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E L Ô s Z Ô

A VIII. Magyar Talâlkozô, ha még lehet, sikeresebb voU
mint az elôzôek. Mint mindeniknek, ennek is meghatârozott

feladatkdre volt. A trianoni békével s annak kdvetkezményei-
vel foglalkazott és pedig egyes elszakitott teruletek szerint.
Megvilâgitotta annak rombolô kihatàsait és pedig nemcsak a
magyarsâg, hanem az dsszes szomszédok szempontjdbôl. Fog
lalkozott a magyarsâg jelenlegi helyzetével és jdvôbeli kilâtâ
saival. Bârmilyen reménytelennek is lâtszik nemzetunk jelen
legi helyzete, bizhatunk abban, hagy a dolgok rendje kdveteli
meg azt, hagy ûj megoldâsok jdjjenek.

E fôtémakdr mellett sor kerûlt a kdvetkezô nemzedékek
problémâira is, az ifjûsdgra, mert életfontossâgû, hagy ôk
âtvegyék a magyarsâg megmentését szolgâlô feladatokat.

Nem vitathatô, hagy a magyar emigrâciô, helyesebben
meghatârozva a vildgmagyarsâg, ha magatartdsdval és tevé-
kenységével befolydsolhatja is a jdvendôt, azt egymagdban
meg nem hatdrozza. Az dnmagunk kdtelességteljesitése egyediii
nem elegendô a Trianon dltal teremtett s a kommunista vildg-
uralom dltal csak tovdbb rontott helyzet megvdltoztatdsdra.
A vildg jelenlegi, szdmunkra elônytelen felfogdsdt kell megvdl-
toztatnunk. Ennek dtldtdsa és mérlegelése kell, hagy meg-
hatdrozza az idegenben élô magyarsâg jdvôbeli tevékenységét.
Politikai emigrdciôink negyedszdzados mûltja arra int, hagy
életerôink javdt ne pazaroljuk tovdbb csûcsszervezetek létesité-
sére, mert ennek ûtjdt dlljdk a kûlônbôzô politikai felfogdsok
és sok orszdg kdzdtti megosztottsdgunk. Nem drdkds rekrimi-
ndciôkra, sallangos, diszes szônoklatokra és vezércikkekre van
sziikség, hanem a redlis feladatok megolddsdt célzô javas-
latokra és céltudatos cselekedetekre. Ellentétek kizdrdsdvai
egyesuljunk redlis kiilpolitikai munkdkra. Vegyiink ebben pél-
ddt sokszor sikeresebb szomszédainktôl. Ne feledkezzunk meg
arrôl sem, hogy a magyar ûgynek nemcsak egy, hanem sok



hatalmat kell megnyernunk s et kdzvetlen feladatokat tr elô
a kûlônbôzô orszâgokban élô magyarok szàmdra. Alkalmazkod-
mink kell az egyes orszàgokhoz, az ottani helyzetekhez, érde-
kekhez és kôzfelfogâshoz és a mindenkori nemzetkôzi àlla-
potokhoz. îgy minàlunk is egység és céltudatossâg kell hogy le-
gyen diplomâciânkban.

A Magyar Talâlkozô lassan a magyarsâg parlamentjévé
novi ki magât és pedig nemcsak az északamerikai magyarsâg,
hanem valamennyi orszâg szàmdra. Mind tôbben vesznek részt
munkdjâban és mind tôbb magyar jdrul hozzd elôaddsaival,
gondolataival annak kimélyitéséhez.

Az anyanyelvûnkdn folytatott felvildgosttô tevékenység fô-
leg a mostani fiatalsdg és a kôvetkezô nemzedék szempont-
jdbôl fontos s ezt a magyar sajtô és kônyvkiadôk megfontolt
môdon elô is segithetik. De ugyanakkor nemzetkôzi viszony-
latban idegen nyelveken irott szsmlékre és kônyvekre van
szûkség s az egyes orszâgokban veliik barâti politikusok meg-
nyerésére. Ezt szakemberek és célintézmények végezhetik ha-
tdsosan, de ebben a nagy tdrsadalmi egyesuletek, szôvetségek
és egyhdzak nemcsak erkôlcsi, hanem — nézziink szembe a
dolgok lényegével — anyagi tdmogatdst is kell, hogy nyûjtsa-
nak. Viszonylag jelentôs ôsszegek gyûlnek ôssze kûlônbôzô ci-
meken és célokra és ezekbôl vajmi kevés jut a magyarsâg
ûgyeinek nemzetkôzi szolgdlatdra, a vildgmagyarsdg kulpoliti-
kdjdra. Ezt az ardnytalansdgot magyar kôzérdek megszuntet-
ni, mert minden erônket ôsszpontositani kell erre a célra. Az
otthoni zômmagyarsdg kezei meg vannak kôtve, s ezért vdllal-
nunk kell helyettuk a diplomdcia munkdt is, melyet ôk otthon
kettôs, sôt az elszakitott teruleteken hdrmas rabsâgban nem
végezhetnek el.

Mindezt elôsegithetik a Magyar Taldlkozôk és hathatôsan
terjesztheti szét a vildgban a Krônika. Arra kell tôrekedniink,
hogy minél tôbben olvassdk s utdna ismerôseikkel tovdbb ol-
vastassdk. Ennek kell megnyerni minél tôbb felelôsségteljes
magyart!

Dr. SZÂSZ BÉLA,
az Arpâd Akadémia elnôke



A NYOLCADIK MAGYAR TALALKOZÛ

ELSÔ NAPJA

— J968. november 29. —

A nyolcadik Magyar Talâlkozô 1968. november 29-én, pén-
teken este 7 ôrakor, Ohio âllam Cleveland vârosâban, a Cleve-
land—Sheraton Hôtel "Empire" termében kezdi meg tanâcs-
kozâsait.

Nâdas Jânos dr.:

HOGY SZELLEMI FEGYVEREKET KGVÂCSOLHASSUNK

Az egybegyulteket Nâdas Jânos dr., a Magyar Talâlkozô
Âllandô Titkârsâgânak vezetôje kôszônti. Bejelenti, hogy a
Magyar Talâlkozô ùgynevezett levelezô tagjai részérôl, tehât
azok részérôl, akik a tâvolsâgok és a kôltségek miatt a tanâcs-
kozâsokon személyesen megjelenni nem tudnak, de akik a
Magyar Talâlkozô munkâjâban részt vesznek, szâmtalan ûd-
vôzlés, javaslat, interpellâciô érkezett be. Az utôbbiak ismer-
tetésére a tanâcskozâsok harmadik napjân keriil sor. Az iidvôz-
lések kôziil az Arpâd Akadémia tudôsainak, irôinak és mûvé-
szeinek, valamint a magyar egyesûleteknek ûdvôzléseit és jô-
kivânsâgait emeli ki. Személy szerint csupân hârom emigrâciôs
szervezet vezetôjét emliti: vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc ve-
zérezredest, a Vitézi Rend fôkapitânyât, Mészôly Elemér vezér-
ôrnagyot, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége vilâgelnôkét,
és Dâlnoki Veress Lajos vezérezredest, a Magyar Szabadsâg-



harcos Szovetség vilâgelnokét. Megnyitôjâban a kovetkezôket
mondja:

Az emigrâciôban élô magyar szellemi élit immâr nyolcadik
éve jon ossze, hogy mindig idôszerû, sorsdontô kérdéseinkrôl
tanâcskozzék.

Keressûk a lehetôséget, hogy abban a nagy vilâgrengésben,
amelynek talân legsùlyosabban érintett âldozata a Trianonban
darabokra széttépett ezeréves Magyarorszâg, szeretett hazânk,
hogyan tudnânk elôbbre vinni rabsâgban szenvedô véreink
sorsât, hogyan tudnânk ismét kebliinkre ôlelni megkérdezésuk
nélkiil elszakitott, kisebbségi sorsba taszi'tott és uldozésnek
kitett magyar testvéreinket.

Azt szoktuk mondani, hogy minden magyar egy-egy kôvete
hazâjânak. Ha ez igy van, mâr pedig igy van, akkor ez alkalom
mal az emigrâciôs magyarsâg szellemi nagykôveteit ûdvozlôm
itt sorainkban. Elsôsorban azokat a kivâlô elôadôkat és részt-
vevôket, akik mas magyar gôcpontokrôl jottek el hozzânk,
hogy idôt és anyagiakat nem kîmélve, hârom napon keresztul
veliink egjditt magyar iigyekrôl tanâcskozzanak.

1970-ben lesz 50 éve, immâr félszâzada, a gyâszos emlékû
trianoni "békeszerzôdés"-nek. Ennek az évfordulônak elô-
estéjén az idei Magyar Talâlkozô egyik fôpontjaként azokkal
a tôrténeti eseményekkel, politikai elôzményekkel kîvânunk
foglalkozni, amelyek az emlitett békeparancsot elôidézték,
hogy szellemi fegyvereket kovâcsolhassunk onmagunk meg-
védésére, s hogy az utânunk kôvetkezô nemzedék a tôrténeti té-
nyek ismeretében felvértezve vehesse ât szellemi ôrôkségiil azt
a nagy feladatot, hogy Eurôpa elôbb vagy utôbb bekôvetkezô
ûjabb elrendezése sorân sikerrel tudja képviselni a magyar
haza érdekeit.

A jô Isten âldâsât kérem az idei Talâlkozô tanâcskozâsaira.
Mint minden eddigi Magyar Talâlkozô megnyitâsakor tettiik,
mondjuk el most is:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazdban,
Hiszek egy isteni ôrôk Igazsdgban,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadàsàban.

Amen.



Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok felkérésére Nt. Egyed Aladâr

szkv. tâbori ev. fôesperes mond imât Magyarorszâgért:

Nt. Egyed Aladâr:

IMA MAGYARORSZÂGÉRT

Oristen, aki nemzetekkel jâtszol,
Életre htvod ôket s temeted,
Mig lészen egykor egy Akol, egy Pâsztor —
Vilàgok sorsât tartô tenyered,
Mondd, elhullatja mostan a magyart?
Êlete fényes szâlât elszakasztod,
Hogy hulljon, mint egy csonka tordît kard

Az ûrdn ât a végtelen sdtétbe?
Eldobod, mint egy kihiilt csillagot?
Mi sorsra tartod, Ûristen, mi végre?!
Mai sorsa taldn csak lepkedlca,

Melybôl kiszdll a fényes légi vdndor?
Vagy eltdrt sorsdn a fekete pdlca?

Némely dldozatot mi is hoztunk
Hôsi pires vérbôl, forrô anyakdnnybôl.
Rosszabbul, mint mds, mi sem imddkoztunk.

Kezed benniinket mégis mélybe intett, Isten.
Ûristen, miért épp csak minket? ...

(Reményik)

Gondviselô Atyânk, hânyszor imâdkoztunk Hozzâd az er-
délyi kôltôvel ilyen harcolô imâdsâggal, holott a vâlaszt kér-
déseinkre mâr régen megadtad nemzeti himnuszunkban:

Haj, de bûneink miatt
Gyûlt harag kebledben
S elsûjtdd villdmidat
Dôrgô fellegekben.



Mi azonban nem akarunk bûnbâno nemzet lenni. Azt haj-
togatjuk, hogy mi nem bûnosok, csak szerencséllenek vagyunk
Nyugat és Kelet hatârân. Nem itéleted zuhant rànk, csak a
balszerencse.! Vigasztalâst vârunk Tôled bûnbânat és megtérés
nélkûl. Nem akarjuk elhinni, hogy elôszôr Veled a mûltunkat
kell rendezni, és hogy felfelé csak egyet tudunk mondani: iga-
zak, Uram, és igazsâgosak a Te itéleteid. Nem akarjuk elhinni,
hogy a bûnbânô nemzetek lehetnek megûjulô nemzetek ...

Hoinaputân a keresztyén templomokban felhangzik az
ének: "Ô, miként fogadjalak, vilâg Megvâltôja?" Mert âdvent
elsô vasâmapja lesz. Megkezdôdik az egyhâzi ûj esztendô. Az
âdvent a vârakozâs ûnnepe. Most pedig az egész vilâg ddventi
hangulatban vârja a békés, igazsâgos, boldogabb jovendôt. Mi,
hontalan magyarok, akiket Kârpâtokkal koszorûzott ezeréves
hazânkbôl (annak kétharmad részeként) Trianon letôrt, s akik-
nek testvérei kôzûl tobb mint négy milliôt idegen uralom alâ
kényszeritettek, akiknek hazâja mâr 12 év ôta orosz igâban
szenved: azért jottûnk ma ôssze, hogy Szentlelked vezetésével
arrôl tanâcskozzunk, mit lehetne tennlink a kettôs jârom alatt
élô testvéreinkért. Kériink kegyelmedbe vetett hittel, hogy
akik ma és a tovâbbiakban felszôlalnak, a Te nevedben, a Te

lelkedben szôljanak és a Te igazsâgodat hirdessék. Mi vallâst
tesziink Rôlad: Te vagy a vilâg Ura, a tôrténelem formâlôja.
Kezedbe tesszûk tehât nemcsak a mi sorsunkat, de hazânkét
is az egész vilâgért. Kônyôriilj azokon, akiknek kezében van
a kormânyzô hatalom s népek sorsât igazgatjâk. Igazgasd
gondolataikat és akaratukat, formâld érzelmeiket Szentlelked
âltal. Âldd meg Amerika ùj megvâlasztott elnokét. Légy Te
neki legfôbb tanâcsadôja és add, hogy minden intézkedésében
benne legyen, mint lélek, a Te evangéliumod.

Aldd meg Magyarorszâgot, a magyar népet, a vilâgba szét-
szôrt, a bortônokbe és halâltâborokba hurcolt magyar test-
véreinket. Vezesd ki, szabadftô Istenûnk, ônként vâllalt szâm-
kivetésébôl Mindszenty Jôzsef bîboros magyar hercegprimâst,
a Te alâzatos szolgâdat. Add vissza egészségét, hogy marad-
hasson tovâbbra is a magyar nép igazsâgânak lelkiismerete
és bâtoritôja. És szabaditsd meg a vilâg vezetôit az elsôprô
indulatoktôl, a pusztftô szenvedélyektôl. Add, hogy tudjanak



a Te akaratodra vonatkozô tiszta lâtâst kapni. Vâltsd meg
a vilâgot a szôrnyû hâborûktôl, a puszti'tô forradalmaktôl.
Szentlelkeddel teremts — a mi lelkiinkben elsôsorban — bé-

kességet, hogy legyen meg a Te akaratod s a Te dicsôséged
uralkodjék. Amen.

☆ ☆ ☆

Nt. Egyed Aladâr fôesperes bevezetô iinâjânak olliangzâsa utâii

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk mond azért kosziinetet, majd a
soron kôvetkezô elôadôt, Wass Albert irôt, s egyetemi tanârt mutatja

be a kozonségnek. Elmondja rôla, hogy a Szêpmîves Céhet a semmibôi

hîvta életre 800 és 1200 kozt hullâmzô taglétszâmmal és egyenkéut évi

10 dollâros tagdijjal. Ezzel a szervezettel ma sikeresen tudja végeziii

azt a nagyvonalû, messzemenô munkât, araelyet fajtâja érdekébeii

onzetlenûl magâra vâllalt. Az elmûlt két hônap folyamân végigjârta

Magyar Amerika minden gôepoiitjdt. Hirdette a magyar igét, a magyar
feltâmadâs hitét, s a raunka sziiksége.sségét, amelyet nemcsak végez-
aiink, de tâmogatnunk is kell.

Wass Albert:

AZ ELSÔ VILÂGHÂBORÛ TORTÉNELMI ELÔZMÉNYEI
A TRIANONI BÉKEKÔTÉS VÊGZETES HIBÂI

Vj szemszôgbôl

Tisztâban vagyok azzal, hogy nem kônnyû ùjat mondani
olyan témârôl, amelyrôl félévszâzad ôta egy teremrevalô vaskos
kônyveket îrtak, tanulmânyok ezreit készitették és amit
elé-hâtra megvitattak mâr âllamférfiak és demagôgok, tanârok
és diâkok, s mely eseménynek vilâgtôrténelmi kiértékelésében
néhâny makacs ultranacionalista vénembert kivéve, ma mâr
tôbbé-kevésbé mindenki egyet ért, hajdani gyôztes és hajdani
legyôzôtt egyarânt.

Miutân azonban sem a témakdrt, sem annak cimét nem

magam vâlasztottam, îgy elcsépelt frâzisok ismétléséért sem



engem terhel a felelôsség. Ennek ellenére megkisérlem, ameny-
nyire csak lehet, hogy amit mondok, abban legyen valami ûj is.
Valami, amit még nem mondtunk el eddig, sem egymâsnak
a szenvedô magyar nemzeten belûl, sem kifelé azoknak, akik
a szenvedéseket okoztâk.

Ezt viszont csak ûgy tehetem meg, ha megprôbâlok az
elemzés szâmâra olyan ùj szemszoget talâlni, mely ezt a jôl-
ismert témakort eddig még kiaknâzatlan oldalârôl vilâgitja
meg. Ezazûj szemszog, sajnos, magâtôl adôdik. Mert eltekintve
attôl, hogy mint Erdély sziilottje, a trianoni békeparancs
gyakorlati eredményeit huszonkét esztendôn keresztiil sajât
bôromon tapasztalhattam, ugyancsak ennek a meggondolatlan
és végzetes békeparancsnak egymâsba lâncolôdô kôvetkezmé-
nyeként immâr hosszû idô ôta az Egyesiilt Âllamok polgâra
vagyok, aki ennek a hatalmas orszâgnak egyetemi és kôzéle-
tében akti'van részt veszek, s ezâltal elvitathatatlan jogot sze-
reztem magamnak ahhoz, hogy ne csupân mint erdélyi, ne
csupân mint magyar, de ûgy is mint amerikai vizsgâljam meg
ezt a tôrténelmi tragédiât és mondjak folôtte ftéletet. S tegyem
ezt egy hosszû félszâzad hûvos és higgadt tâvlatâbôl, melj'
félévszâzadnak magam is szenvedô szemtanûja voltam.

Gondosan mériegelve azt a kônyvtâr-teremre val6 irodal-
mat, mely az elsô vilâghâborû elôzményeivel és okaival foglal-
kozik, igazat kell adnom annak a megâllapitâsnak, hogy a
hâborût elkeriilni nem lehetett voina. Olyan gazdasâgpolitikai
és hatalmi erôk feszitették a vilâg akkori, ôdivatû abroncsait,
melyek a szarajevoi alkalom nélkûl is elôbb-utôbb felrobban-
tottâk volna az eurôpai korlâtokat.

Az elôzmények

Nincs értelme annak, hogy részletesen kitérjek a hatalmi
verseny egyes fejezeteire, hiszen mindezt mâr mâsok alaposan
megirtâk. Megelégszem tehât azzal, hogy emlékezetbe idézem
azt a tôrténelmi tényt, mely szerint az akkori Eurôpa orszâg-
rendszere évszâzadokon keresztiil a federàlis birodalmak egyen-
sûlyi helyzetére épûlt fol. A német—rômai csâszârsâg és a bi-
zânci csâszârsâg kôzôtt ott tomyosodott az Arpâdok és Anjouk



szentistvâni Magyarorszâga, majd a német csâszârsâg és a câri
Oroszorszâg kôzott ennek kissé tôkéletlen utôda, Ausztria, s ké-
sôbb a rôvidéletû Osztrâk—Magyar Monarchia.

Ezeknek a birodalmaknak a fennâllâsa azonban csak addig
volt lehetséges, amfg az azokban uraikodô târsadalmi rendszer
olyan volt, hogy abban a kiildnbdzô szârmazâsû, nyelvû és kul-
tûrâjû népcsoportok békességben élhettek egymâs mellett
anélkûl, hogy érdekeik iitkdztek volna. Az a târsadalmi rend
szer, mely egy ilyen egyiittélést lehetôvé tett, a keresztény
feudalista rendszer volt.

Ebben a rendszerben az orszâg politikai vezetése nem egy
nemzetiségi csoport, hanem egy târsadalmi osztâly kezében
volt. Ez a politikai joggal birô nemesség és fônemesség, vagyis
politikai értelemben vett nemzet, mârcsak vegyes eredete
miatt is inkâbb nemzetkozinek, mint nemzetinek tekinthetô.

A Kârpâtok medencéjében mâr az Ârpâdok alatt lényege-
sen fôlhigult a magyar tôrzsi vér a politikai nemzet ereiben
német, olasz, spanyol, skôt és francia jdvevények vérével.
Késôbb a keleti részekre bevândorlô vlachok vajdâi és fô-
emberei nyertek magyar nemességet a kor szokâsainak meg-
felelôen, hogy sajât népuk foldtt az uralmat megtarthassâk
a magyar Szent Korona orszâgâban. Ugyanez tôrtént északon
a szlovâkok és ruthének, délen a horvâtok és szerbek fô-

embereivel. Simân beolvadtak a magyar nemesi és fônemesi
osztâlyba, anélkiil, hogy minden esetben nyelviikben is magya-
rokkâ kellett volna lennidk. Ennek a politikai joggyakorlatnak
a megkônnyi'tésére szolgâlt késôbb az is, hogy az orszâg
hivatalos, politikai nyelve a latin lett, tehât egy olyan nyelv,
mely egyetlen nemzetiségi csoportot sem tiintetett ki a tôbbi
rovâsâra.

Vagyis elmondhatjuk azt, hogy a Kârpâtok medencéjének
szentistvâni birodalma nagymértékben hasonh'tott az Amerikai
Egyesûlt Allamok lényegéhez, amennyiben olvasztôkemencé-
jévé vâlt a kûlônbôzô kultûrâknak, melyek hatârain beliil ôssze-
talâlkoztak és ilyen môdon kiformâlt egy sajâtos kârpât-
medencei kultûrât, mely azonban csak a vezetô târsadalmi
réteg, a politikai értelemben vett nemzet kultûrâja lett s alig,
vagy egyâltalân nem is érintette a nép széles rétegeit, tehât



a jobbâgysâgot. Ez a jobbâgysâg, mélyen a politikai élet
felszine alatt élte a maga kûlôn, sajâtos etnikumânak meg-
felelô életét, beszélte a maga nyelvét és az adminisztratîv
uralkodô rend szâmâra teljesen kôzombos volt, hogy mely
vidéken milyen nyelven értett a jobbâgy: magyarui, horvâtul,
szlovâkul, németiil, szerbiil vagy românul.

A tôrôk hâborûk sorân meggyôngiilt Magyarorszâgot kony-
nyen bekebelezhette a Habsburg-birodalom, a fennâllô târsa-
dalmi és politikai rendszer azonossâga miatt. A baj csak akkor
kezdôdôtt, amikor az ébredô ûj korszellem, a nacionalizmus,
elôbb a magyar nemesi osztâlyt, majd a szabad vârosi polgâr-
sâgot forditotta a kozponti kormâny ellen, s végiâl tovâbb
terjedt a fôlszabadult jobbâgysâgra is. Kulônôs irôniâja a sors-
nak, hogy amikor a fellângolô magyar nacionalizmus felbom-
lâssal kezdte fenyegetni a Habsburg-birodalmat, a birodalmi
politika, a magyarsâg ellensùlyozâsâra, mesterségesen szitotta
lângra a tôbbi, kisebb nemzetiségi csoport szunnyadô naciona-
lizmusât s ezâltal sajâtmaga kezdte el annak a sfmak meg-
âsâsât, melybe nyolcvan éwel késôbb ôt magât temette el
ugyanez a nacionalizmus.

Mindez szervesen ôsszefûggô elôzménye a trianoni tragé-
diànak.

Az 1848-ban follângolô magyar nacionalizmus, mely a sza-
badsâgharc leverését kovetô megtorlâs évei alatt méginkâbb
megerôsôdôtt és a kiegyezés utân gyakran tûlzâsig dominâlta
a Szent Korona orszâgainak kozéletét, hamarosan ôssze-
iitkozésbe keriilt az orszâg hatârain belul élô mâsajkû népek
gyorsan éledô nacionalizmusâval, mely nacionalizmust ravasz
és elôrelâtô politikai erôk a hatârokon tûlrôl is rendszeresen
fûtôtték.

Ugyanakkor az Amerikâban és Angliâban gyôkeret vert
cseh emigrâciô elkezdte propaganda-hadjâratât az amerikai
kozvélemény megnyerésére. Konyvek, tanulmânyok ezrei je-
lentek meg angol nyelven, melyek tôrténelemhamisitâs, fold-
rajzhamisitâs és a leghihetetlenebb szemfényvesztés igénybe
vételével szorgalmasan készitették elô a kozhangulatot Magyar-
orszâg megsemmisitésére. Olyan alapos munkât végeztek, hogy
még ma is, félévszâzad utân, ezek a hamisitott tanok dominai-



jâk az amerikai kozoktatâsban hasznâlt tankônyveknek Ma-
gyarorszâggal és a magyar nemzettel foglalkozô fejezeteit.

Az igazsâg kedvéért sziikséges azonban megjegyezni, hogy
ez a rendkiviili siker viszont nem annyira a hajdani amerikai
cseh emigrâciô érdeme, mint inkâbb a mûltbeli és a mai ame
rikai magyarok tehetetlenségének megszégyenitô bizonyitéka,
kik mind a mai napig elmulasztottâk legelemibb kôtelességiik
teljesitését mind Amerikâval, mind a magyar nemzettel
szemben.

Az eddig elmondottak konnyen leellenôrizhetô tôrténelmi
elôzményei annak az orgyilkossâgnak, melyet az ezeréves Ma-
gyarorszâg megsemmisitésére terveztek ki rbvidiâtô politiku-
sok, de melynek egymâsba lâncolôdô kovetkezményei fél-Euré-
pât pusztulâsba taszitottâk és az emberek milliôi szâmâra
véres tragédiâvâ vâltak.

Aprô nemzeti âllamok

A kivéniilt duna-volgyi birodalmat szétdaraboltâk a kor
jelszavainak megfelelôen aprô nemzeti âllamokra. Mivel azon
ban éppen az ezeréves szentistvâni orszâg szerkezeténél fogva
a nemzetiségi hatârvonalak tiszta kirajzolâsâra môd nincsen,
hanem legtôbb helyen a nemzetiségi csoportok évszâzados
egyiittélés folytân ôsszekeveredtek, valamennyi ûj nemzet-
ûllam milliôkra menô nemzeti kisebbségekkel rendelkezett,
akiket azonban most mâr nem védett meg a régi, jôl bevâlt
birodalmi rendszer. Az ùj âllamokban a felajzott és megmér-
gezett emberi indulatok elôtôrtek a nacionalizmus âlarca mô-
gul és a védteleniil kiszolgâltatott magyarségot a meghurcol-
tatâsok, szenvedések, gazdasâgi és politikai einyomâsok olyan
mélységébe taszitottâk, melyre még nem volt példa a tôrténe-
lem sorân.

Pontosan az a nagylelkû és mindenkit szabadon befogadô
magyar nemzet, melynek igazsâgos adminisztrâciôja alâ ônként
kérezkedtek be a szâzadok folyamân a kûlônbôzô nemzetiségi
csoportok, az a magyar nemzet, melynek védelme alatt minden
nemzetiségi csoport megôn'zhette nyelvét, szabadon fejleszt-
Iiette kultûrâjât és gazdasâgilag megerôsôdhetett, ez a magyar
nemzet lett hamis és âlnok politikusok szemfényvesztése foly-
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tân Kôzép-Eurôpa bûnbakja, s a nyugati vilâg kôzvéleménye
még a vilâghâborûért is ôt tette felelôssé.

A leghiggadtabb és legelfogulatlanabb szemlélônek is be
kell ismemie, hogy az elsô vilâghâborû igazi vesztese a magyar
nemzet volt. Nem Németorszâg, melynek gazdasâgpolitikai és
nagyhatalmi ambîciôi a hâboru valôdi hâtterét képezték. Nem
is Ausztria, mely németesitô és elnyomô tendenciâjâval két
évszâzadon keresztiil nehezedett a Duna-vôlgy népeire. Hanem
a magyar, az a nemzet, mely alig hetven éwel azelôtt Eurôpa
legnagyobb szabadsâgharcât vivta a Habsburg-zsamoksâg ellen
s emiatt két évtizeden ât a legsbtétebb einyomatâst szenvedte
végig.

Mi volt ennek az oka? Mi a magyarâzata annak, hogy tttég
maga Amerika is, mely annak idején Kossuth és a magyar
nemzet irânt a legnagyobb rokonszenvet érezte, alig félévszâ-
zaddal késôbb hajlandô volt alâimi Magyarorszâg halâlos
itéletét?

Ennek egyetlen logikus magyarâzatât abban a lelkiisme-
retlen, de pompâsan megszervezett propaganda-hadjâratban
kell keresniink, amit az Amerikâba âtszivârgô cseh emigrâciô
kezdett el, s melybe bekapcsolôdott a roman, szerb, sot az
osztrâk emigrâciô is. Ma mâr ismeretes, hogy ez az utôbbi
a Habsburg-monarchia elkeriilhetetlen bukâsât erôs osztrâk
nemzeti âllam megalakitâsâval kivânta ellensûlyozni, mely a
tervek szerint magâban foglalta volna nem csupân a mai Bur-
genlandot, hanem a Dunâtûl nagy részét.

A tôbbit mâr ezerszer is megirtâk a torténelemirôk. Ennek
az egyiittes propagandânak a sùlya alatt Wilson elnbk meg-
teremtette a népek ônrendelkezési jogânak tételét, mely tétellel
az ôsszeomlâs zûrzavarâban a legaljasabb môdon visszaélve
lelkiismeretlen politikai bajkeverôk szétdaraboltâk a Kârpât-
medence rendje, békéje és fejlôdése folott évszâzadokon ât
sikerrel ôrkôdô szentistvâni orszâgot és alkottak helyette egy
rakâs életképtelen, soviniszta nemzeti âllamot.

Szabad ût a kommunizmusnak

Ma mâr az sem titok, hogy azok a tanâcsadôk, akik ezt az
orszâgosztâst ilyen, mind gazdasâgilag, mind politikailag lehe-



tetlen môdon kitervezték, szândékosan igyekeztek a Kârpât-
medence természetes funkciôjât megbénftani ezzel, liogy sza-
bad utat biztosîtsanak Oroszorszâgnak és a komraunizmusnak
Eurôpa belsejébe.

Negyedszâzaddal késôbb ezt a célt el is érték.
Bevezetômben kijelentettem, hogy a trianoni békekôtések

tôrténelmi eredményeinek félévszâzados kérdés-komplexumât,
mint amerikai âllampolgâr, amerikai szemszbgbôl kîvânom
mérlegelni és megitéini. Ezen az alapon ki kell jelentenem,
hogy az Egyesiilt Allamok kormânyânak ôtven évvel ezelôtt
elkôvetett kiilpolitikai tévedéseinek egyenes kôvetkezménye-
képpen nem csupân a magyarok és mâs jobb sorsra érdemes
kôzép-europai kultûrnépek milliôi pusztultak el, szenvedtek
és szenvednek még ma is, de Amerika ifjûsâgânak szine-virâga
hullt el hiâbavalôan, idegen orszâgok harcmezôin Franciaor-
szâgtôl, az afrikai sivatagoktôl Koreân ât Vietnamig.

Tudom, hogy lesznek, akik szâmâra ma még elképzelhe-
tetlennek tûnik az elsô vilâghâborû utâni békekôtések és a mai
vietnami hâboru egybekapcsolâsa. Az igazsâg azonban az, hogy
ha ôtven éwel ezelôtt az amerikai kormâny nem hallgatott
volna idegenbôl jôtt tanâcsadôira, hanem alaposabban ât-
tanulmânyozta volna Eurôpa mûltjât és kiilônôsképpen a Duna-
medence mûltjât és problémâit, mielôtt kimondta volna az
itéletet, akkor kônnyen râjôhetett volna arra, hogy hosszù
évszâzadokon ât sikeresen mûkodô gazdasâgi és politikai egysé-
geket bûntetlenûl fôldarabolni nem lehet, mert ezzel meg-
bomlik az egyensûly és szabad ûtat nyit olyan hôditô erôknek,
melyek môgôtt nem bôlcsesség és jôakarat, hanem az elfogult-
sâg és hatalomvâgy végletei kôzt kilengô emberi indulatok
âllanak.

Bârmilyen jôszândékûak is voltak a wilsoni tévedések,
bârmennyire is mesterségesen gyârtott tévhiteken és hamisitâ-
sokon alapultak azok, a rideg tôrténelmi valôsâg tûkrében
Amerika felelôs az elkôvetett hibâkért és azoknak messzemenô

kôvetkezményeiért. A tény az, hogy a trianoni békeparancs
môdot nyûjtott Hitlemék, majd Sztalinnak arra, hogy érdek-
szférâjâba vonja a Duna-vôlgy egymâssal meghasonlott kis-
nemzeteit, egyiket a mâsik ellen fôlhasznâlja és végiil, a mâso-



dik vilâghâborû utân, a nyugati hatalmak gyongesége és ùjra
csak félrevezetettsége miatt, Szovjet uralom alâ kényeszeritse
ôket és ezâltal a Szovjetuniôt és ezzel egyiitt a kommunizmust,
mint olyant, nagyhatalmi rangra emelje. Természetes, hogy
ezeket a kônnyû hôditâsokat a vilâguralomra torekvô rendszer
lépcsônek hasznâlta tovâbbi hôdi'tâsokra, mely hôdîtâsok lân-
colatât a fôldgômb térképén Korea, Kuba és Vietnam illuszt-
râljâk.

Az Egyesiilt Âllamok felelôsségénél azonban semmivel sem
kisebb az a torténelmi felelôsség, mely a magyarsâg, kûldnôs-
képpen pedig az amerikai magyarsâg lelkiismcretct nyomja.
Ha a magyarsâg tudatâban lett volna az elmûlt félcvszâzad
alatt, sot két-hârom évtizeddel az elsô vilâghâborû elôtt annak
a torténelmi hivatâsânak, amit ezer éven ât a Kârpâtok meden-
céjében betoltôtt, mint kohéziôs és egyensùlyozô politikai erô-
forrâs, akkor megtalâlta volna a môdjât annak is, hogy mi-
képpen ellensûlyozza ki annak a Masaryk-féle emigrâciônak
a rontâsait, mely mint befolyâsolô erô mûkodott a vilâghâborû
elôtt, de megtehette volna a két vilâghâborû kozott is, vagy
ha késve is, de még mindig nem tûlkésôn, a mâsodik vilâg
hâborû utân.

A rideg tény, hogy a magyarsâg mind a mai napig semmit,
vagy legalâbbis nagyon keveset tett arra vonatkozôlag, hogy
az adatferditések és tôrténelemhamisitâsok folytân a nyugati
vilâg kôztudatâban keletkezett és a magyar nemzet eurûpai
szerepérôl, a Kârpât-medence és a Duna-vôlgy politikai és
gazdasâgi mûltjârôl és problémakomplexumârôl lerôgzitett ha-
mis képet megdôntse és a valôsâgot bebizonyîtsa, arra enged
kôvetkeztetni, hogy a magyar politikai és szellemi élit maga is
megfeledkezett arrôl a hivatâsârôl, mely létezését jogosulttâ
és szûkségessé tette a szentistvâni hazâban.

Magyar feladat

Kétségtelennek kell lennie minden jôzanul gondolkodô
ember elôtt, hogy a félévszâzaddal ezelôtt elkovetett hibâknak
a jôvâtétele ma mâr nem csupân magyar érdek, nem csupân
duna-vôlgyi érdek, nem csupân eurôpai érdek, de egyûttal



Amerika érdeke is. Ezt kimutatni, bebizonyi'tani, a vilâg tudo-
mâsâra hozni és a jôvâtétel ùtjât megkeresni — nem csupân
a mi javunkra, hanem mindenki javâra — olyan tôrténelmi
brbkségen alapulô magyar feladat, amit ha elmulasztunk tel-
jesîteni, ûgy ônként dobjuk el magiinktôl azt a vezetôszerepet,
mely szerepre, éppen magyar voltunknâl fogva, elrendeltettûnk.

Mindezeknek fôlismerésében és tudatâban, ûgy is mint
amerikai, mély tisztelettel javaslom, hogy a Magyar Talâlkozô
résztvevôi tegyék alapos és lelkiismeretes megfontolâs târgyâvâ
az alâbbi pontokba foglalt elgondolâsokat, mint egy gondosan
elkészitendô mémorandum alaptételeit, mely memorandumot
az ôsszes amerikai magyar egyesûletek és egyhâzak bevonâsâ-
val lenne sziikséges elkésziteni és azt az Egyesûlt Allamok fél-
milliôt meghaladô magyar szârmazâsù âllampolgârai nevében
az Egyesiilt Allamok elnôkének âtnyùjtani.

1. Miutân nem csupân Kelet- és Kozép-Eurôpa, de az egész
emberi vilâg utolsô félvszâzadânak torténelme a legrettenete-
sebb môdon bebizonyitotta, hogy az elsô vilâghâborû gyôztes
hatalmainak félreértésekre, félreismerésekre és hamisitott ada-
tokra épitett biintetô szândékû béke-diktâtuma nem csupân
az akkori vesztes feleket sûjtotta emberfeletti szenvedésekkel,
de magât Eurôpât is életképtelenné tette és kiszolgâltatta
olyan felelôtlen erôknek, melyek azôta is âllandôan veszélyez-
tetik az emberiség békés fejlôdését: szûkségesnek lâtszik, hogy
ezeket a félévszâzaddal ezelôtt elkôvetett végzetes hibâkat
jôvâtéve ugyanazok a nagyhatalmak olyan âllapotokat teremt-
senek Kôzép- és Kelet-Eurôpâban, melyek âltal az emberi szen-
vedések megszûnnek, az indulatok lecsillapodnak, s az igazsâg
és jogegyenlôség légkôre môdot nyûjt a kûlonbozô nemzetisé-
geknek arra, hogy egymâssal megbékélve kozôs jovendôt épit-
senek maguknak, s ezâltal helyreâllithassâk Eurôpa gazdasâgi
és politikai egyensûlyât és megteremtsék annak a békés fejlô-
désnek a lehetôségét, amit ez a sokat szenvedett kontinens
immâr tôbb mint félévszâzada nélkiiloz.

2. Tekintetbe véve a tôrténelmi fejlôdés irânyvonalait, a
korszellem parancsât és az emberiség kôzôs jôvendôjének
kôvetelményeit, elkeriilhetetlenûl szûkségesnek lâtszik, hogy
a mai Nyugat-Eurôpa és a Szovjet Birodalom kozôtt egy, ezek-



kel egyenértékû, szabad és fuggetlen kôzép-eurôpai âllam-
szovetség alakuljon ki, mely magâba foglalja a ma elnyomâs
alatt szenvedô balti nemzeteket, Lengyelorszâgot, Cseh- és
Morvaorszâgot, Szlovâkiât, Ruthéniât, Ausztriât, Magyarorszâ-
got, Horvâtorszâgot, Erdélyt, Româniât és Bulgâriàt olyan
môdon, hogy abban az âllamszôvetségben minden nemzetiségi
csoport, bârmilyen foldrajzi helyzete legyen is, szabad ônkor-
mânyzatot élvezzen, nyelvét szabadon hasznâlhassa, kultûrâjât
megôrizhesse és fejleszthesse és az âllamszovetség gazdasâgi
és politikai életében mint egyenrangû fél, tehetségének és
képességeinek megfelelô helyet foglalhasson el.

A fenti gondolatok gyakorlati elôbbrevitele érdekében
szûkséges lenne, hogy a Magyar Talâlkozô vezetôsége érintke-
zést keressen az itt élô és amerikai egyetemeken mûkodô ma
gyar tanâri karral, és fôlkérje, illetve megbîzza ôket egy nagy
kôzos angol nyelvû tanulmâny elkészitésével, mely tanulmâny
bebizonyîthatnâ az angoiszâsz vilâgnak azt a sarkalatos tényt,
hogy amig a trianoni hibâkat jôvâ nem teszik, addig a félév-
szâzaddal ezelôtt erre az emberi vilâgra râszabaditott rontâst
megâllapitani és tartôs békére szâmitani nem lehet. Hogy
Trianon és Vietnam szorosan bsszefiiggnek egymâssal, s hogy
tôrténelmi hibâk, akârcsak matematikai hibâk orvoslâsâra
mindossze egy môdszer létezik: visszo. kell térni cl hiba fct-
indulâsi pontjâhoz s onnan kell elkezdeni a javitâst.

Egy ilyen magas szmvonalû és âtutôerejû kon3rvnek a ki-
adâsât és terjesztését a Danubian Press, Inc. ôrommel vâl-
lalja magâra.

Ennek a konyvnek a megjelenése utân és az abban le-
fektetett igazsâgok alapjân, megvâlasztott képviselôink és sze-
nâtoraink ûtjân kérni kell az Egyesult Allamok kormânyât,
hogy létesitsen megfelelô alapot, mely kôré ôsszegyûlhetnek
azok a lelkiismeretes és jôszândékû szakemberek, akik ôszin-
tén és becsûletesen keresik a gyakorlati megoldâs lehetôsé-
geit, hogy egyuttesen kidolgozhassanak egy olyan tervezetet,
melynek alapjân adandô alkalommal az elkovetett hibâk és
tévedések jôvâtétele megtôrténik, minden érdekelt nemzetiség
szâmâra kielégitô môdon és formâban.

Végezetûl még csak ennyit: irâstudônak lenni kotelez.



Magyar iràstudônak lenni pedig szâzszorosan kotelez. De
ahhoz, hogy ennek a kdtelezettségnek megfelelhessûnk, elsô-
sorban arra van sziikség, hogy magunk kôzôtt teremtsiXnk
egységet. Amig erre nem vagyunk képesek, addig nincs jogunk
arra, hogy mâsoknak adjunk tanâcsot.

Egységet pedig csak ùgy lesziink képesek teremteni a ma
gunk soraiban, ha megszokjuk végre, hogy ne azt keressiik
egymâsban ami elvâlaszt, hanem csak azt, ami ôsszekbt. Ilyen
pedig kettô van, ami mindannyiunkat egyformân érint. Egyik
az, hogy magyarok vagyunk. Mâsik pedig az, hogy mind-
annyiunk fôlôtt egyforma sebességgel telik az idô, s amit ma
elmulasztunk, azt hoinap talân mâr nem végezhetjiik el, mert
kifogyunk a percekbôl. Amit pedig mi elmulasztunk megtenni
a magyar jôvô megmentéséért, azt soha senki helyettûnk el
nem végzi.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. tanâeskozâsi elnok hâlâs kbszonetet mond Wass

Albert grôf nagy tetszéssel fogadott elôadâsâért. Megâllapitja: mi

magyarok egymds kozbtt lehetunk kûlonvéleményen, de az ûgynevezett

kulpolitikai kérdésekben a magyar egység megteremtése az emigrâciônak

parancsolô sziikségessége. Mert egységes fellépéssel mindent elérhetunk,

kiilbn-kUlon kopogtatâssal semmit sem remélbettiiik.

Amikor néhâny perces sziinet utân a tanâcskozâst ûjbôl megnyitja,

Sdlyom Fekete Istvân dr. (Chicago, III.) azt javasolja, hogy a Magyar

Taldlkozô egy perces néma felâllâssal emlékezzék meg azokrôl a magyar
testvéreinkrôl, akik az elôzfi Magyar Talâlkozôk résztvevôi kbzûl (Ft.

Németh Eâlmân dr., Horvâth Géza volt orszâggyûlési képviselô, és a

tbbbiek) idtikôzben elhunytak.

Fnnek megtôrténte utân Nâdas Jânos dr. tanâeskozâsi elnbk Szebe-

dlnszky Jenfi fôszerkesztfit (Pittsburgh, Pa.) kéri fel a kôvetkezd elôadô,
Gâbor Aron dr. bemutatâsâra.

Szebedinszky Jend elmondja, hogy Gâbor Aron dr. 15 esztendôt

toltôtt Szibériâban. És 18 hônapot ebbôl egyedûl egy cellâban. Kiszaba-
dulâsa 6ta bejârta nemcsak Amerikât és Kanadât, hanem az egész
nyugati vilâgot. Nem kell réla sokat mondania. Nagysikerii kônyve, "Az

embertôl keletre" minden "bemutatâsnâl" szebben szél. Annak figyelem-
bevételével egy személyben hârom embert mutât be: Gâbor Aron ûjsâg-
irét, a vidâm jélôltozott pesti aranyifjût; Gâbor Àront, a Kabot; és Gâ
bor Âront, a Polgârt. Mind a hârom 6.



Gâbor Âron dr.:

A SZOVJET EMBER ÉS JÔVÔJE

A bemutatâshoz nincs mit hozzâtennem. Szebedinszky
Jenô jôl ismer engem. Itt van még két haditudôsitô târsunk
is, Hunt Béla, a Szabadsâg kitûnô munkatârsa, akivel egyiitt
voltunk a Szovjetben és Fiiry Lajos dr. îrô.

Mielôtt elôadâsom târgyâra térnék, szeretném megkôszon-
ni szives vendéglâtâsukat. Hogy befogadtâk ide, egy elôadâsra
a Polgârt és a Rabot, ahogy Nàdas Jânos dr. bai'âtom mondta,
a "vilâg vândorât". Azokat, akik 15 évig végigjârtâk a Szovjet-
uniô bôrtôneit és a szabad vilâgot. Azokat, akik Eurôpâbôl
mentek Âzsiâba, akik sokat elvesztettek magukbôl, viszont sok
mindent aggattak magukra, aztân visszatértek Nyugatra. A
Polgârt és a Rabot, akik 15 év utân még 5 évig âllta otthon
a sarat, osztozott az otthoni magyarsâg sorsâban, aztân vâllalts
a konnyebb kenyeret és eljott ide, hogy a magyarsâggal beszél-
gessen, esetieg megprébâljon szôt érteni az amerikaiakkal is-

Amit a magyarsâg — fuggetlenul attôl, hogy milyen
generâciôk és milyen emigrâcios csoportok tagja itt Ameri-
kaban letesitett, amit szellemi sikon, târsadalmi csiicson elefl'
ahhoz foghatôt az emigrâciô torténetébén egyik mâs nép sem
produkâlt. Ennek a sikernek a tényezôit a magyarsâg otthonrél
hozta. Az ezeréves magyar tôrténelembôl. Abbôl a sokféle lâtâs-
bôl, abbôl a gyors felismerô képességbôl, amibôl az ezeréves
magyar tôrténelem felépûlt. A magyarsâg ennek a torténelem-
nek a tényezôit mentette ât ide és ezek a tényezôk szellemi'
târsadalmi rangot eredményeztek. Ne felejtsék el azonba"'
hogy az adôssâg még tovâbb terjed. ônok valamennyien aHie-
rikai âllampolgârok. Ne csak itt jôjjUnk f Talâl-ossze a Magyarkozôn és ne csak egymâsnak mondjuk el az igazsâgot, aini'
mindnyâjan tudunk, hanem éljenek azzal az alkotmânyôs jog-
gal, amelyet a szabad Amenka biztosit minden polgârânak-
Politizâljanak. Hirdessék, ho^ odaât nemcsak e^y nép, hanem
Eurôpa maga is veszedelemben forog. Mondiâk el azt
kôzvetve, vagy kôzvetlenul tudnak a kommunizrnusrôl



jâk el azt, hogy ha az eurôpai drâma befejezôdik és Eurôpa
elpusztul, akkor ti'z év mûlva a washingtoni Fehér Hâzon is
vdrôs zâszlô leng.

A Polgâr és a Rab

Ezekutân engedjék meg, hogy a Polgârrôl és a Rabrôl
mondjak néhâny szôt, akikrôl azt hirdettem kdnyvem elô-
szavâban, hogy semmi kôzbm sincs hozzâjuk és nem vâllalom
értùk az erkolcsi Eelelôsséget, mert azok a figurâk tulajdon-
képpen nem azonosak én velem. Ahogy irom a kônyvben,
csak biologiai alkatomat kblcsdndztem nekik és hurcoltam
ôket a lâgerekben. Az én nevemre âllftottâk ki irataikat, s az
én mellemre tûzték fel az ô szovjet kituntetéseiket, a Szovjet-
uniô "a munka hôse" kitiintetését. Ezek a figurâk nem egyedek.
Nagyon sokan vannak. Tdbb, mint szâzmillônyian, akiket
valami megfoghatatlan és megmagyarâzhatatlan érdek Eurôpâ-
ban Âzsiânak adott ât. Ezek az emberek a Polgârral és a Rab-
bal egyiitt problémâi ennek a vilâgnak, illetve az elkbvetkezô
vilâgnak. Probléma, hogy mi lesz velûnk, mi lesz a Rabbal és
a Polgârral, az eltorzult emberrel és az eltorzult szâzmilliôkkal?
Hol kapnak ezek az emberek helyet abban az ûj vilâgban,
abban az ûj erkolcsi rendben, amely bekôvetkezik? Hogyan
bocsâjtja meg a Nyugat ezeknek azt, hogy torzôk lettek? Hogy
sok mindent leadtak, amit az iskolâban tanultunk és a
templomban hittûnk és amelyen az eurôpai keresztény kultûra
felépûlt, amelyet ezeréves tôrténelmûnk annyi szinnel âtszôtt?
Ezzel a problémâval szembe kell néznûnk. De ha behunyjuk a
szemûnket, akkor is szembe talâlkozunk vele, mert azok az
emberek, akik most Âzsiâban élnek, abban az Azsiâban,
amelynek kommunizmus a neve, egyszer visszatérnek. Egyszer
kérik helyiâket abban az erkolcsi épuletben, amelyben az ûj
Eurôpa és az ûj vilâg ûjjâéled. S nekûnk helyet kell adnunk
nekik. Meg kell bocsâtanunk nekik.

Amikor 1956-ban ûj menekûltek érkeztek ide, itt azt mond-
tâk, furcsa emberek jôttek Eurôpâbôl, furcsa emberek jôttek
Magyarorszâgrôl. Kicsit kôvetelôk, kicsit tôrtetôk. Nem olya-
nok, mint mi voltunk a hâborû elôtt otthon. Mâsok jôttek.
Ezek mâr a kommimizmusbôl jôttek. Ezek 10—12 évet abban



a rendszerben éltek, ahol az embereket leviszik nagyon a mély-
pontra. Leviszik a bortônok mélyére. Leviszik a biolôgiai lét
szélére. Csak azért, hogy a leikûk érzékennyé vâljék. Mert az
érzékeny emberi lélekkel nagyon sok mindent lehet csinâlni.
Azzal nagyon sok mindent fel lehet vetetni. Azzal nagyon sok
mindent el lehet felejtetni. Amikor rôluk esik szô, gondoljanak
arra is, hogy minél hosszabb ideig marad Eurôpânak elszaki-
tott része Âzsiâban, annâl tobb lesz a torzô. Annal nehezebb
lesz a visszatérés. Annâl nehezebb lesz a megértô szô koztiik
és kôztûnk. Pedig, ha nem értjûk meg egymâst, akkor nagyon
nagy baj lesz nemcsak Magyarorszâgon, hanem az egész vilâ-
gon. Mert ami most tôrtént Eurôpâban, az mâr nem politika.

Eurôpâban két erkolcsi rend ûtkôzik ossze. Az egyik a
mienk. Ez a Polgâr, a magyar. A mâsik az âzsiai. Ebben a pila-
natban nem vorôs és sarlô-kalapâcsos, de évszâzadok ôta isme-
rôs. Vissza-visszajâr és ostromol bennûnket. Ostromolja erkol
csi alapâllâsvmkat és hitûnket. Ha ez az eurôpai haro egyszer
végetér és abban a mi erkolcsi alapâllâsunk, hitiink elbukik,
akkor azt mâshol semmi nem pôtolja. Ezen a megâllapitâson
keresztiil a szovjet ember lényegére akarok râtérni.

Nem idézek tudomânyos munkâkat, nem hozok fel statisz-
tikai adatokat és nem emlitek kûlônbôzô szemléleteket, ame-
lyek Moszkvâban, vagy New Yorkban szûlettek. Egész sajâtos
ùton kôzelitem meg a problémât. Azon az ûton, amelyet a Rab
és a Polgâr végigjârt. A bôrômon, a csontjaimon keresztiil, kôz-
vetlenebb formâban abbôl a szibériai falubôl, ahol szabadulâ-
som utân 10 évet éltem, mint szovjet âllampolgâr. Ennek a kô-
zôsségébôl, ennek a vetûletébôl beszélgettem a szovjet embe-
rekkel. A szovjet âllampolgârsâghoz nincs hozzâtenni valôm.
Nam ônként vâllaltam. Bilincsben vittek oda. Nem kértem.
Szabadulâsom utân adtâk. Tîz év telt bele, amig bebizonyitot-
tam, hogy nem vagyok szovjet âllampolgâr, hanem magyar
âllampolgâr vagyok. Tiz évbe tellett, amig vissza tudtam térni
Magyarorszâgra és vissza tudtam témi Eurôpâba

Van-e szovjet ember?

Az elsô kérdés: van-e szovjet ember? Nagyon megoszlanak
a vélemények. Filôzôfusok, târsadalomkutatôk, kôzgazdâszok,



lelkipâsztorok nyilatkoztak a kérdésrôl — tâvolbôl. Konyvek,
konyvtârak jelennek meg rôla, s nem tudom, hogy a megâlla-
pitâsok helytâllôk-e. Szerintem a Szovjetuniô lakossâgânak
fele szovjet ember. A kettô kbzôtt nagy a kûlônbség. Én a kis
falum nézôpontjâbôl, a szibériai munkâstelep nézôpontjâbôl,
aboi nyolcezer ember és otven nemzetiség élt, ûgy prôbâlom
meghatârozni, ki a szovjet ember, hogy afcfa szov/ef profoZémâk
megoldâsât a szovjet rendszeren beliil lâtja: az szovjet em
ber. Aki sajàt târsadalmi, kultûràlis és erkôlcsi problémâit
a szovjet rendszer megdôntésével akarja elérni: az nem szovjet
ember. Az eurôpai ember. Az — Eurôpâbôl kitaszftott ember.
Jelenleg torzô. Negyedeurôpai, de eurôpai. S vissza fog ide jonni.

Abbôl a szibériai falubôl, ahol én Iaktam, nem is olyan
nehéz a tâjékozôdâs. Azokkal az emberekkel, akik ott éltek,
akkor ismerkedtem meg, amikor nagyon nehéz helyzetben
voltunk. Ok is, én is. Mert szabad szovjet polgârok voltunk.
Ami sokkal rosszabb, mintha rabok lettiink volna. Amig rabok
voltunk — mert ezeknek az embereknek hâromnegyed része
rab volt —, kônnyebb volt a sorsunk. Anyagilag is és szellemi-
leg is. Anyagilag megkaptuk a mindennapi fejadagokat, ami
biolôgiai alkatunk fenntartâsâhoz elég volt. Szellemiieg is, mert
a lâgerokban kimondtâk az igaz szôt. Kimondtâk, hogy Sztalin
gyilkos. Kimondtâk, hogy a szovjet rendszer megbukott. Mert
azok az emberek, akik 25, 50, 100, 200 éves biintetéssel a vâllu-
kon léptek a lâger fôruma elé, mâr nem hazudtak. Ok mâr
kimondtâk azt, ami a sziviikôn volt és ami igaz. Nekik nem
kel'ett semmitôl sem félniiik tôbbé. Azok az emberek, akikkel

szabadon éltem egjditt, osztoztak az én nehéz sorsomban.
Osztoztak a naphosszat tartô kenyérért-sorakozâsban, a haj-
léktalansâgban, a pénztelenségben, a nincstelenségben. És osz
toztak a félelemben, amely megbénitotta a szovjet ember
nyelvét, râfekiidt a szivére és gondolatâra. Sztalin idejében
félt attôl, amin a tôbbiek keresztûl mentek. Ezeknek az embe
reknek az igazmondâsât nehéz elnyerni. Mert az ember nagyon
kônnyen hazudik. Hazudik jô dolgâban. De amikor nagyon
rosszul megy a dolga és nagyon kôzel van a vég, vagy pedig
olyan kôriilmények adôdnak életében, amelyek kôzûl, azt hiszi,
mâr nincs kiût, akkor elmondja az igazat.



Az én tanulmânyom és statisztikdm ilyen megnyilatkozâ-
sokbôl ered. Olyan embereket idézek, akik akkor olyan kôriil-
mények kbzbtt talâlkoztak velem, amikor mâr igazat monda-
nak. Amikor azt hittûk, mâr nincs tovâbb. Ki tehât a szovjet
ember és ki a szovjet âllampolgâr? Az oroszok: szovjet embe-
rek. A peremlakôk — kezdve Finnorszâgtôl lefelé a Szovjet
nyugati peremén, beleértve az ukrânokat is, tôbb mint szâz-
milliô ember, le a Kaukâzusig, a magyarok is, csehek is, lengye-
lek is kbztiik: nem szovjet emberek. Azok eurôpai emberek.

Mi a kûlonbség kbztiik?

Az orosz nép, ez a régi, nagymûltû nép, torténelmi vâkuum-
ba keriilt. Szovjet ember, mert nincs hovâ visszatérnie. Nincs
tbrténelmében olyan periôdus, aboi ùjra kezdheti az életét,
ahonnan elindulhatna és ùj rendszert alakithatna ki magânak.
Nem ismertem egyetlen szovjet embert, egyetlen oroszt, aki
vissza akama térni a cârokhoz. Ôtven év telt el. Nernzedékek
nôttek fel. És ûj igényekkel lépett fel az élet. Ezek az emberek
nem tudnak hova visszatémi. Egyszerûen nincs az a demokra-
tikus alap, az a parlamentâris pillanat az orosz torténelemben,
aboi megvetbetik lâbukat. Ha megfigyeljuk ûj kôltôiket, akiket
most Szibériâba szâmûznek, râjbviink, bogy azok mind szovjet
emberek. Egyetlenegy olyan vers sincs, amely a szovjet tten
szer megdbntését birdetné. Ezek az ûj kbltôk csak humânnm
mal és demokrâciâval akarjâk megdônteni a szovjet rendszert.
Szôval olyat akarnak, ami nem lebet, ami a szovjet diktatura
nak, ennek a kegyetlen valôsâgnak a legnagyobb ellenz®
Olyant akarnak, amit a szovjet rendszer nem engedhet meg>
amiért bbrtbnt kell adni és amiért meg is adjâk azt.

A peremnépek és a semlegesek

Amâsik rész, a nem szovjet emberek, a peremvi'̂ ^^^ '̂
az eurôpaiak bsszesége, mas. Az ô torténelmi mûltjuk ^
bogy mindenbol akad egy kis rés, aboi megvetbetik
Ôk a szovjet rendszer megszûnése utân azonnal ûjra tn J
kezdeni életûket, mert visszamennek torténelmi, nemZ®^ '̂
bnâllôsâgukba, amit egy pillanatra sem adnak fel. N^tn ^



fel az ukrân, nem adjâk fel a baltikumiak. Nem adja fel egyik
nép sem, bârhol él is. Ha Szibériâban él szâmkivetésben, akkor
sem adja fel. Ez jelentkezett mâr a torténelemben 1956-ban,
amikor a magyar szabadsâgharc lângralobbant és jelentkezett
az idén is, amikor a csehek ûgyeskedtek. Nem azonos a két
mozgalom, de vannak kdzôs tényezôik.

A szovjet és a nem szovjet embereken kiviil van még egy
harmadik csoport is. Talân ùgy mondhatnâm: a seinlegesek
csoportja. J6 néhâny milliôt képviselnek a Szovjetunién belûl.
A déli âzsiai âllamok, az iizbégek, kazakok, tûrkmenek tbme-
gileg is, tôrténelmileg is nagy népek. Ot-hatezer éves torténe-
lemmel rendeikeznek és szovjet kôztârsasâgok. Kiilonôsnek
tûnik, hogy semlegesek. Talân azzal tudnâm ezt indokolni,
hogy izlàm népek. A szovjet az iziâmmal kezdettôl fogva kûlon-
leges môdon bânt. Nem mert belekotni. És most sem kôt bele.
Az izlâm népek sok olyan kivâltsâgot élveztek a szovjet rend-
szerben, mindjârt az elejétôl kezdve, amilyeneket a tobbiek
sohasem kaptak meg. Ezeket a népeket tervszerûen, pontos
menetrend szerint szeliditette meg a szovjet. 1962-ben, mint
a budapesti Orszâg-Vilâg kikûldott munkatârsa jârtam végig
ezeket az orszâgokat és akkor lâttam, hogy ezek a népek a
szovjetben sok minden olyant kaptak, amirôl hatezeréves tor-
ténelmûkben âlmodtak. Példâul a vizet. Az Amudarja vizét
végigvezették a Karakum-sivatagon és hâromezer kilométeren
a terméketlen, rettenetes futôhomokban ûj folyô szliletett.
Megvalôsult egy âlom, egy tôrténelmi âlom, amelyet ezek a
népek értékelnek.

Târgyilagosan

A szovjet ember természete szerint nem politikus. Nem
érdekli, ami kôriilôtte és vele torténik. Ez elsôsorban az oroszul

beszélô szovjet emberre vonatkozik. Az orosz ugyanis évszâza-
dok ôta érzi, tudja, hogy nem volt torténelmének egyetlen
olyan napja sem, amelyiken ne talâlkozott volna az erôszakkal.
Ez a tudat rânehezedett. Meggyôzôdésévé vâlt, hogy az erôszak
ellen harcolni lehetetlen. Ebben a meggyôzôdésben nôtt fel
ez a nép és ezt a meggyôzôdését viszi tovâbb. Ha elolvassuk



Dosztojevszkijt, akkor râjôviink, hogy annak figurai ma is
élnek. És pontosan olyanok, mint Dosztojevszkij idejében, vagy
évszâzadokkal elôtte voltak. Az orosz népet a kommunizmus
alig-alig karcolta meg. Ugyanazok a régi, évszâzados tényezôk
viszik tovâbb ma is, mint amelyek a cârok uralkodâsa idején:
a félelem, a nemtôrôdômség és az a hit, hogy az erôszak min-
denkinél erôsebb és az ellen semmit sem lehet tenni. Olyan
komoly tényezôk ezek, hogy szâmoini kell veliik, fôként amikor
a Szovjetuniô ôsszeomlâsârôl beszéliink. Mert a Szovjetuniô
ôsszeomolhatik és ôssze is omlik. Az 1956-os magyar forradalom
és azidei cseh vâlsâg utân a tôbbi kôvetkezik. És eljôn az idô,
amikor a peremnépek ûjra vissza akarnak térni salât tôrté-
nelmi mûltjukba és nemzeti életiikbe. A sajât ûtjaikon akar-
jâk folytatni azt az életet, ami most 20—50 évre megszakadt.
Eurôpai alapon akamak élni.

Hirdetem, hogy a Szovjetrmiô megkôzelitôleg sem olyan
erôs, mint ahogy itt ebben a szép, nagy, gazdag orszâgban
hiszik. Mint ahogy azt a sajtonak egy része hamisan felfûjta
és ûgy tiinteti fel, mintha vele nem birna a vilâg. Ez nem
felel meg a valôsâgnak. Én 15 évig dolgoztam velûk és tudom,
hogy mennyi a csalâs, mennyi az amitâs abbol a rendszerbdl.
Tudom, mert mint munkavezetô, mint mémok, mint ùtépitési
fômémôk, magam is csaltam, magam is hazudtam es magam
is irtam a hamis jegyzôkônj^et tômegével. Ugyanûgy,
a tôbbi, hogy prémiumot kapjak, s hogy mint a tôbbinek, ne-
kem is tôbb fizetésem legyen. És ezek a hamis adatok mentek
tovâbb. Ezekbôl épûlt fel az a hatalmas paplr-Szovjetunio,
amelyet az innen Moszkvâba akkreditâlt ûjsâgirôk fenntartâs
nélkûl elfogadnak. Nem veszik maguknak azt a fâradsâgot
Moszkvâban, hogy megkérdezzék, igaz-e ez vagy az, P®
nekik joguk vohia hozzâ. Ok egyszeruen tovâbbadjâk,
készen kapnak és ebbôl alakul ki az amerikai kozvélerneny
és ebbôl hiszik az emberek azt, hogy Amerika nem tud nemet
mondani, amikor arra szûkség volna. Pedig ez a "nem"
olyan nagy dolog. 1956-ban ki kellett volna mondani az
"no"-t.

Nem diplomâciai iratokra, feljegyzésekre, nem a tno
tanâban kôzzétett titkos utasitâsokra hivatkozom, ban



egyszerû szovjet katonâkra. Azokra a szovjet katonâkra, akik
1956-ban Magyarorszâgon jârtak, s amikor leszereltek és
visszatértek Szibériâba, velem egyiitt dolgoztak. Ezek mondtâk
el, hogy alakulataik mâr 1956. oktàber 23-ân parancsot kaptak:
amennyiben amerikai katonâk jelennek meg Magyarorszâgon,
velûk szemben a harcot felvenni nem szabad. Ezeknek a szov

jet fiùknak, volt munkâs-târsaimnak, én jobban hiszek, mint
az itteni diplomâciai irodalomnak. Ezek a szovjet emberek
nem hazudtak. A vilâg elmulasztott egy pillanatot. Elmulasz-
totta azt a pillanatot, amikor atombomba bevetése nélkiil,-
âgyûlôvés nélkûl megfordulhatott voina a tbrténelem. Amikor
megmenthettek voIna egy orszâgot és utâna a tbbbit abbôl
a vilâgbol, amelyikben semmi keresnivalôjuk nincs és ame-
lyikben nem akarnak élni. Kiszabadi'thattâk voIna ôket a Szov-
jetuniôbôl. Elmulasztottak egy pillanatot, amely nagyon drâga
lett. Nagyon drâga mâr eddig, mert Amerika vérével fizet érte
Vietnamban, ahol Amerika fiai halnak érte és nagyon drâga
lesz még a jôvôben, ha ez a "no" Eurôpâban most sem hang-
zik el.

Ez az orszâg fél

Nem akarok politizâlni. Csak a szovjet emberrel kapcsolat-
ban vetettem fel az elôbbi kérdéseket. Ugyancsak ezzel kap-
csolatosan kell felvetnem azt a kérdést is, hogyan lâtjâk Eurô
pâban ezt a vilâgot? Nagyon rosszul lâtjâk. Eurôpâban meg-
vetik Amerikât. Megvetik azt az orszâgot, amelynek szâzadunk
tôrténelme — gazdagsâgânâl, szabadsâgânâl, adottsâgainâl, né-
pének tehetségénél fogva — sokkal kûlônb sorsot és magasabb-
rendû hivatâst szânt. Bocsânatot kérek, ez nem az én vélemé-

nyem. Én az amerikai népet ôszintén tisztelem, nagyon érté-
kelem. Nagyon értékelem, amit eddig tett és amit — hiszem —
ezutân is tesz. Bejârtam most mâr Kanadât és az Egyesûlt
Allamok nagy részét. Sok helyen beszéltem az angol râdiôk
mûsorâban és ezen az ûton talâlkoztam a mâsik Amerikâval is:
a dolgozôval, az otthonélô Amerikâval. Ez az orszâg fél. Lakôi
szabad emberek s majdnem ûgy félnek, mint mi a szovjet



rendszerben, vagy a Râkosi-rendszerben otthon féltiink. Talân
a magyarok nem. De az amerikaiak félnek. Valami tôrtént
ebben az orszâgban, ami megingatta ennek a népnek a hitét.
Az emberek félnek. Nemcsak a négertôl félnek, hanem attôl
a problémâtôl, ami a négerrel ôssze van kotve, a kommuniz-
mustôl. A hâziasszonyok megdôbbenve, naivul kcrdezték tôlem,
hogy mit gondolok, lesz-e itt kommunizmus. Nagyon goromba
voltam. Ebben a szabad orszâgban ugyanis még a vendég is
jogosult elmondani a maga véleményét. S én elmondtam. Az

•embereket kicsit megdôbbentette, hogy van egy mâsik vilâg
is. De még inkâbb megdôbbentette ôket az, hogy milyen az
a mâsik vilâg. Ezeket a jôlétben élô, fûrdômedencében, hârom
hâlôszobâban és Cadillac-ben gondolkozô embereket meg
dôbbentette, hogy van egy mâsik vilâg, ahol a grammok fonto-
sak. Nem az arany-grammok, hanem a kenyér-grammok. Ahol
milliôk éheznek és milliôk emberi szabadsâga nincs biztositva.
Elmondtam nekik, mi a kommunizmus és hogy mi lehet itt,
ha Eurôpâban nem mondjâk ki a "no"-t.

Sokan hivtak fel a nem-kommunistâk kôziil. De a kommu-

nistâk kôzûl is. Elmondtâk, hogy ôk Moszkvâban jârtak és
ott nem lâttâk azt, amirôl én beszélek. Ok csak szépet lâttak.
Erre én azt vâlaszoltam, ha rajtam mûlna, az amerikai alkot-
mânyba beiktatnék egy pontot, hogy elnôknek csak az vâlaszt-
hatô meg, aki legalâbb 5 esztendôt eltôltôtt a Szovjetuniôban.
Mert kônnyû itt kommunistânak lenni bârmelyik egyetemen,
bârmelyik gyârban és hirdetni az ideâlis kommunizmust. Na
gyon kônnyû. De akik ezt teszik, hirdessék azt is, amit a kom
munizmus a vilâg mâsik felében 50 év alatt eredményezett és
ami ellen Vietnamban harcolunk. Mert ezt a kommunizmust a

vietnami harcok idején sem mutatjâk meg. Azt olvasom, hogy
miért, ki ellen harcol az amerikai katona, ki ellen hullatja
vérét, miért kell neki ott elpusztulnia?' De arrôl soha semmit
sem imak, mit ârtott a vilâgnak az a rendszer, amely ellen
Amerika fegyvert fogott. S hogy Amerika tulajdonképpen tôr-
ténelmi hivatâsât teljesiti, mert erôs, mert egységes és mert
a tehetségeseknek és erôseknek kell megvédeniûk azt, amit
a szerencsétlen magyar nép és a szerencsétlen Eurôpa nem
tud megvédeni.



Amerika segitsége nélkiil

Pontosan abban az idôpontban jârtam végig az orszâgot,
amikor Amerika elnôkvàlasztâsra késziilt. Lâttam, hogy a ma-
gyarsâgot mennyire érdekelte, ki lesz az ùj elnok. Ez természe-
tes. Gondoljanak arra, hogy mindig olyan elnôkôt vâlasszanak,
aki hatârozottan kimondja azt a kemény nemet, amelyre
Eurôpa nagyon régen vâr és amely azt a nagy mumust, a fel-
fûjt Szovjetuniôt azonnal megâlh'tja. Higgyék el, hogy megâll.
Nam lesz hâborû, nera lesz atomhâborû. De ha a szovjet nem
kapja meg a "no"-t, megy tovâbb a maga ûtjân és elfoglalja
Eurôpât. És Eurôpa utân ideér.

Engedelmet kérek, hogy keményen beszéltem, de ha el-
olvassâk a kônyvemet, akkor râjônnek, hogy miért beszéltem
igy. Râjônnek, hogy minden eszkôzt megragadok, hogy a kom-
munizmus ellen harcoijak. Erre nem a bosszû visz, mert azzal
a 15 évemmel, amelyet a Szovjetuniôban végig szenvedtem, fel-
szâmoltam. Én azt ùgy tekintem, hogy Isten ajândéka volt,
Isten verése volt. Élmény-sorozat volt, amit mint Irô, feldol-
gozhatok. Odaât azonban nem irôk vannak. Odaât szâzmilliô
érzô, egyszerû ember van, akiknek az életét nem adja vissza
tôbbé az iras, nem adja vissza az a remény, hogy egyszer
talân elmondhatjâk szenvedéseik tôrténetét.

Bûcsùzôul szeretném figyelmiikbe ajânlani a Polgârt és
a Rabot, mert tipusok. Ti'pusok, akik végigjârjâk Szibériât és
a szovjet életét. Nyitott szemmel. Rajtuk keresztiil mondom
el azt, amit szeretnék és amit akarok. Hogy lesz-e visszhangja,
nem tudom. Kônyvemben nagyon levetkôztem. Meztelenre.
Azért, hogy elhiggyék azt, amit mondtam és elhiggyék, hogy
a tôbbi szovjet figura is igaz, akiket megszôlaltatok. Ezérl
tettem. Talân angolul is megjelenik ez a kônyv. Wass Albert
mâr tavaly felajânlotta, hogy kiadja. De én azt szeretném, ha
nem Wass Albert adnâ ki. Mert ez azt jelentené, hogy Ameri-
kâban ez a téma ûjra szalonképessé lett. A szabad vilâgban
meg lehet szôlaini a Szovjetuniô ellen is és el lehet mondani
azt, amit mâsok itt elhallgatnak, amirôl eddig szô volt és
amirôl a kônyvemben irok. És hogy Eurôpa Amerika segitsége
nélkiil a kommunizmus martaléka lesz.

☆ ☆ ☆
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Nâdas tTânos dr. tanâeskozâsi elnok hâlâs koszonetet mond Gâbor

Aron dr. rendkivûl érdekes elôadâsâért. Bejelcnti, liogy a liozzâszôlâ-
sokra és a vitâra a Talâlkozô harmadik napjân keriil .sor, majd a ta-
ndcskozâst berekeszti.
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A NYOLCADIK MAGYAR TALALKOZÔ

MASODIK NAPJA

— 1969. november 30. —

A nyoloadik Magyar Talâlkozô tanâeskozâsainak mâsodik napjât
1968. november 30-ân, szombaton délelôtt 9 ôrakor az Âllandô Titkârsâg
vezetôje, Nâdas Jânos dr. nyitja meg. tJdvozli a megjelenteket, ismer-
toti a nap munkatervét, majd felkéri Nt. Egyed Aladâr szkv. ev. tâ-
bori fôesperest, hogy lâssa el a tanâcskozâsi elnok tennivalôit.

Nt. Egyed Aladâr tanâcskozâsi elnôk szeretettel koszonti a meg
jelenteket, majd bemutatja és felkéri a serra kovetkezô Sirchicli Eâszlé

oloadôt, a 'Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya' elnokét, a

Trianonban elszakitott magyar terûletekkel kapesolatos tôrténeti tények
ôs emigrâeiés feladatok elsfi részének ismertetésére.

A TRIANONBAN ELCSATOLT MAGYAR TEROLETEKKEL

KAPCSOLATOS TÉNYEK ÉS EMIGRACIÔS FELADATOK

Sirchich Lâszlô:

MAGYAROK A CSEHSZLOVÂK KÔZTÂRSASÂGBAN
AZ ELSÔ BÉCSI DÔNTÉSTÔL A "KASSAI PROGRAMIG"

Immâron harminc esztendeje, hogy Belvederében a tria-
noni magyar—csehszlovâk per ûjabb âllomâsâhoz érkezett...
Amikor felidézziik 1938 ôszének a Dunatâj trianoni csôdtomege
feiszâmolâsât célzô torekvéseit, emlékezniink és emiékeztet-



nûnk kell a belvederei rendezést megelôzô néhâny olyan, ma
mâr tôrténelmi elôkôriilményre, amely a nyugati kozvélemény
elfogulatlan, sajnos kisebb szektora, de a gyorsan és konnyen
felejtôk felé is megfelelôen érzékelteti a nagyjâbôl néprajzi
alapon tôrtént rendezés vitathatatlan jogosultsâgât.

Ajôlismert beâllitâs, amely az elsô bécsi dôntést az akkori
konstellâciô meghatârozta eurôpai âltalânos fej Iodés fuggve-
nyének tekinti, konnyû és âtiâtszô alibi a magyar népet^ is
egyként megilletô ônrendelkezési jog gj'akorlati érvényesité-
sének megtagadâsâra.

1938 ôszének eseményeit a hûszesztendôs elôzmények nel-
kiil elemezni mâr onmagâban is elfogultsâgra, a magyar—cseh-
szlovâk viszonyt meghatârozô tényezôk ismeretének teljes hia-
nyâra vall.

Az imperialisztikus trianoni hatârmegvonâs kôvetkezme-
nyeként egyensùlyât vesztett térséget maradéktalanul ellenôrzo
Csehszlovâkiânak, a kisantant inspirâlô és vezetô hatalrnânak
machiavellisztikus kovâcsai a huszas években elhangzô nyil^t"
kozatokkal nemcsak koncepciôhiânyrôl, de az âltaluk fel-
idézett kozép-eurôpai vâkuum kovetkezményeként, teljes bi-
zonytalansâgukrôl is tanûsâgot tettek. Akkor még élénken
emlékeztek, miként szuletett meg a trianoni hatâr .. •

Az 1919. âprilis 7-én Prâgâban târgyalô Smuts tâbornok
felé Masaryk hajlandônak mutatkozott a szi'nmagyar Csallôkoz
visszaadâsâra. Pâlyi Edének adott interjûjâban még tovâbb
ment: "... a tûlnyomôan magyarlakta teriiletek visszaadâsârôl
igenis lehet târgyalni, de természetesen csak
tételek mellett..."

Dokumentâciôs jellegû Masaryk Tamâs 1927. oktôber 28-ân
tett nyilatkozata: "... sohasem titkoltam, hogy a békeegy^^^f'
nyek és kuWnosen Eurôpa ûj felosztàsânak mûve nem min-
den részletében tôkéletes. Bizonyos korrektûra
lehet târgyalni..

Megszôlal Tusar volt bécsi csehszlovâk kovet is, aki
dinger szenâtor elôtt îgy nyilatkozott meg- "Kisebb âlio-m.-
terulet kétségkivul értékesebb lett volna. A magyarok mi^^jf
idegen test lesznek az dllamban ... a magyar teriiletek. arinexià-
ja kedvezôtlenné teszi viszonyunkat Magyarorszâghoz,



dig Csehszlovâkidra nézve, gazdasâgi szempontbôl is, nagy-
jelentôségu. Idejében jôvâ kell tenni azt, ami tûlsdgosan jôl
sikeriilt... a tdrgyalds folyamdn a magyarlakta teruletekrôl
valô lemondds értékes kompenzdciôk tdrgya lehet. Ônkéntes
reviziôja egy tévesen megdllapitott helyzetnek."

1921. mârcius 14-én és 15-én Benes a Harrachok bruck—

kirâlyhidai kastélyâban Teleki Pdl magyar miniszterelnôkkel
és Gratz Gusztdv kiilûgyminiszterrel talâlkozott. A târgyalà-
sok sorân Benes bizonyos teriileti reviziôra is tett javaslatot.
Egyidejûleg kijelentette, hogy a nagyszâmû magyar kisebbség
Csehszlovâkia szâmâra nem kellemes ... "Én nem is kôvetel-
tem volna annyit sajdt jôszdntambàl, de nekem is szdmolnom
kellett a szélsôséges elemekkel..."

Trianon haszonélvezôi, îme, maguk sem tartottâk végle-
gesnek a békeparanccsal megvont hatârt... A megkérdezése
nélkûl, akarata ellenére elszakitott felvidéki magyar milliô
pedig, Trianon elôestéjén, 1920. jûnius 2-ân, bâtor képviselô-
jén, a késôbb kiutasitott Kôrmendi-Ëkes Lajoson keresztiil
nyilatkoztatta ki, hogy csak azért vesz részt az ûj âllamalakulat
parlamenti iilésén, mert "ez ûton véli biztosithatni a lehetôsé-
get arra, hogy a vele elkôvetett példdtlanul sûlyos nemzetkôzi
igazsdgtalansdgoknak, a kôzjogi és magdnjogi jogfosztdsoknak
ellene alkalmazott rendszerével szemben tiltakozô szavdt mesz-
szehangzôan felemelhesse ..." Hangsùlyozta a nyilatkozat, hogy
a felvidéki magyarsâgot megkérdezése nélkiil csatoltâk a Cseh-
szlovâk kdztârsasâghoz, majd ezekkel a drâmai szavakkal
fejezôdik be: "Ônrendelkezési jogunkat soha és semmiképpen
fel nem adjuk, azt fenntartjuk és kdveteljuk!"

Igy kezdôdôtt... S folytatôdott Szent-Ivdny Jôzsef 1920.
szeptember 24-én mondott kôltségvetési beszédének alapvetô
megâllapîtâsâval: "... a felvidéki magyarsdg soha sem fogja
elismerni, hogy Csonkamagyarorszdg nemzetgyûlése egyediil
jogosult volt a ratifikdldsra... Mi ehhez a békéhez semmikor
sem adtuk hozzdjdruldsunkat és sohasem fogunk sorsunk inté-
zésérôl lemondani."

A felvidéki "Egyesùlt Magyar Part" 1938 ôszén elhangzô
deklarâciôja ebben a szellemben, a felvidéki magyarsâg hûsz
esztendôs lelki magatartâsânak hû tolmâcsaként jelenti be.



hogy ragaszkodik népi ônrendelkezési jogàhoz és maga veszi
kezébe sorsànak intézését. Ez a kiâltvâny Belvederét jôval
megelôzve, a felvidéki magyarsdg megmàsithatatlan akaratâ-
nak ma màr tbrténelmi dokumentuma.

A dunai népek szolidaritâsa ellen elkovetett csehszlovâk
bûnok 1938 ôszén bosszultâk meg magukat. A szétesô kôz-
târsasâg szlovâksâgânak nagy tôbbsége azelôtt sem tette ma-
gâévâ Benes Edvard ûgynevezett "csehszlovâk âllam- és nemzet-
koncepciôjât", s nem mutatott hajlandôsâgot a "kdzbs âllami
patriotizmus" elfogadâsâra. Az akkori csehszlovâk kormâny
valôsâgérzék-hiânya és szovjetorosz illuziéi, konok elfogultsâga
kôvetkezményeként eredménytelen Runciman-missziô, az elsô
kôztârsasâg tôbbi, ûgynevezett "nem âllamalkotô" nemzetiségi
kisebbségeinek elkeseredése, rohamosan novekvô nyugtalan-
sâga olyan vâlsâgos eurôpai légkôrt alakitott ki, amelyet csak
a szeptember 28-i muncheni négyhatalmi egyezmény oldhatott
fel. Az alapjaiban megvâltozott konstellâciôban lâttâk a szlovâ-
kok elérkezettnek az idôt, hogy gyôkeres reviziô alâ vegyék
ôk is az autonémiât igérô pittsburghi szerzôdéssel, a tûrôc-
szentmârtoni deklarâciô be nem tartott titkos klauzâjâvah
a "vacuum iuris" elméletre Tuka-perrel felelô, sûlyosan meg-
terhelt cseh—szlovâk viszonyt.

A szlovâk néppârt âltal Zsolnâra osszehivott pârtkdzi
értekezleten kombinâciôkban nem volt hiâ Voltak,
a teljes elszakadâsra gondoltak, komoly pâîia volt a le»'
gyel—szlovâk egyesulésnek, de a magyar—szlovâk unio go"'
dolatânak is. Erre nézve Kânya Kâlmân kuluHvminiszter szep
tember 27-i 5993/106 szâmû Hôry Andrâs ^arsôi kôvethez
mtézett szâmjeltâvirata érdekes dokumentum

". Tiso anapokban hârom pontban fo'̂ ialta ôssze kivf
sagatt Magyarorszaghoz valo csatlakozàsuk esetére Ezek: !•)
Kozponti hivatal végrehajtô hatalommal Szlnvpnszkô k^zig'̂ ^;
gatdsdt illetôen és a szlovâk nyelv hivnt^i , * 7 )
m o.s^g,yûlésfle ,or,ényHoz6
ben, voilas- es kozoktatasugyekben e'<r c^etP^'
lyi ûgyekben. 3.) Kôltségvetési kvdta!"

"Tisôval kôzôltuk, hogy kivânsâeait , ^it
nyugvâssal vett tudomâsul..Végulis, a tôbbségfhâtârozattal
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létrejôvô oktôber 6-i zsolnai manifesztum deklarâlta Szlovâkia
autonômiâjât.

A miincheni négyhatalmi egyezmény 2. sz. fiiggeléke alap-
jân ("a négy nagyhatalom kormânyfôi kijelentik, hogy ameny-
nyiben a Csehszlovâkiâban élô lengyel és magyar kisebbségek
problémàjât az érdekelt kormànyok hârom hônapon belûl
egyezség ûtjân nem rendeznék, a kérdést a ma ôsszeult négy
nagyhatalom kormânyfôi ûjabb értekezleten tanulmâny tdr-
gyâvâ fogjàk tenni.") 1938. oktôber 9-én, Komâromban végre
megindulô târgyalâsokon az ùj "kôtôjeles" âllamjogi helyzet-
nek megfelelôen, a szlovâk Msgr. Tiso vezette Cseh-Szlovâkia
delegâciôjât. Az elsô napon még kedvezô légkôrben indultak
meg a târgyalâsok, a cseh-szlovâk delegâciô beleegyezett Ipoly-
sâg és Sâtoraljaùjhely-kisâllomâs "jôszândékot" jelképezô ât-
adâsâba. Mâsnap mâr nyilvânvalôvâ vâlt, hogy a Kdnya és Te-
leki vezette Andorka Rudolf vk. ezredes, katonai szakértô be-
vonâsâval târgyalô magyar kormânykiildôttségnek az 1910-es
népszâmlâlâs alapjân felvâzolt etnogrâflai hatârra vonatkozô
javaslata a cseh-szlovâkok merev ellenzésével talâlkozik. Tisôék
elôszôr csak a Csallôkôzt, majd ennek hâromszorosât, kb. 5400
négyzetkilométert, 350.000 lakossal, ajânlottak fel. A négy
napig tartô komâromi târgyalâsok, amelyekre a cseh-szlovâkok
bizonytalanul és felkésziiletlenûl, a magyar delegâciô viszont
bo anyaggal, s a Dimatâj akkor legkivâlôbb nemzetiségi szak-
értôjének, Teleki Pâlnak a szinek elrendezésével nemcsak a
nemzetiségi megoszlâst, de a népsûruséget is bemutatô, hires
nemzetiségi térképével felszerelten érkeztek, a cseh-szlovâk
klildôttség magatartâsa miatt, oktôber 13-ân megszakadtak.

Itt nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy a régebbi ki-
egyezési tôrekvések mindig a néprajzi, nemzetiségi szempon-
tokat vették kiindulâsi alapul. Igy az 1861-es szlovâk Mémoran
dum csak Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nôgrâd, Gômôr, Toma,
Abauj, Zemplén vârmegyék szlovdklakta részeit javasolta ûgy-
nevezett felsômagyarorszâgi szlovâk keriiletté alakitani. A ke-
riilet fôvârosâvâ akkor nem Pozsonyt, hanem Besztercebânyât
jelolte meg. Hogy a trianoni hatâr messze meghaladta a szlovâk
aspirâciôkat is, utalunk Hodzsa Mildnnak 1918 ôszén a demar-
kâciôs vonal megvonâsât illetô, Budapesten folytatott târgya-



1lâsaira. Hodzsa a néprajzi elv alapjân akart megàllapodâsra
jutni. Akkor is Benes kôzbelépése âllitotta le a tovâbbi târ-
gyalâsokat.

Komàromot hosszas diplomâciai tevékenység kovette. Hang-
sûlyt érdemel, hogy az akkori magyar kormâny — elfogulatlan
nyugati megfigyelôk, îgy Macartney szerint is — feltétlenul
négyhatalmi dôntés târgyâvâ kivânta tenni a magyar—szlovâk
vitât. A magyar kulugyminisztérium ezt az ôhajât nemcsak
Pârizs felé, de London irânyâban még nagyobb nyomatékkal
ismételte meg. A magyar âllamfô Neville Chaniberîainhez inté-
zett levele a kevéssé ismert, de dontô dokumentum az akkon
messzenézô magyar koncepciôkat illetden. Horthy kormânyzâ
levelére Chamberlain — tobbek kozott — îgy vâlaszolt: " . • •
az ôszinte ôhajunk, hogy ez alkalommal elérhetô legyen egv
jôakarat sugallta s minden érdekelt fél jogàn és érdekein
alapulô egyezmény, amely enyhiti a nemzetiségi sérelmekot • • •
lord Halifax oktôber 24-én, Edinburgh-ben tartott beszédében
kijelentette, ôfelsége konnànya elismeri, hogy Magyarorszâg-
nak jogos kôveielései vannak, s reméli, hogy békés târgyàldsok
ùtjân lesznek klelégitheiôk ..

Ahosszù vita sorân a magyar kormâny népszavazâs ùtjân
tôrténô dbntést ajânlott. Tisôék berlini ûtjâval, s az ùj kùlùgy-
miniszter, dr Chvalkovsky jô berlini kapcsolataival magânak
hâtvédet épîtô cseh-szlovâk polilika szorgalrnazta a long^ly'
hatalmak dônlôbirdskodâsât.

Avégre 1938. november 2-ân Bécsben, a Belvedere palotâ-
ban ôsszeûlô német—olasz dontôbîrôsâg megâllapîtotta
gyar—szlovâk hatâr az elsô olyan rendezése a torténelern"^^'
amely —nagyjâbol —néprajzi elvek alapjân tortént. Az 1938-
december 15-én megejtett magyar népszâmJâlâs szerint a visz-
szatérô teriileten a lakossâg szâma 1,032.356 lélek volt. A Rddl
Emanuel kivâlâ cseh tudôs szerint ist) megbîzhatatlan cseb-
szlovâk népszâmiâlâsok 1930-as adatai szerint ezen a terùle-
ten mindôssze 27.7 szâzalék szlovâk élt. Az 1933 as korrekt

1) Dr. Emanuel Eâdl: "Der Kampf zwisehen Tsehecben
Deutschen." Helchenberg, 1928.



magyar statisztika viszont a visszacsatolt teriilet népességé-
nek csupân 11.9 szâzalékât talâlta szlovâknak. Legalâbb 80,000
magyar maradt szlovâk uralom alatt, a jelentôs szôrvânyok,
tovâbbâ Pozsony és a nyitrai ôsszefiiggô magyar nyelvsziget
magyarjai. Ez a magyar népcsoport, az 1945-ben elhurcolt, a
Szovjetuniôbôl halâlos betegen visszaszâllîtott, s a mirovi
bortônben elhunyt Esterhdzy Jânos vezetésével, mindenfelé
példâtmutato hûséggel és bâtorsâggal kûzdbtt jogaiért, fenn-
maradâsâért a Tiso—Tuka—Mach—Karmasini, német protek-
torâtus alatt âllô Szlovâkiâban.

A torténelmi igazsâg, de a célzatos beâllitâsok is meg-
ki'vânjâk annak hangsùlyozâsât, hogy Magyarorszâg a Pârizs-
kornyéki békeparancsok okozta krizises 1938 ôszén sem fe-
ledkezett meg reviziôs politikâjânak ama alapelvérôl, amely
ugyanazon hatalmaknak a kôzremûkodésével ôhajtotta elérni
a trianoni szerzôdés felûlvizsgâlatât, amelyek ezt a végzetes
kdzép-dunai "rendezést" létrehoztâk. Ha mâsként tortént,
egyâltalân nem az akkori magyar vezetésen mûlott... Az oly
ritkân tapasztalhatô, de a nemzetkozi életben elengedhetetlen
târgyilagossâg rovâsâra menne annak a — késôbbi hideg ma
gyar—szlovâk viszonyt jelentôs mértékben meghatârozô — kô-
riilménynek elhallgatâsa is, hogy Bécsben Ciano olasz kiiliigy-
miniszter volt a jogos magyar kôveteléseket rokonszenwel
tâmogatô târgyalôfél, Ribbentrop inkâbb a szlovâk âllâspont
felé teendô engedmények irânyâban exponâlta magât.

A Kânya—Teleki képviselte tiszta és becsiiletes népszava-
zàst kérô magyar âllâspontot Belvederében ugyan nem hono-
râltâk, de a bécsi dôntést kôvetôen âltalânosan megnyilvânulô
magyar ôrôm, a bevonulô honvédcsapatok fogadtatâsânak ma
mâr torténelmi jelenetei, a magyar testvériség feledhetetlen
megnyilatkozâsai felértek egy népszavazâssal... !

Az 1938-as krizises esztendôben, az elsô Csehszlovâk kôz-
târsasâg huszadik jubileumi, egyben utolsô évében a nemzeti-
ségi kérdés volt az âllam legégetôbb problémâja... A cseh
szlovâk kormânyzat hiisz esztendôn ât hatârozottan tagadô
âllâspontot foglalt el az ûj âllam létét, jôvôjét meghatârozô
kérdéshalmazatban, nem vettek tudomâst a kôzép-eurôpai
térség nemzetiségi problémâinak bonyolult, kiilônleges termé-



szetérôl. Masaryk és Benes az elôzôleg éppen âltaluk sûlyosan
elmarasztalt nemzetâllam koncepciôjât igyekeztek megvalôsi-
tani, de a hirhedt benesi illûziô, a nemzetiségekre kényszeri-
tett "âllami patriotizmus" éppûgy csôdbe jutott, mint a mâr
jôlismert "cseh-szlovâk legenda" imperialisztikus, Kozép-Eurô-
pa aliénés célkitûzései.

A mozaikâllam alapvetô szerkezeti hibâi, térségidegen, sot
ellenes ônként vâllalt szerepe csak a bukâshoz vezethettek ...
A felelôsséget mindazért, ami a csehszlovâkizmussal és jelen-
tôs mértékben miattuk Eurôpâval tôrtént, mâsokra hâritot-
tâk... Mâr 1945 elôtt vilâgossâ vâlt, hogy semmit sem okultak.
A benesi machiavellizmus a szovjet seregek protektorâtusa
alatt 1945 utân iilte diadaltorât Kbzép-Eurôpa siralomvôlgyé-
ben.

A prâgai Czemin illetve Hradsin palotâktôl Londonon és
Moszkvân ât hosszû, de gôrongytelen volt az ùt Kassâig...
A mâsodik csehszlovâk emigrâcié politikai vonalvezetése fe-
lettébb rugalmas... "Ha segttség nélkiil maradunk a német
fenyegetéssel szemben, akkor majd meglepjUk a vilâgot Berlin
irânti alâzatunk hatârt nem ismerôs lehetôségeivel mondja
Pârizsban, az orkân elôtti szélcsendben, mâr 1936 oktoberé-
ben, Hitler bizalmasaival, dr Haushoferrel és Trautmannsdorf
grôffal târgyalô Benes elnôk.2) Néhâny esztendô mûltân azon-
banmârtiszta, jôvôbemutatô a csehszlovâk képlet: "Oroszorszâg
célja Csehszlovâkia feîszabadîtâsa. Oroszorszâg a legerôsebb
szlâv testvér, igy is kell reâ tekinteni. Oroszorszâg forrâsa an-
nak a demokrdciânak, amire a mi népunk vâr", irja Benes
a csikâgoi Ludovy Dennik-ben (1939. âprilis 21-én).

A benesi klikk anyagi szempontbôl hatârozottan kedvezô
koriilmények kozôtt indftotta meg londoni széleskôrû tevé-
kenységét. Mûkodésiiket jelentôs mértékben megkônnyîti az
addig zârolt csehszlovâk vagyon feîszabadîtâsa. Az elsô kôz-
târsasâg diplomâciai karânak tùlnyomô tôbbsége, mâr anyagi
fiiggôsége miatt is, Benes és kôzvetlen munkatârs'ai, dr. Ripk'̂

2) Carlo Sforza: "The Totalitarian War and. After" London, 1942.



és Strânsky môgé âll. Az egykori miniszterelnôk, még a Mo-
narchia politikai iskolâjân nevelôdôtt Milan Hodzsa korân
sûlyos ellentétbe keriil a benesi egykéz-politikâval. Fôként
Benes és kôzvetlen kbrnyezete Janus-arcù nemzetiségi politi-
kâjânak kôvetkezményeként. A szociâldemokrata Bechyne és
Necas kedvetlenul asszisztâlnak. Az emigrâns klikk nagy nye
resége az 1939 mârcius 19-i szôkés utân épségben Londonba
érkezô csehszlovâk tiszti csoport, az egykori csehszlovâk vezér-
kar titkos szolgâlatânak, a G-2 osztâlynak vezetôi, Benes fel-
tétlen hivei.

A politikai légkdr kezdetben korântsem kedvezô. A re-
publika ellenâllâs nélkuli, gyors bsszeomlâsa a sajnâlkozâsok
ellenére is azt a benyomâst keltette a nyugati politikai kôz-
véleményben, hogy mindaz, ami az elsô kôztârsasâggal tôrtént,
a belsô fenntartô erôk teljes hiânyânak és az elhibâzott poli-
tikânak a kovetkezménye. Az angol kormâny Kbzép-Eurôpa
jovô hatârait illetôen hatârozottan szabadkezet biztositott ma-
gânak. Churchill "Grand Alliance" c. nagy mûvének fiiggelé-
kében kozli a Foreign Office-nak 1941. mârcius 15-én kiadott
irânyelveit. Ezekben az alkotmânyos monarchia gondolatânak
tâmogatâsa mellett kôti le magât mindeniitt, ahol a népben
erre ôszinte hajlam mutatkozik. Kétségtelen, hogy ezzel az
elmefuttatâssal a sûlyos vâlsâgokkal kûzdô Kôzép-Eurôpâra
gondolt. Benes maga is bevallotta, hogy mâsodik emigrâciôs
ugykodését hûvbs, tartôzkodô légkorben kezdte meg. A London-
ban székelô csehszlovâk kormânytanâcs 1944. februâr 3-i ûlé-
sén jelentette ki: "Az eurôpai hâborû kitôrése utân az Egye-
suit Allamok bizonyas tartôzkodâst tanûsitott irdnyunkban."
Ezért mindenenekelôtt el akarta oszlatni az angolszâsz koz-
vélemény bizalmatlansâgât. Elôbb mint csikâgôi egyetemi ta-
nâr, majd hosszû londoni tartôzkodâsa alatt és mâsodik ame-
rikai ûtja sorân minden alkalmat felhasznâlt, hogy az erôsen
ellanyhult érdeklôdést és rokonszenvet ùjbôl felkeltse. Nemzet-
kbzi hangulatokhoz oly kbnnyedén alkalmazkodô képességével
maga is elismerte az elsô vilâghâborût zârô békeszerzôdések
hibâit. De soha, sehol, egy szôval, utalâssal sem vâllalta, hogy
Csehszlovâkia is osztozik a felelôsségben. Mâsodik amerikai
kôrûtja sorân, 1943-ban, lâtvân a németellenes hangulat foko-



zodâsât, mâr nyiltan hibâztatja az Egyesûlt Allamok kormâ-
nyât, hogy nem garantâlta és ratifikâlta a Pârizs-komyéki
szerzôdéseket. Elmarasztalja a nyugati hatalmakat, hogy izo-
lâltâk a Szovjetuniôt. Elôadâsaiban az elsô Csehszlovâkia
Eurôpa mintademokrâciâja. Nem szerkezeti, belsô hibâinak
és térségellenes politikâjânak, hanem a szomszédnépek ônzé-
sének és gyûldletének, nemkiilonben a nyugati hatalmak téve-
déseinek és mulasztâsainak âldozata. Benes szerint a nyugati
hatalmaknak nem volt bâtorsâguk âldozatokat hozni a de-
mokrâcia eszményeiért. Csupân Csehszlovâkia tett ember-
feletti erôfeszftéseket és hozott hôsi âldozatokat .. . "Erôfeszt-
téseinket nem értették meg eléggé abban az idôben..." — jelenti
ki Chicagoban—"de azok igazoljdk, hogy politikànk helyes volt,
ônzetlen és eurôpai..Ezek Nyugat felé a humanista-demok-
rata pôzâban tetszelgô Benes szôlamai. Mogottiik bûvik meg
a mâsik, igazi Benes, aki a régi, szivôs céltudatossâggal késziil
hatalmi vâgyainak elérésére. A Council for Foreign Relations
déleldtti iilésén a kisâllamok ôntelt és kâros nacionalizmusa

ellen foglal âllâst, ugyanaznap este viszont, a dr. Papanek tisz-
teletére adott vacsorân, honfitârsainak a mâsik, igazi Benes
beszélt, kijelentvén, hogy a nagy hâborû utân kizârôlag csak
a cseheknek és szlovâkoknak lesz beleszôlâsuk Csehszlovâkia
ùj arculatânak, âllamrendjének kialakitâsâba.

Amtg Benes az Egyesiilt Âllamokban ébreszti és gyûjti
a rokonszenvet, dr. Hubert Ripka, a "jogfolytonossâgot" hang-
sûlyozô csehszlovâk exilkormâny politikâjânak âllandô londoni
irânyitôja, az angol kozvéleményt igyekszik "megdolgozni" ...
Természetesen az akkori brit kbzép-eurôpai koncepciôhoz al-
kalmazkodva. "Eurôpânak a szabad nemzetek ônkéntes fede-
ràciôjàban kell egyesulnie... magàban foglalva egy belsô
forradalom tiizében ûjjâszuletô Németorszâgot." Ûj csehszlo
vâk "Dunapolitikât" sugall... "A csehszlovâk nemzet àlapvetô
tôrekvése, hogy Masaryk koncepciôjâhoz hiven, létrehozza a
dunai népek federâciôjât, amely természetesen Magyarorszâgot
is magâbafoglalja. A dunai federâciô dôntôen nôvelné a kis-
nemzetek biztonsâgât és fuggetlenségét. Megvédené ôket a
szomszédos nagyhatalmak beavatkozâsi tbrekvései és nyomàsa
ellen..



Sziikséges, hogy hivatkozzunk az egykori megâllapitâsokra.
Részint, hogy râmutassunk azok motîvumaira, részint kiemelni
ôhajtvân a nagy fôldrengés alatt kifelé hangoztatott elvek és
a hirhedt 45-os "kassai program" gyakorlata kôzotti elképesztô
kûlonbségeket. A cseh nép téridegen volt, csak a szlovâkok
révén keriilt kapcsolatba a Duna-vôlggyel. A Ripka âltal oly
megkésve és megtévesztôen bedobott "Dunafederâciô" helyett,
Benesék a kisantantot kovâcsoltâk ôssze kimondottan a magyar
nép ellen. Masaryk és Benes nem tanultak a Duna-tâji népek
ôsszefogâsa elsô, nagy apostolânak Kossuth Lajosnak bô ta-
pasztalataibôl. Semmit sem okultak a Turini Remetének a Du-
na-vôlgy népeihez intézett intelmeibôl. A ripkai szôlam tehât,
éppûgy a tudatos megtévesztést szolgâlja Londonban, mint
Benes egyidejû demokrata, humanista szônoklatai az Egyesûlt
Âllamokban.

Benes, bâr londoni exilkormânyânak volt mâr német
nemzetiségû kommunista tagja, mindig makacsul kitért az elôl,
hogy Wenzeî Jakschot, a szudétanémet szociâldemokrata part
emigrâlt vezetôjét és csoportjât befogadja a kormânyba. S bâr
1939-ben Jaksch elôtt azt a kijelentést tette, hogy "hajlamos
a svâjci mintâjû megoldâsra, mert kdzpontositott âllamforma
mellett a szudétanémet kérdés nem oldhatô meg", 1942-ben
mâr — manchesteri beszédében — ôvatosan és elkodositve
embertelen tervével, a kisebbségi kérdésnek az érdekelt lakos-
sâg kiûzése ùtjân torténô "megoldâsâval" foglalkozik. "Nem
zârhatjuk ki teljesen a népesség-dttelepltés lehetôségét, mint
eszkôzt az âllandô béke megteremtésére." Ettôl kezdve minden
beszédében megpenditi ezt a gondolatot a hâborù utâni ùj,
demokratikus Eurôpa felépi'tését célzô terveinek zârôkôvetkez-
tétéseként. Nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy még Kârolyi
Mihâly elôl is elzârkôzik. A hâborù elején még a federâciôs
megoldâs elônyeirôl beszél Kârolyi elôtt, "a hâborù vége felé
megvâltoztatta véleményét, bâr ezt nyiltan nem ismerte be,
azzal véve elejét minden diszkussziônak, hogy korai lenne rész-
letekbe bocsâtkozni... kijelentette, hogy egy homogén szlâv
âllamot kell alakitani, a nem-szlâv népesség, a németek és
magyarok kiûzése mellett foglalt âllâst... Moszkva âltal bâto-
ritott szlâv sovinizmusa gyôzôtt" irja Kârolyi Mihâly emlék-



irataiban.3) A mâsodik vilâghâborû alatti emigrâciô politikai
vilâgâban kétségtelenûl Wenczel Jaksch fogta fel telj es mérték-
ben, mi rejtôzik Benes és târsai, Ripka, Fierlinger, Strânsky,
a szlovâk nemzeti kommtmista Vlado Clementis szândékai

mélyén. Elôre lâtta, idejében figyelmeztette Edent, hogy a cseh-
szlovâk exilkormâny politikâjânak és propagandâjânak csak
egy példa nélkûl âllô "massacre" lehet a kôvetkezménye.

Mig Benesék a nyugati vïlâgban ugykddnek, Zdenek Fier
linger sem tétlen Moszkvâban. Régi, sokâig titkolt érzelmeihez
hiven, mâr épiti a Kremlin és Benesék testvériesûlésének ût-
jât. Ennek elsô âllomâsa az 1941. jûlius 18-ân Londonban,
Benes és Ivan Maisky szovjet nagykovet parafâlta elôzetes
egyezmény. Ezt koveti az egész kârpâti térség sorsât eldontô,
elsôsorban a magyarsâgra végzetes, 1943. december 12-én
kotott szovjet—csehszlovâk szerzôdés. "Emelem poharam vala-
mennyi ûj szldv udvére. Hangsûlyozom, az dssz-szldvsâgra ..
hangzik Sztalin pohârkoszdntôje a Kremlinben. "A mdsodik
vilâghâborû utân a szlâvsâg fejlôdésének ûj szakasza kezdô-
dik ..vâlaszol Benes. Csatlakozôan, Benes és Klement Gott-
wald cseh kommtmista vezér iinnepélyes kézfogâsa az ellen-
âllâsnélkûli, vértelen kommunista hatalomâtvételnek, a "jég-
tôrô" 1948-as februâmak nyitânya. Az 1945 mârciusâban
Moszkvâba telepûlô csehszlovâk exilkormâny a szovjet had-
sereg âmyékâban lép a "felszabaditott csehszlovâk haza" terii-
letére. Érvénybe lépett moszkvai egyezmény, s a felszaba-
ditâs kormânyâban" Gottwaldéka kulcsminisztériumokat szâll-
tâk meg.

Râkôczi fejedelem és északkelet ^<igyarsdgdnak ôsi vdro-
sâban, Kassân hirdették meg a^t a "kormdnyprogramot",
amely az 1945-tôl 1949-ig tartô korszakot, ezeket a végzetes
éveket meghatârozta, s a Felvidék ™agyarsâgânak szâmâra
addig elképzelhetetlen megalâzâsok, uldozések és jogfosztâsok
sorozatât hozta. A moszkvai szovjet csehszlovâk szerzôdést
ezzel, a mâr hirhedtté vâlt "kormânyprogrammal" realizâltâk.
A cél, most mâr nyiltan, a tôbbnernzetiségû âllamot — erô-
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szcikkal — nemzeti âllammâ âtalakitani. Eniiek érdekében
a szlovâk kommunistâk Vladimir Clementis, a "lakossâgcsere
egyezményt" Gyôngyôsi Jânossal, a pesti koalîciôs kormâny
kûlûgyérével megkotô késôbbi kiilugyminiszter, a jelenlegi
âtalakulâsnâl dôntô szerepet jâtszô Gustav Husak, Vilo Siroky,
Daniel Okdli, Laco Novomesky, s a csatlakozô polgâri kol-
laborânsok vették keziikbe a "magyar kérdés" megoldâsât. Ki-
emelendô, hogy Prâga és a szlovâk kommunistâk és kollabo-
rânsok kôzôtt a felvidéki magyarsâg kezelését illetôen teljes
osszhang uraikodott.

Megkezdôddtt a magyar nép elleni konyortelen hadjârat.
Ennek nyitânyaként Josef Lettrich imigyen nyilatkozott meg:
"Amennyiben a német és magyar kisebbségek problémâjâra
végleges megolddst nem tudnânk talâlni, balsejtelmekkel kel-
lene néznûnk a jôvô felé... célunk az, hogy ezeket a népeket
kdnyôrteleniil kiûzzuk fôldûnkrôl..

A mâsodik csehszlovâk kdztârsasâg nemzeti frontjdnak
kormânyprogramja a szlâv terjeszkedés rég megformâlt irâny-
elveit most Moszkva protektorâtusa alatt valôsitja meg. A
szomszédokhoz, igy elsôsorban a Magyarorszâghoz valô vi-
szonyt Is, a "szlâv vonal" hatârozza meg. A szlovâkiai magyar
sâg elleni gyûlôlethadjârattal, s a jogfosztô dekrétumok âra-
datâval egyidejûleg harsan fel a végsô nagy cél, most mâr
nyilt summâzâsa: "A szlovdk Dél"... "Dél-Szlovdkia legyen
a szldvsdg erôs bdstydja"... harsogjâk az oblos plakâtok
a guzsbakotôtt, elnémitott, mindig magyarlakta Délen.

Miként elôdje, a negyvendtds csehszlovâkizmus is egyolda-
luan fogalmaz. Nemcsak erôszakkal akarja megvâltoztatni a ki-
mondottan nemzetiségi âllam strukturâjât, kiûzni, vagy min-
den eszkozzel elnemzetleniteni a nemzetiségeket, de megtar-
tani, sot ha lehet bôviteni a Trianonban a nemzeti kisebbsé-
gekkel egyûtt nekik ajdndékozott hatdrokat!

Az elsô vilâghâborû utâni csehszlovâk "érvek", némileg
môdositva, jelentôsen meggyarapodva ùjbôl jelentkeztek. Igy
a hatâr reviziôja Pozsony kdriil, a jugoszlâv—csehszlovâk

4) CAS, 1945. VI. 2.



korridor otlete, a Svobodné Noviny szerint pedig "rendezés
utân kiâlt Szlovâkia egész déli hatâra".5) A vidéki nagyétvâgyû
szlovâk lapok még tovâbb mennek. A hatârokat délre a Balato-
nig terjesztenék ki, azzal az indokolâssal, hogy Pribina herceg
ura volt egykcron e vidéknek. S mindez a tâmadô, nyersen
imperialista "revizionizmus" a demokrâcia nevében torténik...

Az eurôpai nemzeti kisebbségek tôrténetében mdig pél-
dâtlan totâlis jogfosztâs bevezetôje a mâsodik csehszlovâk
kôztârsasâg einokének 33/1945 szâmû dekrétuma, amely toU-
vonâssal fosztotta meg âllampolgârsâgâtôl az akkor mintegy
nyolcszâzezer magyart. Azzal a merôben szokatlan âllitâssal,
hogy ellenségei az ûjjâalakulô csehszlovâk âllamnak. Benes
elnok elsôsorban tudhatta, hogy az elsô vilâghâborût kôvetô
"békék" sorân, az akkori felvidéki magyar milliôt megkérde-
zés nélkiil, akarata ellenére kényszeritették az elsô republi-
kâba.

A dekrétumot alâirô Benes nyugati korokben, az egykori
genfi gyulekezetben nagyraértékelt rugalmassâgânak dôntô
bizonysâga eme hirhedt rendelet. Az elsô kôztârsasâg ugyanis
"nemzetiségi âllamként" szûletett meg. Benes az akkori kûl-
ugyminiszter "mâsodik Svâjcot" emlegetett, îgért Nyugat felé.
Sot, a Saint Germainben 1919. szeptember 10-én parafâlt
szerzôdésben a mâs nemzetiségû âllampolgâroknak kisebbségi
jogaik tiszceletbentartâsât l'gérte, sot garantâlta. Kôztârsasâgi
elnokké vâlasztâsakor pedig félreérthetetleniil jelentette ki,
hogy a republika minden polgârânak egyformân kivân âllam-
fôje lenni. 1945-ben, a nagy lehetôségek idején, Kôzép-Eurôpa
romjain jelenti ki, hogy "nem tudnak, nern akarnak a németek-
kel és magyarokkal egy âllamban élni.."i6)

A Szlovâk Nemzeti Tanâcs 1945. mâjus 15-én keltezett
dekrétumâval tôrvénytelennek nyilvânitott minden olyan poli-
tikai, kultârâlis és gazdasâgi tevékenységet, amelynek bârmi
kapcsolata volt az elsô bécsi dôntés utân hiv'atalbalépô magyar
kormânyadminisztrâcioval. 1945 és 1949 kôzôtt legalâbb negy-

5) CAS, 1945. VII. 30.

6) Pozsony, 1945. V. 9.



venezer magyart, fôként parasztokat és ipari munkâsokat
itéltek el e cimen a csehszlovâk népbirôsâgok. Ugyancsak
a Szlovâk Nemzeti Tanâcs 1945. âprilis 7-én kelt 26/1945
szâmû rendeletével betiltotta a magyar kôzségekben alakult
nemzeti bizottsâgokat. Helyiikbe kôzpontilag kinevezett nem
magyar nemzetiségû, tehât mâr betelepitett személyekbôl âllô
sprâvnâ komisiâkat âllltott fel. A "kosicky program" szellemé-
ben fogant jogfosztô rendeletek végelâthatatlan sorâbôl ki-
emelendô még a magyar nemzetiségû polgârok vâlasztôjogânak
megvonâsât eirendelo, 1946. december 10-én keltezett dek-
rétum.

A Szlovâk Nemzeti Tanâcs négyrendbeli dekrétuma min-
den magyar tulajdonban lévô mezô- és erdôgazdasâgi ingatlan-
nak elkobzàsdt rendeli el. Kompenzàcio nélkiil! A koztârsasâg
einokének 108/1945 szâmû dekrétuma pedig âltalâban konfis-
kâlta a magyar tulajdont. Kivételt csupân a személyes târgyak,
ruhâzat képeznek. A 27 és 28/1945 szâmû elnoki rendeletek
kimondjâk, hogy a kolonizâciô meggyorsltâsa és hathatôs elô-
segitése érdekében, az elkobzott magyar vagyont cseh és szlo
vâk telepesek kdzdtt kell szétosztani... A teljes jogfosztâst
jellemzi, hogy még az oregségi nyugdijat is megvontâk a mâr
mindenûktôl megfosztott szlovâkiai magyaroktôl.

Az ingovagyonrôl rendelkezô 91/1945 szâmû elnoki dekré-
tum, tovâbbâ a Szlovâk Nemzeti Tanâcs 16 és 62/1945 szâmû
rendeletei befagyasztottâk az dsszes magyar bankbetéteket.
Az igy elôâllott veszteséget a pozsonyi magyar kormânymeg-
hatalmazott irodâja egy billiô szâzkét milliô csehszlovâk koro-
nâra becsulte!

A kultûrdlis jogfosztdsok példâtlan mérvérôl is szôlnunk
kell. Feloszlattâk az osszes magyar népmûvelési, târsadalmi és
sportegyesûleteket. Vagyonukat elkoboztâk. Konyvtaraikat sza-
mos esetben megsemmisftették. Bezdrtdk az osszes magyar
tanitds-nyelvu iskoldkat, betiltottdk a magyar nyelvu istentisz-
teleteket. Ugyanebben a sôtétemlékû idôszakban az egész kôz-
târsasâgban osszesen két magyar nyelvu nyomdatermék lât-
hatott napvilâgot. A Szent Benedek Rend komâromi rendhâza
kiadta imakonyv és naptâr a vilâgtalan magyar szâzezrek
vigaszâra. De a naptâr valamennyi példânyât elkoboztâk.

4 Magyar Talâlkozô Krônikâja



A "magyar kérdés" megoldâsânak màsodik dllomâsa is
elkôvetkezett... A szomorû emlékû deportàlàsokat a cseh-
szlovâk beliigyi vezetés bizalmas rendelete: "A magyarok el-
tâvolitâsa Szlovâkiâbôl: biztonsâgi rendszabâlyok" vezeti be.
A deportâlâsok elôestéjén a Szlovâk Nemzeti Tanâcs hivatalos
lapja a Nârodnâ Obroda hangoztatta, hogy ".. jogunk van
asszimilâlni a magyarokat és Csehszlovâkiât, minden eszkdzzet,
nemzeti âllammâ alakitani... Mivel a magyaroknak nincsenek
kisebbségi jogaik, végsô célunk, hogy szétszôrjuk ôket az
orszdgban..."

Az erôszakos deportâlâs 1946 novemberében kezdôdôtt
meg. Katonai egységeket és csendôrséget vetettek be a depor
tâlâs zokkenésmentes lebonyoHtâsâra. Mindez embertelen mô-
don tortént. Emiéke mâig ki'sért... "A tizennyolc éve tôrtént
megaldztatâs az idegekben vibrdl... A féleîem és megaldztatds
érzése hosszûéletû..irja Dobos Lâszlô, ma a Szlovâk Szocia-
llsta Kôztârsasâg kormânya nemzetiségi iigyekkel megbfzott
minisztere.7)

A mindenkitôl elhagyatott felvidéki magyarsdg mérhetet-
len szenvedései a magyar Sionban talâlnak testvéri egviittérzés-
re. Egyediil szôlal meg Mindszenty Jôzsef, a maradék orszâg
bfboros-primâsa:

"A Csallôkdzben megszijazott, idegileg felôrôlt magyarokat
dobâlnak marhavagonokba. A szenvedô nydj elôtt dlîjunk
meg tisztelettel.. ."8)

A "târg^dlagossâgot" a népârulâs hatârâig gyakorlô némely
budapesti korok felé pedig ez az ûzenete;

"A szenvedô magyarsâgra gondolva, legyetek renduletlen
magyarok... magyarsdgotokbôl ne engedietek, mert valahdny-
szor magyar alkudozik a magyarsdg kôriil, abbôl csak Csallô-
kôz lehet... Amikor ti otthont kaptok, akkor verik ki a Csaltô-
kôzbôl ûtszéli baromként a magyarokat."^)

7) Irodalmi Szemle, Pozsony, 1965. 9. sz.

8) Debrecen, 1946. szeptember.

9) Egy tanonootthon felavatâsân, 1946. november 28.



s megszôlal a magyar piispôki kar is:

"A felvidéki magyarsâgrôl nélkiile hatâroztak és odadob-
tâk egy ôrjôngésig emelkedett, innét is sikerrel, magyar mm-
zetkdziséggel nôvesztett sovinizmusnak, amely deportâldssal,
dt-hat internâlàtàbornak telezsûfolâsâval felelt az itteni opti-
mizmusra.. ."10)

1945-ben és 1946-ban, hozzâvetôlegesen, negyvenhâromezer
magyar! ûztek ki az akkori csehszlovâk hatôsâgok. Néhâny
ôrâs hatâridôvel, btven kilogrammot meg nem haladô szemé-
lyes poggyâsszal. Ezek az elûzdtt magyarok nem felejtkeztek
meg testvéreik szenvedéseirôl. Érsekûjvâr volt vârosbirâjânak
(polgârmesterének), a felvidéki Egyesûlt Magyar Part egykori
érdemes tdrvényhozôjânak, késôbb a chilei emigrâciôban el-
hunyt Holota-Kmetty Jânos dr.-nak dnfelâldozô vezetésével Bu-
dapesten megalakftjâk a Felvidéki Magyarok Nemzeti Tand-
csdt. A pesti koalfciôs kormânynak kellemetlen volt a Tanâcs
mûkodése. Kiilônosen a Gyongyosi Jânos parafâlta hfrhedt
"lakossâgcsere" egyezmény elôestéjén. Leâllitottâk tehât a Ta
nâcs mûkôdését, de az illegâlisan tovâbb dolgozott és az érsek-
ûjvâri szârmazâsû Jôcsik Lajos parasztpârti âllamtitkâr tâmo-
gatâsâval sokat és sokfelé segitettek. Mâig ismeretlen emigrâ-
ciôs kozvéIemén}nink elôtt, hogy a Felvidéki Magyarok Nemzeti
Tanâcsa tiltakozô tdviratot intézett a pârizsi békekonferencia
einokéhez, amelyben elitéltek és elvetettek mindennemû lakos-
sdgcserét és kitelepitést. Hatdrozottan tiltakoztak a csehszlo-
vàkiai magyarsdg embertelen ulddztetése ellen. A magyar etni-
kum tiszteletbentartdsdt és visszadllitdsdt kôvetelték. Ugyan-
csak ismeretlen, ma mâr torténelmi jelentôségû az a tôrekvé-
sûk, hogy Felvidéki Magyarok Nemzeti Tanâcsa képviseieté-
ben négy-ot tagbôl âllô képviseletet kiildjenek Pârizsba, hogy
ott a békekonferenciân résztvevô hatalmak delegâtusait infor-
mâciôs anyaggal és tiltakozô hatârozatokkal ârasszâk el, s mint
a felvidéki magyarok hivatalos képviselete, ellensûlyozzâk a
csehszlovâk tôrekvéseket. A sziikséges kiutazâsi engedélyt

10) Piispôkkari kôrlevél, 1947 augusztus kava.



a Szôvetséges Ellenôrzô Bizottsâg szovjetorosz hangadô rész-
lege (Sviridov) nem adta meg.li)

Elindultak hât a Szudétâk felé a szomorû deportâlô sze-
relvények, s a deportâlâs lebonyoKtâsâban kôzremûkôdô
UNNRA jelzést viselô teherautôk ...

"Pâzmâny strja felôl magyar rabszolgakaravànok, a Szudé-
tafôld felé is szâll az ô ôrôkéletû tanltâsa: az erôszakkal élni
veszélyes.. .A gyuldletnek, embertelenségnek is van lélekha-
rangja..." szolal meg ismét Mindszenty Jôzsef.

A Nemzeti Front kormânyânak kôvetkezô lépésénél, az
erôszakolt "lakossâgcsere egyezménynél" is idôznûnk kell. Az
1946. februâr 2-én GyongybsiJânos és Vladimir Clementis para-
fâlta csehszlovâk—magyar egyezmény szerint, mindazon szlo-
vâkok, akik âllandô magyarorszâgi lakhellyel birtak ônkénte-
sen folyamodhattak âttelepitésûkért. Ezzel szemben a cseh
szlovâk kormânyzat maga vdlaszthatta ki a felvidéki magya-
rokat az âttelepitésre. A csôdôt mutatja, hogy korlâtlan pro-
pagandâval koriilbeliil hatvanezren jelentkeztek Magyarerszâg-
rôl a Csehszlovâkiâba leendô âttelepûlésre. Pedig a Budapesten
székelô Ceskoslovenskâ Presidlovâcia Komisia s a magyar
orszâgi szlâvokat szovjet védnôkség alatt tômôritô Antifasis-
ticky Blok Slovanov v Madarsku korlâtlan, rendkiviil éles
és minden fôldi jôt igérô hirveréssel igyekeztek toborozni,
akciôjuk sikerét biztositani. Krno budapesti csehszlovâk kôvet,
akiben Clementishez hasonlôan mélységes nemzetiségi gyulolet
és elfogultsâg élt, a kovetkezôket jelentette ki: "Ha Magyar-
orszâg nem kôti meg a lakossâgcsere egyezményt, akkor a ma
gyarorszâgi szlâv lakossâgbôl egy emberôltô alatt milliôs szldv
kisebbséget nevelunk. Ne felejtsék el, hogy most, az orosz
hatalom drnyékâban, mi vagyunk az urak..." Az akkori nem-
zetkôzi konstellâciôban sehol sem figyeltek fel a "kitelepités-
sel bûntethetô âllamellenesség bûnének" csehszlovâk meg-
fogalmazâsâra.

11) Holota dr.: "Peljegyzés. Kuzdelmiink a felvidéki magyarsâgért

a mâsodik vilâghâborû utân", 1951. — S. L.-hoz eljuttatott kézirat.



A végzetes évek egyik legsôtétebb fejezetét az ùgynevezett
reszlovàkizàciô képezte. Miutân a "kosicky program" meg-
hatârozta a koztârsasâg nemzetiségeinek megsemmisitését cél-
zô rendszabâlyokat, igy a kiûzést, deportâlâst és lakossâg-
cserét, jârulékosan megkonstruâlta erkôlcstelen képletét, az
srôszakos reszlovakizâciôt. S ennek szântâk a ddntô szerepet.
A magyar vidékeken felâllitottâk hât a reszlovakizâciôs bizott-
sâgokat, amelyek a Jân Sveton irânyitâsa alatt allô pozsonyi
kôzpontnak rendeltettek alâ. Az egész "reszlovakizâciôs" pro-
cedurât titokban tartottâk. Az âltalânos szabâlyokra csak
kôvetkeztetni lehetett. Nam fogadtâk el az olyan magyar nem-
zetiségû egyének kierôszakolt "kérelmét", akik ôt hektârnâl
nagyobb fôldingatlannal birtak. Kitelepitésiikkel az évezredes
magyar fôld elbirtoklâsânak kérdését egyszerubben és radikâ-
lisan oldhattâk meg ... Az âltalânos szlavizâciôs hadjârat sorân
ôsmagyar helységneveket szlâvositottak el. Utôlag akarvân iga-
zolni az egyébként is ûjkeletû "elméletet", amely szerint, a
nyelvhatâr az évszâzadok folyamân a szlovâksâg hâtrânyâra
môdosult. Minden alapot nélkiilôzo âllitâs. A szlovâkiai ma-
gyarsâg ellen inditott irtôhadjâratig, a magyar—szlovâk nép-
rajzi hatâr a legszilârdabb az egész kevert nemzetiségû Kôzép-
Eurôpâban. Alexej Petrov, az oktôberi forradafom sorân Prâ-
gâba menekiilt orosz egyetemi tanâr irja:l2) "A valôsâg az,
^ogy a szlovâk—magyar nyelvhatâr az utolsô szâzôtven év
alatt vâltozatlan maradt." Coernig, Niederle osztjâk vélemé-
nyét. A felvidéki magyarsâg nemzetbiolôgiailag erôs és ellen-
âllô, s nem a statisztikai szâmok szemfényvesztése dônti el
a vitât, akâr pozitîv, akâr negativ értelemben, hanem a lelki-
ség kérdése.

Nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy az Egyeslilt Nem-
zetek alapokmânya kimondja az emberi jogok tiszteletben-
tartâsât fajra, nemre, vallâsra valô tekintet nélkûl. Csehszlo-
vâkia mâr tagja volt e magas nemzetkôzi fôrumnak, amikor
a szlovâkiai magyarsâg ellen dôntô hadjâratot inditott. S ûgy
véljûk, feljegyzést érdemel az Egyesûlt Allamok budapesti

12) Prispevky k historické demografii Slovenska, Praha, 1928.



missziôjânak 1945. jùnius 1-én kelt memoranduma, amely
hangsûlyozta, hogy "nem tartja igazsâgosnak, ha egy kisebb-
séget alkotô etnikai csoport minden tagjât âllamellenes bûnôs-
ként kezelik és lakôhelyérôl, pusztân népi szârmazâsânâl fogva,
kiûzik..

Lefejezték a felvidéki magyar szâzezreket. Kiûzték azokat
is, akik példâtlan ôszinteséggel szolgâltâk a Duna-tâji népek
megbékélésének, testvériesulésének ûgyét, akik irânt egy egész
nemzedék érez hâlât és elfogultsâgot. Akik onzetlenek, tisztâk
voltak, s a mâsik oldalrôl igaz szôra, viszonos megértésre vâr-
tak. Azok, kevesen, akik megmaradhattak — elnémultak. Rang-
rejtve és gyûjtogatva élt akkor a magyar szellem, de hatott
némasâgâban is. A nyomâs csak lassan engedett... Amikor
1948 februârjâban Benes és târsai eltûntek a csehszlovâkiai
politika szinpadârôl, méltân irhatta Fàbry Zoltdn, a mindig
marxista irô, akibôl nem hiânyzott a magyar szellem bâtor-
sâga: "Behozhatatlan hâtrânnyal, de le nem hecsûlhetô elôny-
nyel indulunk: tisztâk maradtunk. Némâk voltunk és ember-
telen hang nem hagyta el a szânkat." 1955-ben megjelent esszé-
kotetében, "A gondolât igazâban" tesz tanûbizonysâgot sokat
szenvedett magyar népe irânti forrô szeretetérôl, meginditô
hûségérôl, fenrimaradâsâban bizô hitérôl:

"Amikor mi elôreszaladunk a jôvôbe, akkor csak a leg-
messzebb mûltba nyûlhatunk vissza... Vâllaltuk, vâllaljuk és
ezzel a kulccsal a kezunkben, a hagyomàny szellemerkôlccsel
kopogtatunk meg minden sirkôvet — a feltâmadâsra. Kisér-
tetekre nincs szukségunk, de târsakra, bizonyossdgokra, em-
beri magatartâs szellemi példdira, a nyelvhûség teremtô és
megtartô gerinceire anndl inkdbb. Ma hagyomdny nélkiil élni
gyôkértelenséget jelent. Elsodrôddst, megfutamoddst, beolva-
dâst. Pâzmdny és Balassa Bâlint magyaritô és erôsitô igéi és
datai, Râkôczi Pro Libertâtéje, Kazinczy bdrtbntanulsdga...
ki tudnâ, ki merné ezeket elhanyagolni? ... Ma a mûlt erkôlcsi
drôke tanit, véd és biztat... utdnunk is élnek, jônnek majd
magyarok..

A felvidéki magyarsâg ember maradt az embertelenségben.
Féltve ôrzi nyelve tisztasâgât, népéhez valô messzefénylô hûsé-
ge kôtelezi el az irgalmatlan lefejezés utân felnôvô, fiatal irô-



nemzedéket. E viharzô nemzedék ôntudattal vallott "hid"

magatartâsa, s a legutôbbi prôbâttévô idôk sorân megbizonyi-
tott harcos, hûséges magyarsâga hirdeti ma azt az épitô Duna-
vblgyi missziôs hitet, amely annyi keserves csalôdâs és csala-
tâs ellenére is a magyar szintézist példâzza a letarolt Dima-
tâjon.

A felvidéki ôslakô magyarsâg szellemisége a Kârpât-tâji
népek egymâsra utaltsâga felismerésének jegyében egyszer
majd ûjjâszûletô Dunaeurôpa jô kovâsza lesz!

iTodalom:

Borsody Istvdn, Magyar—Szlovâk kiegyezés, Budapest, 1945.

Jaksch Wenzel, Europe's Eoad to Postdam, New York, 1963.

Wagner S. Prancis, Hungarians in Czeehoslovakia 1945—1949,

New York, 1959.

"Kettôs Jârom Alatt", a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizott-

niânya idôszaki szemléje.
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Nâdas Jânos dr. hâlâs koszonetet mond SircMcli Lâszlô eldadâsâért,

majd felkéri és bemutatja a kôvetkezfl elôadôt, L6te Lajost (Eocliester,

N. Y.) az Erdélyi Bizottsâg hosszû évek 6ta érdemes elnokét.

Lôte Lajos:

A MAGYARSÂG SORSA ERDÉLYBEN

Mit vesztettûnk Erdéllyel?

Erdély jelentôségét magyar embemek nem kell magya-
râzrd, ugyanûgy azt sem, hogy mit vesztettiink Erdély el-
szakitâsâval.

De jô és szûkséges idônként ûjra és ùjra fogalmazni azt,
amit jôl tudunk azért, hogy igy kritika ald vehessuk hagyomà-
nyos gondolkodàs-môdunkat, nemzeti szempontbôl oly nagyon



fontos dolgok megitélésében, mint amilyen Erdély kérdése is.
De sziikséges a magyar Kârpât—Duna medence mai âlla-

potânak ûjra és ùjra hangoztatâsa magyar nyelven és magyar
hallgatôsâgnak azért is, hogy az évek mùlâsâval hazânk és
népûnk szétszaki'tottsâga a megvâltozhatatlansâg tudataként
ne rakôdjék le a lelkekben.

Erdély mintegy kerek két milliônyi magyar lakosâval,
kôztuk az egy tombben élô, kozel milliônyi székely testvé-
riinkkel, ezeréves magyar mûltjâval, kiilôn kedvenc helyet
foglal el a nem erdélyi magyar ember szivében is.

Ha azonban gyorsan és diôhéjban akarjuk felmérni Erdély
jelentôségét, akkor érzelem-mentes adatokban kell kifejeznûnk
magunkat.

Erdély, a Româniânak adott mâs magyar teriiletekkel
egyutt a tôrténelmi Magyarorszâg teriiletének (Horvâtorszâg
nélkûl) tôbb mint egyharmadât teszi ki, mig az elszakitott
magyar lakossâg szâma az 1910-es népszâmlâlâsi adatok sze-
rint kereken egy és hâromnegyed milliô volt. Mindkét szâm-
adat rendkiviil sûlyos veszteséget fejez ki, akârmilyen értelmû
veszteségre gondclunk ôsszehasonlitâsképpen, beleértve az
emberi vérveszteséget is. A magyar népi veszteség a meg-
maradt Csonka-Magyarorszâg Iakossâgâhoz képest, annak
mintegy 20%-âval egyenlô.

Terûletileg Erdély (és a vele egyutt elszakitott, erôs ma
gyar tôbbségû teriiletek, mint Szatmârnémeti, Nagyvârad, Arad
és vidéke, valamint az ugyancsak nem-romdn tôbbségû Temes-
vâr és a Bânât nagy része) egymagâban nagyobb, mint az egész
megmaradô Csonka-Magyarorszâg.

Gazdasâgi szempontbôl Erdély elszakitâsa az oka elsô-
sorban annak, hogy az erôs fejlôdési potenciâllal rendelkezô
Trianon-elôtti Magyarorszâg a békediktâtum eredményeképpen
természeti kincsekben, ipari nyersanyagokban szegény és kicsi
orszâggâ vâlt. Erdély természeti kincsei (szén, vasérc, arany,
réz, sô, fôldgâz, erdôségek) éppûgy hiânyoznak a magyar ipar-
nak, mint amennyire az Alfôld élelemfôlôslegei hiânyoznak
Erdélynek.

Egységet mutât a teriilet hegy- és vizrajza. Mig a Keleti
és Déli Kârpâtok ôsszefuggô magas hegyvonulatai valôsâggal



elzârjâk Erdély belsejét a tôrténelmi România részeitôl (kele-
ten Moldvâtôl, délen a Havasalfoldtôl), ugyanezek a Kârpâtok

természetes hatârt biztositanak Erdélynek és az egész tôr
ténelmi Magyarorszâgnak. Az olûkbôl fakadô erdélyi vizeket
nyugatra kuldik, hogy ûtjukban Erdély medencéit ontozve,
lankâs domboktôl ki'sérve érjék el az Alfoldet s gazdagltsâk
ârjukkal a Tiszât.

Erdély, a Nagy Alfôld, és az egész Kârpât—Duna-medence
minden része egymâsrautaltsâgânak semmibe vétele, a tôrté
nelmi Magyarorszâg gazdasâgi és fôldrajzi egységének dara-
bokra tôrése: a trianoni diktâtum esztelenségét bizonyltja.

Az igazi probléma

Sajnos, nem talâljuk meg ezt a szép egységet a népesség
tekintetében. És ez Erdély igazi problémdja: nemzeti, politikai
és emberi probléma. A jelen ténye az, hogy Erdély mintegy
bt és fél milliônyi lakossâgâbél a roman 1965-os statisztikai
adatok szerint alig tôbb mint 1,600.000 (kb. 29%) a magyar.
Ha a statisztikai adatok helyességét kétségbevonjuk, amit
a roman statisztikai môdszerek ismeretében joggal tehetûnk
és a mi becsûlt adatainkkal és az 1910-es népszâmlâlâsi ada-

tokkal osszevetjûk, akkor is a kereken mintegy két milliônyi
magyar lakos mellett legalâbb hârom milliô roman lakost kell
szâmîtanunk, néhâny szâzezer szâsz lakos mellett. Az utolsô
magyar népszâmlâlâs szerint az elsô hâborû elôtt, azaz 1910-ben
a Româniâhoz csatolt magyarorszâgi teriileteken 1,704.851 ma
gyar lakos (az egész teriilet lakossâgânak 31.6%-a) élt.

Hogyan és mikor kerultek a românok Erdélybe?
És hogyan jutottak tûlsûlyba a magyarsâggal szemben?

îrâsos dokumentumok elôszôr 1222-ben tesznek emlitést
românok jelenlétérôl, éspedig Fogaras kôrzetében. A tatâr-
jârâs utân a magyar kirâlyok engedték meg, hogy az északi
Balkân terûletekrôl felszivârgô roman hegyi pâsztorok bejôjje-
nek Erdélybe azért, hogy igy a tatârjârâs folytân kipusztult
munkaerôveszteségeket kipôtoljâk. Legtôbbje a Bihar-hegység-



ben, Mâramaros vidékén, tovâbbâ Hunyad és Fogaras kôrzeté-
ben telepûlt le. A torôk nyomâsra és a roman fôldesurak ki-
zsâkmânyolâsa elôl a roman jobbâgyok bevândorlâsa mind
nagyobb méreteket ôltôtt és mindinkâbb âllandô jellegûvé
vâlt.

A 17. szâzadban mintegy félmillôra becsûlt erdélyi lakos-
sâgbôl mâr kereken 240,000 românrôl tudunk. 1910-ben az
1,704.851 magyar lakos mellett a statisztika 2,839.414 roman
lakost tait nyilvân.

A roman Erdély gondolata a roman nemzeti ôntudat fejlô-
désével egyidôs. A roman kultûra a magyar nemzeti fejlôdés-
hez képest meglehetôsen késôn kezdett kialakulni. Az 1848-as
szabadsâgharc idején a românok a Magyarorszâggal ûjra egye-
siilt Erdélyben mint "kùlôn nemzet" akartak elismerést nyerni.
Teriileti autonômiât kôveteltek, de — bâr az idôkôzben, 1860-
ban, tehât kerek ezer éwel Magyarorszâg megalapitâsa utân
megalakult roman âllamtôl kaptâk az anyagi és erkolcsi
tâmogatâst, mégis — a Monarchia keretén beliil akartak ma-
radni.

1878-ban azonban mâr, mikor az ûj roman âllam fiigget-
lenségét elnyerte, a româniai iskolâkban olyan térképek jelen-
tek meg, melyeken România nyugati hatâraként a Tisza volt
âbrâzolva. 1881 ôta, a roman kirâlysâg megalakulâsa 6ta a
Magyarorszâgi Roman Nemzeti Part a roman kormânnyal
szoros egyiittmûkodésben dolgozik. 1891-ben alakul meg Buka-
restben az ûn. Liga Culturale, mely ârtatlanul hangzô nevének
leple alatt magyarellenes propaganda kifejtése és az erdélyi
românsâgot felbujtô mûkodése mellett szerepet jâtszott a
dâko-român elmélet kidolgozâsa és terjesztése terén, karôltve
az orthodox egyhâzzal, mely a magyar kormânyok részérôl
példa nélkiili fûggetlenséget élvezett Erdélyben.

Ferenc Ferdinand federalista mozgalma radikâlis vâlto-
zâsokat tervezett a Monarchia szerkezetében. A cseh Masaryk
és a roman Popovici mâr olyan megoldâsokat proponâlnak,
mintha Magyarorszâg elvesztette volna poziciôjât, azaz Auszt-
riâval valô egyenjogusâgât és teriiletileg mâris trianoni hatâ-
raira lett volna visszaszoritva.



Csak a hâborii utân kerûlt nyilvânossâgra, hogy Ferenc
Ferdinand 1909-ben, bukaresti lâtogatdsa alkalmdval Erdélyt
odaigéri Romdnidnak, ha Romdnia csatlakozik az dltala terve-
zett ûj birodalomhoz, a "Nagyausztriai Egyesult Âllamokhoz".

1911-ben belgrâdi kôvete ùtjân az orosz kormâny is oda
igéri Erdélyt Româniânak. Majd 1916-ban a Szôvetséges Ha-
talmak titkos szerzôdésben bocsâtjâk âruba Erdélyt, mint
România csatlakozâsânak jutalmât.

És abban az idôben, amikor a kôzponti hatalmak katonai
és gazdasâgi helyzete a kozeli végre mutatnak, a Monarchia
szétdarabolâsânak és vele hazânk megcsonkitâsânak gondolata
mâr otthonosan él a szôvetséges kiilugyminisztériumok dolgozô
szobâiban, a konkrét tervek az irôasztalokon.

A Szôvetséges Hatalmak elhatârozottsâgânak még jobban
kezére jâtszik a magyar osszeomlâs, a félelem az orosz bolse-
vista veszély tovâbb terjedésétôl, amire Kun Béla és a magyar
kommunizmus fellépése és erejének tûlbecsulése adta az okot,
tovâbbâ Bratianu roman kiilugyminiszter kitûnô helyzetmeg-
itélése, mellyel a Kun Bélâék âltal teremtett katonai ûrt fel-
ismerve a roman hadsereget sebtiben bedobja Kelet-Magyar-
orszâg, majd Budapest megszâllâsâra. E részben elôre terve-
zett, részben a véletlenbôl szârmazô intézkedések egyiitthatô
tiszta eredményeként Erdély és a keleti teriiletek egy része
egy és hâromnegyed milliô magyar lakossal elszakad az anya-
orszâgtôl és 1000 év ôta elôszbr, România ôlébe hull 1919-ben
és 50 év mûlva, 1968-ban is România kezében van.

Erdély jôvôjérôl

Az elmùlt 20 esztendô folyamân gyakran emlegetjiik az
emigrâcio felelôsségét. Ez a felelôsség természetesen abbôl
a felismerésbôl szârmazik, hogy kûlfoldôn mindannyian egyen-
ként, vagy szervezetten, a sorscsapâsokkal sùjtott nemzet
ûgyének képviselôi lehetiink abban az orszâgban, amelyben
éliink. Felelôsségiinkhbz kétség nem fér. De az ùtat és médot
nem ismerjûk, mellyel felelôsségiinknek eredményesen tudunk
eleget tenni. Ûtmutatâsért sajnos nem tekinthetunk a mûltba.



mert hisz nem volt olyan magyar emigrâciô, rnely kiilfôldôn
megvalositani, vagy érdemlegesen elômozdîtani tudta volna
azokat a célokat, amelyek az otthon tûlerôs kiilsô ellenség
âltal legyôzottek szeme elôtt lebegtek és amelyekért a tovâbbi
harcot az emigrâciô zâsziajâra tûzte.

ARâkôczi-féle emigrâciô a nemzetkôzi viszonyok vâltozâsa
kôvetkeztében semmit nem tudott elérni Magyarorszâg fûg-
getlensége érdekében. Ugyanùgy Kossuth Lajos életen ât tartô
harca, személyének vilâgszerte valô elismerésén kiviil, meg-
foghatô eredményt nem hozott az orszâg szâmâra. A Vilâgos
utân otthonmaradottak passziv ellenâllâsa, az otthon felnôvô
vezetô személyek s nem utolsô sorban az idô és a vâltozott
nemzetkôzi viszonyok érlelték s végiil hoztâk meg azt a vâlto-
zâst 1867-ben, mely a kôriilmények kôzôtt talân a legjobb
megoldâst jelentette.

A mi idônkben a magyar nép otthon ugyancsak megâllja
helyét a zsamoksâggal szemben, de az ûn. élre tolakodott
kommunista vezetôk, akik még mindig csak az orosz katonai
hatalomnak kôszônhetik poziciôjukat, a nemzeti felelôsséget,
ûgy lâtszik, nem ismerik, vagy elvetik és mint motorjât és
kormânyât vesztett hajô, sodrôdnak a nagy orosz hatalom
tengerârjâban.

Ezért az emigrâciô felelôssége még sùlyosabb és a nemzeti
felelôsség ûgyszôlvân teljes mértékben az emigrâciô vâllain
nyugszik.

De, vizsgâljuk csak meg, mi a felelôsségiink a rânk kény-
szentett trianoni békediktâtum tekintetében. Az, hogy vissza-
szerezziik Nagy-Magyarorszâgot Trianon elôtti képében? Az-az,
hogy a teljes tôrténelmi Magyarorszâg visszaadâsât kovetel-
jûk? Vagy pedig az, hogy a Kârpât—Duna-medence olyan ûjjâ-
rendezését érjûk el, melyben a magyarsdgnak a jelenleginél
sokkal elônyôsebb, azaz igazsàgosabb helyzete lesz? Én hiszeni,
hogy valôban ez a fôkérdés az emigrâciô trianoni felelôsségét
illetôen. Ezt a kérdést azonban nemcsak feltenni kell, hanem
vâlaszolnunk is kell râ itt kint mielôbb, jobban mondva most,
hogy aztân, ha a fôkérdést elddntôttiik, teljes erôvel egyiitte-



sen, mindannyian abban az irànyban dolgozzunk és arra kon-
centrâljuk erôinket.

Kérdés, ha orszâg-vilâg elôtt azt hangoztatjuk, hogy nem
mondunk le egy talpalatnyl szentistvâni fôldrôl, vajon vissza
kapunk-e akâr egy talpalatnyi fôldet is és egyetlen erdélyi
vagy felvidéki magyar testvért?

De ha az ôrôk magyar haza képét, a Kârpâtok koszorûzta
Magyarorszâg aimât, ma kitôrulhetetlenûl sziviinkbe és el-
ménkbe zârjuk és most itt az emigrâciôban egyelôre egy mér-
sékeltebb, de egyben reâlisabb célért kiizdunk (mint példâul
a magyar-lakta teriiîetek visszacsatolâsâért), akkor reményunk
lehet, hogy — ha nagyon akarjuk és valôban keményen és bôl-
csen dolgozunk érte — érdemleges eredményeket érhetunk et.

Redits célkitûzés

A vilâgot ma is a hatalom kormânyozza. Ha a hatalom
valaha a mi oldalunkon lesz, még az âlmok is megvalôsul-
hatnak. Nekiink azonban segitséget kell kérniink idegenektôl,
hogy tdmogassanak benniinket céljaink megvalôsltdsdban. A td-
mogatds elnyeréséért indokolnunk és meggyôzniink kell ész-
okokkal, amelyek a tdrgyilagos (semleges) idegen elôtt is meg-
dlljdk helyiXket. Nem segiti ugyiinket, ha érveink érvényessé-
gében csak magunk hisziink. A jôzan ész, az egyedek és népek
onrendeikezési joga és az embeii jogok azok, amiket a ma
embere és intézményei megértenek és olykor-olykor figyelem-
be is vesznek. Kûzdelmûnket a tervszerûségnek kellett volna
és kell jellemeznie. E mellett teret adni a rugalmassdgnak,
hogy a kmâlkozô alkalmakat idôben felismerve, azokat ki-
hasznâlhassuk.

Munkaterviinket a fokozatossâg alapjân kellett volna és
kell felépitenûnk. Éspedig kezdetként a helyzet-tdjékoztatdsra
kellett volna sûlyt helyezni szenvedélymentes, târgyilagos han-
gon. Ez lehetett volna a hangulatkeltés idôszaka. Mâsodik
lépcsôként a kisebbségben élô magyarsâgot a II. vilâghâboni
utân és napjainkban ért sérelmeket kell feltâmunk, egyben
râmutatimk az utôdâllamokkal valô politikai barâtsâg hâtrâ-



nyaira. Harmadik fokozatként indîtvânyokat kell tenniink
a magyar-lakta teriiletek visszacsatolâsâra, mint az egyedilli
méltânyos megoldâsra. Ezzel pârhuzamosan az emigrâciônak
aktlv, sot lehetôleg kezdeményezô môdon kellene résztvennie
a Kârpât—Duna-medence és a kôrayezô teriiletek, illetve âlla-
mok jovô régionâlis szervezésének propagâlâsâban. A magyar-
sâg kôzép-keîet-eurôpai viszonylagos poziciôjânak és tekinté-
lyének fokozdsdhoz a szoros hatdrokon tûl nézô szemlélet és a
szellemt elôkészitésben valô munkdlkodds elkerulhetetleniil
szukséges.

Ha a mi emigrâciônk munkâssâgâval eléri azt, hogy az
Egyesûlt Allamok, Anglia, Franciaorszâg, Németorszâg és (arra
az elôrelâthatôlag még hosszû idôre, amig Oroszorszâg kezé-
ben tartja II. vilâghâborûs hôditâsait) a Szovjetuniô, vagy
a felsorolt âllamok leghatalmasabbjai hivatalos nézeteikben
egyetértenek abban, hogy a trianoni békét, a magyar népet ért
sérelmek orvosiâsâra adandô alkalommal revideâlni kell (pél-
dâul olyan mértékben, mint azt a bécsi dontések rendezték),
akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az emigrâciô eredménye-
sen munkâlkodott.

Mielôtt tovâbbmegyiink a fejtegetésben, elôbb meg kell
vizsgâlnimk, hogy az imént ismertetett gondolatmenet mit
jelentene Erdély esetében. Elsôsorban azt, hogy Szatmârné-
meti, Nagyvdrad és Arad kôrnyéke, tûlnyomôan magyar lakos-
sdgdval sohasem tartozott Erdélyhez; Temesvdr és a Românid-
hoz csatolt bdndti teriiletek az elôbbiekhez hasonlôan nem
romdn tôbbségûek. Erdély maga vegyes lakossâgû terixlet,
melyben a 17. és 18. szâzadbeli bevândorlâsok ûtjân a român
elem tôbbségre jutott. A fô probléma az, hogy az egy nagy
tômbben élô székelyek tôbbszdz kilométerre a magyar tômb-
tôl elvdlasztva élnek. Az is jellegzetes, hogy a vârosok zôme
nagy tobbségben magyar és német lakosûak (legalâbbis azok
voltak az elcsatolâskor s e tekintetben az elmûlt 50 év erô-

szakos român betelepitéseit nem ismerhetjûk el). Romdnia
— nézetem szerint — bebizonyitotta, hogy soviniszta politikd-
jdval nem alkalmas egy tôbb nemzetbôl âllô orszdg vezetésére.
A magyarsâg kisebbségi sorsâban az erôszakos român beol-
vasztô politika eredményeképpen a megsemmisiilés felé halad.



ami annal is inkâbb veszélyes, mert hisz a kommunista rend-
szer ùgyszôlvân az egyén teljes életmenetét a kezében tartja.

Ahhoz, hogy kôzel két milliô erdélyi magyar testvérûnk
t'ijra magyar àllampolgâr lehessen, Erdélynek a magyar anya-
orszdggal valô ûjraegyesiilése szukséges.

Ezért kell tehât kuzdeniink a Românidnak itélt teljes
magyar terûletért.

Erdély annyira egy, egységes teriilet, hogy két részre osz-
tani akkor sem lehet, ha a politikai hatârt a kôzepén hûzzâk
meg. De ha kiizdelmiink sorân egy olyan elgondolâs nyer el
hatalmi tâmogatâst, mely szerint példâul Temesvâr, Nagy-
enyed, Székelyudvarhely Hdromszékkel egyiitt Magyarorszdg
dél-keleti végvdrai lennének, Erdély akkor sem lenne meg-
osztva, csupdn egy ûj, ideiglenes politikai hatdrt kapna. Ezzel
a magyar nép ûjraegyesitésének és az erdélyi magyarsdg haza-
térésének csak az elsô fdzisa végzôdne, de a Kdrpdt—Duna-
medence egysége nagy lépéssel haladna a megvalôsulds felé.

Nem lemondds

Az un. mérsékelt, de konkrét célokért valô harc semmi-
képpen sem jelent lemonddst tôrténelmi jogainkrôl és a Kdr-
pdt-medence egységérôl, melyben nemcsak a magyar, hanem
az ott élô mds népek érdekében is hiszunk.

A Duna-medence gazdasâgl egységéért azonban mâs môdon
kelI kuzdeniink; éspedig a kârpâti testvériség, az egymâsra
utaltsâg, az onkéntes târsulâs gondolatânak a propagâlâsâval.

A mi szempontunkbôl az a fontos, hogy a Kdrpdt—Duna-
medencében, vagy ahhoz csatlakozô teriiletek bevondsdval ki-
alakulhatô szôvetséges, illetve tdrsas rendszerben a magyarsdg
minimdlisan népi létszdmdnak teljességében vehessen részt.

Nem szabad elfelejteniink, hogy a Kôzép—Duna-medencé-
ben, Magyarorszdg tôrténelmi teruletén, még mindig a leg-
nagyobb nemzet a magyar; 13 milliôjâval ma is abszolut tobb-
ségben él a 3 és fél milliônyi szlovâk, ugyanannyi roman, to-
vâbbâ német, szerb, rutén nép mellett.

Ha pedig az utôdâllamokat alkotô nemzetekkel hasonlit-
juk ossze magunkat, akkor is vilâgos, hogy a magyar a roman



kivételével minden mâs nemzetnél lényegesen nagyobb lét-
szâmû.

És mi a valôsâg? A 19 millios România, a 19 milliôs Ju-
goszlâvia és a 14 milliôs Csehszlovâkia mellett a 10 milliôs
Magyarorszâg.

Ennek a természetaliénés, vagyis mesterségesen létre-
hozott helyzetnek a megszUntetéséért kell harcolnunk; azért,
hogy az ûj Magyarorszâg jelenlegi népi erejének megfelelô
erôben éledjen ûjjâ és vegyen részt olyan regionâlis csopor-
tosulâsban, mely gazdasdgi és nemzetpolitikai érdekeit elô-
segiti, s amely végulis az Egyesult Eurôpâban csûcsosodik ki.

Ez az ûn. mérsékelt célkitûzés is — mint jôl tudjuk —
a valôsâg, az USA és a Szovjetuniô âltal lâtszôlag egyarânt
tâmogatott status quo kinai falâba ûtkôzik.

Csak akkor remélhetûnk, ha az emigrâciô a legjobbjât
adja bele a kiizdelembe, amihez a vilâgban szétszôrt szellemi
erôink és anyagi képességeink legnagyobb mértékû dsszefogâsa
sziikséges. Ez részben szervezési, technikai kérdés, alapfeltétele
azonban az, hogy minden mâs alacsonyabbrendû szompont,
mint példâul szervezeti és személyi presztizs szemponiok,
félredobassanak az ûtbôl és kizârôlag nagy célunk minél jobb
szolgâlatât tekintsûk ûtmutatônak.

A félévszâzados trianoni béke alâirâsânak félévszâza.dos
évfordulôja a természetes alkalom az egységes magyar akaraî
kifejezésére, mind itt az Egyesult ÂUamokban, mind vilâg-
szerte. A kôzelgô ûjév elsô fele az idô az évfordulôi magyar
nézet prezentâlâsânak kitervezésére. És a szervezetileg és a
munkâra készen âllô Egyesult Magyar Alap lehet az eszkôz
az anyagi szukséglet elôteremtésére.

Tovâbb nem késlekedhetiXnk!

a

Nâdas >râ,nos dr. tanâeskozâsi elnok ôszinte kôszonetet mond Iifite

Lajos elôadâsâért, majd felkéri Homoimay Elemért, a Délvidéki Fel-
szabadltô Tanâcs kozponti munkakozôsaêgéuek vezetôjét, elfiadâsânak
inegtartâsâra.



Homonnay Elemér:

ADATOK A MAGYAR—HORVÂT UNIÔ FELBOMLÂSAHOZ

ÉS A DÉLVIDÉK ELVESZTÉSÉHEZ

1968 novemberében, az 1918-as események ôtvenedik év-
fordulôjân természetszerûen adôdik a Magyar Talâlkozô dél-
vidéki témâja:

1. Mily okok késztették a horvât szâbort arra, hogy 1918.
oktober 28-i iilésén tôbb, mint nyolcszâz esztendôs âllamkdzds-
ség utân kimondja Horvât-Szlavonorszâgnak a magyar—horvât
uniôbôl valô kivâlâsât?

2. Vajon a Délvidéket a belgrâdi fegyversziinet felhatal-
mazâsa alapjân megszâllô szerb hadsereg vezetése âltal tJj-
vidékre ôsszehivott Nagy Szerb Nemzeti Kongresszusnak volt-e
felhatalmazâsa arra, hogy a Délvidék teljes lakossâga nevében
1918. november 24-én kimondja a szerb megszâllâs alâ kei-iilt
teriileteknek Szerbiâhoz valô csatlakozâsât?

A magyar — horvât uniô felbomlâsa
1918. oktôber 28.

Ôtven éwel ezelôtt, 1918. oktôber 28-ân hozta meg a horvât
szâbor a horvâtsâgra nézve oly végzetesnek bizonyult dônté-
sét: Horvât-Szlavonorszâgnak az 1102 ôta fennâllt magyar—
horvât uniôbôl valô kivâlâsât. Az erre vonatkozô javaslatot
a szerb—^horvât koaliciô vezetô szerb egyénisége, Pribicsevics
Szvetozàr âr. terjesztette elô, s a horvât szâbor elnôki székében
ugyancsak szerb ûlt: Meddkovics Bogdân. Mihalovics Antal
bân, aki még néhâny ôrâval a hatârozat meghozatala elôtt
személyesen biztositotta IV. Kâroly kirâlyt, hogy tâvol âll
tôle s pârtjâtôl, a szerb—horvât koahciôtôl az eiszakadâs gon-
dolata, mâr Zâgrâbbôl valô elutazâsa elôtt hozzâjârulâsât adta
a hatârozathoz.

A hatârozat ellen csupân a Horvât Jogpârt tagjai szavaz-
tak. Annak a pârtnak tagjai, mely pârt Horvâtorszâg szâmâra
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Magyarorszâggal azonos stâtust kbvetelt, s amely pârtot éppen
ezért Budapest ugyanûgy kezelte, mint Bées a magyar Fiigget-
lenségi Pârtot.

Az a korulmény viszont, hogy Horvât-Szlavonorszâg s az
egész horvât nép sorsât eldônteni hivatott hatârozatban a
szerb—horvât koalîcién beliil élre kerulô szerbek vezetô szere-

pet jâtszottak, onmagâban bizonyîtja az 1868-as magyar—hor
vât kiegyezést kovetô otven esztendô horvât, de egyben magyar
politikai vezetés teljes csôdjét.

A horvât szâbor dbntését Wilson elnbk âltal meghir-
detett s a Monarchia âltal is elismertl) népi onrendelkezési
elwel indokolta és egyben a végrehajtô hatalmat az 1918. ok-
téber 6-ân megalakult Délszlâv Nemzeti Tanâcsra ruhâzta,
mely testûlet a Monarchia valamennyi délszlâv-lakta teriileté-
nek képviseleti jogât igényelte magânak. A Délszlâv Nemzeti
Tanâcs mellett egyelôre megmaradtak a helyi kormânyzati
szervek és a tôrvényhozô testûletek, igy Horvât-Szlavonorszâg-
han a bâni kormâny és a szâbor, Bosznia-Hercegovinâban és
Dalmâciâban a tartomânyi kormâny és tartomânygyulés, mîg
Ausztria szlovén-lakta teriiletein hasonlô szervek alakultak.

800 év utân

Tôbb mint nyolc évszâzados egyiittélés utân s pontosan
ôtven éwel az 1848—49-es konfliktust lezâmi hivatott ma

gyar—horvât kiegyezés utân vajon mily okok késztették a hor
vât szâbort, hogy végérvényesen szakitson a magyar—horvât
uniôval?

1. Az 1868-as magyar—horvât kiegyezésnek eredendô szép-
séghibâja volt, hogy a horvât kozvélemény tôbbségének fel-
fogâsâval szemben azt csak bâni rendelettel, a horvâtsâgra

1) Gratz Gusztâv: "A dualizmus kora (Magyarorszâg torténete.

1867—1918)". Bp. 1934. II. kotet 377—378. A Monarchia koronatanâcsa

1918. szeptember 27-én elhatârozta, hogy békét fog kérni a Wilson-féle

pontok alapjân. Burjân latvân grôf kulûgyminiszter 1918. oktôber 4-én

hozta nyilvânossâgra, hogy a Monarchia békét kért a wilsoni pontok

alapjân.



oktrojâlt vâlasztâsi joggal osszehivott szâborral lehetett el-
fogadtatni. îgy érthetô, hogy a kiegyezésnek kezdettôl fogva
erôs horvât ellenzéke volt. Ez ellenzék két egymâssal homlok-
egyenes ellenkezô ideolôgiât képviselô pârtbôl tevôddtt bssze:

a) Ante Starcsevics vezetésével a horvât nacianolista ellen

zék célja a magyar âllamtôl fiiggetlen Horvâtorszâg megterem-
tese volt. Teriileti igényei elôszor csupân Horvât-Szlavonorszâg-
ra és Dalmâciâra terjedtek kl, de Bosznia-Hercegovina 1878 as
okkupâciôja utân arra is kiterjesztette igényét. Ez a Horvât
Jogpàrt erôsen katolikus szinezetû volt s a szâzadfordulôn
tdleg Bées keresztény nép-pârtjâval épitett ki szoros kapcsola-
tot, s mint ilyen, dinasztiahû volt. Elképzelésiik szerint az l'gy
kialaki'tandô Nagy-Horvâtorszâg Magyarorszâggal és Ausztriâ-
val, mint egyenrangû harmadik foglalt volna helyet a Monar-
chiâban.

b) A pânszlâv gondolât s az illyrizmus elméletébôl kinôtt
délszlâv ideolôgia hivei Strossmayer Jôzsef diakovâri rk. pûs-
pdk szellemi irânyitâsa alatt valamennyi délszlâvnak egyetlen
âllamkeretben valô osszefogâsâra tôrekedtek. Éppen ezért ez
a politikai csoport a maga teriileti igényeit nem korlâtozta a
Monarchia horvât jellegû tartomânyaira, de igényeite Ausztria
szlovén-lakta terlileteit éppûgy, mint Magyaorszâg déli szerb-
lakta részeit is. Titokban magât Szerbiât it befoglaltâk terveik-
be. Ez a délszlâv tâbor kész volt a maga elképzeléseit a Habs-
burgok vezetése alatt megvalôsitani, de nem riadt vissza attôl
sem, hogy ehhez Szentpétervâr tâmogatâsât nyerje meg.2)

2. Amikor Hohenwart^) kudarcât kôvetôen Andrâssy Gyula
grôf kerult a kozos kûlugyminisztérium élére, a délszlâv Nem-

2) Hans Kohn; "Panslavism" (Its History and Ideology) — TJuiver-

Sity Press, 1953, 269—270. oldal.
3) Mint (1). I. kotet 106—108. oldal. Hohenwart Kâroly grôf

osztrâk mlniszterelnôk 1871-ben a cseheknek kiilôn stâtust kîvânt biz-

tosîtani, ami a dualizmus elejtését eredményezte volna. Andrâssy Gyula
grôf magyar mlniszterelnôk erélyes fellépésére Ferene Jôzsef levâltotta

Hohenwartot, s rôvidesen Andrâssy Gyulât nevezte ki a Monarchia
kiilugyminiszterévé.



zeti Part nem szâmithatott Bées tovâbbi tâmogatâsâra. îgy
taktikât vâltoztatva — néhâny kisebb môdosi'tâs igérete elle-
nében — elismerte az 1868-as kiegyezést s az unionistâkkal
egyesûlve âtvette Horvât-Szlavonorszâg vezetését. De ez korânt-
sem jelentette, hogy feladta volna délszlâv ideolôgiâjât. Ellen-
kezôleg, a horvât ônkormânyzat keretein belûl mindent el-
kovetett, hogy ez ideolôgiât a horvât nép minél szélesebb
korében propagâija. Igy az egész horvât kôzoktatâst az elemi
iskolâtôl a zâgrâbi egyetemig ez ideolôgia szolgâlatâba âllitot-
tâk. A Strossmayer diakovâri pûspok alapitotta Délszlâv Tudo-
mânyos Akadémia egyidejûleg gondoskodott, hogy a horvât
szellemi és tudomânyos élet ugyanebben a mederben folyjon.
A katolikus papneveldék keretében a jôvendô papi nemzedék
ezt a szellemet szivta magâba.

îgy a Nemzeti Pârt a horvât nemzeti gondolât igaz hiveit,
a Horvât Jogpârtot ellenzékbe szorîtotta s ugyanakkor a maga
soraiban egyre tâgabb teret engedett a horvâtorszâgi szerb-
ségnek.

Miutân a horvât szâbor nemzeti pârti képviselôi a magyar
parlamentben a hatalmon lévô Liberâlis Pârtot tâmogattâk, ma
gyar részrôl szivesen lâttâk a "loyâlis" szerbek témyerését
a magyar—horvât kiegyezést âllandôan tâmadô Horvât Jog-
pârttal szemben. Kôzben magyar részrôl nem mérték fel, hogy
a "loyâlis" Nemzeti Pârt a maga délszlâv ideolôgiâjâval éppen
a kiegyezés alapjait âssa alâ.

A dalmât kérdés

3. A dalmât kérdés rendezetlensége âllandô sérelme volt
a horvâtsâgnak. S ez a sérelem nagy szerepet jâtszott abban,
hogy a dalmâciai horvâtsâg vezetôi a délszlâv gondolât môgé
sorakoztak fel.

Bâr a Habsburg Monarchia Dalmâciât a magyar kirâlysâg
ôsi jogân nyerte el elôszôr a napoleoni hadjâratok sorân,
majd a bécsi kongresszuson, Bées kezdettôl fogva mindent
elkovetett, hogy Dalmâciânak Horvât-Szlavonorszâghoz, igy



kozvetve Magyarorszâghoz valô csatlakozâsât megakadâlyozza
s Dalmâciât, mint osztrâk ôrôkos tartomânyt kormânyozza.4)

Az 1868-as magyar—^horvât kiegyezés kifejezetten elismerte
Horvât-Szlavonorszâg és Dalmâcia egységét. De a magyar kor-
mânyzat a kiegyezést kovetô ôtven esztendô alatt egyetlen
komoly lépést sem tett annak érdekében, hogy Bées hozzâ is
jâruljon Dalmâciânak Horvât-Szlavonorszâggal valô egyesité-
séhez.

Bées és fôieg az udvarban nagy befolyâssal rendelkezô
katonai vezetés, hogy a maga dalmâeiai politikâjât alâtâmassza,
Dalmâeiâban oly mesterkélt vâlasztâsi rendszert vezetett be,
hogy a dalmât vârosok vékony olasz rétegének dôntô sûlyt
biztositott a dalmât tartomânygyûlésben. Érthetô tehât, hogy
ez a tartomânygyûlés mindig elvetette az egyesitésre vonatkozô
javaslatot.

Bées ellenezte Dalmâeiânak Horvât-Szlavonorszâggal valô
egyesitését, nehogy igy kozvetve Magyarorszâg erôsbôdjék.
Budapest nem szorgalmazta az egyesitést, nehogy Horvât-
orszâg ûgy megerôsôdjék, hogy az 1868-ban létrejôtt kiegyezés
kereteit szétfeszitse. A dalmâeiai horvâtsâg elkeseredését még
fokozta az a tény, hogy Bées mit sem tett Dalmâeia gazdasâgi
életének felemelésére, a dalmât kikôtôknek a Monareia gazda
sâgi vérkeringésébe valô bekapesolâsâra.

Igy a dalmâeiai horvâtsâg politikai vezetôiben egyre inkâbb
megerôsôdôtt az a meggyôzôdés, hogy Dalmâeiânak a horvât
tômbbel valô egyesitése esakis a szerbséggel valô legszorosabb
egyiittmûkôdésben s délszlâv keretben valôsithatô meg —
esetleg Oroszorszâg tâmogatâsâval a Monarehiân kiviil. Dr.
Ante Trumbics, Spalato polgârmestere, Franjo Supilo ûjsâgirô

4) Amikor 1797-ben Bukavina tâbornok caapatai megszâllottâk Dal

mâciât, a dalmât vârosok kuldottségei sorra kérték a tâbornokot, tolmâ-

caolja âhajukat az uralkodô felé, kogy csatolja 6ket vissza a Szent

Koronâhoz. Béesben ez nem tetszett. Thurn grôf, Dalmâcia elsô csâszâri

biztosa tehât utasltâst kapott Bécsbôl, hogy a dalmât vârosoknak e ma-

gyarbarât megnyilatkozâsait fojtsa el. (Bajza Jâzsef: Horvât kérdés. —

Egyetemi elôadâs. 1931/1932.)



s Ivân Mestrovics szobrâszmûvész vezetésével a szâzadfordulôn
a dalmât—^horvât politika mâr hatârozottan az utôbbi irânyzat
felé sodrôdott.

Bosznia-Hercegovina

4. Bosznia-Hercegovina teriileti hovatartozandôsâgânak ren-
dezetlensége szintén fâjô pontja volt a horvâtsâgnak, s nem-
csak az 1914-es szarajevôi merénylet politikai hâtterének, de
az 918-as események alakulâsânak is fontos tényezôje volt.

A horvâtsâg 1878-ban ordmmel iidvôzolte a berlini kong-
resszus dôntését s remélte, hogy a Monarchia ellenôrzése alâ
keriilt Bosznia-Hercegovina, mint horvât jellegû s tôbbségii
teriilet, valamilyen formâban Horvât-Szlavonorszâghoz kap-
csolôdik.

A horvâtsâg reményei nem vaiôsultak meg. Egyrészt, mert
a berlini kongresszus a tôrok delegâciô ellenâllâsa kovetkezté-
ben a Monarchiânak csak e teriiletek okkupâciôjâra adott
feUiatalmazâst, ami nem tette lehetôvé Bosznia-Hercegovina
kôzjogi hovatartozandôsâgânak rendezését. Mâsrészt a dualisz-
tikus berendezésû Monarchia mindkét fele gondosan ôrkdddtt
azon, hogy Bosznia-Hercegovina bekapcsolâsâval a mâsik fél
meg ne erôsôdjék. ïgy jôtt létre az a kompromisszum, mely
Bosznia-Hercegovina kôzigazgatâsânak irânyitâsât a kôzos pénz-
iigyminisztériumra bfzta. Kâllay Benjamin ennek a kompro-
misszumnak jegyében a horvât eredetû, de horvât népi dn-
tudatâra még nem ébredt boszniai mohamedân bosnyâksâgot
tette boszniai politikâjânak gerincévé s Bosznia-Hercegovinâ-
ban kiilôn bosnyâk nemz&ti ontudatot prôbâlt kialakitani.

E politikâval szemben a katolikus horvâtsâg a horvât, az
orthodox szerbség pedig a szerb nemzeti tôrekvéseknek vâlt
hordozôjâvâ.

A szâzadfordulôn a szerbség egyre agresszivebb lett s Kâl
lay Benjamin élete alkonyân belâtta, hogy a Monarchia a maga
boszniai és hercegovinai poziciôit csak ùgy tudja a szerbséggel
szemben megvédelmezni, ha Bosznia-Hercegovinâban a horvât
kurzust vezeti be. Sajnos, Kâllay Benjamin 1903-ban meghalt.
Éppen akkor, amikor Szerbiâban a Karagyorgyevicsek trônra-



léptével a nagyszerb eszme szôszôlôi kerultek hatalomra. S a
nagyszerb politikânak éppen Bosznia-Hercegovina megszerzése
volt elsôdleges célja. Kâllay Benjamin utôdaiban — még Bosz
nia-Hercegovina annektâlâsa utân — az annexiôs vâlsâg ta-
pasztalatai ellenére sem volt meg a megfelelô kezdeményô
szellem s a sziikséges erô, hogy Bosznia-Hercegovinâban az
egyre nbvekvô szerb agresszivitâst ûj politikai vonalvezetéssel
ellensûlyozzâk.

Magyar részrôl a bosznia-hercegovinai kérdés rendezésé-
nek sûrgôsségét még 1914 utân sem ismerték fel. Igy Wekerle
Sândor miniszterelnôk még 1918 nyarân is derûsen szovôgette
Bosznia-Hercegovinânak Ausztria és Magyarorszâg kozotti fel-
osztâsâra vonatkozô terveit, anélkiil azonban, hogy e tervek
megvalôsitâsa felé akâr csak egy lépést is tett volna. Ezen
a téren még Tisza Istvân grôf sem volt kivétel. S amikor 1918
ôszén IV. Kâroly megbi'zâsâbôl személyesen ment le Zâgrâbba
a helyzet kivizsgâlâsâra, végre felismerte a helyzet sûlyossâgât,
mâr késô volt. 5)

A fiumei rezolûciô

5. A szâzadfordulôt kbvetôen harminc évi kormânyzat
utân megingott a talaj Magyarorszâgon a liberâlis pârt lâba
alatt. Ezzel egyidejûleg Horvât-Szlavonorszâgban is ûj, fiatal
erôk jelentkeztek. Zommel azok, akik a prâgai egyetemrôl,
mint Masaryk tanitvânyai kerultek ki. Mesteriiktôl tanult "po
litikai realizmus" jegyében megfogalmazott fiumei rezolûciô-
jukban (1905) késznek nyilatkoztak az egyesûlt magyar ellen-
zéket tâmogatni Béccsel szemben Dalmâciânak Horvât-Szlavon-
orszâggal valô egyesitése s a horvât érdekeknek az ôsszmo-
narchia keretében valô érvényesitése ellenében. Dalmâcia és
a târsorszâgok szerb pârtjai zârai rezoZwczdjukban csatlakoztak
a fiumei hatârozathoz azzal a feltétellel, hogy a horvâtsâg
elismeri a szerbség teljes egyenjogûsâgât. Ennek megfelelôen
a dalmâciai tartomânygjnilésen mâr kôzôs hatârozatot hoztak

Nâdasdy Béla: "Dôlszlâvok". — Budapest, 1934. 148—150. oldal.



a szerb nyelv tanitâsânak bevezetésére s kovetelték, hogy a
kormânyhatôsâgok cyrill-betûs szerb beadvânyra ugyanigy vâ-
laszoljanak.

A magyar koaliciôs pârtok ôrômmel fogadtâk a nem vârt
szôvetséges jelentkezését. Kossuth Ferenc tâviratban ûdvôzol-
te a fiximei rezolûciôsokat, Polônyi Géza leutazott Zâgrâbba s a
koaliciô nevében megegyezett velûk. Igaz, a megegyezést a koa-
li'ciô intézô bizottsâga a néppârti Andrâssy Gyula gr. vétôja
miatt nem fogadta el, mégis a koaliciô kormânyrajutâsa a re-
zolûciôsoknak, a szerb—horvât koaliciônak is kezére jâtszott.
Az 1906-os vâlasztâs sorân megszerezték a szâbor relativ tôbb-
ségét s a koaliciô jôvoltâbôl a bâni tisztség kivételével a bâni
kormânyzat is kezûkbe keriilt. A szerb—horvât koaliciô és
a magyar koaliciô kôzott az Âllamvasutak szolgâlati nyelve
kôriil kitôrt vita kôvetkeztében ugyan a barâtsâg csakhamar
felbomlott, de a szerb—horvât koaliciô tagjainak a magyar
orszâggyûlésen kifejtett obstrukciôja még csak nôvelte a koa
liciô népszeruségét.

ïgy az 1913-as vâlasztâsokon a koaliciô mâr abszolut tôbb-
séget kapott. A bân, Skerlecz Ivàn bârô és kormânya ugyan
az imionistâkbôl keriilt ki, de a szerb—horvât koaliciô képezte
a kormânytôbbséget.

A magyar kormânyzatot terheli a felelôsség, hogy a szara-
jevôi merényletet kôvetô szerb-ellenes horvât néphangulatot
nem hasznâlta ki a koaliciô felszâmolâsâra, holott annak veze-
tôi mâr a boszniai annexiôs vâlsâg, majd a Balkân-hâborûk
idején is kompromittâltâk magukat s a koaliciô két dalmât—
horvât vezetôje, Trumbics és Supilo emigrâlt.6) A magyar
politikai vezetés teljes tâjékozatlansâgâra vallott példâul az
a tény, hogy amikor a hadiôvezetnek nyilvânitott Horvât-Szla-
vonorszâgban a katonai hatôsâgok a koaliciô szerb vezetô
tagjait, éliikôn Prinicsevics Svetozârral Aradra intemâltâk,
Tisza Istvân grôf miniszterelnôk személyesen interveniâlt sza-
badlâbra helyezésûk érdekében.

6) P. D. Ostovlc: "The Truth About Tugoslavia" — New York, 1952.



A korfui deklarâciô

Tisza Istvdn grôf lemondâsât kôvetôen Eszterhâzy Môric
ûj miniszterelnok széleskôrû târgyalâsokat kezdett a horvât
kérdés tisztâzâsâra s mâr-mâr ùgy lâtszott, hogy a koaliciô
elejtésével az egyetlen lehetséges helyes megoldâs mellett
dont: a Horvât Jogpârtra bizza a horvât iigyek vezetését. A koa
liciô emigrâciôban lévô vezetôi rôgtôn akciôban léptek. A fran-
cia sajtôban IV. Kârolyt tâmadô cikkeket helyeztek el, kétség-
be vontâk békekisérleteinek ôszinteségét, amikor épp most
Horvât-Szlavonorszâgban az aikotmânyos tôbbség helyett ki-
sebbséggel akar kormânyozni. Ezek a cikkek megtették hatâ-
sukat. A tiszta horvât koncepciôt ejtették s a bâni tisztséggel
egyiitt a bâni kormâny tagjait is a szerb—horvât koaliciô
soraibôl nevezték ki (1917).7)

A magyar kormânyzat és IV. Kâroly kirâly igy éppen a
hâborû végsô kritikus idôszakâban arra a szerb—horvât koa-
liciôra bizta Horvât-Szlavonorszâg kormânyzatât, amelynek
vezetôi Londonban megszervezték a Délszlâv Vâlasztmânyt
(1915) s immâr két éve agitâltak az antant hatalmak fôvâro-
saiban délszlâv teriileteknek a Monarchiâbôl valô kiszakitâsa

érdekében. E szerencsétlen dôntéssel azonban nemcsak otthon

adtâk a hatalmat ez âllamellenes pârt kezére, de kezére jât-
szottak a Délszlâv Vâlasztmânynak is, mert ez most mâr joggal
hivatkozott arra, hogy ô képviseli a szerb—^horvât kôzvéle-
ményt, hiszen otthon is az ô pârtjuk kezében van a hatalom.
Ez a dôntés tette lehetôvé, hogy a nagyszerb program alapjân
âllô Pasics, aki eddig hallani sem akart a Délszlâv Vâlaszt-
mânnyal valô kôzôskôdésrôl, a Délszlâv Vâlasztmâny angol és
francia barâtainak unszolâsâra beadta derekât s 1917 jûlius
20-ân Trumbiccsal egyiitt alâirta az ûn. korfui deklarâciôt,
melyben bejelentették, hogy kôzôs hâborus céljuk valamennyi

7) Gratz Gusztâv szerint a Jogpârt elejtésében nagy szerepet jât-

szott Czernin Ottokâr kiilugymmiszter, aki mint Ferenc Ferdinând kor-

nyezetébôl kikeriilt politikus kdzismert volt magyarellenes beâllîtottsâ-

gârôl. (Mint 1. II. kotet, 371. oldal.)



délszlâv teriiletnek egy délszlâv âllam keretében valô ossze-
fogâsa.8)

E deklarâciônak rendkiviil nagy volt a hatâsa a Monarchia
délszlâv politikai életére. 1918 mârcius elsô napjaiban a dél
szlâv felfogâst vallô horvât, dalmât, szlovén és boszniai pârtok
Zâgrâbban lényegében a korfui deklarâciô célkitûzését tették
magukévâ.

A németek 1918-as nagy nyâri tâmadâsânak elakadâsa,
a piavei vereség mârelôrevetette a kôzponti hatalmak hâborùs
vereségének âmyékât, s most mâr az események gyorsan
kôvették egymâst.

1918. oktôber 6-ân Zâgrâbban megalakult a Délszlâv Nem-
zeti Tanâcs a szlovén Korosec Antal elnôkletével a Monarchia
valamennyi délszlâv teriiletének képviseleti szerveként. 1918.
oktôber 16-ân Kâroly kirâly rendeletileg kimondta Ausztria
federalizâlâsât s az egyes osztrâk tartomânyokban megalakult
nemzeti tanâcsokat elismerte. Ez a kûlônben is elkésett s min-
den konstruktîv programot nélkiilôzô rendelkezés még csak
nôvelte a mâr âltalânos kâoszt.

lly kôriilmények kôzepette a szerb—horvât koallciô el-
érkezettnek lâtta az idôt, hogy âlarcât levéve hozzâlâsson prog-
ramjânak megvalôsitâsâhoz. Elsô lépésként mindjârt Horvât-
Szlavônorszâg elszakadâsât kivântâk biztosîtani, mert ezzel
Dalmâcia és Bosznia-Hercegovina is ôlûkbe hullik. Pribicsevics
Szvetozâr elszakadâst kimondô javaslata a szâborban ûgyszôl-
vân alig talâlt ellenâllâsra, mert a horvâtok nagy része tigy
vélte, hogy horvât érdekeket szolgâl, ha menekiil a siillyedô
hajôrôl. Csupân a Horvât Jogpârt szavazott az elszakadâs
kimondâsa ellen, mert ez a pârt tisztâban volt azzal, hogy a
délszlâv szôlam csak eszkôz volt a szerb—horvât koaliciô kezé-

8) Gleiclieii: "Yugoslavia" — Boston—New York, 1923. — 200.

old. — H. W. Steed: "Trough Thirty Years" (1892—1922) — Gardon

City, N. Y., 1924. II. 165—167. — (Mint 6.) A korfui deklarâciô teljes

szovege. Appendix 275—276.



ben, hogy az îgy megalakult délszlâv âllamot Pasics nagyszerb
elgondolâsânak szolgâltassa ki.9)

1918. oktôber 28-a végzetes napja a magyar tôrténelemnek,
mert meginditotta Szent Istvân korondja orszâgainak szétesé-
sét, de tragikus napja a horvât tôrténelemnek is, mert ezzsl
a dôntéssel a horvât szâbor elinditotta azt a folyamatot, mely
alig egy hànap mûltân a horvât âllamisâg megszûnéséhez ve-
zetett.

Az ûj vidéki hatârozat
— 1918. november 24. —

November 24-én volt ôtven esztendeje, hogy az Ûjvidékre
bsszehîvott Nagy Szerb Nemzeti Kongresszus, illetve annak
11 tagù Végrehajtô Bizottsâga Jasa Tomics dr. javaslatâra ki-
mondta a belgrâdi fegyversziineti szerzôdés alapjân szerb meg-
szâllâs alâ keriilt délmagyarorszâgi teriileteknek Szerbiâhoz
valô csatlakozâsât.

Tekintettel arra, hogy a zâgrâbi Délszlâv Nemzeti Tanâcs-
nak ugyanezen a napon hozott hasonlô hatârozata mellett
az ûjvidéki hatârozat szolgâlt jogalapul Sândor szerb régens
1918. december 1-1 proklamâciôjâhoz, melyben a Szerb—Hor
vât—Szlovén Kirâlysâg megalakulâsât kimondta, s tekintettel
arra, hogy Millerand francia koztârsasâgi elnbk, mint a pârizsi
békekonferencia elnoke a magyar békedelegâciôhoz intézett
1920. mâjus 5-én kelt kisérôlevelében a magyar békedelegâciô-
nak népszavazâsra vonatkozô javaslatât azzal utasitotta el,
hogy az elszakitâsra itélt teriiletek lakossâga 1918 ôszén mâr
élt onrendelkezési jogâvali), az ûjvidéki hatârozat otvenedik

9) Bajza Jâzsef; "A magyar—horvât uniô felbomlâsa." — Budapest,

1) Millerand kîsérôlevelének teljes szovegét lâsd "The Hungarian

Peace Negotiations", Budapest, 1921, II. kotet 545—547. oldalon.

Magyar forditâsât "A VII. Magyar Talâlkozô krônikâja" kozli a

166-170 oldalon. A szerkesztô.)



évfordulojân indokolt, hogy vizsgâlat targyavâ tegyiik, vajon
az 1918. novcmbcr 21-i ùjvidcki hatarozat valôban a Jugoszla-
viâhoz csatolt délvidéki teruletek lakossâga ônrendelkezési
joga megnyilvânulâsânak tekintheto-e?

Erre a kérdésre igennel kell felelniink, ha:
a) a hatârozatot kimondô sz0rv a hatârozattal érintett

teriilet egész lakossâgât képviselte;
b) a hatârozatot kimondô szerv tagjait az érdekelt lakos-

sâg szabad vâlasztâssal vâlasztotta meg;
c) a hatârozatot kimondô szerv a vâlasztâs sorân valôban

felhatalmazâst kapott arra, hogy az érintett teriilet âllami hova-
tartozandôsâga kérdésében dôntsôn.

A délvidéki szerbség

A trianoni békeszerzôdéssel Jugoszlâviâhoz csatolt dél-
magyarorszâgi teruletek (Bânât, Bâcska és Baranya) 1,331,357
fônyi lakossâgâbôl 429,657 fô, azaz 32,2% volt a magyar és
301,067 fô, azaz 22,6% volt a német. Vagyis a magyarsâg és
a németség egyiittesen a Iakossâg 54.8%-ât, azaz tôbbségét
képezte. A szerbség ezzel szemben csupân 382,149 fô, azaz
28.7% volt. A horvâtok, bimyevâcok és sokâcok egyiittes lét-
szâma 71,350 fôt tett ki, azaz a Iakossâg 5,5%-ât.2)

A belgrâdi fegyversziineti szerzôdés értelmében megszâllt
délvidéki teruletek nemzetiségi ôsszetétele még kedvezôbb a
magyarsâg és németség javâra, s még kedvezôtlenebb a szerb
ség szâmâra, hiszen Kelet-Bânâtban (beleértve Temesvart),
Észak-Bâcskâban (beleértve Bajât) és Észak-Baranyâban (bele
értve Mohâcs és Pécs vârosât) a szerbség szâzalékarânya egé-

2) A déimagyarorszâgi teriiletek 1910. évi népszâmlâlâs szerinti
nemzetiségi osszetéteiére nézve lâsd: "Magyar Statisztikai Szemle", 1941.
Ez adatokat Déimagyarorszâg Eelszabaditô Tanâcsa megalakulâsakor

kiadott "Proelamation"-jânak hâtsô boritôiapjân tâblâzatba foglalta

ossze. (19S4)



szen jelentéktelen volt.3) Mârpedig az ûjvidéki hatârozat ez
utôbbi teriilet elcsatolâsât mondta ki.

Ha most mâr az ûjvidéki hatârozatot kimondô szerv nem-
zetiségi ôsszetételét vizsgâljuk, nyomban megâllapithatjuk,
hogy abban az érintett teriilet nemzetiségei nem nyertek tény-
leges szâzalékarânynknak megfelelô képviseletet. A teriiletek
abszolût tôbbségét kitevô magyarsâg (1) és németség (6) ossze-
sen csupân 7 delegâtussal volt képviselve, szemben a lakossâg
egyôtodét kitevô szerbség 68 fônyi delegâciôjâval. Még a kato-
likus bunyevâc-horvâtsâg sem kapott arânyos képviseletet
(39)4). Éppen ezért az ûjvidéki Nagy Szerb Nemzeti Kongresz-
szus egyâltalâban nem tekinthetô az ûjvidéki hatârozattal
érintett teriilet lakossâgânak nemzetségi megoszlâs szerint hû
képviseleti szervéiil. Mâr a testiilet neve elârulja, hogy az ûj
vidéki Nagy Szerb Nemzeti Kongresszust ôsszehivô szerb
katonai parancsnoksâg nem is gondolt ily minden nemzetisé-
get arânyosan képviselô szerv ôsszehivâsâra. A kongresszus
elsôsorban a délvidéki szerbség fôruma volt, s abba a Délvidék
tôbbi nemzetisége kôziil csak olyan egyének nyertek meg-
hivâst, akik készek voltak a szerbség hatârozatât elfogadni.

Az ûjvidéki kongresszus azonban nemcsak a Délvidék nemze-
tiségeit nem képviselte arânyosan, de nem képviselte a hatâ-
rozatban érintett teriilet egészét sem. Az ûjvidéki hatârozattal
Szerbiâhoz csatolt 453 kôzség és vâros kôzûl a kongresszuson
csupân 211 kapott képviseletet. A magyar és német jellegu
kôzségek és vârosok eleve nem kiildhettek delegâciôt.5)

Igy minden kétséget kizârôan megâllapithatjuk, hogy az
ûjvidéki kongresszus sem nemzetiségileg, sem teriiletileg nem
képviselte az ûjvidéki hatârozattal Szerbiâhoz csatolt dél-

3) Temesvâr 1910. êvi 72,555 fônyi lakossftgâbôl 28,552 volt magyar,

31,644 volt a német, s csupân 8482 volt a szerb, vagyis 4.8%. Pécs

47,844 fônyi lakossâgâbôl csupân 85 volt a szerb, s 618 a horvât.

4) Prokopy E. eikke a "Pester Lloyd" 1933. jûlius 16-i szâmâban.

(Lâsd 0. A. Macartney: "Hungary and her suceessors", London, 1937, 391.

oldal.)

5) Mint 4.



magyarorszâgi teriileteket. Kovetkezésképpen a népi onrendel-
kezési elvre valô utalâssal hozott hatârozata nem volt mâs,
mint ennek az elvnek a kijâtszâsa. Igy kisebbség dôntdtt a
tôbbség sorsârôl.

7. C. A. Macartney helyesen âllapitja meg "Hungary and
her successors" c. munkâjâban: ... the 'congress' had no
genuinely représentative character; its members were drown
from a fraction only of the local population, and it was in
effect merely a postdated and nominal justification for a situa
tion already created."6)

Az ûjvidéki kongresszus

De az ûjvidéki kongresszus nem tett eleget a b) pontban
jelzett kovetelménynek sem. A kongresszus tagjait nem vâlasz-
tâssal delegâltâk az egyes kozségek, vagy vârosok, vagy azok
lakossâgânak egy rétege. Szabad vâlasztâs helyett a delegâtu-
sok kikûldésének môdja az alâbbiak szerint tôrtént.

A megszdllô szerb katonai parancsnoksâgok a belgrâdi
fegyverszuneti szerzôdés intézkedésével ellentétben7) egy-egy
kôzség, vagy vâros megszâllâsa utân nyomban intézkedtek,
hogy a kozségek szerb lakossâgâbôl helyi Szerb Nemzeti Tanâ-
csot alakitsanak, amely azonnal âtvette a koziilet kôzigazga-
tâsânak vezetését. E helyi tanâcsokat nem a helyi lakossâg
vâlasztotta, hanem a megszâllô szerb katonai parancsnoksâ
gok âllitottâk bssze. Altalâban oly egyénekbôl, akikrôl kôz-
tudomâsû volt radikâlis szerb beâlHtottsâguk, vagyis olyanok-
bôl, akik a nagyszerb eszme jegyében a Szerbiâhoz valô csat-
lakozâs mellett voltak. A megszâllô katonai parancsnoksâgok

6)0. A. Macartney: Hungary and her successors" — London, 1937.

391. oldal.

7) A belgrâdi fegyverszuneti szerzôdés teljes szôvegét lâsd: Francis

Deâk: "Hungary at the Paris Peace Conférence" — New York, Columbia

University Press, 1943 — Doc. 2. 359—361. oldal. E szerzôdés 1. pontja
értelmében: "The civil administration in these territories shall remain

in the hands of the présent Govemment."



ezzel szemben eleve kizârtâk azokat a szerb elemeket, akikrôl
viszont kôzismert volt, hogy aggodalommal néztek a Szerbiâ-
val valô egyesiilés elé, mert tisztâban voltak azzal, hogy a ma
gyar âllam keretében élvezett kultûrâlis autonômiâjuk segitsé-
gével kifejlesztett eurôpai szintû kultûrâjukat, kultûrintézmé-
nyeiket, szellemi és anyagi javaikat a balkâni jellegû Szerbiâ-
ban veszély fenyegeti. Igy a helyi szerb nemzeti tanâcsok még
a szerbség egészét sem képviselték, hanem annak csupân egy
részét, a radikâlisokét.8)

Az ùjvidéki Nagy Szerb Nemzeti Kongresszusra e helyi
szerb nemzeti tanâcsok kûldték ki megbizottaikat. Igy az ùj
vidéki Nagy Szerb Nemzeti Kongresszus delegâtusai végered-
ményben a megszâllô szerb katonai hatésâgok âltal bsszeâlll-
tott helyi tanâcsok tagjaibôl keriiltek ki. Mandâtumukat tehdt
nem a helyi lakossâgtôl, hanem a megszâllô katonai hatôsdgok-
tôl kaptdk. Éppen ezért ez a kongresszus nem képviselhette
a nép akaratât, hanem csupân a megszâllô hatôsâgok politikai
elképzelését.

Az ùjvidéki Nagy Szerb Nemzeti Kongresszus tehât ebbôl
a szempontbôl is jogosulatlanul jârt el, amikor a népi ônrendel-
kezési elvre valô utalâssal dôntôtt a Szerbiâhoz valô csatlako-

zâs mellett.
*

Tekintettel arra, hogy a kongresszus tagjait nem vâlasz-
tâssal vâlasztottâk meg, hanem egyszerûen kijelôlték a katonai
parancsnoksâgok âltal életrehivott helyi szerb nemzeti tanâ
csok tagjai sorâbôl, az ùjvidéki kongresszus nem felelhetett
meg a c) pontban megjelôlt feltételnek sem, hiszen a népnek
nem volt alkalma arra, hogy a delegâtusok megvâlasztâsânâl
mérlegelje az âllami hovatartôzandôsâg kérdését.

Éppen ezért az ùjvidéki kongresszusnak semmiféle felha-
talmazâsa sem volt azoktôl, akiknek nevében beszélt, s akiknek
sorsârôl dôntôtt, amikor 1918. november 24-én kimondta a

Szerbiâhoz valô csatlakozâst.

8) Dr. Jocith Jenô (a Vajdasâgi Mozgalom vezetôje) szôbeli

kozlése.



Kôvetkezésképp az ûjvidéki Nagy Szerb Nemzeti Kongresz-
szus a népi ônrendelkezési elv jogos gyakorlâsa egyetlen kôve-
telményének sem felelt meg. Igy dontése jogtalan volt, s a don-
tés joghatàlya érvénytelen.

Az ûjvidéki dontéssel kapcsolatban még a kôvetkezôkre
kell râmutatunk.

1. A dontést tulajdonképpen nem a kongresszus pléntima,
hanem a kongresszus âltal a délmagyarorszâgi teriiletek kor-
mânyzatânak ellâtâsâra megvâlasztott 11 tagû Végrehajtô Bi-
zottsâg mondta ki. Annak ellenére, hogy a kongresszus tagjait
kizârôlag a nagyszerb gondolât hiveibôl vâlogattâk ossze, még
igy is elôfordult, hogy a Végrehajtô Bizottsâg egy tagja, Duda
Boskovics dr. aggodalmânak adott kifejezést, vajon joga van-e
a Végrehajtô Bizottsâgnak, vagy akâr a kongresszus plénumâ-
nak ily nagy horderejû kérdésében âllâst foglalni. Duda Bos
kovics dr.-rôl tudnunk kell, hogy 1932 decemberében ô is részt-
vett a Vajdasâgi Mozgalmat elinditô ûjvidéki pontok meg-
szerkesztésében. Késôbb ô lett az Egyesult Ellenzék keretében
elhelyezkedô Vajdasâgi Mozgalom vezetôje.9) A Vajdasâgi Moz-
galom Jugoszlâvia federativ âtszervezését kôvetelte, s ennek
keretében a Vajdasâg szâmâra kûlôn federativ stâtust igényelt.
Amikor a harmincas évek derekân nyilvânvalôvâ vâlt, hogy
a nagyszerb vonalon futô belgrâdi kormânyzattôl aligha lehet
elvâmi a Vajdasâg federalizâlâsât, a Vajdasâgi Mozgalom a
legszorosabban egyiittmûkôdôtt Nagy Ivân dr. vezetésével
a magyar csoporttal, mely a délvidéki teriileteknek Magyar-
orszâghoz valô visszacsatolâsât szorgalmazta.

9) Dr. Joclth Jenfl: "A délszlâv eszme bukâsa — a vajdasâgi

mozgalom kialakulâsa" — "Nyugati Magyarsâg" (Lille, Franciaorszâg),

1931. nov.—deo. 42—48. oldal. — Dr. Dusân Boskovics alâirta a Paraszt-

Demokrata koaliciâ 1932. mârcius 7-i hatârozatât is (Ot pont). Ennek
teljes szovegét az alâirôkkal egyûtt lâsd: P. D. Ostovic: "The Trutli

about Yugoslavia", New York, Appendix, 286—287. oldal.



Pasics nagyszerb politikdja

2. Az ûjvidéki kongresszusnak a délmagyarorszâgi teiiile-
tek katonai megszâllâsât kôvetô sûrgôs ôsszehivâsa, majd a
Szerbiâhoz valô csatlakozâs gyors kimondâsa Pasics szerb
minisztereinok nagyszerb politikâjânak jegyében tortént. Pa
sics semmiképpen sem volt hajlandô eleget tenni azoknak
a kôtelezettségeknek, melyeket a hâborû folyamân a korfûi
szerzôdés (1917. jùlius 20), majd a genfi megâllapodâs alâ-
frâsâval (1918. november 9) vâllalt egyrészt a londoni Délszlâv
Vâlasztmânnyal, mâsrészt a zâgrâbi Délszlâv Nemzeti Tanâcs-
csal szemben Jugoszlâvla federativ berendezkedése târgyâban.
Pasics Nagyszerbiât akart s igényelte mindazokat a teruleteket,
bol szerbek laktak, ha csak kisebbségben is. Hajlandô volt
bekapcsolni a horvât- és szlovén-lakta teruleteket is, de csak
akkor, ha alâvetik magukat a szerbség uralmânak. Éppen
ezért minél elôbb biztositani kivânta Szerbia részére a szerb

jellegû teruleteket. Ezért hivattâk ôssze az ûjvidéki Nagy
Szerb Nemzeti Kongresszust, s mondtâk ki Bânât, Bâcska
és Baranya Szerbiâhoz valô csatlakozâsât. Tették ezt annak
ellenére, hogy a zâgrâbi Délszlâv Nemzeti Tanâcs magânak
igényelt minden Ausztria-Magyarorszâg részét képezô — s dél
szlâv jellegû — teriilet képviseletét, mint ahogy ezt a genfi
egyezményben rogzitették is.

Pasicsnak ez az eljârâsa azt bizonyltja, hogy Pasics még
november végén sem volt bizonyos a horvât és szlovén teriile-
tek bekapcsolâsâban, s igy a maga részérôl még akkor is
a nagyszerb megoldâst helyezte elôtérbe.

Az ûjvidéki hatârozat tehât nemcsak a népi ônrendelkezési
elv kijâtszâsât jelentette, hanem a korfui és genfi egyezmény
megszegését is. Ezzel Pasics még a jugoszlâv âllam megalaku-
lâsa elôtt elvetette az elsô délszlâv âllam akût âllamvâlsâgânak
magvât, mely âllamvâlsâg 1941-ben Jugoszlâvla széteséséhez
vezetett.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. hâlâsan megkoszoni Homonay Elemér értékes elô-

adâsât, majd koszonti és bemutatja Kovâcs Istvân dr.-t, a Magyar
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Szabadsâgharcos Szôvetség kanadai fôtitkârât, majd felkéri olôadâsânak
megtartâsâra. A tanâcskozâsi elnôk tisztjét Nt. Ludwlgh Artur dr.
veszi ât.

Kovâcs Istvân dr.:

KARPATALJA — MAGYAR FOLD

1. Elcsatolâs az ôslakossâg akarata ellenére

A trianoni békeparancs a torténelmi Ung, Bereg, Ugocsa
és Mâramaros vârmegyék jelentôs részeit a târgyalôasztalnâl
Csehszlovâkiâhoz csatolta. Pontosabban: a szâzadok magyar
szabadsâgmozgalmaiban oly fontos szerepet jâtszô ez ôsi ma
gyar fôldet az e térségben élt 234 csehnek (nem tôbbnek!) itélte
oda a félmilliôs tobbség megkérdezése és beleegyezése nélkiil.

2. A tâj és a lakossâg

Itt van a Kârpâtok vizvâlasztôjân a torténelmi magyar—
lengyel kôzôs hatâr.

Erre van Verecke "hi'res ùtja", melyen ât honfoglalô ôseink
derékhada jôtt be az orszâgba.

A tompân kéklô messzeségben itt âllanak a kârpâti hava-
sok nyâron is hôfedte csûcsai.

Kârpâtalja a fenyvesek és a lomboserdôk "vadregényes
tâja".

Ezen a teriileten vannak Beregszâsz és Nagyszôllôs nap-
sûtotte szôlôhegyei, Szolyva, Luhi, Polena gyôgyforrâsai, a mâ-
ramarosi sébânyâk.

Ebben a térségben talâijuk Ungvâr, Munkâcs és Huszt
vârosait.

Munkâcs vârât Zrinyi Ilona védelmezte.
Itt talâlhatô Huszt romvâra, melynek "bùs diiledékei"

sugalltâk koszorus kôitônk halhatatlan serait:

Messzi jôvendôvel vess dssze jelenkort,
Hass, alkoss, gyarapits s a Haza fényre deruU"



Beregszentmiklôs vârkastélyâbôl "kormânyoztâk" egykor
a megye-nagysâgû Schônborn-Yâthïzomànyt.

A térség lakossâga vegyes: magyar ruszin, német, kevés tôt
(szlovâk), român, cigâny és zsidô.

A fôfoglalkozâs a fakitermelés, a déli részeken a mezô-
gazdâlkodâs és a gyûmôlcstermelés.

3. Podkarpatska Rus

A csehszlovâk kormânyzat ezt a teriiletet mindenkor gyar-
matânak és ideiglenes letétnek tekintette azzal a céllal, hogy
azt az elsô megfelelô alkalommal Oroszorszâgnak adja ât.
Ezért a térséget nem fejlesztette és ott csak nélkûlôzhetetlen
beruhâzâsokat végzett. A cseh uralom alatt a teriilet hivatalos
neve: Podkarpatska Rus (Kârpâtaljai Oroszorszâg) volt. Ennek
magyar forditâsaként, mint ûj fogalom a "Kârpâtalja" elneve-
zés keriilt hasznâlatba.

4. Cseheknek demokrâcia, magyaroknak diktatûra

A csehszlovâk uralom lehetett demokrâcia a cseheknek,
de a nemzetiségi vezetôk ellen inditott politikai perek, alkal-
mazott rendôrhatôsâgi ôrizet alâ helyezések (intemâlâsok),
a nemzetiségi jogoknak semmibe vétele, a magyaroknak mâ-
sod-, harmadrendû âllampolgârokként kezelése azt bizonyitja,
hogy a nemzetiségeknek, elsôsorban a "rebellis" ôslakô ma
gyaroknak diktatûra volt. Az egykori magyar kôzalkalmazottak
jôrészét elbocsâtottâk âllâsukbôl, vagy kiûzték ôseik fôldjérôl.
(Igy tették ât a "hatâron" jelen sorok irôjât is két éves korâ-
ban sziileivel egyiitt.)

A magyar fôldmûvest sùjtotta az adôprés és a cseh
agrârollô.

Magyar ember rendszerint az elsô volt, akit elbocsâtottâk
az alkalmazâsbôl és az utolsô, akit felvettek.

A katonakôteles magyar ifjûsâgot a tôbb mint 1000 km-re
fekvô cseh vidékekre szâllitottâk.

A csehek a nemzetiségeket egymâs ellen jâtszottâk ki, hogy
"az oszd meg és uralkodj" gyakorlata alapjân basâskodhassa-
nak felettuk.



Szmmagyar vidékre cseheket és ruszinokat telepitettek be.
Mindez, valamint a magyarsâg gazdasâgi alapjainak és

intézményeinek elsorvasztâsa — iskolarendszeriikkel egyiitt —
a soviniszta rovidlâtô célokat és a cseh érdekeket szolgâlta.

5. Benes ârulâsa

A csehszlovâk koztârsasâg elnôkének, 5enesnek Sztalin-
nal kôtôtt moszkvai egyezményéhez hiven a cseh nemzetgyulés
"hâlâbôl" 1945 tavaszân az egész kârpâtaljai terûletet egyhangù
szavazâssal "âtengedte" az elnyomô Szovjetuniônak. Ezâltal
Benes biztosîtotta sajât elnoki megvâlasztâsât és "tôrvényes"
lâtszatot igyekezett adni a szovjet imperiallzmus Kârpâtokon
beliil torténô hôditâsânak.

6. Zakarpatska Ukrajna

1945 egyik baljôslatû nyâri napjân két ôrân keresztûl zûg-
tak Kârpâtalja bânatos harangjai. Ekkor kozolték hivatalosan,
hogy ezt a térséget Zakarpatska Ukrajna (Kârpât-Ukrajna) né-
ven Szovjet-Ukrajnâhoz csatoltâk.

Ez az elcsatolâs is a lakossâg megkérdezése nélkiil és aka-
rata ellenére tôrtént.

A szovjet propaganda-môdszereknek megfelelôen a lakossâ-
got ezen a nap kihajtottâk az utcâkra, hogy tiintetéssel fejezzék
ki "brômûket" és "hâlâjukat" az ûjtipusû rabszolgasâgot be-
hozéknak az odacsatolâsért.

Az emberek sirtak tehetetlenségiikben. Érezték, hogy a
Nyugat kiszolgâltatott helyzetûkben az orosz zsâkmânyâul dob-
ta oda ôket.

7. A lakossâg pusztulâsa

A térség lakossâgânak jelentôs része pusztult el a mâsodik
vilâghâborû hadmûveletei kovetkeztében. Nemcsak a katonâk,
de a polgâri személyek kozûl is.



A viszonylag nagyszâmû zsidosâg kb. hâromnegyed részét
Auschwitzban szâmolta fel a hitleri erôszak.

A sztalinizmus idején fôleg magyarok és németek pusz-
tultak el a térségben.

1944 ôszén a keleti barbârsâg "kicsi, hâronmapos robot"
ûrugye alatt a felnôtt német lakossâgot (nôket, anyâkat is),
a magyarok kôzûl a rômai katolikusokat és a protestânsokat,
mint polgâri személyeket 18-tôl 48 éves korig, akaratuk ellenére
szovjet kényszermunka-tâborokba déportaitâk. A tobbség a
megfelelô élelmezés, a kârpâti télben a ruhaellâtâs és elszâllâ-
solâs, valamint az orvosi kezelés és gyôgyszerek hiânya (egye-
sek szerint mérgezés) kovetkeztében, illetve a tâborok szak-
szerûtlen vezetése folytân fellépett tifuszban, vérhasban, skor-
butban, végelgyengiilésben hait meg. A tûlélô kevés csaknem
valamennyi sûlyosan megrongâlt egészségi âllapotban ért haza.
Szolyva, Sambor, Donbas és a donyeci szénmedence kényszer-
munka-tâborai: az ott elpusztult ezrek jeltelen sirjai.

8. Vasfûggdny a vasfuggdnydn belul

A sztalinista uralom Kârpâtaljât annyira elzârta még a
kommxmista uralom és a szovjet haderô âltal megszâllt Magyar-
orszâgtôl is, hogy ùj vasfiiggonyt emelt ôrtomyokkal, vérebek-
kel, szogesdrôtakadâlyokkal, gereblyélt "hatâr"-ral, megerôsi-
tett jârôrszolgâlattal, a lakossâgnak a kozvetlen hatârôvezetbôl
tortént kitelepitésével, vagy kitiltâsâval, illetve egyéb hatârsâvi
korlâtozâsokkal, hogy engedély nélkiil csak a dalos madâr
szâllhatott ât a "hatâr"-on.

Ez a "hatâr" jôrészen a Tisza kôzépvonala. (E sorok irôja
a Tisza tûlsô partjân, a "hatâr"-tôl 200 méterre élt feleségét és
gyermekét 7 és fél éven ât mégcsak nem is lâthatta. A mindig
kizârôlag magyar âllampolgârsâguk és a rendkivuli kôzelség
ellenére Csonka-Magyarorszâgra valô âttelepitésûk a budapesti
kûlûgyminisztérium ûtjân tobb mint 2500 napot, azaz 7 eszten-
dôt vett igénybe!)

A sztalini korszak idején nem volt telefonbsszekôttetés a
Iakossâg szâmâra Kârpâtaljâval.



A lakossâgnak testvéreitôl, szûleitôl, gyermekeitôl, hâzas-
târsâtôl, rokonsâgâtôl valô légmentes elzârâsa, orôk félelem-
ben, fuggô helyzetben, teljes kiszolgâltatottsâgban és minimâ-
lis életszinvonalon tartâsa: a szovjet eloroszosîtô, elszegényîtô
és kommunistâvâ tenni akarô âltalânos politika része.

Ez az ùjti'pusù sovinizmus jelentkezik a keresztyén egy-
hâzak ûldozésében is. Bevezették a hivatalos ateista propa-
gandât és megbélyegzik azokat, akik vallâsukat gyakoroljâk.
A gdrôg katolikus egyhâzat megsziintették és a hivôket, papo-
kat a gordgkeleti (pravoszlâv) egyhâzba kényszeritették.

9. Ddrdahegy Eurôpa szivében

A torténelem folyamân elôszor tortént, hogy az oroszok,
mint hôditôk vannak benn a Duna-medencében.

Éppen ezért talâlô Hokky Kàrolynak, a kârpâtaljai magyar-
sâg szabadfôldi vezérének az a megâllapitâsa, hogy a Szovjet-
uniônak a Kârpâtokon belûl valô jelenléte "dârdahegy Eurôpa
szivében" — Eurôpa szabad részével szemben.

10. Ha Nyugaton nem vigyàznak

Az elsô vilâghâborût kôvetô Pârizs-kôrnyéki békeparan-
csok, a legyôzôtt kôzponti hatalmak teriileteinek igazsâgtalan
és ésszerûtlen feldarabolâsa tovâbbi, az elôzôknél is nagyobb
tragédiâkhoz, a mâsodik vilâghâborû pusztltâsâhoz és ûjabb,
sûlyosabb igazsâgtalansâgokhoz vezetett.

Az eurôpai egyensûly vészesen meghomlott. A vilâgot kom
munistâvâ, kiszolgâltatottâ és fiiggô helyzetben lévôvé tenni
akarôk ma mâr azoknak a hatalmaknak biztonsâgât veszélyez-
tetik (belsô forrongâssal is), akiknek a vezetôi annakidején
az igazsâgtalan eurôpai "rendezéseket" megalkottâk. Az eurô
pai egyensûly megbontâsânak elômunkâsai most ehetik azt,
amit annak idején Versaillesban, Trianonban, Teherânban,
Yaltâban, Potsdamban és mâsutt fôztek.

Ha nem vigyàznak, nâluk is "bebâdogoznak minden ab-
lakot".



11. Magyar az a fôld

Trianon 50. évfordulôjân Kârpâtalja teriiletén élô, sokat
szenvedett magyar testvéreinkre és testvémépeinkre emlé-
keziink.

Soha nem felejtem el Kôrôdy Sândomdia a beszkidi kôzôs
lengyel—magyar hatârnâl a Vereckei-szoros felett a Kârpâtok
vfzvâlasztôjân allô emlékmûre vésett ércpengésû szavait:

"Szent ez a fôld..

És magyar is ez a vérâztatta fôld, bârmit hatâroztak és
hatâroznak felôle. Még akkor is, ha azt hatalmi szôval, dikta-
tôrikus môdon, az érdekelt ôslakôk megkérdezése nélkûl és
akarata ellenére idegen tûlerô zsâkmânyâul dobtâk is oda:
magyar az a fôld.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. liâlâsan megkoszoni Kovâcs Istvân dr. elSadâsât,

majd Kaczvlnszky Pâl dr.-t a tanâcskozâsi elnok tisztségére kéri fel,

aki bejelenti, hogy Heckenast DezsS dr. montreâli egyetemi tanâr elô-

adâsàt Pallos Lôrânt olvasaa fel.

Heckenast Dezsô dr.:

A NYUGAT-MAGYARORSZÂGI KÉRDÊS

Kereken tiz éwel ezelôtt harminc oldalas tanulmâny je-
lenttettem meg a fenti cîmmel s abban részletesen feldolgoztam
a kérdés tôrténelmi, nemzetpolitikai, gazdasâgi és kultûrâlis
vonatkozâsait. Ez a tanulmâny minden vonatkozâsâban ma is
éppenolyan idôszerû, mint amilyen idôszeru volt megjelenése
idején; elvenni nem kell belôle semmit sem, hozzâtenni valô
azonban annal tôbb van. Ez a magyarâzata annak, hogy ezen
a legûjabb Magyar Talâlkozôn a nyugat-magyarorszâgi kérdést



s annale legujabb fejleményeit a magyar emigrâciô szine elé
târjuk.i)

Eimek kapcsân természetesen felvetôdik a kérdés: kinek
âll érdekében a nyugat-magyarorszâgi kérdés felszinen tartâsa,
csak nekiink magyaroknak, esetleg Ausztriânak, vagy talân
a tâvolabbi eurôpai politikânak is. Nyugodtan kimondhatjuk,
hogy Ausztria szâmâra nem létezik a n5aigat-magyarorszâgi
kérdés, miként nincsen felvidéki kérdés sem Csehszlovâkia,
erdélyi kérdés România, délvidéki kérdés Jugosziâvia és kârpât-
aljai kérdés Oroszorszâg szâmâra. Ez az ô szempontjukbôl
némileg érthetô is. Azonban a magyarsâg egy része, még a leg-
jobb szândékûak is, a nyugat-magyarorszâgi kérdést szereti
magyar—osztrâk helyi problémânak feltûntetni, amit kûlôn
kell vâlasztani a felvidéki, az erdélyi és a délvidéki kérdéstôl.
Mi a kovetkezôben szeretnénk azt kimutatni, hogy az Ausztriâ-
hoz csatolt nyugat-magyarorszâgi részek, vagyis az ô elnevezé-
siik szerint Burgenland jôvôjének a kérdése tûllépi a helyi
kereteket és egy ûjabb kôzép-eurôpai teriiletrendezés esetén,
mini nemzetkôzi probléma szerepelhet, és mint ilyen, kényes
diplomâciai megfontolâsokat igényel.2)

Kezdjiik mindjârt azzal, hogy a magyarsâg szâmâra a nyu
gat-magyarorszâgi részek elvétele sokkal fâjôbb, mint a Fel-
vidéké, Erdélyé, Kârpâtaljâé, vagy akâr a Délvidéké, jôllehet
ez utôbbiak anyagi értékekben, kultûrâlis vonatkozâsban, de
fôleg az ott élô magyarsâg létszâmât tekintve jôval felette
âllnak Burgenlandnak. A cseheket, românokat, szerbeket, oro-
szokat mindenki ellenségnek érezte az orszâgrablâs idején, az
osztrâkok ellenben barâtnak, sot fegyvertârsnak szâmitottak.
Ezért is helyezkedett a reviziô kérdésében mâs âllâspontra
a hivatalos Magyarorszâg a nyugat-magyarorszâgi kérdésben,
mint a tôbbi elszakitott orszâgrész esetében. Mindig kihang-
sûlyozta ugyanis, hogy a "Velencei Egyezmény"-t csak pilla-
natnyi megalkuvâsnak tekinti, de nem mond le a nsoigat-

1) Heekenast Dezsô: A nyugatmagyarorszâgi kérdés. (Délamerikai

Magyar Hirlap Évkonyve), Sao Paulo, 1957.
2) Macartney Aylmer: Hungary and lier Suecessors. Xiondon, 1937.



magyarorszâgi teriiletekre vonatkozô jogigényeirôl. Magyar-
orszâg teruleti épségének fenntartàsa, illetve visszaâlUtâsa
a két vilâghâborû kôzott minden lelkiismeretes âllamférfiû
szâmâra dogma volt, ameîy alôl a nyugat-magyarorszâgi kérdés
sem volt kivétel, legfeljebb el akartâk raktârozni alkalmasabb
idôre.

Ami az osztrâk oldalt illeti, Ausztria sohasem adta jelét
annak, hogy lemondana Burgenlandra valô jogairôl, mert gaz-
dasâgi rendszerében nagyon is jelentôs szerepet jâtszik ez
a tartomâny. Mindazonâltal — hivatalos megnyilatkozâsaik
ellenére — bizonyos osztrâk kôrok erôsen tiltakoznak az ellen,
hogy Magyarorszâgtôl ilyen "ajândékot" egyâltalân szabad-e
elfogadni. A harmincas években még egy "Burgenland vissza-
adâsâra alakult liga" is mûkodott Ausztriâban. A magyar igé-
nyek tâmogatâsâban jelentôs szerepe volt Olaszorszâgnak,
amely mindig hathatôs szôvetségest lâtott Magyarorszâgban
Jugoszlâvia hâtâban; Ausztriâtôl viszont eltâvolitotta a dél-
tiroli kérdés, amelyet az osztrâkok ma is igen feszegetnek.
Mindenekelôtt azonban vizsgâljuk meg a nyugat-magyarorszâgi
kérdés tôrténelmi hâtterét.3)

A tôrténelmi hâttér

Az Osztrâk—Magyar Monarchia felbomlâsa utân Ausztria
és Magyarorszâg âllamkôzi kapcsolatainak egyik legfôbb prob-
lémâja a nyugati végek hovatartozâsa volt. Ezen a mintegy
4350 km2 nagysâgû teriileten élt a Pozsony, Moson, Sopron
és Vas megyei németség zôme, a lakossâg 27.5%-a. A német
nyelv sajâtos, frank eredetû nyelvjârâsât beszélô lakossâg fog-
lalkozâsa nagyrészt a mezôgazdasâgon nyugodott: a lapâlyo-
sabb vidékeken fôldmûvelést, âllattenyésztést és bortermelést
folytattak; a dombos vidékeken ezenkiviil még erdôgazdasâg-
gal, bânyâszattal, hâziiparral és kereskedelemmel is foglalkoz-
tak. E hatârvidék hovatartozâsa az osztrâk—^magyar birodalom

3) Heekenast Dezsfl: "Nyugat-Magyarorszâg. (Trianoni Emlék-

konyv). Mûnchen, 1960.



keretein beliil évszâzadokon keresztiil nem tartozott a vitâs
kérdések kozé. Azonban a kbzfelfogâstôl eltérôleg, a nyugat-
magyarorszâgi probléma nem ûjkeletû s nem is az elsô vilâg-
hâborû szuldtte, ha testet tényleg Trianonban ôltôtt is. A prob
léma sokkal régebbi keletû, sok vitâval és hadakozâssal fûsze-
rezve, jôllehet csak a szâzadfordulô utân, a dualizmus vâlsâgâ-
nak éveiben talâlkozimk konkréten olyan nagy-német tôrekvé-
sekkel, hogy a teriilet felségjoga Ausztriât illesse meg.

Ismeretes, hogy a dtmântûli rômai uralmat a rôvid keletû
germàn uralom utân a magyarral rokon avarok tôbb mint
kétszâzéves uraikodâsa vâltja fel. Ôket viszont Nagy Kâroly
veri le és a frankok 799-ben megszâlljâk Pannoniât. A honfog-
lalâskor a magyarok azonban e katolikus frankoknak mâr
csak a tbredékeit talâljâk itt. Elsô kirâlyaink Moson komyé-
kére katolikus bajorokat hoznak, akik aztân benépesitik az
egész Fertô vidékét. Ezeket a bajor telepeseket azonban a tô-
rôkôk megsemmisîtik és helyiikre evangélikus svâbok telepul-
nek, akik a németorszâgi és svâjci vallâsûldôzések elôl mene-
kûlnek. Ezek az evangélikus svâbok teszik ma a hatârszéli
vârosok (Sopron, Kôszeg, Moson, Kismarton, Ruszt) és falvak
lakossâgânak németségét, akik magukat poncic^tereknek (Boh-
nenzûchter) nevezik, megkûlônbôztetésûl a Rohonc kôrnyéki
hiencéktôl (Heanzen), akik viszont a katolikus frankok le-
szârmazottai. Az is ismeretes, hogy a honfoglalô magyarok
nem âlltak meg a Lajta vonalânâl, hanem elônyomultak az
Enns folyoig és Ennsburg mellett hatalmas gyôzelmet arattak
a bajorok felett. A magyarsâg azonban ezt a teriiletet nem
kebelezte be a birodalomba, hanem csupân beleillesztette védel-
mi rendszerébe. (Az Enns folyôn tûli vilâg: Ober-Ennsia volt
a magyarok szâmâra a meseorszâg — "tûl az Ôperenciân ..
A tényleges hatâr azonban nem a Trianon elôtti hatârvonal
(Lajta-hegység gerince) volt, hanem attôl jôval nyugatabbra,
Bécsûjhelytôl északra végig a Lajta folyô mentén hûzôdott, igy
Magyarorszâghoz tartozott a Lajta és a Fischa folyôk kôze,
amelyen ma Au, Mannersdorf és Scharfeneck nevû osztrâk
kôzségek fekûsznek. Ezt a teriiletet Magyarorszâg az 1328. évi
brucki szerzôdéssél vesztette el. Ezek az adatok kétségtelenné
teszik annak az osztrâk âllâspontnak a tarthatatlansâgât, hogy



a magyarok a honfoglalâssal véget vetettek Ausztria keleti
végein (Ostmark) az osztrâk uralomnak. A németség késôbbi
betelepitését egyébként a helységnevek is érzékeltetik, a nyu-
gat-magyarorszâgi helységnevek ugyanis az elsô magyar bir-
lokosok csalâdneveit ôrzik: Beled, Bogyoszlô, Csâkâny, Csep-
reg, Dorog, Gyirôt, Lôk, Locsmând, Majâd, Ménrôt, Podrâny,
Zsidâny és nem utolsô sorban, Moson, Poson, Sopron. Az
osztrâk elnevezések azutân keletkeztek és nagyon sok esetben

torzitâsai a magyar neveknek (Dorog — Drassdorf, Lôk — La-
ckenbach, Locsmând — Lutzmanndorf, Ménrôt — Manners-
dorf, stb.).^)

Erzsébet magyar kirâlyné kiskorû fia gyâmapjânak, III. Fri-
gyes német csâszârnak 8000 aranyért zâlogba adja Sopront,
Kôszeget, Kismartont és tobb mâs hatârszéli magyar vârat.
Frigyes igyekszik berendezkedni Nyugat-Magyarorszâgon. Sop-
ronban német fôispânt és vâroskapitânyt nevez ki, a meg-
szâllott nyugat-magyarorszâgi végek katonai védelmét pedig
a lajtabrucki kapitânyra bizza. Végsô célja az volt, hogy a meg-
szâllott részeket birodalmâhoz csatolja. Rômai ûtja alkalmâval
még a pâpâval is târgyalt, hogy az ùj szerzeményt az osztrâk
egyhâzi tartomânyokba kebeleztesse be. Terveit Mâtyâs kirâly
sikeres fellépése akadâlyozta meg. Az eseményeknek azonban
sajnos tâvolabbi kôvetkezményei is lettekmémet fôldbirtoko-
sok jelentek meg Nyugat-Magyarorszâgon s bekôvetkezett a
magyarsâg teljes térvesztése a Soprontôl nyugatra esô teriile-
teken. Ez az erôszakos foglalâs volt az elsô "egyesûlés" Auszt-
riâval, amelyre az osztrâkok Burgenland esetében szeretnek
hivatkozni, éppen ezért a trianoni teriiletnyerést "ûjraegyesû-
lésnek" (Wiedervereinigung) szeretik nevezni. A fentiekbôl
nyilvânvalô, hogy Nyugat-Magyarorszàg sem egészben, sem
részleteiben soha nem volt Ausztria birtokteste, hacsak ideig-
ôràig erôszakos foglalâs ûtjdn a kezébe nem kerûlt; ezek a pâr
éves erôszakos megszâllâsok képviselik azt a "tôrténelmi jo-

Schwartz Elemér: A nyugatraagyarorszâgi német helységnevek.

Pées, 1932.



got", amire az osztrâkok a békeszerzôdés idején hivatkoztak
és amire ma is épitik Wiedervereinigung-elméletûket.5)

Kedvenc délibâbos elmélete még az osztrâkoknak Burgen-
land tartomânyuknak a neve is: vârak orszâga, vârak fôldje,
vagyis azokrôl a vârakrôl van elnevezve, amelyeket a magyar
hatâr mentén ôk épitettek aimak idején a veszedelmes magyar-
betorések megakadâlyozâsâra. Valôban, ott âllnak ezek a vâ
rak ma is épen, dacosan, pompâsan tanûsâgot téve a mûlt
igazolâsâra. A baj csak ott van, hogy ennek az elméletnek két
fonâkja is van. Az elsô az, hogy Burgenlandot nem ezekrôl a
vârakrôl nevezték el, hanem a véletlen sziileményeként. 1919-
ben ugyanis Rôttig Ottô bécsi szârmazâsû nyomdâsz Sopron-
ban, a nyugat-magyarorszâgi németség részére lapot adott ki
Vierbtirgenland (Négy vârmegye) cimmel. A négy vârmegye,
amelynek németségéhez a lap szôl: Pozsony (Pressburg), Sop-
ron (Ôdenburg), Moson (Wieselburg) és Vas (Eisenburg) vâr
megye voit. Magâtôl kinâlkozott tehât a Vierburgenland név
az elcsatolandô nyugat-magyarorszâgi megyékre. Mivel azon-
ban Pozsony vârmegye a csehekhez keriilt, a lap neve is meg-
vâltozott, mégpedig Dreiburgenlandra. A Burgenland elneve-
zést azutân Alfred Waldheim bécsi egyetemi tanâr hasznâlta
elôszôr az "Ostdeutsche Rxmdschau" egyik szâmâban meg-
jelent "Heinzenland" cimû versében és ugyancsak ô ajânlja
hivatalos hasznâlatra Karl Renner akkori osztrâk kancellâr-

nak, aki azt el is fogadja.6)
A fenti vâr-teôriânak mâsik fonâkja a n3aigat-magyar-

orszâgi vârak eredete. Ezek a vârak valôban ott hiizôdnak
a magyar hatâr mentén — jelenleg osztrâk oldalon: Kismarton,
Szarvkô, Nagymarton, Fraknô, Léka, Borostyânkô, Németûj-
vâr és a tôbbiek, jôrészben ma is épségben. Pâr éwel ezelôtt
az amerikai Geographical Magazine fôszerkesztôje Eurôpâban
jârt és tôbbek kôzôtt nagyszerû riportot îrt Ausztriârôl is.
Természetesen kivâncsi volt Burgenlandra és a mai magyar
hatârra s a vasfiiggônyre is. Neki is feltûntek a vârak és a Bur-

5) Kann Eobert: The Habsbourg Empire. JSIew iTork, 1957.

6) MoUay Kâroly: Scarbantia — Sopron — Odenburg. Sopron, 1937.



genland elnevezés, ami az elsô pillanatban valôban talâlônak
lâtszik. Kisérôjétôl, aki egyben kalauzolta is (Esterhâzy Pàl
herceg huga volt), érdeklôdôtt a vârak mai tulajdonosai irânt.
Az megnevezte a mai birtokosokat: az Esterhâzy, Batthyâny,
Erdôdy, Nâdasdy, Draskovich hercegi, illetve grôfi csalâdok
személyében. Arra a kérdésére pedig, hogy miôta birtokoljâk
ezeket a vârakat, a grôfnô azt felelte, hogy sok szâz esztendô
ôta, miôta megépitették azokat. A lapszerkesztô erre csak azt
jegyzi meg cikkében, hogy valami nem rendes dolog van itt,
mert elképzelhetetlen az, hogy magyar fôùri csalâdok vârakat
emeljenek "osztrâk" felségteriileten sajât hazâjuk, illetve an-
nak lakôi ellen. Ezzel kapcsolatban azutân azt is megjegyzi,
nem kell szakembemek lenni ahhoz, hogy meglâssa valaki,
Burgenland és Magyarorszâg kôzott telepulés-tâjrajzilag semmi
kûlônbség nincs, ellenben éles az elhatârolô vonal Stâjerorszâg
és Burgenland kôzott. Mi magyarok tudjuk azt legjobban,
hogy miért...

Az elcsatolâs gondolata

Elsô izben 1905. februâr 26-ân a bécsi Alldeutsche Tagblatt
vetette fel azt a gondolatot, hogy ha Ausztria és Magyarorszâg
kôzott megszûnne a kôzjogi kapcsolat és csak perszonâl uniô
jônne kôztuk létre, akkor Ausztria igényt tartana Hienzen-
landra. Pâr nappai késôbb az Alldeutsche Tagblatt vezércikke,
majd ugyancsak Josef Patrynak a lap kiadâsâban megjelent
irâsa azt a konkrét javaslatot tette, hogy Magyarorszâg Bosznia
és Dalmâcia ellenében engedje ât Nyugat-Magyarorszâgot
Ausztriânak. Az ûgyet az alsô-ausztriai tartomânyi gyûlés és
a magyar parlament is vitatta. Ez a csere nem valôsult meg,
de az ôtlet belekerûlt a Ferenc Ferdindnd-féle Gross Oster-

reich kombinâciôba. Autel Popovici a Vereinigten Staaten von
Gross-Ôsterreich cimû kônyvében a Nagy-osztrâk Birodalmat
alkotô 15 âllam felsorolâsa utân megjegyzi, hogy a Magyar
orszâg nyugati hatârân élô németeknek Ausztriâhoz kell tar-
tozniuk.7)

7) Patry Jôzsef; Westungam zu Deutsehosterreich. Wien, 1905.



Az elsô vilâghâborù alatt szuletett meg a cseh és a szerb
politikusok eszméjeként a cseh—szerb korridor terve. Mâr
Kramarz cseh politikus 1914. jùnius 7-i tervezetében, a "Szlâv
Birodalom Alkotmânyâban" is felmerult a szlâv folyosô gon-
dolata, amelyet aztân 1915 mâjusâban Masaryk Tamâs, Edward
Grey angol kûlugyminiszterhez intézett emlékiratâban, részle-
tesen kifejtett. E szerint Magyarorszâgnak nyugati hatârsâvât,
amelyet ugyan magyarok, németek és kis részben horvâtok
laknak Csehszlovâkiânak és Jugosziâviânak kellene adni, hogy
szlâv korridor létesiiijon Ausztria és Magyarorszâg szétvâlasz-
tâsâra. Masaryk a korridor gazdasâgi és katonai jelentôségét
hangsûlyozta ki: egyrészt Csehszlovâkiânak kijâratot bizto-
sitana az Adriai-tengerhez, mâsrészt pedig megakadâlyoznâ
Németorszâgot a Balkân gyarmatositâsâban, Magyarorszâgot
pedig abban, hogy Berlin elôretolt hadâllâsa legyen. A szlâv
korridor tervét âtvette a cseh és szerb emigrâciô, a publicisz-
tika pedig cikkezett rôla és lelkesedett érte.8)

A Monarchia nemzet-âllamokra valô széthullâsânak koze-

ledése és Ausztria âllamteriiletének vârhatô megkisebbedése,
a wilsoni elvek és a szlâv korridor terve 1918 ôszén most mâr

komoly formâban is felkeltette bizonyos osztrâk korôk érdek-
lôdését Nyugat-Magyarorszâg irânt. Az osztrâk nemzetgyûlés-
ben a keresztényszocialista képviselôk egy csoportja — az
osztrâk ipari és kereskedelmi arisztokrâcia tôrekvéseinek han-
got adva — gazdasâgi fontossâgû okokra hivatkozva kbvetelte
Nyugat-Magyarorszâg egy részének megszerzését. Elleniik a
szociâldemokratâk léptek fel mérséklôleg: nem akartâk, hogy
a hâborùs veszteség tehertételével és az élelmiszerhiânnyal
kûszkodô Ausztria Magyarorszâggal is esetleges hâborûs konf-
liktusba keveredjék. A gyanû alapos volt, mert amikor a bécsi
nemzetgyûlés folytatta a kérdés boncolgatâsât, a magyar
kormâny hivatalos tiltakozâsât jelentette be és az élelmiszer-
szâllitâsok azonnali besziintetését helyezte kilâtâsba.

A Kârolyi-'kormàny nemzetiségpolitikai elképzelései abbôl

8) Falk Emmerich: Das Burgenland im Blickfeld Tschechescher

Grossherrsehaftsplaene. Stuttgart, 1938.



indultak ki, hogy a nemzetiségeknek autonômiât kell kapni
egy konfederâciôs Magyarorszâgon (Keleti Svâjc), amely igy
megôrzi teriileti integritâsât. A kormânynak ezek a jôszândékû
tervezetei azonban ezidôben mâr tûlhaladottnak bizonyultak,
mert a nemzetiségek egymâsutân mondtâk ki teriileti elszaka-
dâsukat Magyarorszâgtôl. Jâszi-Jakubovics Oszkâr nemzetiségi
miniszternek éppen ezekben a napokban folytatott aradi târ-
gyalâsai szintén eredménytelenûl zârultak. Az osztrâk igények-
ben a magyar kormâny ùjabb tâmadâst lâtott teriileti integri-
tâsa ellen és éppen a hâborûs vereségben târsa, a jô szomszéd-
nak hitt Ausztria részérôl. A magyar kormâny tïltakozâsânak
hatâsâra az osztrâk âllamtanâcs is médositotta âllâsfoglalâsât
és most mâr nem az âtcsatolâst igényelte a békekonferenciâtôl,
hanem azt kérte, hogy adjon alkalmat a nyugat-magyarorszâgi
lakossâgnak az ônrendelkezési jog gyakorlâsâra.

A nyugat-magyarorszâgi lakossâgot, amely az âllami hova-
tartozâs kérdésében a kozôs monarchia fennâllâsâig meglehetô-
sen kozômbos volt, 1918 novemberében mâr nem érte vâratla-
nul sorsa ûj rendezésének a lehetôsége. Ezidôben Nyugat-
Magyarorszâgon az eltérô gazdasâgi és politikai érdekek alap-
jân a nemzetiségi kérdés megoldâsânak hârom irânyzata jelent-
kezett: elszakadâsi tôrekvések, autonômiai mozgalom és végiil
erôfeszitések a meglévô vârmegyei rendszer fenntartâsâra a
kultûrâlis és nyelvi jogok esetleges bôvitésével. Az elszakadâsi
tôrekvések môgôtt elsôsorban a parasztsâg érdekei âlltak, aki-
ket sûlyosan érintett a hatârforgalom korlâtozâsa, mivel mezô-
gazdasâgi termékeiket korâbban Also-Ausztria és Stâjerorszâg
piacain értékesitették. A nyugat-magyarorszâgi német autonô-
mai gondolatât az elszakadâsi tôrekvések ellen soproniak ve-
tették fel. A Polgâri Radikâlis Pârthoz tartozô Zsombor Géza,
a Grenzpost szerkesztôje 1918 november elsô napjaiban lét-
rehozta a soproni Német Nemzeti Tanâcsot. Az anyanyelvi ok-
tatâs bevezetése és a nyelvkényszer megsziintetése a kôzigaz-
gatâsban: ezek voltak a kezdeti kôvetelések, késôbb azonban
elôâlltak a teljes teriileti autonômia hangoztatâsâval is. Mi
vel pedig a teljes elszakadâs elé egyelôre diplomâciai nehéz-
ségek tornyosultak, a német parasztsâg is az autonômia mellé
âllt, jôllehet az kezdetben a vârosi polgârsâg elgondolâsa és



kezdeményezése volt. A régi vârmegyei rendszer maradéktala-
nul vagy kis vâltozâsokkal valô fenntartâsât mindenek elôtt a
kozigazgatâs tisztviselôi kara, a magyar nagybirtokos osztâly
és a katolikus klérius szorgalmazta.

Az események hatâsa alatt most mâr a magyar kormâny sem
halogathatta tovâbb âllâspontjânak nyiivânossâgra hozatalât
és a nyugat-magyarorszâgi kérdés napirendre tûzését. Mivel
a Deutscher Volksrat fur Westungarn programja nem âllt
ellentétben Kârolyi Mihâly és Jâszi Oszkâr nemzetiségpolitikai
elveivel, megindultak a târgyalâsok, mert a kormâny belâtta,
hogy az autonômia, amely nem zârja ugyan kl az Ausztriâhoz
valô csatlakozâst, az adott esetben még a legjobb érv az sl-
szakadâsi tôrekvések ellen. Igy jôtt létre és lâtott napvilâgot
a Kârolyi-kormâny VI. sz. néptorvénye a magyarorszâgi német-
ajkû âllampolgârok ônrendelkezési jogârôl. A torvény értelmé-
ben a Magyarorszâgon Iakô németajkù âllampolgârok egységes
nemzetet alkotnak, az ôsszefiiggô teriileteken autonôm jog-
teriiletet hozhatnak létre és ôket onkormânyzati jog illeti meg
e teriiletek beligazgatâsa, kôzoktatâsa, egyhâziigye és igazsâg-
szolgâltatâsa tekintetében. A kozôs iigyekben (kiiliigy, hadligy,
pénzûgy, kôzlekedésiigy) a magyar orszâggyûlés illetékes, ahol
a németség szâmarânya szerint képviselteti magât. A VI. nép-
tôrvény minden eddigi nemzetiségi tôrvénynél, beleértve az
1848-as és 1944-es német nemzetiségi tôrvényeket, tovâbb ment.
Ennek ellenére az autonômia-tôrvény nem keltett osztatlan
tetszést. Az Ausztriâhoz valô csatlakozâs hivei keveselték a ka-

pott jogokat s féltek, hogy a kormâny hamarosan visszavonja
azokat. A nacionalista kôrôk pedig sokalltâk s ùgy vélekedtek,
hogy az elsô lépés az elszakadâs kimondâsâra. A torvény nem
vâltotta be a Nyugat-Magyarorszâgi Német Tanâcs reményeit
sem, kûlônôsen azt hiânyoltâk, hogy az autonôm teriilet nem
rendelkezik tôrvényhozô hatalommal felruhâzott nemzetgyulés-
sel, tovâbbâ, hogy a gazdasâgi tevékenységet kivontâk hatâs-
kôrébôl.9)

9) Siklôs Andrâa. Magyarorszâg torténete 1917—1918. Budapest, 1958.



Osztrâk tôrekvések

1919. mârcius 21-én kikiâltottâk a Magyar Tanâcskôztârsa-
sâgot és Nyugat-Magyarorszâg kozpontjâban, Sopronban par
nap mûlva szintén megtortént a kommunista direktorium meg-
alakulâsa Keîlner Sândor népbiztos vezetésével. Ez az ûj német
dnkormânyzati szerv, a Gaurat fur Deutsch-Westungarn mâjus-
ban tartotta elsô ùlését, a Gaurat Versammlungot, amelyen
Kun Béla kiilûgyi népbiztos is megjelent. A hosszû tanâcskozâs
leglényegesebb pontja az volt, hogy ûnnepélyes tiltakozâst
emeltek orszâgrésziiknek a tanâcskôztârsasâgtôl valô elszaka-
dâsa ellen. Kun Béla zârôbeszédében pedig azt mondta; "Orôm
mel nézem, hogy a német proletârok, akik eddig kettôs elnyo-
matâs alatt nyôgtek, most felszabadulva lélegzenek fel és
részesei lesznek annak a kultûrânak, amelybôl eddig kizârta
ôket a magyar és német burzsoâzia egyarânt..."

Ugyanekkor Ausztriâban Nyugat-Magyarorszâg megszer-
zésének a gondolata mâr pârtkûlonbség nélkûl behatolt az
osztrâk kdzvéleménybe. S ez a torekvés most, a Magyarorszâ-
gon lezajlott proletâr hatalomâtvétel ôta osztatlan lelkesedésre
talâlt nemcsak a keresztényszocialista és a nagynémet pârtok
koreiben, hanem a szociâldemokratâk részérôl is. A szociâl-
demokratâknâl tapasztalhatô magyarellenesség most kommu-
nistaellenességgel fonôdott ossze. A keresztényszocialistâknak
szoros gazdasâgi és pârtpolitikai érdekei fuzôdtek a nyugat-
magyarorszâgi teriiletek elnyeréséhez. (Ezidôben Nyugat-Ma-
gyarorszâgon az osszes ipari nagyiizem nagy osztrâk vâllalatok
fiokiizeme volt.) A nagynémet pârtok pedig arra akartâk râ
venni az osztrâk kormânyt, hogy a magyar tanâcskoztârsasâg
zavarât kihasznâlva, rajtalitésszerû tâmadâssal vegye birtokba
Magyarorszâg hatârteriileteit. Aprilis mâsodik felében ugyanis
a român és a cseh csapatok, megszegve a fegyversziineti egyez-
ményt, tâmadâst inditottak Magyarorszâg ellen és a vbrbs
hadsereg erôit teljesen lekotôtték. Az Entente is szivesen vett
volna egy ilyen hâborûs konfliktust, mert ez iinigy lett volna
a magyar kommunizmus felszâmolâsâra. Cunningham ezredes,
a bécsi missziô vezetôje nem hivatalosan tett is ajânlatot a
szociâldemokratâknak: Cseh-Morvaorszâg, Dél-Tirol és Nyugat-
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Magyarorszâg egyes teriileteinek elnyerését és nagy gazdasâgi
elônyôket helyezett kilâtâsba, ha Ausztria lemond a Német-
orszâghoz valô csatlakozâsrôl. Par hét mûlva pedig bizalmas
kôzlésben értésére adta az illetékeseknek, hogy az Entente
eltûrné Ausztria tényleges bevonulâsât Nyugat-Magyarorszâgra.
Anton Rintelen — visszaemlékezéseinek tanûsâga szerint —
mint tartomânyi fônokhelyettes mâr 1918 ôszén azon dolgozott,
hogy szervezetileg egyesitse mindazokat az erôket, amelyek
az Anschluss hivei és hajlandôk fegyveresen is résztvenni egy
nyugat-magyarorszâgi vâllalkozâsban.10)

A Nyugat-Magyarorszâg ellen tervezett katonai akciô tor-
ténetét Adolf Boog altâbornagy, az osztrâk Wehrmacht akkori
fôparancsnoka hozta nyilvânossâgra a keresztényszooialista
Reichpost 1921. augusztus 19-i szâmâban, abban az idôben,
amikor a trianoni békeparancs ratifikâlâsa utân magyar rész-
rôl mâr esedékessé vâlt Nyugat-Magyarorszâg âtadâsa. Boog
elôadâsa szerint az osztrâk kormâny mâr 1918 ôszén megbfzta
ôt Nyugat-Magyarorszâg elfoglalâsânak az elôkészitésével és
végrehajtâsâval. Tevékenységét azzal kezdte, hogy "hatârvédô
szabadcsapatokat" szervezett kiszolgâlt tisztek, altisztek és ôn-
kéntes jelentkezôk soraibôl, akik fegyveres kiképzést kaptak
azzal a céllal, hogy adott esetben segitséget nyûjtsanak a "Laj-
tân tûli szorongatott néptestvéreknek." Osztrâk korokben egy
kôzigazgatâsi hivatal felâllitâsânak terve is felmeriilt, hogy
Nyugat-Magyarorszâg elfoglalâsa esetén a kôzigazgatâst azon-
nal ât tudjâk venni. Az akciôhoz az Entente — akkori bécsi
képviselôjén keresztul — szintén hozzâjârult. Boog altâbor
nagy azonban késôbb lemondott megbizatâsârôl, amit azzal in-
dokolt, hogy a baloldali Julius Deiitsch hadûgyi âllamtitkâr
kûlônbôzô akadâlyokat gôrditett tevékenysége elé.H)

A magyar hatôsâgok — ha minden részletében nem is,
de — âltalâban tudomâst szereztek a Nyugat-Magyarorszâg
elleni osztrâk katonai késziilôdésrôl, a két orszâg kiiliigyi szer-
vei kôzt lefolyt megbeszélések és jegyzékvâltâsok azonban

10) Soôs Katalin: A nyugat-magyarorszâgi kérdés. Budapest, 1962.

11) Eintelen Anton: Erinnerungen an Osterreichs Weg. Miinchen, 1941.



nem tisztâztâk a problémâkat. A békekonferenciâra utazô
osztrâk kûldôttség vezetôje, Karl Rentier kancellâr egy javas-
latszâmba menô véleményt juttatott el az amerikai misszionak,
amelyben azt âllîtotta, hogy Nyugat-Magyarorszàg a polgâr-
hâborû kiiszobén van és ez esetben testvéreik védelmére Auszt-

riânak be kell avatkoznia. Saint Germainbe valô megérkezése
utân pedig kijelentette, hogy amit Ausztria kivân, az a nép-
szavazds, ha szukséges, szovetséges ellenôrzés mellett, amely
lehetôvé tenné a lakossâg szâmâra, hogy szabadon adjon ki-
fejezést hovatartozâsi ôhajânak. Calvin Coolidge amerikai poli-
tikus az amerikai béketârgyalâsi bizottsâghoz ebben a kérdés-
ben intézett jelentésében elmondja, hogy az az érzése, az
osztrâkok valamilyen jogcimmel be akarnak vonulni Nyugat-
Magyarorszâg terliletére, abban a reményben, hogy azt tartô-
san meg is tarthatjâk. Természetesen nagy elônyt jelentett
volna szâmukra, ha ezt a nagyhatalmak megbîzâsa alapjân
tehették volna, mintsem, hogy azt a lâtszatot keltsék, hogy
egy volt szôvetségest, vagy egy védtelen szomszédot tâmadtak
meg. Nem véletlen, hogy minden legûjabbkori osztrâk tôrté-
neti munka igyekszik kihangsûlyozni azt, hogy Burgenlandot
Renner kancellâr hozta Ausztriânak Saint Germainbôl.l2)

A nyugat-magyarorszâgi kérdésnek, mint magyar—osztrâk
hatârproblémânak eleinte kevés figyelmet szenteltek a Szo-
vetségesek. A magyarorszâgi proletârdiktatûra kikiâltâsa azon-
ban mâs megvilâgi'tâsba helyezte a békekonferenciân diktâlô
nagyhatalmak elôtt Magyarorszâg iigyét. Az Entente bt kiil-
ûgyminiszterének mâjus 8-i iilésén Balfour (Anglia) felvetette,
hogy a magyarorszâgi németség egy része esetleg Ausztriâhoz
kivân tartozni. Lansing (Egyesiilt Âllamok) véleménye szerint
a két orszâg kozt kizârôlag csak gazdasâgi problémâk vannak.
Csak Sonnino (Olaszorszâg) kardoskodott a mellett, hogy
a kérdést levegyék a napirendrôl, mondvân, hogy a két orszâg
kozt sohasem volt hatârprobléma, jelenlegi kormânyaik bizony-
talanul âllnak, tehât az idôpont sem megfelelô a hatârkérdés

12) Benedikt Heinrich: Geschichte der Eepublik Osterreieh. Mun-

elien, 1951.



felvetésére. A Tizes Tanâcs mâjus 12-i iilésén maga Wilson
elnôk is ùgy nyilatkozott, hogy megtartjâk az 1867-es hatârokat
és ha valami nehézség tâmadna, akkor a sziikséghez képest
dôntenek. Jûnius 2-ân, a saint-germaini kastélyban adtâk ât
az osztrâk békedelegâciônak a békeszerzôdés elsô tervezetét:
a Szudétavidéket Csehszlovâkiânak, Dél-Tirolt Olaszorszâgnak,
Dél-Stâjerorszâgot és Karinthia déli részét pedig Jugoszlâviâ-
nak itélték. Magyarorszâg felé — egy lényegtelen vâltoztatâstôl
eltekintve — az 1867-es hatârokat tartottâk meg. Tehât az
osztrâk békedelegâciô ôhajânak a békefeltételek ezen elsô
fogalmazâsâban a békekonferencia nem tett eleget, amiben
feltehetôen az volt az irânyadô elgondolâs, hogy az Anschluss-
szal szemezgetô Ausztriât nem sziikséges még teriileti gyarapo-
dâsban is részesiteni.

Az osztrâk vâlaszjegyzék torténelmi, foldrajzi és gazdasâgi
okok alapjân igyekszik igényt formâlni a nyugat-magyarorszâgi
teriiletekre, de most mâr megelégedne népszavazâssal is. Vâ-
laszképpen a Magyar Tanâcskôztârsasâg elrendelte a sokat
vitatott Kârolyi-féle VI. néptôrvény azonnali végrehajtâsât és
az autonôm teriiletek hatârainak a megvonâsât, Sopron vàro-
sânak a Gaurat hatâskdre alôl valô kivondsa mellett. Azonban

sem az autonômia gyakorlati megvalôsitâsâra, sem pedig a nép-
szavazâsra a proletârdiktatûra fennâllâsa alatt nem keriilt sor
és igy eldôntetlen marad az a kérdés, hogy az milyen eredményt
hozott volna. Egyébként az is eldôntetlen, hogy a Tanâcskôz
târsasâg alatt mit akart a nyugat-magyarorszâgi lakossâg:
maradni, vagy elszakadni, mert ezidôben a legfontosabb kér-
désekre is nem nemzetiségi hovatartozâsuk alapjân, hanem
osztâlyhelyzetiik szerint reagâltak.l3)

Nagyhatalmi dôntés

Nyugat-Magyarorszâg sorsât a Szôvetségesek 1919. jûlius
7-tôl 11-ig tartô târgyalâsai dôntôtték el anélkûl, hogy Magyar-
orszâgot meghallgattâk volna. Magyarorszâgon még mindig

13) Droz Jaques: L'Historié de l'Autriche. Pârizs, 1946.



a kommunizmus volt hatalmon és igy a békekonferenciânak
elég oka volt arra, hogy tâmogassa az ûjabb teriilet lehasitâsâra
vonatkozô igényeket. A târgyalâsok sorân az amerikai, a fran-
cia és a japân delegâtus egyetértett abban, hogy Nyugat-Ma-
gyarorszâgnak mintegy negyed milliô németet szâmlâlô nyugati
teriiletét Ausztriânak kell itélni. Az angol delegâtus tartôzkodô
volt, az olasz delegâtus azonban nem jârult hozzâ a bizottsâg
tôbbsége âltal ajânlott hatârmegvâltoztatâsokhoz és a dontést
alâtâmasztô néprajzi, gazdasâgi és katonai meggondolâsokat
nem tartotta meggyôzôknek. A jûlius 20-ân âtnyûjtott béke-
feltételek a végleges hatârmegâllapitâsokat tartalmaztâk: a.foé-
kekonferencia az osztrâkok âltal igényelt Nyugat-Magyarorszâ-
got (Moson megye keleti részének kivételével) népszavazâs
nélkiil Ausztriàhoz csatolta. A telhetetlen osztrâkok a dontéssel

nem voltak megelégedve és jogot formâltak az egész kért
teriiletre. Az Entente-hatalmak azonban figyelmeztették ôket,
hogy egy esetleges népszavazâs — amelyben a nagyhatalmak
nem tudnâk Ausztriât tâmogatni — még ennél is kisebb ered-
ménnyel jâma. Erre Ausztria sûrgôsen alâirta a békeszerzô-
dést, a szôvetséges hatalmak pedig katonai bizottsâgot kûldtek
Sopronba az âtadâs rendjének biztositâsâra.14)

Kôzben Magyarorszâgon megbukott a kommunista prole-
târdiktatûra, az ûj kormâny felfiiggesztette Nyugat-Magyar-
orszâg német autonômiâjât és csendôrséget kiildott az esetle
ges rendzavarâsok elkeriilésére. 1920. jùnius 4-én alâirtâk a
Trianoni békeparancsot is, de a békeszerzôdés szentesitését
a magyar komâny érthetô okokbôl halogatta. Salzbxurg és Tirol
tartomânyok ugyanis a Németorszâggal valô egyeslilés mellett
dontottek és a gyôztes hatalmak a teljes Anschlusstôl valô
félelmûkben felfiiggesztették a nyugat-magyarorszâgi teriiletek
âtadâsât Ausztriânak. Az osztrâk kormânycsere utân azonban
az âtadâs idôszerûvé vâlt és az osztrâk csendôrség âtlépte
a tôrténelmi magyar hatârt. Magyar szabadcsapatok azonban
ûtjukat âlltâk és megakadâlyoztâk a nyugat-magyarorszâgi te
riiletek birtokbvételét, majd betôrtek osztrâk teriiletre is. Az

14) Tersen Emile: d'Historié de la Hongrie. Pârizs, 1955.



osztrdkok alkudozni kezdtek és megelégedtek volna népszava-
zâssal, ha a magyar felkelôk sorait meg nem bontja a pdrtos-
kodâs. A kirâlypârtiak, szabadkirâlyvâlasztôk, kôztârsasâgiak
sok szép diadal utân kénytelenek voltak a teriiletek javarészét
feladni, a hivatalos magyar kormâny pedig megkototte a "Ve-
lencei Egyezményt", amely csupân Sopron vârosâra és kdrnyé-
kére engedélyezett népszavazâst, ami a magyarokra kedvezôen
végzôddtt, a tôbbi teriiletet azonban Ausztria vette birtokba
és Burgenland néven bekebelezte Ausztriâba, ahovâ ma is
tartozik.15)

Magyar dllàspont

A nyugat-magyarorszâgi felkelés, a Lajtabânsâg kikiâltâsa,
a soproni népszavazâs és a Velencei Egyezmény kikényszeri-
tése, amelynek maris egész tekintélyes magyar és német szak-
irodalma van, nagyon tanulsâgos fejezete lesz a Trianon utâni
magyar tbrténelemnek. Az eseményekben és a szereplôk visel-
kedésében kétségteleniil vannak néha giccses, sot operettszerû
részletek is, de az egész felkelés és a népszavazâs bôvelkedik
a hôsies megnyilatkozâsokban, elszântsâgban és egészen meg-
liatô jelenetekben. A magyarsâg hôsies ôsszefogâsa volt ez
abban a lelkileg meghasonlott âllapotban, amit a vesztett
hâborû, az orszâgcsonkitâs és a kommunizmus okozott. S bâr-
hogy is vélekedik az utôkor a szereplôkrôl és az eseményekrôl,
a nyugat-magyarorszâgi felkelés és a soproni népszavazâs ki-
kényszeritése ûjabbkori mozgalmaink legszebbjei kôzé tar-
tozik.l6)

Mint ismeretes, az 1938-as Anschluss alkalmâval Burgen
land megszunt ônâllô tartomâny lenni Ostmark keretein belûl
is: teriiletét kétfelé vâgtâk és az északi részét Alsô-Ausztriâba,
déli részét pedig Stâjerorszgâba olvasztottâk bele. Ezidô ôta
Magyarorszâg szélsôjobboldali koreiben (még az emigrâciôban
is) erôsen tartja magât a hir, hogy Hitler napokig vârt a bur-

]3) Hornik Anna: A Magyar Tanâcskiiztârsasâg és Ausztria. Buda

pest, 1960.

IG; Koszegi Iiiire: Âgyûdorgés Budaorsnél, Budapest, 1967.



genlandi bevonulâssal, hogy a magyar hadsereg hâtha megelôzi
ôt és visszafoglalja a nyugat-magyarorszâgi teriileteket. Ez
a feltevés, fôleg a késôbbi események ismeretében, inkâbb
csak olyan vâgyâlomnak tûnik fel, amiben egyes németbarât
kôrdk reménykedtek, mert a diplomâciai iratokban sehol sincs
râ egyetlen utalâs vagy emlîtés. A mâsodik vilâghâborû utân,
amikor az orosz hadsereg tartotta megszâllva Magyarorszâg
mellett Burgenlandot is, szintén tartotta magât Burgenland
visszacsatolâsânak a hîre, vagy helyesebben a lehetôsége. Ez
esetben ugyan az oroszokat nem a magyar-barâtsâg vezette
volna, hanem a vasfiiggony nyugatabbra tolâsânak a lehetôsége.
Az 1956-os magyar szabadsâgharc idején — irja Macartney
Elemér "October Fifteenth" cîmû kônyvében — az osztrâk
hadsereg megszâllta a hatârszéit, aminek ugyan kettôs oka
volt: attôl féltek, hogy az orosz megharagszik a sok menekûlt
befogadâsâért, a nyugati ûjsâgirôk àtengedéséért, és megtorlâs-
képpen âtlép Ausztria teriiletére is; mâsrészt attôl tartottak,
hogy a magyar szabadcsapatok kihasznâlva a zavaros helyze-
tet, megkisérlik Nyugat-Magyarorszâg visszafoglalâsât. Mindez
azt mutatja, hogy a burgenlandi kérdés egyâltalân nem ma
gyar—osztrâk helyi probléma, hanem tâvolabbi horderejû
eurôpai s igy nemzetkôzi probléma is.l7)

A gyakorlati megoldâsokra térve: Burgenland sorsa is
aszerint alakulhat, ahogyan Ausztria jôvôjét majd megvâlaszt-
ja. Jôslâsokba természetesen nem bocsâtkozhatunk, legfeljebb
elképzeléseket rôgzithetunk — aszerint, hogy Ausztria hallgat-e
ismét a vér szavâra és csatlakozik Németorszâghoz, vagy pedig
jôvendôjét ismét a dunai népekkel valô kôzôsségben, elsô-
sorban a magyarral valô egyiittmûkôdésben képzeli el. E tanul-
mânynak nem célja és nem is feladata, hogy beszâmoljon
a burgenlandi magyarsâg sorsârôl az osztrâk âllamkeretben;
ezt idôrôl-idôre ûgyis megteszi a hazai vagy kûlfôldi magyar
sajtô, a burgenlandi magyar egyesûletek és magânosok. Jôl
vagy rosszul, az igazsâghoz hiven vagy torzltva azokat, foglal-

17) Thirring Gusztdv: West-Hungary

London, 1923.
East-European Problem.



kozik a burgenlandi kérdéssel a tudomânyos szakirodalom és
a szépirodalom egyarânt, mindenkire râbizva az adatok kellô
kiértékelését. A megjelent cikkek, tanulmânyok, tudôsîtâsok
és szakmunkâk a legjobb bizonyitékok arra, hogy a kérdés
mindmâig idôszerû és kell is vele foglalkozni. Ez egyébként
vonatkozik az ôsszes elszakitott teriiletrész problémâira is.
Bizonysâgul csak egy dologra hivatkozunk. Macartney Elemér
angol tôrténettudôs, a magyar ûgy legnagyobb angol tudomâ
nyos szakértôje, oxfordi egyetemi tanâr, 1937-ben "Hungary
and her Successors" (Magyarorszâg és az utôdâllamok) cimmel
hatalmas kônyvet jelentetett meg a trianoni békérôl és annak
kôvetkezményeirôl. A kônyv, amely a szaktudôsok bibliâja
lett, mâr évek ôta eltûnt a kdnyvpiacrôl. A keresletre és az
egész probléma aktualitâsâra valô tekintettel a szerzô az el-
mûlt évben mâsodik, javitott kiadâsâban ûjra megjelentette
konyvét, ami a kereskedelmi forgalomban ismét kaphatô.18)

*

A magyar—osztrâk per mâr tôbb évszâzada tart és fûsze-
rezve van az egymâsnak kellemetlenkedô szomszédok vesze-
kedéseinek minden szomorû, de egyben nevetséges vonâsaivai
is. E pemek azonban egyszer véget kell vetniink, bârmennyire
halogatjâk is a befejezést az észhez szôlô vagy az érzelmi
tényezôk. Mi magyarok békességben akarunk élni Ausztriâval
és az osztrâk néppel. Ez az ôhajunk nemcsak az évszâzados
egyuttélésbôl fakad, hanem orszâgunk helyzetébôl, fôldrajzi
adottsâgainkbôl és politikai gazdasâgi érdekazonossâgunkbôl
is kôvetkezik. A jovendôben valô békés egyûttélésiinknek vagy
egyiittmûkôdésùnknek azonban elôfeltétele az, hogy kikapcsol-
junk minden zavarô elemet, amely orszâgaink békés és barâti
viszonyât eleve megzavarhatja...

☆ ☆ ☆

Kaczvlnszky Pâl dr. hâlâsan koszoni meg Heckenas Dezsd dr. érté-

kes elôadâsât, majd Nâdas Jânos dr. moleg szavakkal koszonti és be-

18) Newman Bernard: Danger Spots of Europe,

of Hungary. London, 1939.
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mutatja Rigonl Emôt, a Magyar Szabadsâgharcos Szovetség francia-

orszâgi fôtitkârât, aki Pârizsbôl jott el nagy érdeklôdésssl vârt elfiadi'i-

sânak megtartâsâra. A tandcskozdsi elnok tisztét Gyékényesi Gy. Lâszlô

veszi ât.

MAGYAR HELYZET EURÔPAI SZEMMEL

Rigoni Emô:

A MAGYAR SORS AZ EURÔPAI POLITIKA TUKRÉBEN
'H ... • •• » \ \

Minden nép torténete hârom elem alapjân mérhetô le.
Ezek: a tér, az idô és az intenzitâs. Az utolsô elem végered-
ményben a népnek a tâvoli évezredekbôl magâval hozott ôs-
ereje.

Erôvonalak

Ami a magyarsâg torténeti életterét illeti, az vilâgviszony-
latban is egyedùlâllônak mondhatô. Népiink ugyanis Àzsia
legnagyobb félszigetének, Europânak kôzépterét jelentô Kâr-
pât-medence kozepét és nagyrészben peremét foglalja el. A
Kârpât-medence Eurôpa sùlypontja, Igy mindaz, ami Eurôpâ-
ban torténik, kôzvetve vagy kozvetleniil a Kârpât-medencében
végzôdik. Az Eurôpa diplomâciai tôrténetét âbrâzolô erôsebb
vagy gyengébb erôvonalak ûgyszôlvân kivétel nélkûl hazânkon
futnak keresztul és — ez a legfontosabb — ott âllandôan meg-
tômek. Ilyen erôvonalak példâul:

1) A rendkivul erôs germàn elôretôrés délkelet felé, a
"Drang nach Osten" vonala, mely hazânkon eddig megtôrt.

2) A hatalmas arosz elônyomulâs dél felé, mely a Boszpo-
ruszt megkeriilve évszâzadok ôta az Adriâra akart lejutni. Ez
a mai napig nem sikeriilt, hiszen az orosz pâncélosok soha
nem tudtak a déli magyar hatârokon tûljutni.

3) Az évszâzados francia klsérletek, hogy az ellenséges
németség hâtâban hatékony franciabarât erôt hozzanak létre.



Ezek a Kis-Antanttal és mâs prôbâlkozâsokkal nem sikerultek.
A francia erô is megtort ezen a teriileten.

4) Hatâsât érezteti ezen a részen az olasz behatâs is, mely
az Adria keleti partjât ôhajtja megszerezni, hogy ezen keresz-
tûl az Adriât biztositsa magânak. Ha arra gondolunk, hogy
ez az elgondolâs vezette az olasz kormânyt, amikor az elsô
vilâghâborûban a kôzponti hatalmaknak hadat ûzent, ahelyett,
hogy szovetségesiink maradt voina, akkor azonnal lâtjuk ennek
az erôvonalnak nemcsak jelenlétét, hanem fontossâgât is.

5) A lengyel nép kelet és nyugat felé kénytelen âllandôan
harcolni, l'gy érthetô, hogy délfelé gyôkeret akar verni. Ez szin-
tén el nem hanyagolhatô erôvonal.

6) A cseh és szlovâk népek teriiletiinkôn keresztui jutnak
csak a tengerhez, a românok erdélyi néptârsaik miatt nyugati
irânyû terjeszkedési politikât folytatnak, hasonlô okoknâl fog-
va a szerbek észak felé gyakoroinak nyomâst, mig a horvâtok
a Dalmâciâra periodikusan igényt tartô olaszok elôl, valamint
a tôliik annyira kiilonbbzô szerbek miatt keresnek tâmasztékot
észak felé.

Mindezek az erôvonalak, melyek az évszâzadok folyamân
kivétel nélkiil a hâborûk és békék lâthatatlan alapjai voltak,
a térképre felrajzolva: hazânkat sûrû gôcponttâ teszik. Ez az
erôvonal-rendszer csodâlatos môdon mindig meghatârozta Eu-
rôpa politikâjânak nagy vonâsait. A rômai birodalom megâllt
a Kârpâtoknâl. A germânsâg a Duna-medence nyugati hatârân
megtorpant. A rômai pâpa hatalma sohasem jutott el a Kâr-
pâtoktôl keletre. Ugyanigy a reformâciô ereje is megtort
Erdély bércein. De az orthodox vallâs sem talâlt nâlunk
talajt, kivéve néhâny menekiilt kisebb csoportot, mely ellenség-
tôl hajtva a Kârpâtokon innen keresett menedéket. Megâllt
Magyarorszâgon a tôrôk birodalom elôretôrése és a tatârok
tâmadâsa is. Igy van az, hogy a magyarsâg tôbbszôr védte meg
a keresztyénséget és Eurôpât, — mint megfordîtva. Ugyanezen
okoknâl fogva a Vladivosztoknâl kezdôdô bolsevizmus sem
tudott Pécsnél vagy Szombathelynél tovâbbjutni. Ezért mond-
hatjuk, hogy hazânk teriilete az a prizma, melyen az Eurôpâ-
ban jelenlévô politikai, gazdasâgi, vallâsi és kultûrâlis fény-
sâvok megtôrnek, s megtôrésûkkor igazi erejûket és természe-



tiiket megmutatjâk azoknak, akik a prizmâban olvasni tudnak.
Mi magyarok megtanultunk olvasni a magyar prizmâban.

Amikor kiilonbôzô keleti telepûléseinkrôl a 9. évszâzad
végén végleges letelepedési helyként kivâlasztottuk magunknak
a Kârpât—Duna-térség szép és gazdag tâjât, rôvidesen râesz-
méltiink, hogy Eurôpânak ûgyszôlvân utolsô (mondhatni)
lakatlan térségét foglaltuk el, ahol vagy fel kell vennûnk a har-
cot kornyezetiinkkel, vagy visszatériink oda, ahonnan jdttiink.
Magyarok voltunk, igy a harcot vâlasztottuk.

A harc a mai napig kemény volt. Mindannyian tudjuk,
hogy ha Mâtyâs kirâly Magyarorszâgânak népességét vessziik
alapul, akkor ma éppen annyian kellene lennûnk, mint a fran-
ciâknak, vagy az angoloknak. Azt is tudjuk, hogy ettôl nagyon
tâvol âllunk. Eurôpai torténelmûnk gyôkere igy tehât kialakult
szemiink elôtt. Most lâssuk jôvô létûnk, fennmaradâsunk alap-
problémâit. Ahhoz, hogy a jdvô felé nézhessiink, azokat az
alapokat kell ismerniink, melyekre ma a magyar nép épîthet.
Immâr ismerjûk a terepet, kutassuk tehât az iddk homâlyât.
A jdvô kibontakozâsânak problémâi elsôsorban az 50 éwel
ezelôtt tdrténtekben talâlhatôk meg.

1914-ben az Osztrâk—Magyar Birodalomnak voltunk az
alapjai és legerôsebb pillérei. De az uralkodôhâz, amikor sors-
ddntô perceket élt a birodalom, sohasem hatârozott a magyar
érdekeknek megfelelôen, sot a peremvidékek kisebbségeit
irânyunkban ellenséges politikâba vonzotta, hogy erônket sem-
legesitse. Mert mindkét oldalrôl mindvégig hiânyzott a lényeg
az egyetlen kapocs, mely uralkodôt népéhez és népet uralkodô-
jâhoz fûzhet: a bizalom. De hogyan is lehetett volna bizalom?
A szarajevôi merénylet utân néhâny nappai Dumaine bécsi
francia kdvet a kdvetkezôket l'rta Ferenc Ferdinàndvôl, aki
a Monarchia uralkodoja lett volna, ha a gyilkossâg nem sike-
riil: "Szélsôséges természete a Monarchia belsô rendjét minden
bizonnyal alapjaiban megvâltoztatta volna anélkiil, hogy âllit-
hatnânk, hogy kezdeményezése sikeres lett volna. Megvetette
a magyarokat és az olaszokat, s innen szârmazik az az elgondo-
lâsa, hogy a szlâvokat erôsitse a magyarsâg és a dalmâciai
olasz tdrekvések ellen. Csak a csehek âllitottâk, hogy résziikre
uralkodâsa jô lett volna s ezt is csak cseh feleségének râ-



hatâsa miatt remélték. A nép — anélkûl, hogy valôban ismerte
volna, de szélsôséges klerikâlis hajlamainak és rendkîviili kap-
zsisâgânak tudatâban — nem szerette." Ferenc Ferdinândnak
— Henri Castex francia tôrténetirô szerint — az volt a meg-
gyôzôdése, hogy "a Monarchia gyengesége annak tudhatô be,
hogy az âllam a zsidôk, szabadkômûvesek, szocialistâk és
magyarok kezére kerult és ôk vezetik. Egy errevonatkozô
diihrohamâban egyszer vasûti kocsijânak ûlését kardjâval dara-
bokra tépte." (Les Dessous de la guerre de 14—18., 48. oldal)

Ilyen komyezetben Tisza Istvân grôf szerepe nem volt
konnyû. Ma mâr napvilâgra kerult iratok ékesen bizonyitjâk,
hogy ô volt az egyetlen, aki a vilâghâborût megelôzô hivatalos
târgyalâsokon a legélesebben és sokszor egyediil volt a hâborû
elindltâsa ellen. Magyarorszâg kûlônben sem kért senkitôl
semmit, Igy logikaellenes is lett volna minden hâborûval elke-
riilhetetlenûl egyiittjârô kalandba bocsâjtkozni — minden ok
nélkiil.

Ennek ellenére a gyôztes hatalmak Magyarorszâgot tették
elsôsorban felelôssé a hâborûért, ma mâr nyilvânvalôan azért,
hogy ezzel az ûriiggyel teriiletét feloszthassâk, a sokszor még
a hâborû elôtt tett igéreteik bevâlthatôsâga céljâbôl. De ugyan-
akkor, amikor a Duna-medencét kis âllamokra osztottâk fel
a legnagyobb ostobasâggal — Németorszâgot egy tombben
hagytâk, igy lehetôvé tették annak ûj erôre kapâsât minden
kiildnôsebb nehézség nélkiil. Érthetô, hogy a Duna-medence
kis âllamai egymâs utân gyorsan estek a nemzeti szocializmus
uralomra jutâsa utân Berlin karmai kôzé. România maga
kérte a német "tancsapatok" bejôvetelét. Ez az ûj rend tehât
kudarcot vallott 1938—40-ben és ma is a nehézségek tômkelegét
tâmasztja. Gondoljunk csak a cseh és szlovâk viszonyra, a ma-
cedon, a horvât és boszniai kérdésekre, nem is beszélve Erdély
problémâjârôl, mely Kôzép-Eurôpa légkorét egymagâban tel-
jesen megmérgezi.

Rôviden pillantsunk râ a trianoni békeszerzôdés megkôté-
sének korlilményeire. A jogi szakértôk szerint az 1920 jûniusâ-
ban alâirt trianoni szerzôdés, melyet a csonka Magyarorszâg
kikiildottei irtak alâ egyedûl, — kizârôlagosan egy katonai
fegyverletétel kûlsô és belsô jellegét mutatja, de semmiképpen



sem szâmithat "szerzôdés"-nek, mely az ôt kiilonbôzô orszâg-
ban szétszôrt egész magyar népet jogilag kothetné. A kiilszîn
kedvéért igyekeztek a gyôztesek annak szerzôdési jellegét biz-
tositani. Ezért volt az, hogy Millerand 1920. mâjus 22-i levelé-
ben felszôlitotta az akkori magyar kormânyt, hogy a szerzô-
dést tôbb miniszter irja alâ, ne katonâk. A nemzetkbzi szerzô-
dés aikotôelemei: 1.) a két fél kozos megâllapodâsa; 2.) a szer-
zôdô felek jogszerusége; 3.) a nemzetkbzi szempontbôl jogos
târgyban valô hatârozat.

Ennek a hârom alappontnak egyike sem volt meg a tria-
noni "szerzôdés" — végeredményben csak fegyverletételi meg-
âllapodâs — kikényszeritett alâirâsânâl.

Târgyalâs nélkiil

Minden eddigi hâborû utân a gyôztesek "târgyaltak" a le-
gyôzbttekkel. Ez az évezredes szokâs alakitotta ki a "béketâr-
gyalâs" kifejezést. Béketdrgyalâs nélkiil nem lehet béke. A tria-
noni szerzôdésnél nem târgyaltak a magyarokkai, mint ahogy
nagyon jôl tudjuk, igy az érvényesség elsô pontja, vagyis a kb-
zbs megâllapodâs, maris hiânyzik. Tudnunk kell szintén, hogy
az Antant Hatalmak a brest-litowszki és a bukaresti békéket

érvényteleneknek nyiivânitottâk azzal a megokolâssal, hogy
azok a Kbzponti Hatalmak akkori katonai fblényén alapultak,
s a puszta katonai fblény nem fogadhatô el, mint jogi forrâs.
Ez a kûibnben logikus megokolâs természetesen hatvânyozot-
tan érvényes a trianoni fegyverletételi okmânyokkal kapcsola-
tosan. De emlékezniink kell szintén a washingtoni Pânamerikai
Konferencia (1889—1890) hatârozata, mely a kbvetkezôket
mondja ki: "A teruleti engedmények érvénytelennek tekinten-
dôk, amennyiben azok hâborùs fenyegetôzés, vagy katonai erô
nyomâsa alatt tbrténtek."

1918-ban mi magyarok a wilsoni 14 pont alapjân tettiik
le a fegyvert. A 14 pont kbziil az egyik s résziinkre a legfonto-
sabb kimondta az âltalânos leszerelést és a békeszerzodések

revizibjânak lehetôségét. Ezt az utôbbi igéretet tartalmazta
Millerand francia kbztârsasâgi elnbk 1920. mâjus 22-én kelt
levele is, mely a magyar delegâciôt végiil is az alâfrâsra kész-



tette. Nagyon jôl tudjuk, mi lett ezekbôl a szép szavakbôl. Ha
jnâr Millerandnâl tartunk, tudnunk kell azt is, amit Henri
Castex mond "Les dessous de la Guerre de 14—18" c. mûvének
33—374. oldalân: "Amikor Clémenceaunaia ât kellett adnia az
âllameinôkséget Millerandnak, ez utôbbi 1920. mâjus 6-ân ki-
nyitotta egy kissé az ajtôt bizonyos esetleges szerény teriilet-
kiigazitâsnak, hogy a trianoni szerzôdésen enyhitsenek. Ugyan-
akkor a francia titkos szolgâlat tagjai Budapesten kezdtek
ûgykôdni. A Creusot—Schneider cég (nagy francia acélmû)
egyszerre igen kezdett érdekiôdni a dunai âllamok ûjjâépftése
iigyében. Ez a vâllalat az "Union Européenne financière et
industrielle" céget hozta ekkor létre. Magyar részrôl ennek
târgyalôfele Andrâssy grôf volt. Pârhuzamos târgyalâsok foly-
tak Pârizsban Csdky grôfîal. Amennyiben Magyarorszâg ât-
engedte volna az Âltalânos Hitelbank és az Âllamvasùtak rész-
vénytôbbségét nevezett cég javâra, ûgy a Creusot—Schneider
cég magâévâ tette volna a magyar revlziôs torekvéseket. De
ezek a târgyalâsok nem jârtak eredménnyel. Erre a fenti fran
cia vâllalat egyszerre magâévâ tette a csehszlovâk érdekeket,
mivel a Skoda cég hajlandônak mutatkozott ilyen megâllapo-
dâs alôlrâsâra. A hâborût megelôzô években Millerand, a ké-
sâbbi âllamelnok, a Schneider-csalâd ûgyvédje volt." — Mint
tudjuk, a românok az erdélyi aranybânyâk részvényeit adtâk
ât francia kozéleti személyiségeknek politikai segftségûk fe-
jében.

Végiil is emlékezzûnk André Tàrdieu "A béke" cimû kony-
vére, melyben ôszintén megirja szôszerint a kôvetkezôket: "Vâ-
lasztanunk kellett a népszavazâs, vagy Csehszlovâkia felâllitâsa
kôzôtt."

Tehât magyar részrôl nem tôrténhetett semminemû hozzâ-
szôlâs, népszavazâs, vagy mâs vélemény nyilvânltâs a "szerzô-
dés" alâirâsakor, mârcsak azért sem, mivel az orszâg legna-
gyobb része idegen katonai megszâllâs alatt volt, miâltal a ma
gyar kormâny teljes kényszerhelyzetben volt. A tôbbi négy
orszâgban szétszôrt magyarsâg véleményét mai napig sem
kérték ki.

Rôluk hatâroztak, nélkuliik — tehât ûjra csak érvény-
telenûl.



De az ûj rend, melyet a gyôztes hatalmak oly kônyorteleniil
âlh'tottak fel az egységesnek hagyott Németorszâg hâtâban, —
elvileg annak sakkbantartâsâra, végeredményben mit ért? Ez
az ûj rend, melyért 8 milliô ember âldozta életét és késôbb
annak fenntartâsa a francia adôfizetô polgârok sûlyos milliârd-
jait emésztette fel, mit is ért, amikor annak — céljât jelentô —
"németellenes ellenâllâst" kellett tanûsitania? — Az egész
âllamkomplexum 3 napig tartott ki Belgrâdnâl 1941-ben a né-
metek ellen. A tbbbi kârtyavârként omiott ôssze a német feld-
webelek gùnyos mosolya kbzepette. Szerintiink az eredmény
sovâny, kiilôndsen sovâny, ha még azt is hozzâtesszûk, hogy
ez az ûj Verseailles-i rend okozta végeredményben a hitleriz-
must és a velejârô mâsodik vilâghâborût is, mely mâr 60 milliô
âldozatot kôvetelt, s melynek végén természetesen meghagytâk
a dunai âllamokat 1920-as hatâraik alapjân. "Parva sapientia
regitur mundus."

Az utôdàllamok

Vessûnk most néhâny pillantâst az ûn. utôdâllamokra:
A csehszlovâk âllam alaptôrvényei értelmében ez az âllam

kbtelezettséget vâllalt, hogy az egész orszâg lakossâgânak vé-
delmet biztosit szârmazâsra, âllampolgârsâgra, nyelvre, fajra
és vallâsra valô tekintet nélkûl. Bârmely nyelv hasznâlatât
biztositj a a magânéletben, a kereskedelmi életben, a vallâs
terén, a sajtôban és a nyilvânos gyûléseken. Ha pedig a cseh
szlovâk âllam egy hivatalos nyelvet vezetne be, a nem cseh
nyelvû csehszlovâk âllampolgâroknak lehetôséget nyûjt arra,
hogy sajât nyelvûket hasznâljâk szôban és irâsban. A kôzokta-
tâs terén a csehszlovâk kormâny szavatolta nem cseh nyelvû
âllampolgârainak gyermekei szâmâra az anyanyelvûkon tbrténo
tanitâs jogât. Az 1920. februâr 29-én elfogadott alkotmânylevél
és az annak szerves részét képezô 122. sz. tbrvény valôban
lartalmazza a saint-germain-en-laye-i szerzôdés valamennyi ren-
delkezését, de tobbet nem és az 1968. oktôber 21-én Pozsonyban
megjelent Ûj Szô "A nemzetiségi jogok félévszâzad tûkrében"
c. cikke még hozzâfûzi, hogy "amint lâtjuk, az elsô kôztârsasâg
alkotmânyâban foglalt nemzetiségi jogok nem a MasarykAéle



demokrâciâbôl és humanizmusbôl fakadtak, hanem az emb'tett
nemzetkôzi szerzôdés rendelkezései alapjân keriiltek be az
alkotmânyba. A cikk ezutân l'gy folytatja: "Jôl véssûk emléke-
zetûnkbe azokat a jogszabâlyokat, melyek alapjân félévszâzad
alatt a legnagyobb csapâs érte a csehszlovâkiai magyarsâgot.
Ezek a csehszlovâk tôrvénytâr szégyenfoltjai maradnak. Me
lyek ezek? Tekintsiik ât roviden a legkirivôbbakat.

Az âllamigazgatâsi szervek 1945-ben megtiltottâk, hogy
a magyar gyermekek anyanyelviikôn tanuljanak az iskolâkban.
Bezârattak minden magyar iskolât, bar a Szlovâk Nemzeti
Tanâcs 1944. szeptember 6-ân kelt 6. sz. rendelete alapjân
meg lehetett volna hagyni az 1938. november 6-ig létesiilt elemi
iskolâkat. Ezek szâma az 1937/38. tanévben Szlovâkia teriiletén

754 volt 85.507 tanulôval. Ilyen antihumânus intézkedésnek
nem lett volna szabad napvilâgot lâtnia a huszadik szâzad
derekân Komensky fôldjén. A valôsâgban félévtizedig nem
volt anyanyelvi oktatâs és a magyar gyermekeknek még a betû-
vetést sem volt szabad magyarul tanulniuk. A tanltôkat szélnek
eresztették. Még egy évtized mûlva is alig-alig lehetett helyre-
hozni a keletkezett kârokat. A Kassai Kormânyprogram VIII.
fejezete alapjân olyan jogi és gyakorlati intézkedésekre keriilt
a sor, melyek negyed évszâzadra megpecsételték a csehszlo
vâkiai magyarsâg sorsât. Az embertelen jogszabâlyok sorânak
egyike az az 1945. jûnius 21-én kiadott 12. sz. elnoki dekrétum,
és az Sz. N. T. 1945. augusztus 23-ân kelt 104. sz. rendelete,
melyek alapjân elkoboztâk a magyar nemzetiségû személyek
mezôgazdasâgi ingatlanât a csalâdi hâzakkal egyiitt. Majdnem
egyidôben lâtott napvilâgot a hirhedt 33. sz. elnoki alkotmâny-
dekrétum is, mely a magyar nemzetiségû polgârokat 1945.
augusztus 10-i hatâllyal megfosztotta âllampolgârsâguktôl. Igy
vâlt hontalannâ kozel hâromnegyedmilliô magyar. A cél vilâgos
volt. Csehszlovâkiâban nem maradhat belôluk senki. Ennek

megvalositâsa érdekében elôszôr megalâztâk a magyarsâgot az
1946. évi jûniusi kormânyhatârozat alapjân. Az 1946. jûnius
17-tôl jûlius 1-ig terjedô idôszakban 135.317 csalâdfô volt
kénytelen megtagadni 410.820 személy nevében nemzetiségét,
hogy megmentse legalâbb puszta életét, vagyonât és otthonât.
Akiknek pedig még sajât becsuletûk elvesztése ârân sem sike-



riilt megtagadniuk nemzetiségiiket az ûn. reszlovakizâciô kere-
tében, azokra a Szlovâk Âttelepitési Hivatal 1945. november
4-én kiadott utasitâsa vârt. Ennek alapjân induit meg a leg-
konyôrtelenebb akciô, mely megsemmisitéssel fenyegette az
egész csehszlovâkiai magyarsâgot. Az 1945. oktôber 1-én kiadott
88. sz. eindki dekrétum segitségével a tél kellôs kozepén, 1947.
februâr 20-ig a katonasâg és a biztonsâgi szen^ek igénybe-
vételével 41.840 magyart raktak marhavagonokba és irânyitot-
tak Csehorszâgba. Évekig kellett éhbérért dolgozniuk mezô-
gazdasâgi cselédekként a majorokon. S amit nem koboztak el
tôlûk a hatôsâgok emberei, azt ismeretlen tettesek hurcoltâk
szét. Ezt akkor "toborzâsnak" nevezték, de népiink ma is csak
"deportâlâsnak" mondja.

Ëvek teltek el, mig az elhurcolt csalâdok tôbbsége vissza-
tért szûlôfôldjére. Mindez nem volt elég. Akik nem tôrtek
meg magyarsâgukban ezekre az intézkedésekre sem, azokra
a kitelepités vârt. Ennek megvalôsitâsa érdekében jott létre
1946. februâr 27-én az a kikényszeritett nemzetkôzi egyezmény,
melynek alapjân 1947. âprilis 17-tôl 1948. âprilis 10-ig a kijelôlt
105.047 személy kozûl 68.407 magyar nemzetiségû személyt tele-
pitettek ât Magyarorszâgra és félve a reménytelen jovôtôl, még
kb. 8000 tâvozott onként. Ilyen véget értek a nemzetiségi
jogok."

A Csehszlovâkiâban napjainkban tapasztalhatô bensô vil-
longâsok is ékesen bizonyitjâk, hogy Csehszlovâkia, mint âllam
életképtelen, s ahogy a zôld asztal mellett sziiletett, minden
bizonnyal zold asztalnâl fog megsziinni.

A mâsodik utôdâllam România, melynek lényege Erdély,
mely a magyar nemzet tulajdona volt egy évezreden keresztiil.
Erdélynek Româniâhoz valô csatolâsât legnagyobbrészt a dâkô-
român elmélettel indokoltâk. Igy sziikséges a problémâval
rôviden foglalkoznunk. A dâkô-român elmélet szerint a româ-
nok a régi rômai birodalom egyik provinciâjât alkotô Dâcia
ôsi latin lakôi, akik a magyarok bejôvetele elôtt mâr ott
laktak és Erdélyben alkottâk meg még a rômai idôkben a ro-
mân nép bôlcsôjét. Ennek a dâkô-român elméletnek elsôsorban
egy rômai tôrténetirô, Eutropius mond client, aki "Breviarium
Historiae Romanae" c. mûvében szôszerint a kôvetkezôket
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irja: "Trajanus Daciam Decibalo victo, subegit, provincia
trans Danubium facta in his agris, quos nunc Taiphali, et Victo-
phali, et Thervingi habent; ea provincia decies centena millia
in circuitu tenet... Dacia quae a Trajano ultra Danubium
fuerat adjecta, omissa est... Aurelianus provinciam Daciam
quam Trajanus ultra Danubium fecerat, intermisit, vastato
omni Illyrico et Moesia desperans eam posse retineri: abduc-
tosque Romanes ex urbibus et agris Daciae, in média Moesia
collocavit et est in dextra Danubio in mare fluenti, cum antea

fuerit in laeva." Ez magyarul: "Trajanus Decebâl leverése utân
meghôditotta Dâciât, a Dunân tûl esô fôldeket, melyeken ma
a taiphâlok, victophâlok és tervingek laknak, tartomânnyâ
tette, keriilete egy milliô lépés ... A Trajanus âltal meghôditott
Dâciât elvesztettûk ... Aurelianus Dâciât, melyet Trajanus szer-
zett meg annakidején a Birodalomnak a Duna tùlsô partjân
— sivataggâ vâltoztatta ât, mivel Illyria és Moesia elpusztitâsa
minden reményét elvette, hogy azt meg tudja tartani. Kivonta
a rômaiakat Dâcia minden vârosaibôl és falvaibôl és Kôzép-
Moesiâba telepitette ât ôket s igy van, hogy Dâcia immâr
a Duna jobbpartjân van, mig azelôtt a balpartjân volt." —
A valosâg igy az, hogy a vlachok (a românok ôsei) a Balkân-
félszigetrôl nyomultak észak felé. Ezt bizonyitjâk a român
nyelv alkotéeleniei is, melyek legnagyobbrészt szlâv és albân
gyokerekre vezethetôk vissza, de azokban nem leliink gôt
és gepida gyokereket azoknak a népcsoportoknak a nyelvébôl,
amelyek Dâciâban az ôkor folyamân valôban éltek. Igy van az,
hogy maguk a komoly român tudôsok (mint Philippide "Ori-
ginea Romanilor" c. mûvében) megâllapitjâk, hogy a dâko-
român elmélet egy ùjkori szentimentalista, alapnélkûli elgon-
dolâs. A régi gorog és latin krônikâsok a român néprôl csak
mint "vlachokrôl" emlékeznek meg. A "mm" nép viszont valô
ban létezett a Balkân-félszigeten, de az az idôk folyamân tel-
jesen gorôggé vâlt.

Amikor a magyarok a Kârpât-medencébe érkeztek, nyel-
viikbôl minden ott, âllandô telepûléssel birô nép szavai és ki-
fejezései hiânyoztak. Ha a Kârpât-medencébe érkeztiikkor ott
românok lettek volna mâr, akkor azoktôl is vettek volna ât
szavakat, mint ahogy ez mindig és mindeniitt megtôrtént.



Viszont mit tapasztalhatunk? — Ennek pontosan az ellenkezô-
jét. A roman nyelv vett ât magyar gyôkereket (mint p.o.
"munka"), de megforditva egyetlen példa sem hozhatô fel.
A mi latin kifejezéseink és szavaink mind, kônnyen bebizonylt-
hatôan, egyenesen a latin nyelvbôl szârmaznak, de sohasem
a românbôl. Kûlônben is a vlachok a 19. szâzadig cyrill betûvel
irtâk teljesen szlâv jellegû nyelvuket, melyet ekkor kezdtek
(a 19. szâzad elején!) latinositani. A latinositâs oly mértéket
ôltôtt, hogy kôztudomâsûan a vlach falusi lakossâg évtizedeken
keresztul nem tudta olvasni a Bukarestben megjelenô "roman"
nyelvû ûjsâgokat. Ha ez az erôfeszités szlâv irânyba tortént
volna, mint ahogy a bolgâr nyelv esetében, akkor ma a vlach
nyelv is ugyanùgy szlâvnak szâmitana!

Még azt is felhozhatjuk érvnek, hogy Szent Istvân kirâ-
lyunk idejében az egész orszâg népe felvette a rômai keresz-
tény vallâst. Ha akkor a vlachok mâr a Kârpât-medencében
éltek volna, akkor minden bizonnyal szûkségszeruen ugyanezt
a vallâst felvették volna. Ez, mint tudjuk, nem tortént meg —
még a legromantikusabb român tbrténetirôk szerint sem, sot,
minden jel ebben a gondolatkbrben az emlitett gôrôg behatâst
tanusi'tja. A vlachok beszivârgâsa Erdélybe a mongol tâmadâ-
sok idején kezdôdik el a valôsâgban, s ez a bevândorlâs a
bizânci és tôrôk idôben csak nbvekszik. A legerôsebb a 18. szâ-
zadban lesz, amikor mâr szociâlis és politikai okokbôl valôsâ-
gos népvândorlâs tôrténik Erdély felé. Ettôl a kortôl kezdve
van "roman kérdés" Magyarorszâgon. 1557-ben Erdélyben min-
denki vallâsszabadsâgot kapott. Românokrôl nem volt szô,
mert még elenyészô szâmban éltek ott. Egy francia kirâlyi
térképész âltal 1664-ben készitett erdélyi térkép kiilon jelbli
a magyarokat, székelyeket, szâszokat, de a vlachokrôl csak
egy megjegyzést kôzôl, mely szerint szâmuk nem teszi sziik-
ségessé kiilon felrajzolâsukat. 1599-ben, Bâthory Endre uralko-
dâsa idején, Mihâly havasalfôldi vajda kisebb rablôcsapattal
Erdély egy csekély részét rovid ideig megszâllva tartotta, de
ezt néhâny honappal késôbb a magyarok a Kârpâtokon tûlra
ûzték vissza. A românok még ma is erre a "megszâllâsra"
hivatkoznak, mint "jogukra" Erdély felett. Végiil is még tegyiik
fel a kérdést, ha a românok hazâja lett volna, miért van az,



hogy a mai napig nincs annak megnevezésére roman szavuk,
hanem annak neve még ma is Ardeal, vagyis Erdély, amely
szô, mint mindenki tudja, az erdô-elve magyar szavakbôl szâr-
mazik.

Az utôbbi évtizedekben a roman kormâny mindinkâbb ât-
telepitette a magyar miliôkat a Regâtba, Bukarestre (ahol
egyes Româniâbôl jbtt személyek szerint mâr 400.000 magyar
él, valamint egyes Kârpâtokon tûl esô vidékekre. Az autonôm
magyar vidékeket megszûntette. Az elért eredmény viszont az,
hogy Româniânak immâr nemcsak Erdélyben, hanem az orszâg
egész teriiletén van "magyar problémâ"-ja, mely annâl is in-
kâbb komoly, mert a magyar nép ezeréven ât bebizonyltotta,
hogy a Duna-medence tradicionâlis âllamalkotô népe és hatô-
ereje, mely eddig a Kârpâtok lâncolatânâl megâllt, ma a regâti
és bukaresti szâzezreken keresztui a kb. 15 milliônyi magyar
tomb hatôerejét lényegileg a Fekete-tengerig érezteti.

Érdekes môdon a kôzos szlâv veszély ellen a româniai
magyarsâg minden mûltbeli viszâlyt félretéve, az augusztusi
csehszlovâkiai események ôta, a roman nép mellé âllt. Ez
biztatô jel lehet a jôvô kibontakozâsa felé. Fel kell ismerniink,
hogy a magyar és roman nemzet szlâv tômb kôzé van be-
ékelve és egymâssal ellenséges magatartâsuk a pânsziâv eszme
malmâra hajtja a vizet. Viszont az is tény, hogy a magyarsâg
nem mondhat le Erdélyrôl és ezt ma mâr tôle senki komolyan
nem tagadja.

Itt néhâny szôt kell szôlni az ônâllô Erdély kérdésérôl.
Sok igen jôindulatû és minden bizonnyal jôszândékù személy
részérôl hallatszanak hangok az ônâllô Erdély szûkségességé-
rôl. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az ôn
âllô Erdély ma: ott a românsâg végleges tûlsùlyât és a csonkân
maradt Magyarorszâgot jelentené. Ugyanakkor nagy magyar
kisebbségu csonka România keletkezne, mely az egjdittes
orosz—^bolgâr nyomâsnak nem tudna ellenâllni és rôvid idô
alatt ôsszeroppanna, megnyitnâ az ûtat az oroszoknak a Bosz-
porusz felé. A megoldâst inkâbb sajât âllamalkotô és egyen-
sûlyozô politikânkban kell megtalâlnunk, barâti kezet nyûjtva
a român népnek egy nagyobb âllamszôvetség keretében, amely
esetben a Duna-medence 15 milliôs magyarsâgâra tâmaszkodva



a geopolitikai erôk tôrvényei szerint az erdélyi hâromszog,
a maga kb. 3 milionyi roman tombjével, valamint Bukaresten
keresztûl ma mâr a Fekete-tengerig lenyûlô magyar csoportok
a maguk ismert dinamizmusâval egy ilyen âllamszovetség lété-
nek biztositékât képezhetnék. Természetesen minden attôl
fiigg, hogy a felszabadulâs milyen koriilmények kozdtt tôrté-
nik meg. Mindenesetre mind gazdasâgi, mind politikai szem-
pontbôl a nagyobb egységek felé mutât a jôvô és a magyaisâg
természetszerûleg nem zârkôzhatik el a vilâg, szemûnk elôtt
végbemenô evolùciôja elôl.

A harmadik utôdâllam, mely hazânk feldarabolâsakor jôtt
létre, Jugoszlâvia. Annak legfontosabb alkotô népe a szerb,
mely eredetileg a Dunân és a Szâvân tûl Iakott. Majd a tôrôkok
âltal ûzetve a szerbek észak felé nyomultak s Magyarorszâgnak
déli, részben a tôrdk hâborûk miatt iiressé vâlt részeit népesi-
tették be. A nagyobb beôzonlés 1691-ben tôrtént I. Lipàt csâszâr
hivâsâra. Csernovics Arzén ipeki pâtriârka 40.000 csalâddal
menekiilt ât a tdrôk elôl és Szlavôniâban s a déli magyar
vidékeken teleplilt le. Késôbbi politikai kôveteléseiket a bécsi
kormâny nagy elôszeretettel tâmogatta a magyar erô ellen-
sûlyozâsa céljâbôl, mint ahogy az erdélyi roman kôveteléseket
is hasonlô célbôl mindig elôsegitette. Igy nem szabad csodâl-
kozmmk, hogy a szerbség, kûlônôsen az 1914/18-as hâborù
"gyôzteseként" a délszlâvok vezetését magânak kôvetelte egy
délszlâv, vagyis jugoszlâv âllam keretein belûl. A nagyhatalmak
balkâni vetélkedéseinek eredménye lett Jugoszlâvia felâllitâsa
az elsô vilâghâborû végén, s ezt az âllamot âtengedte az egye-
diili szerb vezetésnek.

A kiilônbôzô délszlâv népeket tôrténelmi, gazdasâgi, vallâsi,
nyelvi és kultûrâlis szempontokbôl még a tôrôk idôkbôl ôrô-
kôlt rendkiviili kûlonbségek jellemzik. A szerbek és horvâtok
katasztrôfâlis viszonya minden magyar elôtt kôzismert, de
ma mâr nemzetkôzi sikon is mindinkâbb ismertté vâlô tény.
Macedônia, mely a kôzépkorban teljesen bolgâr behatâs alatt
âllott, a 20. szâzadban az ônâllôsulâs felé haladt. A szerb nép
bôlcsôje, Novi-Bazar—Kossovo vidéke, ma albân tôbbségû,
s ott talâljuk az egy milliôt kitevô jugoszlâviai albân kisebbsé-
get is, mely a mai helyzetben kûlônleges fontossâggal bfr.



Monténégro vidéke szintén a szerbektôl kûlônâllô utakat kere-
sett mindig és ônâliôsâgâért sok âldozatot vâllalt a mûltban.
Az egymâst halâlos ellenségnek tekintô szerbek és horvâtok
kozbtt talâljuk Bosznia-Hercegovinât. A horvâtokat a kôzép-
kori Horvâtorszâgbôl, mely a maitôl délre a dalmât partokra
tâmaszkodott, a tôrôkok észak felé ûzték az akkori Szlavônia
teriiletére, s igy alkottâk meg Zâgrâb vidéke kôriil a modem
idôk Horvâtorszâgât. Hasonlô mély vâltozâsok keletkeztek
Bosznia teriiletén, melynek népe elôbb a bogumil szekta,
majd a muzulmân vallâs hatâsa alatt teljesen ônâllô életet
kezdet a horvâtok és szerbek kôzé ékelôdve és ôket lényegileg
teljesen szétvâlasztva. Igy mondjâk a szerbek ma nyiltan, hogy
a bosnyâkok ma mâr sem szerbek, sem horvâtok. Ez a tény
szintén rendkiviili fontossâggal birhat az ûj kozép-eurôpai
ûjjârendezés esetében.

Az orthodox szerbség teljesen magâévâ tette az évszâzadok
sorân a torokoktôl âtvett âllamjogszokâst, mely szerint egy
vallâsi kôzosség uralja monopolszerûen az orszâgot, mig a tôbbi
vallâsi és népcsoport csak kisebb helyi jogokkal rendelkezik.
Ezért van az, hogy a szerbség, mely kisebbségként jelen van
a horvâtok, macedonok, magyarok, bosnyâkok, albânok vidé-
kein, semminemû ellentmondâst nem tûrve a teljesjogù veze-
tést kôveteli magânak. Nem retten vissza olyan eljârâsoktôl
sem mint p. o. a maribori és blaibergi horvâtellenes tômeg-
gyilkossâgok, ahol a horvâtok szerint kôzel félmilliô nép-
târsukat hidegvérrel legyilkoltâk a szerbek 1945-ben. Ezért
tekintik a szerbek a muzulmân bosnyâkokat hitehagyottaknak
és a horvâtokat rômai hitû eretnekeknek. A pânszerb és pdn-
orthodox eszmék nem tûrnek elhajlâst és ha politikâjuknak
nem talâinak jogos kiutat, nem riadnak vissza a politikai gyil-
kossâgtôl, mint ezt Stephan Radies horvât vezetô politikus
esete mutatja, akit a belgrâdi parlamentben 1928 jûniusâban
a szerbek meggyilkoltak. Ez megnyitotta az utat a szerb dik-
tatûrânak, természetesen az orthodox vallâsi vezetôk teljes
tâmogatâsâval, s egyben annak a szerb—horvât élet-halâlharc
pszihôzisnak, mely Mariboron keresztûl napjainkig tart.

A Balkân-félszigeten ma az erôvonalrendszer, ha lehet,
még bonyolultabb, mint a magyarsâg âltal, mondhatjuk, ezer



éven ât megszokott âllapotâban volt. Itt érezhetô ugyanis elsô-
sorban Eurôpâban, hogy nem vagyiink a kontinensen, hanem
csak annak félszigetén. Albânia ma Kîna politikai és immâr
rakétakilôvô-helyekkel ellâtott katonai tâmaszpontjâvâ vâlt,
melynek sérthetetlenségét a Szovjetimiôval 7000 kilométeres
ellenséges hatârral birô 700 milliôs Kma garantâlja. Ez az
oka annak, hogy a hatalmas tengeri ârmâdâval birô, ma mâr
fôldkôzitengeri orosz nagyhatalom nem mert a mai napig eh-
hez a terûlethez nyùlni. De kôzel Albâniâhoz, bolgâr terlileten
naponta nôvô orosz katonai felkészûlést tapasztalimk, melynek
irânyvonala Macedôniân keresztiil az Adria. Ugyanakkor nem
lehet figyelmen kiviil hagyni az olaszoknak Dalmâciâra szolô
igényeit, melyek 1915-ben Olaszorszâgot mâr egyszer râbirtâk
egy hâborûra. És a mâsodik vilâghâborûban Gbrogorszâg,
Albânia és Dalmâcia irânyâban tbrtént olasz elôretbrések azt
mutatjâk, hogy ez az igyekezet nem tekinthetô eléviiltnek.
Azonkiviil sajât magunkat sem szabad kihagynunk ebbôl az
erôvonalkomplexumbôl, hiszen ehhez a teriiletrészhez tartozik
a magyar nemzet ôsi igyekezete a tengerhez valô kijutâs felé,
mely Ârpâd-hâzi kirâlyainktôl kezdve Kossuth Lajosig az ôn-
âllô magyar politika sarkpontja volt.

És itt jutunk el a mai erôviszonyok lemérésén keresztiil
azokhoz az elemekhez, melyek a magyar nép jovôjét, az el-
kôvetkezô magyar sorsot foglaljâk magukban.

Ideolôgiai kiizdelem

Ma Eurôpa egy hatalmas, az emberiség jovôjét kialakltô
gigantikus ideolôgiai kiizdelem teriilete. Mint Eurôpa tôrténe-
tében mindig, ma is, mint fentebb emlitettem, a Dima-meden-
cében megtôrnek azok a hatalmas erôvonalak, melyek a mar-
xista-leninista és az un. kapitalista âllamokat jellemzik. Itt
van az a pont, ahol a magyarsâg lényegileg elveszitve az ezer-
éves tôrténetét kialakitô teriileti és idôbeni szereplési lehetô-
ségeit, a harmadik elemet, vagyis fajtâjânak ôsi dinamizmusâ-
bôl folyô politikai akciàképeséget — az ôt vilâgszerte kép-
viselô és megtestesitô nyolcadik tôrzs, a szabad vilâgban élô
nagyszâmû magyarsâg ûtjân — kezébe veheti. Vessûnk tehât



néhâny pillantâst arra a politikai hâbomra, mely vilâgszerte
dûl, s melynek kimenetelétôl fiigg nagyrészt népiink jôvôje is;

A marxista-leninistâk mélységes meggyôzôdése, hogy a
kommunizmus, mely szerintûk magasabb gazdasâgpolitikai
âllamrendszer, a torténelmi fej Iodés elodâzhatatlan kôvetelmé-
nyeinek megfelelôen az emberiség felett âtveszi a vezetést.
Ebbôl szârmazlk a szovjet kommimista part egyik sarkalatos
pontja, mely az atomhâborû elkerulésével ôhajtja a — szerin-
te — tônk szélén allô kapitalista âllamok népeit és termelô-
eszkôzeit kezébe kaparintani. A kommunista mozgalom alap-
pillére a benne rejlô forradalmi dinamika, mely a szovjet
expanziôs és agressziv politikâjât jellemzi és korunkban a leg-
elsô hâborura vezethetô ok. Minden koexisztenclâs és békés-

hangû szôlamon felûl tudmmk kell, hogy a bolsevista ideolôgia
vilâgforradalmi céljait nem adhatja fel, hacsak sajât meg-
szûnését nem mondja kl. A "Pravda" 1963. jûlius 14-i szâmâban
a kôvetkezôket îrja; "Legelsô célunk a kapitalizmus felszâmo-
lâsa a vilâgban. De mi nemcsak mélységesen hisziink a kapi
talizmus halâlâban, hanem mindent meg is tesziink, hogy az
osztâlyharcon keresztûl ez minél gyorsabban meg is tôrténjék."
A Szovjet politika alapgondolata ma is Lenin "ki — kit?" elve,
— vagyis: a kommunizmus semmisiti meg a demokrâciât,
vagy megforditva.

Lenin azt hitte, hogy a kommunizmus vilâguralma csak
a Szovjetuniô és a kapitalista âllamok kôzôtt folytatandô soro-
zatos véres hâborûk ûtjân lesz elérhetô. 1956-ban azonban a
XX. pârtkongresszuson a szovjet vezetôk annak a ténynek
felismerésére jutottak, hogy a modem kornak korlâtlan pusz-
titâst jelentô atomfegyverei egy ûjabb vilâghâborût ôngyilkos-
sâggâ vâltoztatnânak. Ennek folytân 1956 februârja ôta a lenini
dogmât "az imperializmus korâban elkeriilhetetlen hâborûk
sorânak sziikségességét" ûj doktrina helyettesiti, mely szerint
a modem vilâgban a kommimista vilâguralom nagy hâborûk
nélkûl — lokâlis harcokkal is elérhetô. Természetesen a szovjet
stratégia szerint az atomhâborû is lehetséges marad (lâsd
Sokolowski marsall "Katonai stratégia" c. kônyvét) — és
megjôsolja a tôrténelem âltal elitélt kapitalista vilâg végét egy
harmadik vilâghâborû esetére. A szovjet alapgondolat azonban



az maradt, hogy a nem-kommunista vilâg elôbb-utôbb a kom-
munista tômbhbz tartozik, igy stratégiâja ma is a kapitalista
vilâg nukleâris hâborû nélkûl valô meghôditâsât tûzte kl célul.

Az elsôdleges célokhoz tartozik az is, hogy semminemû
kalandba nem szabad bocsâjtkozni, mely a Szovjetuniô létét
bârmely formâban is veszélyeztethetné. îgy sziiletett meg az
a ma mesterien folytatott "eddig-de-tovâbb-nem" politikai tak-
tika, mellyel a Nyugat még nem igen tudja a versenyt felvenni.
Az atomhâborûs pusztitâs fenyegetésével és egyszersmind tet-
szetôs békeszôlamokkal folytatott leiki ellenâllâs ôrlô lélek-
tani hâborûs môdszer alkalmazâsâval arra tendâl, hogy a Nyu
gat védekezôképességét felôrolje, s azutân az egész kapitalista
rendszert megsemmisithesse. Az ûn. imperialista hatalmaknak
(USÂ-nak, Nagy-Brittmniânak, Franciaorszâgnak, Nyugat-Né-
metorszâgnak) lépésrôl-lépésre fel kell adniuk poziciéikat, s a
folyamat végén a Nyugat lefegyverezve és koriilkeritve âll az
âllig felfegyverzett szovjet tômbbel szemben. A szellemi hâborû
sûlypontja a mindenûtt beindîtandô polgârhâborûk sora. Eb-
ben elsô helyen âllnak az ûn. nemzeti felszabadulâsi mozgal-
mak, melyek az afrikai, âzsiai és részben dél-amerikai âllamok
bolsevizâlâsât célozzâk. Magukban a nyugati âllamokban is
a lâthatô kommunista pârtok mellett ott van mindenûtt a lât-
hatatlan "apparâtus", mely egy bizonyos ôrâban a polgârhâbo-
rût ki tudja robbantani. Ezek a polgârhâborûk (melyekbôl
egy kis îzelitôt kaptunk ez év mâjusâban Franciaorszâgban)
vannak hivatva az emberiség vezetésében a kezdeményezô
erôt magukhoz ragadni.

Védekezés tâmadâssal

Hogyan lehet ez ellen a hàlâlos veszély ellen felkészûlnûnk?
A Szovjetimiô Kommunista Pârtja 1957-es és 1960-as hiva-

talos megnyilatkozâsaiban kijelenti, hogy "Mi kommunistâk
nem exportâljuk foradalmunkat. Azonban elvârjuk, hogy az
imperialistâk se exportâljâk az ellenforradalmat."

Természetesen az hazugsâg, hogy a szovjet nem exportâlja
forradalmât, hiszen mindenegyes luralmon lévô kommimista
pârt orszâga jôvedelmének jô hânyadât erre a célra kolti,



s ennek tudhatô be nagyrészt a vasfiiggônyon tûl a rendkiviil
alacsony életnivô is — a kommimista gazdasâgi rendszer kôz-
ismert alaphibâin kiviil. Viszont ennek a nemlétezô szovjet
tartôzkodô viselkedésnek ellenében a szovjet olyan dolgot
kôvetel a Nyugattôl, amely szâmâra létkérdés, vagyis azt,
hogy az ellenforradalom ne keriiljôn a vasfiiggony mogé.
A kommunista vezetôség ugyanis igen jôl tudja, hogy diktatô-
rikus és az emberi természettel ellenkezô uralma szukségszeru
ellenhatâst vâlt ki népeiben. îgy fôgondja annak elkeriilése,
hogy ezek a népi érzelmek a kiilfôldtôl erkolcsi és politikai
alâtâmasztâst kaphassanak. Ez az ellenforradalomtôl valô
mélységes félelem alapja.

A szabad vilâg ezzel kapcsolatban két nagy hibât kdvet el:

1) viselkedése passztv egy dinamikus politikai rendszerrel
szemben;

2) gondolatszegény és koncepciô nélkiili a teendôket
illetôen.

A nyugati âllamok még nem ébredtek arra râ, hogy évek
ôta hâborûban élnek, totâlis forradalmi hâborûban, mely csak
az egyik fél megsemmisitésével végzôdhetik. Mig a szabad
vilâg kormânyait elvakitottâk a keletrôl jôvô szôlamok s a
hideghâbonit leâllitottâk — jôllehet az az egyetlen harci lehe-
tôség a bolsevizâlôdâs ellen, kivéve az atomhâborût —, a keleti
orszâgok a maguk vilâgfelforgatô tevékenységiiket egy pilla-
natra sem hagytâk abba, sot évrôl-évre fokoztâk és fokozzâk
ma is. A nyugati vilâg abban a szinte hihetetlen helyzetben
van, hogy a râerôszakolt politikai hâborûban sajât elgondolâ-
sok és végcélok nélkûl vesz részt, s az iniciativât mindig meg-
hagyja a szembenâllô félnek. Érdekes môdon a gazdasâgilag
és politikailag a tônk szélén âllô orszâgok folytatnak céltudatos
hatalmi politikât. A Nyugat ezt a politikai harcot minden tùl-
ereje ellenére is elveszti, ha nem szab magânak pontosan
meghatârozott célokat annak megnyerése érdekében. Itt pedig
csak egyetlen egy nagy célunk lehet: a szembenâllô fél bensô
ôsszeomldsa.

Ennek elérése céljâbôl a szabad âllamoknak a koexiszten-
ciâs politikân fellilemelkedve politikai offenzivât kell meg-
inditaniuk, melynek elsô pontjâul az egyes elnyomott népek



felszabadulâst keresô igyekezetének alâtâmasztâsât kell ki-
tûzni. Ez az az "ellenforradalom", melytôl a bolsevistâk
annyira tartanak!

A pozitiv ellenforradalmi stratégia célja a felszabadulâsi
mozgalmak tâmogatâsa és esetenként forradalmak létrehozâsa
lehetne, melyeket azutân legalâbb politikailag alâ kellene
tâmasztani. Gondoljunk csak 1956-ra, mi lett volna hazânkban,
ha a Nyugat egyértelmûen mellénk âllt volna. De ezeket a for-
radalmi megmozdulâsokat nem szabad elhatâroltan hagyni,
hanem adott esetben odahatni, hogy egyidejûleg tobb âllamban
tôrténjenek. Maga a csehszlovâk liberalizâlôdô kommunista
rendszer Moszkva szerint halâlos veszélyt jelent a Szovjet-
uniôra. Ennek onmagâban gondoikodôba kell ejtenie ben-
nûnket.

Az ellenforradalom bevitele a vasfûggôny mbgé végered-
ményben csak vâlasz a bolsevista forradalomnak Nyugat felé
valô exportâlâsâra. Ilyen dolgokban a vâlasztâs nemcsak lehet-
séges, hanem sziikséges, sot létkérdés!

A keleti blokkon kiviil minden orszâgban folyik egy, a kom
munista pârtok âltal folytatott hâborù, mely esetenként nyilt
hâborûkat eredményez, mint most Vietnamban. Ez a példa
is mutatja, hogy mig a vilâg ôsszes kommunista pârtja tâmo-
gatja a Dél-Vietnam elleni offenziv hâborût, addig a szabad
vilâg legerôsebb orszâga megelégszik az elhâritâssal. Jôl âtgon-
dolt és megfelelô merészséggel vezetett offenziv magatartâ-
sunknak lehet csak eredménye a bolsevizmussal szemben. Nem
kell stratégiânkat atomvilâghâborura alapoznunk, elég ha az
ellenfél taktikâjât alkalmazva a vasfiiggônybn tûl létesûlô
polgârhâborûkat tâmogatjuk. Egy ilyen offenziv-jelegû keleti
politika nemcsak hogy nem eredményez vilâghâborût, hanem
lokâlis antibolsevista megmozdulâsokon keresztûl a szovjetet
megakadâlyozza egy nagy hâborû elindltâsâban és stratégiâjât
"defenzivâba" kényszeriti. Amig a szovjet politikai hatalom
offenzivâban van a Nyugattal szemben, addig mi egy pillanatra
sem vagyunk biztonsâgban. Polgârhâborûk keletkeznek Nyuga-
ton elôbb-utôbb. Nemsokâra egy Vietnam helyett lesz kettô,
vagy hârom, vagy négy és ha mi a vasftiggony mogé nem
tudjuk exportâlni ellenforradalmunkat, akkor nem tudjuk



az egyensùlyt a mi oldalunkra billenteni és pusztulasra va-
gyunk itélve —egy lâthatôan csôdbejutott politikai rendszerrel
szemben. A kérdés csak az — bevârjuk-e a halâlos dôfést,
vagy hajlandôk vagyunk-e cselekedni, hogy ezt elkeriiljuk?

A magyar sors ebben a vilâgban, melyben élunk, fiigg
geopolitikai helyzetûnktôl, népiink râtermettségétôl és a fent-
vâzolt ideolôgiai harc kimenetelétôl. Mi kis nép vagyunk, de
a fôldteke olyan pontjân éliink, mely elhatârozâsainkat meg-
hatvânyozza és igy bennûnket akarva-akaratlanul a vilâgpoli-
tika fontes tényezôjévé tehet. Az emberiséget ma megrâzô
gigâszi klizdelemben Eurôpa hovatartozâsa sorsdôntô lesz.
Anagy kérdés ma az,hogy Eurôpa az Uraltôl az Atlanti-ôceânig,
vagy az Atlanti-ôceântôl az Uralig terjed-e?

Eurôpa idegkôzpontja annak kôzepe, melynek szivében
él népiink, s ahonnan a két utolsô vilâghâborû kiindult. Ha
egy harmadikat meg akanmk akadâlyozni — és csak ez lehet
a cél — akkor népiink nagy politikai elhatârozâsai adott eset-
ben a mérleg nyelvét ide, vagy oda billenthetik. A hatalmas
szlâv és a nagy germân tômb kôzôtt a Kârpât-medence geo
politikai egyensûlyozô ereje az, amelyen évszâzadok ôta meg-
tômek az ismert erôvonalak, akâr keletrôl vagy nyugatrôl,
akâr északrôl vagy déirôl jôttek. Ezt a kulcshelyzetet nem mi
vâlasztottuk magunknak. Ezt nekiink a népek feletti Gond-
viselés adta és ez az isteni Gondviselés ma elvârja tôliink,
hogy cselekedeteink ôsszhangban legyenek az âltala nyûjtott
ùgyszôlvân emberfeletti lehetôségekkel.

☆ ☆ ☆

Qyékényesi Gy. Lâszlô tanâcakozâsi elnôk hâlâs koazônetet mond

Bigonl Bmd eldadâsâért, amely konkrét szâlakbôl elindulva globâlis

méreteket ért el. Megîtélése szerûit bozzâteDini val6 nem igen van,

néhâny szempontra mégis szeretue roviden râmutatni.

Gyékényesi Gy. Lâszlà:

GONDOLATOK RIGONI ERNÔ ELÔADASA NYOMAN

A franciâk a tôrténelem tanûsâga szerint az ûjkor folya-
mân Eurôpa konvencionâlis politikai cselszovôi voltak. E tény-



kedésukkel az eurôpai nemzetkozi politikâban sok zavart tâ-
masztottak, a zavarokban mindig élvonalban szerepeltek, de
âtfogô eurôpai problémâk megoldâsâhoz épito, alkotô politikâ-
val soha hozzâ nem jârultak. Mâsszôval a kereszténységnek,
mint krisztusi vilâgrendnek egészét, létmeghatârozô szerepét
fel nem ismerték, s igy az abba tartozô keresztény nemzetekkel
szolidaritâst soha nem éreztek s nem is vâllaltak.

Ha kiilôn-érdekeik érvényesitésérôl volt szô, minden lelki-
ismeret-furdalâs nélkul kôtôttek szdvetséget olyan kûlsô erôk-
kel is, melyek a kereszténységet létében kôzvetlenul fenye-
gették.

Altalâban megâllapithatô az is, hogy az ùjkor folyamân
a francia politikai vâgyak sohasem âllottak egyenes arânyban
a francia realitâsokkai, vagyis sajât népi rezervoârjukkai, nem-
zeti jelentôségiikkel és nemzetkozi viszonylataikkal.

Ez az ures soviniszta ambiciô âllitotta szembe a francia
kulpolitikât a mindenkori Eurôpa-vezetô irânyzatokkai anélkiil,
hogy erôfeszitéseiben vezetésre hivatottsâgânak, avagy valô-
szinûségének legkisebb jelét is felmutathatta voina.

De ugyancsak ez az tires soviniszta ambiciô volt kicsiholôja
annak a "francia-Eurôpa" gondolatnak, mely a valôsâgtôl
messzeesô fikciôk sorozatâbôl tevôdik ôssze aszerint, ahogy
korban és kontinentâlisan a francia kûlôn-érdek kivânta és
kivânja.

Az Eurôpât vezetô német-rômai csâszârsâg idején I. Ferenc
francia kirâly megitélésében az ozmân tôrok birodalom csupân
azért minôsiilt "eurôpai" nagyhatalomnak, hogy V. Kâroly
csâszâr keresztény eurôpai politikâjât kudarcba fulassza.

XIV. Lajos francia kirâly szemében mi, âzsiai magyarok is
csak akkor és azért nyertlink "eurôpai" jelentôséget, mikor
I. Lipôttal, a csâszârral ellentétei tâmadtak, de ez a kiilônos
francia jelentôségiink meg is szlint abban a tôrténelmi pilla-
natban, mikor az ellentétek enyhûltek.

I. Napoléon kiâltvânya hozzânk, magyarokhoz szinténebbôl
a fiktiv "francia-Eurôpa" gondolatâbôl tâplâlkozott, melyre
azonban csak a csâszâr-apôs és csâszâr-vô viszâlykodâsa miatt
volt siirgôsen szûkség.



III. Napoléon az "eurôpai âllamférfi" rangjâra emelte
Kossuth Lajost, az emigrâns magyar szabadsâghôst. Egyezsé-
ket kotôtt vele, de a solferinôi csatavesztést csak a francia
érdekek szolgâlatâban aknâzta ki, s Kossuth Lajost magyar
ugyével egyiitt cserbenhagyta.

1867 utân, mivel Deâk Ferenc révén a magyar nemzet

a Habsburg-hâzzal kiegyezett, a soviniszta francia érdekpoli-
tika nem lâtott tôbbé fantâziât a magyar kapcsolatokban. A
"francia-Eurôpa" politikâjânak ûj tâvlatokra volt szuksége.

Akkor fedezték fel Magyarorszâg nemzetiségeit. A csel-
szovés megint sikeriilt. Az elsô vilâghâborù kirobbant, a német
csâszârsâg s a dunai monarchia szétzûzôdott, s az életképtelen-
ségig megcsonkitott Magyarorszâg koré a volt nemzetiségekbôl
a "francia-Eurôpa" ûj vâltozata eszkabâlôdott. Az ûgynevezett
utôdâllamok tehât nem a csehszlovâk pânszlâvizmusbôl, nem
az olâh dâko-român elméletbôl, sem pedig a dusâni nagyszerb
âlombôl szûlettek meg, hanem merôben a francia cselszovésbôl.
Az elméletek és âlmok csupân odavetett koncul — korszerû
kifejezéssel élve — râgôgumiként szolgâltak a figyelem elvonâ-
sâra és a megtévesztésre. Budapesti vonatkozâsban ez a fogâs
nagyszerûen bevâlt és a tévûtra vezetett magyar politika mind
a mai napig nem az igazi ellenséggel szemben harcol.

A tôrténelem azonban nem âll meg. A német nacionalizmus
ûjraéledése folytân az ûjbôli megmérkôzés is elkeriilhetetlenné
lett. A mâsodik vilâghâborù megindult.

A kezdeti német sikerek sorân az utôdâllamok "francia-

Eurôpâja" kârtyavârként omlott ôssze. A njmgati hâttér biz-
tositâsa a nagy keleti leszâmolâs elôtt minden kûlônôsebb
zôkkenô nélkûl ment végbe s a francia politika kész helyzet
elé kerlilt.

S akkor a négy-évszâzados, Eurôpa mellett haladô machia-
vellizmus utân a Gondviselés kifiirkészhetetlen akaratâbôl a

francia gondolkodâsban ûjbôl életre kelt a keresztény-Eurôpa
szellemisége.

Franciaorszâg nagy katonâja és âllamférfia, Petain marsall
felismerte a tôrténelmi helyzetet. Meglâtta, hogy a szovjet
veszedelem nem Németorszâg kulôn problémâja, hanem Eurô-



pât, sot az egész keresztény civilizâciôt fenyegetô dekadens
felbomlâs, s azért az eurôpai egyûtttmûkbdés mellett dôntott.

Az Eurôpât megosztô cselszôvô politika igy keriilt Anglia
kezébe, helyesebben Churchill machiavellista irânyitâsa alâ.

Németorszâg erôfeszi'tései a nyugati hâborû elkerûlésére
tehât Churchill cselszôvésébôl futottak zâtcnyra, s ezzel sike-
riilt a korszerû kibontakozâsban vajûdô Eurôpât két fegyve-
res front harapôfogôjâba szoritani. Németorszâg lett igy vesz-
tes fél a hâborûban, de Eurôpa jelentéktelenedett el a vilâg-
politikâban, hogy rangsorolâsban a kontinensek utolsôjâvâ
sullyedjen.

Sorsât 1945 ôta kûlsô erôk irânyîtjâk s politikai horizontjât
sôtét reakciô ûli meg. E reakciô hatâsâbôl Franciaorszâgban
is megint megosztô erôk keriiltek felszinre. A tâvlattalan, ûres
ambiciôjû de Gaulle-i politika az epigon kôzépszeruség rutin-
jâval a megosztott Németorszâg, a feldarabolt Magyarorszâg
és az utôdâllamok stâtus quo-ja fenntartâsâval megint jelleg-
zetes "francia-Eurôpât" propagâl.

Ez az ùj "francia-Eurôpa" fôidrajzi hangsûllyal blr — Eurô
pa az Uralig terjed —, de belsô dinamikâjâban ugyanaz a mû-
kôdésbeli ellentmondâs van, mint hagyomânyos machiavelliz-
musa egyéb frâzisaiban. Jelképesen szôlva: a francia kulôn-
pecsenye megsutése a keresztény-Euràpa égésében!

Ahogy 7. Ferenc nem âtallotta veszélyeztetni az egész ke
resztény civilizâciôt az ozmân paktâlâssal, hogy V. Kâroly
tôrekvéseit hâtrâltassa, de Gaulle sem habozik bevonni a ma-
terialista, dekadens szovjetet az eurôpai politikâba, hogy
Németorszâg felosztâsât tartôsitsa és a dunai francia elrende-
zést megmerevitse.

Hogy az isztambuli "bârsony-fiiggôny" mâsfél szâzadig
takarta el Eurôpât elôlûnk, abban a francia politikânak nem
kîs része volt. Legylink résen tehât, hogy a szovjet "vasfiiggôny"
esetében a konvencionâlis cselszôvés meg ne ismétlôdhessék!

Néhai emigrâns tôrténészûnk, Padânyi Viktor mâr râmuta-
tott eurôpai reâlis helyzetûnkre. Eszerint elirânyozôdâsunkban
nincs tôbb posszibilis variânsunk, mint a német, vagy az



Mârpedig, ha ez valôban âll, akkor nincs mâs erô Nyuga-
ton, mely a "vasfiiggônyt" âttôrhetné, csak a târsadalmâban
jelenleg ugyan kettéosztott, de népi egészében toretlen Német-
orszâg.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. koszonetet mond az elôadôknak és a tanâeskozâst

vezetô elnôkôknek, valamint az egyre fokozôdô érdeklôdést tanusîtô
hallgatôsâgnak. Bejelenti, hogy rovid ebéd-szunet utân az Arpâd Akadé-
mia harmadik évi rendes kozgyûlésére kerul sor.

(Az Arpâd Akadémia kozgyûlését késôbb ismertetjiik.)
Az Arpâd Akadémia kozgyûlése utân Vârdy Eéla dr. tanâcskozâsl

elnok ûjbôl megnyitja a VIII. Magyar Talâlkozô ulését s a megjelontek
udvozlése utân koszonti, majd bemutatja a soron kovetkezô elôadét,

Bodnâr Gâbort, a Magyar Cserkész Szovetség iigyvezetô elnokét.

AZ IFJÛSÂG ÉS A FIATAL ÉRTELMISÉGi

A MAGYAR JÔVÔ SZOLGALATABAN

Bodnâr Gâbor:

KtiLFÔLDI IFJÛSÂGUNK MAGYARSÂGSZOLGÂLATA

Abban bizonyâra legtôbben egyetértunk, hogy szolgâlni
tiidô ifjùsâgot csak ûgy nevelhetûnk, ha kora gyermekkorâtôl
céltudatosan foglalkozunk vele.

Am sokan valljâk azt a nézetet is, hogy a magyar tanulâs
kâros, mert a gyermek fejlôdésére és iskolai teljesîtményére
rossz hatâst gyakorolhat. Értelmes emberek elôtt szukségtelen
hangsûlyozni a felfogâs helytelenségét. Azok a gyermekek,
akikkel a nap kiilônbozô szakaszaiban német, francia és angol
nevelônôk foglalkoznak, kicsi komkban jâtszva tanulnak meg
3—4 nyelvet. Igazân hibâtlanul — bizonyos koron tûl — mâr
nem lehet nyelveket elsajâtitani. Ennek példâi vagytmk mi is
mindannyian, akik feinôtt korunkban telepedtimk le valahol.



Késôn kezdtiik a nyelvtanulâst ahhoz, hogy akcentusunk ne
legyen.

A sziilôk tobbsége jôszândékù. Felméri feladatait. Am
elôttûk is hangsûlyozni kell; a csalâd magyar szôkincse legyen
bô és vâltozatos. Ne szoritsuk le kicsinyeink magyar ismereteit
500 szavas konyhanyelvre. Beszéljiink velûk olyan értelmesen
magyarui, mintha feinôtt emberekkel târgyalnânk. Kiilonben
soha nem sajâtitjâk el nyelviink gazdag szôkincsét; csak dadog-
nak magyarui, primitiv nyelven. Ennek késôbbi kovetkezménye
az, hogy nemcsak magukat nem tudjâk kifejezni, de szégyellik
is magyarsâgukat. Vagy ha nem is szégyellik, nem tudnak vele
mit kezdeni.

A kdvetkezô problémât a serdulôkor jelenti. Itt kovetnek
el még a leghozzâértôbbek is szâmos hibât. Sûritett, "tbmény"
magyar ôntudattal tdmik gyermekeiket, de elfelejtik az ossze-
hasonlftâst.

Magyar értékeket ônmagukban nehéz a gyermekbe suly-
kolni. Am ha dsszehasonlitjuk mindazt, amit magyar szem-
pontbôl fontosnak tarttmk amerikai, argentin, brazfl, ausztrâl,
stb. értékekkel, a serdiilô kdnnyebben érti meg tôrekvéseinket.
A mai nevelési és tanitâsi rendszernek mindinkâbb fontes

pontja az ôsszehasonlitâs, a tudomânyos kutatâs, a fiatalok
ônmagukban valô kisérletezése. Értelmetlen tehât olyan dol-
gokat rôgziteni szâmukra, amelyek valamilyen ôsszefiiggését,
hasonlatât mâs népek tôrténetébôl, mûvészetébôl, kultûrâjâbôl
nem ismerik.

Még nehezebb idôszak az egyetemi évek kora. Ifjùsâgunk
ilyenkor mâr majdnem teljes mértékben kikeriil a sziilôi hâz
hatâsa alôl. Ôriâsi horizontok nyilnak meg elôttiik tanulmâ-
nyaikban. Ojabb idôk ûjabb kutatâsi eredményeit ismerik
meg. Olyanokat, amelyeket egyébként mûvelt szlileik sem
mindig kôvethettek. Most mâr vitâznak. Sokszor turelmetleniil.
Erre a korra egyébként is jellemzô, hogy az ifjûsâg szkeptikus,
hitetlen, mindent jobban tudô. Most méginkâbb az. (Mi sem
voltunk mâsok.)

A régebbi nevelési rendszerek — igy kortârsaimé is, elôt-
tiink jârôké is — tekintélyen alapultak, mitoszokon, hiteken
nyugodtak. Am az eddig mitoszokra, tekintélyre alapozott vilâ-
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gunkbôl napjainkban elérkeztûnk a lélektelen energia felhasz-
nâlâsâhoz. Ez sorsdbntô fordulatot hozott életiinkben.

Egyébként is az emberiség szâmânak novekedésével mind
keményebb a harc az életért. Mâsfél szâzaddal ezelôtt ôssze-
sen 1000 milliô ember élt a vilâgon. Az6ta az emberiség lélek-
szâma hâromszorosâra novekedett. Ennek a hatalmas noveke-

dési folyamatnak sem a mûlt szâzad ôriâsi pastis- és kolera-
jârvânyai, sem két vilâghâborû emberpusztitâsai nem âllhattak
ùtjâba. Forradalmak, éhinségek ellenére is rohamos mérték-
ben, szinte rakétaszeruen nôvekszik az emberiség szâma.

Korunkat érdekes jelenségek jellemzik. Erre kitûnô példa
Nyugat és Kelet helyzetének kûlônbsége. A vasfiiggony môgôtt
az egész életet szabâlyozzâk. Részletesen és pontosan. Ott
csak rend van, de szabadsâg nincsen. Ezzel szemben Nyugaton
csak szabadsâg van, de rend nincsen.

A fenti tényezôket mérlegelve érdemes elgondolkodni; mi
okozta a kozelmûlt nagy diâkiâzadâsait? Nagyon érdekesen
vilâgitja meg a kérdést MacLuhan, aki lényegében ezt mondja:
A 20. szâzad zûrzavara abbôl kovetkezik, hogy a kônyvnyomta-
tâs feltalâlâsân alapulô, immâr 500 esztendôs civilizâciô és egy
most kialakulô ûjfajta civilizâciô talâlkozâsâval âllunk szem
ben. Ezt az ûj civilizâciôt az audio-taktilis eszkozbkôn alapulô
civilizâciônak nevezi. Azért annak, mert nem a szemen, hanem

a hallâson keresztiil jut el most mâr hozzânk az ismeretek
tômege. A râdiô, televiziô, telefon, hangkôzlô eszkozôk elekt-
romos âramkôrei MacLuhan szerint idegrendszeriink meg-
hosszabbitâsât jelentik. Eddig jôrészt vizuâlisan megszerzett,
konyvekbôl kapott ismereteink voltak. Most elektromos ûton
tôltik agyunkat. Ez az "elektromos civilizâciô" megadja az
âltalânos lehetôségét annak, hogy a fôld erôsen kiilônbôzô
mûveltségû tômegei egylittesen vegyenek részt az események-
ben. Ez a mûveltségkûlônbség és az ùj civilizâciôs fejlôdés
adja a feszûltséget. MacLuhan szerint nem térhetiink ât
nehézségek nélkiil a nyomtatâs korszakârôl a film-, televiziô-,
és oktatôgépek korszakâra. Amig az âtmenetet meg nem talâl-
juk, âllandô feszûltségek âllnak ûtunkban.

Visszakanyarodva a kirobbanâszerû diâkzavargâsokhoz,
akâr Németorszâgban, akâr Eranciaorszâgban, akâr a Colum-



bia Egyetemen, akâr Mexikôban kérdezték meg azok vezetôit
a lâzongâsok inditô okairôl, sehol sem lehetett hatârozott

vâlaszt kapni. Am mindeniitt egyôntetûen jelentkezett kûlôn-
bbzô megfogalmazâsban az a nézet, hogy "ez a vilâg rossz,
ebben nem akarunk élni. Mindent el kell pusztitani, s egy
ùj vilâgot kezdeni a romokon. Ha leég az erdô, utâna dûs
sarjadâs kovetkezik". Ez természetesen tûlzâs, noha igazsâg
is vah benne.

Az én korosztâlyom, vagy az elôttem jârék, gondoljanak
csak arra, hogy 20 éves korunkban mi is meg akartuk vâltani
a vilâgot, aztân csak a magyarsâgot. Jôval késôbb, 40—50 esz-
tendôs korunkban jottunk râ, hogy semmit sem tudunk meg-
vâltani. Nagyon boldogok vagyunk, ha kbzvetlen kôrnyezetunk-
ben eredményeket ériink el a tekintetben, hogy vilâgunk egy
kicsit jobb legyen, mint amikor beleszûlettûnk.

ïgy kell néznûnk ezt az ifjûsâgot. Szinte messiâsi felada-
tunk legyen, hogy megértést prôbâljunk teremteni a mûlt
és a jôvô kôzôtt.

A régi iskolâkban a professzorok személyesen ismerték
diâkjaikat. Kozvetlen kapcsolatuk is volt egymâssal. Igazi
pedagôgusnak az szâmitott, aki nemcsak elôadott, de nevelt is.
A mai felpuffasztott, tôbbezres létszâmû kdzépiskolâkban és
30—40 ezres hallgatôsâgû egyetemeken egyéni kapcsolat nincs.
Az egészet robot és mechanizmus jellemzi. A tanârok a kated-
rân elmondjâk mondanivalôikat, tanârsegédek lektorâlnak, a
vizsgafeladatokat elektromos gépek javitjâk. Ha mindezeket
felmérjûk, talân érthetô a lâzadâsok sorozata.

Nemrégiben Teleki Géza, a George Washington University
professzora fejtette ki, hogy sûrgôsen ât kell térni a kisebb
létszâmû iskolâk létesîtésére. Ez ugyan nagyobb anyagi âldo-
zatba keriil, mégis az emberiség fejlôdése és jovôje érdekében
elengedhetetleniil sziikség van râ. A 24. érâban vagyimk, hogy
ezt megvalôsi'tsuk. A fiatalsâg azért lâzad, mert nem akar
csak szâm, betû vagy anyag lenni. Ember akar lenni, akivel
beszélnek, akiknek gondjât-bajât, véleményét meghallgatjâk
s aki emberkozelségbe kerûl sziileivel, nevelôivel, professzo-
raival.



Ebben jelentkezik elsôsorban a szulôi hâz, de nevelô
mtézmén3'eink ôriâsi feladata is. Egyénileg foglalkozzanak a
gyerekekkel. Sokan csodâlkoznak, hogy miért eredményes a
magyar cserkészet az emigrâciôban. Éppen ezért. (Noha a cser-
készet sem hibamentes). Ôriâsi erô van abban, hogy 30—40-es
létszâmû csapatokban, vagy rajokban a vezetôk egyénileg is
tudnak foglalkozni a gyerekekkel.

Fejtegetésemet azzal szeretném bezâmi, hogy minden raj
tunk, szlilôkon, idôsebbeken mûlik. Szeretném alâhûzni — tôbb
évtizedes nevelôi tapasztalatombôl —, rossz gyerek nincs,
csak hanyag feinôttek vannak. A gyerek olyan lesz, amilyennek
mi neveljiik. Azt tiikrôzi vissza, amit tôliink tanult. Ne csak
a gyereket szidjuk, de keressûk meg a magunk hibâit is.

Mârmost hadd ejtsek néhâny szôt a tulajdonképpeni témâ-
rôl: Miben szolgâlhatja a magyarsâgot kûlfôldôn felnôtt ifjû-
sâgunk?

Szerintiik — szerintem is — kiilfoldi létunk elsôsorban

kultùrâlis probléma. Az idôsebbek egy része hajlamos min-
dent, ami az életben adôdik, politikumként elkônyvelni. Ma-
guk kôrében kirohannak X vagy Y politikus, de Gaulle, vagy
Kiesinger, vagy Nixon ellen. Ez a fiatalok szâmâra annyi, hogy
az ôserdôben egy kismadâr dalol a fan. Ogysem ballotta meg
senki. Természetesen ez tùlzâs. Jôl megszervezett politikai
akciôk nagyon sokat segitenek az otthonnak.

Am fiataljainkat elsôsorban inkâbb a magyar kultûra
érdekli, noha politikai téren is megteszik, ami tôlûk telik.
Talân tôbbet is érhetnek el, mintha magyar nagygyuléseken,
magyar ûjsâgokban ônmagunk elôtt ismertetjûk fâjdalmainkat.

Az elmùlt nyâron tanûja voltam egy magyar iskola év-
zârô vizsgâjânak. A tanîtôk kitûnô munkât végeztek. Egjdkiik
mégis vért verejtékezett, amikor azt prôbâlta a gyerekekbôl
kihozni, amit âltalâban hallani szeretûnk. Miért kell magya-
rul beszélni, irni-olvasni, a magyar tôrténelmet ismemi? A
gyerekek szépen vâlaszoltak: hogy a nagymamânak irhassunk
Magyarorszâgra, hogy az unokatestvéreinkkel magyarul leve-
lezhessiink és sok mâs okos, kis nebulôktôl kitûnôen hangzô



dolgot soroltak fel. Âm erôlkôdés ellenére sem sikeriilt azt
a mondatot a gyerekek szâjâba adni: hogy ez magyar kote-
lesség.

Mâsként kell a dolgot megkôzeliteni. Azt hiszem, sokkal
célravezetôbb — tapasztalat szerint igen bevâlt môdszer —, ha
nem kbtelességre, de értelemre, képzettségre hivatkozunk. Ez
ôsszefiigg azzal a problémâval is, hogy a gyerekek sokszor
vâltanak ât magyarbôl a helyi nyelvre. Sok szûlôt idegesit ez.
Rendszerint zsortolôdés kbvetkezik. Âm ha magyarâzatot
adunk: nézzétek, a primitiv ember egy nyelven beszél, kicsi
ismeretû, kicsi kultùrâjû. Milyen nagy dolog, ha valaki tôbb
nyelven beszél, tbbb kultûrât ismer. Ezt azonnal megértik.
Tobbnek, kultûrâltabbnak lenni, normâlis fiatal szâmâra iz-
gatô feladat.

A magyar kultùra âpolâsânak kérdésében még legjobbjaink
is sokszor sûlyosan tévednek. Ezelôtt két éwel Illyés Gyula
elôadô-kbrûton jârt Amerikâban. Természetesen tômegeket
vonzott. Magam is a magyar szô egyik apostolânak tartom.
Meghallgattam. Gyonybrkodtiink irâsaiban. Kûlfbldi élményeit
is emlitette. Elmondta, hogy Pârizsban talâlkozott olyan
mûkedvelô zenekarral, amelynek francia tagja is volt. Ez az
ember csupân a magyarsâg irânti szeretetbôl csatlakozott hoz-
zâjuk. Mindebbôl a konklûziô ez volt: Nem kell fiataljaiknak
magyarul tudni ahhoz, hogy a magyarsâgot szolgâlhassâk.
Bosszantott a dolog. Az elôadâs végén elmondtam Illyésnek,
hogy kûlfôldon szerzett huszonegynéhâny éves tapasztalatom
szerint magyar kultùra nélkùl nincs magyarsâgszolgâlat. Nem
szerethetûnk valamit komolyan, amit nem ismeriink.

Utâna elgondolkoztam: vajon ezt Illyés csak azért mondta
igy, mert ott voltak a magyar kbvetség figyelô emberei is? Ha
mâst mond, az tovâbbi kiilfbldi ûtjainak végét vetné? Azzal,
hogy kbzôttûnk idônként a magyarsâgot szôval szolgâlja, rend-
kiviilit tesz. Ha kényszerbôl nyilatkozott, nem itélhetô el.

Kûlfoldon felnôtt ifjûsâgunk ugyanis komoly ellenfele a
vasfiiggony mbgôtti rezsimeknek. Otthoni ifjûsâgunkat nevel-
hetik egy irânyban. Noha ez kevés sikert mutât (ennek 1956 is
példâja), legalâbbis megkisérlik. Az otthoni ifjûsâgot ellen-
ôrizni tudjâk, kordâba szorithatjâk, fegyelmezhetik.



Am a kiilfôldon felnôtt és Romoly magyar kultûrât szer-
zett ifjûsâg életveszélyt jelent minden totâlis rendszernek. Ezt
az ifjûsâgot sem ellenôrizni, sem megfegyelmezni, sem kordâ-
ban tartani nem tudjâk. Ez az ifjûsâg lehet a mérleg nyelve,
a szabadsâg szôszôlôja, ûj irânyok elinditôja.

A kiilfôldi magyar ifjûsâg feladata tehât: Tanulni, ezen
keresztûl a tudomânyos, kultùrâlis, vagy gazdasâgi életben
vezetôszerepet szerezni, s az allas, a poziciô teljes sûlyâval

, a magyarsâg érdekében munkâlkodni. Biztos vagyok abban,
hogy a magyarnak is nevelt, felnôtt fiatalsâgunk ezt a feladatot
érzi, érti és vâllalja is.

Idôrôl-idôre osszegezem olyan fiatalok véleményét, akik
kiilfôldon szulettek, vagy csecsemôként keriiltek ki Magyar-
orszâgrôl. Minden nevelésuket itt kaptâk, soha mindennapos
magyar iskolâba nem jârtak, legfeljebb hétvégibe. Minek érzi-
tek magatokat? Magyarok vagytok-e, vagy amerikaiak, kana-
daiak, ausztrâlok, argentinck, brazilok, stb.? Becsûletesen és
hatârozottan vâlaszoltak. Mi amerikai, kanadai, argentin, vagy
ausztrâl, stb. âllampolgârok vagyimk. Ott nevelkedtûnk. Otthon
vagyunk. Nyelvi problémâink nincsenek. Âm a kultûrânk ma
gyar, ezért magyar târsasâgban érezziik legjobban magunkat.
Ezt a târsasâgot keressiik. Szivesen szolgâljuk a magyar ûgyet.

Van akinek rosszul esik, hogy nem kizârôlagosan magyarnak
valljâk magukat. Âm nagy szeretettel kérem, értsék meg a fia-
talokat, akik rendszerint egy darab Magyarorszâgot sem lâttak.
Nekik nem politikai, inkâbb kultùrâlis kôzôsséguk van a ma-
gyarsâggal. ïgy nézik, igy mérik fel feladataikat. Vâllaljâk a
magyarsâg szolgâlatât azzal, amit hangsûlyoztak: hogy X
vagy Y orszâgban otthon vannak. Ahogy mi Magyarorszâgon
nôttûnk fel és értûnk emberré, ôk kûlfôldôn. Ahogy minket
elkisérnek ifjûkori emlékeink, ôket is kiséri életiik végéig az
itt szerzett benyomâsok sorozata. Bizonyosan ôk is probléma
elôtt âllnânak, ha valami vilâgesemény mostani lakôhelyiikrôl
ûj telepûlési helyre sodomâ ôket. Az ô ott felnôvô gyermekeik
is mâsképp lâtnâk mind a magyar, mind az amerikai, stb.
problémât, mint szûleik.

Érdekes beszélgetésem volt nemrégiben egy ifjûsâgi talâl-
kozô résztvevôivel. Megkérdeztem, ki milyen foglalkozâsû. Vol-



tak orvostanhallgatôk, mérnôkhallgatôk, stb. Feltettem a kér-
dést: Tegyiik fel, hogy 20 év mûlva, mint befutott orvos, kutatô,
mérnôk, egy nagy cég dontô befolyâsû vezetôje vagy. Vâlasz-
tani kell, hogy egy kôrhâzat, vagy egy ùjonnan felépitendô
ûzemet Magyarorszâgon, vagy mâshol Kelet-Eurôpâban léte-
sitsenek. A te szavad a dôntô, hol épittetnéd fel? A vâlasz
90%-ban ùgy hangzott, hogy Magyarorszâgon. "Annak ellenére,
hogy Magyarorszâg ma kommunista uralom alatt van, mégis
Magyarorszâgot segiteném. Az ott befektetendô tôke érték.
Ebbôl sok magyarnak jut kenyér. Sokan ismerkednek meg
a nyugati civilizâcio fejlettebb eszkdzeivel."

Konklûziôm tehât az lenne; Ha a kiilfoldon szûletett és
nevelkedett ifjûsâgunkat a magyar ûgy szolgâlatâban felhasz-
nâlni akarjuk — adjunk ugyan tanâcsokat, de —.hagyjuk ôket
a maguk eiképzelései szerint tevékenykedni.

Ok ùgy mérik fel, hogy elsôsorban a kultûra az, ami ossze-
kdt benniinket. Tudjâk jôl, hogy politikai tevékenységre is
sziikség van. Âm ennek elvégzését a szakértôk, tehât a politi-
kusok feladatânak tartjâk. Nemcsak az dregebbekre gondol-
nak, hanem a fiatalok kôziil kinovôkre is. Mégis ùgy igénylik,
hogy az emigrâciô fôként kultùrâval foglalkozzék. A politika
csupân egy tevékenységi sik legyen.

Nagy jelentôségû tény, hogy jô mimkâval tekintélyre,
vezetôszerepre készùlnek szert tenni. Ezzel, valamint osszekôt-
tetéseikkel az orszâgot kivânjâk szolgâlni akkor is, ha azt
most nem olyan emberek vezetik, akiket szfvûkbe zârhatnak.
Nem csupân a jelenlegi politikai helyzetet nézik: hosszù tâv-
latokban gondolkoznak.

Még egy dolgot, a magyar kôzéletben valô részvételt szùk-
séges megemliteni. Kôztudomâsù, hogy ettôl erôsen idegenked-
nek fiataljaink. Kûlfoldi magyar szervezeteink ugyan szere-
tettel hîvjâk ôket, âm elvârjâk, hogy kùlôn véleményiik ne
legyen. Olyan ônâllô szerepet ezek a fiatalok legtôbbszôr nem
kapnak, hogy valamit a sajât kedvùkre, sajât elképzeléseik
szerint alkothassanak meg. Mâsra pedig nem szîvesen vâllal-
koznak.

Ezért lâtimk igen kevés fiatalt legtôbb szervezetùnkben.
Nagyon jôl tudom, hogy a kérdés nem egyszerû. A fiatalok



egészen mâsként nézik, mâs szempontok szerint birâljâk el
feladatainkat, gondjainkat, mint a még otthon felnôtt generâ-
ciô. Az is igaz, hogy sokszor komoly zavart okozna, ha teljesen
szabadkezet kapnânak. Mellékes szerepekben viszont munka-
kedviiket vesztik. Itt kell bolcs elôrelâtâssal, komoly pedagôgiai
és taktikai érzékkel megtalâlni az utat, hogy szavuk is legyen,
de ne okozzon véleményiik, cselekvésûk szakadâst, egyenetlen-
séget.

Az idôsebbek és fiatalok kôzôtt is vannak szélsôségesek.
Âm mégis lehet és kell kôzôs nevezôt talâlni. Eredmény csak
kemény munkâbôl, sok veszôdségbôl, âldozatbôl, nyelésbôl
szûlethetik. Azt hiszem, érdemes, sot kell vâllalni ezt, a mi
nagyon értékes fiatalsâgunkért.

☆ ☆ ☆

Vârdy Béla dr. tanâcskozâsi elaok megkoszoni Bodnâr Gâljor el6-
adâsât, majd az ûlés vezetését Nt. Budwigh Artlmr dr.-nak adja ât.

Vitéz Sôlyom Bekete Istvân dr. a Vitézi Rend amerikai VI. csoport-
jdnak ûdvôzlését tolmâcsolja vitéz Hadkâzy Dezsô chioagôi vitézi had-
nagy nevében és megbizâsâbôl, majd pedig a Lengyel—Magyar Vildg-
Bzôvetség elnôkének barâti koszbntését és szerencsekivânatait adja ât.

Nt. Ludwigb. Arthur dr. tanâcskozâsi elnôk koszbnetet mond a fel-
szélalônak és a jelenlévôknek. A tanâcskozâst vasâmap de. 9 érâig
felfûggeszti.



A NYOLCADIK MAGYAR TALALKOZO

HARMADIK NAPJA

— 1968. december 1. —

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok 1968. december 1-én, vasârnap

délelôtt 9 ôrakor a Vm. Magyar Taldlkozô ûlését ûjbôl megnyitja.

Szeretettel koszonti a megjelenteket, majd iidvozni és bemutatja a Ma
gyar Taldlkozô soron kovetkezô elôadôjât, Ferenczy Sândort, a neves

sportedzôt és felkéri elôadâsânak megtartâsâra.

Ferenczy Sândor:

MAGYAR SPORTOLÔK A MAGYAR tîGY SZOLGÂLATÂBAN

Ûgy gondolom, a VIII. Magyar Talâlkozô utolsô elôadâsâ-
hoz értiink, mert annak idején otthon is, mikor az ûjsâgot
kezébe vette az ember és a sporteredmények utân érdeklôdott,
az utolsô oldalra kellett fordîtania.

Pedig kevés téren ért el Magyarorszâg tôbb sikert, mint a
sport terén. A népek és nemzetek versenyében nem is igen
talâlhatunk olyan hathatôs tényezôt, mely nemzetiink nevét
az utolsô hét évtized leforgâsa alatt olyan széles kôrben tette
volna ismertté, mint a magyar sport.

A magyar sport tôrténete

Az ôsmagyarok testi ligyessége kôzmondâsszerû, erejiik
pedig félelmetes volt. Sportszempontbôl tekintve legjellegze-
tesebb a nyllazashan valô képességiik volt. Szakértôk szerint



a lovas magyarok lovazô sti'lusa a normannok révén Angliâba
is elkeriilt és ott a mai modem sportnyilazâsnak az ose lett.
Szerintùk a modem sportnyilazâs sti'lusa az ôsmagyarok nyi-
lazô stîlusâval egyezik.

Ôrommel olvashatjuk, hogy a kozépkori sport-tôrténetek-
nek egyik legbâjosabb adata Magyarorszâgrôl szôl. Siklàsi
Lâszlô kitûnô sporttôrténeti mûvének megâllapîtâsa szerint
mâr 1263-ban rendeztek atlétikai versenyt fiatal lânyok szâmâ-
ra V. Istvân kirâly csepeli vadâszkastélyâban. Futâsban és
ugrâsban a solymâri Kis Pâl leânya, Jolânta, legyôzte Katalint,
a kirâly lânyât. A kirâly a gyôztes lânynak bârsonyt és finom
posztôt ajândékozott versenydij gyanânt.

Népies jâtékokrôl, amelyek a mai Németorszâg teriiletén
ezer versenyzot és tizezer nézôt is megmozgattak, Magyaror
szâgrôl szinte semmit sem tudunk. Ennek magyarâzatât a
pusztitô hâborûk, a tatârjârâs és a tôrôk hadjâratok adjâk.

Anonymus szerint a magyar vitézek csaknem naponta viv-
tak tornâkat. Mâs krônikâk pedig arrôl tesznek tanûsâgot, hogy
magyar ôseink kûlfôldi hôditô ûtjaik alkalmâval a 12. szâzad-
ban versenylovagldst és versenyugratâsokat rendeztek. Egyéb-
ként nâlunk a 12. és 13. szâzadban a lovagi jâtékot franoia
hatâsra, franoia szabâlyok szerint vivtâk. A 15. szâzadban, a
magyar lovagkor virâgzâsânak idején, Visegrâdon és Budân
rendeztek nemzetkozi lovagi jàtékokat. Ezeken a jâtékokon
lovasmérkôzések és ôsszecsapâsok kiilônbôzô fajain kivtil ug
râsban, kôdobâsban, gerelyhajitâsban, birkôzâsban és futâsban
is versenyeztek. A lovagi jâtékok utolsô ragyogâsa Mâtyàs ki
râly korâra esik. Errôl elég sok adatot ismerlink a tôrténelem-
bôl, éppenùgy, mint II. Lajos jôval kisebb hirû udvarâbôl is.

Legrégebbi sportegyesûletûnk, a késmârki lôvészegyesiilet,
1510-ben mâr mûkôdôtt. 1516-ban Lôcsén, 1562-ben Szepesvâr-
aljân, 1587-ben pedig mâr Iglôn is alakult lovészegylet.

A tôrténelmi ûjkor hajnalân a humanizmus a gôrôg atlé-
tika szellemét is felûjitotta. Ezek a humanista tanok készitet-
ték azutân elô a magyarorszâgi iskolai testnevelést is. A sâros-
pataki fôiskola tanâra, Cornélius Amos Jânos a 17. szâzad
kozepén mâr testnevelô és sportjàtékokat foglalt tantervébe.
Kivâlô tanokat hirdetett, nyomaikat még a mai modem test-



nevelésben is fellelhetjiik. Utâna szâz éwel késôbb Kopi Bodô
apât a Magyar Nemeti Akadémia felâlHtâsâra vonatkozô tervé-
ben foglalkozik a testneveléssel. Korszakalkotô a magyar Vr-
ményi Jôzsef koncepciôja, az 1777. évi Ratio Educationis. Elô-
irta, hogy minden tanintézet kozelében a mindermapi jâték
céljaira tereket jelôljenek kl. A tanterv az iskola feladatâvâ
tette, hogy a tanulô ifjûsâg testedzésére és erejének fonntar-
tâsâra megfelelô eszkôzôkrôl gondoskodjék. Altalâban nagy-
vonalû testnevelési programot adott.

1848-ban az elsô egyetemes tanitôi gyûlés kimondja, hogy
minden tanoda mellett testgyakorlô helynek is kell lennie. Az
elsô magyar felelôs minisztérium tôrvényjavaslatâban a test-
nevelés mâr kôtelezô tantârgyként szerepel. Az 1868. évi tan
terv a testgyakorlâst a kôzépiskola rendes, és a népiskola
kotelezô tantârgyai kôzé veszi fel.

A kôzépkorban megindult lôvészet a késôbbi szâzadok
folyamân sem vesztette el jelentôségét, mert hiszen a polgâri
lakossâg hamarosan râjôtt arra, hogy a lôvészetben valô jâr-
tassâg nagy erôt és biztonsâgot jelenthet szâmâra. 1696-ban
a Budai Polgâri Lôvészegylet, 1701-ben pedig a Pesti Polgâri
Lôvôldôzô Târsasâg alakult meg.

A galamblôvészetrôl, mint a céllôvészet egyik âgârôl, a
mûlt szâzad huszas éveiben tôrténik elôszor emlités. Az elsô

galamblôvô egyesûlet azonban csak 1904-ben alakult meg Ma-
gyarorszâgon.

Hazânkban a sportszerû vivâs a mûlt szâzad elején kezd
szélesebb kôrben elterjedni. Az elsô magyarorszâgi vivômeste-
rek franciâk és olaszok voltak, és csak az 1830—40-es években
keriil a vivâs oktatâsa magyarok kezébe. Kôzûliik a legkiemel-
kedôbb Keresztesi Jôzsef, a magyar vivôsport tulajdonképpeni
megalapitôja.

Kôzmondâsos, hogy a magyar lôra termett. Tôrténelmûnk
ezt gyakran hangoztatja. Mâr a mûlt szâzad végén épitettek
Pesten lovaglôiskolât, hogy az ôsi sport feledésbe ne menjen.
Ennek a sportnak nagy Széchenyink lelkes apostola volt. Szo-
ban és irâsban sikeresen segiti a lovaglâs elterjedését, bâr tevé-
kenységének hâtterében a lôtenyésztés fejlesztésének gondo-
lata âllott, mert benne gazdasâgi erôforrâst sejtett.



Bar Pesten mâr 1817-ben épitettek katonai ûszôiskolât, az
uszodai élet tulajdonképpen csak 1830-ban induit meg. A kôvet-
kezô évtizedekben azonban âltalâban inkâbb csak az ûszâs tani-

tâsârôl, ûszô kirândulâsokrôl (a strandfûrdôzés kezdeteirôl)

nagy-dunai ûszâsokrôl, ruhâban valô fûrdôzésekrôl és vizi-
iinnepéiyekrôl emlékezhetûnk meg. Az Angliât jârô Széchenyi
és Wesselényi a magyar evezôs sport elôfutârai. Széchenyi az
1820-as évek végén prôbâlkozik elôszôr a sportnak hazânkban
valô bevezetésével. A 30-as évek folyamân mâr ô maga is
szâmos evezôs tùrât rendez. 1841-ben megalakul a Budapesti
Hajôsegylet.

Széchenyi érdekiôdését mâr a vitorlâzâsra is kiterjesztette,
bâr érdeklôdése elsôsorban itt is kôzgazdasâgi vonatkozâsû
volt. A 30-as években a Fertô-tavon, a Balatonon és a Dunân

egyarânt megjelennek a vitorlâs hajôk.

A labdajâtékok mindenkor a legôsibb és legkedveltebb
sportok kôzé tartoztak. A nagykôzônség érdekiôdését most is
a labdajâtékok keltik fel a legnagyobb mértékben. Sajnos,
a régi magyar labdajâtékok ismerete és az irântuk valô érdek-
lôdés sok kivânnivalôt hagy hâtra. Mostani labdajâtékaink
szinte kivétel nélkiil mind angol eredetûek. Régi adatok mâr
a kôzépkori iskolâkban is felemlitik a labdajâtékokat, késôbb
a mâr emlitett Ratiô is. Az elsô jelentôsebb lépést gyakorlati
téren Esterhâzy Miksa grôf tette meg. A magyar labdajâtékok
népszerûsitésére, szervezési szabâlyainak megalkotâsâra pâlya-
dijat tûzôtt ki. Viszonyainkhoz képest elég sokan pâlyâztak.
Mûveikben tôbb mint szâz magyar ifjûsâgi jâtékot dolgoztak
fel. Persze ezek nem voltak mind magyar eredetûek, hiszen
a jô jâtékok, mint manapsâg, soha nem âllottak meg egy-egy
orszâg hatârânâl. A pâlyadijak kônyv formâban is megjelentek.
Ezenkiviil a 90-es években szakcikkek is foglalkoztak a labda-
jâtékokkal. Ekkor Budapesten és Kolozsvâron mâr labdakôrôk
is alakultak.

Széchenyi grôf a sportban is megelôzte korât. Êlete a jôvô
testnevelését és sportéletét vetiti elôre. Mâr ifjûkori naplôiban
is foglalkozik a testnevelés kérdéseivel. Azt mondja a "leg
nagyobb magyar", hogy a testet és lelket mâr fiatal korban kell
alkalmassâ tenni a haza irânti szolgâlatra.



Wesselényi szerint nâlimk keveset ûgyelnek a testnevelésre
és ha ôsszehasonhtjuk a mi henye életmôdunkat a nyiigati
népekével, a tennivalôk tomegét kellene elvégezni. A két nagy
magyar testnevelési programjâban meglepô, hogy a komak
nem jelentéktelen mozgalma, a német toma teljesen hiânyzik
belôle. E két nagy férfire az batott, amit Angliâban lâttak.

Az ôkôlvivâst is a szabadtéri sportok nagy apostola, Ester-
hàzy Miksa grôf bonositotta meg Magyarorszâgon. A MAC
1875. évi versenyén, tebât a magyar szabadtéri sportok tény-
leges megindulâsân, az okolvivâs mâr szerepel a mûsoron.

A birkôzâs kezdete, mint Eurôpâban âltalâban mindenûtt,
professzionista, cirkuszi mutatvânyokkal kapcsolatos. Cirkuszi
birkôzôk mâr az 1840-es években jârtâk az orszâgot és nagy
ôsszegeket ajânlanak fel azoknak, akik ôket legyôzik. Sport-
szerû, amatôr birkôzâsrôl azonban csak a szâzad végén beszél-
betûnk. A "Herkules" 1885-ben mâr a magyar birkôzâst ismer-
teti, mert addig nâlunk még csak svâjci, francia és angol bir
kôzâs volt ismeretes. A magyar birkôzâst Zsingor Mihâly, az
1888-i tornân mutatta be elôszôr.

A korcsolyâzds tôrténete tulajdonképpen az 1869-ben meg-
alakult Budapesti Korcsolyâzô Egylet tôrténetével induit meg.

Esterhâzy Miksa grôf bû munkatârsa, Molnâr Lajos "Atlé-
tikai gyakorlatok" cimû kônyvében mâr 1879-ben rendesen
ismerteti a teniszjâtékot és tôrténetét. 1881-ben mâr tenisz-
pâlyâkat épitenek Budapesten és bemutatôt is tartanak. Nem-
sokâra aztân Marosvâsârbelyen is alakul tenisz egyesûlet. Er-
dély kiilônben mindig élen jârt ezekben a sportokban.

Az 1880-as években mâr tôbbszâz sportegyesiilet mûkôdik
Magyarorszâgon! Eurôpa-szerte nagy volt ekkor a sport irânti
érdeklodés.

Magyarok az oUmpiai jâtékokon

1892. november 25-én a francia Pierre de Coubertin bârô,
bosszas tanulmânyozâs és elôkészités utân a Sorbonne Egye-
temen bejelentette a modem OUmpiai Jàtékok felûjitâsât.

Az ôkori olimpiai jâtékok eredete ismeretlen. Az elsô olimpiai
jâtékokat, amikrôl tudomâsunk van, Kr. e. 776-ban tartottâk



Gorogorszâg n5aigati partjân, Ellisben, egy szent vôlgyben,
Olûmpia mellett. Olyan fontosak voltak ezek a versenyek, hogy
az idôt is a jâtékok kôzott eltelt négy évenként szâmitottâk.
Az olimpiàd elnevezés ezt a négy évet jelenti. Minden négy
évben egyszer, a jâtékok idején, az ûzletelést felfûggesztették,
a harcban allô tôrzsek leraktâk fegyvereiket. Ez a klasszlkus,
tiszta eszme késôbb veszélybe keriilt, amikor mâr nem Platon
és hozzâ hasonlôk versenyeztek, hanem a dégénérait Nero is
elindulhatott és csalâssal gyôzhetett a kocsiversenyeken. Nem
csoda, hogy végiil is Theodosius csâszâr Kr. u. 393-ban be-
tiltotta ezeket az eldurvult és csalâsba fulladt jâtékokat.
A régi eszme: "Mens sana in corpore sano" helyett szâllôigévé
vâlt egy ùj rômai mondas: "Buta, mint egy gladiâtor". Eddig
mégis kôzel 300 olimpiâdot, vagyis kôzel 1200 évet éltek ât
az ôsi gôrôg jâtékok.

Az elsô modem olimpiai jâtékokat 1896-ban, az ôsi jâtékok
helyén, Gôrôgorszâgban, Athénben rendezték meg. Azôta min
den olimpiàd elsô évében, azaz négyévenként rendezik meg,
melyek folytatôlagos szâmozâst kapnak abban az esetben is,
ha valami miatt, mint 1916-ban az I. vilâghâborû, 1940-ben és
1944-ben a II. vilâghâborû miatt nem tarthattâk meg.

A modem olimpiâk mottôja: "Citius, Altius, Fortius",
melyet Didon pdter mondott a Pârizs mellett lévô Arceull
Egyetemen 1895-ben mondott beszédében, melyben tanitvânyai-
nak atlétikai érdemeit dicsérte.

Az olimpia szimbôluma: ôt egymâsba kapcsolôdô karika,
melyek az ôt vilâgrész népeinek barâtsâgât jelképezi.

Az olimpiai zâszlô: fehér alapon ôt karika. Feliil hârom
(kék, sârga, fekete), alul kettô (zôld és piros). A szîneket ûgy
vâlasztottâk, hogy legalâbb egyik szin benne van minden
nemzet zâszlajâban.

Mi magyarok, mâr az elsô olimpiân, Athénben is részt vet-
tiink és azôta csak 1920-ban nem jelenhettiink meg, mikor
szégyenszemre az I. vilâghâborû gyôztesei nem engedték a le-
gyôzôtteket elindulni.

Kis nemzetiink mindig derekasan megâllta helyét a nemze-
tek vilâgversenyében és rendszerint csak néhâny, nâlunknâl
jôval nagyobb orszâg elôzôtt meg benniinket. Az eddigi 15



olimpiân szerzett 95 arany-, 79 ezûst- és 86 bronzérem méltô
bizonyîtéka népiink sportra termettségének, szakoktatôink ki-
vâlô tudâsânak. A nem hivatalos pontverseny alapjân hazânk
fiai és lânyai a nemzetek legkivâlôbbjainak versenyén az 1956-
os melbourne-i olimpia kivételével mindig az elsô helyen
végeztek, ha a szerzett aranyérmek szâmât a népesség szâmâ-
hoz viszonyi'tottâk!

Magyarorszâg sport-nagyhatalom!
Ezt bizonyitjâk kivâlô sportolôink eredményei és a vilâg

minden tâjâra szétszôrôdott edzôk, sportoktatôk âltal nevelt
kiilfôldi sportolok eredményei is.

Az elmûlt oktôberben Mexico Cityben megrendezett XIX.
Olimpiai Jâtékokon az a megtiszteltetés ért, hogy az amerikai
nôi atléta vâlogatott fôedzôjévé neveztek ki. Nem én voltam
azonban az egyetlen magyar emigrâns, aki befogadô orszâgânak
sportolôit feikészitette és irânyitotta ezen az olimpiân. Enged-
jék meg, hogy ezeket a kivâlô, emigrâciôs életiikben a magyar-
sâgnak elismerést szerzô hazâmfiait itt emlitsem és tovâbbi
munkâjukhoz sok sikert kivânjak a VIII. Magyar Talâlkozôrôl.

Vivôedzôk voltak: az Egyesiilt Allamokban Êlthes Csaba
dr., Ausztrâliâban Szakdll Ede, Kanadâban Hennyei Imre,
Egyiptomban Tilly Jânos, Mexikôban Balogh Béla, Kubâban
Horvâth Zoltân, Venezuelâban Bartha Rudolf, Svédorszâgban
Rerrich Béla, Argentinâban Gorondi Béla, Kelet-Németorszâg-
ban Kecskés Jôzsef, Nyugat-Németorszâgban Somos Béla,
Olaszorszâgban Kevei Jânos, Angliâban Imregi Béla, Portugâliâ-
ban Berzsenyi Barnabâs, Libanonban Bdrdny Jôzsef.

Atlétaedzôk (rajtam kiviil): Kanadâban Gemer Gyôrgy,
Venezuelâban Ldzdr Ldszlô dr.,Tôrokorszâgban Kovdcs "Kléri",
Româniâban Birô Gyôrgy, Gôrôgorszâgban Antal Gyula, Cseh-
szlovâkiâban Glaszk Pdl.

Labdarûgdsban Nigéria csapatânak edzôje volt Ember Jô
zsef és még ki tudnâ megmondani, hogy rajtuk ki'viil hâny
magyar vett részt kiilfôldi orszâg csapatâban, akikkel nem
volt môdomban talâlkozni, vagy akikrôl nem tudtam tudomâst
szerezni. "

Magyar sportolô, a 18 éves Hajôs Alfréd volt az ûjkori
olimpiai jâtékok elsô babérkoszorûs bajnoka 1896-ban Athén-



ben. A 100 méteres gyorsùszâs mellett az 1200 méteres ûszâs-
ban is ô szerezte meg az aranyérmet. Ô nyitotta meg a magyar
olimpiai bajnokok hosszû, dicsôséges sorât.

1900-ban Pârizsban Bauer Rezsô nyerte meglepetésre a
diszkoszvetést. Erre annyira nem szâmitottak, hogy az ered-
ményhirdetéskor a Yankee Doodle-t jâtszotta tiszteletére a
zenekar. A magyar vezetôség rohanva igyekezett ezt megâlli-
tani, de csak annyit tudtak eléml, hogy utâna eljâtszottâk az
osztrâk himnuszt. Nem is készultek fel a magyar himnusz
jâtszâsâra.

Csak két ûszôt kûldtiink 1904-ben St. Louisba, de azok
két arany-, egy ezûst- és egy bronzéremmel tértek haza. Ennek
az olimpiânak Halmay Zoltân volt a hôse.

1908-ban Londonban jelentkezett elôszôr a magyar vîvâs
ereje. Anyolcas dbntôbe 5 magyar vivô keriilt be, melyet Fuchs
Jenô nyert meg ûjravivâs utân honfitârsa, Zulayszky Béla
elôtt. Csapatban is aranyérmet szereztek az olaszok ellen ara-
tott gyôzelmûkkel.

A magyar kard tovâbbra is csillogott és 1912-ben Stock-
holmban 7 vivônk keriilt be a nyolcas dôntôbe. Szinte magyar
"hâzibajnoksâg" volt az olimpia dontôje. Ezt azonban mâr
mindenki vârta. A nagy meglepetést Prokopp Sândor szerezte,
aki megnyerte a céllôvészetet, mely sportâg csak mindbssze hat
éves mûlttal rendeikezett és Prokopp is csak sajât kôltségén
vehetett részt az olimpiân.

Az 1924-es pârizsi olimpiân a galamblôvészethen Halassy
Gyula szerezte meg az aranyat, bâr csak az elôzô évben ren-
dezték az elsô bajnoksâgot a Margitszigeten. Labdarûgô csapa-
tunk esélyes volt, de jôtt az "egyiptomi csapâs" és 4:3 arâny-
ban kikaptak Egyiptomtél. Vivâsban ismét magyar nyerte az
egyéni bajnoksâgot Posta Sândor személyében.

1928-ban, Amszterdamban két magyar vivô kôzôtt doit el
ismét a bajnoksâg sorsa. Az ûjravivâs sorân a tapasztaltabb
Terstyânszky legyôzte Petschauert. Csapatban is gyôzelmet
arattunk, de a meglepetést birkôzâsban aratott gyôzelmével
Keresztes Lajos nyûjtotta. Ezen az olimpiân a Szellemi Olim-
piâra is adtak érmeket. Mezô Ferenc dr. "P^z. ôkori olimpiai



jâtékok tôrténete" cîmû munkâjâval aranyérmet nyert. Az
otodik aranyérmet Kocsis Antal szerezte ôkôlvivâsban.

Los Angelesben, 1932-ben vizilabda csapatunk mâr nem-
csak esélyes volt, mint Amszterdamban, hanem nyert is. Kard-
vivâsban az egyéni gyôzelmet Piller Gyôrgy szerezte meg, és a
csapatversenyt ismét megnyertiik. Ôkôlvivâsban Ënekes Istvân,
tomâban pedfg Pelle Istvân, két aranyéremmel tértek haza.

Az 1936. évi berlini olimpiân 10 aranyérmet szereztek
sportolôink és a hatalmas Németorszâg és Egyesûlt Allamok
mogbtt a harmadik helyen végeztek. Ez volt az elsô eset, hogy
Csâk Ibolya személyében hblgyatlétânk is arannyal keriilt fel
a dicsôségtâblâra magasugrâsban aratott gyôzelmével. Csik
Fereue nyerte a 100 méteres gyorszùszâst és a nôi tôrvivâsban
egy mâsik hôlgyversenyzônk, Elek Ilona gyôzbtt.

Hosszû szûnet utân, 1948-ban Londonban folytatodtak
a magyar sportolôk olimpiai sikerei. Ismét 10 aranyérem jelez-
te, hogy nagy veszteségeink ellenére a magyar sport tovâbb él.

1952-ben Helsinkiben egész aranyesô hullott. Olimpikon-
jaink 16 aranyat, 10 ezûstbt és 17 bronzérmet gyûjtôttek. A
kommunista vezetés igyekezett hangsûlyozni, hogy ez az ered-
mény a szocialista rendszer érdeme. A magyar sportolôk
a hâborû elôtt is bebizonyftottâk râtermettségiiket. Most, az
orszâg elnyomâsa idején, kûlônôsen a sport felé fordul az
orszâg fiatalsâga, mert jôl lâtja, hogy ezen keresztiil elérhetô
lesz szâmâra sok minden, ami az egyszeru dolgozôk részére
csak âlom marad. A vâllalati szinten sportolôk felmentést kap-
nak a mâsok részére kôtelezô politikai szeminârium alôl, mivel
azok az edzések idejével rendszerint egybeesnek. Annak, aki
magasabb fokot tud elérni a sportolâs terén és elsôosztâlyû
minôsitést szerez, mâr nem is kell rendszeresen dolgoznia,
kalôriapénzt kap, edzôtâborokban vesz részt és a legkivâlôbbak
részére elérhetô lesz, hogy utazhassanak, elhagyhassâk a vas-
fiiggônyt. Kint a szabad vilâgban aztân vâsârolhatnak olyan
cikkeket, amikhez otthon nem igen tudnânak hozzâjutni. Ezek-
kel a cikkekkel hazatérve "feketézhetnek"' s igy ismét anyagi
elônyôkhôz jutnak. Ezt az elnyomô rendszer termelte ki spor-
tolôinkban. A régi, igazi amatôrszellem ma mâr ismeretlen
otthon, illetve csak a legalacsonyabb fokon talâlhatô meg. A
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kommimista rendszemek sziiksége van a sportra, mert ezâltal
el tudja vonni a nép figyelmét a fennâllô hibâkrôl. Csakûgy,
mint régen a rômai birodalomban, ma is hasznâljâk otthon
a kizsâkmânyolôk a jelszôt; "panem et circenses , bar a kenye-
ret, megélhetést nagyon szûken mérik.

1952-ben, Helsinkiben elsôizben rendezték meg a modem
ottusa szâmait és ebben mi nyertûk meg a csapatversenyt.
Nôi tornâszaink két, nôi ûszôink négy aranyérmet szereztek,
igy nagymértékben hozzâjârultak a szép sikerekhez. Labda-
rûgôink elsôizben nyertek olimpiai bajnoksâgot és ezenkiviil
még egy arany jutott ôkolvtvôinknak, egy atlétikâban, Csermâk
Jâska révén a kalapâcsvetésben, egy a sportîôvészetben, és
kettô a birkôzâsban.

Ezutân jott a melbonme-i olimpia, 1956 november végén.
Sportolôink nagy lelkitusa elôtt âlltak a vérbefojtott oktôberi
szabadsâgharc utân. A vilâgsajtôt bejârta a verekedéssel tar-
ki'tott vizilabda dôntô, melyben az oroszokat megverve nyertiik
el az aranyérmet. A magyar kard tovâbbra is fényesen csillo-
gott és két bajnoksâgot nyertiink. Tornâszaink négy gyôzelmet
szereztek, elsôizben nyertiink kajakhan és Papp Lad a sport-
tôrténelemben pâratlanul, harmadszorra is megnyerte ôkôl-
vfvâsban az aranyat. Az olimpiai csapat szétszakadt, nagyon
sokan nem tértek haza és kûlfôldôn szôrôdtak széjjel.

A nagy veszteséget nehezen heverte ki a magyar sportélet,
amit bizonyit, hogy 1960-ban, Rômâban mindôssze 6 Izben
kûszott fel a magyar zâszlô a gyôzelmi ârbôc legmagasabb
fokâra. Vivoink két, kajakban és ôkôlvivâsban egy-egy arany
érmet szereztek és a modem ôttusâban elsôizben megnyertuk
az egyéni és csapatversenyt.

1964-ben elsô alkalommal rendezték az olimpiât Âzsiâban.
Tokio, Japân volt a szinhely és a magyar sportolôk, messze
hazâjuktôl, ismét derekasan megâlltâk helyiiket. Vivâsban négy
gyôzelem sziiletett, annak ellenére, hogy kardban csak egy
aranyat szereztek, de a nôi tôrvivâsban Rejtô Ildikô és a nôi
csapat, valamint a férfi pârbajtôrcsapat gyôzelmeikkel az
eddigi legnagyobb magyar vivôsikereket érték el. Vizipolô és
labdarûgô csapatunk ismét a legjobbnak bizonyult, a fiatal
orvostanhallgatô Hammerl Lâszlô pedig céllôvészetben elért



kivâlô eredménye kovetkeztében keriilt a gyôzelmi dobogôra.
Bôbis Gyula és Polyâk Imre birkôzâsban gyôzték le mindegyik
ellenfelûket, Tôrôk Ferenc dr. pedig a modem ôttusâban bizo-
nyult legjobbnak.

Mexicoban

A magyar sportolôk âltal az eltelt hét évtized folyamân
szerzett kivâlô eredmények utân rendezték meg az elmùlt
oktôberben Mexico Cityben a XIX. Nyâri Olimpiai Jâtékokat,
melyeknek mint az amerikai nôi atlétâk fôedzôje, én is részese
lehettem.

Nehéz lenne szavakba ônteni azt a szorongô érzést, ami
bennem végbement, mikor a modem olimpiai faluba meg-
érkeztem. Elsôizben talâlkozom a magyar olimpiai kûldôttség-
gel, miôta elhagytam hazâmat. Olyanokkal is, akiket aimak-
idején jôl ismertem. De vajon a régi barâtot udvôzlik-e majd
bennem, vagy az idegen âllam egyenruhâjât lâtjâk-e csak raj-
tam és ezzel sziviik bezâml elôttem? Orômmel tapasztaltam
a késôbbiek folyamân, hogy olyanok is, akiket csak itt ismer
tem meg, igyekeztek minél tôbb idôt velem eltôlteni.

Sok bonyodalom elôzte meg ezt az olimpiât. Az amerikai
négerek bojkottal fenyegetôztek, Mexico City utcâin a lâzongô
diâkok tûntetései halâleseteket is okoztak és még pâr nappai
az iinnepélyes megnyitâs elôtt is bizonytalannak lâtszott a ver-
senyek zavartalan lebonyoli'tâsa. A nyitâs elôtti napon azonban
minden lecsillapodott és mint az ôkorban, a diâksâg az olimpia
idejére fegyverszunetet hirdetett. Igy érkeztunk el a mexikôiak
legnagyobb fiestâjâhoz, 2240 méterrel a tenger szmtje felett
rendezett olimpiai jâtékok iinnepélyes megnyitâsâhoz.

A jelenlévô 109 nemzet fiainak, lânyainak felejthetetlen,
szinpompâs felvonulâsa, a hûszezer szi'nes léggômb, a szabad-
jâra eresztett tizezer galamb, az olimpiai lâng megérkezése,
mind hozzâjârult az ûnnepi hangulathoz. A 275 fôbôl âllô ma
gyar sportkûldôttség fegyelmezett felvonulâsa hâromszinû zâsz-
lônk môgôtt kiilônôs érzést keltett fel bennem. A zâszlôn
nem volt rajta a kommunista cimer. A stadion hatalmas vil-



lany-hirdetôtâblâja is a magyar ipar remeke volt. Magyarok
szerelték fel és tanitottâk be kezelésére a helyieket.

Tizenhat év utân egyszerre két aranyérmet szereztunk
atlétikâban. Németh Angéla nyerte a nôi gerelyvetést és Zsi-
vôtzky Gyula a kalapâcsvetést. Mikor felcsendûlt a magyar
himnusz, én, amerikai atléta-lânyaim korében, elszorult szîv-
vel és bûszkén énekeltem hangosan — és szemem kônnyel telt
meg. Sok biztosra vett gyôzelemtôl maradtunk el (vîzilabda,
a modem ottusa egyéni szâmâban Balczo Andrâs csak 11 pont-
tal keriilt a mâsodik helyre, kardban sem egyénit, sem csapatot
nem nyertiink), de olyan szâmokban, ahol nem vârtunk gyôzel-
met, sikeriilt a lehetetlen. Az elôbbiekben emiîtett két atletikai
gyôzeknen kîviil Kozma Istvân és Varga Jânos gyôzott birkô-
zâsban, Hesz Mihâly a kajak egyesben, Tatai Tibor a kenu
egyesben, Kulcsâr Gyôzô pedig pârbajtôr egyéniben szerzett
gyôzelme utân âllt a gyôzelmi dobogôra. Rajtuk kîviil még
labdarûgô-, ottusa-, és pârbajtôr-csapatunk nyert aranyérmet.
A 10 arany-, 10 eziist- és 12 bronzéremmel a nemzetek nagy
versenyén kis orszâgunk ismét harmadik helyen végzett a 200
million felûli lakossâggal rendelkezô Egyesiilt Allamok és a
Szovjetuniô mogott. Tîz aranyérem tîz milliô magyarra! Min-
den elfogultsâg nélkûl, bûszkén mondhatjuk, hogy ezt az olim-
piât mi, magyarok nyertûk meg!

A mâr emlîtett kûlfoldi orszâgok csapataiban résztvevô
magyar edzôkon kîvul sokan voltak sportolôk is, akik idegen
orszâgok csapataiban kényszerultek szerepelni. Igy a nôi 800
méteres sîkfutâs ezûstérmese, a kolozsvâri Silai Ilona, România
szîneiben; Obrân Sândor, Balla Tamâs és Smithné Cserép-
falvi Veronika vîvôk, Pesthy Pâl ôttusâzô és Tôrô Andrâs
kajak-kenu szaktanâcsadô az Egyesûlt Allamok szîneiben, Joô
Gâbor (kajak), Simonyik Arpâd (kajak), Bakonyi Péter (pâr-
bajtôrvîvâs), Sztehlo Zoltân dr. (dîjlovaglâs) és Németh Pâl
(a birkôzôk edzôjeként) Kanada szîneiben vett részt az olim-
piân. Ki tudja, hogy még hânyan szerepeltek magyarok a tôbbi
orszâg csapataiban, akiknek nevét nem sikerult feljegyeznem?

Maroknyi kis nemzetûnk nagyon sokat adott a kulfôld-
nek sportvonalon is! Mi, kûlfôldre kerult magyar emigrâns
sportolôk, igyekszûnk becsûlettel megâllni a helyunket, hogy



munkânk eredményességével tovâbbi megbecsûlést szerezziink
a magyar névnek. Ugyanakkor szeretettel gondolunk az otthon
lévô és hazânknak, az ezeréves Magyarorszâg sportkultûrâjâ-
nak dicsôséget szerzô magyar testvéreinkre. Aggôdô szeretettel
velûk vagytmk a kûzdôtéren, a versenyek izzô légkorében. A tâ-
volbôl, a vilâg minden pontjârôl a hazâjukhoz hû maradt emig-
rânsok szeretô buzditâsa is jâruljon hozzâ még szâmtalan sok
sikerûkhoz. Érezzék, hogy mi nem szakadtunk el a magyar
néptôl, bûszkék vagytmk a sport terén elért sikereikre és
sportolôit, bârmikor is talâlkozzimk itt a szabad vilâgban
velûk, mint magyar testvéreket ûdvozôljûk ôket!

☆ ☆ ☆

Kâdas Jâaos dr. tanâcskozâsi elnbk kbszbiietet mond Ferenczy

Sândor elôadâsâért, aztân bejelenti, hogy a kbvetkezfikbeu a hozzâ-

szôlâsokra, kiegészitésekre, az irâsban bekuldott vélemények és adalékok

bemutatâsâra keriU sor.

ADALÉKOK TRIANON ELÔZMÉNYEIHEZ

ES KOVETKEZMENYEIHEZ

Mâté Imre dr.:

AZ ANGOLOK SZEREPE

Azzal kezdem, hogy mindenkinek nagybecsû figyelmébe
ajânlom E. Gordon bostoni professzor konyvét a mâsodik
vilâghâboru elôzményeirôl, melyben kifejezetten âllitja, hogy
a vilâghâboriit nem Hitler, hanem az angolok inditottâk el.
Ugyancsak elolvasâsra érdemes F. I. P. Veale kônyve: "Advance
to barbarism" (1964, Appleton, Wisconsin), amely leirja az
angol kezdeményezésre megindult bombâzâsokat (Drezda,
stb.). Tiszta tômegirtâs, barbarizmus, ahogy Anglia a mâsodik
vilâghâborût befejezte.

Az elôadâs az elsô vilâghâborû elôzményeirôl szôl, mégis
a kôvetkezmények foglaljâk legjobban ôssze az elôzményeket
is. Ha valaki elolvassa az elsô vilâghâborût kôvetô Pârizs-kôr-



nyéki ûgynevezett békeszerzôdéseket, az azokban megtalâlja
a hâborû elôzményeit is. Amit azok tartalmaznak, nagyszerûen
foglaljâk ossze az ûgynevezett "gyôzô" hatalmak intenciôit a
hâborû elindîtâsâval, a beavatkozâssal kapcsolatban.

Ha pedig a tôrténelmi elôzményeket vizsgâljuk, majdnem
100 esztendôre kell visszamennunk az eurôpai és a vilâghelyzet
vizsgâlatâval. Vilâgosan bizonyithato lesz Gordon tétele, hogy
mindkét vilâghâborût Anglia okozta és inditotta el: a tôle
megszokott keriilô utak kiépitésével. A mâsodik vilâghâborû
az elsônek természetes folytatâsa, az elôzmények tehât arra is
vonatkoznak.

Angliâban az ipari forradalom utân a politikai (és gazda-
sâgi) hatalom a megvagyonosodott osztâly kezébe keriilt. A ten-
geri kereskedelmet az egész vilâgra ki akartâk terjeszteni,
szaporîtottâk a kolôniâkat és gyarmatokat. Hamarosan kiszéle-
sedett a piac, egyidejûleg a mezôgazdasâgi termelés modemi-
zâlâsa is megindult, ami ugyancsak az akkori nemzetkôzi mé-
retekhez igazodott. Mindezeknek a terveknek szolgâlatâra
Anglia elhatârozta régi merkantil gazdasâgpolitikâjânak fel-
adâsât és bevezette a szabad kereskedelmi rendszerre valô àt-

térést.

Az ipari fejlôdés a 19. szâzadban Angliâban olyan nagyfokû
volt, hogy nem kellett kûlfôldi versenytôl tartania. Az ehhez
szûkségelt piac is kiszélesedett az amerikai és dél-amerikai
felvevô teruletekkel.

De Anglia nagy ônbizalommal és speciâlis termelési elô-
nyôkkel betôltôtt nemzetkôzi gazdasâgi szerepe észrevétlenûl
gyengulni kezdett az egységes német birodalom életre hivâsâ-
val. Mint tudjuk, Bismarck az északi német âllamok szôvetsé-
gét megcsinâlta. Ez a lépés csak rôvid idôre vâlasztotta el
a német alkotôerôt attôl, hogy a nemzetkôzi gazdasâgi ver-
senyben helyet vivjon magânak. Gyarmatokat, kolôniâkat szer-
zett, azokkal ésszeru, humânus megâllapodâsokat kôtôtt, ipari
termelvényeit minôségi fokon szâllîtotta mindenfelé, ûgyhogy
az angol âruk igénylése âllandôan csôkkent. Ez a verseny-
képesség igen nagy féltékenységet, majd gyûlôlkôdést vâltott
ki az angol ipar és kereskedelem hatalmasai részérôl.

Emlékezetes, hogy 1871-ben kitôrt a hâborû Németorszâg



és Franciaorszâg kôzott (szintén hatalmi féltékenységbôl). A
németek alaposan megverték a franciâkat, akik âtadtâk El-
szâszt és Lotharingiât, Metz vârosâval egyutt a németeknek.
A kovetkezô nagy csapâs az angol vilâgkereskedelemre és ipari
termelésre az volt, amikor 1776-ban Amerika fuggetlemtette
magât Angliâtôl, elkezdte a sajât ipari termelését megalapozni
és az élelmiszerrel valô ônellâtâs elôfeltételeit megszervezni.

A 19. szâzad végén az ipari termelés tôbb orszâgban valô
kiépiilése folytân ùjraéledt a kolonizâciôs igyekezet, a létre-
hozott ipari termelési nôvekedés elhelyezésére és a nyersanya-
gok elônyôs megszerzésére. Sziikséges volt a felgyiilemlett
produktumok és a megnôvekedett tôke-tartalékok elhelyezésére
ûjabb terlileteket szerezni. A termelési kapacitâsok emelkedése
folytân az eurôpai âllamok ûgynevezett "imperialista" ver-
senybe keriiltek egymâssal. Nélkûlôzhetetlen volt az ipari
âllamok, fôleg Anglia szâmâra, hogy a nyersanyagok felett
diszponâlhassanak bârhol vannak is azok. Amerika versenye
volt lényegesen érezhetô, mert ott olcsô munkaerôk âllottak
rendelkezésre.

Mindezek folytân a 19. szâzad folyamân angol, francia,
német, portugâl hôditôk keresték fel az addig ismeretlen
tâvoli terlileteket, olcsô nyersanyag és piacszerzés céljâbôl.

Lényegesen befolyâsolta a nemzetkôzi hangulatot, hogy
a német—francia hâborû utân Franciaorszâg vissza akarta
szerezni Elszâsz-Lotharingiât, Olaszorszâg pedig Velencét és
az északi teriileteket Ausztriâtôl. Tudjuk, hogy Bismarck gyôzte
meg a franciâkat, hogy ez az igyekezetuk céltalan, az eurôpai
béke érdekében hagyjanak azzal fel, igyekezzenek Afrikâban
gyarmatokat szerezni. Erre a franciâk elfoglaltâk Tuniszt,
miértis az olaszok csatlakoztak Ausztriâhoz és Németorszâg-
hoz; 1882-ben megkôtôtték a hârmas szôvetséget. (Tehât ezt
sem Mussolini talâlta ki.)

Az angolok megvették Egyiptomtôl a Szuezi Csatorna
részvényeit, majd katonai erôvel megcsinâltâk az egjnptomi
protektorâtust. Egyidejûleg Franciaorszâg, Itâlia, Belgium pro-
tektorâtusokat alapitottak Afrikâban. Anglia és Németorszâg
ugyancsak szereztek teriileteket Afrikâban. A németek Togôt
és Cameroont szerezték meg, majd a tâvol-kelet egyéb részeit



kapcsoltâk be a kereskedelembe. Afrika keleti oldalât is az
eurôpai hatalmak szerezték meg. Tudjuk, hogy a bùr hâborû
Anglia veszteségével végzôddtt, ami arra inditotta, hogy tovâbbi
afrikai gyarmatokat szerezzen. Ennek a tervszerû igyekezetnek
sokban akadâlya volt a németek megjelenése, majdnem min-
denûtt.

Ûjabb periôdus kezdôdôtt Anglia szâmâra azzal, hogy
Kanada, Ausztrâlia, Ûjzéland és Dél-Afrika dominiumok lettek,
ami komoly vâltozâst okozott a bevezetett piaci helyzetben és
a nyersanyag beszerzésében. Az iparosodâs és a felfedezések
gyorsan fejlôdtek ki Amerikâban is, ami elvont piacokat Ang-
liâtôl. Mint tudjuk, mert az olcsôbb mimkaerô versenyképessé
tette Amerikât.

Ez a koldniâlis verseny, ami a 19. szâzad utolsô negyedé-
ben fejlôddtt ki és folytatôdott a 20. szâzad elején, lényeges
ellentétekhez vezetett. Angliâban fôleg a németek nôvekvô
kapacitâsa okozott izgalmakat.

Ezzel a fejlôdéssel egyidejûleg az âllamok kereskedelmi
tengerészetûket épitették ki a piacok ellâtâsânak biztositâsâra.
Egyes âllamok tâmogatâst adtak a fejlôdô ipar és fôleg a minô-
ségi termelés fejlesztésére. Ebben elôljârt Németorszâg. Anglia
mâr nem tudott kielégitôen versenyezni mâs âllamokkal sem.
Megszâmlâlhatatlan német gyârtmânyû ipari termék ârasztotta
el Amerikât és Dél-Amerikât, ahol azelôtt Anglia egyeduralom-
mal rendelkezett. Anglia hamarosan elkezdte tengerészetének
fejlesztését és hadseregének erôsitését — figyelmeztetésnek
szânva azt; de ugyanezt tette a tôbbi ipari âllam is. A tengeré-
szeti expanziô Németorszâg részérôl olyan méreteket ôltôtt,
hogy az pânikot idézett elô Angliâban. Ime, mâris elkezdôdôtt
a németek ellen inditandô hâborû "tôrténelmi" elôzménye.

Szinte felesleges emlîteni az oroszok pânszlâv aspirâciôit
a Balkân feletti uralom megszerzésére és a Fôldkôzi-tengerhez
vezetô sajât kijârat biztositâsâra irânyulô terveit, amik még
Nagy Péter câr térképére rajzolôdtak fel, — de amelyek soha
meg nem szûntek, és irânyitjâk Oroszorszâg politikâjât ma is.
Ez a cél Ausztria létérdekével utkôzôtt. Tehât a Monarchia

ellen ûjabb tervek kidolgozâsâhoz vezetett, amiben a csehek



elsô helyen vâllaltak szerepet. A Magyarorszâgon élô szlâv
tôrzsek kôzôtt is megindult az ellenséges szervezés.

Az eurôpai béke érdekében Bismack szerzôdést kôtbtt
Oroszorszâggal, melyben semlegességérôl biztosi'totta, ha Auszt-
ria (a Monarchia) megtâmadnâ Oroszorszâgot, viszont Auszt-
riânak igéretet tett, ha Oroszorszâg megtâmadnâ, akkor segitsé-
gére jôn.

Ezt a fejlôdést megtdrte IL Vilmos 1890-ben, amikor el-
bocsâjtotta Bismarckot és felmondta a német—orosz szerzô
dést. Igyekezett Angliâval kôzôs nevezôre jônni. Lényegében
ez nem sikerûlt. Egyideig reménykedtek ebben, mert koloniâlis
ellentétek keletkeztek Franciaorszâg és Anglia, valamint Anglia
és Oroszorszâg kôzôtt. 1894-ben Oroszorszâg meglepetésszerûen
szerzôdést kôtôtt Franciaorszâggal, melyben mindketten kôte-
lezik magukat Németorszâg megtâmadâsâra, ha bârmelyikiiket
tâmadnâk a hârmasszôvetség tagjai. Ebben az idôben ugyanis
a versengés Oroszorszâg és Ausztria kôzôtt a Balkân uralmâért
igen kiélesedett.

A hangulatot Németorszâg és Anglia kôzôtt rontotta az is,
hogy a csâszâr kifejezetten szimpâtiât nyilvânitott a bùr hâborû
idején az angolok ellenfeleivel. Az angol—német viszony nagyon
elhidegiilt, mire az angolok 1904-ben barâtsâgi szerzôdést kô-
tôttek a franciâkkal, ami fôleg észak-afrikai érdekeltségeik
védelmére irânyult. Valôjâban ez is a németek ellen irânyult.
Ez a szerzôdés lett kiindulô pontja az Entente Cordiale
létrejôttének. Kôzelebbrôl vizsgâlandô még az a versengés,
ami Oroszorszâg és Ausztria kôzôtt a Balkân uralmâért âllan-
dôan fokozôdott.

A kereskedelmi és tengeri verseny Anglia és Németorszâg
kôzôtt fokozta a bizalmatlansâgot, amit lényegesen fokozott
a Németorszâg âltal tervezett Berlin—Bagdad vasût, ami nem-
csak Anglia keleti kereskedelmét lâtszott veszélyeztetni, de
a Szuez biztonsâgât és a kôzeli kolôniâk és engedményes terii-
letek kereskedelmét is. A kisebb érdekellentétek egész sorozata
még tovâbb fokozta az izgalmat és készitette az utat a vilâg-
hâborûra.

Oroszok, angolok, franciâk nagy erôfeszitéseket tettek
a németek ellen indîtott hâborûban, de nem sikeriilt elémiûk



a gyôzelmet, amikor Amerikât kérték és az ùgynevezett "hât-
môgotti" erôknek sikeriilt is Amerikât hadûzenetre birni és
igen nagy hadierôvel a németek ellen felvonultatni. Az entente
âllamok igy megnyerték a hâborùt és a békének nevezett
szerzôdésekbe foglaltâk mindazt, amit nem tudtak a hâborû
elôtt sajât erejûkbôl, konstrukt'iv munkâval elérni. Az oroszok
nagyszlâv âlmânak elsô lépése sikeriilt, mert a Monarchiât fel-
robbantottâk, a szlâv teriileteket magukhoz csatoltâk, vagy
érdekszovetségbe kényszeritették. Magyarorszâgot felosztottâk,
holott sem a hâborûért, sem az elôzô "torténelmi alakulâso-
kért" nem volt felelôs.

Ft. Mihâlyi Gilbert dr.:

LIPPMANN SZEREPE

AZ OSZTRÂK—MAGYAR MONARCHIA FELOSZLATASABAN

Most, amikor a Monarchia feloszlatâsânak félszâzados év-
fordulôja kozeledik, a szétrombolâs erôinek, tényezôinek és
szereplôinek szâmbavevése sokkal tôbb, mint egyszerûen a tôr-
ténész "leltârozâsa". Hiszen az okok és tényezôk kiértékelése,
egybevetése, valamint osszegezése erôteljesen râmutathat tob-
bek kozt legalâbb arra, hogyan nem szabad kényes és bonyolult
nemzetkozi problémâk oldozgatâsâhoz fogni. Tehât az ilyen
torténelmi "visszatekintés" okulâshoz és gazdagodâshoz vezet-
het, amire kûlonosen szûkség van manapsâg, amikor a népek
élete vulkânikus kitôrésekkel vemhes.

Ezt a célt szolgâlja a kôvetkezô kis adalék. Fôszereplôje
Walter Lippmann, amerikai politikai-ùjsâgirô, akit minden
ûjsâgolvasô ismer, hiszen szindikâlt rovatât hosszû éveken ât
kôzôlték az amerikai napilapok szâzai szerte az Egyesûlt Alla-
mokban. 1889-ben szûletett New Yorkban és igy ma nyolcvana-
dik életévében jâr. A Harvard Egyetemen végezte tanulmânyait.

I. Amikor az Egyesûlt Allamok elsô vilâghâborûs céljainak
megfogalmazâsâra és kidolgozâsâra Edward House, Wilson
elnôk személyes tanâcsadôja, 1917-ben megalakitotta a The
Inquiry-nak nevezett tanulmânycsoportot, amelynek tagjai kôzt
a kor legkivâlôbb tôrténészeit, fôldrajztudôsait, jogâszait, stb.



talâlhatjuk, Walter Lippmann lett a fôtitkâr, aki akkor a New
Republic-nak volt munkatârsa. Ez a The Inquiry nem volt
a State Department hivatalos szerve, sem annak rivalisa, ha-
nem inkâbb House-on keresztûl Wilson einôk személyes mun-
kacsoportja. Ennek az egyiittesnek nagy része volt az Egyesûlt
Âllamok hâborûs céljait leszôgezô Tizennégy Pont létrejôtté-
ben. S mivel William Wiseman, az angol Titkos Szolgâlat feje
szerint "Lippmann szolgâltatta az ideâkat, amelyek belekeriil-
tek az amerikai delegâcio memorandumaiba és Wilson elnôk
nyilvânos beszédeibe is"i), méltân beszélhettink Walter Lipp-
man tôrténelmi felelôsségérôl.

II. Hogy a Tizennégy Pont az Entente hatalmak részérôl
elfogadâst nyerjen, a legfontosabb teendôk egyike volt elkészi-
teni azok magyarâzatât. Ezt a feladatot House: Frank Cobb-ra,
a New York World kiadojâra és Walter Lippmannra bizta.
A fejtegetést 1918. oktôber 29-én kûldték meg Pârizsbôl az
elnôknek, aki azt jôvâhagyta. S mikor a kovetkezô napokban
House Lloyd George-dzsal, Clemenceauval és a tôbbiekkel ta-
nâcskozâsra ôsszeiilt, azok olvastâk a Tizennégy Pontot. House
pedig a Cobb—Lippmann magyarâzat alapjân igyekezett a wil-
soni elveket elfogadhatôvâ tenni. Walter Lippmann szerepének,
befolyâsânak és felelôsségének ténye tdrténelmi tény, hiszen
Charles Seymour, House naplôjânak rendezôje és kiadôja meg-
jegyzi: "Bensô érvek arra vallanak, hogy a Report tényleges
raegszôvegezése nagy részben Walter Lippmann mimkâja".2)

III. Mit tartalmazott ez a Report a 10. pontra vonatko-
zôlag, ami tudvalevôleg az Osztrâk—Magyar Monarchia sorsâ-
val foglalkozik? A Tizedik Pont igazolja, hogy Wilson elnôk
eredetileg nem gondolt a Monarchia szétrombolâsdra. Tudjuk
azt is, hogy példâul Lloyd George sem sorolta ezt eredeti hâbo
rûs céljai kôzé. Viszont tény, hogy a Monarchia népeinek
marakodâsa az egész vilâg szeme elôtt folyt le. Igen sokan
a Monarchiât tartottâk minden baj forrâsânak és egyes nemze-

1) The Intimate Papers of Colonel House. Osszeâllltotta Charles

eeymour (New York: Houghton Mifflin, 1928), III. 171. old.

2) Ugyauaz, IV. 153. oldalon az elsô jegyzet.



tiségek Monarchia-ellenes befolyâsa elért magâig a Fehér Hâzig.
Mindezt tudnunk kell, hogy a Report idevonatkozô részletét
felbecsiilhessuk. Ez a fontes politikai program Igy szôl: "Poli-
tikànknak elsôsorban arra kell tbrekednie, hogy a nemzetisé-
gek elégedetlenségét felszitsuk, utâna pedig visszautasitsuk
ennek az elégedetienségnek végleges logikâjàt, azaz az Oszt-
râk—Magyar Monarchia szétrombolâsàt."^)

Mit szôlimk mindehhez? Tudatâban annak, hogy Walter
Lippman politikai terve nem egyedûl és telj es oka a Monarchia
feloszlatâsânak, a kôvetkezô pontokba sûritjiik véleményûnket:

1) Ugyetlen terv, hiszen aki tûzet akar oltani, annak nem
szabad olajat ônteni a tûzre. Nemzetkôzi bonyolult problémâk-
ban tapasztalatlanul azt hitték, hogy a forrâspontig l'zzott nem-
zetek vetélkedését ilyen môdon le lehet hûteni.

2) Végzetesen felelôtlen terv, hiszen nemcsak egy-két or-
szâg sorsâra volt kihatâssal, hanem a Duna-vidék, egész Eurôpa
rendjére és békéjére.

3) Rôvidlâtô terv, mert szerzôje nem vette szâmitâsba
a tâj sajâtos problémâit, annak kényes és bonyolult szâlait
nem ismerte és elfeledte szâmitâsba venni annak egész Eurô-
pâra valô kihatâsait.

4) Politikai bolcsességet nélkiilôzô terv, mert valôjâban
nem is terv volt, hanem csak ôtlet s mint ilyen, eleve sikerte-
lenségre volt utalva és a tôrténelem sûlyos kritikâjânak kitéve.

5) Elégtelen terv volt s igy nem szolgâlhatott az elmérge-
sedett probléma rendezô elvéûl. Elégedetlenségét lâtni kellett
minden gondolkodô embemek mâr akkor, nemcsak most 50
év gazdag tapasztalatainak birtokâban. Az ember elâmul, hogy
ilyen egyiigyû bblcsességgel akartâk a vilâgot megmenteni a
demokrâciânak.

Mindezek alapjân vilâgos, hogy Walter Lippmannak a Mo
narchia feloszlatâsâban valô szerepét el kell itélnlink. Éppen
ezért nem oszthatjuk James T. Shotwell Lippmannra pazarolt
dicséretét: "Mr. Lippmann kivételes tehetsége volt a politika

3) trgyana2^ III. 336. oldalon a mâsodik jegyzet.



kérdéseinek kifejtése."4) Adalékunk ennek éppen ellenkezôjét
bizonyitja.

IV. Walter Lippmann, sajnos nem tanult vaskos tévedései-
bôl, pedig volt ideje râ. Hosszù ûjsâgirôi karrierje sorân tôbb-
szbr mutatta a korlâtolt bbicsesség jeleit. Bâr nem volt a dip-
lomâcia tagja, irâsaival befolyâsos maradt. Itt nem térhetûnk
ki ebbeli baklôvései kivizsgâlâsâra, elég azonban arra hivat-
kozni, hogy a II. vilâghâborû sorân kiâllt az orosz szôvetség
mellett és azt hirdette, hogy Németorszâg és Japân Amerika
igazi és maradandô ellensége, s ezért nekiink a Szovjet oldalân
van a helyiink, amelyik majd sakkban tartja mindkettôt.5)
Mennyire rosszul itélte meg a 20. szâzad mâsodik felének poli-
tikai alakulâsât!

A vietnami, zsidô—arab, berlini, kozép-kelet-eurôpai, stb.
politikai-katonai vajûdâsok kbzepette az ember bnkéntelenûi
arra gondol, vajon nem hasonlo korlâtolt bblcsesség-e ûjra
tanâcsadônk?

Szilassy Sândor dr.:

AZ 1918-AS OSSZEOMLAS

A monarchia lappangô bajainak akûttâ vâlâsâhoz kétség-
telenûl hozzâjârult a vilâghâborûs kataklizma, de az is tagad-
hatatlan, hogy az orszâg 1914-ben mâr olyan kétségbeejtô hely-
zetben volt politlkallag éppûgy, mint gazdasâgilag, hogy a vér-
ontâs befejezése csak pontot tett alefelétendâlôvérontâsvégére.

Vagy tiz néprajzilag, sot nyelv és vallâs tekintetében is
kiilônbozô teruletbôl âllt a Habsburg Birodalom, amelyet lé-
nyegében csak a kôzôs uralkodô tartott ôssze. A nemzstiségi
ôntudat fejlôdése a kfviilrôl irânyftott szlâv és român propa-
gandâval egyiitt centrifugâlis erônek bizonyult. A magyarsâg
az 1910-es népszâmlâlâs szerint 54.5%-ât képviselte a magyaror-
orszâgi lakossâgnak. 16% românnak, 10% szlovâknak, 10%
németnek, 2.5% ruténnek és ugyanannyi szerbnek vallotta ma-
gât. (Az autonômiâval rendelkezô Horvâtorszâg és kisebb nép-
csoportok adatai ebben nlncsenek benne.) Klsebbségi vezetôk

4) James T. Shotwell: At The Paris Conférence (New York: The
Maemillan Company, 1937), 4. old.

5) Poreign Policy (Boston: Little, Brown), 143. old.
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gyakran hivatkoztak arra, hogy 1867-ben a lakossâgnak csak
44.5%-a volt magyar, igy a nemzetiségeknek mintegy 10%-a
magyarosodott el negyven év alatt. Ez persze a kotelezô kôz-
oktatâs és a vâros kultûrâlis vonzoerejének természetes kôvet-
kezménye volt. 1910-ben a vârosi lakossâg tobb mint 80%-a
volt magyar. Megâllapîthatô, hogy a fejlôdés irânya magyar
szempontbôl nem lâtszott olyan katasztrôfâlisnak, mint az
egész Monarchia szemszbgébôl nézve; a szlâv tôbbségû Auszt-
ria németbarât orientâciôja viszont csupân magyar segitséggel
volt fenntarthatô.

1886-tôl 1906-ig a Monarchia kulkereskedelmi mérlege po-
zitiv volt, utâna mindig deficittel zârult. 1907-ben 45 milliô
korona volt a déficit, 1912-ben mâr 823 milliô. Kûlfôldôn fel-

vett kôlcsônôkkel prôbâltâk a pénzûgyi szakemberek betômni
a rést, de az aktiv egyenleg hiânyât képtelenek voltak ellen-
sûlyozni. Német, belga és angol olcsô ipari âruk ôzônlôttek
be, a Balkânrôl behozott nagjmiennyiségû sertés lenyomta
a hazai ârakat és a katonai kôltségvetés 1902 és 1914 kôzôtt
âllandôan emelkedett, a bizonytalan nemzetkozi helyzet és
Bées balkâni kalandjai miatt.

Kâroly kirâly a kor szellemének megfelelôen mindjârt
megkoronâzâsa utân vâlasztâsi reformmal kisérletezett és sô-
gora, Sixtus pârmai herceg ûtjân kiilônbéke irânt tett lépése-
ket, ami a defetista irânyzatot erôsitette. Gérard, berlini ame-
rikai kôvet 1917. januâr 16-i jelentése szerint magyar kormâny-
kôrôk mâr akkor ugyancsak béke irânt puhatolôztak. A Bécs-
ben mûkôdô amerikai kôvet, Penfield, 1917. szeptember 16-ân
elégedetten jelentette Lansing kûlugyminiszternek, hogy bâr
Ausztriâban nem volt szôlâs- és sajtôszabadsâg, de Magyar-
orszâgon a sajtôt nem bénitottâk el és parlamenti vitâk târtâk
fel a nép elôtt a valô helyzetet.

Ebben az idôben Budapesten mâr anarchisztikus âllapotok
uralkodtak. Az éhezô, lerongyolôdott lakossâg szélsôséges ele-
mek céltâblâja lett. Szurmay hadiigyminiszter 1918. mârcius 3-i
titkos parancsa szerint Oroszorszâgbôl volt hadifogoly agitâ-
torok tértek haza; Omszktôl Pârizsig és New Yorktôl Londonig
monarchia-ellenes ûjsâgok és bizottsâgok alakultak; nyilt lâza-
dâsok tôrtek ki a fegyveres alakulatokban, amelyekkel a tisz-
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tek egy része is egyetértett. Wekerle miniszterelnôk jûnius 20-i
parlamenti beszédében az Âllamvasûti Gépgyârban kitort és
csendôr-sortûzzel végzôdott sztrâjkkal foglalkozott és meg-
âllapitotta, hogy az egész orszâgra kiterjedô szervezkedésrôl
volt szô.

Hozzâjârult az âltalânos kâoszhoz az is, hogy a hadsereg
vezetôi tévesen itélték meg a katonai helyzetet. Schônburg her-
ceg, a hatodik hadsereg parancsnoka pl. azt jelentette 1918.
oktôber 22-én, hogy "a piavei frontszakasz szilârd" és nem
tartotta vaiôszmûnek, hogy az ellenség a kôzeljôvôben tâmad
("doch halte ich einen Grossangriff des Feindes an der Front
der sechsten Armee fiir die naechste Zeit als nicht wahr-
scheinlich"). Alig néhâny nappai késôbb, oktôber 30-ân Borovic
tâbomagy hadijelentése beismerte, hogy a hatodik hadsereget
"a korâbban emlitett vonalra" vontâk vissza. A valôsâgban
ekkor mâr az olaszok âttôrték a frontot és a monarchia fegy-
veres alakulatai a hâtorszâg felé ôzônlôttek. November 3-ân
megkôtôtték a szôvetségesekkel a pâduai fegyversziinetet,
amely sûlyos feltételeket tartalmazott. A katonai intézkedések
kôzott szerepelt az osztrâk—magyar hadsereg teljes lefegyver-
zése és az orszâg bârmely stratégiailag fontos pontjânak meg-
szâllâsa, "ha a Szôvetségesek ezt sziikségesnek lâtnâk a had-
mûveletek folytatâsa, vagy a belsô rend fenntartâsa érdeké-
ben." A fegyversziinet egyik fogyatékossâga az volt, hogy a
teriileti kérdést csak Olaszorszâg és a Monarchia kôzott
szabâlyozta, Magyarorszâg sorsât viszont nyitva hagyta. A Mo
narchia delegâciôjânak Nyékhelyi Ferenc alezredes volt az
egyetlen magyar szârmazâsû tagja és a magyar kormânyt be
sem vontâk a târgyalâsokba, ami mutatja, hogy az osztrâkok
elôszôr maguk szerettek volna kimâszni a kâtyûbôl.

A kirâlynak és kormânyânak ekkor mâr szâmolnia kellett
a bomlâs tényével. Oktôber 7-én Varsôban lengyel kormâny
alakult, Pârizsban cseh kormânyt létesitettek oktôber 14-én,
oktôber 15-én Horvâtorszâg szakadt el Magyarorszâgtôl és
16-ân Kâroly kiràly manifesztumot bocsâtott ki, amelyben be-
jelentette, hogy a Monarchiât federatfv âllamszôvetséggé for-
mâljâk ât.

A magyar Nemzeti Tanâcs arânylag késôn, oktôber 25-én



alakult meg; kûlônbéke, nemzeti fiiggetlenség és demokratikus
reformok kovetelésével. Magyarorszâgon ûgyszôlvân mindenki
békét akart. Elég volt a vérbôl és a kônnybôl. Az agitâtorok-
nak nem volt nehéz dolga. Horthy Miklôs altengernagy Kârolyi
Mihâly grôf miniszterelnôki kinevezése napjân, 1918. oktôber
31-én adta ât a flottât a délszlâvoknak ellenâllâs nélkûl az
uralkodo parancsâra és a "korâbban az Osztrâk—Magyar Mo-
narchiâhoz tartozô nemzetekre" hivatkozva. Az osszeomlâs
ténye teljesen nyilvânvalôvâ vâlt az orszâg vezetôi elôtt is.

Az akkori, politikailag tisztességesebb idôkre jellemzô
môdon, Kârolyi elôbb felmentette magât Jôzsef fôherceg (a
kirâly âltal kinevezett homo regius) révén miniszterelnôki
eskiije alôl és csak miutân Kâroly kirâly lemondott az âllam-
ligj'ekben valô részvételrôl és elôre elismerte Magyarorszâg
jôvendô âllamformâjât november 13-ân, proklamâltâk a Nép-
kôztârsasâgot hârom nappai késôbb.

Talân nem érdektelen az uralkodo nyilatkozatânak szô-
szerinti kôzlése, mert a lemondâsra nem tért ki és igy alapjâul
szolgâlt késôbbi visszatérési kisérleteinek:

"Trônralépésem ôta mindig arra tôrekedtem, hogy népei-
met minél elôbb megszabaditsam a hâborù borzalmaitôl,
amely hâborù keletkezésében semmi részem nem volt. Nem
akarom, hogy személyem akadâlyul szolgâljon a magyar nem-
zet szabad fejlôdésének, mely irânt vâltozatlan szeretettel
vagyok âthatva. Ennélfogva minden részvételrôl az âllamiigyek
vitelében lemondok és mâr eleve elismerem azt a dontést,

mely Magyarorszâg jôvendô âllamformâjât megâllapitja. Kelt
Eckartsau, 1918. november 13-ân. Kâroly s. k."

A deklarâciô kétségteleniil megteremtette a Népkôztâsasâg
jogi alapjât, amelyet a két vilâghâboru kôzôtt el akartak
vitatni tôle. Utôlagos magyarâzkodâssal aligha lehet bizonyi-
tani, hogy a "jôvendô âllamforma" csak royalista lehetett
volna.

A magyar âllam feje, Kârolyi Mihâly grôf javithatatlan
idealista és pacifista volt, meg volt gyôzôdve arrôl, hogy Wil-
son elnôk 14 pontja megvâltja a vilâgot. Egyik 1917 januârjâ-
ban elmondott beszéde szerint "a jôvôben azok szâmitanak
majd kultûmépeknek, amelyek félreteszik ônzô céljaikat és



békére, valamint âltalânos lefegyverzésre torekednek". Annyira
bizott Amerikâban, hogy a Hoover Intézetben ôrzbtt egyik
dokumentum szerint még megbizottat sem volt hajiandô kiil-
deni Foch és Clemenceau Freiburgban vârakozô képviselôjé-
hez, holott oktôber 31-én apôsa, Andrâssy Gytda grôf kûliigy-
miniszter ûtjân bizonyâra értesult rôla, hogy a Szovetségesek
akkor még nem akartâk megfosztani Ausztria—^Magyarorszâ-
got jelentôs teriiletektôl és mindent meg akartak tenni az
orszâg szétesésének megelôzésére. De Vaux, a Monarchia berni
kôvete kbzôlte Andrâssyval, hogy a francia teljhatalmû meg-
bi'zotthoz egy angol is csatlakozik, aki ugyancsak fel lesz hatal-
mazva kiilônbéke megkbtésére. A békeprogram a kbvetkezô
volt: 1. Annak megâllapîtâsa, hogy a Monarchia milyen teriileti
veszteséget viselhet el ôsszeomlâs nélkiil. 2. A maximumot
Ausztria—Magyarorszâg belpolitikai helyzete szabja meg. 3.
Ausztria—Magyarorszâg gazdasâgi életét nem kârosithatja a
rendezés.

Kârolyi csak a november 7-én megindult belgrâdi fegyver-
szûneti târgyalâsokon jôtt râ arra, hogy demokratikus reform-
torekvéseivel a franciâk nem szimpatizâltak. Franchet d'Espe-
ray tâbornok "megvetô kézmozdulatot tett", amikor Kârolyi
az amerikai elnôk tôrekvéseirôl beszélt. Nem Washington,
hanem Pârizs szabta meg Kôzép-Eurôpa jovôjét és Kârolyi
pacifista rezsimje védtelenûl âllt szemben az észak, kelet és
dél felôl betorô szlâv és român csapatokkal.

Trianon utân a magyar tbrténészek egy része azt az àllâs-
pontot képviselte, hogy Kârolyinak nem kellett volna fegyver-
sziineti târgyalâsokat kezdeményeznie, mivel a pâduai meg-
âllapodâs Magyarorszâgra is vonatkozott. Amint korâbban
megâllapitottuk, ez Magyarorszâg jovôjét nem tisztâzta és az
ûj rendszer vezetôi egyébként is ûgy vélték, hogy egy demokra
tikus kormâny kedvezô békefeltételeket kaphat. Kârolyi szemé-
lyes és politikai tragédiâja az volt, hogy elméletekre és nem
a nemzetkozi helyzet realitâsâra akart épiteni.

Otven év tâvlatâbôl ûgy tûnik, az évszâzados osztrâk kiil-
politikai gyâmkodâs miatt nehéz volt az ûtkeresés a njmgati
diplomâciai labirintusban. Ehhez hozzâjârult a gyenge, béke-
szeretô Kâroly kirâly kapkodâsa, a kiilsô propaganda és ettôl
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fiiggetlenûl az âltalânos undor a céltalannak lâtszô négy éves
harctôl, amelynek egyik kdvetkezménye lett a nyomor és éhe-
zés, kûlonosen a vârosokban. A lejtôn lefelé csûszâs egyes
stâciôi szinte logikus sorrendben kovették egymâst. Azok, akik
az orszâg szekerét a Habsburgokéhoz kôtôtték 1867-ben, aligha
lâthattâk elôre a kôvetkezményeket, mégis azt kell monda-
nunk, hogy az egészségtelenùl osszetâkolt Monarchia belsô
bajai, Bées német orientâciéja és az orszâg erôforrâsait ki-
meritô vilâghâborû egyiittesen rântottâk Magyarorszâgol a
szakadékba.

Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc:

EZER ÉV JOGÂN

Kétségtelen elsôdleges feladatunk a trianoni diktâtum jog-
talansâgaival kapcsolatos felvllâgositô munka, hiszen néma-
sâgra itélt Hazânk kôvetei vagyunk, igy tehât ez a munka haza-
fias kôtelességunk is.

A Cleveland kozponttal mûkodô Felvidékl, Kârpâtaljai,
Erdélyi, Délvidéki és Nyugatmagyarorszâgi Felszabaditô Bi-
zottsâgok és a hazafias sajtô etéren mâr eddig is dicséretes
munkât végzett, mégis idôszerunek tartanâm, ha ezzel a fel-
vilâgositô munkâval a magyarsâg szélesebb korben, egy kôz-
pontbôl egységesen, âllandôan és behatôbban foglalkozna. Eh-
hez azonban egy kis lexikonszerû emiékeztetôre, konkrét ada-
tokra és mûkodési irânyelvekre lenne szlikség.

Sajnos, a mûltban nem egyszer olvashattunk olyan ki-
jelentéseket, hogy restaurâciôrôl beszélni nem lehet, nem sza-
bad szomszédjaink érzékenységét sértenûnk, tartsuk tâvol ma-
gunkat mindenféle irredenta, imperialista torekvésektôl, stb.,

A trianoni alapokmâny 19. paragrafusa a békés reviziôt
kilâtâsba helyezte! A magyar politika minduntalan erre hivat-
kozott. A mi tôrekvésunk nem volt irredenta, imperialista,
mi sohasem kivântunk idegen teriileteket, de ezer év jogân
jogosan ragaszkodtunk ahhoz, ami a mienk, amely teriileten
ezer éven ât tôrténelmiink lezajlott. Mâs népnek és nemzetnek
ezen a teriileten tôrténelme nem volt.



Ha ma Németorszâg, Vietnam, Korea, stb. harcol egysé-
géért, akkor ezt a magyar méginkâbb megteheti. Ha nem
harcolunk Trianon tévedései ellen, akkor egy vârhatô jovô
eurôpai vagy nemzetkëzi egyeztetô târgyalâs sorân sem remél-
hetiink semmit.

Az idôsebb magyar nemzedékek jol ismerik a Trianon
kôriili igazsâgtalansâgokat és tudjâk azt is, hogy ezek a kérdé-
sek szorosan ôsszefiiggenek az eurôpai, ill. kôzép-eurôpai ese-
ményekkel, problémâinkat nem lehet tehât egymagâban, mint
magyar kérdést kezeini, hanem azt mindig eurôpai keretbe
kell beâllitanunk.

Trianont és âltalâban a Pârizs-kôrnyéki békéket a gyûlô-
let, hamis térképek, félrevezetés és a dolgok nem ismerete
hozta létre és ezek megbontottâk Eurôpa egységét, egyen-
sûlyàt, elôidézték a II. vilâghâborût, amely utân még Eurôpàt
is megfelezték és a népek milliôi keriiltek orosz kommunista
uralom alâ, ill. lettek fôldônfutôkkâ.

Eurôpa teriilete 11.3 milliô km2 volt 610 milliô lakossal.
Ebbôl szlâv 240 milliô, nem szlâv 370 milliô lakos. Ma szovjet-
orosz irânyitâs alatt âll Eurôpa kétharmada 100 milliô nem
szlâv lakossal és kb. 100 milliô mâs nemzetiséggel.

Trianon eddig még soha nem létezett két nagy szlâv âlla-
mot hozott létre: Csehszlovàkiât és Jugoszlâviât, mint az orosz
szlâv imperializmus elôharcosait és létrehozta az ortodox, Nagy-
Româniât.

Ezek érdekében — az orosz évszâzados tôrekvésnek meg-
felelôen megsziintették az Osztrâk—Magyar Monarchiât és
végletekig legyengitették Magyarorszâgot és Asuztriât. Hivat-
koztak a népek ônrendelkezési jogâra és az emberi szabadsâg-
jogokra, de ugyanakkor a népeket nem kérdezték meg; és az
emberi jogokat jogtalanul megcsûfoltâk. Hivatkoztak a sok
nemzetiségre is, de ugyanakkor a fenti két mesterkélt ùj
âllamban 8—10 nemzetiség él rendezetlen, sot ellenséges vi-
szonyok kôzôtt.

A 41ô milliô cseh kapott 11 milliô idegen alattvalôt, a 4
milliô szerb 10 milliôt és a 6 milliô român 11 milliôt és terii-
letiik 3—6-szorosâra emelkedett, kôztiik szlnmagyar teriile-
tekkel és kb. 4 milliô magyarral.



A kelet-eurôpai âllamok azutân — Potsdamra hivatkoz-
va — 14 milliô németet vertek ki hazâjukbôl es tobb milliô
azoknak a szâma, akik a kommunista terror elôl menekultek
Nyugatra.

A Balkân félsziget és a Duna forgalma a Monarchia ellen-
ôrzése helyett szovjet-orosz irânyitâs alâ keriilt, beleértve Nagy-
Româniât is, veszélyeztetve Gorôgorszâgot és Torôkorszâgot,
sot napjainkban mâr a Fôldkôzi-tengeren "gyakorlatozik" az
orosz hadiflotta.

(Lâsd Nagy Péter câr testamentumât is.)

A gyenge Ausztria a volt "német egység" politikâjânak
hatâsa alatt Németorszâghoz csatlakozott, amit csak a II. vilâg-
hâborùt kôvetô még szânalmasabb helyzet vâltoztatott meg,
amikor a gyôztes hatalmak Németorszâgot és Ausztriât hosszû
éveken ât megszâllva tartottâk. Németorszâg még ma sem
kothetett békeszerzôdéseket.

Magyarorszâgot pedig — gazdasâgi erôforrâsaitol és eurô-
pai jelentôségû stratéglai hatâraitôl megfosztva — teljes egé-
szében kiszolgâltattâk a keleti terromak és a pârizsi béke-
szerzôdés ellenére ma is megszâllt orszâg.

Ezek az âllapotok vâltottâk ki a kelet-német és lengyel
felkelést, az 56-os magyar szabadsâgharcot és a cseh, szlovâk,
szerb és horvât megmozdulâsokat. Mindez bizonyitja, hogy
a trianoni sebek 50 év mûlva sem hegedtek be és nem is
hegednek be mindaddig, amig a sok igazsâgtalansâg és jog-
talansâg megnjmgtatô orvoslâst nem nyer.

Népek és nemzetek ellen elkôvetett erôszakossâgok min-
dig megbosszuljâk magukat és nem hoznak békét, annal tôbb
egyenetlenséget, elkeseredést, szenvedést, bsszeeskûvéseket és
szabadsâgharcokat.

Mindezen adatok birtokâban magyar ôntudattal és ôn-
érzettel kell felvilâgositô munkânkat elvégezni. Itt emlîtem
meg, hogy Eugen Suarez spanyol diplomata 1951-ben Madrid-
ban megjelent kônyvében tbbbek kôzôtt visszaemlékszik buda-
pesti szolgâlatâra és kemény ôszinteséggel reklamâlja a magyar
ôntudatot. Szerinte mi csak egy dicsôséges magyar mûltra
tdmaszkodva sdntikâlunk a jelenben és elvesztettiik tôrténelmi
egységunk irânti érzékunket, ellentétes befolyâsok kôzôtt im-



bolygunk és elfelejtjiik sajàt alapvetô érdekeinket. Ma csak
— l'rja Suarez — amerikai-, angol-, francia- és német-barât
magyarok vannak és hiânyzik belôliink az igazi ontudatos ma
gyar àllâsfogîalàs âltalânossâgban.

Érdemes ezen is elgondoikodni!
Kîvânatosnak tartanâm azt is, hogy mindazon eurôpai és

nemzetkozi szervezetek gyûlésein, ahol kisebbségi kérdésekkel
foglalkoznak, a magyar megbizottak ne liiânyoznânak.

Megértést és a trianoni tragédia becsûletes feliilvizsgâlatâ-
nak kezdeményezését elsôsorban az USÂ-tôl vârhatnânk, amely
nem l'rta alâ a trianoni békét és igy a vilâg elôtt nem felelôs
az abban foglalt jogtalansâgokért.

Ëzt kûlbnben azôta mâr tobb jeles âllamférfi belâtta és ez
vezetett az 1938—1941. évi részleges reviziéjâhoz, amit azonban
a II. vilâghâborûs események ismét semmivé tettek.

Rigoni Ernô:

50 ÉVES BÉKE — NÉPSZAVAZÂS NÉLKOL

1921. jûnius 7-én a pârizsi képviselôhâz elôtt Wetterlé,
Elzâsz pap-képviselôje igy foglalt âllâst a trianoni békeparancs
ellen: "Meggyôzôdésem, hogy ha népszavazâst rendeztek volna,
a szerbek és a românok a szavazatok egyharmadât sem kaptâk
volna meg ... Magyarorszâg lakosai folôtt megkérdezésiik nél-
kiil dôntôttek. Ez tagadhatatlan tény."

Ha egy ily tiszteletre méltô és minden tekintetben pârtat-
lan ember igy nyilatkozott a francia parlamentben, nyi-
latkozata nem lehetett mâs, mint az igaz lelkiismeret
és az elôrelâtâs megnyilvânulâsa. S nemcsak Wetterlé
képviselô, hanem mâsok is birâltâk a trianoni békepa-
rancsot, igy példâul Gabriel Hanoteau tôrténész, volt
francia kiilûgyminiszter, ki azt a "tudatlansâg békéjé"-
nek nevezte. Azôta is szâmtalan âllamférfi tekinti Trianont

a lelkiismeretlenség, a komolytalansâg és a politikai elvakult-
sâg remekmûvének.

De nézzûk meg kôzelebbrôl, miben is âllt a trianoni
"szerzôdés". A békeparancs népszavazâs és a békekonferenciân



megjelent magyar kûldottség meghallgatâsa nélkûl 190.150
km2-t, azaz Magyarorszâg teriiletének 67.8 %-ât ruhâzta ât
ûjdonsult âllamokra, melyeken belûl a nemzetiségek kérdése
sokkal sùlyosabb lett, mint a régi, tôrténelmi Magyarorszâgon
volt. Az 50 éwel ezelôtt kôtbtt békék Kbzép-Eurôpâban 16.000
km ûj vâmhatârt teremtettek, s ezâltal fbldrésziinket olyan
gazdasâgi vâlsâgba sodortâk, mely Hitlerhez és a tbbbi borzal-
mas kôvetkezményhez vezetett.

A hatalmas Német Csâszârsâg teriiletének mindôssze 13%-ât
(71.000 km2-t) csatoltâk el, mig megmaradt egységét a "re
vanche" szelleme ârasztotta el, ugyanakkor az Osztrâk—Ma
gyar Monarchiât teljesen szétszabdaltâk, szervezettségét fôl-
bontottâk, balkanizâltâk, egyszôval az egész birodalmat, mint
olyant, megsemmisitették. A Monarchia alapjât és magjât,
Magyarorszâgot, fôlosztottâk Ausztria, Csehszlovâkia, Rema
nia és Jugoszlâvia kôzôtt, s a megmaradt csonka-Magyarorszâg
minden tekintetben szbges ellentétben âllott a 20. szâzad leg-
elemibb kovetelményeivel, holott az elsô vilâghâborû utân
az "ùj rend" megteremtôinek éppen az lett volna a feladatuk,
hogy szem elôtt tartsâk szâzadunk Eurôpâjânak érdekeit.

De Monzie ismert francia politikus talâlôan jegyezte meg,
hogy a "trianoni béke olyan okmâny, amelyben kifâradt telj-
hatalmû megbizottak kupaktanâcsa vanta meg a képtelenség
térképét."

1910-ben Magyarorszâg lakossâga igy oszlott meg nem-
zetiségileg:

Magyar 54.5%
Roman 16.1 "

Szlovâk 10.7"

Német 10.4 "

Rutén 2.5 "

Szerb 2.5"

Horvât 1.1 "

Egyéb 2.2"

Sok szô esett annakidején a Magyarorszâgon élô nemzeti
ségek âllitôlagos einyomâsârôl. A valôsâg ezzel szemben az,



s ezt mindenki âltal elfogadott hivatalos adatok bizonyitjâk,
hogy Magyarorszâgon 1918 elôtt 2813 roman tannyelvû iskola
mûkodott a 3 milliô fôt szâmlâlô erdélyi românsâg szâmâra,
mig ugyanakkor az akkori Româniâban 7 milliô lakosra 4453

iskola jutott. Ez azt jelenti, hogy ha România a lakossâg szâm-
arânyânak megfelelôen ugyanannyi iskolât kivânt volna léte-
siteni, mint ahânyat Magyarorszâg tartott fenn az erdélyi
românsâg részére, akkor Româniâban 5369 iskolât kellett volna
nyitni, vagyis 916-tal tôbbet, mint amennyi valôjâban volt!
Azt ugyanis nehéz lenne feltételezni, hogy România sajât
népességét jobban "elnyomta" volna, mint Budapest az erdélyi
românokat...

A trianoni béke 3,568.000 lakost tett ât népszavazâs nélkiil
Csehszlovâkiâba; ezek kôzûl 1,865.000 volt magyar, német és
rutén. (A tiszta magyarok szâma 1,072.000 volt.) A Româniâhoz
âtcsatolt lakossâg szâma 5,200.000 volt, ezek tôbbsége magya-
rokbôl és németekbôl âllt; természetesen ôket sem kérdezték
meg, hovâ akarnak tartozni. Végiil Jugoszlâvia 1,519.000 lakost
kapott népszavazâs mellôzésével, HoiT^âtorszâg figyelembe vé-
tele nélkiil, mely kûlôn orszâgot képezett.

E tények vizsgâlatânâl klilônôsképpen ki kell hangsûlyoz-
ni, hogy az emlitett ôslakossâg âthelyezése idegen âllamokba
minden esetben népszavazâs nélkiil ment végbe, s igy ez az
intézkedés minden jogalapot nélkiilôz. A gyôzôk csak eg}'
esetben engedélyeztek népszavazâst, s ott is csak azért, mert
bizonyosak voltak benne, hogy az Magyarorszâg ellen fog
eldôlni. Ezt az egy esetet azonban, — mivel a tôrténelmi
Magyarorszâg mâs teriiletén 1919—1920-ban sehol nem volt
népszavazâs — kisérleti prôba-szavazâsnak lehet tekinteni, s
annak érvényességét a tobbi, Magyarorszâgtôl jogtalanul levâ-
lasztott teriiletre is ki lehet terjeszteni.

Ez az eljârâs annâl is inkâbb indokolt, mivel a Trianon
ôta eltelt évtizedek sorân nagy szâmban telepedtek meg idegen
bevândorlôk ezeken a régi magyar teriileteken, s igy ezek
etnikai jellege megvâltozott (Erdély, Szlovâkia, Vajdasâg, Kâr-
pâtalja). Igy tehât nem is lehet mâs logikus megoldâst vâlasz-
tani, mint a nemzetkôzi ellenôrzés mellett lefolyt soproni nép-



szavazâst âltalânos, a tobbi teriiletre is érvényes kisérleti sza-
vazâsnak tekinteni.

E nézetet vallva Magyarorszâg mérsékelt magatartâst ta-
nùsit, mivel Sopron vegyes Iakossâgù vâros volt — s ezt
a tényt kûlonosképpen ki kell domboritani — és Ausztriâhoz
valô csatlakozâsa kônnyen érthetô lett volna, hiszen Ausztria
igen fejlett, nyugati ti'pusu orszâg volt mâr akkor is és sokkal
nagyobb vonzôerôvel rendelkezett, mint a tobbi, ûjkeletû, s leg-
tobb esetben Magyarorszâgnâl és Ausztriânâl jôval elmara-
dottabb âllamok. Nos, a soproni népszavazâs eredménye 65.1%
volt Magyarorszâg javâra. Joggal feltételezhetô, hogy hasonlô
népszavazâsok megtartâsa a tobbi lecsatolandô vidékeken jobb
eredméimyel zârult volna Magyarorszâg javâra, fôleg a Româ-
niânak és Jugoszlâviânak szânt orszâgrészeken.

Ami Csehszlovâkiât illeti, André Tardieu megâllapitâsaira
tâmaszkodhatunk, aki pedig a trianoni békeparancs egyik elô-
készltôje volt, s aki "A béke" c. mûvében ezeket irta: "Vâlasz-
tannnk kellett a népszavazâs és Csehszlovâkia megteremtése
kôzott." Igy Tardieu tulajdonképpen megerôsiti azt a jogi
nézetûnket, hogy a soproni kisérleti népszavazâs érvényessége
az egész tôrténelmi Magyarorszâgra kiterjeszthetô, — Horvât-
orszâg kivételével, mint mâr mondtuk.

Arrôl sem szabad megfelejtkezni, hogy a Kassân ôsszeûlt
Szlovâk Népgyûlés a legnagyobb eréllyel elvetette a Prâgâval
valô egyesûlést. Még Csehszlovâkia megteremtôje, Masaryk
Tamâs is felismerte, hogy a magyar hatârok megvonâsa ônké-
nyesen tôrtént, s hajlandônak mutatkozott arra, hogy bizonyos
teriileteket Magyarorszâgnak visszaadjon. 1929-ben igy nyilat-
kozott: "Most is hajlandô vagyok egy békés reviziôrôl târgyal-
ni. Egy bizonyos Duna-szakasz megtartâsa szâmunkra elenged-
hetetleniil sziikséges. Igy tehât nem mondhatunk le Pozsony
és magyarlakta kômyékének birtoklâsârôl. Ezzel szemben
megvitathatnânk minden egyéb olyan teriilet kérdését, mely-
nek lakossâga tôbb mint 50%-ban magyar." Bôlcs kezdeménye-
zését, sajnos, sajât kormânya nem hagyta véghezvinni. Igy
a helyzet mit sem vâltozott...

Kârpâtaljârôl tudnunk kell, hogy oda a ruszinok 1360
tâjân telepedtek be, Nagy Lajos magyar és lengyel kirâly



jôvâhagyâsâval. Lakôhelyul az észak-keleti Kârpâtokat vâlasz-
tottâk. A magyarok és ruszinok viszonyât mindig a kôlcsônôs
rokonszenv és segitôkészség jellemezte. A rutének a torténe-
lem folyamân mindig a magyarok mellé âlltak a Habsburgok
ellen folytatott szabadsâgharcok idején, Râkôczi idején csak-
ûgy, mint Kossuth 1848—1849-es feikelésekor, s vitézûl harcol-
tak a magyar honvédek oldalân az osztrâk és orosz elnyomôk
ellen.

1919-ben Magyarorszâg természetesen Ruténfold szâmâra
is népszavazâst kért, amihez a békét diktâlô hatalmak a mâr
emlitett okoknâl fogva nem jârultak hozzâ. Pedig a Saint-
Germain-en-Laye-ben megkôtôtt béke kifejezetten megadja a
ruszinok részére az ônrendelkezés jogât. (Az 1919. szeptember
10-i st.-germaini szerzôdés 10. cikkelye szerint.)

A. Millerand, a békeértekezlet elnoke, Magyarorszâg nép-
szavazâs irânti kérelmére e szavakkal vâlaszolt: "A Szôvetsé-
ges Hatalmak ûgy vélik, hogy a kozottiik és a csehszlovâk
âllam kozôtt alâirt szerzôdés a rutén ônâllô tartomâny részére
megadja azt a lehetôséget, hogy ott a lakossâg nyilvânosan
kifejezhesse kîvânalmait. A legnagyobb figyelmet szenteljiik
majd e népesség jôvôben kifejezendô ôhajainak." — Mivel
azonban Millerand feltételezésével ellentétben a rutén tarto
mâny sohasem kapott telj es autonômiât, sot utôbb azt a lakos
sâg megkérdezése nélkiil âtadtâk a Szovjetimiônak, e teriilet
Magyarorszâgtôl valô egykori elszakitâsa most is illegâlisnak
tekintendô és reâ vonatkozôlag is fenntartjuk azt a jogi fel-
fogâsunkat, hogy Ruténfôldre is érvényes a soproni prôba-
szavazâs eredménye.

A Româniâhoz csatolt 103.000 km2-t kitevô teriiletre vonat
kozôlag a românok fôérve az volt, hogy ehhez nekik a dâko-
român elmélet alapjân van joguk, amely szerint ôk a rômai
telepesek leszârmazottai, s mâr a 9. szâzad végén, vagyis
a magyarok bejôvetele elôtt is Erdélyben éltek. Ezt az elmé-
letet azonban gyôkeresen megcâfolja Eutropius rômai tôrté-
nész, Philippide român tôrténetîrô (Originea Romanilor), to-
vâbbâ a nyelvtudomâny s annak legelemibb tôrvényei, s igy
ma mâr az egész "dâko-romanizmust" csak egy minden tudo-
mânyos értéket nélkûlôzô, ûjkeletû, kizârôlag szentimentâUs



és tendenciozus alapokon nyugvô elméletnek tekinti a vilâg.
Ha viszont a românok fôérve a fentiek alapjân rombadôl,

s mivel a hozzâjuk keriilt teriileteken sem volt 1919—1920-ban
népszavazâs, ismét csak arra a kovetkeztetésre kell jutnunk,
hogy Erdély hovatartozâsânak kérdésében is csak a soproni
népszavazâs eredménye lehet mérvadô.

A Jugoszlâviânak adott orszâgrész dolgâban olvassuk el
Svetozar Pribicsevics volt miniszternek, Jugoszlâvia egyik meg-
alapîtôjânak "Sândor kirâly diktatùrâja" c. kônyvébôl a kôvet-
kezô sorokat. "Ha ma visszatekintûnk az Osztrâk—Magyar
Monarchiâban a hâborû elôtt fennâllott helyzetre, kivâltkép-
pen Horvâtorszâgra, el kell ismerniink, hogy népûnk meg-
lehetôsen nagy szabadsâgban élt. îgy lehet csak megérteni
azt a forradalmi érzést, ami Horvâtorszâgban tapasztalhatô,
valahânyszor Szerbiâbôl ilyen hangok hallatszanak: Felszaba-
ditottunk benneteket! Szerbiâban âltalâban azt képzelik, hogy
az Ausztria—Magyarorszâgon élô délszlâvok rabszolgâk voltak,
ugyanùgy, mint a torôkorszâgi szlâvok, s igy ôket fel kellett
szabaditani elnyomott helyzetûkbôl. Ha azonban târgyilagosan
mérlegeljùk a helyzetet, meg kell mondanunk, hogy a délszlâ
vok az Osztrâk—Magyar Monarchiâban tobb politikai szabad-
sâgot élveztek, mint az ûjonnan létesitett Jugoszlâviâban, még
a diktatûra bekovetkezése elôtt is, hiszen a diktatûra be-
vezetése ôta olyan rabszolgasâg van Jugoszlâviâban, aminél
rosszabbat el sem lehet képzelni."

Hogy a trianoni "szerzôdés" nem volt mâs, mint katonai
erôviszonyokra felépitett fegyversziinet, azt mâr annakidején
is vilâgosan felismerte Marins Moutet képviselô, aki a pârizsi
parlamentben a trianoni béke megvitatâsakor ezt mondta:
"A nemzeti kisebbségeket megkérdezésiik nélkiil szolgâltattâk
ki olyan népeknek, kiket nem ôk vâlasztottak maguknak."
S talâlhatnânk-e jobb jellemzést a Kôzép-Eurôpâra râkénysze-
ritett 50 éves, népszavazâs nélkiil csinâlt baljôslatû békére,
mely egyenesen vezetett a mâsodik vilâghâborùhoz, mint de
Lamarzelle szenâtor kemény kijelentését, melyet a francia
szenâtusban tett a trianoni szerzôdés târgyalâsakor (La fran
cia Hivatalos Lap 1912. jûnius 8-i 82. sz. "Parlamenti vitâk", és
ugyanezen Hivatalos Lap 1921. jûlius 1-i 102. sz. "Parlamenti



vitâk" rovatât): "Mindazok elôtt, kik gyermekeik vérét adtâk
azért, hogy szebb legyen a gyôztes Franciaorszâg, nem érzek
magamban elég kinos bâtorsâgot ahhoz, hogy alâirâsomat egy
ilyen szerzôdés alâ odahelyezzem."

Az azôta eltelt 50 év sajnos tûlsâgosan is igazolta de La-
marzelle aggâlyait. Az elsô vilâghâborû 8 milliô halottja és
a mâsodik vilâghâborû 60 milliô âldozata kérdôn tekint rânk:
mit fogunk mi tenni? Elkôvetjûk-e megint ugyanazokat a hibâ-
kat? Mert ez kérdésûk lényege!

Battha Pdl:

A MEGCSONKÎTOTT MAGYAR FÔLD

MEZÔGAZDASÂGÂNAK KUZDELMES ÉVEI

(1920—1945)

Az elsô vilâghâborût kôvetô politikai, târsadalmi és gaz-
dasâgi ôsszeomlâsbôl elsônek a magyar falvak népe, a gazda-
târsadalom és a mezôgazdasâgi munkâssâg emelkedett fel,
amely a magyar fôldért egy évezreden ât a legtôbb vért és
verejtéket âldozta. A honvédség tiszti és altiszti kara mellett
a fôldmûves népesség ezrei is ônként âlltak Horthy Miklôs
fôvezémek "Szûz Mâriâs" és "Szent Koronâs" zâszlai alâ,

hogy a belsô és kiilsô ellenségtôl feldûlt orszâgot megmentsék
a végpusztulâstôl.

De nemcsak a belsô rend helyreâllitâsâban, hanem a ki-
rabolt orszâg gazdasâgi ûjjâépitésében is a gazdatârsadalom
jârt elôl. Nagyatâdi Szabô Istvân, az egyszerû fôldmûves sorbôl
szârmazô, de Deàk Ferenc bôlcsességével megâldott fôld-
mûvelésûgyi miniszter meghirdette, hogy "nem sebeket iitni,
hanem sebeket gyôgyitani jôttûnk a parlamentbe", és ezzel
a szântô-vetô fôldmûves népûnknek utat nyitott az orszâg
ugyeinek intézésében.

Hazânknak kegyetlen, értelmetlen és kizârôlag hazugsâ-
gokra és csalâsokra felépîtett megcsonkitâsa a mezôgazdasâgot
is igen sûlyos helyzetbe sodorta. Nagy-Magyarorszâg nemcsak
fôldrajzilag és vizrajzilag alkotott szerves, ôsszefûggô és el-



kûlômtett egészet, hanem az ezeréves magyar uralom egységes
tôrténelme ezt az egész nagymultù és magas kultùrâjû orszâ-
got a magyar Szent Korona felemelô eszmekôrében a nyugati
kereszténység védôbâstyâjâvâ avatta, amely mind termelési
és élelmezési, mind gazdasâgpolitikai és kereskedelmi szem-
pontbôl nagyon szerencsés egység volt.

A hegyek-koszoruzta Kârpât-medence a nagy folyôk âltal
ôntozbtt termôfôldjeivel és az Adriai-tengerre tâmaszkodô ke-
reskedelmével boldog megélhetést és jôl védelmezhetô otthont
nyùjtott nemcsak a magyarnak, hanem az egyéb nyelvû testvér-
népeknek is. Erdély és a Felvidék adtâk a nehézipar és fa-
sziikséglet nyersanyagât, a Nagy-Alfôld, Dunântûl és Kis-Alfôld
pedig a gabona és egyéb terményfeleslegébôl bôségesen ellâtta
az élelmiszerben hiânyt szenvedô orszâgrészeket.

A trianoni megcsonkitassal az orszâg teriiletének két-
harmad részét, a lakossâgnak 66%-ât vesztettuk el, de a nem
mezôgazdasâgbôl élô fogyasztôkôzônségnek hâromnegyed ré
szét szakîtottâk el. Tovâbbi hâtrânyos eltolôdâst hozott, hogy
nemcsak a legfontosabb ipari nyersanyagok vidékeit, hanem
— szemben a koztudattal — a legjobb termôfôldjeinket is el-
vesztettuk. Elég, ha megemlîtem Bâcskât, Bânâtot, Arad me-
gyét, Bihart, a Kis-Alfoldet, a Székelyfôldet, a termékeny folyô-
vôlgyeket a Felvidéken és Erdélyben, Murakbzt, stb. Ezzel
szemben megmaradt az ôsszes szikes teriilet és a gyenge, ho-
mokos talajoknak nagy része.

Nagy-Magyarorszâg nem magyar szârmazâsû lakossâgânak
a Trianon szempontjâbôl elemezhetô problémâival kapcsolat-
ban csak néhâny politikai és târsadalompolitikai igazsâgot
ôhajtok felemlîteni.

Az elsô s egyik legfontosabb igazsdg, hogy a tôtok kivéte-
lével a tobbi osszes ûn. nemzetiséget a magyar kirâlyok és
kormânyok hivtâk, vagy engedték be az orszâgba, és igen
sokoldalû tâmogatâssal tették lehetôvé letelepedésûket és aA-
râgzô boldogulâsukat. Ezt mâr az Arpâdok megkezdték, de
a nagyarânyù betelepîtés (rutének, németek, românok, szer-
bek, horvâtok) akkor induit meg, amikor a tatârjârâs, majd
a kétszâz éves torôk hâborùk kôvetkeztében elnéptelenedett



terûletek hasznositâsârôl és benépesitésérôl kellett gondos-
kodni.

A mâsodik igazsdg az, hogy az îgy betelepitett népcsopor-
tok nemcsak ugyanolyan vagy még jobb helyzetben voltak,
mint maga a magyar lakossâg, hanem mind gazdasâgilag,
mind életszinvonal és mûveltség tekintetében is sokkal felette
âllottak szârmazâsi orszâguknak és sokkal jobb életkôriilmé-
nyek kbzôtt éltek, mintha régi hazâjukban maradtak volna.

A harmadik igazsâg, hogy Nagy-Magyarorszâgon az âllam-
vezetés és irânyitâs évszâzadokon ât a nemzetiségeknek és
a nemzetiségi vidékeknek kedvezett. Ez a hajlandôsâg eleinte
abbôl a szentistvâni ôrôkségbôl tâpiâikozott, hogy az idegene-
ket fel kell karolni, utôbb viszont fôleg a bécsi udvar sugal-
mazâsa volt, hogy a magyarok tûlsâgosan meg ne erôsôdjenek.
A magyarok adôjâbôl sok ment a nemzetiségi vidékek, vâro-
sok, sot még Horvâtorszâg tâmogatâsâra is. Ott voltak a jobb
utak, iskolâk, kôrhâzak, kbzintézmények. A megcsonkttâs
utân ennek a mulasztâsnak és egyenlôtlen elbânâsnak a pôt-
lâsa ôriâsi feladatok és gondok elé âlUtotta a magyar kor-
mdnyzatot. Gondoijunk csak a kultûra nagy bajnokânak, Kle-
bersberg Kûnô grôfnak milliârdos iskolaépitési és nevelési
beruhâzâsâra és az elhanyagolt alfoldi és egyéb "tengelytôrô"
utak ûjjâépitésére.

A negyedik igazsdg — az elleniink kitalâlt és Trianonban
elfogadott otromba hazugsâgokkai szemben —, hogy a magyar
kirâlyi kormânyok âltal dédelgetett nemzetiségeknek gazda-
sdgi szempontbôl sem volt semmi okuk akâr az elégedetlen-
ségre, akâr az elszakadâsra, illetve a befogadô és kenyeretadô
hazâjuk megcsonkitâsâra. Ha az idôsebb korosztâlyba tar-
lozô românokat, tôtokat, ruténeket, szerbeket, horvâtokat,
— akik még emlékeznek az 1918 elôtti idôkre — megkérdez-
nék, hogy boldogabbak-e most a "munkâsparadicsomban", —
bizonyâra felnéznének az égre, hogy bârcsak az Or Isten még
egyszer hoznâ vissza az Osztrâk—Magyar Monarchiât!

A természetnek, a hegyeknek, a folyôknak, az alfoldeknek,
tehât magânak az Istennek a torvénye volt, hogy a tôtok, mté-
nek tutajon hoztâk az orszâg belsejébe a fât; livegesek, erdélyi
almâsszekerek jârtâk az orszâgot. És a magas Felvidékrôl



— ahol kevés és silâny minôségû gabonât tudtak csak ter-
melni — a tôtok és a rutének tizezres tômegekben jbttek le
minden évben mâjus 1-re kaszâlni, kapâlni, aratni, csépelni,
cukorrépât szedni a nagyobb gazdasâgokba, hogy keresetiik-
nek legalâbb 75%-ât, november 1-én a legjobb minôségû bùzâ-
ban és rozsban vigyék haza, amivel nemcsak a csalâdjuk,
hanem a falujuk egész évi gabonaszûkségletét biztositottâk.
Gyermekkoromban minden év novemberében szemtanûja le-
hettem annak a boldogsâgnak, amikor a mezôhegyesi m. kir.
âllami ménesbirtokon a 2000 tôt és 2000 rutén szakmânyos
nyâri munkâs kûlôn vonatokon vitte haza a kb. 250 vagon
pires szemû, nemesitett Székâcs- és Bânkûti-féleségû bûzâjât.

Végul az ôtôdik igazsâg ebben a vonatkozâsban, hogy a mi
nemzetiségeinknek eszuk âgâban sem volt elszakadni vagy a
kôzds hazât tônkretenni.

Nyilvânvalô, hogy Nagy-Magyarorszâg mezôgazdasâgâban
és annak irânyitâsâban nem volt semmi olyan hiba, vagy
mulasztâs, amely Trianon elôidézéséhez a legkisebb rugôt is
adhatta voina. A kônnyen félrevezethetô és befolyâsolhatô kôz-
vélemény, a napilapok és politikusok, gazdasâgi és târsadalmi
bajokért, még a szovjet megszâlldsért is szerették volna a nagy-
birtokot bûnbakként elôrâncigâlni. Pedig bizony a Felvidéken
és Erdélyben lényegében nagybirtokok nem voltak. A Bâcskâ-
ban és Bânâtban viszont éppen néhâny neves magyar urada-
lom (Zsombolya, Dungyerszky) volt a kultûra és a korszerû
termelés ûttôrôje és terjesztôje. A nagy erdôbirtokok tekin-
tetében a lakossâg szempontjâbôl mindegy volt, hogy azok
âllami, egyhâzi, vagy magântulajdonban voltak-e, mert a mim-
kabérek ugyanazok voltak, a szakszerû kezelést pedig a tôr-
vényben elôi'rt okleveles erdômémôkôk biztositottâk.

A megcsonkitott és kirabolt orszâg kormânyai és népes-
sége ôriâsi terhek alatt gôrnyedezve kezdték meg a mezô-
gazdasâg ûjjâépîtését is. Elsôsorban fizetni kellett a hâborûs
jôvâtételt, amit sûlyosbitott, hogy az ûn. utôdâllamoknak a
leszaki'tott teriiletek arânyâban ât kellett adni az âllami tulaj-



donban még megmaradt javak (Magyar Âllamvasutak, stb.)
egy részét és ezenkiviil a mezôgazdasâgra természetbeni jôvâ-
tételt is ki kellett vetni, mivel szarvasmarhâkat, lovakat, stb.
kellett âtadni.

A megcsonkitott Magyarorszâg mezôgazdasâgi teriilete a
kôvetkezôképpen oszlott meg:

Szântôfôld 13,800.000 acres
Rét és legelô 3,910.000 "
Erdô 2,780.000 "

Szôlô 534.000 "

Gyumôlcsds és zdldséges kert 322.000

Osszesen 22,900.000 acres

(Egy katasztrâlis hold 1.42 acre)

Ennek a mezôgazdasâgi terûletnek kereken 60%-a volt
a kisgazdâk kezén, 23% volt a 300 kat. holdtôl 1000 kat. holdig
terjedô kôzépbirtok, és 17% volt az 1000 holdnâl nagyobb ûn.
nagybirtok. Igy tehât az a kôzhiedelem és felûletes megâllapi-
tds, hogy Magyarorszâg a nagybirtokok orszâga volt, rtem âllja
meg a helyét, hiszen a kisgazdâk mâr 1920-ban a nagybirtok
kbzel négyszeresét birtokoltâk.

(És mi a helyzet jelenleg? A magyar fôld sokezer holdas
kolhozokba van beleapritva, a kis és kozépbirtok eltûnt és
idegen hûbéres rabszolgahajcsârjai suhogtatjâk a korbâcsot
a magyar szântô-vetôk hâta folott!)

A politikai és gazdasâgi ûjjâépités alapjait Bethlen Istvân
kormânya rakta le. A mezôgazdasâgban egyik elsô és legjelen-
tôsebb intézkedés volt az ûn. Nagyatâdi-féle fôldreform végre-
hajtâsa, amelynek sorân mâsfél milliô katasztrâlis hold kerûlt
kiosztâsra. A vonatkozô torvény alapjân még tbbb fôldet is
ki lehetett volna osztani, és eladô és ônként felajânlott birto-
kok is rendelkezésre âllottak, de a fôldbirtokreformhoz nem-
csak fôld kellett, hanem Montecuccoli mondâsa szerint pénz,
pénz, és pedig sok pénz is, kiilbnosen ott, ahol nemcsak a meg-
lévô kisbirtokok kiegészitésérôl, hanem ùj kisbirtokok létesi-



tésérôl volt szô (mezôgazdasâgi munkâsok és zsellérek eseté-
ben). Az orszâg anyagi erejét mâr ez a mâsfél milliô holdas
foldreform is meghaladta és bizony sok mezôgazdasâgi mun-
kâs és ûj kisgazda nem is fogadta el, vagy visszaadta a neki
juttatott fôldet.

Ezt a birtokreformot kôvette a 30-as évek elején a mâsodik
fôldbirtok-igénybevétel, de mâr nagyobb anyagi alâtâmasz-
tâssal. Ezenkivul az egész "trianoni" negyedszâzad alatt folya-
matban volt a "kertes hâzhelyek"-nek nagy âllami tâmogatâs-
sal valô kiosztâsa és a kishaszonbérletek rendszerének ki-
szélesitése. A fôldbirtoknak helyes és egészséges megosztâsât
mind Horthy Miklôs kormânyzô, mind kormânyai, minden
lehetô eszkôzzel igyekeztek megoldani! Ennek a munkânak
befejezését csak a mâsodik vilâghâborû akadâlyozta meg.

Az ûjjâépîtés elsô éveiben még a belsô élelmezés zavarta-
lan ellâtâsa és a megfogyatkozott âllatâllomâny utânpôtlâsa
âllott a termeléspolitika elôterében. De amint ezek a kérdések
megoldâst nyertek, mâris jelentkezett a belsô fogyasztôoiac
nagyobb részének elszakitâsâval okozott értékesitési nehézség,
amely évrôl-évre egyre tôbb gondot okozott a kormânynak
és a gazdâknak is. Sûlyosbîtotta a helyzetet, hogy nemcsak
a belsô piac szûkôlt ôssze, hanem a kiilfôldi piac is, a gabona-
ârakat pedig a felére letôrte a tengerentûli bûza fokozôdô
versenye. A nehéz hlzott sertés részére a prâgai piacot — fôleg
ellenséges elzârkôzâs raiatt — teljesen elvesztettiik és a bécsi
piac is — amely a jôminôségû hizott marhâban és a nehéz
hi'zott sertésben évszâzadokon ât a legbiztosabb âtvevô volt —
egyre jobban elzârkôzott az osztrâk kormânyok âltal erô-
szakolt belsô ônellâtâs hatâsa alatt. Igy végul mâr csak az
olasz, a német és az angol piac jelentett komolyabb segîtséget
feleslegeink elhelyezésére.

A kiilfôldi verseny és a mezôgazdasâgi kivitel csôkkenése
természetesen az ârak esését hozta magâval és sûlyosan veszé-
lyeztette a mezôgazdasâg jôvedelmezôségét, amit tôbb vonat-
kozâsban (bûza, tej) mâr csak messzemenô âllami beavatko-
zâssal lehetett biztositani. Ilyen kôriilmények kôzôtt a tôbb-
termelésrôl a minôségi termelésre és a termelési kôltségek



lehetô csokkentésére kellett âttémi és a termelés âllami irâ-

nyitâsât és elôsegitését fokozatosan a tervszerû gazdâlkodâs
irânyàban kellett kiépiteni.

A mezôgazdasâgi termények jobb értékesitése érdekében
legfontosabb feladat volt az orszdg belsô fogyasztôképességé-
nek fokozàsa, amit csak a lakossâg életstandardjânak emelé-
sével lehetett elérni. A munkanélkuliség megsziintetése, tôbb
és jobb munkaalkalom teremtése, az âllâstalan diplomâsok,
a "repatriâlt" tisztviselôk elhelyezése rengeteg gondot okozott
és elkeriilhetetlenné tette az ipari termelés fejlesztését és fôleg
a gyâripar kibôvitését és sok ùj gyâr létesîtését. Tekintve,
hogy az ipari nyersanyag nagy részét kiilfoldrôl kellett be-
hozni, iparunk drâgân termelt és a nagy vâmvédelemmel fenn-
tartott magas ârai sûlyosan terhelték a gazdakozônséget és
a mezôgazdasâgi mérleget. Igy az ûn. "agrârollô", a csôkkenô
mezôgazdasâgi ârak és a magas ipari ârak kettôs éle, a trianoni
évek alatt olyan szélesre nyilt, hogy annak szoritâsât csak a
magyar gazdâk megfeszitett munkâja és pâratlan fôldszere-
tete tudta kivédeni.

A magyar nép tôrhetetlen élniakarâsa és az orszâg fel-
tâmadâsâba vetett hite adott erôforrâst ahhoz, hogy az elô-
zôkben vâzolt nagy bajok, tovâbbâ a természeti csapâsok (sû-
lyos fagykâr, rendkivuli szârazsâgok) és az egész vilâgot meg-
râzô és nâlunk ôt évig tartô pénzugyi vâlsâg ellenére a magyar
mezôgazdasâg ebben a gyâszos negyedszâzadban emelkedett
eurôpai hirnévre és vilâgviszonylatban is kimagaslô eredmé-
nyeket ért el. Ebben nagy része volt a céltudatos mezôgazda
sâgi politikânak is, amelynek eszkôzeit és môdszereit csak
fôbb vonatkozâsban tudom itt ismertetni, a kôvetkezô csopor-
tositâsban:

1.) A termelés âllami irânyitâsa és tâmogatâsa.

2.) A gazdatârsadalom és a mezôgazdasâgi érdekképvisele-
tek megszervezése.

3.) Szakoktatâs, kisérletiigy, âllami mintagazdasâgok.

4.) Tervgazdâlkodâs bevezetése az értékesités âllami alâ-
tâmasztâsa ùtjân.

12 Magyar Talâlkozô Krôniiâja



1.) A termelés âllami irânyitâsa és tâmogatâsa

A m. kir. kormâny a mezôgazdasâg fejlesztésénél a felsô
irânyîtâst és a sziikséghez alkalmazott tâmogatâst tekintette
feladatânak, de keriilte a gyâmkodâst és az erôszakos beavat-
kozâst. A m. kir. fôldmûvelésûgyi minisztériumnak, mint a leg-
felsôbb kozponti szervnek az volt a fôcélja, hogy erôs, ôn-
ludatos, mûvelt gazdatârsadalmat neveljen, amely a feladatok
nagyobb részét sajât hatâskôrében meg tudja oldani és feles-
legessé teszi az âllami beavatkozâst. Vârmegyei és jârâsi hiva-
talait és képviseleteit egyre jobban kiépitette és szervesen
egylittmûkodôtt a kiilonféle gazdatârsadalmi érdekképvisele-
tekkel és termelési szervezetekkel.

Az âllami irânyitâsnak leghatâsosabb eszkôzei a megfelelô
tôrvények és rendeletek voltak. Ezek koziil erre az idôszakra
esik az Orszâgos Mezôgazdasâgi Biztositô Intézet és a Mezô-
gazdasâgi Munkâspénztâr létesitésérôl, a foldbirtok-reformok-
rôl, a mezôgazdasâgi kamarâk felâllitâsârôl és a tôrvényhatô-
sâgi apaâllat-tartâs elrendelésérôl intézkedô igen fontes tôr
vények.

A minôségi termelés elômozditâsa szempontjâbôl és fôleg
a népies gazdâlkodâs fejlesztése érdekében nagyon szép ered-
ménnyel jârtak a kûlônféle nagyarânyû âllami akciôk — mint
a nemesitett vetômagkiosztâs, értékes apaâllatok beszerzésé-
nél a kôzlileteknek adott kamatmentes kôlcsônôk és ârkedvez-

mények, tenyészâllat-kiosztâsok, kôzlegelôk javitâsa, az Alfôld
és a kopâr teruletek fâsitâsa, stb. —, amelyek nemcsak
a minôségi fejlôdést, hanem a gazdâk hathatôs anyagi tâmoga-
tâsât is szolgâltâk. A baromfitenyésztés széleskôrû fejlesztése
érdekében 12 âllami keltetô âllomâst âllîtottunk fel.

2.) A gazdatârsadalom megszervezése
és a mezôgazdasâgi érdekképviseletek

Mindjârt a huszas évek legelején a kormâny idôszerûnek
tartotta olyan hivatalos mezôgazdasâgi érdekképviselet fel-
âllitâsât, amely nemcsak az orszâg ôsszes gazdasâgât, hanem



a fôldmûves munkâsok minden rétegét is magâban foglalja.
ïgy jott létre 1921-ben a mezôgazdasâgi kamarâk intézménye,
amely értékesen egészitette ki a szabad érdekképviseletek
munkâssâgât.

Az okszerû és jôvedelmezô gazdâlkodâs érdekében hama-
rosan sor keriilt az egyes termelési âgakon beliil valô szer-
vezkedésre is. Ennek elôsegitése és gyorsitâsa érdekében az
âllam nemcsak az anyagi eszkozok nagyobb részét nyûjtotta
segîtségûl, hanem még âllami szakembereket is rendeikezésre
bocsâtott. Ilyen messzemenô âllami tâmogatâssal alakultak
meg mâr a 20-as években a vàrmegyei âllattenyésztô egyesiile-
tek, és a keriileti, valamint az orszâgos âllattenyésztô szôvet-
ségek, amelyek kiilfôldôn is elismert értékes és eredményes
munkât végeztek. Vilâgviszonylatban is nagy feltûnést keltet-
tek a tehenek tej- és zsirhozama tekintetében elért kimagaslô
eredményeink. Esterhâzy Pâl herceg uradalmânak "Dâma"
nevû magyar tarka tehene napi 70 literes legnagyobb tej-
hozamâval és Dôry Frigyes uradalmânak "Ruca" nevû szim-
mentâli tehene napi 54 literes tejhozamâval és évi tej- és
tejzsir-hozamâval is annak idején vilâgrekordot jelentett.
Ezeknek a szinte csodâlatos teljesitményeknek az ellenôrzésére
a vilâghirû âllattenyésztési tudôs, Hansen berlini professzor
3 hetet tôltôtt Magyarorszâgon és még a hajnali fejéseket is
személyesen ellenôrizte. A nemzetkôzi fôrumoknak szânt je-
lentésében megâllapitotta, hogy a magyarorszâgi tejelési re-
kord-eredmények teljes hitelt érdemelnek.

Az âllattenyésztô szervezetek kôzponti irânyitâsât az Or
szâgos Tôrzskônyvelô Bizottsâg, a nôvénytermelési kisérleti
kôrzetek szervezését és tâmogatâsât pedig a Nôvénytermelési
Hivatal lâtta el.

Még kûlôn ki kell emelni, hogy az Orszâgos Magyar Gaz-
dasâgi Egyesûlet a kormâny sokoldalû tâmogatâsâval az orszâ
gos tenyészâllatvâsârokat ugyancsak a nehéz trianoni idôkben
fejlesztette az Orszâgos Mezôgazdasâgi Kiâllitâsok szinvona-
lâra, amelyek minden év tavaszân a kûlfôld elôtt is bemutat-
tâk a magyar mezôgazdasâg gyorsûtemû fejlôdését és agrâr-
kultûrânk magas fokât.



3.) Szakoktatàs, kisérletugy, âllami mintagazdasâgok

A fokozôdô értékesîtési nehézségek kovetkeztében egyre
nagyobb jelentôséget nyert az okszerû gazdâlkodâs széles kôr-
ben valô megvalosîtâsa és ennek érdekében a mezôgazdasâgi
tudomânyok fejlesztése. Ezért az âllami tevékenység elôterébe
keriilt a szakoktatâsi és kisérletûgyi intézmények szinvonalâ-
nak emelése és a kisgazdâk nagy tômegeinek megfelelô szâmû
kôzépfokû szakiskola felâllitâsa és azokkal kapcsolatban téli
gazdasâgi tanjolyamok rendszeresitése.

Felsôbb fokon a mezôgazdasâgi akadémiâk és az âllat-
orvosi fôiskola mellett, mint ûj létesitmény kapcsolôdott az
agrâr-tudomânyok terjesztésébe a Kozgazdasâgi Egyetem,
amely szintén sok értékes szakembert nevelt a mezôgazdasâgi
igazgatâs szâmâra is.

4.) A tervgazdâlkodds bevezetése

A gabonaârak nagymérvû csôkkenése és a kiilfôldi piaco-
kon jelentkezô eltolôdâsok szûkségessé tették a termelésnek
bizonyos âtâllîtâsât, amit a kormâny minden erôszak alkal-
mazâsa nélkiil, megfelelô drszabdlyozâssal valôsitott meg,
viszonylag igen rôvid idô alatt, mert a râfizetés helyett min-
denki szivesen vâllalta a jôvedelmezôbb termelési âgra valô
âttérést. A hi'meves magyar bûza termelésének kereteit lehe-
tôleg fenn kellett tartani mâr csak azért is, hogy a belsô
ellâtâs rossz fermés esetén is biztositva legyen. A termelési
kôltségeket fedezô bûzaârakat a kormâny ùgy biztositotta,
hogy a bûzakivitelt âllami "intervenciôs" felvâsârlâssal bonyo-
lîtotta le és a belsô piacon felhasznâlt bûza ârâhoz a malmok
ûtjân ârkiegészitést nyûjtott ("Boletta"-rendszer).

A hfzott marhâban és sertésben feltorlôdô nagy tûlterme-
lés enyhitésére a kormâny a tenyészâllatnevelés kereteinek

kibôvitéséhez adott tâmogatâst, fôleg azzal, hogy egyrészt az
âllami tenyészâllat kiosztâsi akciôt annyira fokozta, hogy a
milliârdos beruhâzâs éveiben mâr évenként kôzel 100.000 db

fiatal tenyészâllat (szarvasmarha, sertés, juh) keriilt ilyen



môdon felvâsârlâsra; mâsrészt nagy propagandâval egyengette
a magyar tenyészâllatok kivitelének ûtjait is.

Az âllam részére nagy râfizetéssel jârô bûzakivitelt fokoza-
tosan sikeriilt csôkkenteni az olajos magvak felhasznâlâsâval
es még sokkal hatâsosabban a rtzstermelésnék a Tiszântûlon
valô eredményes lehetôvé tételével, az ehhez szùkséges csatoma-
hâlôzat és ôntôzés kiépitése ûtjân. A rizstermelésnek nagyon
sikeres megoldâsâval ûj korszak nyîlt meg a Tiszântûl életében
és hasznosîtâsra keriiltek azok a vadszikes teriiletek is, ame-
lyek addig alig hoztak valamit, legfeljebb a jnhoknak adtak
tavasszal és ôsszel silâny legelôt.

A tervgazdâlkodâs keretébe tartozott még a baromfi te-
nyésztésnék és kivitelnek nagyarânyû fokozâsa, a gyiimôlcs-
termelés felkarolâsa és ennek érdekében nemes facsemeték

kedvezményes kiosztâsa és a sûlyos fahiâny részbeni pôtlâsâra
elrendelt nagyarânyû âllami fâsitâsi akciô, fôleg a mâsra nem
alkalmas és kopâr terûleteken, elsôsorban a puszta Alfbldôn.

Mivel a belterjes gazdâlkodâsnak egyik legfontosabb té-
nyezôje egyrészt a tehenek tejhozamânak emelése, mâsrészt
a tejnek megfelelô értékesftése, a kormâny âllandôan ellen-
ôrizte a tej ârânak alakulâsât és feltétlenûl biztositani kivânta,
hogy a termelôk megfelelô ârat kapjanak a tejért. Amikor
a tûltermelés jelei itt is mutatkoztak, a Budapestre valo
tejszâllitâst a szerzett jogok alapjân "kontingenshez" kôtôtte,
elônyben részesîtve a kisember tejszôvetkezeteit, tovâbbâ
a termelôi érdekek védelmére felâllitotta a Tejtermelôk Orszâ-
gos Szôvetségét.

Befejezés

Az elôbbiekben arrôl ôhajtottam âttekintô képet nyûjtani,
hogy a magyar gazdâk fôldszeretete és megfeszitett munkdja
miként mûvelt csodât és hogyan tâmadt ûj élet, hogyan épûlt
ûj orszâg, a szomorû trianoni romokon is. A Trianonban sir
szélére taszitott nemzet nem hait meg, hanem feltâmadt.
Sajnos, a hûsvéti ôrôm korai volt. A trianoni kereszt alatt
"megtôretett" magyar nép alig, hogy magâhoz tért, mâris
ûjabb tatârjârâs szakadt az orszâgra és a vôrôs-szovjet mar-



taléka lett. A magyar gazda sajât hazâjâban rabszolga sorba
sûllyedt, vorôs "kolhozokban" szânt és vet elfâsult lélekkel
és az emberi szabadsâg legnagyobb rabtartôja szûretel és arat!
Egyetlen megtépett reményiinkkel csak Istenhez fordulhatunk,
talân ùjbôl megmenti ârva népunket és ezeréves fôldûnket
visszaadja a magyar gazdâknak.

Eszlâry Kdroly dr.:

A DUNAI KÔZLEKEDÉS ÉS TRIANON

A Duna fôldrajzi helyzeténél fogva tbbb âllam teriiletén
folyik keresztiil, amely adottsâg kôvetkeztében azok kôzôtt a
legtermészetesebb kôzlekedési ùtvonalat jelenti.

A rémai idôkben a Dunânak ez a jelentôsége még nem
alakult ki, mert ez a folyam ebben a korban még csak a biro-
dalom hatârât képezte és emiatt nem alkothatott ôsszekbtô
kapcsot Kozép-Eurôpa népei kôzôtt. Igaz ugyan, hogy ez a
limes (hatâr) jellege a népvândorlâs idején — amikor folyâsa
mentén kiilônbôzô âllamok alakultak ki— megsziint, de a kez-
deti kôzépkor autarchikus gazdasâgi rendszere kôvetkeztében
medre mégis csak késôbb vâlt a kereskedelem orszâgûtjâvâ.

A Dunân valô nemzetkôzi forgalom mâr Géza fejedelem
idejében megindulhatott, hiszen ô nemcsak azért vâlasztotta
Esztergomot székhelyéiil, mert annak nehezen megkôzelithetô
sziklâs dombjât a Pilis hegység erdôrengetegei vâlasztottâk el
a tôbbi tôrzs szâllâsaitôl, hanem minden bizonnyal azért is,
mert e castrum Duna-menti fekvése az orszâgot kôzvetlen
érintkezésbe hozta Bajororszâggal. Ez a nyugati kapcsolat
késôbb Szent Istvân idejében egyre bôvûlt és azt az Ârpâd-hâzi
kirâlyok Németorszâggal valô ellenségeskedései csak âtmene-
tileg csôkkentették, illetve sziintették meg. A németek a Dimât
mâr ebben az idôben is olyan kôzlekedési ûtnak tekintették,
amely Magyarorszâg szivébe vezet, mert ôk még egy dunai
flottân szâllitott hadsereggel is megkisérelték az orszâg meg-
hôditâsât, amely azonban Bûvâr Kiind hôsiessége miatt ku-
darcba fulladt.

A Dxmânak, mint kôzlekedési ûtnak jelentôsége késôbb,



a magyar vârosok kialakulâsâval egyre jelentékenyebbé vâlt.
Ezek kôzûl — mint ahogy IV. Béla és Kâroly Robert privilé-
gium levelei is tanûsitjâk —azok a helységek, amelyek a Duna
folyâsa mellett fekiidtek, mâr az ùn. "ârumegâllîtâsi jog"-gal
is rendelkeztek. E jogositvâny lényege abbôl âllott, hogy
a Dunân érkezô hajôk rakomânyât e kivâltsâgos parti vâro-
sokban ki kellett tulajdonosaiknak rakni és azt elsôsorban
az ottani polgâroknak felkinâlni. Ilyen vârosok voltak klilonô-
sen Pozsony, majd késôbb Buda, amelyek gazdagsâgukat nem
kis mértékben kôszônhették e sajâtos privilégiumnak.

Igy a kôzépkor folyamân az volt a helyzet, hogy az Ausztria
felôl érkezô hajôkat az orszâg hatârân — ellentétben az
ugyanonnan, de a szârazfôldi ûton érkezô szekerekkel — nem

âllitottâk meg és azok âruinak elvâmolâsa csak az orszâg bel-
teriiletén vâlt esedékessé. Elvileg ugyanez a helyzet âllott fenn
az orszâgbôl kiilfôldre igyekvô hajôkra vonatkozôlag is, bâr
a magyar export hiânya az ilyen értelmû gyakorlatot alig
hagyhatta kifejlôdni.

A vegyeshâzi kirâlyok idején a dunai nemzetkôzi forgalom
igen jelentékeny lehetett. Erre vall az, hogy Zsigmond idejé-
ben a megâllni nem szândékozô hajôk kikôtésre kényszeritése
céljâbôl Budârôl egy széles vaslânccal zârtâk el a Duna med-
rét, amelynek mâsik vége a pesti belvârosi templomtôl nem
niessze fekvô "rondellâban" volt megerôsitve.

Ugyancsak a dunai hajôzâs fejlettségére vall, hogy Nândor-
fehérvâr ostromânâl a vâr a tôrôk sok szâz bârkâjânak blokâd-
ja alatt âllott, amelyet Hunyadi Jdnos sajkâsainak csak nehe-
zen sikeriilt âttôrni. Végiil, hogy a dunai hajôzâs fejlettségére
raég egy tôrténelmi példât hozzunk fel, a mohâcsi csata elôtt
a magyar tûzérséget dunai naszâdokon szâllitottâk a csata
szinhelyére, amelyet azonban még kirakni is alig lehetett és
igy az âgyùk a naszâdokkal egyiitt kerultek tôrôk kézre.

A tôrôk hôdoltsâg idejében a Duna folyâsa két egymâstôl
szinte hermetikusan elzârt zônâra, a njmgatira és a keletire
oszlott, amelyek kôzôtt kapcsolat egyâltalân nem âllhatott
fenn. Ezt a hiânyossâgot alig enyhitette az, hogy a német és
a tôrôk, a maga teriiletén, a Dunât szintén felhasznâlta for-
galma lebonyolitâsâra.



A tôrokôk kiûzetése utân ez a helyzet azonnal nem vâlto-
zott meg, mert csupân az tôrtént, hogy a nyugati zona hatâra
Pozsony vidékérôl Belgrâd kôrzetére tolodott ât.

A 18. szâzadban azonban az éles vâlasztôfai a két Duna-
szakasz kdzôtt sok tekintetben ledôlt, mert a hajôforgalom
nyugatrôl és keletrôl egyarânt megindult. A kozlekedési lehe-
tôségek kôvetkeztében azonban a nyugati hajôk kedvezôbb
helyzetben voltak, mint a keletiek, mert az elôbbiek — a régi
kôzépkori ûzus szerint — tovâbbra is szabadon johettek be
az orszâgba, viszont a keletiek, a hatârvidékeken létesitett
vesztegzârak miatt, sokszor hônapokig kénytelenek voltak vâ-
rakozni. Vâltozâst jelentett még a régi idôkkel szemben
az is, hogy az ârumegâllitô jog lassan idéjét mûlt intézméimyé
vâlt. Helyébe a modemebb belsô vtzi vâmok alakultak ki.
Mivel ebben az idôben a Habsburg uralkodôk politikâja irâ-
nyitotta a dolgokat, a nemesi adômentességbôl eredô pénziigyi
kiesések pôtlâsânak ûriigye alatt bevezették azt a rendszert,
amelynél fogva csak a magyar export keriilt megvâmolâsra,
viszont az idegen import megadôztatâsa egyâltalân nem tôr
tént meg. Tekintettel arra, hogy a magyar pénziigyeket ebben
az idôben egy Bécstôl fiiggô dikaszterium, a magyar kamara
intézte, ezen politika elvi elgondolâsai bizony a gyakorlatban
is érvényesûltek.

A 19. szâzad folyamân azonban ez az egyoldalû helyzet
lassan megvâltozott és mind osztrâk, mind magyar részrôl
âllitottak fel beviteh és kiviteli vâmokat. Ez a rendszer eleinte

ugyan az osztrâk és nem a magyar érdekeket szolgâlta, de
a fennâllô egyenetlenségek lassan megszûntek és az emlitett
két fél vâmjai nagyjâbôl paritâsos alapon âllottak egymâssal
szemben.

A megindulô gôzhajôzâs a Dunânak, mint kozlekedési ût-
nak, jelentôségét még inkâbb megnôvelte. Eddig a hajôkat
lefelé ûsztattâk és felfelé vontattâk, most azonban ezt a lassû
és nehézkes forgalmat a gôzhajôk teljesen kiszoritottâk. Elein
te az osztrâk Dimagôzhajôzâsi Târsasâg hajôi csaknem egyed-
uralmi helyzetben voltak, de késôbb a Magyar Folyam- és
Tengerhajôzâsi Rt., valamint a Bajor Lloyd hajôi szintén igen
szép forgalmat bonyohtottak le. E mellett a hârom nagy târ-



sasâg mellett a tôbbi bel- és kiilfôldi hajôzâsi vâllalat hajôi
ekkor még nem jâtszottak nagyobb szerepet.

A kialakult helyzet kôvetkeztében a Duna ezidôben még
nem volt internacionâlis jellegû folyam. Vîze annak az orszâg-
nak teriiletét képezte, amelyen âtfolyt és a szuverenitâs elvé-
bôl folyôan minden dunai âllam ûgy szabhatta meg az azon
valô kozlekedést, ahogy akarta. Mindazonâltal az sem tagad-
hatô, hogy a Duna internacionâlis folyammâ tevésére valô
tôrekvések elsô nyomai mâr a 19. szâzad elejétôl kezdve meg-
talâlhatôk.

Az 1814. mâjus 30-i pârizsi béke a szabad hajôzâs elvét
még csak a Rajnâra tette kotelezôvé, de a bécsi kongresszus
1815. jùnius 9-én kelt zârôkônyvének 108—116 artikulusai
mâr elrendelték a fennâllô jogszabâlyoknak "mâs folyamokra"
valô alkalmazâsât azzal a hozzâfûzéssel, hogy a részleteket
majd az érdekelt âllamok kôzôtt kôtendô szerzôdések âllapit-
jâk meg.

Ezt kôvetôleg az 1856-i pârizsi békeszerzôdés volt az, amety
a szabad hajôzâs elvét a Dunâra és annak torkolataira ki-
mondta. A hozott hatârozatok ellenôrzésére ez a szerzôdés

két szervet, mégpedig az Eurôpai Bizottsâgot és az Allandô
Parti Bizottsâgot âllitotta fel. Az Eurôpai Bizottsâg a szerzô-
dést alâirô hatalmaknak — tehât Ausztria—Magyarorszâgnak,
Franciaorszâgnak, Nagy-Britanniânak, Oroszorszâgnak, Porosz-
orszâgnak, Szardmiânak és Tôrôkorszâgnak, illetve az 1871-i
berlini béke ôta az ûjonnan létesitett Româniânak — egy-egy
képviselôjébôl âllott és feladata volt két éven beliil végre-
hajtani azokat a munkâlatokat, amelyek Iszaktsâtôl lefelé a
Duna-torkolatokban a hajôzâs akadâlyozâsânak elhâritâsât cé-
loztâk. Az Allandô Parti Bizottsâgot Ausztria—Magyarorszâg,
Bajororszâg, Tôrôkorszâg és Wiirttemberg egy-egy képviselôje
tette ki és hatâskôrébe tartozott a hajôzâsi és folyamrendôri
szabâlyok kidolgozâsa, a sziikséges szabâlyozâsi munkâlatok
elrendelése, és a Duna-torkolatnak és a Fekete-tenger kapcso-
latos részeinek felûgyelete.

A Duna nemzetkôzivé vâlâsânak elôfutârja volt az 1865-ben
létrejôtt galaci egyezmény is, amely semlegesnek nyiivânitotta
az Eurôpai Dunabizottsâg ôsszes intézményeit, valamint azok-



nak mûszaki személyzetét. Ez azt jelentette, hogy az emlitet-
teket kivették a parti âllamok felségjoga alôl (teriileten kivii-
liség) s hâborù esetén mentesitették a hadmûveletektôl (sért-
hetetlenség).

Ezt kovetôleg az 1878-ban Berlinben alâirt szerzôdés a
Duna-torkolatok semlegességét a Vaskapûig, vagyis a magyar
hatârig terjesztette kl. A hozott rendelkezések értelmében az
emlitett folyôszakasz mentén a vârakat és erôdi'tményeket le
kellett rombolni, és azon a szakaszon a folyamrendôrségi és
vâmszolgâlatra rendait kônnyû naszâdok kivételével — hadi-
hajok nem jârhattak.

Mindezek az intézkedések azonban a Dunânak nemzet-

kozivé tételét alig vitték elôre, hiszen az Eurôpai Dunabizott-
sâg mûkôdése ezutân is csupân a "tengeri Dunâra", vagyis
a folyamnak deltajâtôl Galacig terjedô szakaszâra korlâtozô-
dott, viszont a "folyami Duna", vagyis a folyamnak tobbi
része tovâbbra is az egyes âllamok szuverenitâsa alatt âllott.

Ezt a szuverenitâst Ausztria—Magyarorszâgot illetôleg a
berlini szerzôdés 57. artikilusa is kifejezésre juttatta, mert
a Vaskapunâl lévô zâtonyok és akadâlyok megsziintetésére
sziikséges mimkâlatok elvégzését a Monarchiàra hâritotta, fel-
hatalmazva azt egyszersmind arra is, hogy a munkâlatok fede-
zésére sziikséges dijakat beszedhesse. Ez a jogszabâly aztân
ûgy keriilt végrehajtâsra, hogy egy Ausztria és Magyarorszâg
kozôtt létrejôtt szerzôdés — amelyet az 1886: 26. te. cikkelye-
zett be — az elrendeltek megvalôsitâsât Magyarorszâgra
bizta. Minthogy az emlitett munkâk elvégzésére beszedett dijak
nem voltak elegendôk, az 1888:26. te. 9,000.000, az 1892: 32. te.
tovàbbi 1,500,000, az 1895:16. te. pedig ûjabb 8,125.000 forintot
biztositott erre a eélra. A magyar âllam ekkora pénziigyi erô-
feszitése mellett a munkâlatok el is készultek, és a hajôzha-
tôvâ lett Vaskaput 1896-ban a millenâris ûnnepségekkel kap-
csolatban ât is adtâk a kôzforgalomnak.

A Duna feletti szuverenitâs kôvetkeztében — fôként az

elôbbiekben emlitett kôltségek miatt — elvileg egyâltalân nem
volt lehetetlen, hogy Magyarorszâg a teriiletére esô Duna-
szakaszon az olyan idegen âllam hajôit, amelyek a megâllapi-
tott folyamkarbantartâsi dijakat rôttâk le, kitiltsa. Erre azon-



ban a gyakorlatban — fôként az emlitett dijak szândékos ala-
csonyan tartâsa miatt — nem keriilt sor, îgy Magyarorszâgon
éppen ûgy, mint a tôbbi dunai âllamban, a Duna felett a szu-
verenitâs csak kûlsôleg jutott kifejezésre abban, hogy a hajôk
mindenkor annak a teriiletnek a zâszlôjât voltak kotelesek
kitûzni, amelyen âthaladtak. A hatârokat âtlépô hajôkat
a hatârokon tovâbbra sem âllitottâk meg, hanem e tekintet-
ben ezentûl is az volt a szokâs, hogy az elvâmolâs a bel-
teriileten tôrtént olyan môdon, hogy a beviteli vâmokat a ki-
rakôdôhetyeken, a kivitelieket pedig a berakôdâsi helyeken
rottâk ki és szedték be. A Duna mentén az egyes hajôtârsa-
sâgoknak kulôn-kiilôn kikôtôhelyei voltak, és nagyobb vârosok-
ban a rakpart egy részét is az ô hasznâlatukra adtâk. Persze
mindkét esetben az illetô vârosnak, vagy kôzségnek megfelelô
ôsszeget kellett fizetniiik azok âtengedéséért.

Ez a rendszer fôként a német, az osztrâk és a magyar
Duna-zônâkban âllott fenn. A szerb, a roman és a bolgâr
Duna-szakaszokon a terûleti szuverénitâsnak elôbbiekben vâ-
zolt rendje viszont sok tekintetben tôrést szenvedett azon
adottsâg kôvetkeztében, hogy ezekben az orszâgokban a Duna
nem volt "belviz", hanem csak "hatârfolyâ", amelynek egyik
oldalân az egyik, a mâsik oldalân a mâsik orszâg fekûdt.

Az egyes dunai orszâgoknak a Duna feletti szuverenitâsa
az elsô vilâghâborû utân sziint meg. Az ûjonnan létesftett,
illetve teriiletiikben megnagyobbitott âllamokat létiikben tâ-
madta volna meg, ha mondjuk Magyarorszâg a maga Duna-
szakasza felett a szuverenitâs jogâval él és terûletén — az ât-
menô forgalmat megakasztva — nem enged dt minden hajôt.
Hiszen az ilyeii tilalommal a jugoszlâv, roman és bolgâr ter-
mékeket csak szârazfôldi ùton lehetett volna Eurôpa szi'vébe
szâllitani, amelynek kôltséges volta kôvetkeztében ezek az
âllamok a magyar terményekkel egyâltalân nem tudtak volna
versenyképesek lenni.

Hogy ez meg ne tôrténhessék, a Pârizs-kôrnyéki békék
és fôként a trianoni békeparancs 275—291. cikkelyeiben egész
sor olyan rendelkezést hoztak, amelyek a Duna eddigi rendjét
teljesen megvâltoztattâk. E jogszabâlyok kôziil a 289. kimond-
ta az 1878-i berlini szerzôdés érvénytelenségét, a 276. és



a 278—282. megalkotta a folyam ideiglenes igazgatâsâra vonat-
kozô "ideiglenes" szabâiyokat, véglil a 288. Magyarorszâgot
clore és lâthatatlanban kôtelezte a szovetséges és târsult hatal-
mak âltal késôbb hozandô végleges dunai rendezések el-
ismeresere.

A "végleges" szabâlyzat megalkotâsâra egybehlvott érte-
kezleten Belgium, Franciaorszâg, Nagy-Britannia, Gorogorszâg,
Olaszorszâg, Remania, Jugoszlâvia és Csehszlovâkia képviselôi
vettek részt. Jelen voltak ugyan Németorszâg, Ausztria, Bul-
gària és Magyarorszâg képviselôi is, de ezek — bâr a tanâcs-
kozâsok sorân felszôlalhattak — a szabâlyzat megalkotdsândl
nem szavazhattak.

Igy jott létre a Dimâra vonatkozô "végleges" szabâlyzat,
amelyet Magyarorszâg — "vâllalt" kôtelezettsége értelmében —
az 1923:14 tc.-ben iktatott tôrvénybe.

E szerint a jogszabâly szerint a Duna "nemzatkôzi fo-
lyammd" lett, vagyis egész hajôzhatô vizfolyâsân — tehât
Ulm és a Fekete-tenger kôzôtt — minden nemzet hajôja
szâmâra megnyilt. Ugyancsak nemzetkôzi folyam lett a Mor-
va (!) és a Thaya (!) egy része, a Drdva Barcstôl, a Tisza
a Szamos torkolatdtôl és a Marcs Aradtôl kezdve.

A hozott rendelkezések szerint a "tengeri Duna" felett
Franciaorszâg, Nagy-Britannia, Olaszorszâg és România kép-
viselôibôl âllô Eurôpai Dunabizottsâg, a "folyami Duna" felett
pedig a Nemzetkôzi Dunabizottsâg ûgyelt fel arra, hogy a béke-
szerzôdések rendelkezéseit betartsâk.

E helyzet kovetkeztében egy dunai âllam, még az abban
legjobban érdekelt Magyarorszâg sem tilthatta meg, hogy
mâs âllamok hajôi Dunâjât ne hasznâlhassâk. E rendszer
— azonkiviil, hogy magyar teriileten az idegen hajôk a teriileti
szuverenitâs megsértésével kôzlekedtek — még azzal a hât-
rânnyal is jârt, hogy bâr a folyamkarbantartâs a maga teriile-
tén tovâbbra is kizârôlag Magyarorszâgot terhelte, ez az addigi
dîjak osszegeitôl elesett. Igaz ugyan, hogy a vâmolâs joga
— feltéve, hogy az idegen hajôk kûlfôldi ârucikkeiket kirak-
tâk, vagy belfôldi ârucikkekkel rakodtak meg — tovâbbra is
megmaradt, és hogy a hajôâllomâsok engedélyezéséért, vala-
mint a rakpartok âtengedéséért bizonyos ôsszegeket ezentûl is



ki kellett fizetni, de az ûj helyzet Magyarorszâgot mégis a leg-
siilyosabban érintette.

Az elmaradt jovedelmek pôtlâsâra vezette be a magyar
kormâny a "folyami és tengerjârô hajôzâst", amelynek kovet-
keztében az erre a célra épitett speciâlis hajék a Dunât el-
hagyva a kozeli kelettel tartottâk fenn a forgalmat. Ezekkel
a hajôkkal szemben azonban az internacionâlis megoldâst
nem tartottâk meg ôszintén, mert azok — ha a Duna deltdjdn
âthaladtak — az Eurôpai Dunabizottsdgnak, helyesebben a ro-
mdn dllamnak fizettek, aminek kdvetkeztében e téren a romdn
folyami szuverénitds — burkoltan ugyan, de mégis fenndllott.

Ugyancsak a dunai hajôzâsbol eredô bevételek emelését
szolgâlta a csepeli szabad kikôtô megteremtése is. Ennek léte-
sitésével a magyar âllam mintegy kikôtésre csâbitotta az ide-
gen hajôkat azzal a kedvezménnyel, hogy abban raktârakat lé-
tesîtett, ahol az ârûkat vâmmentesen, de helypénz fizetése el-
lenében lehetett raktârozni. Minthogy ebben a kikôtôben a
hajôgépezeti hibâk kijavitâsâra, szénvételre és a telelésre is le-
hetôség kinâlkozott: az Idegen hajôk ezt a helyet szivesen ke-
resték fel.

A Duna felett a teriileti szuverénîtâs megsziintetése s a
Dunânak nemzetkozi folyamként valô kezelése kimondottan a
német, az osztrdk és a magyar érdekek hdtrdnydra és a ju-
goszldv, romdn és bolgdr érdekek elônyére tôrtént. Hiszen az
elôbbi âllamok keletre irânyulô exportja jôval kisebb volt,
mint az utôbbiak nyugatra irânyulô bevitele. Ez a helyzet ta-
lân csak Csehszlovâkia részére adott semleges eredményt,
mert részére az elôbb emlitett elônyôk és hâtrânyok csaknem
kiegyenlitddtek. E rendszer miatt ezek kôzôtt az âllamok kô-
zôtt, kôzponti helyzeténél fogva, Magyarorszâg volt a leghât-
nyosabb helyzetben és azt még az ûj vâmok kiszabâsâval sem
lehetett megjavitani. Ezeket csaknem mindig a tôbbi âl
lamok egymâs kôzôtt kôtôtt szerzôdései alakltottâk ki és ezek
kel ellentétben a magyar vâmokat — mâr csak az esetleges
reprezentâlâs miatt sem — lehetett nôvelni. De ha még ezt
meg is lehetett volna csinâlni, akkor sem jelenthetett volna az
jelentékeny eredményt, hiszen ebben az esetben az idegen ha
jôk Magyarorszâgon méginkâbb megâllâs nélkiil haladtak vol-



na ât. A Dunânak nemzetkôzi folyôvâ valô minôsîtése kôvetkez-
tében Magyarorszâg orra elôtt zajlott le egy olyan forgalom,
amelyet megakadâlyozni nem tudott és amely részére nem-
csak hogy semmi elônnyel nem jârt, hanem rânézve egyenesen
hâtrânyos volt, mert lehetôvé tette kiilkereskedelmének megbé-
mtâsât, ârûinak lekonkurrâlâsât.

A mâsodik vilâghâborû utân — éppûgy, mint a torok hô-
doltsâg alatti idôkben — a Duna ismét nyugati és keleti zô-
nâra oszlik. A régi és az ùj âllapot kôzôtt csupân az a kûlonb-
ség, hogy a két zona hatâra most még nyugatabbra: a Morva
torkolatâig tolôdott ât. A két korszak kôzôtt azonban most is
vannak hasonlô vonâsok, igy példâul az, hogy forgalom a két
zona kôzôtt alig van. Az ùj hatâr a nyugati rész lehetôségeit
ûjra nagyon megnyirbâlta, viszont a keleti rész az ùj viszonyok
kôzôtt is megmaradt. A Szovjetuniô égisze alatt tartott ùjabb
dunai konferenciâk a Dunânak "nemzetkôzi jellegét" tovâbb-
ra is meghagytâk, ami âltal ùgy tûnik fel, mintha a helyzet e
tekintetben nem rosszabbodott volna. Ez azonban csak lâtszat,

mert Magyarorszâg ma — a tôbbi dunai âllammal egyiitt —
még attôl a lehetôségtôl is elesett, hogy terményeit nyugaton
bocsâthassa âruba. E tekintetben kevés vigaszt jelent az, hogy
most — egészen kivételesen — Magyarorszâg helyzete éppoly
kedvezôtlen, mint a tôbbi dunai âllamé.

Ebben az esetben, ha egyszer az orosz befolyâs és iga a
Duna vôlgyében megszûnik, és ha ûjra nem trjâk kotelezôleg
elô magyargyûlôlô ûjabb ellenséges hatalmak (mint példâul az
USA, Anglia és Franciaorszâg), hogy a Dunât nemzetkôzinek
kell tekinteni, akkor Magyarorszâg a folyam feletti szuveréni-
tâsa visszaszerzésével igen nehéz helyzetbe hozhatja a tobbi
dunai âllamot.

Nagyon kônnyen bekôvetkezhetik ugyanis az, hogy a fel-
szabadult Magyarorszâg fôldrajzi adottsâgânak kedvezô voltât,
centrâlis fekvését, egyszôval kôzépeurôpai kulcshelyzetét ki-
hasznâlja és a Duna interkontinentâlis voltânak ûjbôli elisme-
rését a maga hasznâra, talân éppen a DUNAI KONFEDERA-
CIÔ megvalôsitâsa érdekében érvényesiti.



KIEGESZiTÉSEK A TRIANONBAN ELCSATOLT

MAGYAR TERULETEK KÉRDÉSEIHEZ

Pazuhânics-Pâncélos Mihâly:

A RUSZINSÂG EREDETE ÉS ÉLETE 1918-IG

A mszin nép magva a 14. szâzad végén telepiilt be Magyar-
orszâg északkeleti részébe, a mai Kârpâtajâra. Eredetileg
a Szentpétervârtôl kb. 200 kilométerre déire elteriilô Ilmen-tô
mellékén élt, mely teriilet akkor a Litvân Hercegséghez tarto-
zott. A népet "rMss"-nak nevezték — latinul tbbbes szâmban
"rutheni" —, ami ôslitvân nyelven tutajost jelent. A vizi élet
emlékei, a tutajozâs hagyomânya a nép kbzott egészen a leg-
ûjabb idôkig fennmaradt.

A ruszin élet Magyarorszâgon Koriatovics Tôdov nevével
kezdôdik. Ezt a podôliai fejedelmet, amiért fiiggetlenségre
torekedett, unokabâtyja, Vitold litvân nagyherceg elfogatta és
tômlocbe vettette (1395). Koriatovics fogsâgâbôl valô kiszaba-
dulâsa utân 1397-ben Magyarorszâgra menekiilt. Zsigmond
magyar kirâly befogadta és Munkâcs vârât, valamint kôrnyékét
adomânyozta neki s népének, mely Podôliâbôl kôvette.

A ruszin nép ôshazâjâbôl, az Ilmen-tô mellékérôl a késôbbi
szâzadok folyamân is kivâltak egyes csoportok, s dél felé
hûzôdva eiôszôr az akkori lengyel Galiciâban telepedtek meg,
majd a lengyelek iildôzése miatt tovâbb menekiiltek, ât a Kâr-
pâtokon, Magyarorszâgra, aboi csatlakoztak a mâr ott élô
ruszinsâghoz. Igy alakult ki a Poprâdtôl a Tisza felsô folydsa
mentéig hùzôdô mai ruszin telepiiléstertilet. A ruszin nép s a
mâr ott élô magyarsâg kôzôtt a legteljesebb egyetértés alakult
ki, s a ruszin nép teljes sorskôzôsséget vâllalt a magyarsâggal.
Igy a magyarsâg oldalân talâljuk a nemzeti szabadsâgharcok-
ban, kiilônôsen II. Ràkôczi Ferenc felkelésekor, amiért a "gens



fidelissima" elnevezést érdemelte ki. Amikor 1848-ban Bées
intrikâja nyomân Magyarorszâg egyes nemzetiségei a magyar-
sâg ellen fordultak, a ruszin nép kôrében nem talâlt vissz-
hangra a magyarellenes izgatâs; hûségében akkor sem rendiilt
meg, amikor a Kârpâtokat âtlépték az orosz csapatok, hogy
a csâszârral szôvetségben leverjék a magyar szabadsâgharcot.

Természetesen a 19. szâzad nacionalista ébredése a ruszi-
noknâl is bekôvetkezett, de megmaradt kultùrâlis téren.
A ruszin kultûmacionalizmusnak legfôbb képviselôje Alexan-
der Duhnovits, a ruszin himnusz szerzôje. ô irta 1853-ban az
elsô ruszin nyelvtant. Kéziratât Budâra kiildte Rakovszky Jd-
nosnak, hogy az Egyetemi Nyomdâban nyomassa ki. Rakovszky
azonban a kéziratot odaadta az ûrômi orosz papnak, Vajt-
kovszki-nak., aki ônkényesen âtdolgozta azt, s orosz nyelvtant
csinâlt belôle. Ez a magyarâzata annak, hogy a kibontakozô
ruszin irodalom nyelve az oroszhoz âllt kozelebb.

A ruszin nép kultùrâlis életében nagy szerepet jâtszott
a ruszin nyelvû gôrôgkatolikus egyhâz. A ruszin egyhâz uniôja
1649-ben kôvetkezett be, s 1660-ban a munkdcsi gdrôgkatolikus
pûspôkség megszervezésével vâlt véglegessé. Eredetileg az egri
érsekség alâ volt rendelve, majd 1771-ben Mdria Terézia. kôz-
vetleniil az esztergomi hercegprîmâs alâ rendelte. Mâria Teré-
ziânak ez az intézkedése a legteljesebb fiiggetlenséget biztosî-
totta a munkâcsi gdrôgkatolikus piispdkségnek, amely szék-
helyét idôkdzben Ungvârra helyezte ât, s annak idején a ruszin-
lakta teriiletek egészét magâba foglalta; 823 tisztân ruszin és
499 vegyes lakossâgù kôzséget, 858 plébâniâval és 690 pappal.
A gôrôgkatolikus egyhâz lehetôvé tette a ruszin nyelv és kul-
tûra fenntartâsât, s a gôrôgkatolikus papsâgnak legôszintébb
magyarbarât magatartâsa eleve kizârta, hogy kiilsô, idegen
hatalmi befolyâsok érvényesiiljenek a ruszin nép szellemi irâ-
nyitâsâban.

Hogyan keriilt Kdrpdtalja Csehszlovdkidhoz?

A câri orosz imperializmusnak az a tôrekvése, hogy Kârpât-
alja teriiletét s rajta keresztul az egész Duna-medencét bir-



tokba vegye, 1914—15- telének katonai kudarca, majd az
1917-es forradalom kovetkeztében meghiûsult. Egy éwel ké-
sôbb, 1918 ôszén Kârpâtalja terûletére vâratlanul ûj igénylô
jelentkezett, a Masaryk és Benes propagandâja eredményeként
éppen ekkor megsziiletô Csehszlovâkia.

Masaryk, hogy legalâbb formâlisan eleget tehessen Wilson
népi onrendelkezési elvének, Smith amerikai szenâtor, a Géné
ral Motors igazgatôja kôzvetftésével megismerkedett Grigorij
(Gyorgy) Zsatkovics kârpâtaljai szûletésû iïgyvéddel, a Général
Motors alkalmazottjâval. Masaryknak sikeriilt Zsatkovicsot râ-
vennie arra, hogy mint Kârpâtalja teriiletérôl bevândorolt, de
mâr amerikai âllampolgâr, szervezzen ruténekbôl egy Rutén
Nemzeti Tanâcsot, s e tanâcs nevében, mintegy a rutén nép
képviseletében, természetesen annak megkérdezése nélkûl, kos-
son vele, illetve a megalapitandô Csehszlovâkiâval szerzôdést
Kârpâtalja teriiletének Csehszlovâkiâval valô egyesitése céljâ-
bôl. Ennek fejében eleve felajânlotta Zsatkovicsnak Kârpât
alja kormânyzôi âllâsât.

1918 oktôberében Zsatkovics formâlisan meg is cdakitotta
az Amerikai Rutének Nemzeti Tanâcsât (National Council of
the American Ruthenes), s oktôber 26-ân alâirta a Philadelphiai
Egyezményt, melynek értelmében Masaryk kôtelezettséget vâl-
lalt arra nézve, hogy a kârpâtaljai ruténség dnkormânyzatot
kap, ha Csehszlovâkiâval egyesiil, s Csehszlovâkiân beliil ez on-
kormânyzati teriilet hatârait ûgy vonjâk meg, hogy azok
a rutén nép kivânsâgait teljes egészében kielégitsék.

E megâllapodâs alapjân november 12-én Scrantonban
(USA) az Amerikai Ruténok Nemzeti Tanâcsa hatârozatilag
kimondta a rutén teriiletek egyesûlését Csehszlovâkiâval, azzal
a feltétellel, hogy a rutén autonôm âllam magâban fogja fog-
lalni a részben mâr elszlovâkosodott nyugati teriileteket is.
Természetesen Kârpâtalja rutén népének Masaryk és Zsatko
vics tevékenységérôl fogalma sem volt.

1918. november 8-ân ugyan Lubovnân, Kârpâtalja nyugati
zônâjâban alakult egy Rutén Nemzeti Tanâcs, mely az onrendel
kezési jog alapjân szakitani kivânt Magyarorszâggal, de mâr
mâsnap Ungvârt ûjabb Nemzeti Tanâcs alakult, amely meg-
bélyegzett minden szeparatista tôrekvést, s lényegében oly on-
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konnânyzatot kért Magyarorszàg keretén beliil a rutének szâ-
mâra, mint amilyent Horvât-Szlavonorszâg élvezett. 1918. de-
cember 24-én az akkori magyar kormâny ki is bocsâtotta az
1918. évi X. néptôrvényt, mely Kârpâtalja ônkormânyzatât
a legteljesebb mértékben biztositotta.

A rutén onkormânyzat vezetôi kôvetkezetesen kitartottak
Magyarorszàg mellett. 1919. januâr 13-ân azonban a csehek
megszâlltâk Ungvârt, s Munkâcs felé nyomulva érintkezésbe
keriiltek a roman csapatokkal, melyek kelet felôl vették bir-
tokba Kârpâtalja teriiletét. Kârpâtalja teljes katonai megszâl-
lâsâval megnyilt a lehetôség a cseh tervek erôszakos keresztiil-
vitelére. A végrehajtâs dicsôsége a cseh légiôt vezénylô Paris
francia tâbornok nevéhez fûzôdik, aki 1919 végén kapta a tâv-
irati utasitâst Clémenceau francia miniszterelnoktôl: "Kârpât-
aljât azonnal Csehszlovâkiâhoz csatolni."

Paris tâbornok Clémenceau tâviratânak birtokâban magâhoz
rendelte Kaminszky volt ungvâri ûgyvédet, akinek tanâcsâra
kijelôlték azt a 120 kârpâtaljait, akikbôl Paris tâbornok uta-
sitâsâra meg kellett alakitani az ûj, most mâr a csehekkel
egjôxttmûkbdô Nemzeti Tanâcsot. A Tanâcs ilymôdon kijelolt
tagjait Paris tâbornok utasitâsâra 1919. mâjus 4-én reggelre
karhatalmilag elôâllitottâk az ungvâri gimnâzium tornatermé-
ben, ahol Paris tâbornok (ismét karhatalmat véve igénybe)
alâiratta veliik az "ônkéntes" csatlakozâst kimondô iveket.

A csehek visszaélései

A csehszlovâk kormâny 1920. âprilis 26-ân Zsatkovics Gri-
gort, érdemei elismeréséûl kinevezte Podkarpadskd Rtiss kor-
mânyzôjâvâ. Zsatkovics azonban ekkor mâr vilâgosan lâtta,
hogy mi a csehek igazi szândéka. Kisérletet tett ugyan arra,
hogy a cseh kormânyt a vele kôtôtt és a békeszerzôdésben
vâllalt kotelezettségének betartâsâra birja, miutân azonban
ezirânyû tôrekvése kudarcot vallott, 1921. mârcius 13-ân tiszt-
ségérôl lemondott, amit Prâga ugyanazon év mâjus 16-ân el is
fogadott. Zsatkovics csalôdottan visszatért az Egyesiilt Alla-
mokba. Mivel ûgy érezte, sûlyos felelôsség terheli a ruszin nép
sorsânak e kedvezôtlen fordulatâért, Amerikâba valô vissza-



térése utân ônigazolâsképpen megirta jelentését, s abban az
amerikai ruszin kôzvélemény elé târta meddô fâradozâsait
a ruszin ônkormânyzat biztositâsa érdekében.

Az amerikai ruténség igen felhâborodott a jelentés tartal-
mân és az 1922. november 26-ân Pittsburghben tartott kong-
resszuson ezerotszâz kikûiddtt részvételével megalakitottâk a
Ruszin Nemzetvédelmi Tanâcsot (Rusin Council of National
Defense) az amerikai ruténség egyedûli képviseletére és a hazai
ruténség jogainak kivivâsâra. 1923-ban emiékirattal fordultak
a csehszlovâk kormânyhoz. Kozbelépésûket a csehszlovâk kor-
mâny azzal utasitotta el, hogy Kârpâtalja dnkormânyzata Cseh-
szlovâkia belugye, s Amerika âllampolgârainak nincs joguk
Csehszlovâkia belûgyeibe beavatkozniok, holott 1918-ban Masa-
ryk és a cseh megbizottak éppen az ellenkezô véleményen
voltak.

1928 szeptemberében a Ruszin Nemzetvédelmi Tanâcs mâr
nem elégedett meg a csehszlovâk kormânyhoz intézett tiltako-
zâssal és ôvâssal, hanem kôzvetlenûl a saintgermaini béke-
szerzôdést alâirô hatalmakhoz fordult és felhîvta figyelmûket
a csehszlovâk kormânyzat magatartâsâra. 1928. augusztus 21-én
Kurtydk Andràs a Népszôvetséghez intézett beadvânyâban ki-
fejtette, hogy a csehek nemcsak az adott szô szentségét, de a
saintgermaini szerzôdés 10. pontjât és az alkotmâny erre vonat-
kozô rendelkezéseit is megszegték. A rutén népet teriiletileg
ketté szakitottâk. Az Ung folyôtôl nyugatra lakô, mintegy
200.000 fônyi ruténséget a szlovâk sovinizmusnak szolgâltattâk
ki. A tisztviselôk 80—90 szâzaléka cseh, akik egy szôt sem tud-
nak ruszinul. 40.000 fôbôl âllé cseh hivatalnok, csendôrség és
rendôrség szâllta meg Kârpâtaljât, hogy minden megmozdulâst
csirâjâban elfojtson. A szétosztott 260.115 hold fôldbôl az ôs-
lakossâg csak 19.000 holdat kapott. A szinmagyar Bâtyuban
pl. tôbbszâz hold foldet juttattak a cseh telepeseknek, mig az
ôslakossâg csak két holdat kapott, — temetô céljâra.

A cseh kormânyzat âltal messzemenôen tâmogatott pravo-
szlâvizâlâs eredménye a ruszinsâg vallâsi téren bekôvetkezett
kettévâlâsa lett. Amig 1910-ben Kârpâtalja teriiletén 386.812
gôrogkatolikus mellett csak 577 pravoszlâv élt, addig 1930-ban
a gôrogkatolikusok szâma 359.166 fore csôkkent, viszont a



pravoszlâvoké 112.034-re emelkedett. A cseh kultùrpolitika
jôvoltâbôl Kelet tehât vallâsi téren mâr a harmincas években
âtlépte a Kârpâtok vonalât.

Amig a csehek 1920—^21-ben 4 ôvodâval, 22 elemi iskolâval
és 1 polgâri iskolâval rendelkeztek Kârpâtaljân, 1931—32-ben
a cseh tannyelvû iskolâk szâma l'gy alakult: 43 ôvoda, 158 elemi
iskola, 14 polgâri iskola, valamint 3 gimnâziumi és 1 tanitô-
képzôi pârhuzamos cseh tagozat.
Bâr a cseh telepesek Kârpâtalja lakossâgânak alig 5 szâzalékât
alkottâk, jôval tobb iskolâval rendelkeztek, mint a magyarok,
vagy maguk a rutének. 1931—32-ben példâul minden 212 cseh
lakosra jutott egy cseh tannyeMi elemi iskola, ugyanakkor csak
998 ruténra jutott egy-egy sajât anyanyelvû elemi iskola.
Ugyanebben az évben a polgâri iskolâkban 61 cseh tannyelvû
osztâly âllott a 448 cseh anyanyelvû tanulô rendelkezésére.

Rablôgazdâlkodâs

A csehek gazdasâgpolitikâjât Kârpâtaljân a legteljesebb
rablôgazdâlkodâs jellemezte. A teriilet legnagyobb természeti
kincsének, a Kârpâtok erdôségének kitermelése a francia tôke-
érdekeltségû Latoricânak adott negyven évre szôlô engedélyt
a kârtérités nélkûl kisajâtitott, s âllami kezelésbe vett egykori
Schônborn—Buchheim erdôbirtok bérbeadâsâval. Természete-

sen a Latorica csak irtotta az erdôt, de nem gondoskodott
a kiirtott teruletek edôsitésérôl. Igy a Kârpâtok letarolt hegy-
oldalait a teljes elkarsztosodâs veszélye fenyegette. A Szovjet-
uniô jelenleg ugyanezt a gazdasâgpolitikât folytatja.

Kârpâtalja 1,265.301 hektâr kiterjedésû teriiletébôl csupân
220.203 hektâr a szântôfôld, de zômében az is gyenge minôségû.

A hegyvidéki ruszin megélhetésének egyik fôforrâsa a ma
gyar Alfôldôn végzett mezôgazdasâgi idénymunka volt, elsô-
sorban az aratâsi munka, amely a ruszin csalâdok téli élelem-
szûkségletét teljes egészében természetben fedezte. A trianoni
hatârok megvonâsa utân a cseh kormânyzat meggâtolta Kâr
pâtalja ruszin lakossâgât abban, hogy a magyarorszâgi idény-
munkâban részt vegyen, de ugyanakkor nem gondoskodott
arrôl, hogy a lakossâg megélhetését mâs munkalehetôségek
nyitâsâval biztositsa. Igy a hegyvidéki lakossâg a legnagyobb



nyomorba siïllyedt, valôsâggal éhezett, s a gj'enge tâplâlkozâs
miatt a legkiilonbozôbb betegségek puszti'tottâk sorait. 1932-
ben a Népszovetséghez beérkezett panaszok kivizsgâlâsâra
nemzetkbzi bizottsâg érkezett Kârpâtaljâra. Ez jelentésében
megâllapîtotta, hogy Kârpâtàlja népe valôban a legnagyobb
nyomorban van, és a kârpâtaljai éhinség semmivel sem tér el
az Indiât és Kinât idônkint pusztitô éhinségektôl.

Megint magyar fennhatôsàg alatt

Amikor 1938 ôszén a szudétanémet kérdés kapcsân Cseh-
szlovâkia alapjaiban rendiilt meg, a szlovâkokkal egyutt Kâr-
pâtalja ruténjei is elérkezettnek vélték az idôt, hogy a cseh
gyâmkodâst magukrôl lerâzzâk. Prâga most minden enged-
ményre kész volt. Az autonôm kârpâtaljai kormânyzat élére
Brôdy Andrâst, a rutén fôldmûvespârt elnôkét âllitotta (1938.
oktôber 8.), de mâr oktôber 26-ân tisztségébôl felmentette
és a kôvetkezô nap, oktôber 27-én hazaârulâs vâdjâval letar-
tôztatta, majd bôrtônbe zâratta.

Prâga ekkor az ukrân irânyzat vezetôjét, Volosin Âgoston
cimzetes kanonokot nevezte kl Kârpâtalja minisztereinôkévé.
Volosin minden szabad akaratmegnyiivânulâst elfojtott és
ukrân lôvészgârdât (Szics-gârda) szervezett. Az orosz és ma
gyar nyelvû lapokat betiltotta, a magyar és rutén kultûregyesii-
letek mûkôdését megszûntette s a politikai pârtokat fel-
oszlatta.

1938. november 2-ân a bécsi dôntés visszacsatolta Magyar-
orszâghoz a magyar tôbbségû teriileteket, igy Kârpâtaljân az
Ungvâr—Munkâcs—Beregszâsz vonaltôl délre esô szinmagyar
vidéket.

A Volosin-kormâny Ungvâr kiiiritése utân Husztra tette
ât székhelyét. Lâzas sietséggel elkészitette az ûj "âllam"
alkotmânyât, melyet 1938. november 22-én a prâgai parlament
is elfogadott. Volosin tiltakozâsa ellenére azonban Prchala tâ-
bornokot, a Kârpâtaljân âllomâsozô csehszlovâk haderô ve-
zénylô tâbomokât nevezték ki Kârpât-Ukrajna belûgyminisz-
terévé s az ô kezébe ôsszpontositottâk a végrehajtô hatalmat.
1939. januâr 6-ân Prchala tâbornok csapatai megrohantâk



Mimkâcsot, hogy azt ônkényesen birtokba vegyék. Ez a vâllal-
kozâs azonban nem sikeriilt, mert Munkâcs lakossâga fegyvert
ragadott és még a magyar katonai erô megérkezése elôtt
visszaverte a tâmadôkat. Amikor az 1939 mârciusi események
kôvetkeztében Csehszlovâkia végérvényesen alkotô elemeire
bomlott, s Volosin a német tâmogatâsban bizva kikiâltotta
Kârpât-Ukrajna fûggetlenségét, a magyar kormâny gyors el-
hatârozâssal cselekedett, s kétnapos katonai mûvelettel, a
Szics-gârda szôrvânyos cllenallasa mellett birtokbavette Kar-
pâtaljât.

"Az 1944 nyarâig tartô magyar uralom tûl rôvid volt
ahhoz, hogy a Kârpâtalja gazdasâgi fellendîtésére és kiilônleges
politikai jellegének kidomboritâsâra irânyulô magyar kor-
mânyzati erôfeszîtések a kivânt eredményt megvalôsithattâk
volna. Ez azonban nem vâltoztat azon a tényen, hogy az
1939—1944 kozôtti idôszak magyar kormânyai az egyre sûlyo-
sabbâ vâlô hâborùs nehézségek ellenére tervszerû, messzemenô
és tôbb milliô dollâros anyagi âldozattal igyekeztek Kârpât-
aljât leromlott gazdasâgi helyzetébôl kiemelni. Ezzel pârhuza-
mosan teljes onkormânyzatot és olyan jogokat biztositottak
a ruszin lakossâg részére, amelyek népi mivoltânak szabad
kiélését, sajâtos kultûrâjânak akadâlytalan kifejlesztését, vala-
mint nyelvének egyenjogû hasznâlatât a kôzigazgatâsban is
lehetôvé tették."

Amikor 1944 âprilisâban a hadiesemények alakulâsa kôvet
keztében a hadszîntér elérte a Kârpâtok természetes vonalât,
ismét bebizonyosodott Kârpâtalja stratégiai jelentôsége a
Duna-medence védelme szempontjâbôl. Arânylag kicsiny ma
gyar erôk teljes mértékben helytâllottak s az orosz haderô
frontâlis tâmadâsât egészen 1944 végéig elhâritottâk.

A ruszinsâg végz&te

A Kârpâtokat védô magyar hadsereg visszavonulâsâval be-
teljesedett Kârpâtalja sorsa. Benes, a csehszlovâk kormâny és
a csehszlovâk parlament adta ât e teriiletet, a Duna-medence
keleti kapujât Moszkvânak, s nem Moszkva nyomâsâra, mint
azt ma a csehszlovâk emgirâciô âllitja, hanem onkéntesen, s a



csehek âltal kôvetett pânszlâv politika hagyomânyainak szel-
lemében a legnagyobb készséggel.

A Szovjetuniô a szovjet môdszerekkel megejtett "vâlasz-
tâsok" utân ôsszeiilt kârpâtaljai "népképviselet "ônkéntes"
csatlakozâst kimondô hatârozatâra valô hivatkozâssal mondta
ki 1945. jûnius 29-én Kârpâtaljânak a Szovjetuniôba valô be-
kebelezését. A bekebelezés az Ukrân Tanâcskôztârsasâgba tôr-
tént, mint annak egyik helyi onkormânyzattal rendelkezô
tartomânya.

A szovjet hatôsâgok a bekebelezés utân azonnal elrendel-
ték a szâmukra megbîzhatatlan rutén és magyar tômegeknek
a Szovjetuniôba internâlâsât, s helyiikre a Szovjetuniôbôl
telepitettek be ukrânokat. Az orosz—ukrân tômegek betelepî-
tése oly méreteket ôltôtt, hogy ennek sorân Munkâcs és Ung-
vâr lakossâga a mâsodik vilâghâborû 30.000-res létszâmârôl
200.000 re szôkôtt fel. Viszont a Kârpâtaljât megszâllô szovjet-
orosz haderô alig hogy odaérkezett, minden 15—50 év kôzti
férfit halâlbûntetés terhe alatt jelentkezésre szôlîtott fel.
Egyarânt vitték a magyarokat és a ruténeket. Az elsô nagy
gyûjtôtâbort Szolyvân (Svalyava) âllîtottâk fel, s ezen a tâbo-
ron keresztiil 73.000 férfit hurcoltak ki a Szovjetuniôba.

A ruszinsâg végzete ma szinte feltartôztathatatlannak lât-
szik. Emigrâciôjânak szervezetei azonban (a Kârpâtaljai Ruszi-
nok Szabadsâgmozgalmâhoz és a Kârpâtaljai Magyarok Szôvet-
ségéhez hasonlôan) mindent elkôvetnek, hogy a ruszin kérdést
napirenden tartsâk, s a nyugati hatalmak részérôl hangozta-
tott népi szabadsâgjogok és az ônrendelkezés elve alapjân
szorgalmazzâk, hogy az eljôvendô eurôpai rendezés sorân
minden ruszin egységesen és szabadon vehessen részt a dunai
népeknek a szentistvâni magyar âllam keretei kôzt valô ôssze-
fogâsâban.

Burjàn Gyula:

AZ ERDÉLYI PERHEZ

Pontosan ôtven esztendeje, hogy a român kirâlyi csapatok
behatoltak ERDÉLY terûletére és kereken ÔTVEN éve annak,



hogy az ûn. erdélyi roman komité 1918 december 1-vel "eldôn-
tôtte" teljesen egyoldalûan ERDÉLY âllamjogi stâtusât.

Visszapillantàs 1918 ôszére.

Tisza Istvân grôf oktôber 17-én bejelentette a parlament
ûlésén: "Ezt a hâborùt elvesztettuk." — Ifj. Andrâssy Gyula
kiilugyminiszter âtvette Wilson okt. 18-1 jegyzékét, amiben a
cseh-szlovâk, szerb és roman kovetelések voltak megjelolve.
Kârolyi Mihâly grôf és az ôszirôzsâs oktôberi forradalom kéz-
hez kaparintotta "Nemzeti Tanâcs" clmén a hatalmat Magyar-
orszâg felett. A voros grôf hadiigyminisztere, Lindner Béla ki-
jelentette: Nem akarok tôbbé katonât lâtni! Benes kiadta okt.
28-val pârizsi "gyâszjelentését", amiben elparentâlta az Oszt-
râk—Magyar Monarchiât és Seton-Watson kôzremûkôdésével
"benyûjtotta" a cseh, tôt, szerb, roman koveteléseket. IV. Kd-
roly, mint osztrâk csâszâr nov. 11-vel, mint magyar kirâly no-
vember 13-val bejelentette lemondâsât.

1918. nov. 18-ân Bratianu miniszterelnôk parancsâra a ro-
mân kirâlyi hadsereg Presan tâbornok parancsnoksâgâval be-
nyomult Erdélybe, hogy birtokba vegye az ôsi dâkô—ro-
mân fôldet. A roman kormâny hivatalos lapja, a Monitorul
Officiai 1919. januâr 1-i szâmâban kôzzétette, hogy Erdélyt
megszâlltâk és annektâltâk.

Gyulafehérvdr, 1918. december 1.

PcL erdélyi roman politikai vezetôk és az erdélyi român
egyhâzak fôpapjai meghirdették a românok "nemzetgyulé-
sét" Gyulafehérvârott, 1918. december 1-re, amire a nemzet-
ârulô pesti "magyar kormâny" adta ingyen és bérmentve a
MAV vagonokat, melyekben a magyargyûlolô român tômeget
helyre fuvaroztâk.

Ez a gyûlés egyhangûan kimondta, hogy Erdélyt "egye-
sUik" (Unirea Ardealului!) a român kirâlysâggal.

Ezen a gyûlésen csak a românsâg volt jelen, mâs nemzeti-
séget oda sem engedtek.

A românok nemzetgyulése egyetlen erdélyi magyart sem
kérdezett meg, hogy beleegyezését adja-e vagy sém!

Erdély elvételének "jogalapjât" a dâkô—român elméletre



épitették, amit a tbrténettudomâny, de maga a nyelvészet is
megcâfolt. 1918. december 1-tôl pontosan 36 esztendônek kel-
lett eltelnie, hogy a Roman Tudomânyos Akadémia kiadâsâ-
ban, 1954-ben megjelenhetett dr. Daicovciu "Studii si referate
privind istoria Romanei", îrô kipellengérezte a "dâkô—roman"
elmélet egykori atyamestereit és megfedte ôket, mert nem fe-
leltek meg a "roman âllamtani koncepciônak". Szerinte az
egész 'roman tbrténetirâs nacionalista kôvetkeztetés és nagy-
zâsi hôbort, rômai misztifikâcio-torténelem". Meg kell azonban
jegyeznem azt is, hogy ezzel a mûvel egyidôben szâmos tbrté-
nelmi szakmunka keriilt kiadâsra, s valamennyi isteniti a ré
gi nagy "tôrténetirôk" gârdâjât.

— A roman kormâny âltal kiadott kommiiniké azt âl-
litotta, hogy a dôntést Erdély egész lakossâga hozta egybnte-
tûen és egyakaratùan. Ez nem felel meg a tbrténelmi ténynek.
Szemfényvesztés volt Pârizs felé.

Az erdélyi szâszsâg 1919. januâr 19-én mondta ki csatla-
kozâsât az ûjonnan megalakult Nagy-Româniâhoz. A bdnâti
svâbok nem akartak lemaradni szâsz testvéreik mogôtt és
1919. augusztus 10-én kijelentették, hogy ôk is egységesen fel-
zârkôznak a românok mbgott.

Gyulafehérvdr és Trianon.

1920. jùnius 4-én tulajdonképpen nem tbrtént mâs, mint-
hogy egyszerûen jôvâhagytâk Gyulafehérvâr egyoldalû "don-
tését".

Erdélyt Trianonban a român kirâlyi âllamhoz csatoltâk,
ahhoz a kirâlyi "român âllamhoz", amelyrôl még a pesti kom-
munista tbrténészek is kénytelenek megâllapi'tani, hogy szer-
zôdésszegô volt.

Attôl a pillanattôl, hogy Presan român tâbornok egységei
"birtokba vették" Erdélyt, hârom periôdusra tagolhatô az er
délyi magyarsâg és Erdély tragédiâja:

Elsô: 1918. december 1-tôl 1940 szeptember 1-ig.
Mâsodik; 1940-tôl 1944 augusztus 23. éjszakâjâig.
Harmadik: 1944. augusztus 23-tôl napjainkig...
De Nagy-România mâr râlépett a "negyedik" periôdus ût-

jâra is. A kommunista român âllam ûjbôl kiutat keres, hogy



Nagy-România 1918-as hatârait biztosithassa. Ezért mindent
vâllal. Ez a fanariôta roman politika remekiil tudta mindig
megértetni magât nemcsak a Kreml uraival, hanem — amint
tette Berlinnel — most remekiil kitaposta az ûj utat Bonn,
Pârizs és nem utolsôsorban Washington felé is. A roman po
litika mâr csatât nyert a NATO tagâllamainak értekezletén
is, amit a cseh események hatâsâra és nyomâsâra tartottak
meg Briisszelben, 1968 oktôberében. Ezen a konferenciân
Nagy-România mâr a NATO katonai és politikai programjâban
ûgy szerepel, mint "peremâllam", ami azt jelenti, hogy a NATO
egységei készek megvédeni, ha a român térségbe "idegen" had-
erô nyomulna be.

Erdély kérdése és a magyar emigràciô

Rapszôdikusan, nyersen és nagyvonalakban érintettem a
românok politikai és nemzeti karakterét. De mivel România
râlépett a negyedik periôdusra, kôtelességiink, hogy mind a
gyulafehérvâri nemzetgyûlés hatârozatâhoz, mind Trianon 50.
évfordulôjâhoz kommentârt fûzziink. Ennek a kommentârnak
lényege: bebizonyitani a Nyugat elôtt nemcsak magyar nyelven,
hanem fôként a vilâgnyelveken, hogy România miért nem mél-
tô Erdély megtartâsdra és birtoklâsâra. Ez a feladat nehéz
lesz, mert még az Egyesiilt Nemzetek Szôvetsége sem tartja
fontosnak a kôzel 2 milliô magyar életét. A nemzetkôzi erôk
tiikorképe is mâst mutât. Az események komplikâlôdnak. Tel-
jesen egyediil âllunk.

De minden negativum ellenére az amerikai kongresszus-
ban és szenâtusban nem feledkeztek el Erdély népérôl és az er-
délyi kérdésrôl.

Az elmondott és ténylegesen meglévô nehézségek ârnyékâ-
ban csak akkor remélhetiink "felénkfordulàst", ha elôszôr ma-
gunk kozott formulâzzuk meg egységesen és egyôntetûen az
erdélyi kérdést és az erdélyi magyarsâg nemzeti, politikai, stb.
perét.

A magyar emigràciô soraiban vannak, akik megelégedtek
csupân azzal, hogy erdélyi véreink kapjanak âllampolgâri jo-



got Româniâban, ahol 1918-tôl jogfosztottan élnek. Ezt az "ât-
meneti" megoldâst "autonômia" cimén hoztâk forgalomba. De
kérdem, mit ér az xin. Székely Autonôm Teriilet? Semmit.
Nincsen betartô és garantâlô. De aimâl erôsebb a roman âlla-
mi és nemzeti sovinizmus, amihez hasonlôt még Eurôpâban
sem talâlunk, pedig akad ott is tûlzott nacionalizmus.

Az autonômiâval csak meghosszabbi'tjuk az erdélyi ma-
gyarsâg szenvedését... Atnézunk Trianon, valamint Pârizs fe-
lett és pontosan ugyanazt kôvetjûk el, mint amit a românok
1918-ban: az emigrâciô erdélyi magyarsâgârôl dont, de nélkûle!

A fôderativ megoldâshoz csak annyit akarok hozzâadni,
hogy ameddig az Ûristen Eurôpa térképére beirta Anglia, Fran-
cia-, Spanyol-, Német- és Olaszorszâg, stb. nevét, addig senki
ne prôbâija onnan Magyarorszâg nevét kiradi'rozni.

A foderâciô ddntés a magyar milliôk kikapcsolâsâval. Nem
hinném, hogy egyetlen kisântânti nâciô is vâllalkozna ehhez
hasonlôhoz és nagynehezen "dsszeszokott" nemzeti âllamât fel-
âldoznâ az âbrândok oitârân.

A harinadik formula pedig egyszerûen nem vette figye-
lembe Erdély magyarsâgât és a trianoni—pârisi dôntést âtirja
az ônâllôsitott Erdély âllamformâjâra. Nem beszélve arrôl, hogy
ezzel a kérdéssel milyen belsô és kiilsô problémâk vannak
osszefiiggésben, ebben az "ônâllôsitott" Erdélyben demokra-
tikus alapjognak kellene lenni, ami mâr ab ovo nem az erdé
lyi ôslakôknak kedvezne, hanem a demokratikus jog alapjân
éppen a tôbbségben lévô românsâgnak, s igy az ônâllôsitott
Erdély ûjbôl csak ugrôdeszka lenne vissza Nagy-Româniâhoz.
De kérdem, ki hoznâ ezt létre? A românok nem, mert egyet
len român sem hajlandô megtagadni a dâkô—român doktrinât,
de azt nem is ârusitja ki. Akkor mi, magyarok, vâllalkozunk
erre? S ha meg is tôrténne, valami kiilônôs "erôk" nyomâsâra,
a magyarok nem egyenlôjellel indulnânak a românokkal, mert
50 év alatt teljesen kifosztottâk ôket. Nemcsak gazdasâgilag.
Ma mâr kultûrâlis intézményeik, iskolâik sincsenek, s ezt a
kiilônbséget a csôréra vetkôztetett magyarsâg nem tudnâ ki-
egyenliteni. Ma az erdélyi magyarsâg mérlege teljesen lebillent
és az van a serpenyôbe dobva; ki tudja, meddig?



Ez a formula — ha valami isteni csoda folytân megvalô-
sulhatna — talân jobb lenne a jelenlegi infemônâl, de ismerve
a per mâsik partnerét, erre soha nem kerûl sor. "Esetleg" be-
szélhetiink Moszkva beavatkozâsârôl is, amivel megbiintetni
szeretné a rakoncâtlankodô românokat. De România erre is
felkészûlt, igyekszik ezt a veszélyt is eihâritani.

Mindezek utân, joggal kérdezheti bârki, mit kell egysége-
sen publikâlnunk?!

Egységesen és egyôntetûen azt kell okmânyszerûen és jog-
szerûen bebizonyitanunk, hogy miért kôveteliink perfelvételt,
és miért nem tartjuk Remaniât méltônak és jogosnak arra,
hogy a tizenegyévszâzados ôsi magyar foldet és annak népét
uralma alatt tarthassa.

Az Ârpâd Akadémiânak igen sok tudôs torténésze, jogâsza,
politikusa, stb.-je van. Hozzon létre tehât munkakozosséget,
amely feldolgozza az osszes elszakitott teriilet peres ûgyét,
hogy annak periratait 1970-ben odatehessuk, ahova szântuk.

Merjiink egészen magyarok és testvérek lenni...

Szildgyi Ferenc dr.:

NÉHÂNY ERDÉLYI ADOTTSAG

Szildgyi Ferenc dr. sok-sok mindenrôl tudna beszélni Er-
déllyel kapcsolatban, mert a 22 évig tartô erdélyi roman meg-
szâllâs elsô felében a fôldalatti magyar szervezet egyik vezetôje
volt. A belvedere-i dontés utân pedig, mint menekûlt fdld-
birtokos, a m. kir. foldmûvelésùgyi minisztérium kolozsvâri
kirendeltségének egyik osztâlyât vezette, s ebben a minôségé-
ben a român fôldbirtok-reform tùlkapâsait igyekezett a ma-
gyarsâg javâra helyrehozni. Mindezt megelôzôen, kôzvetlenûl
az 1918-as osszeomlâs utân, a kolozsvâri egyetem hallgatôi
egyesiiletiik elnôkévé vâlasztottâk. A hallgatôk kozlil kb. 200
magyar tartalékos tiszt volt, ami lehetôvé tette szâmâra, hogy
a român bevonulâs idején a magyar ellenâllâs megszervezésé-
ben jelentos részt vâllaljon. Hogy az ellenâllâs nem sikeriilt.



annak az volt a legfôbb oka, hogy a Kratokwill ezredes
parancsnoksâga alatt âllô székely hadosztâly Csûcsânâl két tûz
kôzé keriilt. Kun Béla vôros hadserege a hadosztâlyt hâtba
tâmadta, mig az a românokkal harcolt. Ezért és az utânpôtiâs
hiânyâban a hadosztâly kénytelen volt a românoknak megadni
magât.

A trianoni békeparancs kôzelgô ôtvenedik évfordulôja
elôtt azonban Szilâgyi Ferenc dr. nem errôl ôhajt beszélni,
hanem néhâny, eddig figyelembe sem vett, fontos kbriilményre
s tényre szeretne râmutatni.

Az elsô az erdélyi nemzetiségek térképének fogyatékos-
sâga. Ez a térkép ugyanis nem a valôsâgot tûnteti fel. A hava-
sokon csak olâhokat talâlunk, holott az erdélyi havasokon szé-
kelyek és csângôk is legeltettek minden nyâron ât, akârcsak
a térképen feltiintetett olâhok.

A mâsik tévedés statisztika, amely kizârôlag egyhâzi,
vallâsfelekezeti alapon készûlt. Szilâgyi Ferenc dr. példâk
egész sorâval mutatja ki, hogyan keriiltek szinmagyar széke-
lyek és magyarok olyan egyhâzkôzségek kôtelékébe, amelyeket
egyszerûen olâhnak minôsitettek a vérségi, vagy akâr a nyelvi
hovâtartozâs kérdésének minden vizsgâlata nélkûl. Magyar
papok rendszerint csak népesebb falvakban voltak talâlhatôk.
A hegyeken élô pâsztoremberek sok esetben a kozelebb lakô
olâh pôpâkhoz vitték gyermekeiket megkereszteltetni, akik
viszont mellôzték az illetékes reformâtus, vagy katolikus lel-
kész értesîtését, mert igy hiveik szâma szaporodott. A gôrog
katolikus lelkészi pâlyâra szivesen mentek az elszegényedett
székely és magyar nemesi csalâdok sarjai. Amikor az olâhok
hivatalosan eltorolték a gorog katolikus vallâst, annak hiveit
— az elôbb emhtett papi csalâdok leszârmazottaival egyiitt —
âtirtâk a gbrôgkeleti egyhâz kebelébe, amivel egyûttal olâhok
lettek. Hasonlo eredményeket idézett elô az Erdélyben divatos
vegyeshâzassâg rendszere is. Mindezt egybevetve konnyen ért-
hetô, hogy M. Eugene Osterhaven 1968-as kiadâsû "Transyl-
vania" cîmû angol kônyve szerint csak 36% a magyar Erdély
ben, holott maga Osterhaven is tudja, hogy a népszâmlâlô
iven "székely" rovat nem volt, s igy aki székelynek vallotta



magât, nem a magyarok szâmât nôvelte, hanem az egyéb
rovatba keriilt.

Ezeket a statisztikai "hibâkat" még az btvenedik évfordulô
elôtt ki kell javitani, mert akkor kideriil, hogy Erdély lakos-
sâga — a regâtbôl ùjabban âttelepitett népes olâh csalâdok
ellenére — 50%-on felul fajilag magyar és székely ma is.

A népi viselettel kapcsolatban is ôvatosnak kell lennUnk.
Tapasztalatbôl tudjuk, hogy a havasokon legeltetô pâsztorok
viselete akkor is "olâhos", ha ezek a pâsztorok tôrténetesen
magyarok, székelyek, vagy csângôk. 1941-ben Szilâgja dr. a
csomortâni r. kat. egyhâzkôzség harmincezer hold kiterjedésû,
a românok âltal kisajâtitott havasi erdôbirtokân lovagolt ke-
resztiil és ott fehér vâszon ingben, tûszôvel a derekukon,
bocskorban talâlt embereket, akik cslki székely tâjszôlâssal
vâlaszoltak kérdéseire. Egyetlen olâh sem akadt kôzôttiik.
Valamennyi kisebb-nagyobb vétség biintetése, vagy éppen a
hârom évig tartô olâh katonâskodâs eldl hûzôdott fel a hava-
sokba és oltbzott ott olâhnak.

A tovâbbiakban Szilâgyi Ferenc dr. személyes tapasztala-
tainak és gazdag élményeinek bôséges târhâzâbôl vett beszédes
példâkkal mutatja ki, hogy a székely élelmesség milyen talâlé-
kony, de ugyanakkor megtévesztô is, mert példâul, ha fel-
vidéki drôtos tôtnak, regâti vagy havasi olâhnak adja ki ma
gât, kizârôlag munkaalkalom és kereset biztositâsa céljâbôl,
a székely furfangossâgot nem ismerô, tâjékozatlan szemlélôt
hamis kovetkeztetésekhez és helytelen megâllapitâsokhoz jut-
tathatja.

Trianon elôtt Erdélyben egyedûl az Erdélyi Magyar Kôz-
mûvelôdési Egyesulet igyekezett a tapasztalatok és a helyi
ismeretek alapjân segiteni a helyzeten. Tokai Ldszlô hiâba
frta meg "Elado orszâg" cimû megrâzô kônyvét, a budapesti
nagytôke nem sietett az erdélyi hitelmûveleteket magyar nem-
zeti szempontbôl alâtâmasztani. A francia tôke ellenben român
nemzeti szempontbôl segitette az olâh parasztsâgot az eladô
magyar birtokok felvâsârlâsâban. A magyar sors Erdélyben
ma sokkal rosszabb, mint a mùltban bârmikor volt és ma
nincs târsadalmi segitôszerv, nincs egyhâzi alap és mozgalom.



amely pusztulô fajtânk segitségére sietne. Ha volna is, nincs
mibôl. Pedig azoknak az ârva székely és magyar gyermekek-
nek, akiknek apjât Oroszorszâgba, Szibériâba, vagy a Dima-
delta csatornâzâsi munkâlataira elhurcoltâk: tâmogatâsra, éle-
lemre és ruhâzatra van szukségiik. Ezért fordul Szilâgyi Ferenc
dr. a megértô testvéri szivekhez, juttassâk el adomânyaikat
a svâjci vordskereszttel karbltve dolgozô svâjci EMKE ci'mére.

VÉLEMÉNYEK IFJTjfSÂGUNK NEVELÉSÉRÔL

Németh Ernô dr.:

SZIVUNK MAGYARUL DOBOG

Korunk dinamikus kor, a târsadalmi forradalmak, a tech-
nikai fejlôdés kora, mely nemcsak megismemi, hanem ala-
kitani is akarja a vilâgot, hogy minél alkalmasabbâ vâljék az
emberi élet szâmâra. Ez a rohanô, embertelen szâzad sok âl-
dozatot ki'vân és szâzezreket, sot milliokat térit el eddigi meg-
szokott életétôl. Bbrtônokkel, kinhalâHal, szâmûzetéssel sûjt-
va ôket.

A magyar hagyomânyok a hazaszeretetre és szabadsâgsze-
retetre épiilnek, ezek az érzések mélyen gybkereznek a ma
gyar néplélekben. Nam véletlen, hogy a Râkôczi-felkelést, a 48-
as és az 56-os szabadsâgharcot is ezek az emberi érzések rob-
bantottâk ki. Ebbôl logikusan kôvetkezik, hogy az emigrâciô-
ba kényszeriilt magyar szulôknek nemcsak joga, de koteles-
sége is ezt a szép hagyomânj^t gyermekeik lelkébe âtiiltetni. Ez-
zel a kérdéssel foglaikozni kell: megmaradunk-e legalâbb né-
hâny nemzedéken ât magyarnak, — vagy beolvadunk az idegen
ôceânba?

Mit hozott magâval a magyar emigrâcié? Koldusszegényen
érkeztiink a befogadô orszâgba, de szerény csomagunkban



mégis magunkkal hoztuk két nagy kincsunket: a magyar nyel-
vet és a magyar kultûrât. Hogyan sâfârkodik a magyar emig-
râciô ezekkel a kincsekkel? Miénk az eurôpai ember ôrôksége
is, a gôrog kultûra, a rômaiak igazsâgtisztelete, de elsôsorban
Jézus erkôlcsi tanitâsa a szeretetrôl a jô és a rossz szembeâl-
litâsâval. Ezt a hagyomânyos ôrôkséget kell âtadni az emigrâ-
ciôban sziiletett fiataloknak, akikben a szârmazâstudat csak
homâlyosan él. A szûlôk és nevelôk kotelessége, hogy ezt a tu-
datot fôlkeltsék és erôsîtsék és megôrizzék az ifjusâg lelkében,
hogy a befogadô orszâg kultùrâjât kiegészitsék a magyar nyel-
vi és kultûrâlis tobblettel. Az ôsi magyar nyelv nem némulhat
el az emîgrâcîôban!

Mindig sokoldalûan kell nézni a dolgokat, mert a mai élet
is nagyon bonyolult és sokoldalû. Ez okos, bâter emberi ma-
gatartâst kivân. Aki mindenûtt csak negativumokat lât, az egy-
oldalû és félszeg marad, elvesziti életkedvét. Ne a kôzôny, a lét
értelmetlenségének érzése legyen tehât a szivekben, hanem a
bizalom, a szeretet, a munka megbecsiilése és a remény. Ezt
keltsiik fel gyermekeinkben is. A szeretet legyen benniink a
legszorosabb érzés minden embertârsunk irânt, de elsôsorban
sajât fajtânk szeretete és megbecsiilése, a testvéri ôsszetarto-
zds érzése.

Mi, akik itt élûnk gyôkértelenûl, mégis reménykedve, hogy
majd a fiatal magyar generâciô képes lesz hazât teremteni a
befogadô orszâgban. A beléjûk nevelt szârmazâstudat azonban
tovâbb szâll nemzedékrôl-nemzedékre, habâr rosszul beszélik

is apâik nyelvét, sztvuk mégis magyaruî dobog.

Szivleljûk meg, amit Mindszenty Jôzsef, hazânk szâmûzôtt
nagy biborosa Rômâban mondott 1945-ben, a Collegium Him-
garicumban:

"Szeressétek az Egyhâzat, az igazsâg oszlopât és a szere-
tô édesanyât, a Hazât, mely ezemyi sebbôl vérzik. Ott âllît-
suk el a vérzést, ahol érjûk, ti Rômâban, inséges magyarok fel-
karolâsâval. A magyar fa leveleit messze elsodorta a fergeteg...
... Vigyâzzatok minden ârva magyarra, mint a szemetek vilâ-
gâra és ne mûljon el egyetlen nap, hogy valamelyik ârva fale-
vélre jôtéteményt ne frtatok volna."



Ft. Galambos Irén, O.S.B.:

BURG KASTL,
A kOlfôld egyetlen magyar GIMNÂZIUMA

Par éwel ezelôtt az emigrâciôs magyarsâg egyik vezetô
egyénisége jârt Burg Kastlban, s amikor megtekintette a mo
dem gimnâziummâ és diâkotthonnâ âtalakîtott kôzépkori né-
met vârat s lâtta a benne pezsgô magyar életet, egyre csak
ezt hajtogatta: "Hihetetlen! Még most sem tudom elképzelni,
hogy mindez valôsâg, hogy az emigrâciô ilyesmire is képes
volna!" Âltalâban ehhez hasonlô lelkesedéssel tâvozik majd-
nem mindegyik lâtogatônk. Kétségtelen, hogy sok szép egyéni
sikert, eredményt érnek el a magyarok szerte a vilâgban, de
ilyen ônzetlen kozôsségi munka, mely ugyanakkor mindennél
jobban épîti a magyar jovôt: pârjât ritki'tja a kiilfoldi magyar
sâg életében.

Hârom irânyban szeretném bemutatni a burg-kastli ma
gyar iskolât. Elôszor a mùltjât, kialakulâsât, azutân — ha mâr
valôsâgban nem lehetséges, legalâbb lei'râs révén szeretném
kôriilvezetni olvasôinkat ebben a magyar szellemi végvârban,
s végiil a diâkok egy napjân keresztûl szeretném érzékeltetni
az ott folyô életet.

A menekiilttâbor barakkjâtôl a szellemi végvârig

A II. vilâghâborù befejezése utân sok magyar keriilt Nyu-
gatra, fôieg Kozép-Eurôpâba. A menekûltek kôzûl sokan tâbo-
rokban éltek s az ott lévô magyar pedagôgusok és papok el-
kezdtek foglaikozni az ifjûsâggal. Majdnem minden tâbornak
meg volt a maga kis iskolâja. Igy vâlt iskolâvâ a passant me
nekiilttâbor egyik barakkja is, ahovâ még a kiviilrôl jôvo ta-
nulôkat is befogadtâk. A sokszor bizony igen mostoha koriil-
mények kôzott is komoly munka folyt: bizonyitja ezt az érett-
ségizôk meglepôen magas szâma, a sokszorositott tankônyvek
sokasâga s az a lelkesedés, hogy a zsebpénzért tanitô tanâ-
rok tovâbbra is egyiitt maradtak, amikor az iskola a Bôdeni-tô
kozelében levô Lindenberg egyik ûresen âllô szâllodâjâba kol-
tôzott ât a tâbor feloszlatâsa utân. Itt legalâbb mâr kiilôn szo-
bâik voltak a tanâroknak s volt sajât konyhâjuk és élvezhet
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ték az alpesi tâj szépségeit. Mindamellett az iskola anyagi hely-
zetére jellemzô, hogy volt idô, amikor a pénzhiâny miatt fel
kellett fuggeszteni a tanitâst. Atanârok és az idôsebb diâkok
elmentek az egyik kôzeli gyârba dolgozni, hogy tovâbb fennma-
radhasson az iskola.

Az dreg szâlloda javitâsra szorult, a diakok szâina is
szaporodott, ezért keriilt az iskola 1954-ben a baden-wiirttem-
bergi Bauschlottba, a badeni herceg egykori vadâszkastélyâ-
ba. Persze ne gondoljunk itt se valami fényes palotâra, hiszen
pl. a hâlôszobâk egyben tantermiil is szolgâltak, a kâpolna és
a diszterem pedig egyszerûen a nagy boltives pince lett, de az
ifjùsâg nem is igen tdrôdôtt a kopott ôreg hâzzal, hanem ôriilt
a nagy udvarnak és a szép erdôs parknak.

Dontô fordulat âllt be az iskola életében 1956-ban, a ma
gyar forradalommal. Ekkor annyi, nagyrészt egyedûlâllô fia-
tal hagyta el az orszâgot, hogy a kicsi iskola a jelentkezôknek
csak nagyon kis részét tudta befogadni. tJj iskolaépiilet utân
kellett nézni s kiildnben is az eddigi kis iskolât, hol a tanulôk
létszâma 100 kôrul mozgott, legalâbb 300 fiatalt befogadô ko-
moly és tartôs intézménnyé kellett âtalakltani. Hatôsâgok és
kiilonféle segélyszervek is komoly megértést tanusftottak a me-
nekult magyar ifjùsâg irânyâban. Igy hosszas keresés utân vég-
re eljutottunk Burg Kastl-ba, az éppen akkor iiresen és âtala-
kitâs alatt âllô, egykori bencés apâtsâg és vâr épuleteihez. A
vâltozatos, erdôs, sziklâs oberpfalzi tâjban ez a bâstyâkkal és
tomyokkal romantikusan kôriilvett vâr 1958 januâr eleje ôta
magyar szôtôl hangos és valôban a magyar kultùra végvârâvâ
vâlt, a magyarsâgunkban egyre morzsolôdô és kopô életunk-
ben egy kis magyar sziget az idegen tengerben, magyar lég-
kôrt, kôrnyezetet nyùjtô kis magyar vilâg — a nagyvilâgban.

Kbrséta a kastli vârban

Az Ârpâd-korba visszanyùlô român és gôtikus stilusû vâr
mintha a magyar kôzépkorba vezetne vissza benniinket. Nem
hiâba: tôrténészeink szerint ârpâd-kori hazai mûemlékeink-
nek elsô épitôi errôl a vidékrôl — Bamberg tâjârôl — keriiltek
Magyarorszâgra. Hârmas vârkapun ât juthatunk csak a vâr
teriiletére, melyeken âthaladva nemcsak az "Isten hozott" fel-



irat, hanem a barâtsâgos muskâtlis ablakok jelentik szô nél-
kiil is a magyaros fogadtatâst. A rézveretes fôbejâraton ât a
modem lépcsôhâzba jutunk, ahol magyar kézimunkâk, népi
gyermekrajzok, s a magyar tâjak és kôzépuletek szînes képei
adjâk meg a "hazai levegôt". Az épûlet-tombnek kûlonben ez a
hâromemeletes része most a fiûintemâtus, de ami'g nem készûl
el a leânyinternâtus kûldnâllô épûlete, legfelsô emeletén lak-
tak a "vârkisasszonyok" is. Itt a dombtetôn mindig vilâgos egy-
kori szerzetesi cellâk most a fiûk hâlôszobâi. Katonâs rend-

jiikkel és szinte spârtai egyszeruségiikkel tûnnek foi. Az âgya-
kat egyforma sziirke pokrôcok takarjâk, rajtuk a toriilkozô
szâradâsra kiten'tve. Még ott is, ahol legsûrûbben laknak, csak
négy emeletes âgy van a szoba négy sarkâban, kozépen asztal
székekkel. A falakon a sziilôk képe mellett néha gazdagabb
"dekorâciôt" is talâlunk. Van, aki képeslapokkai azokat a he-
lyeket droki'ti meg, ahol mâr jârt. Mâsok autôk kûlônbozô ti-
pusainak képeivel teszik otthonossâ a szobât. Tobbnél neves
futballistâk, vagy a kedvenc csapat tagjainak képét lâtjuk.
Van, aki azzal dicsekszik el, hogy sajâtkezû alâirâst szerzett
Puskâstôl. Az elsô emeleten a legkisebbek vannak. Nâluk tobb-
szor lâtunk târsasjâtékokat is, mig a nagyobbak természete-
sen jobban felszerelték mâr magukat kônyvespolcokkal. A két
legfelsôbb osztâly tagjai a szobâjukban is tanulnak, igy termé-
szetesen van — sokszor sajât maguk âltal ôsszeâllitott — irô-
asztaluk is. A folyosôk végén, ill. kozepén van az igazgatô,
ill. a prefektus szobâja. (Csak ki kell nyitniuk az ajtôt és mind-
jârt âttekinthetik az egész emeletet.) Szép csempézett mosdôk
és zuhanyozék âllnak rendelkezésûkre a tisztâlkodâshoz. A
szobâk ablakaibôl pompas kilâtâs nyllik a vidék vâltozatos tâ-
jaira. Mâr egy ilyen kitekintés a vârbôl lelki erôforrâs. Vala-
hogy a mindennapok fôlé emel, nem is szolva az itt mindig
tiszta és egészséges hegyi levegôrôl.

A leânyok két év ôta a vârnak mâsik, templomon tûli ré-
szén laknak sajât kûlon emeletes palotâjukban. Ennek a leâny-
intrenâtusnak megépitését a kùlfôldi magyarsâg âldozatkészsé-
ge tette lehetôvé. Mivel a régi fôldszintes épiiletre — melyen
még a român és gôtikus ablakok maradvânyait is fôlfedezhet-
jûk — még egy emeletet kellett hùzatnunk. Ennek tetôzetét



mindjârt ûgy készittettiik el, hogy kônnyen lehessen tovâbb ki-
épîteni. Erre bizony maris szûkség volna. A leânylnternâtus
belsô kiképzése klilonben a legmodemebb elvek szerint ké-
szûlt. A lakôszobâk âltalâban itt is kisebbek, 4-5 személyesek,
sot a legnagyobbak csak kettesével laknak. Az ablakokon
egyszinû modem fiiggônybk, az âgyakon szobânként mâs-mâs
szinû teritôk, fdlbttlik konyvespolcok, melyeken a kônyvek
mellett szép kézimunkâkat is lâtunk, az âgyakon meg a mû-
vészien szép népi himzésû pârnâk mellett természetesen ba-
bâkat talâlunk. Kézimunka és virâg van az asztalokon is, a fa-
lakon pedig sok a hazai kép. Mindkét emeletnek van egy na-
gyobb "tanulô" szobâja is.

A kicsinyek magyares szobâjâban a fôldszinten làtni le-
het még a kozépkori kôfalat a lôrésszerû ablakokkal, a geren-
dâs mennyezetrôl vertvas lâmpatartôk fûggenek le, az ugyan-
csak vertvas fiiggonytartôkon pedig szép magyar kézimunka-
fiiggonydk keretezik az ônfoglalatos ablakokat.

Az emeleti modem termet a leânyintemâtus létrejôttéért
oly sokat fâradozô honfitârsunkrôl, Gâmân Imrérôl neveztiik
el. A terem két oldlafala szinte teljes mértékben csak ablak,
igy szinte behozza a szobâba a szép kômyezetet. Faboritâsû
mennyezete meg a meghitt bennsôséget biztositja. A falakon
mùzeâlis értékû kézimunkâk az erdélyi Telekiek hagyatékâbôl,
amelyek egj'ben serkentô mintâul szolgâlnak leânyaink szâmâ-
ra. Ez a valôban impozâns terem nemcsak tanulô és szôrakozô
helyiség (az egyik sarkâban televiziôt lâtunk), hanem itt ren-
dezik leânyaink csalâdi unnepségeiket is.

Az egyik oldalrôl fôldszintnek szâmitô alagsorba kerlil a
szép, modem ebédlô, a gyakorlôkonyha és a zeneterem. A man-
zardszerû tetô alatt pedig, mint mâr emlitettiik, kiépltésre vâr
még egy emelet. A tetôszerkezetet mâr eleve igy konstmâltâk
meg. Megvannak az ablakok és kiilôn felvezették ide a villanyt,
a fûtést, a vizvezetéket. Itt kapjâk meg majd a nôvérek is a
nyugalmuk biztosftâsâra szolgâlô kiilôn rendhâzukat.

A kolostor-vâr egy részét a 17. szâzadban hatalmas mag-
târrâ alakitottâk ât, ahovâ egykor a kômyék termését hordtâk
be: itt most az egész vilâgra szôlô szellemi magvetés folyik,
az épuletnek ugyanis ezt a részét alakitottuk ât iskolâvâ. Itt



nyertek elhelyezést — miutân hatalmas ablakokat tortek a
falakon — a szép vilâgos tantermek, kozépen egyelôre di'szter-
mûl is szolgâlô tâgas folyosôval. Itt vannak a jôl felszerelt fi-
zikai és kémiai szertârak, elôadô, ill. gyakorlô termek. A kolos-
tor egykori kâptalanterme lett a tornaterem. Ilyesmit valôban
ritkân lehet lâtni: vasbeton mennyezet, lengôpadlô és neonfény
szépen megférnek a patinas românkori ârkâdokkal. S hogy di-
âkjaink jôl kl is hasznâljâk, ezt az is bizonyi'tja, hogy mâr vagy
egy tucatra valô tomatanâr keriilt ki a kastli lânyok és fiûk

kôzûl.

Az intézet mâsik ilyen tôrténelmi levegôt lehelô terme a
hatalmas, gôtikus boltivelésû ebédiô, mely valamikor a szer-
zetesek refektoriuma volt. A kôzépkorban sok elôkelô vendégec
lâttak falai: csâszârok Jârtak itt s gyôzelmi lakomâkat ren-
deztek benne. Az étkezésen kiviil most is ilyen célra hasznâl-
juk: itt szoktuk mi is elôkelô vendégeinket fogadni s iinnepé-
lyeinket megtartani.

Kûlôn mûvelôdés tôrténelmi tanulmânyokra nyùjt alkal-
mat a hatalmas ôthajôs, egykori apâtsâgi templom, ahol diâk-
miséinket szoktuk tartani. Szinte minden korra, épitészeti sti-
lusra râbukkanunk itt. Valôjâban olyan ez a templom, mint
egy nyitott mûvészettôrténelem. Elsôsorban természetesen a

lelkeket szolgâlja: itt gyulladnak ûnnepi hangulatra a diâk-
szivek, lelkes énekiikkel mâsokat is lelkesitve, de ide jônnek
gondjukat-bajukat is kiônteni, amikor talân rossz hir érkezik a
tâvolbôl, vagy egyszerûen csak nehéz elviselniôk szeretteik tâ-
vollétét. Erre ad alkalmat az ugyanilyen patinas és hangulatos
hâzikâpolnânk is, ahol a hétkôznapi szentmiséket tartjuk, va-
sâmaponként pedig a protestânsok istentiszteletét. Itt gyûjt-
jlik ôssze kulônben a magyarvonatkozâsû hires mûemlékek
mâsait is, amilyen pl. a bambergi lovas szobor, amelyet sokan
Szent Istvân emlékének tekintenek, vagy amilyen Szent Lâszlô
legrégebbi âbrâzolâsa: egy bazeli iivegablak mâsa.

A vârban zajlô élet

Reggel fél 7-kor szôl ébresztôre a csengô s ilyenkor in-
dulnak ellenôrzô ûtjukra a nevelôk. Nagy nyiizsgés van ekkor



a mosdôkban, de az egyes szobâkban is, mert mindenkinek
magânak kell rendbehoznia âgyât, a heteseknek pedig ki is kell
sôpôrnôk a helylségeket. Egy lelkes kis csoport kûlôn reggeli
tomât, 111. terepfutâst végez. A reggeli elôtt még jut egy kis
idô a leckék âtismétlésére is. A buzgôbbak ilyenkor mennek
ônként a hétkôznapi szentmisékre. A tejbôl, kâvébôl, kakaôbôl
vagy teâbôl s vajas és lekvâros kenyérbôl âllô reggeli utân ât-
vonulnak az iskolâba, ahol 8-tôl 1-ig a tanitâsi ôrâkon vesznek
részt. Ezeknek nemcsak a tanitâsi nyelve magyar, hanem szel-
leme is. Fôtârgy a magyar nyelv és irodalom, tôrténelem, fôld-
rajz, de magas oraszâmmal tanitjuk az idegen nyelveket is.

Egy ôrakor van a rendszerint jô magyares ebéd s utâna
szabadidô fél 4-ig. Ilyenkor keriilnek lebonyolltâsra az oszâ-
lyok vagy iskolâk kdzott az izgalmas mérkôzések. Télen ilyen
kor lehet korcsolyâzni, sielni vagy szânkôzni, -de ekkor kapnak
engedélyt a tanulôk arra is, hogy a kôzeli vârosba mehessenek
speciâlisabb sportokra, igényesebb bevâsârlâsokra. (Az aprôbb
mindennapi sziikségleteiket a helyi uzletekben is beszerezhe-
tik.) A helységbe és a kôzeli kôrnyékre szabadon mehetnek
ilyenkor, de természetesen mâskor van a fiùk és mâskor van
a lânyok kimenôje. Vannak, akik ilyenkor fûrnak-faragnak,
szerelnek, vagy kertészkednek. Legtôbbjiik természetesen sétâl-
ni megy az ôsi kis helységbe, vagy a vâltozatos kôrnyékre. Va-
sârnap, vagy sziinetnapokon — kûlônôsen a cserkészek — na-
gyobb kirândulâsokat tesznek, tâvolabbi helyekre is.

Fél 4-tôl fél 7-ig "studium" van tanâri felûgyelet mellett.
A tanulôk ekkor készitik el hâzifeladataikat, tanuljâk meg a
mindig kiadôs leckét. A nagyobbak szâmâra a vacsora utân is
van még tanulâsi lehetôség, sot engedéllyel még a takarodô
utân is fennmaradhatnak. A kicsinyeknek "csendes foglalkozâ-
suk" van ilyenkor: levelet irhatnak, olvashatnak, vagy târsas-
jâtékokkal szôrakozhatnak. Ha valami tanulsâgos és szép kôz-
vetités van a tâvolbalâtôn, természetesen azt is megtekinthetik.
Szombatonkint rendszerint maga az ifjûsâg rendez filmelô-
adâst, de ilyenkor vannak a népi tâncprôbâk vagy a tornatermi
edzések is. A sokféle nyelvi kiilônôrâra, instruâlâsra, zenetanu-
lâsra persze nem elég a szabadidô, ezekre sokszor a studium
alatt is kell idôt szakitani.



Este 9-kor van az alsôsok, fél 10-kor meg a felsôsok szâ-
mâra lâmpaoltâs, a kôzôs esti ima utân, miutân természetesen
mâr megmosakodtak es cipôiket is kitisztitottâk és szép sor-
ban kiraktâk a folyosôra.

Igy zajlanak le és rôppennek el a sziirke, de mégis mozgal-
mas hétkoznapok.

És amikor kitôrnek a vârbôl

Kizôkkenést jelent a megszokott rendbôl a vendégek érke-
zése. S ezek bizony nem ritkâk Kastlban: magas âllami elôke-
lôségek, magyar mûvészek, vagy irôk, akik rendszerint elô-
adâst is tartanak s akiknek az énekkar és tânccsoport is nyujt
viszonzâsul egy kis bemutatét. Az igazi nagy eseményt azonban
ezeknek a csoportoknak a tûrâi, nagy utazâsai jelentik. Tân-
cosaink és énekeseink Eurôpânak mâr szinte minden nagyobb
vârosât bejârtâk. Elismerést arattak az idegen kbzônség elôtt,
a magyar sziveket meg a haza és a népi értékek szeretetére
gyullasztoltâk. Kôzben maguk is élményekkel gazdagon meg-
rakodva tértek haza. S a legszebb mindebben, hogy mindez
ugyanùgy "él" minâlunk, mint ahogy otthon régen élt a nép-
hagyomânyok mûvelése. Ugyanezt mondhatjuk el a lânyok
kézimunkâzâsârôl, vagy a fiûk faragâsârôl is. A prôbâk is élve-
zetet jelentenek, s legtobbszor nem is a felnôttektôl, hanem
egymâstôl tanuljâk, lesik el az egyes fogâsokat, mozdulatokat.
Énektanârnônk szerint (aki kiilônben az iskolai ôrâk és bat
kisgyermekének nevelése mellett vezeti ezeket a prôbâkat, s
teszi meg velûk a nagy utakat): "Nincs sziikség névsorolva-
sâsra, mert gyermekeink kitiintetésnek veszik mâr, ha népi
egyiittesunk tagjai lehetnek s éberen vigyâznak arra, hogy ne
feledkezzenek meg a prôbâk idejérôl. Kicsinyeink a bajusznô-
vesztô szer létezésénél is jobban kivânnâk a "lâbnôvesztô ke-
nôcs" feltalâlâsât, hogy ôk is minél elôbb belenôjjenek a tânc-
csizmâkba s a bôgatyâkba."

A tantestiilet tagjai: papok, kedvesnôvérek és vilâgiak is
âldozatos munkât végeznek, az ôrâkon messze tûlmenôen is
foglalkoznak a gyerekekkel, bâr fizetésuk nem éri el mâs isko-
lâk tanârainak fizetését. Egyszeruen nincs meg râ a lehetôsé-
giink, bâr a sziilôk mellett a német hatôsâgok is tâmogatjâk



iskolânkat, de az âllandô kiadâsok fedezésére — szâmos
olyan diâkunk van, aki teljesen egyediilâllô, vagy akirôl sze-
génysorsû sziilei nena tudnak gondoskodni — és a nagyon sziik-
séges tovâbbi épitkezésekhez (a leânyinternâtust kellene bôvî-
teni, szûkség volna nagyobb kbnyvtârra, zenetermekre, gya-
korlô- és jâtszôhelyiségekre és egy nagy elôadôteremre) ôssze
kellene fognia a vilâg magyarsâgânak, hogy legalâbb a munkât
akadâlyozô anyagi gondoktôl mentesîtse a kûlfoldi magyarsâg-
nak ezt a pâratlan és a magyar jovôt mindennél hatâsosabban
szolgâlô intézményét.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk ôszinte kôszônetet

mond a szôban elôadott és irâsban bekùldott hozzâszôlâsokért,

majd bemutatja Klotz Istvân (Mindelheim, Németorszâg) né-
metnyelvû és az Universal Lexikon magyarvonatkozâsû cim-
szavai alatt talâlt hiânyok és tévedések helyesbîtését célzô em-
lékiratât, valamint Demecs Dezsô dr. egyetemi tanâr "U.S.
Foreign Policy Toward Communist-Dominated Countries: An
Anaiysis For Revision" cimû 21 oldal terjedelmû angolnyelvû
emlékiratât. Bejelenti, hogy mindkét bemutatott beadvânyt az
Ârpâd Akadémia illetékes szakosztâlyainak adja ât tovâbbi el-
jârâs céljâbôl. Javaslatot tesz a szokâsos zâronyilatkozat meg-
szerkesztésére hivatott bizottsâg kikûldésére, majd ûjbôl hâ-
lâs kôszônetet mond minden elôadânak, hozzâszôlônak és je-
lenlevônek.

A VIII. Magyar Talâlkozô ûlését — a kôvetkezô évi viszont-
lâtâs reményében — délutân 2 ôrakor a Magyar Hiszekegy el-
mondâsa utân bezârja.



A VIII. MAGYAR TALÂLKOZO

ZARÔNYILATKOZATA:

A VIII. Magyar Talâlkozô 1968. november 29. és decem-
ber 1. kôzt Clevelandben (Ohio, USA) megtartott hâromnapos
tanâcskozâsait az alâbbi zârônyilatkozattal rekesztette be:

1.) A VIII. Magyar Talâlkozô az elsô vilâghâborû befeje-
zésének 50. évfordulôjân megâllapîtotta, hogy az akkori kûl-
és belpolitikai, gazdasâgi, stb. viszonyok gondos tanulmânyozâ-
sânak eredményeként ma mâr kétségtelen, hogy a gyôztes ha-
talmak a wilsoni elvek, fôként az ônrendeikezési jog hangoz-
tatâsâval ugyan, de valôjâban minden emberi jog megcsûfolâ-
sâval, legtôbbszôr valôban megâllapitâsok alapjân, egyoldalû-
an, a fegyveres tûlerô birtokâban, politikai elôrelâtâs nélkiil,
tovâbbâ a tôrténelmi, népesedési és gazdasâgi erôk figyelmen
kivûl hagyâsâval daraboltâk szét az Osztrâk—Magyar Monar-
chiât s azon belûl kiilônôsképpen Magyarorszâgot. Magyarok
millipit megkérdezéstik nélkiil ûldôzôtt kisebbségi sorsba ker-
gették. A trianoni békeparancs, amelyet az Amerikai Egyesult
Âllamok kormânya sohasem ismert el, Magyarorszâg pedig
csak kényszerbôl fogadott el: a mâsodik vilâghâborû egyik oka
és kôzvetett elinditôja lett.

A Kârpâtok-ôvezte tôrténelmi — ezer éves — Magyaror
szâg nem politikai szôlam, hanem természetes hegy- és vizrajzi
egyben gazdasâgi egység, amelynek mesterséges, erôltetett ré-
szekre bontâsa, feldarabolâsa âllandô nyugtalansâg elôidézôje,
ûjabb és ûjabb forrongâs, békétlenség okozôja. Az ûjjârende-
zés tehât Eurôpa érdekében is elkeriilhetetlen és gyakorlati
sziikségessége azonnal bekôvetkezik, mihelyt a mâsodik vilâg
hâborû folyamân kôtôtt yaltai egyezmény érvényét veszti. Az
ûjjârendezés sorân a magyarsâg nem elégedhetik meg a tôbbsé-
gileg s ôsi jogon magyar-lakta teriiletek haladéktalan vissza-
csatolâsâval. Figyelembe kell venni azt is, hogy a magyarsâg
a tôrténelmi Magyarorszâg hatârain belûl élô néptârsainak egy



részével évszâzadokon ât jôban-rosszban egyutt élt s a kôzbs
sorsot egyutt, kozosen kovâcsolta, javait, jogait és kôtelességeit
azonos mértékkel osztotta meg velûk. Az elsô vilâghâborû elôtt
Magyarorszâgon élô nemzetiségek nagy tobbsége pedig idegen
hatalmak (tatâr, mongol, tôrôk, orosz) elôl menekiilve nem-
csak emberi szabadsâgjogokat, hanem kûlônieges kivâltsâgo-
kat is élveztek; nyelviiket, mûveltségiiket nemcsak mindenkor
megôrizhették, hanem a magyarsâg messzemenô védelmével
és tâmogatâsâval fejlesztették is. A Kârpât-medence népeinek
egyuttélését a Magyar Talâlkozô a jôvôben is csak a legtelje-
sebb testvéri egyenjogusâg korlâtlansâgâval tudja elképzelni.

2.) A VIII. Magyar Talâlkozô megitélése szerint a Kârpât-
medence ùjjârendezésének elôkészitése céljâbôl kîvânatos len-
ne a magyar emigrâciô egységes âllâspontjânak mielôbbi kiala-
kltâsa, ennek megtôrténte utân az lijjârendezés kérdéseinek az
érdekelt mâs emigrâciôkkal tôrténô gondos megbeszélése,
majd kivâlô nemzetkozi szakértôk bevonâsâval âllandô bizott-
sâg létesitésének szorgalmazâsa, a félreértések és a bizalmat-
lansâg kikiiszôbôlésén kiviil olyan kôzépeurôpai, vagy dunavôl-
gyi ûjjârendezés tervezetének elôkészitése céljâbôl, amelynek
gyakorlati megvalôsitâsa tartôsan biztosithatnâ a dunavôlgyi
békét s a kôzépeurôpai hatalmi egyensûlyt.

3.) Mivel a szabad vilâg diplomâciai és kiilkereskedelmi
erôfeszitései, amelyek a csatlôs âllamok népeinek politikai és
gazdasâgi helyzetét igyekeztek megkônnyiteni, a szovjet erô-
szakos merevsége miatt csôdôt mondtak: a VIII. Magyar Ta
lâlkozô meglâtâsa szerint az ûgynevezett hideghâborût a vas-
fiiggôny môgôtt nemcsak folytatni, de fokozni kell. Ennek fel-
adatait ellâtni a minôségi értelmiséggel rendelkezô magyar
nemzeti emigrâciônak fontos hivatâsa.

4.) Magyar gyermek nélkiil nincs magyar jôvô! Ezért a
VIII. Magyar Talâlkozô a vilâg kôzvéleményének nyilvânossâga
elôtt kôveteli Magyarorszâg jelenlegi kormânyâtôl a nemzet-
gyilkos magzatelhajtâst megengedô s eltûrô rendelet azonnali
hatâlyon kiviil helyezését, valamint immâr 12 év ôta ûzôtt
herodesi politikâjânak sûrgôs megvâltoztatâsât.

5.) A magyar jôvô szolgâlatâban a VIII. Magyar Talâlkozô
ûgy lâtja, hogy a magyar sziilôknek az emigrâciôban is elsô



és legfôbb kotelességiik gyermekeik magyar szellemben valô
nevelése. Minden magyar gyermeknek meg kell tanulnia ôsei
nyelvét nemcsak szôban, de irâsban is. Legdrâgâbb kincsunk,
ifjùsâgunk tovâbbi megôrzésérôl, nevelésérôl a magyar egyhâ-
zaknak kell gondoskodniuk. Magyar iskola nélkiil nem lehet
magyar egyhâz. Magyar nevelés, magyar tovâbbképzés nélkiil
nincs magyar târsadalom, nem lesz magyar mûvelôdés.

6.) Az egész magyar emigrâcidnak életbevâgôan fontos
érdeke, hogy a kûlfôldbn élô magyar fiatalok — még a szôrvâ-
nyokban is — a lehetôségek legmesszebbmenô hatârain belûl
magyar élettârsakat talâljanak, mert a magyar élet folytatédâ-
sât csak magyar csalâdok gyermekei biztosithatjâk.

7.) A VIII. Magyar Talâlkozô kéri az emigrâciôban élô
polgârosodott magyarsâgot: kapcsolôdjék befogadott hazâjâ-
nak politikai életébe, vegyen részt annak kôziigyeiben, s âllam-
polgâri jogainak gyakorlâsân kereszttil kiizdjôn az istentelen
kommunizmus megszuntetéséért, s a vasfiiggôny mielôbbi fel-
vonâsâért.

8.) A Magyar Talâlkozô tovâbbra is kfvânatosnak talâlja,
hogy az âllandô titkârsâg nyilvântartâsba vegye azokat a kivâlô
magyar ifjakat, akik tanulmânyaikat kitûnô eredménnyel vég-
zik. Azokat a doktorrâavatâsi értekezéseket, amelyek magyar
târgyûak, kiilônôsképpen nyilvânossâgra szeretné hozni. Ezért
kéri a magyarsâgot, hivja fel erre emigrâciôs fiatalsâgânak
figyelmét.

9.) Magyarsâgunk megôrzése érdekében a Magyar Talâl
kozô megâllapitâsa szerint a magyar cserkészcsapatok kétsé-
gen kiviil bebizonyîtottâk fontossâgukat az emigrâciôban. Ma
gyar érdek: minél tôbb cserkészcsapat alakitâsa és mûkôdése.

10.) A Magyar Talâlkozô ôrômmel veszi tudomâsul, hogy
az Arpâd Akadémia kivâlô tudôsai, szépirôi és mûvészei meg-
alakult nyolc akadémiai osztâljoik keretében komoly, terv-
szerû alkotô tevékenységet inditanak, pâlyâzatokat hirdetnek,
székfoglalô elôadâsokat terveznek, szakértekezleteket és anké-
tokat kivânnak kezdeményezni, soraikat pedig az ifjabb nem-
zedék szellemi kivâlôsâgaival is kibôvitik.

11.) A Magyar Talâlkozô minden rendelkezésre âllô eszkôz-
zel tâmogatni ôhajtja az Arpâd Akadémiânak azt az elhatârozâ-



sât, hogy "Magyarsâgismereti Tâjékoztatô Iroda" (Hungarian
Information Office) elnevezéssel olyan munkakozôsséget hiv
életre, amely a sajtôban, sot a tudomânyos szakirodalomban
is nap mint nap felbukkanô tévedések, ferditések és hamisitâ-
sok rendszeres helyreigazitâsât munkâlja.

12.) A Magyar Talâikozô ezûttal is kôszonetét fejezi ki
azoknak a sajtôtermékeknek, râdiôadâsoknak, amelyek mun-
kâssâgât megértéssel fogadjâk s ônzetlenûl tâmogatjâk.

Cleveland, 1968. évi december hô 1.

Dr. Nâdas Jânos

az Allandô Titkârsâg vezetôje
1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107
USA



Onnepi est

A nyolcadik Magyar Talâlkozô résztvevôi Clevelaad magyar târsa-

dalmânak szîne-javâval egyiitt 1968. november 30-ân, szombaton este

7 ôrakor a Cleveland-Sheraton szâllô arany bâltennében iinnepi disz-

vacsorâra gyfllnek dssze. A szertartâsmesteri tisztet Fdt. Szabô Istvàn

dr., a clevelandi Elsfi Magyar Eeformâtus Egyhâz lelkésze tôlti be, aM

szeretettel koszônti a megjelenteket. Felkérésére Môzsy Istvânné ének-

mûvésznô elénekli az amerikai himnuszt, ma.id a kozonséggel egyiitt

a magyar himnuszt. Mindkettôt Môzsy Istvân zongoramûvész kîséri.

A himnuszok elhangzâsa utân ugyancsak Eôt. Szabô Istvân dr. szer-

tartâsmester felkérésére Ft. Horvâth Miklôs dr. r. k. lelkész, a John

Carroll University professzora mond imât.

Ft. Horvâth Miklôs dr.:

ALDD MEG, ISTEN, MOVELTSÉGUNK BAJNOKAIT!

Mindenhatô Orok Isten! Nemzetek Ura, minden szépség
és tudâs kûtfeje! Aldd meg, kériink, az itt megjelent hûséges
magyarokat, kik ma este osszegyûltek itt a szépség és tudo-
mâny évenkéntl unnepére, hogy mint az ôsi s gazdag magyar
mûveltség hontalan bajnokai, kiizdelmûnkben soha el ne lan-
kadjanak, a sajâtos magyar mûveltség fenntartâsât mindig
szivukon viseljék, a kétség ôrâiban se csiiggedjenek, a nemzeti
kultûra âpolâsât fel ne hagyjâk, s az érte szûkséges âldozatok-
tôl soha vissza ne riadjanak.

Aldd meg, Urunk, zenénket, hogy szâmyalva vigyen vigaszt
hazâtian, szétszôrt magyarok hajiékaiba, hogy ritmusa legyen
a remény dobpergése, melôdiàja a megértés balzsamos kiirt-
szava, s hogy hûrjai pengjenek a testvéri ôsszhang zengô cim-
balmaiként.



Âldd meg énekûnk, nemzeti jellegiink fenntartâsânak e leg-
hatâsosabb eszkôzét, hogy ôrôkké ihlesse magyar mivoltâban
idegenbe felszîvôdô ifjûsâgunkat!

Âldd meg versunket, prôzânkat, hogy Pâzmâny Péter,
Kâroli Gâspâr, Arany Jânos, Prohâszka Ottokâr, Ady Endre
csodâlatos nyelve, ez a vilâg legârvâbb népének egyedûlvalôsâ-
gât oly hiven kifejezô, sajâtos, elszigetelt, erôs és mégis
simogatô, szinesen sokrétû, de azért tômor, âzsiai évezredek
mélyébôl titokzatosan felbukkant, ôsi, mégis eurôpai, lûkte-
tôen ûj és orokké friss nyelv a hontalansâg talajân is éljen,
viruljon s fejlôdjék egyre!

Aldd meg lekûzdhetetlen fegyveriinket, a tudomânyunkat!
Tartsd ébren tanâraink, tudôsaink nevelô és kutatô kedvét,
szorgalmât, hivatâstudatât, hogy sziintelenul érezzék: amig
tanul, tanit, tbkéletesit, felfedez, addig nem vész el a magyar!
Mellôzhetnek, râgalmazhatnak bennûnket, âm amig vegyé-
szeink, orvosaink, mémbkeink, matematikusaink és fiziku-
saink a vilâg egyetemeinek és laboratôriumainak porondjân
— segitségeddel, Urunk — âlljâk a kûzdelmet; addig él és min-
den vihart tûlél a magyar!

S âldd meg, Josâgos Atyânk, az itt jelenlévôket, hogy ûn-
nepi ôsszejoveteliik szolgâljon annak bizonysâgtételéûl: erôs
hittel, jôakarattal, kôlcsônôs megértéssel a széthûzâs magyar
âtkât az ôsszetartozâs âldâsâvâ vâltoztathatjuk. Engedd,
Urunk, hogy ez a ma esti ûnnepi vacsora ne csupân kellemes
târsas egyiittlétet jelentsen szâmunkra, hanem hogy légyen
széthûzô magyaroknak egymâsra talâlô igaz agapéja, egymâs
megbecsiilését ôregbitô, emlékezetes, testvériségben is dûsla-
kodô szeretetlakomâja.

Aldd meg, Unmk, Istenûnk, e hitben és reményben fogant
Magyar Talâlkozàt, hogy résztvevôi szâmâra végezetiil vâljék
az majd a Véled val6 boldogitô, ôrôk talâlkozâssâ! Amen.

☆ ☆ ☆

Az unnepi vacsora utân Fôt. Szabô Istvân dr. szertartâsmester

Pôt Béky Zoltân dr. tb. reformâtus pûapokôt, az Amerikai Reformâtus

Egyesûlet elnôkét kéri fel ûnnepi beszédének elmondâsâra.



Fôt. Béky Zoltân dr.:

AKIKNEK FAJ A MAGYAR SORS

AZ ÔROK MAGYAR IGAZSAGÉRT

Be kell vallanom, hogy boldog ôrômmel jôttem a nyolcadik
Magyar Talàlkozonak erre a valôban fényes, valôban dîszes
zârôunnepségére, ahol az idegenbe szakadt, ôsei hazâjâbôl
kivert, vagy kimenekûlt magyarsâg szi'ne-java, elitje, mondhat-
nâm szellemi arisztokrâciâja van jelen.

Elsô szavam az elismerés szava mindnyâjunk nevében
ahhoz a férfiûhoz, aki ezt a magyar âlmot megvalôsltotta, amit
a tôbb mint egy évszàzados amerikai emigrâciô nem tudott
elérni, hogy osszehozza egy ilyen nagy magyar szellemi
kôzdsségbe az emigrâciô legkivâlôbbjait és a legjavât. Ezt
dr. Nâdas Jânos megvalôsîtotta. Mind a magam, mind mind
nyâjunk legôszintébb elismerését fejezem ki fâradhatatlan
munkâssâgâért neki és munkatârsainak.

Jôl esik nekiink egyiitt lenni. Jôl esik tudni azt, hogy
a nagy szétszôrattatâsban vannak még, akiknek fdj a magyar
sors, akiket éget, tép, kinoz és gyôtôr a mi haldlra itélt fajtdnk
sorsa. Jôl esik itt talâlkozni azokkal, akik alkottak valamit

irodalmi, mûvészi, tudomânyos, kultûrâlis téren. Jôl esik talâl
kozni azokkal, akik tettek valamit a fajtânkért. Akik a nagy

szétszôrattatâsban az ôsi ôrôkségeket prôbâltâk âtmenteni, az
ezeréves magyar kultûrât tovâbbfejleszteni.

Jôl esik egyiitt lenni azokkal, akik meg vannak gyôzôdve
szentiil, hogy ezutân is hajlandôk, készek itt, a nagy idegenben
is hadakozni tovdbb a tudomdny, a kultûra, a szellem fegyverei-
vel az egyetlen, az ôrôk magyar igazsdgért. Hajlandôk és ké
szek harcolni a tudomâny, a mûvészet, a kultûra fegyvereivel
azért a halâlra itélt népért, amelyiket a tôrténelem legszôr-
nyûbb zsarnoka rabolt ki, fosztott ki, szaggatott szét, becste-
lenitett meg; amelyik ma ott âll, ott jâr a halâl mesgyéjén,
amelyiknek az Ûristenen kiviil senki barâtja nincs. Egyedûl
Ti, egyedûl mi, szabad vilâgban élô magyarok. Tudjâtok-e,



hogy egyedûl mi vagyxink az ô reménységiik? Az Oristen utân
senki sem segîthet rajtuk, egyedul mi, szabad vilâgban élô
magyarok.

Illyés Gyula, a mai nemzedék egyik legkivâlôbb irôja és
koltôje, nem olyan régen mondta, hogy "reâtok, szabad vilâg
ban élô magyarok, rettentô sûlyos feleiôsség hârui, feladat vâr
a magyarsâg létének, a magyarsâg jôvôjének szempontjâbôl",
mert hiszen Ti, a régi hatârokon kiviil élô magyarok, az egész
magyarsâgnak egynegyedét képviselitek. Hallottam, hogy csak
itt Amerikâban tôbb mint egy milliô magyar van, Româniâban
két milliô, Csehszlovâkiâban egy milliô, Jugoszlâviâban fél
milliô, ôsszesen tôbb mint négy milliô magyar a 11—12 mil-
liôbôl az ôsi hatârokon kiviil él." Ezért mondta Illyés Gyula,
hogy a magyarsâg jôvôjének a kialakitâsa nagy részben tôlûnk,
a szabad vilâgban élô magyaroktôl fiigg. Illyés Gyula nem
mondhatta ki azt, amit szeretett volna, hogy ôk otthon a ma
gyarsâg jôvôjét és a magyarsâgnak a létét nem munkâlhatjâk
szabadon, mert kettôs rabsâgban, kiilsô orosz és belsô kom-
munista jârom alatt szenvednek és ezért nem munkâlhatjâk
minden fenntartâs nélkûl a magyar jôvôt.

Pusztul, vesz a fajtânk. Az abortusz-tôrvény milliôstul
irtja fajtânkat, ûgyhogy néhâny évtized mûlva nem lesz ma
gyar az ôsi fôldôn. Ez ellen nem tehetnek semmit belulrôl.
A kûlfôldi magyarsâgnak, a szabad vilâgban élô magvarsâgnak
a hivatâsa az, hogy tegyen valamit a magyarsâg létéért, jôvô-
jéért és megmaradâsâért. Ês én szentûl meg vagyok gyôzôdve,
nem véletlen az, hogy az Ûristen benniinket ide rendelt. Nem
véletlen, mert hivatâst adott nekûnk. S ez a hivatâs a magyar
jôvô, a magyar feltâmadâs munkâlâsa.

A 17. szâzadnak egyik legnagyobb tudôsa, Apâczai Cseri
Jânos, ez a nagy zarândok tudôs, a magyarsâg tôrténetének
legvâlsâgosabb korâban, amikor hârmas megosztôdottsâgban
élt a magyar nemzet, kûlfôldre zarândokolt, hogy valamit
tegyen a fajtâjâért. Van egy végrendeletszerû îrâsa, amelyik
ôrôk hivatâst szab meg minden kûlfôldôn élô magyar szâmâra.
Valahogyan igy szôl: "Mi haszna, hogy én tétlenûl nézem itt
a nagy idegenben az én édes hazâm nyomorûsâgât? Orvos kell



a betegnek és orvossâg. Hogyha tîz, hûsz hâz tetején tûz csap
fel, az emberek ész nélkiil rohannak, viszik a vizet a hâz
tetejére és oitani prôbâljâk, hogy kimentsék, megmentsék
azokat, akik az égô hâzban vannak." — És azt mondja:
"Hogyan esne nekem jôl az étel itt az idegenben? Nincsen
âlmom, nem tudok aludni, nem tudok tanulni, mert éjjel-
nappal tép, gyotôr, szaggat, kinoz, emészt az én fajtâmnak
a sorsa és csak egy gondolatom van: hogyan segithetnék az én
kedves hazâmon?"

Testvérek, szabad vilâgban élô magyarok! Van-e nektek
nyugodt âlmotok, amîg Magyarorszâg rab, amig a magyar
népnek a helyzete olyan rettenetes? Tudtok-e enni, inni, a jô-
létben dôzsolni addig, ami'g otthon a fajtânk szenved, amîg
otthon a fajtânkat îrtjâk és a fajtânk halâlra van îtélve? Nem
hiszem. Én idestova négy évtizede, hogy elhagytam a régi
hazât, de nekem még ma sincs nyugodt âlmom. Az én ablakaim
még ma is nyitva vannak csendes éjszakâkon keresztûl az én
Jeruzsâlemem felé. És ma is hallom szîvettépôen, hogy zokog
a Hargita, meg a Kârpât. Az én leikem még ma is hazajâr
a vérâztatta magyar rônâk felé. Én nem tudom elfeledni az én
fajtâmat, az én népemet, akârmilyen jôlétet és jô sorsot is
adott, vagy adhat nékem az Isten. Én vallom a koltôvel, hogy

Minél tépettebb rongy lesz a ruhâd,
Minél csapzottabb tiszta homlokod,
Nagypénteknek égô klnjait
Minél roskadtabb vâllal hordozod,
Minél ârvâbb, minél lenézettebb leszel,
tJgy hogy érted ûjjal mutatnak redm,
Annâl pogdnyabb daccal hirdetem,
Hogy ez a koldusasszony az anydm.

Nekiink elfelejteni a mi fajtânkat, a szârmazâsunkat, né-
piinket nem szabad soha. Szégyelini sem szabad, de nem is kell
a mi fajtânkat, az ezeresztendôs magyar kultûra népét soha.

Hivatâst adott minekûnk itt az Isten, Testvéreim! Ez
a hivatâs nem az, hogy mi itt egymâs kozé vâlaszfalakat épît-

15 Magyar Talâlkozô Krônikâja 225



sûnk, hogy egymâs ellen hadakozzunk csak azért, mert valaki
egyik vagy mâsik politikai pârtâllâson van. A mi hivatâsunk
még csak nem is az, amit ma és az utôbbi esztendôk folyamân
olyan szomorûan tapasztaltunk, hogy akadtak sorainkban
olyanok, akik kezdték hirdetni, hogy az a rendszer, ami otthon
van, nem âtmeneti rendszer, hanem âllandô rendszer és ne-
kiink itt, idegenben élô magyaroknak ezt el kell fogadnunk és
meg kell alkudnunk vele.

És megkezdôdott sorainknak a megbontâsa. Gyôkértelen,
hitûket vesztett emberek hirdették azt, hogy meg kell egyez-
niink, hogy hidat kell épiteniink, hogy kompromisszumot kell
kôtnûnk.

Én akkor is, ma is szent meggyôzôdéssel vallottam és
hirdetem, hogy az emigràciôs magyarsâg nem egyezkedhetik,
nem alkudhatik meg addig, amig Magyarorszâg rab, amig
orosz csapatok vannak Magyarorszdgon, amig nem lesz ônâllô
szabad vdlasztàs, onrendelkezési jog. Nem alkudhatunk meg!
A mi feltételunk — mert nekûnk van feltételiink — nem mds,
mint az ondllô, fûggetlen, szabad Magyarorszdg.

Ennek munkâlâsât, ennek âldott eljôvetelét vârja mi tô-
lunk, az idegenbe szakadt magyarsâgtôl az Oristen és vârja
a mi fajtânk. Mi nem lehetiink kiârusitôi ôhazai szenvedô
népiink egyetlen reménységének, amelyik, âllitom és tudom,
hogy Isten utân egyediil mi vagyunk. Nekiink tehât ezt a hiva-
tâst be kell tôlteniink. És ezt csak ùgy és akkor tehetjûk, ha
van még benniink egy parânyi cseppje annak a vérnek, amelyik
ezer esztendôn keresztûl ontozte a magyar fôldet; ha még van
benniink egy parânyi szeretet a mi fajtânk irânt. Ûgy tôlthet-
jûk be, ha ebben a szeretetben ossze tudunk forrni, eggyé
tudunk lenni és egyiitt, kozbs erôvel tudjuk munkâlni a ma
gyar jovendôt. Ehhez azonban nemcsak annak a fajtânak
a szeretete kell, hanem kell dldozatkészség is érte. Meg van-e
benniink az âldozatkészség? Érezzûk-e mi a mi hivatâsunkat,
amit rânk bizott az Isten?

Wass Albert, az egyik talân legnagyobb irônk, akire annyi-
l'a bûszkék vagyunk, egy éven keresztlil jârta az amerikai
nagy vârosokat. Nem tudom, ôssze tudott-e gyujteni annyi



anyagi âldozatot a magyaroktôl, hogy néhâny fontos torté-
nelmi konywel, dokumentummal be tudjon torni az idegen
vilâg teriiletére fajtânk érdekében. Washingtonban a zsidôk
egy nap alatt milliôkat gyûjtottek ôssze. Mennyit tudunk mi
àldozni azéri a szent, nagy iigyért, amelynek képviseletét reânk
bizta. az Isten? És ezt nem utalhatjuk mâsra. Ezt nem mâs
nemzetiségek, csehek, românok, zsidôk, még az amerikaiak
sem fogjâk elvégezni helyettûnk. Ez a mi ûgyunk, ez a mi
fajtânk, ezért nekûnk kell kiâllni és tiidônk szakadtâig hir-
detni, kiâltani a magyar igazsâgot és a legmesszebbmenô âldo
zatot hozni meg, hogy egyszer eljôjjdn az a magyar feltâmadâs,
amelyikért mindnyâjan imddkozunk.

Testvérek! Szeretnék valamit a ti lelketekbe vésni. Szor-
nyû, âtokszerû dolog, de szeretném, ha valami megmaradna
belôle lelketekben. En vallom és hiszem és elmondom napon-
ként a Miatyânkkal, a Hiszekeggyel Dsida Jenô Psalmus
Hungaricus-ât, amelyik azt mondja:

Zûgjon, zengjen a magyar zsoltàr,
Dûljon a boldog éji dlmokon
Ldng-kdnnyet csepegô fdklydk fényeinél,
Babilon vtzeinél.

Mérges kigyô legyen az eledelunk,
Ha Tégedet elfeîedunk,
Ôh Magyarorszdg.

Nyelviinkôn izzô vasszoget verjenek dt,
Mikor nem téged emleget,
Ôh, Magyarorszdg.
Epévé vdltozzék a viz, amit lenyelek,
Ha téged elfelejtelek,
Ôh Magyarorszdg.
Hunyfon kl két szemem vildga,
Ha nem teredd tekint, népem,
Te szent, te kdrhozott, te drdga!

Szdradjon et a lâbunk és keziink,
Amikor rôlad elfeledkezunk,
Ôh Magyarorszdg, ôh Magyarorszdg!



Az unnepi beszéd elhangzâsa utân a dîszvaesora résztvevoi vala-
menuyien felâllnak és percekig tartô tapssal uiineplik a szônokot, akinek
Fôt. Szabô Istvân dr. szertartâsmester kiilon is kdszonetet mond. Az az

izz6 magyar érzés, amelyet Fôt. Béky Zoltân dr. mindig magâval visz
— mondja — bârhova megy, ilyen visszhangra talâl azok kôzôtt,

akiknek tényleg legdrâgâbb kincse és legdrâgâbb ôrokaége a mi népunk.
a mi fajtânk, a mi ûgyiink. Azt kîvdnja, dldja meg az Isten a kivâlô
szônokot és vezesse végig az egész amerikai magyarsâg ûtjân, hogy min-
denûtt szétszôrhassa Idngolô lelkesedésének gyûjtô szikràit, ahogy ma
este koztiink tette.

ÂRPÂD-ÉRMEK ÂTADÂSA

Fôt. Szabô Istvân dr. szertartâsmester felkérésére Nàdas
Jdnos dr., az Allandô Titkârsâg vezetôje iinnepélyesen âtadja
az Arpâd-pâlyâzat 1967. évi nyertesei kôzul a jelenlévô Klaudi-
nyi Ldszlô (Chicago, 111.) festômûvésznek az arany, Naphegyi
Imre (Winnipeg, Man., Kanada) novellistânak pedig a bronz
Arpâd-érmet, amelyet az elôbbi Koddly Zoltdnrôl alkotott mû-
vészi arcképfestményével, az utôbbi pedig rôvid elbeszéléseivei
érdemelt ki.

AZ ArpAd PALYAZAT EREDMÉNYE

Az Arpâd-érmek ûnnepélyes âtadâsa utân Fôt. Szabô
Istvdn dr., szertartâsmester felkérésére Somogyi Ferenc dr.,
az Arpâd-pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak elnôke hirdeti ki a
hetedik (tudomânyos, irodalmi és mûvészeti) Arpâd-pâlyâzat
eredményét.

A birâlô bizottsâg kimagaslô értékû szellemi alkotâsnak
minôsitette és arany Ârpdd-éremmel tiintette ki:

Esztdry Kdroly dr. (Pârizs, Franciaorszâg) "Histoire des
Institutions Publiques Hongroises" c. jeligés kéziratât.



Fehér M. Jenô dr. (New York, N. Y.) "Kozépkori magyar
inkviziciô" cîmû torténelmi tanulmânyât,

Kârpâthy Andrâs dr. "Ahogy a vasfiiggôny môgott lâtjuk"
c. jeligés kéziratât,

Selye Jânos dr. (Montréal, Kanada) "From Dream to
discovery on Being a Scientist" cîmû mûvét,

Lôkkôs Antal (Genf, Svâjc) "Balladâk—Énekek" cimû
verskotetét,

D'Albert Ferenc dr. (Chicago, III.) "Tarantelles for Violin
and Piano" cimû zenemûvét és

Gyimesy Kâsâs Ernô (New York, N. Y.) "Budai utca-
részlet" cimû festményét;

ezîist Arpàd-éremmel tuntette ki:

Botond Istvân (Sydney, Ausztrâlia) "Megosztanâm Veled"
cimû verskotetét,

Szôts Vilmos (Mexico 1, D. F.) "Hungary in its Fight for
Freedom, 1956" c. rajzgyûjteményét.

Tuba Istvân dr. (Irwin, Pa.) "Selected Studies" cimû

mûvét;

bronz Arpdd-éremmet tuntette ki:

Bônis Ldszlà (Sao Paulo, Brazilia) "Tûz és viz kozôtt" c.

verskotetét,

Debreczeni Jôzsef dr. (Akron, Ohio) "Economie Planning"
c. jeligés kéziratât,

Fenyvessy Jeromos (Kôln, Németorszâg) "A dominôvâr"
c. novellâskotetét,

Gyékényesi Gyôrgy (Cleveland, Ohio) "Napnjmgati kan-
tâta" c. jeligés kôlteményét,

Irsa Béla (Calgary, Alberta, Kanada) "Az empirikus tudo-
mâny bukâsânak kûszobén" c. jeligés tanulmânyât,

Naphegyi Imre (Winnipeg, Kanada) "Tetemrehivâs" c.
jeligés tanulmânyât;



diszoklevelet kapott:

Konkoly Kâlmân dr. (Mûnchen, Németorszâg), Kutas Er-
zsébet (Huntington, N. Y.) és Nemeskéry Ldszlô (Linz, Auszt-
ria);

oklevelet kapott:

Abaffy Ldszlô (Huttenheim, Németorszâg), Birô Zoltdn
dr. (Pinkafeld, Ausztria) és Kristôf Sdndor dr. (Winnipeg,
Man., Kanada);

Az Arpdd Akadémia tagjai kôzut

ûjbôl sikerrel vett részt a pâlyâzaton: Domokos Sdndor,
Erdélyi Jôzsef, Lajossy Sdndor, Negyedi Szabô Margit, vitéz Né-
meth Ernô dr. és Szilassy Sdndor dr.

A jelenlevôk a kitiintetteket kûlon-kulôn lelkeseii ûnueplik. Somogyi
rerenc dr., mint a birâlô bizottsâg elnôke, liâlâs koszoïietet mond az
Ârpâd Akadémia tagjai sorâbél és mâs szakemberek koziil felkért birâ-
léknak azért a névteleniil végzett, onzetleaul vâllalt fâradsâgos mun-
kâért, amely lehetévé tette a magyar szellem alkotésainak ûjabb érté-
kelését, egyetemes megbecsulését.

ret. Szabô Istvân dr. koszônetet mond az eredmény kihirdetéséért,

iiiajd felkéri Nt. XiUdwigh Artliiir dr. reformâtus îelkészt a zârô ima
olmondâsâra.

.Mt. Ludwigh Arthur dr.:

ÂLDÂS A SZOLGÂLAT HtJSÉGES TELJESÎTÊSÉRE

Eletiink és torténetiink kegyelmes Ura, Istenel Szîvunk
buzgô hâlâjâval fordulunk Hozzâd ezen az ûnnepi estén. Kô-
szônjûk Néked az elmûlt napokon ât szerzett szellemi és lelki
izmosodâsimkat. Kôszônjûk, hogy elhoztâl ide benniinket,
magyar szûlôk Amerikâban szuletett sarjait, akiknek elddei
a Nagy Alfold végtelen rônâirôl, a Tisza és Duna tâjairôl, Er-
dély s a Felvidék, vagy a Dunântùl vidékeirôl kôltoztek Illinois-
ba, Indianâba, Ohioba, NewYorkba, Chicagoba, Clevelandba. Es



koszonjûk, hogy elhoztâl ide benniinket Ugocsa, Bereg, Kassa,
az ôsi koronâzô vâros Pozsony, kincses Kolozsvâr, a Székely-
fôld s a Délvidék vârosaibôl, falvaibol.

Koszonjûk, Urunk, hogy visszaadtad nekûnk és a magyar
sors viselése révén az egyetemes emberiségnek az l'rôt, hogj'
a fenyegetô, halâlos veszély lâttân félreverje minden lélek
vészharangjât.

Koszonjûk, Urunk, az elôadâsokat és hozzâszôlâsokat,
amelyeken keresztûl kettôs jârom alatt élô sok milliô magyar
szenvedését éltûk ât. És koszonjûk Néked, Istenûnk, hogj'
âldozatos szervezôkkel ajândékoztad meg ezt a kozdsséget.
Bôséges âldâsodat kérjûk a nemzet szeretete âltal parancsolt
szolgdlat hûséges teljesitésére, a tudâs és az ismeret hathatôs,
legyôzhetetlen fegyvereire.

Erôsîts meg bennûnket, életûnk és tôrténetûnk Ura, ke-
gyelmes Istene: népûnk és az egyetemes emberiség szolgâlatâ-
ban. Amen.

☆ ☆ ☆

A zârô ima elhangzâsa utdn Fôt. Szaljô Istvàn dr. szertartâs-

inester "asztalt bont", Nâdas Jânos dr. pedig bemutatja a tâvolabbrôl

érkezett résztvevdket. Ezt koveti az ûnnepi hangverseny.

tfNNEPI HANGVERSENY

Môzsy Istvdnné énekmûvésznô magyar dalokkal gyônyôr-
kôdteti a hallgatôsâgot. Szépen csengô hangjâval, mûvészi elô-
adâsâval és mesteri énekstîlusâval egyarânt megérdemelt nagy
sikert arat.

Réthdti Schill Andrds csellômûvész Saint Seans "My heart
at thy sweet voice", Daniel van Goens "Scherzo" és Schubert
"Serenade" cimû zenedarabjât adja elô tôkéletesen kiforrott,
finom jâtékmûvészettel, amely osztatlan tetszéssel talâlkozik,

Môzsy Istvdn zongoramûvész mûvészi kisérete mindkét
elôadô teljesitményét kitûnôen fokozza. Sikerûkben méitân
osztozik. Liszt Ferenc "Tarantellâ"-ja ônâllô elôadâsâban —



brilliâns zongorajâték felejthetetlen élményét ajândékozza a
hallgatôsâgnak.

MAGYAR BÂL

Az imnepi hangverseny utân este 10 ôrakor Magyar Bâl
kezdôdik, amelynek résztvevôi a jô zene hangjaira és mind-
végig a legkitûnôbb hangulatban hajnali 3 ôrâig ropjâk a
tâncot.



AZ ÂRPÂD AKADÉMIA

HARMADIK ÉVI RENDES KÔZGYOLÉSE

(OSZTÂLYAINAK EGYOTTES OLÉSE)

Elnôki megnyitô

Az Arpâd Akadémia harmadik évi rendes kozgyûlését (osz-
tâlyainak egyiittes ûlését) 1968. november 30-ân, déli 1 ôrakor
Szâsz Béla dr. elnôk nyitja meg. Udvozli az Àrpâd Akadémia
megjelent tagjait és a vendégeket. Bejelenti, hogy az Arpâd
Akadémia tagjai kozûl azok, akik lakôhelyiik tâvolsâga, vagy
mâsirânyû elfoglaltsâguk miatt a kozgyûlésen megjelenni nem
tudnak, levélben kiildik a kozgyûlésnek szivélyes iidvozleteiket.
Megâllapitja, hogy a kozgjmlés ôsszehivâsa kellô idôben, sza-
bâlyszerûen megtortént, 26 rendes tag jelen van, igy a kôz-
gyûlés hatârozatképes. Felkéri az Arpâd Akadémia fôtitkârât,
hogy a mâsodik évi mûkddésrôl szôlô jelentést mutassa be.

Fôtitkâri jelentés

Somogyi Ferenc dr., az Arpâd Akadémia fôtitkâra, a mâso
dik évi mûkôdésrôl a kôvetkezôket jelenti:

Az Arpâd Akadémia tagjainak létszâma jelenleg 101. Kôzû-
liik 56 a tudomânyos, 26 az irodahni és 19 a mûvészeti fô-
osztâly keretébe tartozik.

Az Arpâd Akadémia mâsodik évi rendes kôzgyûlésérôl (tel-
jes iilésérôl) "A VII. Magyar Talâikozô krônikâja" — 78—101.
oldalân — szâmol be.

Az elnôkség 1968. mârcius 15-én kôrlevélben kereste fel
az Arpâd Akadémia tagjait, hogy a kozgyûlésen kitûzbtt mun-
katerv megvaiôsîtâsât elôkészîthesse. Négy kérdésre kért vâ-
laszt:



1.) Milyen pâlyâzatokat hirdessunk?
2.) Helyes-e a tagok tervezett szakosztâlyokba sorolâsa?
3.) Ki legyen a szakosztâly vezetôje?
4.) Hogyan torténjék az Akadémia ûgyviteli koltségeinek

fedezése és intézményes anyagi tâmogatâsânak biztosîtâsa?
A beérkezett vâlaszok alapjân elkésziilt az Akadémia pâlyâ-

zatainak tervezete és megtôrtént az intézményes anyagi tâmo-
gatâs biztositâsâra irânyulô elsô lépés is.

A tervezett szakosztâlyok létesitését az Akadémia minden
tagja elfogadta. Komoly megfontolâs utân az elnokség, az
igazgatô tanâcs és a fôosztâlyok vezetôi egyelôre mégis csak
nyolc osztâlyt és két szakosztâlyt hivtak életre. A nyolc osztâly
ideiglenes vezetôjét a hârom illetékes fôosztâlyi einok — a kôz-
gyûlés felhatalmazâsa értelmében — fel is kérte.

Az ùjonnan megszervezett nyolc osztâly a kôvetkezô:

I.) A tudomdnyos fôosztâly keretében

1.) a nyelv- és irodalomtudomânyi osztâly Kiihrner Béla
fôosztâlyi elnôk vezetésével,

2.) a tôrténettudomânyi osztâly Szâsz Béla elnôk vezeté
sével,

3.) a jog-, âllam-, târsadalom- és kôzgazdasâgtudomânyi
osztâly Tokay Lâszlà rendes tag vezetésével,

4.) az orvostudomânyi osztâly Cholnoky Tibor rendes tag
vezetésével,

5.) a mémôktudomânyi osztâly Pulvdri Kdroly rendes tag
vezetésével.

II. Az irodalmi fôosztdly keretében egységesen a

6.) szépirodalmi osztâly Wass Albert rendes tag veze
tésével.

III.) A mûvészeti osztdly keretében

7.) a zenemûvészeti osztâly D'Albert Ferenc fôosztâlyi
elnôk vezetésével és

8.) a képzômûvészeti osztâly Gyimesy Kdsâs Ernô rendes
tag vezetésével.

A két szakosztâly a tudomânyos fôosztâly keretében a hit-



tudomânyi, a mûvészeti fôosztâly keretében pedig az alakitô-
mûvészeti szakosztâly.

Az igazgatô tanâcs ebben az évben is kétszer ûlt ôssze:
jùnius hô 14-én és jûlius hô 7-én. Az utôbbi felhatalmazâsa
értelmében az ûj akadémiai tagok meghivâsât oktôber 6-ân
kûlôn, szûkebbkôrû tanâcsiilés foganatosîtotta.

Az igazgatô tanâcs fontosabb hatârozatai a kôvetkezôk;
1.) Az Ârpâd Akadémia tagjai részére jelvényeket és disz-

oklevelet rendszeresit.

2.) A tagok ezentùl négy csoportba sorolhatôk. Tisztelet-
beli, rendes, rendkîviili és levelezô tagok hivhatôk meg.

3.) Az Arpâd Akadémia tagjainak tûlnyomô tôbbsége részé-
rôl javasolt tagdij rendszeresitése helyett; azoktôl, akiknek ezt
anyagi helyzetiik megengedi, kizârôlag az iigyviteli (levelezési)
kôltségek fedezéséhez évi 5 dollârtôl 20 dollârig terjedô ôsszegû
ônkéntes hozzâjârulâst kér.

4.) Az Arpâd Akadémia tagjait megilletô jelvények, ugyan-
ùgy, mint az arany, eziist vagy bronz Arpâd-érmek is, csak
linnepélyes alkalmakkor és szabâlyszerûen viselhetôk.

Az igazgatô tanâcs elnôkének felkérésére Nagy Frigyes
rendes tagnak Chicagôban Fiedler Kâlmân rendes tag kùlôn
unnepély keretében adta ât a neki mâr korâbban, 1964-ben
odaitéit arany Arpâd-érmet.

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga részérôl meghirde-
tett VII. tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-pâiyâzaton
nyolc rendes tag vett részt eredményesen. A beérkezett pâlya-
mûvek szakszerû felûlbirâlâsban 11 rendes tag mûkôdôtt kôzre.

Uj akadémiai tagjaink meghivâsânak eredményérôl kiilôn
teszûnk jelentést.

Az elôkészités munkâjâban tisztségviselôinken kivul javas-
lataival és ùtbaigazitâsaival Pàlinkds Lâszlô (Firenze, Olasz-
orszâg) rendes tag vâllalt jelentôs részt, amiért méitân ilieti
hâlâs kôszônet.

Nem hallgathatjuk el a tagok egyéni alkotô tevékenységé-



nek szép és kimagaslô eredményeit sem. A részleteket késôbb
irâsban hozzuk nyilvânossâgra, de négy nevet mâr most ki
kell emelnûnk. Ez a négy név: Barâth Tibor, Csighy Sàndor,
D'Albert Ferenc és Selye Jânos rendes tagjaink neve.

Legalâbb részben joggal kônyvelhetjiik el az Arpâd Aka-
démia sikerének a clevelandi Magyar Târsasâg âltal kezdemé-
nyezett szabadegyetem sikerét is. Nemcsak azért, mert annak
elindîtôja és megszervezôje Nàdas Jânos dr. rendes tagunk,
az igazgatô tanâcs elnbke, hanem azért is, mert annak minden-
kor magas szmvonalû elôadâsai kôzûl tôbbet az Arpâd Aka-
démia rendes tagjai vâllaltak. Szâsz Béla elnôkot, Fûry Lajos
fôosztâlyi elnokot, valamint Nt. Egyed Aladâr, Illés Lajos,
Kossânyi Jôzsef és Simon Andrâs rendes tagokat ezért a kôzre-
mûkodésiikért ugyanûgy kôszônet illeti, mint ahogy a szabad
egyetem elôadôi, vagy elnôkei kôzt szereplô Bertalan Kâlmân,
Kaczvinszky Pal és Nâdas Gyula igazgatô-tanâcsi tagokat és
Jolies Gyôrgyôt, az Arpâd Akadémia titkârât.

☆ ☆ ☆

Szâsz Béla elnok feltett kérdésére a kozgyûlés a mûkodési jelentést

egyhangûlag tudomâsul veszi.

Tisztségviselôk vâlasztâsa

Nâdas Jânos dr., az igazgatô tanâcs elnôke ôrômmel jelenti,
hogy az Arpâd Akadémia vâlasztâs ùtjân betôltôtt tisztségei
kôzûl egy sincs ûresedésben, igy a tisztségviselôk vâlasztâsât
lényegileg mellôzhetjûk. Javasolja, hogy Szâsz Béla elnôknek,
valamint d'Albert Ferenc, Fiiry Lajos és Kuhrner Béla fô-
osztâlybeli târseinôkôknek mondjon a kozgyûlés jegyzôkônyvi
kôszônetet az elmûlt évben kifejtett fâradozâsukért és szavaz-
zon egyhangû bizalmat a kôvetkezô évre vonatkozôan.

Javasolja egyûttal, hogy a fôtitkâri jelentésben mâr fel-
sorolt, s a fôosztâlyi elnôkôk ùtjân irâsban felkért ideiglenes
osztâlyvezetôket, névszerint Szâsz Béla, Kuhrner Béla, Wass
Albert, D'Albert Ferenc, Pulvâri Kâroly, Cholnoky Tibor, Tokay
Lâszlô és Gyimesy Kâsâs Ernô rendes tagtârsainkat végleges



hatâllyal erôsi'tse meg a kozgyûlés — levélben maris vâllalt osz-
tâlyelnokségi tisztségukben.

☆ ☆ ☆

Szâsz Béla elnok feltett kérdésére a kozgyûlés mindkét javaslatot

ogyliangûlag elfogadja.

Meghivott ûj tagok beiktatâsa

Somogyi Ferenc, az Ârpâd Akadémia fôtitkâra jelenti,
hogy az ÛgjTend 9. pontja értelmében az Igazgatô Tanâcs
jùlius 7-én és oktôber 6-ân hozott egyhangû hatârozatâval
— kôzismert, kivâlôan értékes tudomânyos, irodalmi, vagy
mûvészeti tevékenységiik elismerése gyanânt — az Arpâd Aka
démia tagjai sorâba meghivta:

/. a tudomânyos fôosztâly keretében
rendes tagul:

Bethlen Ferenc dr. (Pittsburgh, N. Y.) egyetemi tanârt,
Bogyay Tamds dr. (Mûnchen, Németorszâg) tôrténeti'rôt,
Cstky Gyôrgy (Parma, Ohio) fizikust,
Czikann-Zichy Môric dr. (Bryn Mawr, Pa.) fôiskolai tanârt,
Deâk Ferenc dr. (New York, N. Y.) egyetemi jogtanârt,
Décsy Gyula dr. (Hamburg, Németorszâg) egyetemi tanârt,
Fehér Mâtyâs dr. (New York, N. Y.) tôrténetirôt,
Homonnay Etemér (Cleveland Heights, Ohio) mérnokôt,
Kâlmân Rezsô dr. (Stanford, Calif.) egyetemi tanârt,
Kovdts Andor (Livingston, N. J.) fômémbkot,
Oszlânyi Robert (Lakewood, Ohio) egyetemi tanârt,
Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, Pa.) mérnokôt,
Szebehely Viktor (Austin, Texas) egyetemi tanârt,
Ternay Kdlmdn dr. (Portiand, Oregon) egyetemi tanârt.
Tuba Istvdn dr. (Irwin, Pa.) mérnokôt,
Vasvdry Ôddn (Washington, D. C.) tôrténetirôt,
Vdrady Imre dr. (Rôma, Olaszorszâg) ny. egyetemi tanârt,
Weôrôs Gyula dr. (Helsinki, Finnorszâg) egyetemi tanârt,



levelezô tagul:
Domonkos Lâszlô dr. (Youngstown, Ohio) egyetemi tanârt,
Medgyesi-Mitschang Zsuzsanna (St. Louis, Mo.) kônyv-
târost,
Vârdy Béla dr. (Pittsburgh, Pa.) egyetemi tanârt.
II. Az irodalmi fôosztâly keretében

rendes tagul:
Fdy Ferenc (Toronto, Ont., Kanada) kôltôt,
Lôkkôs Antal (Genf, Svâjc) kôltôt,
Sulyok Vince (Oslo, Norvégia) kôltôt,
Wûss Albert grôf (Astor Park, Fia.) irô, egyetemi tanârt,
III. A mûvészeti fôosztâly keretében

rendes tagul:
Klaudinyi Lâszlô (Chicago, 111.) festômûvészt,
Serly Tibor (New York, N. Y.) zeneszerzôt,
Varga Ferenc (Détroit, Mich.) szobrâszmûvészt,

levelezô tagul:
Ivanich Miklôs (Chesterfield, Mo.) zongoramûvészt,
Ft. Prokop Péter (Rôma, Olaszorszâg) festômûvészt.
Nevezettek a meghivâsra vonatkozô felkérést irâsban el-

fogadtâk.
☆ ☆ ☆

A fôtitkâr kéri az Igazgatô Tanâes ûgyrendszerù eljârâsânak jôvâ
hagyô tudomâsul-vételét, s a felsoroltaknak az Arpâd Akadémia tagjai
sorâba tôrténô iinnepélyes beiktatâsât.

Szâsz Béla elnôk feltett kérdésére a kozgyuiés a fôtitkâr kérését

ogyhangû hatârozattal teljesîti, a a meghivott ûj tagokat az Arpâd
Akadémia tagjai sorâba ûnnepélyesen beiktatottnak nyilvânitja.

Munkaterv 1969-re

Nâdas Jânos, az Igazgatô Tanâcs elnôke, a kôvetkezô elô-
terjesztést teszi:

Az Arpâd Akadémia tevékenységét nem lehet pârhuzamba
âllitani egyesûletek, intézmények munkâjâval. Az Arpâd Aka-



démia célja ugyanis nem mâs, mint "a magyar szellem ki-
magaslô értékû (hozzâtehetnénk joggal: kiilfôldon keletkezett)
alkotâsainak és azok szerzôinek felkutatâsa, szâmbavétele,
nyiivântartâsa, szakszerû értékelése és megôrôkitése..En-
nek a célnak megvalôsitâsân kiviil feladata sem lehet tôbb,
mint "a magyar szellem alkotô kedvének ébrentartâsa és
fokozâsa".

Ônként kôvetkezik ebbôl, hogy ha az Arpâd Akadémia
semmi mâst nem tesz is, mint évenként 8—10 kivâlô tudôst,
irôt és mûvészt a magyar szellem hitvallô megtestesitôiként
soraiba iktat: feladatât maris megoldotta, céljât eredménye-
sen szolgâlja.

Természetesen tôbbet akarunk ennél, s ôszintén fâjlaljuk,
hogy a tagok szétszôrôdottsâga kôvetkeztében akadémiai osz-
tâly- és szakosztâly-iiléseket nem rendezhetûnk rendszeresen,
hatârozott idôszakonként. Éppen ezért a kovetkezô évben arra
torekszûnk, hogy a raost megszervezett osztâlyok legalâbb
néhâny ûlést tudjanak tartani, amelyen a meghivott tagok
— az âltalânos akadémiai szokâsoknak megfelelôen — szék-
foglalô elôadâsokat tarthassanak. Szeretnénk szabâlyként ki-
mondani, hogy — elsôsorban a levelezô tagok részére — a meg-
hivâst kôvetô 3 éven belûl a székfoglalô még akkor is kôtelezô,
ha lekûzdhetetlen tâvolsâg akadâlyozza személyes megjelené-
sében a meghivott ûj tagot, mert ebben az esetben benyûjt-
hatja székfoglalô elôadâsânak szdvegét, amelyet valaki he-
lyette a székfoglalô ûlésen felolvashat.

Mâsik terviink az akadémiai pâlyâzatok meghirdetése. Ha
mâsként nem megy, az Arpâd-pâlyâzatok keretében valôsîtjuk
ezt meg pontosan megadott pâlyatétellel, amelynek legkivâ-
lôbb kidolgozôiât Arpâd-éremmel jutalmazzuk, nyertes pâlya-
mûvének kiadâsâhoz pedig valahogy elôkeritjûk a sziikséges
ôsszeget. Szomoni, hogy ezt és fgy kell terveznûnk, de târgyi-
lagosan mâsként nem tehetûnk, mert — sainos — a mi Aka-
démiânknak még nem akadt Széchenyije. Rendûletleniil hisz-
sziik azonban, hogy ami késik, nem mùlik. Az erre irânyulô
tevékenység megkezdését mindenesetre tervbe kell vennûnk.

Igen iidvôs lenne végiil, ha meg tudnânk szervezni vala-
milyen "magyarsdgismereti tâjékoztatô irodât" is, amely nem-



csak a hozzâintézett magyar vonatkozâsû kérdésekre adna
târgyilagos, szakszerû felvilâgositâst, hanem a sajtôban, poli-
tikâban, sot a tudomânyos szakirodalomban nap mint nap
felbukkanô tévedések, ferdîtések, hamisîtâsok helyreigazîtâsât
is munkâlnâ. Ehhez azonban ugyanùgy elsôsorban pénzre
volna szûkség, mint az elôbb emlitett akadémiai pâlyâzatok
meghirdetéséhez. A szellem tevékenysége azonban nem lehet
anyagiak fiiggvénye.

☆ ☆ ☆

Szâsz Béla elnok feltett kérdésére a kôzgyûlés a vâzolt munka-

tervet elfogadja.

A fôtitkâr jelenti, hogy indîtvdny és javaslat negi érkezett be.
Szâsz Bêla elnok a kôzgyûlés ûgyintézô részét bezârtnak nyilvâ

nîtja és felkéri Bakô Elemér rondes tagot kitûzott elûadûsânak meg-
tartâsâra.

☆ ☆ ☆

Bakô Elemér rendes tag "Az amerikai magyar népnyelv,
mint a telepiilés- és mûvelôdéstôrténet forrâsa" cimmel mu-
tatja be — még a debreceni egyetem habilitait tanâraként meg-
kezdett s egész amerikai tartôzkodâsa idején rendszeresen foly-
tatott — nyelvészeti kutatâsainak, bôséges adatgyûjtésének és
igen figyelemre méltô tudomânyos megâllapitâsainak értékes
eredményeit.

☆ ☆ ☆

A székfoglalô elôadâs utân Szâsz Béla elnok mond kôszonetet a tu-
dés elôadônak, tovâbbâ az akadémiai tagok és vendégek érdeklôdéséért.
Az Ârpâd Akadémia harmadik évi rendes kozgyûlését hasonlé elôadâ-
sok gyakori megismétlôdésének reményében zârja be.



A MAGYAR TALÂLKOZÔK

SZEMÉLYES ÉS LEVELEZÔ RÉSZTVEVÔINEK
VALAMINT AZ ÂRPÂD AKADÉMIA TAGJAINAK

ÉLETRAJZI ADATAI

(Az elôzô Krônikâkban kdzolt adatok kiegészitése)

J elmagyarâzat:

— szûletésének éve és helye: (pl. 1906, Makô)

BAKÔ ELEMÉR dr. (Silver Springs, Md.) nyelvész, kong-
resszusi kônyvtâros. *1915, Hencida. Egyetemi tanulmânyait
Debrecenben végezte. Bolcsészettudomânyi doktori oklevelét
'summa cum laude' 1938-baii szerezte meg. 1944-ben ugyanott
a magyar nyelvészet tanârâvâ habilitâltâk. Ezt megelôzôen a
leipzigi és a helsinki egyetemeken folytatott nyelvészeti tanul-
mânyokat (âllami bsztôndijjal). 1938/44-ben a debreceni egye-
temen, 1947/51-ben a mûncheni egyetemen finn-ugor nyelvé-
szetet adott elô. Amerikâba tortént kivândorlâsa 6ta a kong-
resszusi konyvtâr magyar forrâsmûveinek kônyvtârosa. Tobb
magyar mûvelôdéstorténeti vonatkozâsù kiâlHtâst rendezett.

Szâmos szaktanulmânya jelent meg, amelyek kozul jelentôseb-
bek: "A népnyelvi gyûjtés és anyagrendezés môdszere" (1943),
"Hungarian Abbreviations" (1961) és "Guide to Hungarian
Studies" (1962). — Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

Vattai és Szentmârtonkâtai BATTRA PAL (Buffalo, N.Y.)
okleveles gazda, volt m. kir. foldmûvelésiigyi âllamtitkâr.
*1904, Mezôhegyes. A debreceni gazdasâgi akadémia elvégzése
utân a mezôhegyesi ménesbirtok gazdatisztje, majd 1926-ban
a magyar—^német gazdacsere-akciô keretében neves németor-
szâgi gazdasâgok intézôje. 1927-ben meghivâs alapjân az Orszâ-
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gos Magyar Gazdasâgi Egyesiilet âllattenyésztési szakosztâlyâ-
nak, lôtenyésztési bizottsâgânak és az Orszâgos Mezôgazdasâgi
Kiâllîtâsnak elôadô titkâra lesz. 1936-ban a m. kir. fôldmûve-
lésiigyi minisztérium âllattenyésztési ûgyosztâlyânak fônb-
kévé nevezik ki, késôbb az âllattenyésztési fôosztâly élére ke-
riil. Az ô nevéhez fûzôdik az âllattenyésztés târsadalmi meg-
szervezése és a népies âllattenyésztés gyorsûtemû minôségi fej-
lesztését célzô tbrvényjavaslat elôkészitése. Éveken ât a ma
gyar—német gazdasâgi bizottsâg elnbke. Tôbb âllattenyésztési
vilâgkongresszuson elôadâssal szerepel. Fiatal korban emel-
kedett a m. kir. fôldmûvelésiigyi minisztérium adminisztrativ
âllamtitkâri méltésâgâba. Igen sok tanulmânya jelent meg ott-
hon is, kulfbldôn is. Tbbb magyar és klilfbldi kitûntetés tulaj-
donosa.

BETHLEN R. FERENC dr. (Plattsburgh, N.Y.), a kbzgaz-
dasâgtan és a târsadalomtudomâny egyetemi professzora.
*1925, Budapest. Egyetemi tanulmânyait a budapesti mûegye-
temen végezte (1947-ben). A Comell University-n 1956-ban M.S.,
a Purdue University-n pedig 1962-ben Ph. D. fokozatot szerzett.
1964 6ta a State University of New York professzora, 1965 ôta
az egyetem kbzgazdasâgtudomânyi karânak chairman-je. 1969
jûliusâtôl az argentinai Rosario egyetem meghlvott Fulbright-
professzora. Fôként a gazdasâgi rendszerek ôsszehasonlltâsâ-
val és termeléspolitikâval foglalkozik. Szaklapokban szâmos
kbzgazdasâgtudomânyi tanulmânya jelent meg. Az Ârpâd Aka-
démia meghivott rendes tagja.

BODNÂR GABOR (Garfield, N.J.) vâllalkozô, a Magyar
Cserkész Szbvetség ûgyvezetô elnbke. *1920, Miskolc. Kbzépis-
kolâinak elvégzése utân a mâsodik vilâghâborû folyamân ka-
tonai szolgâlatot teljesîtett és tartalékos tiszti képesitést szer
zett. Az emigrâciôban a Magyar Cserkész Szbvetség egyik leg-
kivâlbbb vezetôjeként szolgâlta és szolgâlja magyar fajtâjât.
1950-tôl szerkeszti a "Magyar Cserkész" cimû havi lapot. 1953/
55-ben a Keleteurôpai Menekult Cserkészek Szbvetségének el
nbke volt. A Speed Trucking Co. elnbke s a Boit Constr. Co.
alelnbke, a Kossuth Foundation, az Amerikai Magyar Szb
vetség (igazgatôsâgi) és az Amerikai Magyar Tanulmân5d Alap
vezetôségi tagja. Két cserkész-kbnyv szerzôje.



BÔNIS LÂSZLÔ (Sao Paulo, Brazilia) kôltô. *1898, Po-
zsony. Tanulmânyait Budapesten végezte. A Szmmûvészeti
Akadémiân 1919-ben szerzett oklevelet. Volt m. kir. honvéd
szâzados. Kôlteményeit 1914/18-ban a Pesti Naplô, az emigrâ-
ciôban a braziliai Harangszô, a Délamerikai Magyar Hirlap,
a Magyar Nôk, a Katolikus Szemie, a kanadai Képes Vilâghira-
dô s az angliai Magyar Csalâd kbzolte, ill. kôzli. Prôzai irâsai
a Szabad Magyarsâg, a Magyar Szabadsâg, a Szittyakûrt és a
Magyar Élet hasâbjain jelentek meg. 1968 ôta a Szent Lâszlô
Târsasâg lovagja. Onâllôan megjelent verskotetei: 'Kaleidosz-
kôp' (1958) és 'Tûz és vi'z kôzbtt' (1964). A bronz Ârpâd-érem
nyertese (1968).

CSIKY GYÔRGY (Parma, Ohio) ûrkutatô mémbk. *1931,
Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten, Salzburg-
ban és Sao Pauloban, mérnbki tanulmânyait a Dartmouth Col-
lege-ban (Hanover, N.H.) s a John Carroll University-n végezte.
1955/59-ben a sao-pauloi Ford Motor Co. fôfelûgyelôje, 1959/60-
ban a Morris Brown Collège professzora (Atlanta, Georgia),
1961/66-ban a Republic Steel Research Center kutatôja, 1966
ôta a NASA Lewis Research Center ûrkutatô mémôke. Az
Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

CZIKANN-ZICHY MÔRICZ dr. (Bryn Mawr, Pa.), a kôzgaz-
dasâgtan professzora. *1907, Pozsony. Egyetemi tanulmânyait
Budapesten és Innsbruckban végezte. Budapesten âllamtudo-
mânyi, Innsbruckban kôzgazdasâgtudomânyi doktori oklevelet
szerzett. A budapesti kôzgazdasâgi egyetemen tanârsegéd lett.
Késôbb a Keresztény Gazdasâgi és Szociâlis Pârt, majd a Kato
likus Népszôvetség fôtitkâra volt. 1938-ban kûlûgyi szolgâlatba
lépett. Mint kôvetségi titkâr Bukarestben és Pozsonyban mû-
kôdôtt. 1944-ben a németek fogsâgâba keriilt. 1945/48-ban a
kûlûgyminisztérium gazdasâgpolitikai osztâlyât vezette. Ma-
gyarorszâgot 1948 derekân hagyta el. Amerikâba 1950-ben vân-
dorolt ki. 1951/54-ben a new-yorki Mid-European Studies Cen
ter târskutatôja, 1954/56-ban a 'US Escapee Program' magyar-
orszâgi menekiiltek elhelyezését végzô megbizottja. 1956 ôta
az Immaculata Collège kôzgazdasâgtani professzora. 1967 ôta a
philadelphiai St. Joseph's Collège fakultâsânak is tagja. Az
Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.



DEÂK FERENC dr. (New York, N.Y.) egyetemi jogta-
nâr. *1899, Ûjvidék. Kdzépiskolai és egyetemi tanulmânyait
Budapesten végezte. Elôbb mémôki, majd jog- és âllamtudo-
mânyi doktori oklevelet szerzett. Tanulmânyait Pârizsban,
majd a Harvard egyetem jogi karân folytatta. Az utôbbin
1927-ben szerzett jogtudomânyi doktori oklevelet. 1928-tôl 1943-
ig a Columbia egyetem jogi karân tanltott. 1943-ban hadi szol-
gâlatra vonult be, de kôzben Genfben, Pârizsban, Hâgâban
nemzetkdzi jogi elôadâsokat is tartott. 1947-ben az Egyesiilt
Allamok kiiliigyi szolgâlatâba lépett. Svâjcban, Jugoszlâviâban,
Bulgâriâban, Româniâban, Magyarorszâgon, Ausztriâban és
Csehszlovâkiâban, majd Pârizsban, Washingtonban, Rômâban
teljesitett szolgâlatot. 1964 ôta a Rutgers University jogi karâ-
nak professzora. Kiilônbbzô nemzetkozi-jogi szervezetek és in-
tézmények elnbke, igazgatôja és tagja. Mûvei: 'The Hungarian-
Rumanian Land Dispute' (1927), 'Hungary at the Peace Confé
rence — The Diplomatie Treaty of Trianon' (1942), 'Neutral-
ity: Its History, Economies and Law' (1935) és 'Neutrality
Laws, Régulations and Treaties', 2 vols (1939) P. G. Jessuppal
egyiitt, 'Turkey at the Straits' (1940) J. T. Shotwell-el egyiitt és
'Papers and Documents Relating to Hungary's Foreign Re
lations 1919-1920' D. Uyuary-val egyiitt (1939). Igen sok tanul-
mânya, cikke, kdzleménye jelent meg ezen kivul mind az ame-
rikai, mind a kiilfoldi szakfolyôiratokban is. Az Arpâd Aka-
démia meghivott rendes tagja.

DÉCSY GYULA dr. (Hamburg, West Germany) egyetemi
tanâr. *1925, Negyed. A budapesti és a pozsonyi egyetemeken
nyelv- és irodalomtudomânyt, szlavisztikât és tôrténelmet ta-
nult. 1948-ban a Pâzmâny Péter tudomâny egyetemen 'summa
cum laude' bôlcsészetdoktori oklevelet szerzett. 1950/52-ben a
Magyar Râdiô kûlûgyi osztâlyân a nyugati szlâv nyelvek refe-
rense. 1952/55-ben a Magyar Tudomânyos Akadémia ôsztôndî-
jasa, 1955/56-ban a Nyelvtudomânyi Intézet tudomânyos mun-
katârsa. 1945 decemberében Ausztriâba, majd Nyugatnémetor-
szâgba menekûl. 1957/59-ben a gbttingai egyetem magyar lek-
tora. 1959-ben a hamburgi egyetem a finnugor nyelvek tanârâ-
vâ habilitâlja. 1965 âprilis ôta professzorként, 1969 âprilis ôta
pedig a Finnugor Szeminârium igazgatôjaként mûkôdik. Az



Ural-AItaische Jahrbucher"-nek (az "Ungarische Jahrbûcher"
folytatâsânak) 1958-tàl târs-szerkesztôje, 1967-tôl kezdve pedig
szerkesztôje. Hat monogrâfiâjân kiviil 16 szaktanulmânya és
igen sok cikke, szakkozleménye jelent meg. Fontosabb mûvei:
Einfuhrung in die finnisch-ungarische Sprachwissenschéift"

(1956), Yurak Chrestomathy" (1959), "Der Miinchener Kodex
l-II (1958 és 1966). — Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes
tagja.

Tiszafoldvâri ESZLÂRY KÂROLY dr. (Pârizs, Franciaor-
szâg) volt magyar miniszteri tanâcsos és egyetemi magântanâr.
"1900, Budapest. 1917-ben érettségizett. 1919-ben résztvett a
Ludovika Akadémia ellenforradalmi felkelésében. 1920-ban
avattâk hivatâsos tuzér hadnaggyâ, de mivel 1921-ben IV. Kâ-
roly kirâly oldalân harcolt, 1923-ban szolgâlaton kiviili viszony-
ba kerûlt. Székesfôvârosi adétisztviselô lett. 1934-ben a Pâz-
mâny Péter tudomânyegyetemen jogtudomânyi doktori okleve-
let szerzett. 1938-ban adôhivatali tanâcsossâ nevezték ki. Tudo-
mânyos kutatômunkât 1935 ôta végzett. Ennek eredményeként
1945-ben a pécsi egyetem tanârâvâ képesitették. Ugyanekkor
nevezték ki az épités- és kozmunkaûgyi minisztérium tanâcso-
sâvâ is. 1947-ben pârizsi tanulmânyùtra kûldték, amelyrôl 1948-
ban tortént visszahivâsakor nem tért haza. Tudomânyos mtm-
kâssâgât francia nyelven folytatta. 1952-ben az 'Institut de
France'-ban a Magna Charta francia eredetérôl tartott elôadâst.
Histoire des institutions publiques hongroises' cimû ôt ko-
tetes mûvét az Institut de France' 'Académie des Sciences Mo
rales et Politiques' osztâlya 1966-ban az Estrade-Delcros dij-
jal tiintette ki. Ugyanez a munka 1968-ban arany Arpâd-érmet
nyert. Elsô nagyobb mûve 1936-ban jelent meg 'A magyar
kozigazgatâsi jog alapismerete' cimmel. Ezt kôvette 'Az egyenes
adôk' cimû kôtete, majd szâznâl jôval tôbb kisebb-nagyobb
tanulmânya magyar és francia nyelven. Tôbb magyar emigrâ-
ciôs lap mxmkatârsa, ktilfôldi és francia tudomânyos târsa-
sâg tagja. A kardokkal ékesitett Signum Fidei tulajdonosa, az
'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem (Chvevaliers de
Malte)' tagja 'Commandeur de Justice' cimmel, a spanyol Za-
ragoza Fernando el Catolico egyetem tudomânyos tanâcsosa.



FÂY FERENC (Toronto, Ont., Kanada) kôltô. *1921, Pécel.
Bonyhâdon érettségizett. ALudovika Akadémia elvégzése utân
1944-ben avattâk hadnaggyâ. Harctéri szolgâlat, hadifogsâg és
hosszû intemâlâs utân 1948-ban Jugoszlâviâba, innen Olasz-
orszâgba szbkik és 1951-ben Kanadâba vândorol. A Katolikus
Szemle' és az Trodalmi Ûjsâg' âllandô munkaMrsa. Kôltemé-
nyeit szinte valamennyi emigrâciôs magyar lap âllandôan kôzli.
Ônâllôan megjelent verskôtetei: 'Jeremiâs siralmai (1956), Az
îrâst egyszer megtalâljâk' (1959), 'Tbrlesztô ének' (1963) és
'Magamsiratô' 1967. Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes
tagja.

FEHÉR J. MÂTYÂS dr. (New Brunswick, N.J.) tôrténet-
irô. 1918, Vassurâny. Kbzépiskolai tanulmânyait Szombathe-
lyen és Sopronban, egyetemi tanulmânyait Grazban és Buda-
pesten végezte. Teolôgiât, paleogrâfiât, heraldikât és kôzépkori
tbrténelmet tanult. Doktori oklevelet, kônyv- és levéltârosi ké-
pesitést szerzett. ASzent Domonkos Rend magyarorszâgi tôr-
ténetének megirâsâra kapott megbizâst. Kutatâsokat végzett
valamennyi hiteleshely, 64 kozépkori kolostor és szâmos csa-
lâd levéltârâban. 1942-ben a kassai pûspokség kônyv- és leyéltâ-
rosa lett. Az ôsszeomlâs utân kûlfôldre menekûlt. Ausztriâban,
Franciaorszâgban, a Domonkos Rend rômai tôrténeti intéze-
tében és a Vatikânban végzett levéltâri kutatâsokat. Bùvâr-
kodâsait Argentinâban is folytatta. 1968 ôta a Rutgers egyetem
kônyvtârôre.

Tôrténelmi tanulmânyai a Katolikus Szemle, Vigila, Egy-
hâzi Lapok, Vasi Szemle, Gyôri Tôrténelmi Fûzetek, a kassai
Felvidéki Szemle és az olasz Corvina hasâbjain jelentek meg.
12 monogrâfiâja kôziil az elsô 1940-ben Gyôrôtt, a legutôbbi
1968-ban Buenos Airesben jelent meg. Tagja volt a Szent Ist-
vân Akadémiânak és a Kazinczy Târsasâgnak. A Society of
Oriental Studies tagja és az Arpâd Akadémia meghivott rendes
tagja. Az arany Ârpâd-érem nyertese.

Onâllôan megjelent mûvei: A gyôri domonkosok kôzépkori
tôrténete (1940), Aberegszâszi domonkosok tôrténete a refor-
mâciôig (1942), A hétszâzéves vasvâri domonkos-kolostor
(1942). Kassai kôdexek és ôsnyomtatvânyok (1942), Magyar



fények (1942), Ârpâdhâzi Szent Margit lelke (1944), Kôzépkori
magyar inkvizfciô (1968).

HECKENAST DEZSÔ dr. (Montréal, Kanada) egyetemi ta-
nâr. *1910, Devecser. Pâpân érettségizett 1928-ban. Egyete
mi tanulmânyait Budapesten, a Pâzmâny Péter tudomânyegye-
tem bôlcsészeti karân, a Jôzsef nâdor mûszaki és gazdasâgtudo
mânyi egyetem kdzgazdasâgi karân végezte. 1936-ban bôlcsész-
doktori okievelet szerzett és magyar—francia-szakos kôzépis-
kolai tanâri képesitést nyert. Tanîtott magyart, franciât, néme-
tet, olaszt és tôrténelmet. Legutôbbi âllomâshelyén, Szombat-
helyen, mint ùjsâgirô, tanâr és levéltâros mûkôdôtt. 1948/52-
ben az angliai Oxford jezsuitâinak egyetemi kollégiumâban
dolgozott, 1952/63-ban Montréalban él. 1963 6ta ugyanott, az an-
gol jezsuitâk egyetemi kollégiumâban, a Loyola College-ban, a
magyar nyelv és irodalom, tôrténelem és mûvelôdéstôrténelem
tanâra. A Njmgatmagyarorszâgi Szbvetség elnbke. Tobb hetilap
és kultûrâlis folyôirat âllandô munkatârsa. Mûvei: 'Heckenast
Gusztâv. Egy fejezet a magyar irodalmi élet torténetébôl'
(1936), 'Egy magyar konyvkiado regénye' (1940) és tovâbbi
szâznâl tôbb irodalomtôrténeti, mûvelôdéstôrténeti és nem-
zetpolitikai vonatkozâsû hosszabb tanulmâny.

HOMONNAY ELEMÉR (Cleveland Heights, Ghio) elektro-
mérnôk. *1910, Isaszeg. Okleveles kbzépiskolai tanâr (Buda
pest, Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem) és okl. elektromér-
nôk (Miinchen, Technische Hochschule). A délszlâv kérdéssel
Bajza Jôzsef dr. tanitvânyaként (1930/32) kezdett foglalkozni.
Miinchenben Reisivitz professzornâl egészitette ki ilyen târgjni
tanulmânyait (1946/48). 1954 ôta Délmagyarorszâg Felszabaditô
Tanâcsa kôzponti munkatôrzsének vezetôje. Szâmos szaktanul-
mânya kôzlil csak néhânyat emelûnk ki: 1) 'Magyar—horvât
kapcsolatok és a Duna-medence elrendezése' (1955), 2) 'Hrvat-
ska-Madjarska' (1956), 3) 'Atrocities Committed by Tito's
Communist Partisans in the Occupied Southem-Hungary'
(1957), 4) 'Wilson's Principles and the Southem-Hungarian
Question' (1957),5) 'Wilsons Prinzipien und die Sûdungarische
Frage' (1959), 6) 'Les relaciones hungaro-croats despuer de
1918' (1961), 7) 'Bânât tôrténetének vâzlata' (1962), 8) 'A bâcsi
érsekség szerepe a kôzépkori Magyarorszâg tôrténetében'



(1968), 9) 'A magyar revîziôs politika és a Délvidék' (1966),
10) 'A délvidéki magyarsâg helyzete a két vilâghâborû kôzôtt'
(1954), 11) 'Hûsz év utân. Adélmagyarorszâgi teriiletek vissza-
térése Magyarorszâghoz' (1961), 12) 'A kommunista Jugoszlâ-
via délvidéki politikâja' (1945,13), 'A délmagyarorszâgi terii
letek katolikus egyhâzi szervezete Trianon utân' (1692), 14)
Wilson elvei és a délmagyarorszâgi kérdés (1964).

Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
KLAUDINYI LÂSZLÔ (Chicago, 111.) grafikus- és festô-

mûvész. *Tôtpelsôc. Kôzépiskolât Rimaszombatban, fôiskolai
tanulmânyokat Budapesten, az iparmûvészeti, majd a képzô-
mûvészeti fôiskolân, végiil Bécsben végzett. 1949-tôl 1956-ig
a diôsgyôri képzômûvészeti kor vezetô tanâra volt. 1956-tôl
1959-ig Bécsben élt s a vâros tanâcsâtôl kapott kiilonbôzô
mûvészeti feladatokat. Sok mûvét vették meg a vâros mûvé-
szeti gyûjteményei szâmâra. 1959-ben Chicagôba jôtt, ahol
1961 ôta a 'Chicago Sun-Times' napilap mûvésze.

Kiilonbôzô mûvészeti alkotâsaival — fôleg grafikai pâlyâ-
zatokon — szâmos elsô és tôbb mâs dijat nyert nemcsa/c
Magyarorszâgon, hanem kiilfôldôn, s itt Amerikâban is. Az
arany Àrpâd-érem tulajdonosa és az Arpâd Akadémia képzô
mûvészeti osztâlyânak meghivott rendes tagja.

LENGYEL ALFONZ dr. (Détroit, Mich.) egyetemi pro-
fesszor. *1921, Gôdôllô. A Ludovika Akadémia elvégzése utân
1944. augusztus 20-ân avattâk hadnaggyâ. Miskoilcon jogakadé-
miât végzett, majd a budapesti tudomâny egyetemen mûvészet-
tôrténeti és régészeti tanulmânyokat folytatott. 1950/56-ban
a kommunistâk bôrtônében volt. A szabadsâgharc leverése
utân Ausztriâba menekûlt s 1957-ben Amerikâba vândorolt.
A M. A. fokozatot Kalifomiâban, a Ph. D. fokozatot Pârizsban
szereztemeg: summa cum laude. Korâbban a San José Collège
professzora volt; 1963—68 kôzôtt Pârizsban és Heidelbergben
tanltott, mint H. S. Keess professzor két ohiôi egyetemen
adott elô. 1968 nyarân, mint a Smithsonian Institute kép-
viselôje, amerikai—-jugoszlâv régészek csoportjânak igazgatô-
jaként vezette a rômai Sirmium teriiletén végzett âsatâsokat.
1968 szeptemberétôl a Wayne State University professzora-
ként mûvészettôrténetet és régészetet ad elô.



LÔKKÔS ANTAL (Genève, Svâjc) koltô. *1928, Gôr. Kôzép-
iskolai tanulmânyait Kôszegen és Pannonhalmân végezte. 1948-
ban érettségizett, majd teologiât és filozôfiât hallgatott. 1952-
tôl vasûti pâlyamunkâsként elôbb Balatonkenesén, késôbb
a ferencvârosi rendezô pâlyaudvaron dolgozott. 1954-tôl a tudo-
mânyegyetem esti tagozatân magyar nyelvészetet és Irodalom-
tudomânyt hallgatott. 1956 utân Genfben telepszik le, s az
ottani egyetemen latin-, francia-, magyar-szakos diplomât sze-
rez. A nemzetkôzi nevelésiigyi iroda tisztviselôje, majd az egye-
temi kônyvtâr munkatârsa lesz. Verseit, novellâit, cikkeit
magyar és mâs nyelvû lapok, folyéiratok és antolégiâk kozôl-
ték. Ônâllôan megjelent kôtetei: Akis tiicsok torténete (Rôma,
1959), Elveszett patakok (Briisszel, 1960), A csempész (Roma,
1962), Balladàk, énekek (Rôma, 1967).

Az arany Ârpâd-érem tulajdonosa, és az Ârpâd Akadémia
meghîvott rendes tagja.

Illyefalvi LÔTE LAJOS (Rochester, N.Y.), az Erdélyi Bi-
zottsâg elnôke. *1912, Vizakna. Ludovika Akadémiât végzett.
1934-ben avattâk tûzérhadnaggyâ. A II. vilâghâborûban orosz
harctéri szolgâlatot teljesîtett. Elôbb a 9. hadosztâly anyagi vk.
tisztje, késôbb a 13. hadosztâly vezérkari fônôke lett, majd
honvédelmi minisztériumi szolgâlatra osztottâk be. Amerikâba
1951-ben vândorolt kl. A rochesteri Star Supermarket fôkôny-
velôje. AMagyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének alapitô tap
ja, rochesteri csoportjânak megszervezôje és 1954-tôl 1958-ig
vezetôje. 1956 utân bekapcsolôdik a szabadsâgharcosok eUie-
lyezésébe, majd azok szervezeti tevékenységébe is. Egyùttmû-
kôdést hoz létre a lengyel, litvân, lett, eszt és ukrân emigrâciô
helyi képviselôivel. 1965-ben a clevelandi Erdélyi Bizottsâg el-
nôkévé s a Magyar Felszabaditô Bizottsâg igazgatôsâgi tagjâvâ
vâlasztjâk.

OSZLANYI RÔBERT (Lakewood, Ohio) egyetemi profesz-
szor. *1911, Bées. Egyetemi tanulmânyait Budapesten (a Pâz-
mâny Péter Tudomânyegyetemen és a kôzgazdasâgi egyete
men), Bécsben, Gôttingenben és Pârizsban (a Sorbonne-on)
végezte. Két évig az esztergomi ferencesek gimnâziumâban ta-
nitott. Innen a mûegyetem hatâskôrébe tartozô budapesti
Felsô Épîtôipari Szakiskola rendes tanârâvâ nevezték ki. A



mâsodik vilâghâborû elôtt és alatt mintegy négy éven ât kato-
nai szolgâlatot teljesitett, mint tûzérfôhadnagy, elôbb csapat-
tisztként, késôbb hadtestparancsnoksâgi kiilônleges beosztâs-
ban. A hâborû utân a németorszâgi Osterode-ban magyar
iskolât szervezett, ahol mintegy 700 magyar gyermek nyert
megfelelô oktatâst és kapott az angol kultûrâlis bizottsâg
pecsétjével ellâtott bizonyitvânyt (az ôvodâtôl az érettségiig).
Az angol katonai kozigazgatâs megszûnése utân az iskolât
a német hatôsâgok vették ât és a bizonyitvânyokat ettôl kezdve
a hildesheimi tankerûlet hitelesitette. Kivândorlâsa elôtt a
kôlni egyetemen tartott elôadâsokat. Amerikâban a Kent State
University tanâra, késôbb a német lira professzora lett. Irmen
a clevelandi Fenn College-ba keriilt, ahonnan a Cleveland
State University megszervezésekor a német nyelv és irodalom
professzorâvâ nevezték ki.

Ohio mâs egyetemein 35 esetben szerepelt meghivott elô-
adôként. Hat tudomânyos târsasâg hlvta meg tagjai sorâba.
Szâmos tudomânyos szaktanulmânyân kiviil tôbb szépirodalmi
alkotâsa is megjelent. Még Magyarorszâgon a kôzoktatâsûgyi
miniszter megbizâsâbôl hârom tankônyvet irt. Jelenleg német
târsalgâsi és ôsszefoglalô nyelvtant készit sajtô alâ. Német
vigjâtéka nyomâs alatt van. Magyar humoros elbeszéléseit kii-
lôn kôtetben rendezi kiadâsra. Irâsai âltalâban hârom (angol,
német, magyar) nyelven jelennek meg.

Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
PAZUHANICS-PÂNCÉLOS MIHÂLY (Cleveland, Ohio), a

Kârpâtaljai Ruszinok Szabadsâgmozgalmânak elnôke. *1912,
Mimkâcs. Régi ruszin csalâd sarja.. Kôzépiskolâit Mun-
kâcson végezte. 1931-ben érettségizett. Munkâcs Magyarorszâg-
hoz tôrtént visszacsatolâsakor a m. kir. âllamrendôrség kôte-
lékébe lépett s ott 1944 oktôberéig teljesitett szolgâlatot. Tôbb
kituntetésben részesult. 1944. oktôber 23-ân orosz partizân
fogsâgba keriilt. Âzsiâba hurcoltâk, ahonnan csak 14 havi
szenvedés utân sikeriilt megszôknie. 1946 ôszén Németorszâgba
menekiilt, 1951 mârciusâban pedig Amerikâba vândorolt. 1962
augusztusâban megalakitotta a Karpâtaljai Ruszinok Szabad-
sâgmozgalmât, amelynek mai napig elnôke. Kârpâtaljâval és
a Magyarorszâghoz hû rutén néppel kapcsolatban szâmos



cikke, tanulmânya jelent meg. Részletezô âttekintésével kiilô-
nôsen értékes a 'Ruszin emlékirat: Kârpâtalja a pânszlâv
tôrekvések kôzéppontjâban' cîmû irâsa (Nyugati Magyarsâg,
V. 5, 411—444).

PROKOP PÉTER (Rôma, Olaszorszâg) freskô-festômûvész.
"1919, Kalocsa. Elemi, kozépiskolai és teologiai tanulmânyait
sziilôvârosâban végezte. 1942-ben pappâ szentelték. 1945/49-ben
a budapesti Szépmûvészeti Akadémiât, 1956/59-ben pedig a rô
ma Accademia di Belle Arti tanfolyamait végezte s professzori
és mesteri oklevelet szerzett. Mûvészi alkotô tevékenységét
mâr Magyarorszâgon elkezdte. Szâmtalan templom ôrzi képét
és freskôjât. Uvegfestéssel és mozaikkal is dolgozik. Rômâban.
két templomot teljes egészében tervei szerint rendeztek be.
Egyik 50 négyzetméteres freskôjât most fejezte be. —Az Ar-
pâd Akadémia meghîvott levelezô tagja.

SULYOK VINCE (Oslo, Norvégia) kôltô. ♦1932, Ménfô.
1952-ben Gyôrôtt érettségizett. Egyetemi tanulmânyait Buda-
pesten, 1952-ben kezdte és 1963-ban Oslôban fejezte be. A fi-
lolôgiai tudomânyok kandidâtusa. 1964 ôta egyetemi kônyv-
târos. 1969 januârjâtôl magyar nyelvet és irodalmat ad elô
az oslôi egyetemen. ïrâsait az Irodalmi Ujsâg, az IJj Lâtô-
hatâr, a bécsi Magyar Hfradô, a Nemzetôr, a Katolikus Szemle,
a Magyar Mûhely és ritkâbban a Kanadai Magyarsâg kôzli.
Szâmos cikke jelent meg norvég lapokban és folyôiratokban
is. Verseit sok magyar és tôbb nyugat-eurôpai nyelven kiadott
antolôgia tartalmazza. Ônâllô mûvei: Râmdôntôtt vilâg (Rôma,
1958), Céltalan ég alatt (Briisszel, 1961), Karâcsonyi csillag.
Borisz Pasztemâk kései versei (Gômôri Gyôrggyel, New York,
1965). Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

SZEBEHELY GYÔZÔ dr. (Austin, Texas) egyetemi pro-
fesszor. *1921, Budapest. Mérnôktudomânyi doktori oklevelet
a budapesti mûegyetemen szerzett 1945-ben. Négy éven ât mû-
egyetemi tanârsegéd volt. Amerikâba 1947-ben vândorolt ki.
Tôbb egyetemen tanitott és kûlônbôzô intézetekben kutatott.
1968 szeptembere ôta a University of Texas at Austin 'aero-
space engineering' tanszékének professzora. Tôbb tudomânyos
pâlyadijat nyert, szâmos kitûntetést kapott. Az Arpâd Akadé
mia meghivott rendes tagja.



TERNAY KÂLMAN dr. (Portland, Oregon) egyetemi tanâr,
nyelvész. *1903, Szegvâr. Egyetemi tanulmânyait Budapesten,
Bécsben, Rômâban (olasz âllami ôsztôndijjal) és San Diego-
ban (Calif.) végezte. Okleveles (magyar—német—olasz-szakos)
kôzépiskolai tanâr. Bôlcsészettudomânyi oklevelét a magyar
és olasz irodalombôl, valamint az ôsszehasonlitô ùj-latin nyel-
vészetbôl 1934-ben (cum laude) Budapesten szerezte meg. Hat
évig a debreceni âllami reâlgimnâziumban tanltott, 1938 utân
15 évig a trieszti egyetemen adott elô magyar nyelvet és iro-
dalmat. Olasz, magyar és német szaklapokban szâmos tanul-
mânya jelent meg magyar irodalmi kérdésekrôl, valamint a
magyar—olasz kultûrâlis kapcsolatokrôl. Olâh Gâborral egyiitt
leforditotta Gabrielle D'Annunzio lirai remekmûvét, a vilâg-
hirû "Alkyone"-t, amely 1942-ben, Triesztben, ezer példânyban
jelent meg. Szerkesztette a Termini clmû olasz irodalmi fo-
lyôirat magyar—olasz kûlôn szâmât, amelyben 80 modem olasz
kbltô mûvébôl késziilt forditâsa is megjelent (Olâh Gâborral
egyiitt alkotta). 1956 végén Amerikâba vândorolt és San Anto
nio-ban (Texas) a St. Mary, New Yorkban a Columbia, Mem-
phis-ben (Tennessee) a Memphis egyetemen, majd négy év ôta
a Portland State University tanâra. Tanulmânyait ùjabban az
Italica és a Fomm Italicum kôzli. "Magyar vâzlatok" clmû
tanulmânykotete a magyar irodalom és mûvészet fôbb kérdé-
seivel foglalkozik. Az Ârpâd Akadémia rendes tagja.

Nt. VASVÂRY ODÔN (Washington, D.C.) torténetirô,
*1888, Szeged. 1907-ben letett érettségije utân teolôgiât vég-
zett, majd segédlelkészként mûkôdôtt. 1914 elején az Egyete-
mes Reformâtus Konvent segédlelkészként Pittsburghba kiild-
te, ahol néhai Kalassay Sândor esperes mellett mâsfél évig
tevékenykedett. Ezt kovetôen Buffalo (1916/19), Springdale
(1919/21), Pittsburgh (1921/26), Cleveland W. S. (1926135) ôn-
âllô lelkésze lett. Huszonegy éven ât az Amerikai Reformâtus
Egyesûlet egyik fôtisztviselôjeként Washingtonban mûkôdôtt.
1957-ben nyugalomba vonult, de 1958-tôl ellâtta Coatesville, Pa.
magyar reformâtus egyhâzânak lelkészi szolgâlatât.

Irodalmi mûkôdését Amerikâba érkezése utân rôgtôn meg-
kezdte és âllandôan folytatta. 1925-ben egyik alapitô târstulaj-
donosa lett a 'Magyarsâg' clmû lapnak, amelynek tôbb év-



tizeden ât egyedûli cikkirôja volt. Az Amerikai Magyar Refor-
mâtusok Lapjât két izben szerkesztette. 1925-ben Pôlya Lâszlô
dr.-ral egyiitt inditotta el Pittsburghban az egyetemi magyar
szoba mozgalmât. A 'Szabadsâg' cimû napilapnak évekig belsô
raunkatârsa volt, mâig is âllandô cikkirôja maradt. Ezekben
és mâs lapokban tôbb ezer cikke, tanulmânya, kôzleménye
jelent meg, amelynek jôrésze az amerikai magyarsâg mùltjâ-
val foglalkozik. 1939-ben 'Virâg a kocsiùton' cimmel 'magyar
elmélkedéseket' tartalmazô kônyvet adott ki. 'Lincoln's Him-
garian Hereos' cimû nagyobb munkâja magyarul is kiadâsra
keriilt. 'Lincoln and the Hungarians' cimmel 12 magyar és
angol tanulmânya jelent meg a William Penn Fratemal Asso
ciation havi lapjâban (1961/64). Hosszabb cikkei: 'Kossuth és
Marx', Egy amerikai festô (Walter Gould) Kossuthnâl Kuta-
hiâban', 'Régi magyar harcosok Cubâban', 'Régi magyar har-
cosok a Sinai félszigeten', 'A clevelandi Kossuth-szobor és a
budapesti Washington-szobor tôrténete', 'A Ford békehajô tôr-
ténete', 'Kossuth megye lowâban', 'Egy amerikai keresi az
elrejtett Szent Koronât'.

Neg5rven éve gyûjti az amerikai magyarsâg tôrténetére
vonatkozô adatokat. Gyûjteménye kôzel 200 kôtetbôl âll. Kos
suth amerikai ùtjâra vonatkozô feljegyzései 14 kôtetet tesznek
ki. Ezenkiviil a Voice of America szâmâra is irt kb. szâz leadott
szbveget.

A Magyar Tudomânyos Akadémia felkérte, legyen tanâcs-
adôja az amerikai magyarsâg tôrténetére vonatkozô munka
elôkészitésében.

Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
VÂRADY IMRE dr. (Rôma, Olaszorszâg) egyetemi profesz-

szor. ''1892, Nagybecskerek. Kôzépiskolâit szûlôvârosâban, egye
temi tanulmânyait Budapesten végezte. 1914. augusztus 1-tôl
katonai szolgâlatot teljesitett. 1919 mârciusâban tartalékos
tûzérfôhadnagyként szerelt le. Kilenc évig a szombathelyi âlla-
mi fôreâliskola tanâra volt, tovâbbi 9 éven ât a Collegium
Hungaricum titkâraként Rômâban mûkôdôtt. 1936 jûliusâtôl
a szegedi, majd kolozsvâri Ferenc Jôzsef Tudomânyegyetem
rendes tanâra,1942 oktôbere ôta a bolognai egyetem rendes
tanâra volt. Jelenleg Rômâban él. Irodalomtôrténeti tevékeny-



sége jobbâra az olasz—magyar irodalmi kapcsolatok kutatâ-
sâra irânyult. îrt magyar nyelven olasz és olasz nyelven magyar
irodalomtôrténetet. Kritikai tevékenységét fôleg a Katolikus
Szemlében fejti ki. Az Ârpâd Akadémda meghivott rendes
tagja.

Budakeszi WEÔRES GYULA dr. (Helsinki, Finnorszâg).

*1899, Somorja. Kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait Buda
pesten végezte. 1917-ben érettségizett, 1925-ben bdlcsészettudo-
mânyi doktori oklevelet szerzett. Kdzben katonai szolgâlatot
is teljesitett. 1926-t61 1942-ig a helsinki egyetemen a magyar
nyelv és irodalom lektora, s 1929-tôl 1942-ig a helsinki egyetem
magyar intézetének vezetôje. 1939/40-ben pedig az ûjvidéki
Keleti Kereskedelmi Fôiskola megbizott elôadôja. 1957-ig kii-
lônbdzô magyarorszâgi iskolâkban a magyar, francia és orosz
nyelv tanâra. 1957-tôl 1964-ig a helsinki egyetemi kônyvtâr
tisztviselôje, 1964-tôl 1966-ig pedig alkonyvtârosa. 1960 ôta
finn âllampolgâr s 1966 ôta nyugalomban van. Cikkei, tanul-
mânyai, kôzleményei magyar, finn, francia és német szak-
lapokban jelentek meg. A finn nagy lexikon 2. és 3. kiadâsânak
magyar cikkeit is ô irta. Szâmos finn—magyar és magyar—
finn mûforditâsa is megjelent. Mûvei kôzûl a 'Magyar—finn
zsebszôtâr' (1934), 'Finnek, észtek, Finnorszâg' (1940), 'A fin-
nek tôrténete' (1943) és a "Soumalaien Unkari-Kirjallzisuus
1863—1967' (a finnorszâgi hungarica-k bibliogrâfiâja, 1969)

kiilôn is emlitést érdemel.

Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
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