészen

ûj légkôrben, ûj vilâgban talàljuk magunkat a régihez képest
itt Amerikâban. S nem azcrt, mert valaki fellôtt valahova egy

nagy sputnikot, hanem azért, mert a II. vilaghâborû folyamân
az amerikai katona, aki itt nôtt fel Cle\clanclban, vagy kis
farmvârosban, tanyân valahol, cljulott a vilâg minden tâjâra,

És amig itt volt, nemcsak harcolt. Bcszélnic is kellett azokkai
az emberekkel, akik ott éltek azokban a kis vagy nagy orszâ-

gokban. Elment a mûzeumokba, mcgismcrtc valamennyire a
kis népek, sot a legkisebb torzsck kultûrâjât is. Nemcsak
csokolâdét osztogatott, hanem valaliogyan megtanult beszélni
is azon a nyelven, amelyen az idegen orszagok fiai, lânyai kôzôlték velûk érzelmeiket és gondolataikat. És mindennek eredményeként megismerte és megszerette mtis orszagok szokâsait, kis népek nyelvét is.
A volt katonâk ma mâr 45—50 évesek. Ott iilnek a Board

of Education-ekben, az âllami poziciokban. Ôk a mi kormânyzôink, vârosi és orszâggyiilési képviselôink, akik a hâborû

folyamân olyan életkôriilményeken mentek ât, amelyek kiszélesi'tették ennek az orszâgnak a lâtôkbrét. Atestunk az ùgynevezett eiszigeteltség (isolation) korszakân. A vilâgesemények
hoztâk magukkal, hogy megvâltozott az a bizonyos korâbbi
felfogâs, amely az Egyesiilt Allamokban a mi elôdeink idején
még nagy tért hôditott.

Ebben a megvâltozott vilâgban itt âllunk ma a nagy lehe-

tôségek kapuja elôtt. A kérdés csupân az, hogyan oldjuk meg
problémâinkat.

Ha ûzletember lennék és tudnâm, hogy kezemben van az
az érték, amely irânt ezer meg ezer amerikai, magyarszârmazâsû mâsod- és harmadnemzedékes amerikaiak, menekiiltek,
DP-csoportok és régi amerikâsok gyermekei érdeklôdnek és
akik vârjâk, hogy valaki adjon nekik valamit, lehetôséget,
hogy jobban megismerjék ôseik kultûrâjât: akkor hamarosan
megtalâlnâm azt az ùtat-môdot, hogyan lehet elérni azt az
embert, azt a fiatalt, aki készpénzre vâltanâ az én ârucikkemet. A nehézség azonban rogton kitûnik, ha meggondoijuk,

hogy a magyar kultûra ismeretének kozlése nem ûzletember
feladata és ha râjovunk, hogy milyen nehezen tudjuk megtalâlni azokat, akik ezek utân az ismeretek utân valôban

és komolyan érdeklôdnck. Tudjuk, hogy a nagy vârosokban
élnek, tudjuk, hogy a kis vârosokban is élnek, de mâr leszûkult
a veliik valô kapcsolatok felvételének lehetôsége. Nem tudunk
négyszemkdzt beszélni egymâssal. De még a lapokon, a ma
gyar sajtôn keresztiil sem tudjuk elérni ôket, olyan nagy mâr
ez a

tâbor.

Ha orvos lennék és tudnâm, hogy itt egy bizonyos betegségrôl van szô, amelynek meggyôgyi'tâsa céljâbôl az orvossâgot
el kell juttatni a beteghez, akkor arrôl gondolkoznâm, hogyan
tudnâm a betegség kôrokozôjât felismerni, pontosan meghatârozni es a leghatékonyabb gyôgyszerrel megsziintetni.
Kérdés: lehet-e, szabad-e problémânkrôl ilyen vonatkozâsban beszélni. Nemcsak lehet és szabad, de kell is.
A mâsod-, harmad-, negyednemzedék ki akarja épiteni a
maga énjét, ki akarja épiteni azt a szellemi életét, ameljmek

sziikségét érzi, mert életében egy nem teljes képpel talâlja
magât szemben. És — mint nagj'on sokszor râdbbbeniink —
nem a sziilô az, aki szellemi szukségletének kielégitése irânyâban az elsô osztonzést adja neki, hanem a nagyszûlô,
a nagyanya és a nagyapa. A harmadik nemzedék szâmâra
ô képviseli a magyar kultûrât, ô hordozza a magyar értékeket.

És a baj ott kezdôdik, hogy gyakran a nagyszûlô keveset tud
adni ebbôl a kulttirâbôl, ezekbôl az értékekbôl.
De azért a sziilôket sem lehet vâdolni hanyagsâggal. Még
kevésbé lehet mindent tôliik vârni. Arra van szûkség, hogy
a csalâdokban vârosonként felébresszûk azt az érzést, hogy

a sziilôknek kotelességûk, hogy magasabbrendû szellemi tôbbletet adjanak elsôsorban a csalâdon keresztiil gyermekeiknek
és hogy a csalâdon keresztiil râ tudjâk nevelni gyermekeiket
arra az érzésre és arra a méltânylâsra, amely értékelni tudja
az amerikaiaktôl eltérô mâs — a mi esetiinkben a magyar —

kultûrât, amelyrôl a gyermek csak hall, de amelyet személyes
kôzvetlenségben, kozosségi megnyilatkozâsaiban mâr nem
ismer.

Ismerek egy csalâdot, talân mâr 15 éve. Ez a csalâd ûgy

oldotta meg a problémât, hogy az otthonon beliil csak magyarul beszéltek. A szûlôk otthon mindig csak magyarul beszéitek
a gyermekekkel. De mihelyt kimentek a hâzbôl, mâr kizârôlag

angolul beszéltek. Mert a szùlônek is szuksége van arra, hogy
két nyelven beszéljen es hogy lépést tartson gyermekével,
hogy megértesse magât voie, aki az ovétôl eltérô ismeretvilâgban talâlja magât.
A sziilô vilâga még akkor is tcljesen eltérô a gyermek
ismeretvilâgâtôl, ha itt szuletett tôsgyôkcrcs amerikai. Ez
okozza azt a bizonyos komolyabb csalâcii meg-nem-értést. Ha
magyar a sziilô, ez az eltérés természetszerûen fokozottabb
mértékben

mutatkozik.

A

szakadck

âthidalâsât

a

szûIônek

kell megoldania. Igaz, hogy az idôscbb szLilôk nehezen tanulnak meg angolul, nehezebben tudjâk felismerni azt az ismeretlen ismeretvilâgot, amelybe gyermekeik természetes kôny-

nyûséggel belenônek, de mégis vâllalkozniuk kell erre a feladatra, mert hiszen az a fiatal 15—16 éves mâsodnemzedékes

nehézségekkel kiizd a kôzépiskolâban, amint ô is prôbâlja
megismerni azt a vilâgot, amelybcn talâlja magât, mert az
ô lelkében kûlônôsképpen az amerikai és a magyar szellem
kicserélôdésérôl, bôvûlésérôl és kôlcsônôs kiegészitésérôl van

Nagyon jôl tudjuk, hogy azokban a vârosokban, amelyekben arânylag nagyobb szâmban, tômegben élnek a magyarok,
gyakrabban elôfordul, hogy van magyar iskola, van magyar
hangverseny, magyar iinnepély, van magyar mozi, van magyar
kônyvtâr, magyar tanftâs, magyar képzés; de azt is tudjuk,
hogy nagyon-nagyon sok hely akad, ahol mindez nincs meg.

Hogy lehet ezen segiteni? A magyar nyelv és a magyar irodalom tanltâsâval. Hogy lehet magyar kônyveket eljuttatni
kônyvtârakba? Hogyan lehet mûzeâlis magyar értékeket kisebb-nagyobb vârosokba eljuttatni és azokat ott ismertetni?
Mindez — mint azok, akik elôttem is itt âlltak és szôltak

a Magyar Talâlkozô kozônségéhez, annyiszor râmutattak mâr
— egyéni feladat. Ehhez én szeretném hozzâtenni: egyéni feladat, amelyet intézményessé kell tenniink. És ha intézményessé tesszuk, akkor nemcsak a nagy magyar-lakta teriileteken tudunk segiteni, hanem a kisebb magyar telepûléseken is.

Kozépiskolai fokon magyar tanitâs az Egyesiilt Âllamokban jelenleg csak a piarista kozépiskolâkban folyik. Miért
nem folyik Clevelandben, New Brunswickban, New Jersey-

ben valamelyik ottani kozépiskola keretében? Miért nincs
magyar tanitâs Detroitban, Lincoln Parkban, ahol nagyon
sok magyar lakik?
A magyar tam'tâs kérdésének megoldâsa eddig az volt,
hogy bizonyos egyetemeken és fôiskolâkon létesûlnek magyar
tanfolyamok, amelyek a magyar nyelv, irodalom és torténe-

lem tanitâsâval foglalkoztak. Igy van ez ma a Rutgers egyetemen és igy tudtuk elérni az Amerikai Magyar Tanulmânyi
Alapitvâny és az itteni magyarsâg segitségével a Western Re
serve egyetemen is a magyar tanitâs biztositâsât*, amely a
Slavic and East European Languages keretén beliil kibôvûlt.
Ugyanilyen lépés lesz legkôzelebb Toledo egyetemén. Valôszinû, hogy ez az ùt jârhatô lesz Buffalo egyetemén is. Azt
ajânlom, hogy mâs vârosokban is inditsunk hasonlô tanfolyamokat.
Clevelandi tapasztalatunk bebizonyitotta, hogy ha van

egy tanulmânyi intézmény, egy alapitvâny, mint az Amerikai
Magyar Tanulmânyi Alapitvâny, amely megfelelô szinvonalon
tud târgyalni az egyetemmel, gyorsabban és hamarabb tudunk
eredményt elérni, mintha csak helyi bizottsâgok, vagy helybeli

érdeklôdôk kérik valamelyik egyetemet magyar tanfolyamok
meginditâsâra. Néha azt gondoljuk, hog>' nincs érdeklôdés.
Pedig van érdeklôdés. Akârmelyik egyetemen el lehet inditani
magyar nyelvi tanfolyamot elemi fokon akâr kezdôk, akâr
haladôk szâmâra s aztân egy magyar torténelmi és miivelôdéstôrténelmi tanfolyamot. Ehhez az alapitvânyon keresztiil még
némi kis segitséget is nyûjthatunk. Néha csak annyi kell, hogy
az elsô évre biztositsuk az elôadô fizetését, amely nagyon

kevés, mivel csak egy vagy két kurzust tanit, ùgyhogy nem

* A

"Division of Général Studies" kcictében 1962 ôszétôl kozdo-

doen megszakîtâs nélkiil folyik a magyar miivelodéstorténeti tanfolyam
(az elôadâs idôpontjâbaii immâr otôdik évfolynma és kileneedik féléve) Somogyl Terenc dr. volt pécsi cgyetemi tanâr vezetésével és
"A Cultural History of the Hungarian Poople " cimmel magyar nyelven,
1964 ôszétol kezdôdôen pedig magyar nyelvtanfolyam Vaskô Ilona dr.,
A'olt magyar kozépiskolai tanâr vezetésével.
A szerkesztô

ezresekrôl van szô. Természetesen az egyetem, vagy a fôiskola nem hajiandô râfizetni ezckre a tanfoly^imokra és biztositani akarja az elôadôk fizetc.sct, anicl\ kijâr nekik.
Végezetùl engedjék meg, hogy felhi'vjam figyelmiiket arra,
hogy a newyorki Mag>'ar Egylet 1866-ban tortént megalakulâsa ôta nagyon sokan âlmodoztak arrôl, hogy legyen itt az

Egyesiilt Âllamokban egy magyar mûzeum-kbnyvtâr. Legyen
egy hely, amely képviseli a magyar kcrdcscket, gyûjti a ma

gyar értékeket és emlékeket. Ahovâ vcgrendeletileg is le tudjuk rakni gyûjteményeinkct, azokat az értékeket, amelyeket
talân mi megtartottunk még, de csalâdunkban tovâbbadni
mâr nem tudimk. Adjuk oda ennek a mùzeum-konyvtârnak,
hogy minden magyar biiszkélkcdhcssék vele. Legyen egy hely,

ahovâ az Egyesiilt Âllamok minden részérôl elzarândokolhassunk és ahol meglâthassuk Munkâcsy festményét, egy XIII.
vagy XV. szâzadbeli kôdexet, megtalâlhassunk értékes ritka
kônyveket és ahol tôrténelmi kutatâst is lehet folytatni, ahol
az adatok, a dokumentumok mindig megtalâlhatôk. Mindezt
nemcsak a magyarorszâgi torténettel, hanem mâr az itt élô
magyaroknak a torténetével kapcsolatban is.
Az Amerikai Magyar Tanulmânyi Alapi'tvâny mâr bizonyos

lépéseket is tett ebben az irânyban és reméljiik, hogy egy-két
éven belul lesz ilyen mùzeum-konyvtârunk. Nagyon sokan
azt mondjâk, hogy nem lesz ebbôl semmi. Ha mégis ezeknek
lesz igazuk, akkor mâst is lehet tenni és nem kell vârni a
mûzeum-konyvtâr gondolatânak mcgvalôsulâsâig sem. Sajât
magunk a mi vârosainkban, amikor a mostanihoz hasonlô
gyûlésûnk van, gondoljunk arra, hogy kiadvânyainkbôl juttassunk el a Public Library-ba, a helyi Historical Society-hoz,
s az ezekhez hasonlô mâs konyvtârakhoz és intézményekhez

egy-egy példânyt. Hogy nyoma legyen ott, abban a vârosban,
hogy mi ott voltunk és hogy léteziink.
Mert ha 1914-ben nem jutott senkinek eszébe az ilyesmi,

akkor ma, ha valaki elkezdi megirni a vâros magyarsâgânak
a tôrténetét, semmit sem talâl és alig 50 évre visszamenôleg
is padlâsokon és mâs lim-lom gyûjtô helyeken kénytelen osszekapargatni a véletleniil fennmaradt adatokat, amelyek meg-

vilâgitjâk az amerikai magyarsâg tôrténetét és bizonyitjâk.

hogy mit végzett a magyarsâg itt Amerikâban nemcsak a sajât
érdekében helybelileg, hanem hogy vilâgviszonylatban is mi
volt a magyar Amerikâban.

Olyan célt nem tûzhetiink magunk elé, hogy itt Amerikâ
ban "mag3'arokat" neveijunk. A mi célunk csak az lehet, hogy
a felbecsulhetetlen magyar értékeket âtmentsiik az emberiség
szâmâra és megismertcssûk a vilâg népeivel. A magyar szârmazâsû amerikai polgâr — mint két-szellemiségû, két-nyelvû,

két sajâtos gondoikozâsû érzésvilâg hordozôja — élô hîd tud
lenni, osszekdtô kapocsként szolgâlhat, megbecsiilést szerez-

het és âllandô tunûbizonysâgot tehet a magyar értékekrôl és
arrôl, mik vagyunk és kik voltunk. A kétnyelvû polgârnak
az élô htd szerepe a hivatâsa. És akâr szeretjûk, akâr nem,
hogy ebben a szerepûnkben valaki rânk tapos és keresztiil
halad rajtunk, ezt a feladatot nekunk, magyaroknak is vâllalnunk kell.

Arra van sziikség, hogy mindannyian apostolok leg5dink,
hogy mindannyian magunkévâ tegyiik azokat a feladatokat,
amelyekrôl ma szô volt. Igy elérjiik majd azt a bizonyos egyet-

értést is magyarsâgunk életében, amelyre feladataink vâllalâsa
és eredményes megoldâsa érdekében olyan elengedhetetlen
szlikségiink van. Ne felejtsiik, hogy ez az egyetértés
ha

nem is minden részletkérdésben, de jelentôsebb âllâsfoglalasok esetén feltétleniil — elôfeltétele ifjùsâgunk helyes tâjékozôdâsânak és hogy az amerikai magyar ifjûsâg hivatott arra,

hogy méltôképpen tudja tolmâcsolni a magyar kultùrât és a
magyar szellemi vilâgot.
☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk szerint minden
itt élô magyar a magyar népnek élô ûzenete. Orôla mérik le
mindazokat az értékeket, amelyek ôsszességiikben és épitmenyukben a magyar lelket alkotjâk. Akiilfoldôn élô magyar feladata a magyar lélek megismertetése, idegen kultûrâkba valo
beleillesztése. Ezt értettiik az elôadâsbôl. J61 megértettiik egy

mâst. Ezt azért hangsùlyozza, mert ùgy tudja, Molnâr Agoston
professzor személyében mâsodnemzedékes magyar tartotta az
elôadâst. Az ô lelke nem veszitette el kapcsolatât az egyete

mes magyar lélekkel. És ez, az értcknck cz a megtartâsa, ennek tovâbbadâsa minden magyarnak a missziôja. A mienk is.
Kôszoni az illusztris elôadô nagy gonddal felépitett, kitûnô
elôadâsât.

Az ûlés vezetését, mint tanâcskozâsi cinok, Jâlics Gyôrgy

dr. veszi ât, aki felkéri Vdrdy Bêla dr.-t, hogy tcirtsa meg elô
adâsât. Az elôadâs szovegét az alâbbiakban kozoljûk.

Vârdy Béla dr.:
A MAGYAR IFJUSAC A MAGYAR JOVO SZOLGÂLATABAN

Mi jelenleg egy forradalom kcllds kbzepén éliink. — Ez a
megâllapi'tâs éppen ùgy érvényes a technika, mint a szellem
vilâgâra. A szellemi forradalom egyik Icgfdbb megnyilvânulâsa
az a részben pozitfv és részben ncgativ jelenség, mely a tizenhetedik szàzadi kartézianizmust imitàlva, minden régi elv,
felfogâs, hit, vagy etikai értékrendszernek a létjogât kérdôre
vonja, vagy legalàbb is mériegre teszi, anélkiil azonban, hogy
meghatârozott elvei és céljai lennénck a jdvendô târsadalom

szellemi és etikai felépitését illetôlcg. Ezen uj, mindenben kétkedô és mindent megmérô szellemi forradalomnak, (mely sok
tekintetben a nihilizmushoz hasonlithatô, s mely mellesleg uni-

verzâlis jelenség) egyik vâlfaja a fiatalabb szellemi generâciô
visszautasitô lâzadâsa a korâbbi nemzcdékek âltal reâjuk rôtt
târsadalmi, szellemi és etikai értékrendszer ellen, — melynek

jogosultsâgât az ô korukban és vilâgukban kétségbe vonjâk.
A fiatal magyar nemzedék soraibôl sokan, — magamat is
beleértve, — e forradalomban tobb negativ, mint pozitiv jelenséget lâtnak. Ellenben azt sem lehet eltitkolni, hogy a ma
gyar fiatalsâg egyrésze teljesen magâévâ tette e forradalraat,

hisz céljaiban (ha egyâltalân vannak céljai), és bizik gyôzelmében. — Habâr én nem azonositom magam e forradalommal,

azt kénytelen vagyok beismerni, hogy âltalâban én is eléggé
kritikus vagyok a multtal és fôleg a multrôl vallott egyes felfogâsokkal és elvekkel szemben. Erre fôleg a torténelem behatôbb tanulmânyozâsa vezetett, mely meglanitott arra, hogy a

a multtal kapcsolatos âltalânos felfogâs nagy része nem fedi a
valôsâgot. De a multtal szemben kritikusnak lenni nem egyen-

lô a mult pozitîv eredménj'einek a megvetésével. Hisz jômagam
nemcsak szeretem a multat, de szerelmese is vagyok a multnak.
Ugyanakkor azonban azt is vallom, hogy ônmagunk âmitâsa a mûlt hibâival szemben nemcsak nem hasznâl jôvendô

céljaink eléréséhez, de egyenes biztositéka annak, hogy régi
hibâinkat ùjbôl elkovetve, céljainkat sohasem érjiik el.
Régebbi elôadâsaimban itt a tobbek kôzôtt megemlitet-

tem mâr, hogy mi magyarok az elmùlt néhâny nemzedéken ât
valahogy nagyon elvétettùk sorsunk vezetését, s nehéz kûzdel-

mek ârân kivivott jôhirunk megôrzését. — Csekély egypâr évtized alatt elértiik azt, hogy a klilfold szemében a mag^'arsâg az
egykori Kossuth-mithosztôl korûlvett szabadsâghôs nemzet-

bôl, mâs, ù. n. „szabadsâgszeretô" népek és nemzetek „elnyomôjâvâ" vedlett, — teljesen megfosztva az eurôpai kôzvélemény szimpâtiâjâtôl és jôindulatâtôl. Vagyis, mfg mi a dualiz-

mus és a millennium âbrândjai kozt pihentiink, illetve vfvtuk
az aesopusi békâbôl okôrré felfùjt kôzjogi harcunkat az oszt-

râk partnerrel, addig orszâgunk nem-magyar nemzetiségei lassan eltulajdonitottâk tôlûnk a 48-as idôkben reânk ragadt

„szabadsâgszeretô" jelzôt (megajândékozva minket a kevésbbé
megtisztelô „elnyomô" és „rabszolgatartô" jelzôkkel); megnyerték maguk részére Eurôpa s Amerika szimpâtiâjât; s ezâltal szinte észrevétlenûl meglazftottâk talpunk alatt a ma
gyar talajt. Tehât mfg nemzeti kisebbségeink erôsôdtek, izmosodtak és szaporodtak, s mfg lehetôségek hiânyâban a magyar

parasztsâg szâzezres tomegei kerestek ùj hazât Amerika dollârt
és jobb lehetôségeket nyùjtô bânyâiban s iparvârosaiban
(orokre elveszve a magyar nemzettest szâmâra, és olvasztva

jogunkat a Kârpâtmedencéhez), addig mi elsôségiink és felsôségiink tévhitében, kényelmesen — vagy esetleg parlamenti
obstrukciôk keretében, — vitatkoztunk oly triviâlis dologrôl,
mint példâul az ,,âtkos" ,,kozôs" szô jelentôsége és hasznâlata a kbzos, illetve birodalmi hivatalok cfmeiben. — Ekôzben

sem arra nem voltunk képesek, hogy a szâmunkra „életet vagy

halâlt" jelentô nemzetiségi kérdést (nem is beszélve a târsadalmi kérdésrôl) megoldjuk; se arra, hogy hatâsosan ellensùlyoz-

zuk, illetve semlegesftsiik az ellenunk forch'tott eurôpai kôzvéleményt. Az eredmény az lett, hogy a vesztes hâborû utôhatasaként, de fôleg az ellenunk forditott curopai kôzvéleménybôl fakadô egj'ediillétunk es târstalansâgunk miatt elvesztettiik a Kârpâtok-koszorûzta orszâgunk nagj'obbik felét, — nem
is emlitve a Monarchia szétrombolâsât.

1920-ban beiâtôtt Trianon, s azt kbvetôen az eredmények-

ben ugyancsak steril „Nem, Nem, Soha" korszak. S vajjon felébredt-e a magyar? Vajjon tanult-e a mult hibâibôl, az azokbôl
fakadô szôrnyû orszâg veszejtésbôl? — Sokan azt hitték és hiszik, hogy igen; fôleg azok, akik problémàinkra a legegyszerûbb és legjobban hangzô kiutat kcresve, szeretik tôrténelmûnk minden balszerencséjét mindenestôl mâsok nyakâba
varmi. Arra azonban mâr képtelenek, hogy egy kis lelkiismeretvizsgâlâst tartva, ônmagukban is megkissâk a hibâkat.
Szerintem, ha végigtekintunk az elmult négy-ot évtized tôrténelmén, sajnos be kell vallanunk, hogy nem tanultunk sem
1920-ban, sem 1945-ben. — A két vilâghâborû kozti korszak
eredményeként, (mely korszakot Szekfû Gyula ,,Hdrom nemzedék és ami utâna kovetkezik" ci'mû nagyhatâsû mûvében
igen talâlôan neobarok kornak nevezett), — elértuk azt, hog)'
Eurôpa és Amerika tudomànyos kôreinek és politikai vezetôségének szemében, — kiknek jôindulatâtôl sorsunk s hazânk
jovôje fiiggôtt — Magyarorszâg a "feudalista" târsadalmi és
gazdasâgi rendszer megcsôkevényesedett példaképe lett. Tovâbbâ, a Nyugat felé sugârzott felvilâgosi'tô propagandânk
gyerekesen naiv természetébôl kifolyôlag azt is elértuk, hogy
szavunkon fogtak: vagyis propagandânkat valôban „propaganda-ként" fogadtâk és kezelték, — még akkor is, ha legtôbb
esetben az a szintiszta igazsâgot hirdette. — Ekôzben a lenézett, de gyôztes elleneinktôl tanulni nem tudtunk és nem
akartunk, annak ellenére, hogy az ô politikâjuk jobb volt, mint
a miénk; mert jobbnak kellett lennie, hiszen amig mi hazât

vesztettûnk, a kezûnk alatt egy ezeréves politikai egység doit
rommâ és vâlt seramivé, — addig ôk orszâgokat nyertek és épitettek a mi rovâsunkra. Mi szidtuk Masarykot és a gerincte-

lenség példaképeit, de arra mâr képtelenek voltunk, hogy sikeres életmûviiket tanulmânyozzuk, imitaijuk, s ha kell, kine-

veljiink magunk kôziil néhâny hasonlô „kétszmû" és „gerinctelen", de „orszâgalapitô" vezetôt. — Soi, ha egyesek vonzôdâst mutattak a realizmus és a pragmatizraus politikâja felé,
azoknak legalâbb is kétségbevontuk hazafiassâgukat elfeledve, hogy az 1880-as években cseh honfitârsai Masarykot is
hazaârulâssal vâdoltâk és a szô legszorosabb értelmében megkovezték.

A két vilâghàborû kôzti „felvilâgosltô propagandânk" tehât egy letûnt kor eredménytelen politikâjânak egyenes folytatâsa, sot bizonyos tekintetben visszafejlôdése volt.
Ennek az archaikus és hiânyos ismereteken nyugvô politikânak az egyenes kovetkezménye volt az, hogy mig a csehek és
românok szâzâval jelentettek meg kiilônbdzô nyugati nyelveken a nemzetiik multjâval és jelenével foglalkozô tudomânyos,
illetve tudomânyos kontosbe bûjtatott mûveket, addig magyar
részrôl megelégedtiink egypâr kirivôan propaganda-szinezetii
és naiv munka kiadâsâval, melyek megjelenése sokszor tôbbet
ârtott, mint hasznâlt iigyiinknek. — A torténeti igazsâg kedvéért itt elismeréssel kell adôznom a magyar tudôsok és tu

domânyos intézetek legtobbjének, — tôbbek kôzôtt a Telekl
Pâl Tudomânyos Intézetnek, — melynek munkâssâga szinte
kivétel nélkiil a kritikânfelûli tudomânyossâg szintjén mozgott. Sajnos azonban azt is meg kell âllapitanom, hogy munkâssâguk, mivel lényegében csak magyar nyelven lâtott napvilâgot, a nyugat tudomânyos vilâg szemében ismeretlen, s
a magyar kérdés szempontjâbôl eredménytelen maradt.
Ennek a politikânak volt eredménye az is, hogy mig a român Jorga professzornak neve alatt megjelent, s a Român
Tudomânyos Akadémia, illetve tobb kiilfôldi tudomânyos
intézet cégérével fémjelzett, mintegy 1,200 kôtet és 23.000 tanulmâny igen tetemes része nyugati nyelveken lâtott napvilâgot — mi âltal Jorga neve a francia, német, angol, olasz és
amerikai egyetemek torténeti tanszékén szinte kôzhely lett,

addig magyar részrôl néhâny, fôleg német nyelvû és tudomânyosnak nevezhetô munkân kiviil semmi sem jelent meg mâs
nyugati nyelven. Ennek kôvetkeztében a nyugati tudomânyos
vilâg szemében a magyar torténettudomâny, s annak legnevesebb képviselôi ismeretlenek maradtak. S ugyancsak ennek

a politikânak koszonhetjiik azt a reânk nézve alig dicséretes
tényt, hogy az egynéhâny létezô, angol nyelvû, s magyar szempontbôl is elfogadhatô (de mégsem magyarofil) tudomânyos
mûvet hazânkrôl az angol Macartney professzornak kellett
megirnia. — A fentiekbôl kôvetkezett az a szomorù valôsâg,
hogy ha a magyarul nem tudô nyugati torténeti'rô meg akart
tudni valamit hazânk s nemzetiink multjàbôl, kénytelen volt
beérni az egy-két magyar kiadâsû, de beâlh'tottsâga, tartalma
és szerkezete alapjân „tudomânyos" ci'mre, s fôként hiteire
alig szâmot tartô fél-propagandista mû konzultâlâsâval vagy

az egyes szociolôgusbôl illetve politikusbôl torténésszé vedlett,
s a monarchia és a tôrténelmi Magyarorszâg létjogât eleve kétségbevonô emigrânsok magyar szempontbôl sokkal ârtalmasabb munkâival; vagy ami még rosszabb volt; Jorga professzor
és kollegâi tudatosan, de ûgyesen ferditô, tudomânyos kontosbe ôltôztetett kôteteivel. —

Ennyit a multrôl, az elmult évtizedek kiemelt hibâirôl.

Most pedig térjlink ât a jôvôre, illetve a kïdfoldi magyar ifjusâg feladataira. Erre a problémâra nem konnyû vâlaszt talâlni. Mert nincs râ egyetlen egyszerû felelet. Annyit azonban mâr

tudunk, hogy jbvendô ûtunkat lehetôleg a mûlt figyelembevételével, s hibâink kikerûlésével és kikûszobolésével kell meg-

terveznûnk és kiviteleznûnk. Ez ésszerû és jogos. Hiszen egy
generâciôkon keresztul csak negativ eredményeket hozô politika létjogosultsâgât mindenkinek jogâban âll kétségbevonni,
s lij utakat, ùj lehetôségeket keresni.

Sajnos, teendôinkkel kapcsolatban a legjobb akarat
mellett sem beszélhetek az egész klilfoldi magyar ûjabb nemzedék nevében. Nemcsak azért, mert sokan esetleg nem értenek velem egyet, hanem azért is, mert a mâr ,,beérkezett"

ifjabb magyar nemzedék képességeinek, — mely a tudomânynak szâz és szâz âgâban gyiimolcsozik, — én csak egy nagyon
kis hânyadât birom. — Azt mâr régebben is kifejtettem, hogy
szerintem (a magyar érzés megtartâsa mellett, ami mindennek az alapja), minden tovâbbi lépésiink és esetleges eredményeink legelsô feltétele az, hogy eiôszdr is egyénileg érjunk
el valamit! Hogy „valakik" legyûnk, s hogy a mâr elért forum
magaslatârôl és tekintélyének sûlyâval âlljunk neki magyar

feladataink megoldâsànak! Ezen tùlmenôen azonban egy matematikusnak, vagy lermészettudôsnak én tanâcsot nem adhatok. — Sajât teriiletemcn beliil — ùgy érzem —, tudom mit
kellene tenni. — Be kell bizonyitanunk, hog>' van ù. n. magyar
igazsàg, — hogyha az nem is mindenben felel meg a multban
hirdetett képnek. De ugyanakkor, figyelembevéve a mûlt hibâit
és szomorû eredmcnyeit, meg kell vàltoztatni eszkôzeinkei,
mind kôzvetlen és tdvoli céljainkat. — Eszkôzeinkre s részben
céljainkra vonatkozôlag a mult hibâinak s eredménytelenségeinek kritikâja mâr eleve megadja a feleletet. Kiizdeniink
kell, de nem a „propaganda", hanem a tudornâny fegy\'erével.
Idéznem kell Deâk Ferencnek,az 1861-es mâsodik felirati be-

szédje végén tett egyik kijelentését, mely — habâr egy kissé
elferdîtve, — sajnos azéta nagyon mélyen beleidegzôdôtt a
magyar lelkekbe: „Mindent visszanyerlietûnk, — mondta a
Haza Bôlcse, — csak azt nem, amiral ônmagnnk lemondtimk!"
— Ha kozelebbrôl szemugyre vessziik ennek az idézetnek a
tartalmât, leheletlen észre nem venniink, hogy lényegében az
a „Mindent vagy semmit!" — politika sikjâra szorit bennun-

ket — mely gyakorlatban minden, csak nem politika. — Reflektâlva erre az idézetre, 1864 augusztus vége felé bârô Eôtvôs
Jôzsef (a neves irô, kultûrpolitikus és politikai filozôfus, az
1848-as és 1867-es kormànyok kultuszminisztere, valamint az
1868-as iskola- és nemzetiségi tor\'ények megalkotôja) a kbvetkezôket irta naplôjâba: (36. old.) „Nézetem szerint trem azt,
amiral lemandtunk, hanem csak azt nem Jiyerhetjiik vissza
tôbbé, minek visszanyerésére erônk hiânyzik."
Aztân igy folytatta: „S ez az, miért én (azt) a palitikât,
mely abban âll, hagy magiinkat tokéletes tehetetlenségre kdrhaztassuk, csak azért, hagy theôriâban bizonyas elveket feltartsunk, a csendes ôrultség egy neménél alig tarthatam
mâsnak."

Hârom évet toltottem bârô Eotvos Jôzsef, valamint a Pro-

vizôrium és a Kiegyezés tanulmânyozâsâban (melynek eredménye egy tobbszâz oldalas doktori disszertâciô), s én a ma-

gam részérôl teljesen meg vagyok gyôzôdve Eôtvôs igazsàgârôl. — A jelenlegi helyzetiink reâlis szemlélete alapjân csupân
annyiban môdositanâm Eôtvôs elsô mondatât, hogy az „erô"
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helyett „észt" helyettesi'tenék; s azt mondanàm, hogy „nézetem szerint nem azt, amirôl lemondtunk, hanem csak azt nem

nyerhetjûk vissza tôbbé, minek visszaszerzcscre esziink, (illetve felkésziiltségiink) hiânyzik." — Szerintem az egyének, nemzetek és orszâgok sorsâban nincs befejezett iigy, s nincs megvâltozhatatlan. A torténelem folyama feltartôztathatatlanul so-

dor magâval mindent. Ami ma nagy és erôs, az holnap kicsi
és gyenge, ami ma legyôzhetetlen, az holnap mâr legyôzQtett,
s holnaputân talân mâr csak a tdrténetirôk onlékében él.
— Az Eôtvos-idézet mâsodik része viszont annyit jelent,

hogy megalkuvâs és a tâvolabbi célok és elvek ideiglenes feladâsa nélkûl nincs politika — s fôieg nincs eredményes politika. — Ennek legkirivôbb bizonyitéka az a tény, hogy a „niindent, vagy semmit" politikânk eddig még csak semmit eredményezett...

Hogy még az emigrâciôban is Ichet komoly eredményeket
elémi, ha van hozzâ szellemi felkésziiltség, akarat, megértés
és a megfelelô politikai hozzââllâs, arra legyen szabad csupân az ukrânsâgnak a példâjât felhoznom. Az a nép, melynek
a mùlt szâzad végén és a jelen szâzad elsô évtizedében még
az orosztôl kiilbnâllô nemzeti voltât is kétségbevontâk, azôta
nemcsak hogy bebizonyftotta jogât a sajât kulon nemzetiségéhez, hanem egy elég lényeges és irigylésre méltô befolyâst
is kivivott magânak Nyugat-Eurôpa s Amerika tudomânyos kôreiben. S hogy érte el mindezt az ukrânsàg? IJgy, hogy eredménytelen belsôharc és politikai frakcionalizmus helyett egye-

temeket és tudomânyos intézeteket alapitott, mely intézetek
tudomânyos kôntôsbe oltoztetett kiadvânyai, konyvei, monogrâfiâi és tôbb-kotetes lexikonai (lâsd pl. a most kiadâs
alatt lévô "Ukraine: A Concise Encyclopedia", University of
Toronto Press, 1963) elârasztottâk és észrevehetôen befolyâ-

soltâk a n5aigati tudomânyos kôroket.
Habâr részletekbe és példâk felsorolâsâba nem bocsâtkoz-

hatom, a fenti tények kisebb-nagyobb mértékben a cseh és
lengyel emigrâciora is vonatkoznak.
A fentiek alapjân lâthatjuk, hogy a tudomânyos felvilâgositô mtinka terûletén lényegesen t'àbbet érhettunk volna el,

mint amennyit jelmutathatunk. — És nagyon is feltehetô, hogy

ha az elôttiink lévô nemzedék vagy nemzedékek megtettek
volna annyit, mint példâul az ukrânok, akkor 1966-ban Wass
Albertnek nem kellene azt kérni a jelenlegi Magyar Talâlkozôtol, hogy „izzadjon ki magàbôl valamiféle tôrténészekbôl allô
bizottsâgot, mely ebben a kérdésben (itt egy kôzelmûltban
megjelent fuzetrôl van szô, mcly a magyar tôrténelemmel kapcsolatos bizonyos ferditéseket és valôtlansâgokat tartalmaz)
és ehhez hasonlô esetekben gondosan dokiimentâlt adatokkal
âllana ùgy a câfolatot benyùjtani kivânô magyar egyesûletek,
valamint a szégyenbe esett kiadôk rendelkezésére."
Mikor elôadâsom megtartâsâra kértek, még nem tudtam

sem az Ârpâd Akadémia kozelgô megalapitâsârôl, sem annak
céljairôl. Éppen ezért ezen akadémiâtôl fiiggetlenûl szerettem volna felvetni a gondolatot, hogy az ukrânok, lengyelek
és csehek példâjân okulva a magyarsâg is prôbdljon felâllttani
egy emigrdns „Magyar Tudomdnyos Intézetet" (Akadémiât),
melynek feladata lenne a legsziikségesebb tudomânyos kézikonyvek megszerkesztése, sponzorolâsa és kiadâsa. — (Hogy
ez kivitelezhetô-e az Ârpâd Akadémia keretein beliil, nem tudom.) — De azt tudom, hogy az ifjabb, most beérkezô ma
gyar nemzedéknek ezt kell az egyik legfôbb feladatâul tekintenie! Tobbek kozott égetô sziikség lenne:

1. Egy angolnyelvû, tobbkotetes, a tudomânyossâg legmagasabb fokân âllô s a legûjabb magyar és kûlfôldi kutatâsok eredményeit magâban foglalô MAGYAR TORTÉNELEMre; vagy egy a tôrténelmiinket is részletesen târgyalô „lexikon"ra, — nem az âtlag ember, hanem a magyarul nem tudô szakemberek részére.

2. Egy, vagy tôbb magas nîvôjù tudomânyos folyôiratra,
lehetôleg tudomânyos intézetek, vagy egyetemek sponzorolâsâban.

3. Lehetôvé kellene tenni a magyar mùlttal és kultûrâval
foglalkozô kizârôlag tudomânyos monogrâfiâk sorozatszerû
kiadâsât. ( Disszertâciôk !)

Mindehhez azonban egy tudomânyos munkakôzbsségre, komoly szubvenciôra és egy nagy adag ônkritikâra van szûkség.

Ez utôbbi legalâbb olyan fontos, mint az elsô kettô, mert onkritika nélkûl az eredmény épen olyan negativ lenne, mint az
eddigi. (S itt nem âllhatom meg, hogy meg ne emlékezzem két
dîcséretes kezdeményezésrôl: az egyik a Mid-European Re-

search Institute felâllitâsa és munkâssàga, valamint a "Studies
for a New Central Europe" ci'mû folyôirat kibocsâtâsa, amely
a sok aprô-cseprô hiba mellett is sok eredménnyel jârhatna,

ha gyakrabban megjelenhetne; a màsik a Wass Albert-féle,
"Danubian

Research

and

Information

Center",

illetve

az

"American Hungarian Literary Guild" irodalmi és publikâciôs
munkâssâga, amely — ha megmarad s inkâbb felfelé halad a
tudomânyossâg mezején — igen sok pozitfv eredményre vezethet.)

Ôsszegezve tehât a fent elmondottakat, szerintem, azon
kiviil, hogy lélekben és lehetôleg nyelvben is magyar maradjon a kûlfôldi ifjabb magyar nemzedék, ennek legfôbb feladata: megtalâlni az eszkdzôket a magyar kérdés igazsâgos és
reâlis elintézéséhez mind nemzeti, mind emberi céljaink fi-gyelembevételével.

Erre a feladatra viszont csak ûgy és akkor lesz képes,
hogyha meglâtja az elmûlt, vagy idôsebb nemzedékek hibâit és
tévedéseit és levonja azokbôl a konklûziôkat s ùj ùtakat és
eszkozôket keres mind kozvetlen, mind tâvolabbi magyar

céljai felé. Az eszkôzokre vonatkozôlag nem az érzelem és a
kizârôlagos propaganda, hanem a tudomâny és a tudomâ
nyossâg mezején kell mozognia, kozvetlen céljait pedig irracionâlis âlmok helyett a jelen reâlis viszonyaitôl és lehetôségeitôl kell fûggôvé tennie.
☆ ☆ ☆

Jâlics Gyôrgy dr. tanâcskozâsi elnôk ôszinte koszdnetet

mond Vârdy Béla dr. nagy érdeklôdéssel fogadott elôadâsâért,
majd a diszvacsora kezdetének kôzelségére valô tekintettel
azt javasolja, hogy az elôadâshoz torténô hozzâszôlâsok idôpontjât a kovetkezô nap a folytatôdo tanâcskozâsok elejére
tûzzék ki. A javaslatot a jelenlévôk egyhangûlag elfogadjâk. A
tanâcskozâsi elnôk megkôszôni a jelenlévôk érdeklôdését,

majd a tanâcskozâst berekeszti.
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1.)

EST

Diszvacsora

A diszvacsorât november 26-ân este az Allandô Titkârsâg
rendezte a Cleveland Sheraton Hôtel ragyogô nagy bâltermé-

ben az Arpâd Akadémia tagjai, az Arpâd-pâlyâzat aranyéremmel kitûntetett nyerteseinek, valamint a Talâlkozô elôadôinak
tiszteletére.

A diszvacsorân ott lâttuk a Magyar Târsasâg, valamint
Cleveland magyarsâgânak szfne-java mellett mâs magyar gôcpontokbôl megjelent vendégeink sokasâgât. Az Arpâd Akadé
mia tagjai nagy szâmban vettek részt, éliikon Et. dr. Gabriel
Asztrik

elnokkel.

Az orszâg fôvârosâbôl eljottek Fôt. dr. Béky Zoltân, Eszenyi Lâszlô, dr. Fiiry Lajos, dr. Kardos Béla; Billings, Mo.-bôl
Padânyi Gulyâs Jenô; New Yorkbôl dr. Nyirjesy Sândor és
felesége, Negyedi Szabô Margit, Mikô Istvân.
A detroiti Magyar Mûvészkor nagy târsasâggal vett
részt dr. Nâvori Kornél elnôk és dr. Jâsz Tibor és feleségeik

târsasâgâban. Détroit kornyékérôl is tobb autôval érkeztek
a nagy eseményre. Buda Lajos, Fazakas Ferenc és felesége,
dr. Gôcza Imre, dr. Csete Zoltân és felesége, dr. Galântay

Gâbor, Olâh Gyorgy és felesége, Voros Jenô, dr. Dubay Sândor
és sokan mâsok.

A Chicagôbôl érkezett vendégek kôzôtt ott lâttuk Nt.
Ludwig Arthurt Irénke kisleânyâval, dr. Fiedler Kâlmânt, Gâll
Edét, Klaudinyi Lâszlôt, Butcher Lajost és feleségét, stb.

Pittsburghot Szebedinszky Jenô és csalâdja, dr. Vârdy
Béla és felesége, dr. vitéz Zerinvâry Szilârdné, Miklôs és
felesége képviselték.

St. Louisbôl dr. Kûhrner Béla; Buffalôbôl dr. Értavy
Barâth Jôzsef és Katalin, ôzv. Rônai Lâszlôné és Emese, dr.
Demecs Jenô; Alabamâbôl Pallôs Lôrânt és Cilike, valamint
Tôth Gézâék voltak jelen.

New Jersey vârosaibôl, Trentonbôl Agârdy-Léh Jenô és
felesége; Yonkersbôl Németh Gyula; New Brunswickbol Nt.
Molnâr Âgoston jott el.

Cleveland kornyékérôl is sokan "behajtottak" a nagy ese-

ményre. Igy Akronbôl dr. Lâszlô Bélâék, dr. Bernâth Ottôék,
Szikszay Pâlék; Conneautbôl Koller Pâlék egy-egy nagyobb
târsasâggal; Youngstownbôl dr. Domonkos Lâszlô, Vudy
Jôzsef..

A kanadai magyarok koziil dr. Kovâcs Istvân, Domokos
Sândor, Kovâcs Jôzsef és târsasâga, dr. Erdélyi Barna, Soltay
Istvân neveit sikerûlt feljegyezniink.
Kiilôn meg kell emh'teniink Rozanich Istvânt (Caracas,

Venezuela) és Lajossy Sândort (Anglia), akik egyben a Talâlkozô târgj'alâsainak legbuzgôbb résztvevôi voltak.
☆ ☆ ☆

A diszvacsorân megjelent iinnepi kozonséget Nâdas Jânos
dr. ûdvôzli. Az âldomâsmesteri tisztségre hatodszor is Fôtiszteletû Szabô Istvân dr. reformâtus lelkészt kéri fel, aki bôlcseleti gondolatokban bôvelkedô rôvid beszéddel kôszônti az
egybegyûlteket.

Ft. Horvâth Miklôs dr., a John Carroll University profeszszora, magasan szârnyalô asztali âldâst

és bevezetô imât

mond.

2.) Ârpâd-Érmek dtaddsa

A vacsora utân Nddas Jdnos dr., mint a Magyar Talâlkozô

âllandô bizottsâgânak vezetôje — Somogyi Ferenc dr. birâlôbizottsâgi elnôk kôzremûkôdésével — unnepélyesen âtadja a
Honszerzô Ârpâd Fejedelemrôl elnevezett pâlyâzatok korâbbi
nyertesei koziil

1.) Fôt. Béky Zoltdn dr. reformâtus pûspoknek; Ft. Gdbriel Asztrik dr. premontrei kanonok, egyetemi professzornak;
Egyed Miklôs dr. sebészfôorvosnak; Kardos Talbot Béla dr.

kongresszusi kônyvtârosnak; Nt. Molndr Âgoston egyetemi
tanârnak, a Hungarian Studies Foundation elnokének, illetve
ôzv. dr. Reményi Jôzsefnének, valamint Rozanich Istvân irô,

lapszerkesztônek az arany Àrpdd-érmet;
2.) Kuhrner Béla dr. irodalomtôrténésznek; Nt. Lajossy
Sândor reformâtus lelkész, lapszerkesztônek és Németh Gynia

nyelvésznek pedig az eziist Arpdd-érmet.

3.) Az Ârpdd Akadéfnia elnokének székfoglalôja
A kitiintetettek nevében az âldomâsmester felkérésére

Ft. Gâbriel Asztrik dr. premontrei kanonok, a Notre Dame
University professzora és az Ârpâd Akadémia elsô megvâlasztott elnôke mond kôszônetet, aki egyuttal szellemes, tômôr
elôadâsban mutât râ az akadémia fogalmâra, lényegére s a
kiilonbôzô korok és orszâgok akadémiâinak jellegzetességeire.
Hangsûlyozza az Arpâd Akadémia jelentôségét, fôosztâlyainak
és tagjainak hivatâsât, az oregek, ifjak és a nôk szerepét.
Idézi a Mâtyâs kirâly korâban létesiilt Sodalitas Danubiana
emiékét, utal a hârom kôzépkori magyar egyetem tudomânyos tevékenységére, hivatkozik a pécsi egj'etem alapitâsânak
600. évfordulôjâra (1967-ben), végiil francia és latin bdlcs
mondâsok idézésével ûtat mutât az Ârpâd Akadémia megindulô mûkôdéséhez.

Ft. Gâbriel Asztrik professzornak, az Ârpâd Akadémia
elnokének osztatlan, âltalânos tetszéssel fogadott székfoglalb
elôadâsa utân Fôt. Szabô Istvân dr. âldomâsmester mond kô

szônetet, majd felkéri Somogyi Ferenc dr. blrâlô bizottsâgi
elnôkôt, hogy mutassa be a Honszerzô Ârpâd Fejedelemrôl elnevezett tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzat eredményét.

4.) Az Ârpâd Érem- és Dtszoklevél-pâlyâzat eredménye
Az ôtôdik Arpâd-pâlyâzatra beérkezett 33 nyomtatâsban
mâr megjelent mû és 43 jeligével ellâtott, kéziratos pâlyâzat,
ôsszesen tehât 76 mû. Ezek kôzûl a blrâlô bizottsâg alaki kel-

lékhiâny miatt érdemben nem foglalkozott 9 pâlyamûvel. A
fennmaradô 67 pâlyamû kôzûl

I.

Arany

Ârpâd-érmet

nyert

1.) a "Nincs ût vissza" cimû jeligés drâma, amelynek szerzôje Domokos Sândor, a bronz Arpâd-érem tulajdonosa és az

Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja (Winnipeg, Man., Kanada);

2.) a "Magyar ének" cimû, jeligés hôsi eposz, amelynek
szerzôje néhai vitéz Zerinvâry Szilârd dr. volt magyar crszâg-

gyûlési képviselô, ny. jârâsbi'rô. A pâlyamûvet a szerzô ôzvegye
kiildte be (Pitcairn, Fa.).

II.

Eziist

Arpâd-érmet

nyert

1.) a "Krisztus és Egyhàza" cimû jeligés hittudomânyi tanulmâny, amelynek szerzôje Nt. Egyed Aladâr szkv. tâbori
evangélikus fôesperes (Cleveland, Ohio);

2.) a "Tôrténelembôl jeles" cimû ifjùsâgi regény, amely
folytatâsokban mâr nyomtatâsban megjelent, s amelynek
szerzôje Értavy Barâth Katalin dr. orvos (Helmuth N. Y.);
3.) az "Oktôberi ballada" cimû, nyomtatâsban mâr meg

jelent verskôtet, amelynek szerzôje vitéz Németh Ernô dr.,

a bronz Ârpâd-érem tulajdonosa és az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja (Ottawa, Kanada);

III. Bronz Arpâd-érmet nyert
1.) a "Hungarian Phantasy" cimû jeligés zenemû, amely
nek szerzôje Erdélyi Jôzsef târogatômûvész (New York, N.Y.);
2.) a "Magyar pisztrâng" cimû, nyomtatâsban mâr meg
jelent verskôtet, amelynek szerzôje S. Koôsa Antal (Détroit,
Mich.);

3.) az "A dal szuletése" cimû jeligés kôltemény, amelynek
szerzôje Negyedi Szabô Margit (New York, N. Y.);

4.) az "America and the Hungarian Révolution of 1848-49"
cimû, nagybritanniai tudomânyos szakfolyôiratban megjelent
tanulmâny, amelynek szerzôje Szilassy Sândor dr. egyetemi
tanâr (Aubum, Alabama).

IV.

Diszoklevelet

kapott

az "A holdrakêta és egyéb trâsok a falu népérôl" cimû
jeligés kézirat, amelynek szerzôje Bogndr Dalma dr. (Mari,
Németorszâg).
☆ ☆ ☆

Az Arpâd Akadémia igazgatô tanâcsânak a Magyar Talâlkozo âllando titkârsâgâval egyûtt hozott hatârozata értelmében

a pâlyâzôk kôzûl azoknak, akik az Arpâd Akadémiânak mâr

korâbbi pâlyadij (érem) elnyerése alapjân tagjai, ûjabb érem
csak abban az esetben itélhetô oda, ha pâlyamûviik az elôzô
pâlyâzati eredménynél magasabb értékelést kap.
5). Mûvészi mûsor

A hivatalos mûsor utân Németh Jôzsef, Németh Anzelma

és Zsiga Géza mûvészi triôja magyar nôtâkat adott elô.P. Ma
joras Ilonka — Kâvâssy Klâra zongorakiséretével magyar

dalokat énekelt. Rozanich Istvân sajât verseibôl adott elô.
Dankô Erzsike magyar szôlô tâncot mutatott be. Molnâr Zsigmond dr. humoros vidâm csevegést tartott. A mûvészi mûsor
nagy sikert aratott.
6.) Magyar Bdl

A diszvacsorât fényes bâl kôvette a Magyar Târsasâg rendezésében, a Magyar Talâlkozô vendégei tiszteletére.

A Magyar Bâl magyar cserkészek kûrtriadôjâra vette kezdetét. Burgyân Aladàr bâlelnok meleg szavakkai kôszôntôtte

a megjelent diszes kozonséget, majd magyar indulô hangjaira
15 ifjû magyar par vonult fel és tûzes magyar csârdâssal megnyitottâk a bâit.

Meghatô lâtvâny volt a szôrvânyban élô és a clevelandi
magyar ifjak talâlkozâsa a bâlon, akiket szuleik magukkal
hoztak a Talâlkozôra, hogy egymâssal megismerkedjenek, barâti kapcsolatokat teremtsenek

s ezâltal magyarsâgukban

megerôsôdj enek.

Jôkedvvel, magyar hangulatban a kora reggeli ôrâkig tar
tott a Magyar Bâl a fehér asztalok mellett és a tâncparketten

egyarânt, s a résztvevôk a bâl felejthetetlen szép emlékével
tértek haza.

A HATODIK MAGYAR TALÀLKOZÛ
HARMADIK NAPJA
— 1966. november 27. —

A FIATAL MAGYAR ÉRTELMISÉG ANKÉTJA

A Hatodik Magyar Talâlkozô harmadik napjânak tanâcskozâsait 1966. november 27-én, vasârnap délelôtt 9 ôrakor, a
Cleveland-Sheraton Hôtel „Navajo" termében Jàlics Gyôrgy
dr. tanâcskozâsi einôk nyitja meg. Udvozii a megjelenteket és

kôzli, hogy a târgysorozat elsô pontjaként Molnâr Âgoston és
Vârdy Béla dr. elôzô napi elôadâsaihoz torténô hozzâszôlâsok

formâjâban a fiatal magyar értelmiség ankétja kovetkezik.
Miutân Vârdy Béla dr. egyetemi tanâr elôadâsâhoz elsônek
maga szeretne hozzâszôlni, felkéri Nddas Jdnos dr.-t, hogy hozzâszôlâsa idejére a tanâcskozâs vezetését vegye ât.
Gondos mérlegelés

Jdlics Gyôrgy dr. kiilonôsképpen a kôvetkezô szemponto-

kat emeli ki: 1) Nagyon helyesli, hogy Vârdy Béla a tôrténészekre hâritja azt a feladatot, amelynek lényege a nyugat szakembereinek târgyilagos tâjékoztatâsa a magyar kérdés kiilônbôzô vonatkozâsù kérdéseirôl és ezâltal annak a téves szem-

léletnek kikûszôbolése, amelyet egyes utôdâllamok „tôrténet-

irôi" egyoldalûan beâllîtott mûveikkel okoztak. Jônak lâtnâ,
ha az Ârpâd Akadémia is ehhez hasonlô feladatokat tûzne ma
ga elé. Célravezetônek talâlnâ azt is, ha olyan kitûnô munkâk, mint Hôman Bâlint és Szekfû Gyula „Magyar Torténet"-e, angol nyelven kiadhatôk lennének.

2) Az elôadô Deâk Ferencre vonatkozô kritikâjât tûlsâ-

gosan erôsnek talâlja. A Deâk-idézet értelmezése utân az elôadôval szemben hangsùlyozni kivânja, hogy a valosâgban Deâk

Ferenc hajtotta végre a magyar torténelem egyik legnagyobb
kompromisszumât. Ezért kemény bîrâlatban részesiilt a nemzet jelentôs részétôl, de kiilônôsen az emigrânsoktôl. Pedig a
kiegyezéssel kezdôdô dualizmus kora tagadhatatlanul nagy
renaissance volt a magyar nép életében. Ha a torténelem adott
voina a magyarsâgnak még egy mâsik olyan 50 esztendôt,
mint amilyen ez a fél-évszâzad volt, akkor a Kârpât-medence
52%-os magyar tobbsége talân valahol 70% koriil âllt volna
meg, ami mâr elég lett volna ahhoz, hogy a Kârpât-medencét
biztosltsa a magyarsâgnak. A torténelem nem engedte meg
ezt a fejlôdést, ez kétségtelen. De a torténelemnek ezt a kérlelhetetlenségét semmiesetre sem rôhatjuk Deâk Ferenc szâmlâjâra.
A magyar népesség csokkenésének okât sokkal korâbban,

a torôkdùlâst kovetô idôkben kell keresniink. Éppen Vârdy
Béla korâbbi elôadâsânak adatai szerint 1830—1840 koriil a

Kârpât-medence népességének minddssze 36—40%-a volt ma

gyar. Éspedig azért, mert a Magyar Alfôld a tôrôkdùlâs idején valôsâggal elnéptelenedett. Azt sem szabad elfelejtenûnk,
hogy az orszâg a torôk alôl nem sajât erejébôl szabadult fel.
Ennek az ârât is meg kellett fizetni. Csoda, hogy a magyarsâg
abbôl a szornyû vérveszteségbôl a reform-korszak idejére ùgy,
ahogy magâhoz tért és 1910-ben relativ tobbségre tett szert.
3) Az elsô vilâghâborût kovetô politikai helyzet megitélésénél nem szabad szem elôl tévesztenûnk az ântântnak azt a

hatârozott tôrekvését, hogy Németorszâgot izolâlja, az OsztrâkMagyar Monarchiât pedig részekre szaggassa, hogy azok részérôl semmiféle tovâbbi veszély ne fenyegesse. Ezzel a tôrekvéssel szemben Magyarorszâg nem tudta a Kârpât-medencét
megtartani magânak, mert az ântânt részérôl ellene felizgatott
nemzetiségekkel szemben nem volt ehhez elég hatalma. Trianoni
veszteségeinket nem szabad egyszerûen annak tulajdomtanimk.
hogy mi nem rendelkeziink Massarykhoz hasonlô kitûnô politikusokkal. Apponyi Albert grôf volt olyan kivâlô politikus,
mint amilyen Massaryk, de a versailles-i békeszerzôdések elôkészitésének légkore Talleyrand, Frâter Gyôrgy és Churchill
zsenialitâsâval sem lett volna megvâltoztathatô. A gyûlôlet politikâja dôntôtt.

Vigyâznunk kell a kor kozvéleményének értéklésével is.
Magyarorszâg az elmûlt 150 év alatt 2 forradalmat, 2 szabadsâgharcot vivott. Mind a kettô kivâltotta az egész vilâg ôszinte
csodâlatât és legteljesebb elismerését. Ennek a vilâg-kozvéleménynek azonban a magyarsâg semmi hasznât sem vette. A
kiegyezést nem a vilâg-kozvélemény, hanem a konigraetzi vereség tette lehetôvé, amely megvâltoztatta az eurôpai hatalmi
helyzetet. 1956 utân a vilâg-kôzvélemény megint osztatlanul
a magyarsâg oldalâra szegôdôtt, a szabadsâgharcnak ezt a kdzvélemény-tôkéjét azonban ti'z év multân sem tudjuk apropénzre vâltani. Az is bizonyosra vehetô, hogy a magyar âllam
sem szabadul fel elôbb az orosz iga alôl, mint bârmelyik mâs
csatlôs âllam.

Ezeket és a hozzâjuk hasonlô szempontokat gondosan
mérlegelniink kell, mlelôtt elôdeink hibâit, mulasztâsait, vagy
éppen „bûneit" idézziik. A komoly, nagy hibâk valahol Mohâcsnâl tôrténtek. Amik azôta tdrténtek, azok mâr a Mohâcs kô-

vetkeztében keletkezett katonai, politikai, gazdasâgi és népesedési helyzet folyomânyai, amelyeket nem igen lehetett volna
megvâltoztatni.
☆ ☆ ☆

Nâdas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnok koszonetet mond Jâ-

lics Gyôrgy dr. értékes felszôlalâsâért, majd a tanâcskozâs vezetését visszaadja Jâlics Gyôrgy dr.-nak.

Hârom szempont

Szendrey Tamâs hârom kiilonos szempontra hi'vja fel a figyelmet.

Elôszôr Szent Âgostonnak azt a mondâsât idézi: "Nyugtalan a mi lelkiink, amig meg nem nyugszik Benned,
Uram". Az emigrâns lélek is nyugtalan, amig csak bele nem
olvadhat nemzetének lelkébe. Nem foglalkozhatunk az emigrâciôban tdrténetirâssal anélkiil, hogy ezt a tényt figyelembe
ne vennénk. A tôrténetirâs ugyanis nem természettudomâny.
A tôrténész — bârmennyire târgyilagos igyekszik is lenni —

lelkiâllapotânak megfelelô môdon irja a torténetet. Ezt ki

nem mondhatja, be nem vallhatja, a maga belsô fâjdalmait vilâggâ nem kiâlthatja, mert ha ezt teszi, akkor nem torténész,
nem tudôs, hanem csak egyszerûen érzelmes ember. De viszont lelkiâllapotâval onmagânak is, mâsnak is szâmolnia kell.
Mâsodszor: mivel ebben az orszâgban éliink, nekûnk alkalmazkodnunk kell az itteni tudomânyos kôvetelmények bel
sô és kiilsô formâihoz is. Ez vonatkozik elsôsorban az angol

szaknyelv kifogâstalan hasznâlatâra, mâsodsorban a tények
belsô szemléletére és

kûlsô

értékelésére.

Alkalmazkodnunk

kell ahhoz a gondolkozâsmôdhoz és bizonyi'tâsi eljârâshoz,
amelyet az itteni tudôsok hasznâlnak. Azzal, hogy mindehhez
alkalmazkodunk, még nem tettiik magunkévâ az itteni tudôsok
felfogâsât, de meg tudjuk értetni a sajât magunk tôrténeti
szemléletét. Ezen a téren kiilonosképpen nagy szerep vâr az
ifjabb nemzedékre, mert aki itt fejezte be tanulmânyait, sokkal jobban megérti az amerikai gondoikozâsmôdot és ahhoz
alkalmazottan jobban ki tudja fejteni a magyarsâg nézetét.
Harmadszor: nem szabad merev elutasitô âllâspontra helyezkednûnk az otthon tudomânyos felfogâsâval szemben sem.
Kétségtelen, hogy a mostani kommunista rendszer âtirta, sôt
âtértékelte a magyar tôrténelmet, amit mi joggal és helyesen

kritizâlunk. Nem szabad azonban elfelejteniink, hogy ez nem
ùj jelenség. A multban is elôfordult. Mindig volt és mindig is
lesz tudomâny-politikai irâny, amely meg akarja szabni a tudomâny céljait és hatârait. Azt sem szabad elfelejteniink, hogy
van a tôrténelemnek olyan értelmezése is, amely szerint az

a tôrténelem, amit a miilt eseményeibôl és jelenségeibôl valamely korszak fontosnak tekint. Éppen ezért nekûnk nem sza
bad âtirnunk a tôrténelmet, hanem ùjat kell alkotnunk. Az
otthoni tôrténetirâsnak az a nagy hibâja, hog>' a rendszer
szempontjâbôl értékeli — korszerûtlenûl — a mûlt esemé-

nyeit. Sokszor elsikkadnak a tôrténeti tények is. Példâval igazolja, hogy a totâlis rendszer tôrténetirôja hogyan hamisitja
meg, ferditi el, vagy éppen hallgatja el a tôrténeti tényt is,
ha az a rendszer igazolâsa szempontjâbôl hâtrânyos.
A hârom szempontra csupân azért mutât râ, hogy vilâgossâ tegye: az itt kinn élô fiatal magyar tôrténésznek nemcsak érzelemmel, hanem értelemmel is rendelkeznie kell.

Âllamférfiak kellenek
Demecs Dezsô dr. arra mutât râ, hogy a torténetfilozôfiânak minden helyzetre és idôre vonatkozôan megvan a maga

alaptétele. A torténetfilozôfia szerint azok a torténeti erôk,
amelyek âllamot hoznak létre, az âllamok fennâllâsa idején is
hatnak, ha nem is eredeti formâjukban, hanem mintegy transz-

formâlôdva. Amikor Massaryk Csehorszag ûjjâélesztésének

gondolatâval foglalkozott, szembe talâlta magât azzal a kérdéssel, hogy a kozépkori cseh kirâlysâgot hivja-e életre, vagy attôl
eltérô âllamalakulatot hozzon létre kôztârsasâgi âllamformâval. .Vilâgfolyamat' cîmmel magyarul megjelent mûvében még
vilâgosan lâthatô ez a dilemma, amely elôl nem is tudott kitérni addig, amig az orszâg hatârât ât nem lépte. Késôbb az utôbbi
megoldâst vâlasztota s annak megvaiôsitâsâhoz ûjra értékelte a népek onrendelkezési jogânak elméletét. Eljârâsânak he-

lyességét — sajât szempontjâbôl — igazolja az a tény, hogy
az âltala kezdeményezett ûj âllamalakulat elismerése a njoigati hatalmak részérôl mâr az elsô vilâghâborû folyamân —
annak vége felé — a csehek zsebében volt. Ez a példa vilâgosan
mutatja a torténetfilozôfia mâsik axiômâjânak érvényesulését
is, amelynek értelmében a tôrténetet minden nemzedék a ma

ga szemszogébôl sziikségképpen âtértékeli.
Az elmondottakbôl ônként kovetkezik, hogy az alapelvek
alkalmazâsâban kôvetkezeteseknek kell lenniink, a vitâs kérdések eldôntésében azonban okos kôriiltekintéssel és bolcs mér-

legeléssel kell eljârnunk. Ehhez azonban âllamférfiak kellenek,
akik évszâzadokban gondolkoznak.

A tôrténetirâs jelentôsége

Szappanos Istvân hosszû listât jegyzett fel magânak azokrôl a kérdésekrôl, amelyeket hozzâszôlâs alakjâban fel akart
vetni. Ôrômmel âllapitja meg, hogy az elôadô minden egyes
kérdésével foglalkozott.
Azt hiszi, a Hôman-Szekfû-féle Magyar Torténettel kapcso-

latban egyesek félreértették az elôadôt, ezért sziikségesnek

tartja hangsûlyozni, hogy az elôadô nem a meglévô HômanSzekfut akarja lefordltani, hanem ahhoz hasonlô ùj magyar

torténet megirâsât tekinti sziikségesnek. A maga részérôl ezzel
tôkéletesen egyetért. Hatârozott és pozitiv tervet szeretne akâr
mâr ettôl a Magyar Talâlkozôtôl, akâr a kozeljôvôben valamilyen mâs szervezettôl, vagy intézménytôl arra nézve, hogy
a szôbanforgô torténeti mû mielôbb megjelenhessék s ezzel
az amerikai tôrténetirâs nehézsége leemelhetô legyen a mellûnkrôl. Mert mindenutt megtalâljuk a hajmeresztô badarsâgokat éppen ûgy, mint a rosszindulatû, hatârozott elferditéseket. Politikai téren sem érhetûnk el annyi eredményt, mint a
torténetirâssal, amellyel érvényesîteni tudjuk a mi nagy ma
gyar igazsâgainkat.
Jâlics Gyôrgy dr. tanâcskozâsi elnok megâllapitja, hogy a
Hôman-Szekfû angoira forditâsât nem az elôadô javasolta,
hanem annak gondolatât ô vetette fel hozzâszôlâsâban olyan
formân, hogy addig, amig az elôadô részérôl sûrgetett modem
ôsszefoglalô torténeti mû meg nem jelenhetik, jô volna a mâr
meglévô Hôman-Szekfût leforditani mâr csak azért is, hogy a
torténészek lâssâk, milyen volt a korâbbi felfogâs. Megitélése
szerint ugyanis a Hôman-Szekfû még mindig jobb, mint a rendelkezésre âllô tôbbi torténeti munka.
Mi miért és miért nem tortént

Hortobâgyi Jenô megâllapitja, hogy az elôadô vonalvezetése âltalâban jô volt. Kritizâlt és ehhez megvan a felkészûltsége. A kritikâhoz azonban nem elég a felkészûltség. A kritika
elôfeltétele, hogy târgyilagos legyen. Ha valaki torténeti tényt
kritizâl, akkor a kritizâlt tényt mindig bele kell helyezni abba
az idôbe és térbe, amelyben az megtôrtént. A tôrténetirâs ak
kor jô csupân, ha példâul Szent Istvânnak nemcsak erényeit
sorolja fel, hanem hibâira is râmutat. Szerinte azt kell kutatni,
mi miért tortént és mi miért nem tortént. Ez az oknyomozô
torténet.

A mâsik szempont, amire gondosan ûgyelnûnk kell, annak
tudatositâsa, hogy a torténet minden jelensége hosszas fejlôdés eredménye. Az egyik jelenség még folyamathan van, amikor a mâsik mâr elkezdôdôtt és ez a megâllapitâs a torténeti
munkâkra is és azok keletkezésére is érvényes. Hômon-Szekfû
Magyar Tôrténete is hosszû fejlôdés eredménye, egy ember-

ôltô tudomânyos tevékenységének érett gyumolcse. Mert valamikor ôk is voltak kezdô tôrténészek.

Âltalânossâgban drdmmel âllapitja meg az elôadâsok magas szmvonalât és a vitâk nemes hangnemét. Tegnap este azt

is lâttuk, hogy az arany Ârpâd-érmet mâr becsulik annyira,
mint a francia becsiiletrend jelvényét. Azt szeretné, ha a fiatalok, akik az elôbb komoly felkésziiltségrôl és felelôsségérzetrôl
tettek tanulsâgot, a jovôben még jobban bekapcsolédnânak a

Magyar Talâlkozô szellemi munkâjâba es ha — ôszintén kimondja — kitûntetésnek vennék, hogy ebben az egyiittesben a
tisztességgel megôsziilt professzorok mellett fejthetik kl tevékenységûket. Kiilônosképpen szeretné itt lâtni a szabadsâgharcosokat. Azokat, akiket a Széll Kâlmân-tér és a Kiliân-lak-

tanya pergôtiizében annak idején bekotozott. Biztos benne,
hogy azok megértik ôt, ezért kéri, hogy azok jojjenek ide.

A gyermeknevelés fontossàga

Gâl Anita ôszintén sajnâlja, hogy nem tud magj'arul folyékonyan elôadni, ezért hâlâs, hogy angolul szolalhat fel. Arrôl beszél, hogy milyen fontos a tanitô, a nevelô hivatâsa. EImondja, hogy az egyetemeken és fôiskolâkon évrôl-évre milli-

ôkhoz intézik azt a kérdést, alacsonyabb, vagy magasabbfokû
tanintézetekben ôhajtanak-e tanerôkként mûkodni. A legtobb
ifjû âlma természetesen a magasabbfokû tanintézetben valô

tanitâs lehetôségének biztosftâsa. Pedig a nevelés szempontjâbôl az elemi iskolai oktatâs terén érhetjiik el a legnagyobb
eredményeket. Itt rakhatjuk le azokat a szilârd alapokat, amelyekre késôbb kônnyed biztonsâggal épfthetûnk. Ez az âltalânos igazsâg magyar szempontbôl is érvényes és kûlonosképpen
fontos. Az lenne a ki'vânatos, hogy egyrészt minél tôbb magyarszârmazâsû ifjû lépjen tanitôi pâlyâra, mâsrészt hogy gyermekeink elemi magyar nevelését, oktatâsât kiilonos gonddal

és alapossâggal végezzûk.
Ismét tôrlesztenûnk kell.. .

Kovâcs Istvân dr., a Szabadsâgharcos Szovetség kanadai

fôtitkâra szerint az 1956-os szabadsâgharc tizéves évfordulôja

alkalmâbôl a szabad vilâg magyarsâga valamit tbrlesztett: iinnepelt, emlékezett és — nem felejtett.
Most, hogy az egyscget kifejezô iinnepségeknek vége —
ligy hiszcm — ismét torleszteniink kell. Ezûttal az idekinn élô
magyar ifjûsâg részére. Ôk a hatalmas, idegen nyelvtenger
mâllasztô és a mûlô iddnek az emlékeket el-elhomâlyosîtô hatâsai alatt élnek. Sokan koziiluk itt sziilettek magyarnak.

Eljott az idô, hogy elôkészi'tsiik ifjainkat a jôvôre: hogy
megfelelô alapos nevelés és elôkészités utân a helyiinkbe lépjenek, hogy âlvegyék, tovâbbvigyék és magasabbra emeljék
a fâklyât és ha mi nem tudnânk elérni, gyôzelemre segitsék
Magyar Hazânk szabadsâgât.

Eljott az idô, hogy âtadjuk mindnyâjunk féltett ôrôkségét,
édes magyar nyelvûnket, mélységes hazaszeretetûnket, sajât
magyar kultûrânkat, erkolcsi hagj'omânyainkat, hitiinket és

mas igazi értékeinket az Ûjvilâg feinôvekvô magyar nemzedékének.

Eljott az idô, amikor végre fel kell ismernûnk, — nekiink
magyaroknak —

itt az északamerikai szârazfôldôn is

(az

Egyesiilt Âllamokban és Kanadâban) a nevelésnek a magyar
kozôsségunk fenmaradhatâsâban rejlô rendkiviili jelentôségét.
De mint egyéneknek is, mert elsôsorban a nevelés vâltoztathat sorsunkon, a nevelés révén emelkedhetiink fel. Ezért a

nevelésnek alaposnak, korszei'ûnek és kozpontilag és helyileg
is szervezettnek, folyamatosnak, értékesnek kell lennie.

Ûj vezetôréteget kell nevelniink szâmban, minôségben lényegesen nagyobbat, jobbat — mint a jelenlegi. Olyat, amely
bûszkén vallja magàt magyarnak és biiszkén vallja magât a befogadô barâti orszâg âllampolgârânak. Olyan vezetôrétegre
van sziikség, amely hajlandô lesz vâllalni a ràhâramlô vezetési
feladatokat és megfelelôen el is fogja azt lâtni.
Az évfordulô kegyeletteljes és méltô megiinneplése utân el
jott az idô, hogy a magyarnak valô megmaradâs és a magyar
kultûrânak az ùjabb nemzedék szâmâra tôrténô kôzvetitése végett erôsitsùk a helyenként mâr létezô magyar iskolâkat!
Az amerikai és kanadai orszâgos és helyi magyar vezetôk
mielôbb egyezzenek meg magyar nevelésûgyiink alapvetô elvei10 Magyar Talâlkozô Krônikâja

ben, a kôzeli és tâvolabbi feladatokban, az északamerikai ma

gyar nevelésûgyi hâlôzat fokozatos kicpitéscben, gondoskodjanak a személyi és anyagi feltételekrôl, azok folyamatossâgârôl.
Eljôtt a nevelésiigyben a vissza nem térô nagy alkalmak,
a parancsolô szûkségesség, a haladéktalan érdcmi tevékenység
ideje!

Az anyanyelven tortént oktatâs alapvctô emberi jog. (Szerintem a népi csoportok szâmâra a kozadôkbôl fizetendô kôte-

lesség is. Ehhez azonban az emberi jogok tovàbbi fejlôdésére
van sziikség.)

Eljôtt az idô, hogy megértsiik a gondolkodô magyarok aggodalmait: rendkivuli veszély a magyarsâgra az otthoni —
szovjet parancsra elrendelt — magzatelhajtâsos népirtâs. De
rendkivuli veszély magyarsâgunkra, ha a neveléssel nem tartjuk meg, vagy nem tudjuk megtartani sajcit ifjûsâgunkat —

nyelvében, érzésében, szellemében, kultûrâjâban — magyamak
idekinn.

Mécs Lâszlô érdekében

Kardos Talbot Béla dr. olyan iigyben kivân felszôlalni,
amely nemcsak a nyilvânossâg elé tartozik, hanem a magyar
nyelv és kultùra megôrzésének is egyik ûtja-môdja, sot a ma
gyar jôvô szolgâlata, amelynek érdekében a fiatal magyar
értelmiség ankétja egybegyûlt. Mécs Lâszlàrôl van szô, akirôl

egyik amerikai lap azt irta, hogy meghalt. A lap szerkesztôje
Kardos Talbot Béla dr. câfolô levelét, amely azt âllitotta, hogy
a kôltô Pannonhalmân él, elkiildte Magyarorszâgra, ahonnan
Mécs Lâszlô maga vâlaszolt. Elkiildte a Pozsonyban megjelenô IRODALMI SZEMLE egyik szâmât is, amelyik a kôltôt
rehabilitâlja. Mécs Lâszlô t. i. hùsz éven ât uldozott volt. Sajât
hazâjâban mindmâig sem .rehabilitâltâk'. Jelenleg Pannon
halmân él. A 'Magyar Irodalmi Lexikon' rôviden méltatja és

megâllapitja, hogy koholt vâdak alapjân bebortônôzték, 1954ben azonban kiszabadult.

Kardos Talbot Béla dr. azt javasolja, kérjûk fel Ft. Gab
riel Asztrik dr. egyetemi professzort, az Arpâd Akadémia elnôkét, aki maga ugyanannak a premontrei kanonok rendnek

a tagja, mint Mécs Lâszlô, hogy vezetésével alakitson egy bizottsâgot, amely memorandumot intéz Kodâly Zoltânhoz és a
nagy magyar irôkhoz azzal a kéréssel, lépjenek fel Mécs Lâszlô
érdekében, hogy versei — legalâbb vâlogatott kiadâsban —
ûjbôl megjelenhesscnck.

Ez a lépés nom lesz eredménytelen. Szabô Dezsô kéziratânak kiadatâsa érdekében is ô inditott el hasonlô mozgalmat,

amely sikerrel jârt. A barâti ûton tortént siirgetô lépések eredménytelenek maradtak. Szabô Dezsô 1945. januâr 13-ân bekovetkezett halâla ôta mintegy 3000 oldal terjedelmû kézirala
kiadatlanul hevert. Erre itt Amerikâban Szabô Dezsô bizottsâg

alakult, amely négy reformâtus egyhâzi vezetô (Béky Zoltân
dr. piispok, Borshy-Kerekes Gyorgy, Kecskeméthy Jôzsef és
Szabô Istvân dr.) alâirâsâval memorandumot intézett az elôbb

javasoltakhoz és a népmûvelési miniszterhez. A mémorandum
azt a kijelentést is magâban foglalta, hogy amennyiben intézkedés nem tôrténnék, a bizottsâg a Pen Club elé viszi a kérdést.
A vâlasz elôszôr a minisztertôl érkezett meg. Ez azt kôzôlte, hogy a târgyalâsokat meginditottâk. De irôk is vâlaszoltak.
Veres Péter példâul az elsôk kôzôtt. Aztân sokâig nem tortént
semmi. 1965-ben azonban Szabô Dezsô 3000 oldalas kézirata két

kôtetben megjelent. Ezzel nemcsak a magyar irodalom gazdagodott ûjabb remekmûvel, hanem az is bebizonyosodott, hogy
a dialôgus az otthonnal megindulhat és ha az Illyés Gyulâk, Németh Lâszlôk és Kodolânyi Jânosok, akik személyes barâtaink
voltak — hiszen egyûtt alapitottuk meg veliik a Bartha Miklôs Târsasâgot, amelynek volt elnôke, Szàsz Bêla dr. itt van
kôztiink, — megértenek és tâmogatnak bennûnket: eredményes is lehet.

Helyzetiinket nagyban megkônnyiti, hogy Mécs Lâszlô vâ
logatott kolteményei franciâul megjelentek. A kôtet elôszavânak ismertetése utân Kardos Talbot Béla dr. megismétli elôzô
javaslatât, most azzal a kiegészltéssel, hogy amennyiben a memorandumra nem kapnânk vâlaszt, a pârizsi Mécs-kotet beve-

zetôjének fényképmâsolatâval egyiitt a Pen Clubhoz intézzûnk
memorandumot Mécs Lâszlô iigyében, akit azért ûldôznek,
mert magyar pap és nagy kôltô. Arra kéri a fiatalokat, tegyék
ezt a kérdést sziviigyiikké.

Jâlics Gyôrgy dr. tanâcskozâsi elnok a vitât lezârja. Ismételten koszônetet mond a felszôlalôknak s a tanâcskozâs veze-

tését az erre korâban felkért Gyékényesi Gy. Lâszlônak adja ât.
Gyékényesi Gy. Ldszlà tanâcskozâsi elnok bejelenti, hogy
a Magyar Talâlkozô a tovâbbiakban idôszerû kérdéseket, beszâmolôkat, javasiatokat, interpellâciôkat, stb. târgyal. A târgysorozat elsô pontja az a hatârozati javasiat, amelyet Nyirjesy
Sândor dr. nyùjtotta be.
Nyirjesy Sândor dr. ezutân bevezette és részletesen megindokolta kovetkezô hatârozati javasiatât.

ERDÉLY ÉRDEKÉBEN

Hatârozati javasiat
I.

Mondja ki a Magyar Talâlkozô, hogy nem ért egyet dr.
Eckhardt Tibornak a new-yorki Amerikai Magyar Szovetség
„kultûrâlis" ôsszejôvetelén elhangzott és kihangsùlyozottan
.meggyôzôdésébôl" eredô kovetkezô kijelentésével: „Csak egy
ônâllô Erdélyen belûl, a régi alkotmâny felûjitâsâval lehet az

erdélyi helyzetet kielégitô môdon megoldani."
II.

Mondja ki a Magyar Talâlkozô azt is, hogy mélységesen sajnâlja, hogy a New York âllami Amerikai Magyar Szovetség
kultûrâlis ôsszejôvetelén helyreigazitâs nélkiil elhangozhatott
dr. Eckhardt Tibornak fenti kijelentése.
Utasittassék a Magyar Talâlkozô titkârsâga, hogy a fentiekrôl mind dr. Eckhardt Tibort, mind pedig a kérdéses ôsz-

szejôvetelt ôsszehivô és azon elnôklô Mikô Istvânt jegyzôkônyvi kivonattal értesitse.
Indokolâs

1) Onâllô Erdély lehetôségének magyar oldalrôl valô felvetése apolitikus, mert az az alâbbi veszélyekkel jâr:

a) Csokkenti a magyarsâg hitelét abban, hogy Eurôpa ûjjârendezése esetében Erdélynek teljes egészében valô visszatéréséért a siker reményében kiizdeni lehet és kell.
b) Egy elkôvetkezô nemzetkôzi lârgyalâson a roman kormâny arra az àllâspontra heh'ezkedhetik, hogy csak ônâllô
Erdélyrôl, vagy roman Erdélyrôl lehet szô: tekintettel az Eckhardt Tibor âltal is tâmogatott Amerikai Erdélyi Magyar Szovetség meghirdetett âllâsfoglalâsâra.

c) Neheziti Erdélyért valô kiizdelmiinket Eckhardt Tibor
ilyen âllâspontja azért is, mert dr. Eckhardt Tibor nemzetkôzileg is jôlismert reprezentativ politikai tekintély, s mert személyi bizalmat kivâltô elôadâsi modora van, amit legjobban
megmutat, hogy ezt a kifogâsolt elôadâst csaknem minden
emigrâns magyar ûjsâg minden megjegyzés nélkiil, szinte elismerô môdon kozolte. Az ilyen és hasonlô jelenségeknek a
veszélye pedig felmérhetetlen.

2) Az ônâllô Erdélyt propagâlô urak bizonyâra jôl tudjâk, hogy Erdélynek, mint a magyar hazâtôl kûlônâllô fejedelemségnek, sohasem volt kozjogi âllapota. Azt II. Sulimân
hôditô hatalmâval létesitette, ûgy ahogy most a szemiink lâttâra Keletnémetorszâgot Sztalin. Erdélyt mindig Magyarorszâg
szerves részének tekintették még az erdélyi fejedelmek is:
„Csak azért tartjuk fenn, — mondta Râkôczi Gyôrgy, — mert
kiilonben torok lenne."

3) Az ùgynevezett peremmagyarsâgrôl és a Székelyfoldrôl
még az ônâllô Erdély javâra sem mondhat le senki, aki magyar.
Es ha ônâllô Erdélyhez sem Arad, sem Szatmâr, sem Maros-

vâsârhely, sem Nagyvârad és fôképen Kolozsvâr sem tartozna,
akkor hogy lehetne megvalôsitani a régi erdélyi alkotmânyt,
amit Eckhardt Tibor propagâlt. Erdély alkotmânya ugyanis
mindig magyar volt és rendi; — hâla kivâlô fejedelmeinknek.
A II. szâmù hatârozati javaslatommal csak az emigrâciôban élô magyarsâg figyelmét szeretném felhivni arra, hogy még

nagytekintélyû politikusaink is megbotoUiatnak olj'kor-olykor.
S ha ez bekôvetkezik, tereljék ôket helyes ùtra. De nem tapsokkal, tetszésnyilvânitâsokkal, mert akkor az ilyen botlâs is
igazsâgosnak tûnik, a magyarsâg kôrében tovâbbhullâmzik

és tudatossâ vâlik, amely felmérhetetlen veszélyekkel jâr.
Végiil, mint nevelô, szeretném tudomâsâra hozni mindenkinek, akit illet, hogy mi magyar nevelôk, ha szûkos kenyéren
élve is, de mindenkor és tôretleniil az egy es osztatlan szent-

istvâni Magyarorszâg szellemében neveltûk a gondjainkra bizott magyar ifjûsâgot és mi biiszkén valijuk, hogy ebben az

ifjùsâgban, — mint ahogy azt az 1956-os szabadsâgharc is mutatja, — sohasem csalatkoztunk.
Mindezekre valô isméteit hivatkozâssal, kérem hatârozati
iavaslatom elfogadâsât.

Hozzâszôlâsok a javaslathoz

Fazakas Ferenc dr. magâévâ teszi a hatârozati javasiatot.

Nam hiszi, hogy bârki mértékietesebben fogalmazhatta volna
meg annak mondanivalôjât, mint ahogy azt Nyirjesy Sândor
dr. tette. Elképzelhetetlennek tartja, hogy még azt a minimumot se szogazzûk la hatârozat formâban, mert ha mi fuggatlan,
ônâllô Erdélyt akarunk, a românok padig az egész Erdélyt ma-

guknak kôvatalik, nehéz lasz azt az alapot magtalâini, malyan
kompromisszumot tudunk kotni.

Lôte Pâl dr. ismartati a hârom erdélyi szarvazet agyiittmûkôdésének hâttarét. Hangsûlyozza, hogy az Erdélyi Bizottsâg a szentistvâni Magyarorszâg alapjân âll.
Az erdélyi magyarsâg uldozéséra vonatkozôlag bajelantetta, hogy a szabad fdldôn élô românsâg részérôl sammiféla mag-

nyilatkozâs nem tôrtént annak magakadâlyozâsa vagy alitélése
érdakéban.

Êrtavy Barâth Jôzsef dr. szarint a Magyar Talâlkozô sza
bad forum, nam canzurâzô tastûlat. Mindanki szabadon nyil-

vânithatja vélaményét, amalyért természatasan személy szarint
falelôsséggal is tartozik.

Szâsz Béla dr. az onâllô Erdély tôrténati vonatkozâsaira

hivatkozik. A javaslattal kapcsolatban az agyéni vélemény
szabadsâgânak és tisztelatban tartâsânak hi'va.
Nàdas Jânos dr. a vita anyagânak bsszafoglalâsa utân arra

hivja fel a figyelmet, hogy a Magj'ar Talâlkozô elvi alapon hatârozatokat nem hozhat, azonban megtalâlja a môdot arra,

hogy elvi felfogâsât es âllâsfoglalâsât kinyiivânîtsa mindazok
felé, akik magyar ugyek élén àllanak és ilyen minôségiikben
egyetemes magyar kcrdésekbcn nyilatkoznak.
Nyirjesy Sdndor dr. tudomâsul veszi az elhangzott nyilatkozatot, a maga részérdi pedig hangsûlyozza, hogy hatârozati
javaslata elôterjesztésénél nem személyi, hanem elvi szempontok vezették.
Pdll Gyôrgy dr.:
Az egyetlen eszkôz

Az erdélyi kérdéssel kapcsolatban Pâli Gydrgy dr., az
Erdélyi Magyar Part volt orszâgos fôtitkâra, aki amerikai mtmkakorében is âllandôan figyelemmel tudja kisérni az erdélyi
kérdés alakulâsât és kezelését, hozzâszôlâsként levélben a kôvetkezôket irja;

Az elmult hetekben olyan, szerencsésen Nyugatra keriilt
erdélyi intellektuelektol, akik jôszemû megfigyelôi voltak az
erdélyi âllapotoknak és fôleg az 1956-os magyar szabadsâgharcot kovetô ottani eseményeknek, igen megbizhatônak lâtszô tâjékoztatâst kaptunk az otthoni helyzetrôl. Eszerint az
oktôber végi magyar eseményeket nemcsak az erdélyi magyar-

sâg, de az ottani românsâg zbme is rendkiviil nagy rokonszenwel, szinte lelkesedéssel fogadta: az erdélyi românok melegen barâtkozni kezdtek a magyarokkal; a kolozsvâri roman
egyetemi hallgatôk kozos tiintetést terveztek a magyar diâkokkal oktôber 28-ra. Ekkor azonban kôzbelépett Bukarestbôl a
roman âllambiztonsâgi szolgâlat, a hirhedt sziguranca utôda
és meghamisitott magyar nyelvû rôplapokkal, tovâbbâ felfogadott ugynokokkel elhiresztelte, hogy a magyar szabadsâgharcosok kovetelései kozt ott szerepel Erdélynek Magyarorszâghoz
valô visszacsatolâsa is. Ennek hatâsa alatt a roman tômegek

azonnal gyûlolkôdô ellenségeskedéssel fordultak az erdélyi magyarok ellen; vége lett a barâtkozâsnak, s amint a szovjetorosz

haderôk leverték a magyar szabadsâgharcot, a bukaresti ro
man kormânyzat a tavaly elhalt Gheorghe Gheorghiti-Dej és

jobbkeze, Nicolae Ceausescii a kommunista part jelenlegi fôtitkârânak irânyitâsâval megkezdték a megtorlô hadjâratot a

magyarsâg ellen, annak teljes likvidàlâsâra. Ami azôta tôrtént,
elég kôztudomâsû; részleteiben olvashatô az Amerikai Erdélyi
Szôvetség "Transsylvania" cimû ncgyedévi szemléjének nyolc
évfolyamâban. Ceausescii személyesen intézte el a kolozsvâri
Bôlyai Tudomânyegyetem megszuntetését és beolvasztâsât a
Babesrôl elnevezett roman egyetembe. Ma mâr a marosvâsârhelyi volt magyar orvosi és gyôgyszerészeti tôiskolân sincs ma
gyar oktatâs, azt is romanizâltâk. Mivel a kolozsvâri magyar
egyetem megszuntetése ellen par magyar tanâr és diâk felszôlalt, sorsuk halâl vagy borton lett. Mârtirjai lettek a magyarsâgnak épûgy, mint az 1956—57—58-ban a roman katonai birôsâg âltal nevetséges vâdak alapjân halâlra vagy sûlyos bortônre itélt magyarok szâzai.
Azota az erdélyi magyarsâg sorsa szinte az elviselhetetlenségig rosszabbodott. Ma csaknem minden magyar szeretne kivândorolni Erdélybôl, ahol elôdeik mâr ezer év ôta éltek, a
késôbb bevândorolt românokkal szâzadokon ât — az 1785 évl

és 1848—49-es lâzadâsokat kivéve — âltalâban jô barâtsâgban.

A magyar uralom alatt az erdélyi românsâg tudvalevôen politikai, gazdasâgi és kultùrâlis téren is hatalmasat fejlôdôtt.

Ceausescuék az utôbbi években azzal iparkodnak magukat rokonszenvessé tenni a român tomegek elôtt, hogy azok
soviniszta român érzelmeit korbâcsoljâk fel a magyarok ellen,
akiket minden vonalon elnyomnak s alattomos eszkozôkkel,
de kônyôrtelen elszântsâggal igyekeznek elromânositani, az orszâg „belugyeikbe" valô beavatkozâst eleve visszautasitva kiilsô orszâgok részérôl. E politika legszembetûnôbb eszkoze jelenleg az, hogy a magyar nemzetiségû tisztviselôket és szakmunkâsokat szétszorjâk messzi român vidékekre, fôleg a ro
mân ôkirâlysâgba, hogy az idegen kôrnyezetben gyorsabban

felszi'vodjanak românokkâ, — tovâbbâ, hogy nem engednek
magyarokat betelepedni az erdélyi vârosokba, vârva a még vâroslakô magyarsâg kihalâsât. Aki tehât a nehezebb és primitlvebb életet nyujtô falvakbôl jobbra vâgyik, azonnal szembe
talâlkozik az elromânositâsi torekvésekkel. A jobb âllâsokat
természetesen a romanok kapjak es ok elvezik a kommunista

rezsim âltal nyûjthatô egyéb gazdasâgi elônyôket is. A még
részben magyar tannyelvû iskolâk, valamint a magyar nyelvû
szinjâtszâs, szépirodalom, mâr csak a magyar nemzeti érzés
elfojtâsânak eszkozei, a kommunista agitâciô elômozditôi.
Kulpolitikai téren jelenleg az erdélyi magyarsâg segitségre
nem szâmithat. A nyugati hatalmaknak tévesen felfogott politikai és gazdasâgi érdekébdl fontosabb a Szovjetûniôval szemben bizonyos kérdésekben ellenkezést mutatô, természeti kincsekben gazdag România, mint az erdélyi magyarsâg sorsa.
A mi State Departmentunk két évtized ôta teljesen kozômbos

az erdélyi magyarsâg âltala is jôl ismert elnj'omâsa kérdésében, holott az USA is alâirta az 1947 februâri pârizsi „békeszerzôdést", amely kotelezte Româniât a nemzeti és vallâsi
kisebbségek emberi jogainak tiszteletben tartâsâra. A magyarorszâgi kommunista rezsim Moszkva engedélyének hiânyâban szôtlanul tûri az erdélyi magyarsâg elnyomâsât, még
a magyar kommunista pârttagokét is. Franciaorszâg, Németorszâg iizleteket igyekszik kôtni a kommunista Româniâval,
Anglia szintén. Az USA felelôs vezetôinek fontosabb kérdés a

délafrikai négerek ùgynevezett elnyomâsa, bâr azok tûlnyomô
része kultùrâlatlan, primitiv népség, mint az ezeréves kultùrâval rendelkezô, a nyugati keresztény âllamok védbâstyâjânak
és a vallâsszabadsâg védelmének szerepét szâmos alkalommal
betoltô erdélyi magj'arsâgé. Persze az USA-ban hûszmilliô
néger él és azok szavazatâra sziikséguk van a politikusoknak,
mig az itt élô magyarok szâma alig éri el a félmilliôt.
Sajnos, a magyar emigrâciô nagyobb része is meglehetôsen tâjékozatlan a kulpolitikai kérdéseket és lehetôségeket
illetôen, az erdélyi kôriilményeket sem ismerik megfelelôen.
Vâgyâlmokban élnek, kiilônôsen az idôsebb nemzedék, s azt

képzelik, hogy régi torténelmi jogainkat, igazsâgunkat hangoztatva majd a tobbi âllamok orvosoljâk a trianoni és az 1947-es
pârizsi kényszerbékék magyar sérelmeit. Râadâsul nem isme
rik az erdélyi românokat, nem tôrôdnek a statisztikâk kdnyor-

telen népességi adataival, csodâkban reménykednek.
A jelenlegi helyzetben szerény véleményem szerint csupân
enyhiteni lehet az erdélyi magyarsâg helyzetén, de azt gydkeresen megvâltoztatni most nem lehet. Jelenleg nem tanâcsos

a magyar emigrâciônak teriileti kérdéseket felvetni, mert ezzel
csak a roman gyûlolkodést ndvelnôk és Ceaiisescii malmâra
hajtanôk a vizet. E téren némelyik jôszândékû, hazafias emigrâciôs lapunk is sûlyos hibâkat kôvet el, aminek otthoni ha-

tâsa éppen az ellenkezô, mint amit a cikkirôk, nyilatkozôk
el szeretnének émi.

Mit tehet tehât jelenleg a magyar emigrâciô erdélyi véreink helyzetének kônnyitésére?
Fôieg ezt: Az USA és a szabadvilâgi àllamok nem magyarnyelvû sajtôjân keresztûl angol, német, spanyol, francia, Portu
gal, olasz, japân stb. nyelvû konyvekben, kiadvânyokban objektive, szenvedélymentesen, bizonyi'thatô tények felsorolâsâval és nem szidalmak vagy diihkitôrések, avagy hazafias frâzisok hangoztatâsâval bemutatni a szabadvilâg kozvéleményének az erdélyi magyarsâg sérelmeit, az emberi jogok céltudatos megsértését a roman kommunista rezsim àltal, a kovetkeztetések levonâsât az idegen nyelvû olvasôkra hagyva. Szembe
âllltani a tulajdonképen tûrelmes évszâzados magyar politikât,
amely emelte a românsâg gazdasâgi és kulturâlis helyzetét, a
jelenlegi vad soviniszta roman kommunista politikaval, amely
a katolikus és protestâns egyhâzakat is ûldozi, teljes elnyomatâsban tartja és ellenséges az USA-val szemben is. E ponton
csak Ceausescu egyik legutôbbi beszédére utalok, amelyben
az egyetemi tanév megnyitâsa alkalmâval ezeket mondta a

bukaresti ELÔRE napilap 1966. oktôber 5-i tudôsitâsa szerint:
„A vietnami konfliktus megolddsânak egyetlen ûtja az
USA-agressziô megszûntetése, a vietnami Demokratikus Koztârsasâg bombâzâsânak megâllitâsa, az intervenciôs csapatok
kivonâsa Dél-Vietnambol .. Az amerikai imperializmus agreszszi'v politikât folytat, egyre gyakrabban kbvet el merényletet
egyes népek fuggetlensége és szuverénitâsa ellen, durvân beavatkozik egyes szabad âllamok belûgyeibe. Mint ismeretes,
ilyen tekintetben a legszembeszokôbb példa az Amerikai

Egyesûlt Âllamok vietnami agressziôja". (Az amerikai angolnyelvû lapok ilyesmirôl hallgatnak, amint teljesen elhallgattâk a parlamenti tagok felszôlalâsait, nyilatkozatait is az er
délyi magyarok mellett.)

Angolul jôl tudô emigrâns magyarok ne szûnjenek meg

sûrûn îrni leveleket szenâtoroknak, képviselôknek, szerkesz-

tôségeknek ilyesféle roman megnyilatkozâsck alkalmâval, felhiva figyelmiiket az erdélyi magyarsâg helyzetére és âllâsfoglalâsukat kérve.

Akinek valamelyes személyes kapcsolata van idegen nyelvu
jelentôsebb személyekhez, lapokhoz, folyôiratokhoz, târsadalmi, kultûrâlis, politikai szervezetekhez, igyekezzék figyelmii
ket, érdekiôdésûket a rabsâgban sinylôdô erdélyi magyarsâgra
terelni. A nagy nyilvânos és egyetemi kbnytârakban el kell
helyeztetni azt a néhâny idegen n^'elvû jô konyvet, brosûrât,
amely az erdélyi magyarsâg sorsâval foglalkozik. Ilyen példâul
Cornish és Teleki Pdl angolul megjelent munkâja, Zathureczky
Gyulânak Wass Albert forditâsâban kiadott "Transylvania
Citadel of the West" cimû mûve, dr. Szent-Ivânyi Sândor kiad-

vânyai, a NEMZETÔR német nyelvu erdéljn kotete, ugyanannak spanyol vâltozata, stb.

Végiil az emigrâciôs magyarsâg hozzon anyagi âldozatot is
az erdélyi iigy védelmére, fizessen rendes tagsâgi dijakat, ônkéntes adomânyokat azoknak a magyar szervezeteknek, amelyek szemmel lâthatôan onzetleniil, becsiiletesen, hozzâértôen

igyekeznek az erdélyi magyarsâg sorsân segiteni. Nagyhangù
frâzisok hangoztatâsa helyett tobbet ér tiz-hùsz-ôtven dollârnyi tâmogatâs, ha azt okos môdon hasznâljâk fel. (A felhasznâlâs t. i. nem mindig okos.)

Tapasztalatunk szerint a nem-magyarnyelvû vilâgsajtô
vagy szervezetek kritikâja (példâul a genfi Nemzetkdzi Jogâszszôvetségé) érzékenyen érinti a bukaresti kommunista vezetôséget s bizonyos enyhftô intézkedések megtételére készteti.

Ôk jôl tudjâk, hogy mit ért el az elsô vilâghâborù elôtt és
alatt példâul a cseh emigrâciô az USA akkori elnôkének és kôzvéleményének megdolgozâsâval. Angliât szinte egyetlen ujsâgirô (Seton-Watson) nyerte meg az Osztrâk-Magyar Monarchia
szétdarabolâsa gondoltatânak. Ceausescuék tudjâk azt is, hogy
a Szovjetûniô egyszer megùnhatja az ô packâzâsaikat és a
szâmâra barâtsâgosahb magyar kommunista kormâny alâtâmasztâsâra beleszôlhat még az erdélyi kérdés rendezésébe,
amit Hruscsov mâr emlegetett is kozvetleniil bukâsa elôtt a
român elvtârsaknak. A kûlfôldi kôzvélemény nyomâsa tehât

jelenleg az egyetlen eszkdz arra, hogy erdélyi véreink sorsân
valamit enyhithessunk.

Befejezésiil talân érdemes megemlîteni, hogy az ELORE
1966. szeptember 20-i hîre szerint a mârciusi népszâmlâlâs
eredménye azt mutatja, hogy:
România 19,105.056 lakosa kozul
16,780.788 românnak,
376.752 németnek és

1,602.604 magya?-nak vallotta magât.

A magyarok az orszâg lakossâgânak 8,49c-ât alkotjâk. Tîz éwel
ezelôtt, 1956. februârjâban, a roman hivatalos adatok szerint
nemzetiségi alapon 1,587.675 magyar volt Româniâban, anya-

nyelv szerint pedig 1,653.700. Az 1966-os adat tehât az 1956-os
adatokhoz képest anyanyelv szerint 51.096 fônyi csokkenést,
nemzetiségi alapon viszont 14.929 fônyi nôvekedést mutât. (Az
irâsbeli hozzâszôlâs bekiildésekor még ismeretlen, hogy az
ùj népszâmlâlâsi eredmény nemzetiségi, vagy anyanyelvi ala
pon mutatja-e a magyarsâg româniai létszâmât.)

A MAGYAR EGYSÉGÉRT

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnok bejelenti, hogy
a kôvetkezô „idôszeru" kérdés Wass Albert levele, illetôleg annak a magyar egység megteremtése érdekében tett javaslata.

Wass Albert szôbanforgô javaslatât „Az amerikai magyar

sâg feladatai" ci'mmel a Kanadai Magyarsâg hasâbjain is kôzzé tette. A cikket a hatodik Magyar Talâlkozô minden tagja
megkapta.
A magyar egység megteremtésére vonatkozô javaslat a
kôvetkezôképpen hangzik:

„Bizza meg a Magyar Talâlkozô egyûttese az iigyvezetô titkârt azzal, hogy kiilon levélben keressen kap-

csolatot valamennyi Amerikâban létezô magyar egye-

sûlettel, szervezettel, egyhâzi csoporttal és kérje fel
ôket arra, hogy vâlasszanak meg maguk koziil egy

képviselôt. A helyi cgyesiiletek és csoportok képviselôi
gyûljenek egybe âllamonként és vâlasszanak meg maguk kozul egy âllami képviselôt. Az âllamok képvise
lôi pedig vâlasszanak meg egy kôzponti vezetôséget.
Ennek a kôzponti vezetôségnek székhelye és irodâja
Washington legyen, s az Amerikai Magyar Iroda fenntartâsâra minden magyar, aki valamely egyesiilet,
vagy csoport keretében szavazati joggal kivân bi'rni,
vâllaljon havi egy dollar onkéntes magyar adôt."
Tôbb észrevétel és szâmos rôvid megjegyzés utân Nâdas
Jânos dr. ismerteti Wass Albert kozelmultban megjelent cikkeit, amelyek a Magyar Talâlkozôval foglalkoztak. Tisztânlâtâs kedvéért elmondja, hogy az ûgy tulajdonképpen Wass
Albert ,,Tetemrehi'vâs" ci'mû cikkével kezdôdôtt, amire ô rôg-

tôn azzal vâlaszolt, hogy meghi'vta Wass Albertet a VI. Magyar

Talâlkozôra és felkérte egy nagy bevezetô elôadâs megtartâsâra. Wass Albert azonban ez elôl kitért. Meg kell âllapîtania.
hogy Wass Albert javaslataival lényegileg az Amerikai Magyar
Szovetség szerepét igyekszik megneheziteni a Magyar Talâlkozôn keresztiil. Megitélése szerint erre a szerepre a Magyar

Talâlkozô semmiképpen sem vâllalkozhatik, mert az Amerikai
Magyar Szovetség hatvan éven keresztiil mindig hatârozot-

tan emelt szc)t a magyarsâg érdekében. Ma is majdnem
az egyetlen szervezet, amelyet a kormânyhatôsâgok valôban
komolyan vesznek és magyar vonatkozâsban mindenkor meghallgatnak.
A tovâbbiakban Nâdas Jânos dr. ismerteti az âltalânosan

észlelhetô anyagi nehézségeket, az âldozatos magyarok szôvetségének meghiûsult kisérletét, Wass Albert Szépmives Céhének dicséretes torekvéseit, végiil az Amerikai Magyar Szôvetségnek a biztositô târsasâgok, egyhâzak és egj'esiiletek részérôl valô tâmogatâs koriil mutatkozô jelenségeket.

Êrtavy Barâth Jôzsef dr. Wass Albertnek azt a megâllapitâsât idézi, amellyel a Magyar Talâlkozô résztvevôit „a clevelandi orszâggyûlés urai"-nak nevezte. Véleménye szerint a Ma
gyar Talâlkozônak ezt a kesztyût fel kell vennie. Mit csinâl az
„orszâggyûlés" ? Tôrvényt hoz és adôt vet ki. Szerinte a Ma
gyar Talâlkozô hozhat ,tôrvényt' — javaslat, vélemény, âllâs-

foglalâs alakjâban. De ,adôt' is vethet ki. Ennek môdja még az
elôbbinél is egyszerubb. Adjunk ki évente egy-cgy kônyvet,
rézkarcot, vagy bârmi mâst, amelyet minden magyarnak magyarsâgâbôl folyô erkôlcsi kotelessége Icgyen megvenni és lakâsâban konnyen felfedezhetô helyen elhclyezni. Az elsô konyv-

kiadâs koltségeit, valamint a propagâlàs koltségeit feleségével egyiitt vâllalja.

Udvari Gyetvàn Jôzsef ûj emigrâciôs politikàt siirget, mert
az eddigi teljesen csôdot mondott. 1966. oktôber 9-én — megitélése szerint — sorsdontô fordulat tortént azzal, hogy Amerika einoke hivatalosan bejelentette: az Amerikai Egyesiilt

Âllamok garantâljâk a jelenlegi kozépeurôpai orszâghatârokat. Ez a bejelentés joggal renditette meg a nyugati demokrâciâk igazsâgossâgâba és politikai bolcsességébe vetett hitiinket, ezért nekûnk, magyaroknak, ûj ûtakat kell kei-esnûnk
nemzetûnk és orszâgunk felszabaditâsa érdekében folytatott
harcunkban. Ezeket az ûj ûtakat — szerinte — sem itt Amerikâban, sem mâsutt, Nyugaton meg nem talàlhatjuk, csak a
turâni népek testvéri kôzosségében. Ezért kapcsolatainkat el-

sôsorban Torokorszâg, Pakisztân, Japân népei s a tobbi turâni
nép felé kell kiéplteniink.
Ehhez azonban elengedhetetlenûl szûkséges, hogy elôbb a
sajât portânkon teremtsûnk rendet. Reâlis nemzetpolitikai

sikon csak akkor indulhatunk el, ha a nyugati koegzisztenciâlis
politika helyett az ôncélû magyar vilâgnézet 100'X-os alapjâra
helyezkediink. Annak bizonyitéka gyanânt, hogy erre milyen
égetôen szûkség van, a magyar egység megvalôsitâsâra javaslatot tévô Wass Albert két kônyvét veszi éles kritikai bonckés
alâ. Elôbb az „ELVÉSZ A NYOM", aztân a „TIZENHAR0M
ALMAFA" szereplôit, eseményeit mutatja be, majd a kônyvekben megnyiivânulô — bizonyâra ôntudatlan, de annâl veszélyesebb — nemzet- és magyar-ellenes tendenciâkra hivja fel a
figyelmet.
Menkà Gâbor irâsban bekûdtott hozzâszôlâsa aprô rész-

letekbe menôen foglalkozik Wass Albert javaslatâval kapcsolatban az emigrâciôs magyar élet fonâksâgaival.
A tiltakozô memorandumok szorgalmazâsa és azoknak

Washingtonba, vagy Ottawâba tôrténô felterjesztése a Kâdâ-

rékkal valô kereskedelmi kapcsolatok kiszélesitése ellen alig
lehet célravezetô addig, ami'g magyar ûgynôkségek (az Egyesiilt
Âllamokban 10, Kanadâban 5) készéggel âllnak Kâdârék szolgâlatâra és addig, amig a sok kulfôldôn élô magyar akâr meggondolatlansâgâbôl, akâr kozombosségbôl tômegesen vâsârolja fel a hazai ârûkat. A Kâdâréknak juttatott dollârok szâzezrei, sot milliôi ugyanis nemcsak gazdasâgi, de politikai téren
is nagyméretû vérâtomlesztést jelentenek.
A magyarsâg serait otthon az elnyomâs és az abortusz,
itt kinn az ellenâllâs-nélkiâli asszimilâciô ritkitja. Az otthoni
ellen tiltakozunk. Kell is tiltakoznunk. A szabad fôldôn élô ma-

gyaroknak ez kotelességuk is. De mit teszûnk sajât nemzedékiink megmentéséért és magyarsâgunk megtartâsâért? Valôban nem sokat.

Kûlonosen az 1956 utân kijottek âtalakulâsa tôrténik félelmetes iramban. Sok kôzûluk mâr nem akar magyarul be-

szélni. Gyermekeik is inkâbb mâr angolul beszélnek. Sokuk
fényes bérelt autôval megy haza csak azért, hogy otthon lâssâk,

hogy milyen jôl ,befutott' Kanadâban, vagy az Egyesiilt Alla
mokban.

Magyar szârmazâsùak, mâsod- és harmadgenerâciôs magyarok tôbben vagyunk mâr, mint a bevândorlo magyarok.

Ezek bevonâsa fontes volna a magyar iigyekbe. Nemzetiink
ûjjâszûletése, ûjjâépitô munkâja ôriâsi anyagi és szellemi erôt
igényel. Minden jô magyarra feltétlen szûkség van.
☆☆☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk felkéri Nt. Bern-

hardt Béla evangélikus lelkészt, hogy az „ausztrâliai magyar
élet"-rôl tâjékoztassa a Magyar Talâlkozô résztvevôit.
Nt. Bernhardt Béla:

AZ ausztrAliai magyar élet

Bâr nincsen râ felhatalmazâsom, ùgy érzem, nem élek
vissza helyzetemmel, ha elôljârôban az ausztrâliai vilâgrészen
élô magyarok nevében kôszontôm a Magyar Talâlkozôt. Mert
mi lehet szebb és lelkesitôbb annâl, mint amikor tér- és idô-

hatârok ellenére is a magyar megtalâlja a magyart a jôvô
kôzos reménységében, s abban a szent igyekezetben, hagy ezért
a jovôért semmilyen munkâtôl és àldozattôl nem riad vissza
Ausztrâliâban a magyarok szâma 32—34 ezerre tehetô. Az

oda irânyulô bevândorlâs magyar nyomai visszanjmlnak az
1848—49-es szabadsâgharc idejére. Majd — kozel egy évszâzadon ât — jelentéktelen az Ausztrâliâba szakadôk szâma.
A II. vilâghâborù befejeztével, a hazai 1948-as események
kapcsân, majd az 1956-os szabadsâgharc nyomân kiilfoldre
szakadô magyarsâg az emlitett szâmban ér Ausztrâlia foldjére.
Kôzottûk nagy a târsadalmi megosztottsâg, fôként eleinte és
kûlônbséget tett kozdttûk az is, hogy kinek milyen megélhetési
lehetôségei voltak, 111. akadtak Ausztrâliâban.
Râ kell mutatunk arra, hogy a II. vilâghâborti és a hazai
1948-as vâltozâsok utân kiilfoldre keriilt magyarok jôrészének
meg kellett kiizdenie az Eurôpâban elôâllott hâborù utâni helyzettel, s ilyen koriilményekbôl keriilt Ausztrâliâba, ahol a kôzvélemény egyâltalân nem volt felkésziilve a bevândorlok be-

fogadâsâra. Emiatt a bevândorlok kezelése reâjuk nézve minden vonalon lealacsonyftô nemcsak âltalânossâgban, hanem
sokszor egyéni értékelésben is. A "Migrant", a "Reffo", a
"Dago", a "Balt" és a valamivel finomabb "New Australian"

megnevezés feltétleniil fokozatbeli megkiilonboztetést jelentett, mikor is mindig a bevândorlô hûzta a rovidebbet. Az

„asszimilâciô" nem jôindulatû tanâcs, hanem kemény kovetelmény és parancs.

Ezt véve alapul — annak ellenére, hogy Ausztrâlia még
ma is a mindenféle lehetôség hazâja — megâllapithatô, hogy
az 1949—54-es idôszakban letelepiilô magyarok helyzete nem
éppen a legrôzsâsabb. Nemcsak az életkoriilményekkel kellett
megkiizdeniôk, hanem tûl kellett tenniok magukat azon is,
hogy tobbnyire mâsodrendû embereknek tekintették ôket,
csak ùgy, mint valamennyi mâs bevândoroltat is. Ehhez jârult
az a kôriilmény, hogy diplomâsoknak az elhelyezkedése szinte
lehetetlennek bizonjmlt, fôként nyelvi tényezôk, de még hivatâsbeli féltékenykedés miatt is. Koziiliik nem mindenkinek

volt meg az ereje, hogy az ùj helyzethez alkalmazkodva
orientâlôdjék pozitiv értelemben.

Ugyanez a magyarsâgon belûli fesziiltségek ideje is. Sokan
sokféleképpen igyekeztek a magyarok ôsszefogâsâra anélkul,
hogy ezekben a ki'scrletekben valamiféle koordinâciô lett
voina. A szélsôséges nézetekkel elôâllott csoportosulâsok hamar elvesztettck a talajt lâbuk alôl. Veliik szemben a maradandôbb, torténelmi tàvlatokat appropriâlô mozgalmak vetették meg a lâbukat. Ezekben a létszâmok egyâltalân nem nagyok, de a magyar korokôn belûl befolyâsuk, sot azokon tûlmenôen is fokozatosan jelentôssé vâlt; s ez a folyamat mind
a mal napig is tart.
Az 1956-os események nyomân Ausztrâliàba keriilt magya
rok helyzete egcszcn mâs volt. Ôket nom kezelték "ex-enemy"ként; ôk inkâbb a vilâg kedveltjei, akiknek elbânâsukra nézve
még jogos igényeik is lehetnek.

Kapcsolatosan tudomâsulvesszuk, hogy erre az idôre mâr
megvâltozott az ausztrâliai lâtôkor. Akkorra mâr tûl voltunk

a koreai hâborùn, Malajâban ausztrâl karhatalmi erôk tisztitottâk meg az orszâgot a kommunista gerillâktôl, a franciâk
vesztesen vonultak el Indo-Kmâbôl, a hollandok elkésziiltek
Indonéziâbôl, ahol a feltorô erôk nem voltak kommunista-

ellenesek. Magâban Ausztrâliâban a Petrov-féle kémper jâ-

rult hozzâ ahhoz, hogy a kôzvélemény valamennyire megértse
a Kozép- és Keleteurôpâbôl bevândoi'oltak leikivilâgât. Mire
tehât 1956 megtortént, s Tibet is kommunista martalék lett,

addigra mâr elég Ausztrâliâban az "integrâciô" is és egészen
mâs szemmel néznek a bevândoroltakra. Ezért az ekkor érke-

zôk elômenetele lehetôségekben sokkal elônyôsebb. Velejârôja ennek az is, hogy ennek a csoportnak a tagjai âltalâban fiatalabbak és koztuk magasabb a mûszaki és ipari képzettségiiek
szâma. Bâr van kiilonbség az 1945-ôsôk és az 1956-osok csoportjai kozott, a kialakulô életkôriilményekben ez a kiilônbség fokrôl-fokra csokken.

A magyarsâgon beliili szervezkedések konszolidâciôja
1957—58 koriil magâtôlértetôdôen lassul le; ûjra felszinre ke-

riilnek „elvâlasztô" tényezôk és jelszavak. Ma mâr ezek is elsimultak és az, ami ma még megvan, az minden tekintetben
életképesnek remélhetô.
11 Magyar Talâikozô Krônikâja

Az ausztrâliai magyarsâg legfôbb szervezetei az egyhâzak,
noha mind az Isten-tiszteleteket, minci egyéb egyhâzi meg-

mozdulâsokat csupân béreit templomokban és gyiilekezeti
termekben tartjâk. A katolikusoknak minden âllam fôvârosâban és a szovetségi fôvârosban is van lelkészségiik (kivéve
ïasmania âllamot), a reformâtusoknak két lelkészségiik van

és két leikigondozô szolgâlatuk, az evangélikusok két egyhâzkozségének kozos lelkészi âllâsa jelenleg iiresedésben van. Valamennyi magyar egyhâzi szervezet râ van utalva az illetékes
orszâgos egyhâz vonatkozô szervének a tâmogatâsâra.

A târsadalmi szervezetek kozott cgycrtclmûen politikait
nem lehet talâini, de mindenféle ârnyalatût a magyar nemzetpolitika sîkjân, melyek kozott a tcirténelmi Magyarorszâgra
tekintôk lâtszanak dominâlni. Ezek a nézetek itt-ott beszivâ-

rognak még sportegyesiiletekbe is és mintegy meghatârozzâk
azoknak az egyesûleteknek a vonalvezetését. Négy âllami fô
vârosban van magyar birtoklâsban lévô „magyar hâz", mely
târsadalmi célokat szolgâl, és bsszefogô erôt képvisel.
Sajnos, sem az egyhâzak, sem a târsadalmi szervezetek —

mindegyikûk persze a maga môdjân — nem voltak képesek
megmozgatni a magyarsâg nagyobb tômegeit, jôllehet a valô-

sâgos (âllandôbb) létszâmokon tûl egy-egy rendkiviili alkalommal sikeriil igen kedvezô arânyban a hiveket, ill. honfitârsakat
egybegyûjteni.

A kialakulâssal biztatô âltalânos osszefogâs egyik ténye-

zôje a rendszeres tâjékoztatâs sajtô ûtjân. Tobbféle és tobbirânyû kisérletezés utân — nem szâmitva az egyhâzak részben
helyi, részben orszâgos jellegû lapjait vagy értesitôit — az
„Ausztrâliai Magyarsâg" c. havi lap végcz jô szolgâlatot szerte
az orszâgban; ez sajâtos szerkesztési elvei szerint szép példâja

a jelentôs magyar szervezetek és âldozatkész magyar emberek
egyiittmûkôdésének.

A legnagyobb probléma persze a „hoInap", az ifjûsâgnevelés. Magyar iskolâk csakis egyhâzi vezetésben keletkeztek, legtôbbjiik azonban kérészéletû volt. A feinôttek egyesûletei kôzûl néhâny sikerrel hoz létre ifjûsâgi szakosztâlyt. A legeredményesebb munkât a magyar cserkészet végzi az ôsszlâtszâm-

hoz viszonyftott li^%-ban, mely egyarânt élvezi az egyhâzi és

szâmottevô târsadalmi vezetôk pârtfogâsât a maga szervezeti
és munkarendi fuggetlenségének szigorû fenntartâsâban. Biztatô korûlmény âltalâban az, hogy a magyar fiataloknak jorésze, szûleikkel egyiitt âtesve a kozépiskolâs kor elidegemtô
folyamatân, ûgy 18—20 éves korban visszakanyarodik magyar-

sâgâhoz, s lelkesen igyekszik bekapcsolôdni a kbzosségi életbe
még akkor is, ha ennek talân bizonyos ideig nyelvi nehézségei
akadnak. Igaz, az ausztrâliai magyarsâgnak még csak most
jelentkeznek a mâsodgenerâciôs problémâi. De ezek a mâsodgenerâciôs — nom Magyarorszâgon sziiletett — fiatalok;
szûleik bol "Auslaender", bol "Foreigner" volta miatt erôs
magyar nevelést kaptak kiskorukban, ami tudat alatt vagy tu-

datosan azért veliik maradt. Amellett szépen mûkôdnek a ma
gyar diâkmozgalmak: osszefogva az érettségizôket és az egyetemi ballgatôkat.

A magyarsâg pozitîv oldalâboz tartozik az is, bogy legtobbjlik szépen és dfcséretesen illeszekedett be az ausztrâl

életkorlilményekbe, megoldottâk, vagy megoldjâk a letelepedési problémâkat és szâmosan vannak, akik a kûldnféle vonalakon kivâltak, elôretortek és igy oregbltik a magyarsâg jôbirnevét. Jôlesik kiilônosen az, bogy a gyermekek, diâkok,
egyetemistâk a tanintézetekben âtlagon feliili eredményeket
érnek el és aztân bivatâsuk szerint is az élvonalba tartoznak.

Az az âltalânos reménj'ség, bogy a letelepedés nehézségeinek legyôzésével — amint ezt jelek is mutatjâk — a magyar
kozosségi élet felé valô érdeklôdés âltalânossâgban fokozédik, a kor szâmszerûen is tâgui ûgy, bogy egyre tôbben kapcsolôdnak be vagy eiôszor vagy pedig ismét.
Ausztrâlia maga elszigetelt jelenség a délâzsiai térségben,
aboi meg kell talâlnia onmagât és bivatâsât mindazzal a szellemi és gazdasâgi kinccsel, amivel éppen rendelkezbetik. Ebben
az orszâgban a magyarok basonlô feladat megoldâsâval tar
toznak. Az U.S.A. teriileténél valamivel nagyobb orszâg egyotodén élô 11 millios népben megélbetési szempontbôl legtôbbjûk lâbât jôl megvetette. Most van még az alkalmuk, hogy
sajâtos orokségiikkel onmagukat is gazdagftsâk — csak ûgy,
mint befogadô orszâgukat —s ebben a tôrekvésiikben szilârd
akarattal, szorgalmas munkâlkodâssal és tântorithatatlan hû-

séggel igyekezzenek érvényt szerezni a Magyar Hitvallâsban kifejezett reménységnek: „Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâban!"

Erre nézve biztatôk a koriilmények, s bîztatô az is, hogy

kialakulhat az orszâgok és vilâgrészek magyarsâgânak egyértelmû osszefogâsa, melynek egyik jelentôscgében kimagasiô
tényezôje és munkâlôja a Magyar Talâlkozô. Megismételve kôszôntésemet, beszâmolômat azzal a ki'vânsàggal zârom, hogy
ki'sérje âldâs és siker ennek a mozgalomnak, a Magyar Talâlkozônak minden torekvését és szolgâlatât.
☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk felkéri Nt. Ta-

mâs Sàndor reformâtus lelkészt, hogy az angliai magyar mozgalmakat ismertesse.
Nt. Tamâs Sàndor:

A MAGYAR EMIGRÂCIÔ ANGLIÂBAN 1948-TÔL
NAPJAINKIG

Az 1945 kôrûli emigrâciôs csoportok 1948 elején nyertek
bebocsâjtâst a németorszâgi megszâllâsi zônâkbôl Angliâba.
A bevândorlâs abban az idôben két ûton torténhetett: 1. A

WESTWARD—HO-val, vagy 2. egyéni munkavâllalâsi szerzôdéssel. Mindkét esetben a magyar emigrâns kotelezte magât,
hogy négy évig csak olyan fizikai munkât vâllalhat, amit a

Munkaiigyi Minisztérium szâmâra kiszab. Ennek megfelelôen
az elsô angliai emigrâns kolônia javarészt farmokon, hâztartâ-

sokban, bânyâkban és — kisebb részben — gyârakban helyezkedett el.

A frissen bevândoroltak — vagyis az '56-os menekiiltek —

mâr meglehetôsen népes magyar kolôniât talâltak itt, fôleg
Londonban, akikkel csak nagyon nehezen ment a felmelegedés.
Ennek oka valôszinûleg a hâborù alatt az angol sajtô és radio

âltal Magyarorszâgra szôrt sok — javarészt valôtlan és feltétleniil kedvezôtlen — ellenséges propagandânak volt koszôn-

hetô, mely csak nehezen oszlott szét az alig beâllt béke még

egyre fesziilt légkorében. A bevândorolt A—5 ezer „ûj" magyar
tehât nemcsak az angolokkal, hanem magyarul beszélô angliai
vérrokonaival szemben is bizonyos siindisznô-âllâsba kényszeriilt. Ez hatàrozta mog az angliai magyar emigrdciô késôbbi
kôzbs szellemét es szervczcti felépitését is.

Elsô sorban a hàrom egyhâz kezdte meg az ûj bevândorlottak nyelvkozbsségi alapon valô szervezését. A megfelelô
angol egj'hâzak lâmogatâsâval rovidesen talpra âllt a romai
katolikus, a reformâtus és az evangélikus egyhâzi kôzosség,
mely kozbs istentiszteletek révén, egyhâzi târsadalmi szervezettel kapcsolta hârom fôcsoportba az angliai magyarokat. Ekkortâjt, 1949-ben — a kiilfoldrôl érkezô fôleg németorszâgi
magyar lapok mellett Angliâban csak egyetlen nem egyhâzi,
sokszorositott lap sziiletett és mûkodôtt: a HUNGARIAN
WEEK, melyet Siili Jôzsef alapîtott és Nddasy T. Jenô szerkesztett. Amikor egy év multân a lap némi pârtpolitikai szmt
kapott, Nâdasy elhagyta a lapot és London legelôkelôbb sugârùtjân, a Knightsbridge-n, a lengyel hadsereg volt fôhadiszâllâ-

sân 1949 oktôberében megalapitotta az Angliai Magyar Szellemi
Kozpontot és ennek kebelében a Râkôczi Szabad Egyetemet,

mely két szei'vezet most mâr intézményesen tôltôtte be az egyhâzak munkâja révén betoltellenul maradt ûrt. Ez a szerve-

zet 1954 derekâig dolgozott, mintegy 800 regisztrâlt taggal és
1400 pârtolô taggal, hetenkint kétszer tartott irodalmi estéket

és szabadegyetemi kollégiumokat az Angliâba emigrâlt egyetemi tanârok kozremûkodésével. Ennek a szervezetnek az ve-

tett véget, hogy lengyel kommunista âgensek felgyùjtottâk a
székhâzat és igy megszûnt a tovâbbi osszejôveteli lehetôség.
1951 derekân niegalakult az Angol—Magyar Kultùrâlis
Munkakôzosség Macartney oxfordi professzor elnokletével,

Bârczy Arpàd és Cserenyey Géza. dr. ùjsâgîrô szervezésével.
Ez a szervezet mindmâig él és mûkôdik — fôleg lengyel
klubokban — osszejovetelek és elôadâsok révén âpolva az

angol—magyar kultùrâlis viszonyt. E szervezetnek Sir Thomas
Moore munkâspârti képviselô, az egyik legmagasabb magyar
târsadalmi kituntetés tulajdonosa is oszlopos tagja, aki egy
idôben 16 parlamenti tagbôl "Magyar csoportot" alakitott erôs
antibolsevista éllel.

1953-ban Nàdasy T. Jenô megalapitotta 60 olclalas kultûrâlis és irodalmi folyôiratât, a Kârpât Magazint, mely hârom

évig folyamatosan megjelent és csak a forradalom idején akadt
meg hosszabb idôre. Ugyancsak 1953-ban keililt ât Stockholmbôl UUein-Reviczky Antal, Magyarorszâg 32 éven ât szolgâlt

nagykovete, aki a Horthy Miklôs emigrâciôs alapbôl erôs diplomâciai tevékenységet kezdett az akkori

konzei-vatîv kor-

mânyoknâl az orszâg felszabadi'tâsa érdekcben. Ebben a példâtlanul sikeres munkâjâban csak 1955 ôszcn bckovetkezett
halâla akasztotta meg.

1952 ôszén a rômai katolikus magyarok kozadakozâsâbôl
Molndr Antal plébânos megalapi'totta a Mindszenty Otthont,
mely azôta is a katolikus magyarok székhâza és templomon
kiviili ôsszejdveteleinek helye.
1954-ben a Himgarian Week âtalakult és HiDFÔ cimmel —
bar szerkesztôsége Angliâban maradt — azôta Mlinchenben
szerkesztik és nyomjâk.

Nem hagyhatom kl az angliai magyar szervezetek sorâbôl a MAGYAR HARCOSOK BAJTÂRSI KOZÔSSÉGÉT, mely

1950 elején Wolverhamtonban alapi'totta meg angliai fôcsoportjât vitéz Borosnyai-Tompa Miklôs szkv. csendôrszâzados vezetésével. A Bajtârsi Kôzôsség és vidéki szervezetei felbecsûlhe-

tetlen szolgâlatot tettek az angliai magyarsâgnak a kiilonféle
agent provocateur-ôk leszerelésével és kiilonféle hazafias ûnnepélyek szervezésével.

1952 végétôl 1953 végéig mintegy 2800—3000 honfitârsunk
hagyta el Angliât és vândorolt ki tengerentûlra, fôleg Kanadaba és Ausztrâliâba. Ûgyis hivtuk ezt a példâtlan tomeges kivândorlâst, hogy „kanadai lâz". Tâvozâsukkal természetesen
az addig virâgzô szervezetek aktivitâsa és hatôereje is megcsôkkent, az ezutân kôvetkezô idôszak a „behelyezkedés", an-

gol barâtok gyiijtésének és személyes megalapozôdâsnak az
ideje volt.
1956-ban a forradalom kitôrésének hi'rére az osszes angol

egyhâzi és vilâgi szervezetek egy kôzos csûcsszervezetbe tômôriiltek, melyet az angol kôzvélemény felé CENTRAL COM
MUEE FOR HUNGARIANS IN GREAT BRITAIN néven rep-

rezentâltak és amely alapjâul szolgâlt a HUNGARIAN RELIEF

FUND-nak, mely hivatva volt aztân ôsszegyujteni az Angliâbôl
s a Birodalombôl hozzâ bektildott kb. 160 ezer f-t és 300 q

ruhanemût és cgyéb ajândékot. A szervezet elnoke Birô Arpâcl,
a fôtitkâra pedig Nddasy T. Jenô volt. Ez a szervezet — miutân
fennâllâsa elsô hârom évében hiânytalanul leadminisztrâlta a
hazai magyarsâg szâmâra osszegyûlt hatalmas adomânymenynyiséget, — mcg ma is fennâll és visszatartott tôkealapjânak
kamataibôl segi'ti a lelkipàsztorok âltal arra érdemesnek itélt
olyan magyarokat, akik hosszû kôrhâzi kezelés, ônhibâjukon

kivul tortcnt munkanélkuliség vagy mâs elfogadhatô okbôl
anj'agi segitscget igényelnek maguk, vagy csalâdjuk szâmâra.
1957-ben — hosszas huza-vona utân — megalakult az 1956os menekultek szervczete, a Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség, s az angliai szervezet mellett londoni székhellyel itt alakult
meg a kozponti elnoksége is Ddlnoki Veress Lajos vezérezredes vezetésével. Ez a szervezet lassanként âtveszi az angliai
magyarsâg politikai reprezentâlâsât és ûgylehet, nemsokâra
kozponti magyar szervezetté novi ki magât.
1957-ben menekiilt magyar ujsâgirôkbôl Nddasy T. Jenô
ûj lapot szerkesztett „Oktôber 23" cimniel, melynek fômunkatârsa Szabô Ferenc kat. ûjsâgfrô lett. Ez a lap jelenleg Anglia

egyetlen tényleges politikai magyar sajtôorgânuma; havonként jelenik meg és egy év ôta tengerentùli mellékletet is kôzzétesz.

1959 ôszén Tanids Sdndor réf. lelkész, irôi nevén Lajossy
Sândor Croydonban 24 oldalas irodalmi szemlét alapitott „Harsona" név alatt, melyet 1962-ben nyomtatott formâban „Magyar
Csalâd" néven szervezett ât és azôta is 12 oldalon publikâl az
angliai és tengerentùli magyarsâg szâmâra. Ugyancsak ez évben alakult vezetésével a Flarsona Kiadô Vâllalat, mely tobb

mint 40 kiadvânyâval nagy szolgâlatot tett a nemzetkozi ma
gyar emigrâns kultûrcsere ùgyének és fenntartâsânak. Készulôben van eddigi legnagyobb munkâja, a Magyar Emigrâns
Kôltôk Antolôgiâja, tobb mint 40 koltô részvételével.

1950 ôta Nddasy T. Jenô egy kis nyomdât szervezett és fejlesztett fel Turul Nyomda néven a magyar sajtôtermékek elôâllitâsi kôltségeink lekiizdésére. Ez a kis vâllalat 16 év alatt

sajât szedô- és nyomdagépekkel, offset- és sokszorositô gépek-

kel rendelkezô komplet kis nyomdavâllalattà nôtte ki magât,
mely 1965-ben a Harsona Kiadô Vâllalt rcszvctelével TuruI
Nyomdaipari és Kiadô Târsulattâ szervezte ât magât. Ez az
egyetlen magyar tulajdonban és megalapozott gazdasâgi bâzison mûkôdô magyar nyomdavâllalat Angliâban, mely hovatovâbb képes lesz ellâtni az eurôpai magyarsâg nyomdai sziikségleteinek jelentôs hânyadât.
A fentemlitett szervezettel kapcsolatban ez év elején alakult ugyancsak Croydonban Mohdcsy Ferenc vezetésével az

Attila Kônjrvkiadô Vâllalat, mely fôleg régi magyar klasszikus
irodalmi és kultùrâlis alkotâsok ûjrakiadâsât tûzte programmjâra.

A két kiadôvâllalat és a nyomda kicgészitéseként, de sajât
kezelésben két mâsik vâllalat is alakult: az Erkel Press Bureau,

azaz egy Terjesztô Vâllalat és a Dâniel Studio, egy illusztrâtor
cég, mely a Harsona Kiadôval is âllandô kontraktusban âll.
1965 ôszén a Harsona Kiadô, a Magyar Csalâd és a Turul
Nyomda egyiittes kezdeményezésére megalakult a Nyirô Jôzsef
Irodalmi Alap, mely az l'rôfejedelem mûveinek kiadâsâbôl szârmazô tiszta hasznâbôl az emigrâns îrôk és kôltôk tâmogatâsâra irodalmi pâlyadi'jak kiutalâsât tervezi.

Az 1956-os események tizedik évfordulôjâval kapcsolatban
megnyilvânulô angliai s mondhatnôk vilâgkôzôny arra inditotta

a Turul Vâllalatot, hogy megvalôsi'tsa régi tervét egy emigrâns
magyar MTI megszervezésére elsônek angol, majd a lehetôségekhez képest mâs nyugati kultûrnyelveken a hazai kommunista propaganda ellensûlyozâsâra. Ez FREE HUNGARIAN IN
FORMATION CENTRE (Press Agency )néven keriilt regisztrâlâsra s remélhetô, hogy ûtat talâl minden nyugati vilâglap
szerkesztôségéhez és fontosabb politikai szervezet sajtôosztâlyâhoz.

A magyar emigrâciô képe Angliâban hiânyos lenne, ha
meg nem emlîtenénk még az ott folyô igen figyelemreméltô
magyar cserkész munkât. Részletek felsorolâsa nélkùl csak
arra utalunk, hogy ez a munka tobb mint mâsfél évtizedes
multra tekinthet vissza. hiszen a rover-cserkészek mâr 1951ben zâszlôt avatnak az angol fôvârosban, Londonban, ahol je-

lenleg az 57. szâmû „Deâk Ferenc" cserkészcsapat fejti ki nagy-

jelentôségû tevékenységét a magyar ifjùsâg nevelésének szolgâlatâban.

Ezzel kapcsolatbeiii kell utalnunk ifjaink sport-eredményeire, valamint arra, hogy két labdarùgô csapatunk is van.
Mindent osszegezve és nagy âltalânossâgban: jogos bûszkeséggel âllapithatjuk meg, hogy Angliâban a magyar helyt-

âllds tôkéletes. Âllamsegélyre alig szorul valaki.
☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnok felkéri Rozanich
Istvàn laptulajdonos fôszerkesztôt, hogy a venezuelai magyarsâg életérôl adjon rovid beszâmolôt.

Rozanich Istvàn:

MAGYAROK VENEZUELÂBAN

Venezuelâban a mâsodik vilâghâborût megelôzôen magyar
élet nem volt. 18 évi venezuelai tartôzkodâsa sorân minddsz-

sze négy oreg venezuelâs magyarra bukkant. Ez annal meglepôbb, mert amikor Németorszâgban és Franciaorszâgban meg-

indult a szerveszkedés, hogj' vândoroljunk kl Venezuelâba,
kezébe keriilt egy olj'an kôzlemény, amely szerint amikor a
venéz kormâny anyagi jôtâllâst kért a bevândorlô magyarokért, akkor a venezuelai magyarok hatârtalan lelkesedéssel âlltak ossze és tobbszâzezer holdat kitevô birtokaikat ajânlottâk
fel biztositékul az ûjonnan érkezô magyarok javâra. Hama-

rosan meg kellett âllapitanunk, hogy ennek a kbzleménynek
semmi alapja nem volt. A megérkezô magyarokat senki sem
vârta. Javarészuk nyelvtudâs nélkiil érkezett meg. Az a néhâny
szô, amelyet a hajôn megtanultak, a venezuelai spanyol nyelvtôl annyira eltért, mint a hamburgi kikôtômimkâs német beszéde a bajor parasztétôl. Elképzelhetô, hogy milyen nehezen
induit az élet. De megindult, mert meg kellett indulnia, hiszen a magyarok javarésze nem egyediil, hanem csalâdostôl

érkezett. Érthetô tehât, hogy eleinte nem igen volt idejiik és
môdjuk a magyar szervezkedésre. A mâsodik és harmadik
évben azonban mâr magyar csoportok alakultak azzal a cél-

zattal, hogy néha-néha — mârcius 15-én, Szent Istvân napjân
— ôsszegyuljenek, elmondjâk kozos imâikat, egyiitt cnekeljenek el egy-egy kozos magyar éneket és — elbeszélgessenek
egymâsal.

A legelsô, aki az osszefogâs sziikségességét felismerte és
megvalôsîtâsât tevékenységével is elômozdftolta: vitéz Sziklay

Ôdôn ezredes volt, aki utoljâra a berlini magyar kovetség katonai attaséjaként teljesitett szolgâlatot. (Sajnos, 3 éwel ezelôtt meghalt.) Az ô kezdeményezése nyomàn induit meg a
magyar élet. Cserkészcsapatok alakultak. Kiilon fiù- és leânycserkészcsapat. Evangélikus és katolikus egyhâzkozségek létesûltek és felvetôdott a Magyar Hâz megvalôsi'tâsânak gondolata is.

Az 1956-os szabadsâgharc kitorése ôriâsi lokést adott a
venezuélai magyarok mozgalmânak. Elôszor minden magyar

bûszke lett arra, hogy magyar. Mâsodszor a bennsziilôttek

kezdték a magyarokat szerfdiott megbecslilni. Ennek a két
tényezônek koszônhetô végeredményben, hogy 170.000 bolivâr

(40.000 $) kifizetésével telket vâsâroltak, amelyen Isten segitségével jôvô Szent Istvânkor mâr sajât épûletiikben ûnnepelhetnek.

Klilôn meg kell emliteni, hogy amikor az 1956-os szabad

sâgharc kitort, az egész magyarsâg egy emberként lâtott munkâhoz és gyujtôtt minden adomânyt az otthoniak javâra. És
adtak bôkezûen, szivesen a venéz ismerôsôk, a németek, az
olaszok, a portugâlok. Adott mindenki. Az is, aki azelôtt azt
sem tudta, mi fân terem Magyarorszâg. Az egyik gyôgyszerészeti gyâr vérplazmât igért. Rozanich Istvân maga ment érte.
Egész kocsi rakomânyra valôt kapott. Az igazgatô azt mondta
neki: "Vigye! Pedig, higgye el nekem, hogy most maguknak
nem is annyira vérplazmâra lenne sziikséguk, mint inkâbb
ugyanennyi pâncélôkôlre".

A magyar szervezetek koziil elsô helyen kell megemlitenûnk a két egyhâzkôzséget. Mind a katolikus, mind az evan
gélikus egyhàzkdzség igen erôs. A katolikus egyhâzkozség plébânosa kiilon pâpai felhatalmazâs alapjân Venezuela bârmely
katolikus templomâban, vagy egyhâzi intézményében és szervezetében jogosult a magyarok részére egyhâzi funkciôkat vé-

gezni. Kùlon sziilctési es hâzassâgkôtési anyakonyvet is vezethet. Mindezt a venez egyhâzi hatôsâgok teljesen al is ismerik.
Egyrészt azért, mert az emh'tett kûlon papal felhatalmazâs kôvetkeztében az egész Venezuela katolikus magyarsâga egyetlen
magyar plébâniât alkot, mâsrészt pedig azért, mert Venezuela
elsô biboros érseke a magyaroknak igen nagy barâtja. A tavalyi Szent Istvàn napjân ô mondta a szentmisét s a szent-

beszédet is. Méltatta a magyar kolônia venezuelai munkâjânak eredményességét és kiilon megemlékezett Mindszenthy
Jôzsef biboros hercegprimàsrôl.

A két egyhâz utân elsônek a Magyar Hâzat kell megemllteni, amelyet részvénytârsasâgi alapon szerveztek meg és amely
igen szép sikerrel mûkodik. Igen élénk, eredményes tevékenységet fejt ki a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzosségénék vene
zuelai csoportja, tovâbbâ két nôegylet: a Katolikus Szent Erzsébet és a Protestâns Holgyek Lôrântffy Zzuzsanna Nôegylete.
A két nôegylet évenként egyszer, Szent Erzsébetkor (november 19-én) ôszi vâsârt rendez, de ettôl fiiggetlenul is mindent
elkôvet, hogy minden magyarnak, akinek szuksége van râ, se-

gitségére legyen. Ha ezenfelul marad még egy kis pénzecskéjûk, akkor egy-két részvény megvâsârlâsâval a Magyar Hâzat
igyekeznek tâmogatni.

A ,,Gyongyosbokréta" oly nagy népszerûségnek ôrvend,
hogy a tâvolbalâtô âllomâsok valôsâggal versengenek, hogy
melyikiik tudja megszerezni mûsora szâmâra. Sportegyesulet
is volt, ez azonban megsziint, igy klllon magyar sportélet sincs.
Van ellenben két cserkészcsapat. A 11. szâmù Szent Istvân fiùcserkészcsapat kb 50 fôbôl âll. Ehhez csatlakoznak az ôreg-

cserkészek is. A 35. szâmù Szent Erzsébet leâny-cserkészcsapat
mintegy 60—70 taggal mûkodik.

A magyar sajtôt két hitbuzgalmi lap, a Katolikus Magyar
Értesitô és a protestâns „tJzenet", valamint a „Caribi Ujsâg"
(„Novedades Del Caribe" — Semanario Venezolano-Hungaro)

képviseli. Az utôbbit az elôadô maga szerkeszti — sok nehézséggel, megélhetését biztositô mâs foglalkozâs mellett — immâr 11 év ôta.

Nyugodtan megâllapithatjuk s elmondhatjuk, hogy a ve
nezuelai magyarsâg kivâlôan megâllotta helyét. A venéz atleti-

kai szôvetség edzôje Lâzâr Lâszlô, aki màr 5 olympiâszra kisérte el a venéz egyiittest, amely az ô munkâjânak eredménye
gyanânt 3 pontot is szerzett. Sok az orvos. Valamennyi megâllta helyét, sot valamilyen kozintézménynél vezetô szerepet
toit be. Iparosaink és kereskedôink kivétel nélkiil az élen jârnak. Valencia (161,413 fônyi lakôssâgal rcndelkezô vâros) vâroshâzânak bejâratât Tôth Istvân szobrâszmûvész gyonyôrû-

szép alkotâsa diszlti. Puerto Ayacucho (5418 fônyi Iakôsâggal
rendeikezô) vârosâban az indiàn hâz és mûzeum fôhomlokza-

tân a Piaroa indiânok fônôkének és feleségének hatalmas, mûvészi portréja lâthatô, amelynek aikotô mûvésze a magyar
Piralla Zoltàn. Az 1700-ban alapitott caracasi Kôzponti Egyetem antropologiai tanszékének tanârâvâ 24 éves korâban a

magyar Mosonyi Lâszlàt nevezték ki, aki 7 indiân és 10 mâs

nyelven beszél, fr és olvas. A 7 indiân nyelv kôziil 5-nek meg-

irta nyelvtanât. Az 5-bôl 2 olyan, amelyet eurôpaiak kôzul egyediil ô beszél.

Létszâmât illetôen a magyarsâg Caracasban 3000, a vidé-

ken tovâbbi 2000 korlil mozog. 99%-a. venéz âllampolgâr. Mint
kûlôn érdekesség emlithetô, hogy a bennsziilott venézek a
magyart ,musziû'-nak (monsieur-nek) nevezik s ezzel a fran-

ciâkkal helyezik egyvonalba, ami a ,portuguese' és az ,itaIiano'
megjelolésekkel szemben hatârozott megbecstilést jelent.
☆☆☆

Rozanich Istvân — Lâszlô Béla dr. hozzâ intézett kérdésére

ad még rovid vâlaszt. Utâna Nâdas Jânos dr., aki az elôadâs
folyamân vette ât a tanâcskozâsi einok tisztét Gyékényesi Gy.
Lâszlotôl, kôszôni meg az érdekes tâjékoztatôt. Felkérésére
Rozanich Istvân befejezésûl elszavalja ,,Keserû vers" cimû
kôlteményét, amelyet a hallgatôsâg osztatlan tetszéssel fogad.

A MAGYAR MUVELÔDÉS LEHETÔSÉGEI AMERIKABAN
Palasics Jânos az ausztrâliai, angliai és venezuélai magyarok életérôl és mûkôdésérôl elhangzott értékes és igen érdekes

tâjékoztatôk utân szukségesnek lâtja annak hangsùlyozâsât.

hogy a magyarsâg ereje az osszetartâsban, kolcsônos megértésben, sot ezeknél tovâbbmenôen a nagyobb tomegben, zârt teriileti egységként torténô egyiittélésben rejlik. Példaként hivatkozik a clevelandi Buckeye kornyékére, amelyen ma is két
nagy rômai katolikus, egy erôsnek mondliatô gôrôg katolikus,
egy népes evangélikus és két nagy reformâtus mag^'ar egyhâzkozség, sok magyar egyesulet, vâllalkozâs, iizlet virâgzik. Ezen
a kornyéken valamikor kozel 30.000 fônyi magyar tomeg lakott
egyutt.

Ezek a magyarok nem beolvadni jottek ide. Kultûrâjuk
van s ez az amerikai magyar kultùra. Ennek a magj'ar kultûrânak értékét és jelentôségét 1956 ôta mâr a legilletékesebb
korok is felismerték. Ncmcsak a Board of Education, hanem

évek ôta mâr a Western Reserve egyetem is segiteni akar a

magyarsâgnak, hogy kultùrâjât megôrizhesse. De az amerikai
professzorok semmit sem tudnak a magyarokrôl, mert a
kônyvtârakban nincsenek magyar kônyvek. A Western Reserve
egyetem példâul mâr évek ôta siirget magyar kônyveket.
Adjunk!

Nt. Hunyady Lâszlô elmondja, hogy a kormânyzat milyen
messzemenô môdon tâmogatja a kubai menekiiltek mûvelôdését. Nemcsak elemi iskolâkat létesitett szâmukra, hanem

kozépiskolât, sot egyetemet is — a sajât maguk nyelvén. Miért
nem tudjuk mi, magyarok, ugyanezt kiharcolni, mikor sokkal
nagyobb szâmban és jôval régebb idô ôta itt éliink Amerikâban?

Somogyi Ferenc dr. megrendiilt lélekkel hallgatta végig
Palasics Jânos és nt. Hunyady Lâszlô felszôlalâsât. Szavaik
késztetik arra, hogy elmondja és kijelentse: személyes tapasztalatai szerint a magyar mûvelôdés minden lehetôségének teljes kibontakoztatâsa egyediil és kizârôlag a magyarsàgtàl fugg.
Sem a kormânyzat, sem az egyetemek részérôl semmiféle akadâly nincs. A tanerôkben is hiâba keresûnk hibât, mert azok a

legilletékesebb tényezôktôl a legteljesebb elismerést kapjâk.
A magyarsâg teljes kozombossége, érdeklôdésének hiânya azon-

ban minden tôrekvést meghiiisit. Ôszintén meg kell mondania,
hogy ilyen adottsâgokkal szemben a magyar mûvelôdés lelkes

âpolôi csak céltalan szélmalomharcot vivnak, amelynek csupân
szerencsétlen âldozatai, esetleg — a legjobb esetben — tragikus
hôsei lehetnek.

BESZÂMOLÔ
Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok hâlâs koszonet mond

a felszôlalôknak, elôadôknak és a mindvégig kitartô crdeklôdô hallgatôsâgnak. Rdviden beszâmol a Magyar Talâlkozô elôkészitésérôl, a II—III. és a IV—V. Magyar Talâlkozô krônikâinak két kotetben tôrtént kiadâsârôl, az Ârpâd Akadémia

1966. mârcius 15-én és az Ârpâd Rend 1966. âprilis 24-én tôr
tént megâllapitâsârôl, az âllandô titkârsâg levelezésérôl és szervezô tevékenységérôl, valamint az anyagiak elszâmolâsârôl. Beszâmolôja végén hangsûlyozza, hogy ennek az emigrâciônak
hosszû-hosszù idôre kell berendezkednie. Azt javasolja tehât,
bizza meg a hatodik Magyar Talâlkozô az âllandô titkârsâgot,

folytassa szervezô munkâjât, hivja életre az Ârpâd Akadémia
tevékenységének hathatôsabb tâmogatâsa érdekében a mâr
megalakitott Arpâd Rend széleskôrû szervezetét is, a magyar

ifjak tanubnânyainak elôsegîtése céljâbôl pedig igyekezzék
ÂRPÂD ALAP néven ôsztôndîj-alapot létesiteni.
A zârônyilatkozat megszerkesztésére hivatott bizottsâg tagjai sorâba Gyékényesi Gy. Lâszlô, Lôte Pdl dr., Nâdas Gyula dr.

és Somogyi Ferenc dr. kikiildését javasolja. Javaslatât a jelenlévôk egyhangûlag elfogadjâk.
Miutân mégegyszer mindenkinek ôszinte, hâlâs koszônetet

mond, felkéri Nt. Hunyady Lâszlô réf. lelkészt, az Ârpâd Aka

démia rendes tagjât s az arany Arpâd-érem tulajdonosât, hogy
mondjon zârôimât.
Nt. Hunyady Lâszlô arra kéri jô Isteniinket, âldjon meg

bennûnket, magyarokat, akiket ezen a helyen kifurkészhetetlen
szândékai szerint ôsszegyûjtôtt és kûldjôn âldâst az itt elvetett

magokra, hogy azok kikelhessenek, virâgba szôkkenhessenek
és gyiimôlcsôt hozhassanak.
A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân Nâdas Jânos dr. ta
nâcskozâsi elnôk a Hatodik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsait
1966. november 27-én délutân 4 ôrakor berekeszti.

ZÂRÔNYILATKOZAT

A VI. MAGYAR TALALKOZÔ 1966 évi november 25—27
kozott Clevelandban (Ohio, USA) megtartott hârom napos tanâcskozâsait az alàbbi ZARÔNYILATKOZAT-tal rekesztette be:

1. Az emigrâciôban élô magyarsâg ismételten lerogzîti,
hogy a kommunizmusnak semmiféle vâlfajât sem ismeri el.
Tâmogatja Johnson elnok politikâjàt South Vietnamban, de
ugyanakkor érthctetlcnnek és elfogadhatatlannak lâtja Amerika eurôpai politikâjât a kommunizmus ottani megnyilatkozâsaival szemben, mert megîtélése szerint a vasfuggony mogott

élô népeket és kultùrnemzeteket ugyanaz a szabadsâg illeti
meg, mint amelyért South Vietnamban amerikai katonâk —
kôztûk magyarszârmazâsûak is — életuket âldozzâk.

2. Az emigrâciôban élô magyarsâg ùjbôl azt kéri minden
illetékes tényezôtôl, hogy az ezeréves magyar nemzet teljes
szabadsâgânak és onrendelkezési jogânak biztosltâsât mindenképen mozdîtsa elô. Kôveteli a Magyarorszâgon jogtalanul,
a békeszerzôdés és a magyar nép akarata ellenére ott tartôzkodô orosz haderô kivonâsât, a politikai foglyok szabadonbocsâtâsât, a nemzeti akarat szabad megnyilvânulâsânak lehetôvé tételét — nemzetkôzileg ellenôrzott titkos vâlasztâs ûtjân,
— és mindannak megvalôsitâsât, amiért az otthoni magyarsâg
10 éwel ezelôtt, 1956. oktôber 23-ân fegyvert fogott.
3. A Magyar Talâlkozô — Kôzépeurôpa ùjjârendezésének
terveivel kapcsolatban — szukségesnek tartja a magyar szakemberek legszélesebbkorû eszmecseréjét, a kûlônbôzô tervek,
javasiatok és bizonyltô adatok osszegyujtését, sot kiadâsât.
Ebbôl a meggondolâsbôl eredôen nemcsak az Amerikâban mûdôdô szervezetek szorosabb egyûttmûkôdését, hanem az Eurôpâban élô szakemberek fokozottabb mértékû bekapcsolôdâsât is fontosnak tekinti.

A Magyar Talâlkozô felhivja a magyar szakembereket, hogy

a nagyhatalmak âltal elôbb, vagy utôbb osszehivandô kôzépeurôpai konferenciâra mâr most kezdjék el a magyar dokumentâciôs anyag ôsszeâlh'tâsât. — Kcri tovàbbâ, hogy Kozép-

europa rendezésére vonatkozô minden idegen nyelven megjelent tervet, javaslatot, vagy tanulmânyt kuldjenek meg a Ma
gyar Talâlkozô titkârsâga részére.
4. A Magyar Talâlkozôn megnyilatkozô fiatal magyar értelraiség vilâgosan lâtja a magyar sorskcrdcseket, ezért azok
megoldâsâban egyre tdbb szerepet kell szâmâra biztositani.
5. A Magyar Talâlkozô ùgy lâtja, hogy a magyar jôvô
fokozottabb mértékben tôrténô elôkészitése crdekében a

ta-

nulni vâgyô magyar ifjakat ôsztondijakkal ôs egyéb tâmogatâsokkal segiteni kell, ezért arra kéri âllandô titkârsâgât, foglalkozzék komoly tanulmânyi alap létesi'tésével.
6. A VI. Magyar Talâlkozô keretében az Ârpâd Akadémia
kôzgyûlése arra kérte fel tagjait és minden mâs szakembert,
hogy kiilônôs gonddal tanulmânyozzâk az idegen nyelven meg-

jelent magyar vonatkozâsû mûveket, sajtôtermékeket, lexikonokat stb. s ha azokban helytelen adatokat, valôtlan âllitâsokat, a magyarsâgra nézve hâtrânyos tévedéseket talâlnak, azo-

kat hozzâk haladéktalanul az Ârpâd Akadémia fôtitkârânak
tudomâsâra, hogy az Akadémia megfelelô âllâst foglalhasson.

7. A Magyar Talâlkozô az angliai, ausztrâliai és venezuelai
magyarsâg helyzetével kapcsolatban — az elhangzott elôadâsok nyomân — ôrômmel âllapitotta meg, hogy a kezdeti nehézségek lekùzdése utân a magyarsâg mindeniitt megâllja helyét, az ifjabb nemzedék pedig az élvonalban jâr.
8. A Magyar Talâlkozô sziikségesnek tekinti a magyar
szellem kivâlôsâgainak minél szélesebbkorû ôsszefogâsât, ezért
felkéri az âllandô titkârsâgot, hogy az 1966. évi âprilis 24-én

megalakult Ârpâd Hivatâs Rend szervezését teljes erôvel folytassa.

9. Adott esetbôl kifolyôan a Magyar Talâlkozô kéri mind-

azokat, akik egyetemes magyar kérdésekben nyilatkoznak, gon-

dosan ûgyeljenek arra, hogy egyéni véleményûk ne keriiljôn a
magyarsâg âllâspontjânak lâtszatâba, kulônôsen pedig, hogy
âllâsfoglalâsuk ne legyen a magyar ûgy kârâra idézhetô.

10. A Magyar Talâlkozô a magyar sajtônak és a magyar
râdiôâllomâsoknak tâmogatâsukcrt ôszinte koszônetét fejezi ki.
Cleveland, 1966. évi november hô 27.

Dr. Nddas Jânos,

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje
1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio, USA. 44107
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A clevelandi Magyar Târsasâg részérôl kezdeményezett

Magyar Talâlkozô âllandô titkârsàga 1962-tôl kezdôdôen évrôlévre Honszerzô Arpâd fejedelmùnkrôl elncvezett tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti pâlyâzatot hirdet s annak nyerteseit

arany, ezûst vagy bronz Arpâd-éremmel, di'szoklevéllel és oklevéllel tûnteti ki.

Az Arpâd-pâlyâzatok fokozatos kiterjesztése, hatékonyabb
eredményessége és lehetô intézményesi'tése érdekében — az
V. Magyar Talâlkozô 1965. november 28-ân tartott zârôiilésén
kialakult irânyelvek figyelembevételével — a Magyar Talâlkozô
âllandô titkârsâga és a clevelandi Magyar Târsasâg vâlasztmânya 1965. december 19-én egyiittes ûlésen hozott egyhangù
hatârozattal kimondta, hogy az Arpâd-éremmel kituntetett

pâlyamûvek szerzôit az Arpâd Akadémiâba tômoriti.
A clevelandi Magyar Târsasâg vâlasztmânya ugyanekkor

az Arpâd-pâlyâzatok arany, eziist és bronz Arpâd-éremmel kitiintetett nyerteseit a Magyar Târsasâg orôkôs tiszteletbeli tagjai sorâba iktatta.
Az érdekeltek mindkét hatârozatrôl irâsbeli értesftést s

azokkal kapcsolatos felkérô levelet kaptak. A kedvezô vâlaszok visszaérkezését kôvetôen a Magyar Talâlkozô âllandô

titkârsâgânak és a clevelandi Magyar Târsasâg vâlasztmânyânak 1966. mârcius 6-ân megtartott ùjabb egyiittes iilésén hozott
elôkészitô intézkedések utân 1966. mârcius 15-én, a magyar

szabadsâg hagyomânyos ûnnepén a Magyar Târsasâg életre
hivta az Arpâd Akadémiât. 1966. âprilis 24-én a szervezô testiïlet Igazgatô Tanâcs elnevezéssel kiilôn bizottsâgot kûldôtt
ki az Arpâd Akadémia ideiglenes iigyrendjének és tovâbbi mûkôdésének elôkészitése céljâbôl.

Az Igazgatô Tanâcs az Arpâd Akadémia elsô rendes tisztvâlasztô kôzgyûlését a hatodik Magyar Talâlkozô keretében

1966. november 26-ra hivta ossze. A kozgyûlés jôvâhagyôlag
tudomâsul vettc a szervezô testulet és az Igazgatô Tanâcs

intézkedéseit, clfogadta az Ârpâd Akadémia ideiglenes ûgyrendjét, megvâlaszlotta tisztikarât és ûj tagokat hivott meg.

AZ ârpAd akadémia TISZTIKARA*

1) Elnokség:
Elnok: Gabriel Asztrik.

1. târselnok: Szàsz Béla, a tudomânyos fôosztâly elnoke.
2. târselnok: û'/l/bert Ferenc, a mûvészeti fôosztâly elnoke.
2) Igazgatô Tanâcs:
Elnok: Nddas Jànos.

Tagok: Bertalan Kâlmdn,
Burgydn Aladdr,

Gyékényesi Gy. Ldszlô,
Kaczvinszky Pdl,
Nddas Gyula,
Somogyi Ferenc.
3) Fôtitkdr:

Somogyi Ferenc.

AZ ÂRPÂD AKADEMIA TAGJAI **

1) Tudomânyos Fôosztâly:
Antalfy Mihdly E 1965 (Armadale, Ausztrâlia),
Barâth Tibor M 1966 (Montreâl, Kanada),

* A eîiiick, raiigok, élctrajzi .ad.atok a IV. és V. Magyar Talâlkozô
Krônikfija 221—2(58. oldalân talâlhatôk.

** A név utan olvashatô jelzésok joloiitése: A az araiiy, E az ezust,
B a bronz Arpâd-ércm tiilajdoiiât, az évïjzâm pedig elnyeréséuek idejét
jelzi. M; mcgliîv.âs ûtjân tag.

Béky Zoltân A 1965 (Washington, D. C.),
Csery C. Mihàly E. 1965 (Montréal, Kanada),
Egyed Aladâr E 1966 (Cleveland, Ohio),
Egyed H. Miklos A 1964 (Cleveland, Ohio),
Eszenyi Ldszlô A 1963 (Chevy Chase, Maryland),
Gallus Sàndor M 1966 (Sydney, Ausztrâlia),
Gâbriel Asztrik

A 1962 (Notre Dame, Indiana),

Illésy Gyula A 1962 (Sao Paulo, Brazilia),
Kardos Talbot Béla A 1962 (Washington, D. G.).
Kassay Dezsô A 1963 1Philadelphia, Pa.),
Kézdy Vâsârhelyi Béla A 1964 (Stockholm, Svcdorszâg),
Kûhrner Bêla E 1964 (St. Louis, Mo.),

Macartney, Carlile Aylmer A 1962 (Oxford, Anglia),
Mihdlyi Gilbert A 1964 (West De Pere, Wisc.),

Molndr Âgoston A 1965 (New Brunswick, N. J.),
Nddas Jdnos M 1966 (Lakewood, Ohio),
Németh Gyula E 1964 (Yonkers, N. Y.),

Nyirjesy Sdndor A 1962 (Englewood, N. J.),
Oldh Ldszlô M 1966 (Carbondale, 111.),
Pallôs Lôrdnt A 1963 (Huntsville, Ala.),
Rdkos B. Raymund A 1964 (Rôma, Vatikân),
Somogyi Ferenc M 1966 (Medina, Ohio),
Szâsz Béla M 1966 (Cleveland, Ohio),
Szilassy Sdndor B 1966 (Auburn, Ala.),
Tôttosy Ernô A 1962 (Briisszcl, Hollandia),
Valkô Ldszlô M 1966 (Pullman, Wash.).

2) Irodalmi Fôoszlâly:
Baranchi Tamdska Endre B 1965 (Pittsburgh, Pa.),
Béldy Béla A 1964 (Cleveland, Ohio),
Csdvossy Leô A 1964 (Bées, Ausztria),
Csighy Sdndor E 1964 (New Orléans, La.),
Domokos Sdndor A 1965 (Winniped, Man., Kanada).

Ërtavy Bardth Katalin E 1966 (Helmuth, N. Y.),
Flôridn Tibor

E 1964 (Englewood, N. J.),

Fûry Lajos M 1966 (Washington, D. C.),
Hunyady Ldszlô A 1962 (Linden, N. J.),
Ivdni Zoltdn A 1964 (New York, N. Y.),

Kisjôkai Erzsébet A 1965 (Hilversum, Hollandia),

Koôsa Antal

B 1966 (Détroit, Mich.),

Kdvendv Kdroly E 1964 (Torontô, Ont., Kanada),
Lajossy Stuidor E 1964 (East Croydon, Anglia),
Mérô Fereiic

E

1964 (Koln, Németorszâg),

Negyedi Szabô Margit B 1966 (New York),
Néineth Eruu B 1965, E 1966 (Ottawa, Kanada),
Rozauich Istvâii A 1963, B 1964, E 1965 (Caracas, Venez.),
Stibrdn D. Tcréz A 1962 (Lakewood, Ohio),

Szitnyai Zoltdn

A 1962 (Salzburg, Ausztria),

Tollas Tibor, A 1963 (Bées, Ausztria).

3) Mûvészeti Fuosztdly:
D'Albert Ferenc

M 1966 (Chicago, 111.),

Erdélyi 7dz.se/ B 1966 (New York, N. Y.),

Fiedler Kdlindn A 1964 (Chicago, 111.),
Havasy Bajdin Sd)idor E 1964, E 1965 (Passaic, N. J.),
Nagy Frigyes A 1965 (Chicago, 111.),
Tornay Kdroly A 1964 (Kiissnacht a R., Svâjc).

UGYREND

1.) Az Arpdd Akadémia: kimagaslô értékû szelleini alkotâsok szerzôinek testiilete.

2.) Mûkôdésének jogalapja: az 1952. november 9-én alakult
clevelandi Magyar Târsasâg alapszabâlyzata 5. szakaszânak
e), 6. szakaszânak 4.) es 9. szakaszânak D pontja.

3.) Székhelye: Clcveland, Ohio, United States of America.

4.) Jelvénye: az 1222. évi magj'ar Aranybulla pecsétjének
pajzsalakû mâsa.

5.) Pecsétje: kdrpccsét a jelvénnyel s a jelvény alatt félkôrben Arpâd Akadémia felirâssal.
6.) Nyelve: magyar és szukségszerûen angol.

7.) Célja: a magyar szellem kimagaslô értékû alkotâsainak
és azok szerzôinek felkutatâsa, szâmbavétele, nyilvântartâsa,
szakszerû értékelése, megorokitése, valamint azok megismertetésének és elismertetésének elômozditâsa.

8.) Feladata: egyrészrôl minden olyan intézkedés megtétele és tevékenység kifejtése, amely ccljanak megvalôsitâsât
elômozdîtja; mâsrészrôl a magj'ar szellcm alkotô-kedvének
ébrentartâsa és fokozâsa.

9.) Tagjai: kimagasiô értékû szellemi alkotâsok szerzôi
kdzûl azok, akiket az illetékes szakosztàly elôterjesztése alap-

jân az elnôkség javasiatâra akâr az Ârpâd-éremmel tortént
kitiintetések utân, akâr kozismert tudomânyos, irodalmi, vagy
mûvészeti tevékenységiik elismerése gyanânt a kozgyûlés az
Ârpâd Akadémia tagjai sorâba meghi'v.
10.) Szervezete: kettôs felépitettségû; a) Szakszeniség
szempontjâbôl hârom (tudomânyos, irodalmi es mûvészeti)
fôosztâlyra, mindhârom fôosztâly két- vagy tdbb osztâlyra és
minden osztâly a lehetôségeknek és sziikségnek megfelelô
szâmû al- vagy szakosztâlyra tagozôdik. b) Ugyintézés szem
pontjâbôl a tagok egyetemességének az évi rendes kôzgyûlésen
nyilvânitott akaratât az einokség és az Igazgatô Tanâcs hajtja
végre.

11.) A kozgyûlés: a Magyar Talâikozô keretében évenként
iil ossze. a) Meghallgatja az elôzô évi mûkôdésrôl szôlô fôtitkâri jelentést. b) Kijelôli a kôvetkezô évre szânt feladato-

kat. c) Megvâlasztja az Ârpâd Akadémia elnokségét és hârom
(tudomânyos, irodalmi és mûvészeti fôosztâlybeli) târseinokét.
d) Az illetékes szakosztâlyok elôterjesztése alapjân az elnôkség
javasiatâra ùj tagokat vesz fel.
12.) Az Elnôkség tagjai: az elnok, a fôosztâlyok élén âllô
târselnôkôk, a fôtitkâr, az osztâlyok és szakosztâlyok sajât
kebelûkbôl megvâlasztott elnokei, tovâbbâ a Magyar Târsasâg
elnôke és kultûrâlis fôosztâlyânak elnoke.

13.) Az Igazgatô Tanâcs: az Ârpâd Akadémia legfôbb ûgyintézô, elôkészitô és gyakorlati végrehajtô szerve. Gondosko-

dik az Ârpâd Akadémia mûkôdéséhez szûkséges elôfeltételek
biztositâsârôl, az akadâlyozott tisztségviselôk ideiglenes he-

lyettesi'tésérôl, stb. Tagjait a Magyar Târsasâg elnoksége
kéri fel.

14.) A fôtitkâr: az Ârpâd Akadémia szakszerûségi és ûgyintézô szerveinek fôelôadôja, egyôntetûségét biztositô ûgy-

vezetô igazgatôja, az Ârpâd Akadémia pecsétjének ôre és min-

den kiadmànyânak ellcnjcgyzô alâirôja. Megbizatâsât az Ârpâd
Akadémia es az Igazgato Tanâcs elnokélôl egyûttesen kapja.
15.) Az Ârpdd Akadémia mnkôdése: céljânak és feladatânak megrclclocn az osztâljok es szakosztàlyok keretében a fôosztâlyi elnokbk irânyitâsâval, szakszeruségi szempontbôl azonban onâllùan, a Ichctôségckhez képest szabadon és az eredményesscg szcmpontjàbol a legmegfelelôbb môdon torténik. Az
Ârpâd Akadémia mûkbdésének eredményérôl a fôtitkâr évenként a kbzgyûlcscn (az Arpâd Akadémia teljes ulésén) szâmol

be. A fôosztâlyok évenként legalâbb egyszer, az osztâlyok és
szakosztàlyok a kinâlkozô alkalmakhoz képest, vagy szukségnek megfelelôcn kulbn-kiilon zârt vagy nyilvânos (felolvasô,
bemutatô) iilést is rendezhetnek.

16.) Az Ârpdd Akadémia képviseletét szakszeruségi szem
pontbôl az elnôk, akadâlyoztatâsa esetén a tudomânyos, iro-

dalmi és mûvészeti fôosztâly élén âllô târselnôk; ûgyigazgatâsi
szempontbôl — 'az Igazgatô Tanâcs nevében' — az Igazgato
Tanâcs elnoke és az Arpâd Akadémia fôtitkâra lâtja el.
17.) A tagok kôtelessége: hivatâsuk betôltésén, tudomâ
nyos, irodalmi, vagy mûvészeti alkotô tevékenységiik folytatâ-

sân kivul — az Arpâd Akadémia céljânak elômozdltâsâra, feladatânak szolgâlatâra és onkéntes anyagi tâmogatâs felajânlâsâra, fenntartâsânak biztosîtâsâra szoritkozik.

18.) A tagok jogai: kotelességûknek megfelelôen — fôként
erkôlcsi jelentoségûek és részben személyesen, részben levelezés ùtjân, frâsban gyakorolhatôk, illetôleg élvezhetôk.

19.) Az Arpâd Akadémia minden tagja egyben a clevelandi
Magyar Târsasâg ôrokôs tiszteletbeli tagja.
20.) Az iigyrend elôzô 1—19. pontjaiban foglalt szabalyo-

kat az Arpâd Akadémia kozgyûlése, vagy elnôksége és a Ma
gyar Târsasâg vâlasztmânya, vagy az Igazgatô Tanâcs — mindegyik sajât illetékességének hatâskôrében — tovâbbi részletezô
szabâlyokkal bôvitheti.

A MAGYAR TALÂLKOZÔK

SZEMÉLYES ES LEVELEZÔ RÉSZTVEVÔINEK
ÉLETRAJZI ADATAI

(Az eluzu Krônikâkban kôzolt adatok kiegészitése)

Jelmagyaràzat:
* — szulctéscnek éve és hel5'e: (pl. 1906, Makô)
M. — szûletésének helye: Magyarorszâg.
t — meghalt.

Nt. BERNHARDT BÉLA (Cleveland Heights, Ohio). * 1926,
M. Evangélikus leikész. Érettségit a budapesti evangélikus gimnâziumban tett. Elôbb erdômérnok hallgatô volt Sopronban.

majd teolôgiai tanulmânyokat végzett Neuendettelsauban (Ba-

jororszâgban) es a délausztrâliai Adelaide-ben. Lelkésszé 1955ben szentelték fel. Azôta rendszeres magyar lelkészi szolgâlatot
lâtott el és az ausztrâliai evangélikus egyhâz ùjdélvelszi egyhâzkerâiletében kulonbozô tisztségeket tôltott be. 11 éven ât a

"Hitbôl Éliink" cimû ausztrâliai magyar evangélikus folyoiral
szerkesztôje és kiadôja volt. 1966 ôta tanulmânyi szabadsâgon

az Egyesiilt Âllamokban tartôzkodik. Kulônleges szociolôgiai
kutatômunkât végez. Lelkészi szolgâlatân kiviil fôként a Ma
gyar Cserkészszôvetség kebelében fejt ki értékes kbzéleti tevékenységet. Elôbb az eurôpai, késôbb az ausztrâliai keriilet
vezetô tisztje, a szovetség tb. târselnoke és kôzponti tâjékoztatô hivatalânak vezetôje, a Teleki-érem tulajdonosa.

BERZY JÔZSEF (Sac Paulo, Brazilia). * 1914, Pând. Okleveles kozépiskolai tanâr, torténész, hirlapirô. Késôbb a
Gamma optikai cég fôtisztviselôje. 1949-ben Argentinâban telepszik le, majd Braziliâba koltozik és a sao-paul6-i Volkswerke fôtisztviselôje lesz. 1958—59-ben a "Magyar Egység"
cimû hetilap fôszerkesztôje. Mâs lapokban és folyôiratokban

is tôbb cikke, szâmos tanulmânya jclcnt mcg. "Eurôpa felszabaditâsa" cimu mûve az emigrâciô széles kbreiben keltetl
nagy érdeklôdést.

Kis-Ruszkai CSERÉPY JÔZSEF (Collège Park, Md.) * 1919,
Bées. M. S. (in Libr. Se.) Budapestcn érettségizctt. Ugyanott,

a kir. magy. Pâzmâny Péter tudomànyegyelemcn jogi és bôlcsészeti tanulmânyokat végzett. 1945-tôl 1958-ig ùjsàgiro, kôrhâzi
konyvelô, nyelvtanâr és fordi'tô. 1958—62-ben Philadelphiàban
egyetemi kônyvtâros. 1962 ôta Maryland egyctemcn târskonyvtâros. Cikkeket, mûforditâsokat, verseket îr. 1960-ban a Zrinyi
Kdr dicsérô oklevelét, 1965-ben pedig az Ârpâd-oklevelet nyerte cl.

Zâdorfaivi DEME KÂROLY dr. (Cleveland, Ohio), orvos.
* 1902, Zilah. Ugyanott a Wesselényi reformâtus gimnâziumban érettségizett. Orvostudomânyi doktori oklevelét 1927-ben
a debreceni m. kir. grôf Tisza Istvân tudomânyegyetemen
szerezte meg. 1928-tôl 1945-ig tényleges honvéd orvosi szolgâlatot teljesitett. 1943—45-ben, mint orvos ôrnagy, elôbb a Donnai

egészségiigyi oszlop, késôbb kiilonbôzô âllomâshelyeken hadikôrhâz parancsnoka. Szâmos békebeli és hâborûs kituntetés

tulajdonosa. Az Egyesiilt Allamokba 1950-ben vândorolt ki.

1953 ôta Clevelandban gyakorlô orvos.

ÉRTAVI BARÂTH JÔZSEF dr (Helmuth, N. Y.). * 1930,
Budapest. Mind kôzépiskolai, mind egyetemi tanulmânyait
Budapesten végezte. Okleveles magyar kôzépiskolai tanâr. Tôrténelmet, irodalmat és angolt tanftott. Amerikâban biztosftâsi
fôtisztviselô, majd Buffalôban kônyvtâros. A Szent Istvân
érem tulajdonosa.

ÉRTAVI BARÂTH KATALIN dr. (Helmuth, N. Y.). * Gyula. Orvos. Tanulmânyait Budapesten végezte. Doktori oklevelét
1952-ben szerezte ugyanott. Amerikâban elôbb a baltimore-i
Spring Grove Hospital orvosa volt. Jelenleg ônâllô orvosi
gyakorlatot folytat. "Gyôngyharmat" cimû mûve 1945-ben Bu
dapesten, 1958-ban pedig Buenos Airesben jelent meg. "Tôrténelem kitûnô" cimû ifjùsâgi regényét a "Kârpât" 1958-ban
folytatâsokban kôzôlte. Tôbb hetilap és szépirodalmi folyôirat
munkatârsa. Az ezust Ârpâd-érem tulajdonosa.

J^"^Symegi KISS ÔDÔN (Kingston, Ont., Kanada. *1921,
ff?
^^gyarorszâgon
elôbbkôtelékében,
a kôzoktatâsûgyi,
^ nauvelésiigyi
minisztérium
majd az késôbb
Irodalmia
apnàl teljesitett szolgâlatot. Jelenleg a kingstoni Queens

niversity mikrobiolôgiai osztâlyân mûkodik. 1946-ban és 1966an egy-egy vcrskbtcte jelent meg. Cikkeit és kolteményeit

ku ônbozô folyôiratok és lapok âllandôan kôzlik.

Klobusiczi es zétenyi KLOBUSITZKY DÉNES dr. (Sao
Paulc^
^^ëcnti'na). az orvostudomânj'ok doktora, a pécsi m.
ï'zsébct tudomànyegyetemen 1930-ban habilitait orvos-

tanara, az Universidade de Sao Paulo volt nyiivânos rendes
Academia Nacional de Medicina rendes tagja, stb.

' Earâti. 1919-ben Budapesten érettségizett. Az elsô vilâga orû idején onkcnt jelentkezett hadiszolgâlatra. Tartalékos
tuzerzâszlôsként szerelt le. Orvostudomânjd tanulmânyait Bu

dapesten végezte és Pécsett fejezte be. Doktori oklevelét 1926ban szerezte meg. Mâr egyetemi hallgatô korâban tudomânyos kutatô munkàt végzett. 1927-ben a pécsi egyetem élettani

intézetének elsô tanârsegéde lett. 1928-ban Bécsben, 1929-ben
Bécsben és Frankfurt a. M.-ban végzett kutatâsokat. 1930-ban
a pécsi egyetem orvosi karân tanâri képesitést nyert. Ezt kdvetoen a sao-paulô-i âllami Butantan Intézet fizikâlis kémiai osz-

tâlyànak megszervezésére, vezetésére kapott meghivâst. 1934ben az Escola Paulista de Medicina életvegytani tanszékét lâtta
el. 1952-tôl 1964-ig az âllami Universidade de Sao Paulo ny. r.
tanâraként mûkodott. Tobb mint 100, eredeti kîsérletekre tâ-

maszkodô tanulmânya jelent meg német, francia, angol, spa-

nyol, Portugal folyôiratokban. Kutatâsainak fôbb târgykôrei: a

vér fehérjéinek fizikâlis kémiâja, a kigyômérgek biokémiâja,
a râkszovetek fehérjéinek fizikâlis kémiâja és a véralvadâs.
Hârom konyve: Hormonok és hormonhatâsok, Budapest, 1929,
Tratado de Biochimica, Rio de Janeiro, 1934; Giftschlangen
und Schlangengifte, Murnau, 1960.

KOSS TIBOR dr. (San José, Calif.). * 1918, Budapest. Kozépiskolâit Debrecenben, Budapesten és Sâtoraljaiijhelyen,
jogi tanulmânyait Miskolcon végezte. Doktori oklevelét Pécsett
szerezte meg. A "Zemplén" cîmû hetilap volt fôszerkesztôje.

tobb budapesti napilap munkatârsa, a Magyar Sajtôkamara
tagja. Hâromfelvonâsos operettjét a mâsodik vilâghâborù befejezése elôtt mutattâk be. Amerikâban biztositâsi szakember,
a Reformâtus Egyesiilet északkaliforniai foszervezôje. A Kossuth Kiadô egyik megalapitôja, majd a Middlc-European Research Institute alelnôke, sajtôosztâlyânak vezetôje.
NEGYEDI SZABÔ (sziiletett Jâky) MARGIT (New York,
N. Y.). * 1912, Gyôn. Tanulmânyait Budapcstcn végezte. Az
Ernszt-Mûzeum, a Magyar—Olasz Bank, majd a kùliigyi szol-

gâlat tisztviselônôje volt, konzulâtusi tilkàrkcnt mûkodott.
1945-tôl 1951-ig Isztambulban, ezutân Munchenben, 1952 ôta
pedig New Yorkban él. A Rockefeller egyetem tisztviselôje.
Irodalmi tevékenységét az emigràciôban kezdte. Cikkci és kôl-

teményei tbbb emigrâciôs lapban jelennek meg. A bronz Ârpâdérem tulajdonosa.

PADÂNYI-GULYÂS JENÔ

(Billings,

Montana).

* 1900,

Técsô. A mâramarosszigeti reformâtus lyceumban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a m. kir. Jozsef nâdor mûegyetemen végezte. Okleveles épltészmérnok, a Mérnoki Kamara

tagja és utôbb alelnôke. A Magyar Mérnok és Épitész Egylet
szakosztâlyi elnôke és "Épitészet" ci'mû hivatalos lapjânak
szerkesztôje. Tartalékos tiizér hadnagy. Résztvett az elsô vilâghâborùban és a nyugat-magyarorszâgi felkelésben. 1939-tôl
1945-ig orszâggyulési képviselô. Cikkei és tanulmânyai a politika és az épi'tômûvészet kôrébôl magyar és kulfoldi lapokban
jelentek meg. A budapesti mûegyetem tovâbbképzô tanfolyamain a mûvészetbôlcselet és a tâji épitészet meghivott elô-

adôja. A Society of American Registered Architects ("fellow")
és a Montana Society of Engineers "chapter member" tagja.
A "World Fédération of Hungarian Engineers and Architects"

alapitô elnôke (1958—59-ben). A "Studies for a New Central
Europe" szerkesztô bizottsâgânak elnôke.
PAP, MICHAEL S. dr. (University Heights, Ohio). A John
Carroll egyetemen 1958 ôta a tôrténelem- és a politika-tudo-

mâny professzora, 1961 ôta az "Institute for Soviet and East
European Studies" igazgatôja. * 1920, Kârpâtalja. Tanulmâ
nyait Csehszlovâkiâban, Bécsben és a németorszâgi Heidelberg

egyetemén végezte.

Bolcsészettudomânyi doktori oklevelét

1948-ban Heidelbergben szerezte. 1950—54-ben a Notre Dame

egyetemen kutatômunkât végzett, 1952—58-ban pedig tanâri
tevékenységet fejtctt ki. Szàmos cikke, tanulmânya és tobb
monogrâfiâja jelent meg.

Nt. PÔSFAY GYÔRGY (Caracas, Venezuela). *1921, Buda
pest. Itt is érettségizett 1939-ben. Hittudomânyi tanulmânyait
a m. kir. Erzscbet tudomânyegyetemen, Sopronban végezte.
Részt vett a Sôlyom Jenô és Wicziân Dezsô egyhâztorténeti
mûvében kbzzctett statisztikai adatok és térképek dsszeâllîtâsâban. 1943-ban tàbori lelkészi tanfolyamot végzett. Ezt kovetôen evangélikus Iclkésszé szentelték. Elôbb Szegeden, utôbb
Budapesten segédlelkészi szolgâlatot teljesitett. 1946-ban az
Egyhâzak Vilâgtanâcsâtôl nyert osztôndîjjal Svédorszâgba ke-

riilt. 1950-ben a clevelandi EIsô Magyar Evangélikus Egyhâz
hivta meg segédiclkészéul. Beiratkozott a Western Reserve
Egyetem bolcsészeti karâra, ahol 1959-ben a tôrténelembôl

M. A. fokozatot nyert. 1952-tôl a venezuelai Caracasban teljesi't

lelkészi szolgâlatot. Alapitô lelkésze a tobbnyelvû "Feltâmadâs" evangélikus egyhâznak. Ezen beliil a magyar és a skandinâv gyiilekezet lelkipâsztora. 15 év ôta szerkeszti az "Uzenet"

cimû hitbuzgalmi havi folyôiratot. Sok mas lapnak is âllandé

munkatârsa. Évenként kiilônbôzô orszâgokban lelkészi korutakat végez. 1964-ben egy évet Lund egyetemén toltôtt, ahol
a hittudomânyi licenciâtus szigorlatait tette le. A caracasi
Magyar Hâz kozmûvelôdési elôadâssorozatât is irânyitja.

Boczonâdi SZABÔ IMRE (Vancouver, Kanada). *M. Ôs-

régi magyar nemesi csalâd leszârmazottja. Az érettségi utân
egyetemi tanulmânyokat folytatott s azok elvégzése utân a
m. kir. fôldmûvelésiigyi minisztérium szolgâlatâba lépett. A
szâzad elején a székelyfoldi kirendeltségen, majd kormânybiztossâgon, Marosvâsârhelyen mûkodôtt, késôbb Homonnân
és Zsolnân tbltott be fontos megbizatâsokat. I. Eerenc Jâzsel'
kirâlytôl kitiintetô elismerést kapott. Korân nyugalomba vonult s âtvette a "Méhészet" cîmû szaklap szerkesztését, amelyet édesapja inditott. A "42-es Boczonâdi vândorkaptârak"
megalapitôja és azok hasznossâgânak hirdetôje 1944 végéig.

(A "Méhészet" cimû szaklap otthon ma is megjelenik Ôrosi
Pâl Zoltân dr. szerkesztésében, aki a szaklapnak 1945 elôtt
fômunkatârsa volt.) — 1935-ben a Budapest kornyéki vâlasztô-

keriilet orszâggyûlési képviselôjévé vâlasztottâk s mandâtumât 1939-ben is megujîtottâk. A képviselôhâz jegyzôjévé s a
gazdasâgi bizottsâg einôkévé vâlasztotta meg. 1945 màrciusa
6ta emigrâciôban él.

Vitéz SZAKONYI ISTVÂN (Cleveland, Ohio). *1911, Kôszeg. Szkv. ht. repiilô szâzados.
Magyarorszâgot 1945-ben
hagyta el. Rovidebb ausztriai, olaszorszâgi és 7 éves venezue-

lai tartôzkodâs utân keriilt az Egyesûlt Âllamokba. Torténelmi
és régészeti vonatkozâsû cikkeit és tanulmânyait az emigrâns
sajtôtermékek rendszeresen kozlik. Az Amerikai-Magyar Tôrténelem Kutatô Târsasâg târselnoke.

SZEBEDINSZKY JENÔ (Pittsburgh, Pa.). * 1906, Puspôkladâny. A budapesti Kôzgazdasâgtudomânyi Egyetem elvégzése

utân a "8 Ôrai Ojsâg" szerkesztô gârdâjâban dolgozott, mint
ùjsâgi'ro és riporter. Az emigrâciôban, 1950 ôta a hetenként
megjelenô pittsburghi Magyarsâg tulajdonos-szerkesztôje és kiadôja csalâdja lelkes kôzremûkôdésével. Lapjâval, kivâlô cikkeivel azôta szolgâlja az emigrâciôs magyarsâg érdekeit és
rabsâgban szenvedô magyar nemzetiink iigyét. A Pittsburghi
Egyhâzak és Egyesûletek Nagybizottsâga éveken keresztûl tevékeny einôke és szâmos egyesûlet tagja és vezetô egyénisége.
A Signum Laudis és tôbb mâs kitûntetés tulajdonosa.
SZENDREY TAMÂS (Canton, Ohio). *1941, Budapest.
Egyetemi tanulmânyait a clevelandi John Caroll egyetemen
és a newyorki St. John's egyetemen végezte. Jelenleg a cantoni

Walsh Collège torténelmi szakân tanit és "A magyar tôrténetirâs filozôfiai és môdszertani alapjai 1825-tôl napjainkig" cimû

bôlcsészettudomânyi doktori értekezésen dolgozik, mint Balla
Borisz dr. tanitvânya.

SZILASSY SÂNDOR dr. (Auburn, Ala.). Okleveles ûgyvéd-

birô. Tanulmânyait Pâpân, Budapesten és az Indiana Egyete

men végezte. Egyetemi tanâr, konyvtâri osztâlyvezetô és tôrténész, az alabâmai Tudomânyos Akadémia volt alelnôke, tudo-

mânyos târsasâgok tagja es tiszteletbeli tagja, mintegy hetven
magyar és angol nyeh û lanulmâny és cikk szerzôje. A bronz
Ârpâd-érem tulajdonosa.

SZITNYAI ZOLTÂN dr. (Salzburg, Ausztria. *1893, Selmecbânya. Ti'z esztcndds kbzigazgatâsi szolgâlat utân îrôi hivatâsânak élt csupân. Ezt 1945-tôl politikai elitéltetése sziineteltette. 1949-ben szbkbtt Ausztritxba, aboi ma is él. Kôrulbelûl 40

kônyve jelent mcg. Ezekbôl 7 az emigrâciôban. Szâmos regényét adtâk ki olasz nyelven. Novellâi jelentek meg németiil,
olaszul, franciâul, angolul. Egyfelvonâsos szindarabjât Gyôrôtt mutattâk be. Hâi^om filmjét Budapesten âllîtottâk elô.

*Tânc ci'mû regényét a rômai Esperia cég filmesitette meg.
Tagja volt a Petôfi Târsasâgnak, a Gyôni Géza Târsasâgnak,
a gydri Kisfaludy Kdrnek és a Kovâcs Pâl Irodalmi Târsasâg
nak. Az arany Arpâd-érem tulajdonosa, a clevelandi Magj'ar
Târsasâg ôrokos tiszteletbeli, s az Ârpâd Akadémia rendes
tagja.

Vitéz ZERINVÂRY SZILÂRD dr. *Csomâd. A szarvasi

gimnâziumban éiettségizett. Egyetemi tanulmânyait Budapes
ten végezte. Jogtudomânyi doktori, birôi és iigyvédi oklevelet
szerzett. Résztvett az elsô vilâghâborûban. 1922-ben a românok

az àltaluk megszâllt Élesdrôl — miutân megtagadta nekik a
hûségeskû letételét — kiutasîtottâk. 1924-ben Magyarorszâg
kormânyzôja vitézzé avatta. 1926-tôl 1939-ig szarvasi jârâsbirô
volt. Szâmos nemzetvédelmi, sport- és irodalomtâmogatô megmozdulâsban vett részt. 1939 mâjusâban orszâggyûlési képviselôvé vâlasztottâk.
Irodalmi tevékenységét igen korân kezdte. Hârom verskotete jelent meg: Fehér tlizek (1912), Nâdzûgâsos éjszakâkon (1924) és Magyar bânat (1934). Kiadta
még a Kërosvidéki Koltôk Antolôgiâjât (1937-ben). Posthumus
hôsi eposzâval, amelyet ozvegye jeligés pâlyamûként n3aljtott

be az Arpâd-pâlyâzatra, 1966-ban arany Ârpâd-érmet nyert.
t 1947. januâr 12-én a Bajor erdôkben.
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