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E L 0 s Z Ô

Ez a kôtet a tizedik Magyar Talâlkozô târgyalâsi anyagât

hozza nyilvânossâgra. Râ kell azonban mutatnom, hogy a jubileumi Magyar Talâlkozôn a 18 évvel ezelôtt Magyar Amerikâban magyar hazafias és magyar kôzmûvelôdési célkitûzésekkel megalakult Magyar Tàrsasâg csak folytatta még az ausztriai Innsbruckban megkezdett, hasonlô természetû tevékenységet, amelynek alapelvei, hogy szakadatlanul kiizdjiink ma
gyar hazânknak a bolsevizmus einyomâsa alôl valô felszabadîtâsâért, hogy kiizdjiink a megszâllt teriileteken élô véreink
érdekében Trianon âtka ellen, hogy magyarsâgunkat megtart-

suk és hogy a magyar emigrâcio bsszetartozâsât elômozditsuk.

Évtizedek ôta hirdetjiik, hogy minden bntudatos magyar legyen magyar egyhâz és egyesiilet tagja, fizessen elô legalâbb egy magyar lapra és legalâbb évenkint egyszer vâsâroljon magyar kônyvet. Tanitsa meg gyermekeit magyar nyelviinkre s ahol ez lehetséges, jârassa magyar iskolâba, hogy a
magyar jôvô reménysége az emigrâciôban is megmaradjon.
Mert ha legtôbben befogadô hazânk polgârai lettiink is, ma
gyar voltxmkat soha, semmi âron fel nem adjuk. Sot ennél

tovâbb megyiink. Hirdetjiik, hogy magyart és magyart egymâstôl sem orszâghatârok, sem tengerek el nem vâlaszthatnak. Olyan magyar egységet kell kialakitanunk, amely minden
egyes elesett, jogtalanul bebôrtonzôtt magyar érdekében hallatni tudja szavât.

Ennek a nagy célnak szolgâlatâban hirdettiik meg 1961ben az elsô Magyar Talâlkozôt, az emigrâciô szellemi elitjének szabad fôrumât, ahol a magyar sorskérdések alaku-

lâsânak aggodô vizsgâlôi kôtetleniil elmondhatjâk egyéni véleményeiket. Az eszmecserék sziiségességét mindennél jobban
bizonyitja ez a kotet, amely mâr a tizedik Magyar Talâlkozôrôl ad szâmot, amelynek szélesebb keretében keriilt sor

az elsô magyar orvoskongresszus megrendezésére, valamint a
magyar kultûrcélok osszefogâsât célzô Egyesi'tett Magyar Alap
kôzgyûlésére. Jôvôre az amerikai magyar mérnôkok is veliink
egyiitt rendezik kongresszusukat.
Kezdettôl fogva elsôrendû feladatunknak tekintettiik a

szabad foldôn élô magyar alkotô kivâlôsâgok âtfogô jellegu,
szellemi egységbe foglalâsât. Elôbb a Magyar Târsasâg, késôbb
a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga pâlyâzatokat hirdetett
s az utôbbi arany, ezùst és bronz Arpâd-érmeket, valamint

diszokleveleket adott kl. Ôt évvel ezelôtt megalakîtottuk a
kimagaslô értékû szellemi aikotâsok szerzôinek testiiletét, az

Arpâd Akadémiât, amelynek tudomânyos, irodalmi és mûvé-

szeti fôosztâlyân beliil maris 170 kivâlô, élenjârô tudôs, l'rô és
mûvész vallja meg biiszkén magyarsâgât.
Torténelmi idôket élùnk. Tôrténelmi évfordulôk sora vesz

kôriil beimiinket. Két éwel ezelôtt 1969-ben ûnnepeltûk az elsô

koronâs, keresztény magyar kirâly, Szent Istvân sziiletésének — magyar nemzeti hagyomânyaink szerint — ezredik év-

fordulôjât. A mùlt év âprilis 4-én Magyarorszâg megszâllâsânak negyedszâzados fordulôjârôl emlékeztunk meg tiltakozô
felvonulâssal és tiintetô nagy gyûléssel. Jûnius 4-én a minden
szômyûséget elinditô trianoni békeparancs félévszâzados fordulôjân kôveteltxink nemcsak az emigrâciô, de az otthon és az

elszakitott teriieteken élô magyarsâg nevében igazsâgot Magyarorszâgnak és az ârva magyar népnek. A kôzelmûltban volt

az Egyesiilt Nemzetek Szervezetének 25. évfordulôja is. Nem
sokat vârtunk ettôla vilâgszervezettôl s egészen ôszintén kimondom, a magyar jôvô kialakîtâsa tekintetében sem sokat vârha-

tunk tôle. Legfeljebb idônként szép szavakat. Ha mi magunk
nem vâllaljuk az emigrâciôs mimkât, akkor bizonytalannâ
vâlik a magyar jôvô is. Ahogy évtizedes munkânk minden erô-

feszitése azért volt, hogy ezt megakadâlyozzuk, ennek az ûjabb
kôtetnek kiadâsâval és a kôvetkezô évek tevékenységeivel is

a szebb és jobb magyar jôvô hitét akarjuk szolgâlni. Hûségeel
mindhalâlig!

1971. mârcius 15-én, a magyar szabadsâg iinnepén.
Dr. Nâdas Jânos

A TIZEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

ELSÔ NAPJA
— 1970. november 27. —

MEGNYITÂS ÉS EMLÉKHANGVERSENY

A tizedik Magyar Talâlkozô 1970. november 27-én, pénte-

ken este 7 ôrakor, Ohio âllam Cleveland vârosâban, a Cleveland—Statler Hotel nagy disztermében (a Euclid Avenue és
^ East 12, Street sarkân) kezdi meg tanâcskozâsait. A dîsztermet mintegy hatszâz fônyi iinneplô kozbnség tôlti meg. A
megjelenteket Nàdas Jânos dr., a Magyar Talâlkozô Âllandô

Titkârsâgânak vezetôje ûdvôzli. Az amerikai és a magyar himnuszt Bodndr Lajosné énekmûvésznô és Gyôryné Mezô Margit
zongoramûvésznô vezeti. A megnyitô beszédet fôtiszteletû Béky

Zoltdn dr. reformatas tb. piispôk mondja.
Pt- Béky Zoltdn dr.:
TÎZ ÉV A NEGYEDSZÂZADOS EMIGRÂCIÔBÔL
A MAGYAR EMIGRACIÔ SZAMADÂSA

Nekem jutott az a megtisztelô szerep, hogy a Magyar

Talâlkozô tizedik évfordulôjân megjelenteket iidvôzôljem és
ezt a jubileumi talâlkozôt megnyissam.
Mondanom sem kell, ôrômmel teszek eleget ennek a ki-

tiintetô megbizatâsnak.

Orôm szâmomra az emigrâciôs magyarsâgnak a szîne-javât, az elitjét, mondhatnâm a szellemi arisztokrâciâjât egyiitt
lâtni. Jôl esik tudni, hogy a nagy szétszôrattatâs idején van

még egy ilyen nagy ôsszefogâs, egy ilyen nagy szellemi kozôsség, ahol az ôsi fôidrôl kivert, vagy kimenekiilt magyarsâg
szine-java egyiitt van és kozôsen munkâlja a magyar feltàmadâst. Jôl esik tudni, hogy a nagy szétszôrattatâsban vannak
még, akiknek fâj a magyar sors. Akiket éget, tép, kinoz és

gyotôr a mi halâlra itélt fajtânk sorsa. Akik hajlandôk és készek itt a nagy idegenben is harcolni és hadakozni a tudomâny, a mûvészet, a kultûra, a szellem fegyvereivel az egyet-

len, az ôrôk, a szent magyar igazsâgért. Azért a népért, amelynek 1000 éves hazâjât, a tôrténelmileg és fbldrajzilag egységes

szentistvâni birodalmat, 50 évvel ezelôtt a kegyetlen trianoni
békeparanccsal szétszaggattâk. Azért a népért, mely ma a tdrténelem legszômyûbb zsarnokâtôl kifosztva, kirabolva, leigâz-

va élet-halâl tusâjât vîvja a Duna—Tisza tâjân. Amely népnek
az Cristenen kiviil senki barâtja nincs: csak mi, szabad vilâgban élô magyarok. Akiknek mi vagyunk az egyetlen reménységiik s akiken Isten utân csak mi, szabad foldôn élô magya
rok segithetûnk.

Meggyôzôdésem, hogy az emigrdciôs magyarsâgnak hiva-

tdst adott az Isten. Ez pedig nem mâs, mint, hogy szôszàlàja
legyen a magyar igazsdgnak és szakadatlanul kilzdfpn a ma
gyar nép felszabadîtdsdért.

Valamikor Kossuth Lajos volt a magyar sors tolmâcsa,
szôszôlôja itt az egész nyugati vilâgban. O tette ismertté a

magyar kérdést. 0 adott az emigrâciôs magyarsâgnak évtizedekre nagy erkôlcsi tôkét. Sajnos, neki és az utâna kôvetkezô
emigrâciônak nem sikeriilt az, ami a hamis adatokkal dolgozô
Masaryknak, aki Ut Amerikdban szerezte meg a cseh nép
badsdgât és orszâgrablô politikdjâhoz a hiveket

Illyés Gyula, a mai nemzedék egyik legkivâlôbb irôja és

kôltôje, az emigrdciôs magyarsdgnak ezt a hivatdsdt hangsàlyozza ki, amikor azt mondja; "hogy râtok, szabad vilâgban

élô magyarokra egy sûlyos felelôsség hârul,' egy nagy fel^dat

vâr a magyarsâg létének, a magyarsâg jôvôjének a szempo"^"
jâbôl. Ti vagytok a nyolcadik tôrzs. Ti képviselitek az egyetetemes magyarsâg egy negyedét."

Az emigrdciôs magyarsâg magyarsdgtudatânak,
szeretetének. a magyarsâg érdekképviseleteként é'rzett felelôs-

*

ségének és ievékenységének dôntô hatâssal kell lennie a ma
gyar nép jovôjére. Kiilonosképpen ha meggondoljuk azt, amit

Illyés Gyula nem mondhatott ki, csak sejtetett, hogy otthon
nem âll môdjâban a magyarsdgnak szabad akarata és elképzelése szerint alakitani a magyar jôvendôt, mert kettôs — kiilsô orosz és belsô kommunista — jârom alatt szenved a ma
gyar nép.

Testvérek! Pusztul a fajtânk! Az abortusz torvény még
mindig milliôstûl irtja fajtânkat akkor, amikor a szomszéd
népek soha nem tapasztalt népszaporulattal tdmek elô. A mi
fajtânk pusztul. Néhâny évtized mùlva nem lesz magyar az
osi fbldôn. S ez ellen nem tehetnek semmit belûlrôl. Az emigrâciôs, a szabad vilâgban élô magyarsdgnak a hivatdsa az,
hogy semmi dldozattôl vissza nem rettenve tegyen meg mindent a magyarsdg létéért, jdvôjéért és megmaraddsdért.

Én szentiil hiszem és az a meggyôzôdésem, nem véletlen,
hogy az Ûristen ide rendeit minket és hogy kimentett benniinket a nagy vilâgomlâsokbôl. Nem véletlen, mert hivatdst adott
nekiink. S ez a hivatâs nem mâs, mint a magyar jôvô, a ma
gyar feltdmadds munkdldsa.

Betôlti-é az emigrâciôs magyarsâg ezt az Isten âltal ren
deit hivatâsât? Erre szeretnék — csak vâzlatosan — râmutatni.

A tbrténelemben szâmos példa van arra, hogy egy nemzet

legjobbjait, kultùrâlis és politikai elitjét — idegen zsarnokok
megszâllâsa kôvetkeztében — kiverték ôseik fôldjérôl s idegen

allamokba kényszeritették, de azok ott az ûj orszâg népével,
kultûrâjâval és értékvilâgâval megteremtett kapcsolatokon keresztûl — âtmentették ôsi ôrbkségiiket, kulturâlis és erkôlcsi
értékeiket s ezen keresztûl munkâltâk szârmazâsuk népének
szabadsâgât és szebb, boldogabb jovendôjét.
Emlékezziink csak vissza a Sinn Fein és mâs amerikai ir

mozgalmakra a mûlt szâzad mâsodik felében. Vagy a Chopin
lengyel emigrâciôra Pârisban és arra a kultûrpolitikai szerepre, amelyet Pâris mellett Bées jâtszott a lengyel nemzetiség

és kultûra âtmentésében 1918 elôtt. Avagy emlékezziink arra
a hivatâsra, melyet a vilâgon szétszôrt zsidôsâg toit be és
arra az erôre, amelyet a judaizmus vallâserkblcsileg, kultmrâ-

lisan és politikailag jelent a zsidôsâg szâmâra, amellyel lehe-

tôvé tették Izrâel megteremtését és biztosi'tani tudjâk fennmaradâsât.

Az 1945-os szovjet megszâllâs Magyarorszâg részére ugyan-

olyan jelentôségû volt, mint a harmadik felosztâs Lengyelorszâg szàmâra, avagy a jeruzsâlemi Salamon templom lerombolâsa Titus csâszâr légiôja âltal a zsidôsâg tôrténetében. Mond-

hatjuk, hogy 1945-ben a magyar nép és értelmiség hasonlô
helyzetben volt, mint a tatârjârâs fergetege utân barlangjâbôl
kimerészkedô bujdosô magyar, aki mint a koltô mondja: "Szertenézett s nem lelé honjât a hazâban."

E tekintetben nem volt lényeges kiilonbség a nemzeties és
haladô értelmiségek kozott, bar az elôbbi azonnal iildozôtt

lett, mig az utôbbi egy darabig még megtûrt volt, de késôbb
neki is menekiilnie kellett.

A hâborû utâni elsô emigrâciô ezekbôl tevôdik ossze.
Ezekhez csatlakoznak az 1947-es és 48-as menekiiltek, majd a

diadalmas, de tragikus kimenetelû 1956 os magyar szabadsâgharc utân kimenekiilt értelmiségiek és ifjak ezrei.
A hâborû utâni elsô emigrâciô mâr 1945—46-ban a németorszâgi és ausztriai menekûlt tâborokban kitûzte a

magyar

emigrâciô céljât és meghirdette a magyar feltâmadâs munkàlâsât, a magyar nemzet erkôlcsi és politikai értékeinek a megôrzését és a nemzeti tôrténelem- és irodalomszemlélet dpola-

sât. A mostoha gazdasâgi helyzetben is ûj folyôiratot inditanak — csak néhâny nevet idézve fel — a Wass Albertek, Sôs

Gézâk, Bakô Elemérek, Nâdas Jânosok, Eszenyi Lâszlôk. S az
ô fâradhatatlan kultûrmunkâjuk mutatott ûtat annak az el-

keseredett és ônbizalmât vesztett magyar emigrâciônak, amely
az 1950-es Vôrôsmartyval egyiitt ûgy érezte, hogy "az ember sârkânyfog-vetemény. S nincs, nincs remény. .
Ugyanakkor az Egyesûlt Allamokban, mint magyar egyhâzi, egyesiileti és kôzéleti vezetôk kôvettiink el mindent az

idegenbe szakadt magyar értelmiség âtmentése érdekében.
Meggyôzôdésem, hogy az emigrâciônak sok alkotâsa, az a
sok kivâlô és kimagaslô kultùrteljesitmény, amelynek 25 éves
évfordulôjât ûnnepeljûk ma, nem lett volna lehetséges e kettôs mvmka nélkûl, amelyet a hazâjât elvesztett, de hitét meg-

ôrzô magyar emigrâciô és az Amerika fôldjén mâr meghono-

sodott, de magyar szivét, ôsei orôkségét és kultùrkincseit megôrzô bevândorlô réteg végzett.
Nehéz lenne felsorolni és részletezni az emigrâciô 25 éves
kimagaslô alkotâsait, munkâssâgât és hallatlanul nagy ered-

ményeit, amelyeket tudomânyos, kultûrâlis és az utôbbi idôben politikai téren is elért. Nehéz lenne felsorolni magyar tu-

dôsaink, irôk, kôitôk, népmûvészek — Bay Zoltân, Wigner,

Teller Ede, Fiiry, Kisjôkai, Gâbor Aron, Tollas Tibor — ki
magaslô alkotâsait. Tôbb mint 100 egyetemi tanâr, tôbb mint
1000 kutatô, orvos, mérnôk, kônyvtâros nagy eredményeit. A
gazdasâgi vâlalkozâsok terén elért sikereket. A magyar cser-

készet egész vilâgra kiterjedô magyarsâgmentô munkâjât Bodndr Gâborral az élen. Ifjûsâgi szervezetek, magyar iskolâk
jelentôségét és eredményeit. Az emigrâciôs magyar sajtô felbecsulhetetlen szolgâlatât. Az emigrâciô târsadalmi és politikai
tevékenységét. Azt az ùj vérkeringést és jelentôs szerepet,
amit az emigrâciô egyhâzi és egyesûleti életûnkbe bevitt. Azt
a felbecsûlhetetlen tevékenységet, amit az emigrâciô orszâgos
szervezeteinkben és azok élén végez az ôhaza leigâzott népének felszabaditâsa érdekében: az Amerikai Magyar Szôvetség;

Szabadsâgharcosok Szôvetsége, az Erdélyi Szôvetség, a Felszabaditô Bizottsâg, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége, stb.,
ùtjân.

A magyar igazsâg és kultûra propagâlâsa és az angol nyelven megjelenô kiadvânyok, kônyvek egész serege viszi iigjôinket, igazsâgunkat és 1000 éves kultûrânkat az amerikai kôzônség elé. A Szépmfves Czéh, Wass Albert, Wagner Ferenc,
Csicsery-Rônay Istvân és Padânyi-Gulyâs Jenô kiadvânyai fel
becsûlhetetlen szolgâlatokat tettek és értéket képviselnek.

Sorolhatnâm a végletekig az elért eredményeket, de szerintem ezeknek az alkotâsoknak és eredményeknek az ôssze-

gyûjtése, feldolgozâsa, kielemzése, rendszeresi'tése egy szakemberekbôl âllô tudomânyos târsasâgnak a hatâskôrébe tartozik. Ez pedig véleményem szerint nem lehet mâs, mint az

Arpâd Akadémia, mely az amerikai magyar tudôsoknak, l'rôknak és mûvészeknek, az amerikai magyar értelmiségnek ki
magaslô és elismert târsasâga.

Ez a Magyar Talâlkozô tegye azzal is emlékezetessé tiz
éves jubileumât, hogy megâllapitja az emigrâciô 25 éves alko-

tâsai, eredményei ôsszegjdijtésének, szakszerû feldolgozâsânak
sziikségességét és az Arpdd Akadémiàra bizza, hogy annak
eredményét antolôgia formâjâban adja ki. Ezzel is oroki'tse
raeg annak az emigrâciônak hazâjâhoz valô hûségét, amely
mindenét elvesztve, idegen vilâgban, a legsanyarûbb kôriilmények kozdtt is megôrizte ôsei orokségeit, magasra emelte az
otthon megtaposott nemzeti kultûra zàszlajàt és az 1000 éves

magyar mùlt méltô képviselôje lett szerte az egész vilâgon.
Isten irânti mélységes hâlâval emlékeziink meg ennek az
emigrâciônak hôsiességérôl, elismeréssel és hôdolattal adôzunk

elôtte, eléviilhetetlen munkâssâga és alkotâsai elôtt.

Kûlôn elismeréssel adôzunk ezen a 10 éves jubileumon
azoknak a kivâlô férfiaknak, akik fâradhatatlan odaadâssal és

âldozatkészséggel, lângolô hittel és fajtânk irânti olthatatlan
szeretettel: leîke és éltetô eleme voltak ennek az emigrâ

ciônak. Akik 10 éwel ezelôtt a Magyar Talâlkozôt és késôbb

az Arpâd Akadémiât megszervezték, életre hivtâk s ebben a

nagy szellemi munkakôzôsségben a magyar emigrâciô legjavât, szellemi elitjét ôsszehoztâk és a mi kôzos, szent ugyunk
szolgâlatâba âllitottâk. Oszinte elismerésûnket fejezzûk ki elsôsorban dr. Nâdas Jânosnak és dr. Somogyi Ferencnek. Reâjuk és munkatârsaikra, valamint a Magyar Talâlkozôra és az

Ârpâd Akadémiàra a mindenhatô Isten leggazdagabb âldâsât
kérem.

A tizedik Magyar Talâlkozô ôsszejôvetelét megnyitottnak
nyilvânitom.
☆ ☆ ☆

Amegnyitô beszéd elhangzâsa utân a Teghze-Gerber

emlékére rendezett hangverseny mûsorbemondôja, Kossânyi

Miklôs râdiô-igazgatô koszonti a hallgatôsâgot. Felkérésére

Gulya Jdnos énekmûvész adja elô Erkel Ferenc "Bânk ban"
cimû operâjâbôl a "Hazâm, hazâm" kezdetû részt. A szûnni

nem akarô tetszésnyilvâm'tâs utân nt. Asbôth Gyula, a michigani Détroit evangélikus magyar leikésze mondta el hangulatos
emlékbeszédét az 1969. november 5-én, Detroitban elhûnyt
Teghze-Gerber Miklôsrôl.

Nt. Asbôth Gyula:
A MOSOLY NÔTAKÔLTÔJE

Megemlékezés Teghze-Gerber Miklôs nota- és zeneszerzôrôl
A magyar lelkiséget jellemzô érzelmi gazdagsâgrôl Ady
egyik versében îgy îr: "Mâs nép roboghat tova, de ily szép,
âlmos, lâncolt fajnâl poétâbb faj nem élt soha." Hozzâtehetjûk még: de nôtâsabb lelkû sem.
Balsorsverte életûnk reményeket temetô fâjdalmait, éjszakâban virradatra vârô bizakodâsait sokszor kellett magunk-

bôl kidalolnunk. Csak îgy — ezzel a lélekkônnyîtéssel — bfrtuk el az élet és halâl kockâzatât hordozô magyar sors prô-

bâs-terhû sùlyât. Ezért: nôtaszônâl bûsultunk, vîgadtunk, —
toron, lagzin, vagy ha hazât sîrattunk.
Dalkôltôink ennek a sîrva-vîgadô magyar életnek lettek
nôtâikkal bromszerzô lélekkdnnyîtôi. Dalbôl szôtték orômein-

ket-bânatainkat. A nota nyelvén mondtâk el, ami benniink fâjt,
vagy ami jôkedvre deritett. Érzelmi feszliltségeinknek ezzel a
feloldâsâval lélekgyôgyîtâst végeztek.
Teghze-Gerber Miklôs is ezekhez a lélekgyôgyîtô magyar
igricekhez tartozott. Dalaiban mûvészi hangszereléssel, tiszta

formaérzékkel szôlaltatta meg: egyszer a szîvet deritô szere-

lem bâjât, mâskor a honszeretet sajgô fâjdalmât. ïgy csitîtgatta a gond- és gyotrelem-zakiatta lelkeket.

Ha csak ennyit tudnânk rôla, mâr ez is elég voina arra,
hogy hâlâval emlegesslik nevét.
A halâl kezének érintésétôl 63 éves muvész-lelkének hûrjai

a mûlt év novemberében elpattantak. Amikor halott testét, az
eltorott zeneszerszâmot, a Detroiti EIsô Magyar Ev. Réf. Egy-

hâz templomâbôl — ennek orgonistâja és presbitere is volt —
utolsô ûtjâra kikîsértiik a temetôbe, akkor csak a végleges bûcsûzâs fâjdalmât éreztûk. Most, rôvid megemlékezésben a tâvozâsâval mindnyâjunkat ért veszteségrôl adunk szâmot.
Kiilsô életének adatai is mâr sokat ârulnak el rôla. Tôbb-

irânyû szellemi felkészultséggel indul el pâlyâjân. A budapesti
zeneakadémiân, a zeneszerzô-kamagyképzô szakon, a Kôzgaz-

dasâgi Egyetemen pedig a mezôgazdasâgi fakultâson szerez
oklevelet.

Nôtafâja korân, dùsan és sokszinûen virâgzik. 1927-ben,
alig 21 éves korâban, rendez! elsô zeneszerzôi estjét a zeneakadémiân, majd ugyanebben az évben a râdiôban. Tôbb mint
300 dalâbôl nem egy pâlyadijat nyer. Sok beleolvad a magyar

népdalkincsbe. Nôtâi szâllnak szâjrôl-szâjra, mint névtelen

szerzemények. Dalain keresztiil igy lesz személye mindenfelé
kozkedveit: ismeretlen ismerôs.

Fômûve a Zajti Ferenc indiai-kutatô eredeti indiai motf-

vnmainak felhasznâlâsâval szerzett "Sakuntala bûcsûja" ci'mû
nagyzenekarra és kôrusra irt zenei kolteménye. Bemutatâsât
a hâborûs események akadâlyoztâk meg. Mûvésze volt a zongorânak, orgonânak, zeneoktatâsnak. Irodalmi, zenei târsasâgok — kôztuk az amerikai Arpâd Akadémia
vâlasztjâk tagjaik sorâba. Tobb daiszerzeményének a verset is ô irta. A hâ-

borû végén, mint a godollôi âllami zeneiskola igazgatôja, vette
kezébe a hontalansâgra kényszeriiltek vândorbotjât. Nôtafâja
a bûjdosâsban sem szâradt ki. Atjutva az Egyesiilt Allamokba,
az idegenség rodostôi âmyai alatt, az ôrok magyar reménységet zengô nétâk fakadtak fel lelkébôl. A "Dalol a honvâgy",
vagy a "Szâllj, szâllj", vagy a "Ne si'rj, hazâm" kezdetû alko-

tâsainak aranyporâval hintette be a hazâtvesztettek fâjdalmas,
keresztjârô ûtjât.

Személyes ismerôseinek szi'vében egyetlen uralkodô benyo-

mâs maradt rôla: ôrok mosolya. Ebben a mosolyban tukrôzô-

dôtt emberségének és mûvészetének rangot ado értéke, belsô
emberének egyéni varâzsa. Ez a mosoly nem kivulrôl magâra

eroltetett pôz volt. Zavartalan nyugalmû, gazdag belsô kedélye
csillogott ôntudatlanul arcânak ebben a verôfényében- Ez a

mosoly a lelke mélyén hârom sugârszâlbôl szovôdôtt:
mek-emiékeinek szépségébôl, hivô életszemléletébôl fakadô jôsâgâbôl és a magyar sorsérzések âtélésébôl.

AMagas Tâtra hôfôdte, ezust feje mosoly„ott be gV^rekszobâja ablakân. Esténként a Poprâd vizének halk csobogô

dallama ringatta âlomba. A szepesi rôna hamvas tisztasâgù

szepsége alaki'totta, szinesîtette képzeletét. Csod

ha ennyi

magâba szi'vott, âtélt âlomszépség emlékétôl olyan ^zusthangù

lett dalmûvészete? Csoda-e, ha nôtâibôl a fenyôk tiszta illata
ârad felénk? Emlékeinek ez az aranypora csillogott mosolyâban.

Élete legdrâgâbb ajândékânak azt tartotta, hogy Isten
dalt fakasztott lelkében. Tudta, hogy mûvészi képességét Istentôl kapta ajândékul. Errôl sohasem feledkezett el. Ezért

az ajândékért mindig hâlâs volt Urânak. Az 0 lâthatatlan kezére hajtotta fejét. Ezért ûlt csend a lelkében. Ezért tudta
hitével a vilâg lârmâjât ûgy âtszûrni, hogy minden zaj a lelke mélyén nyugtatô harmôniâvâ zsongult. Mindig meghallotta
a feliilrôl jôvô muzsikât. Dalain ezért szûrôdik ât valami halk,
pihentetô, deriilt âhitatû zsoltârhang. Hazâtsiratô notait mint-

ha valami tâvoli orgonaszô ki'sérné. Ez a hivô életszemlélet
formâlta lényét alâzatossâ, természetessé, szerényen finommâ.
Ezért lettek bânatai panasztalanok, kôzelében ezért derûltek
fel a kodulte arcok, csitultak el a bajok. Mosolyâban ez a hi'vô

lelkiilet-termelte jôsâg sugârzott.
Magyarsâga a néplélekbôl, zeneisége a magyar népzenébôl
tâplâlkozott. Hazaszeretete ezért volt mentesiilve minden pâtosztél. Ezért fénylett mosolyâban a magyar lélek bânat-ârnyékolta dertije és szivârvânyos, enyhe bânata.
Benne a mûvész és az ember mindig egy. "Kobzân a dal
magâra vall". Természetes, minden érzelgôségtôl, szenvelgés-

tôl mentes lénye teljesen felolvad nôtâiban. A szi've ver min
den alkotâsâban. Dalaibôl mosolyânak muzsikâja csendiil fe

lénk. Ezért is nevezhetjiik a mosoly dalkoltôjének. Notai nem
kâvéhâzi muvirâgok, hanem ablakokban viritô piros muskâtlik. Gondoljunk csak a "Ha én gazdag lennék", "Sârgul mâr
a kukoricaszâr", "Cinege, cinege madâr" kôzismert nôtâira.
Mindegyikben ott csilingel a magyar néplélek jâtszi kedélye a
maga természetességében.
Teghze-Gerber Miklôs mûvészete esztétikailag szép, mert

szivet derit, lelket gyônyôrkôdtet. Erkôlcsileg jô, mert nemesit. Nemzetileg igazâban magyar, mert hamisi'tatlanul tiikrôzi
a magyar lélek cicomâtlan, ôszinte érzéseit.

Teghze-Gerber Miklôs a maga végtelen szerénységével szellôként suhant ât az életen. Nem akarta magât reklâmozni,
hiresîteni. Tâvol volt tôle minden vâsâri zaj. De amerre nôtâi

megszôlaltak, ott mindig konnyet tôrolt, fâjdalmat enyhitett.

Csak ùgy, mint az âtsuhanô szellô. Nem szerepeit, hanem szolgâlt. Mûvészetének tiszta aranyât tékozlô bôkezûséggel szôrta
mindenfelé.

Emlékét mosolyânak aranyfâtyola takarja be. Ez a fâtyol
nekiink, hazâtvesztett, hajôtôrott, magunk kôzott sokszor meg-

hasonlott, vedlett lelkigûnyâjû magyaroknak, mindig iinneplônk marad.

☆ ☆ ☆

Az emiékbeszéd elhangzâsa utân Buzàné Ormay Udikô

clevelandi és Halâsz Ldszlô detroiti énekmûvész Gyôryné Mezô
Margit zongoramûvésznô ki'séretével Teghze-Gerber Miklôs dalaibôl ad elô szemelvényeket. Minden egyes nôta-szâmmal meg-

érdemelt nagy sikert aratnak. Kleckner Roland, az elhûnyt

nôtaszerzô tehetséges, kivâlô tanitvânya a michigani Detroitbôl mûvészi felkészûltséggel zongorân egyveleget mutât be
Teghze-Gerber Miklôs mûveibôl. Sok tapsot kap. A mûsorvezetô Kossânyi Miklôs zârôszavait kôvetôen Nddas Jânos dr.,

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak vezetôje, rôzsacsokrot nyûjt ât az emlékversenyen festôi diszmagyarban meg-

jelent ôzvegy Teghze-Gerber Miklôsnénak s az ugyancsak disz

magyarban fellépô Buzàné Ormay Ildikônak. és koszônetet

mond a hangversenyen kôzremûkodô elôadôknak és mdvészeknek.

Ahangverseny utân a tizedik Magyar Talâlkozô résztvevôi
az elôzô évek sorân kialakult szokâsnak megfelelôen ismer-

kedô osszejôvetelen gyulnek egybe, hogy meghitt beszélgetés
kozben készulhessenek fel a kôvetkezô napok târgyalâsaira-

A TIZEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
MÂSODIK NAPJA

— 1970. november 28. —

EMIGRACIÔS ANKÉT

A tizedik Magyar Talâlkozô mâsodik napjân, 1970. novem
ber 28-ân, szombaton délelôtt 9 ôrakor a tanâcskozâsokat

Nddas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje nyitja meg. A
megjelentek ûdvbzlése utân felkéri Czikann-Zichy Môric dr.
professzort, vilâgitsa meg azt a kérdést, elôrelâthatôlag milyen

lesz a szovjet német egyezmény kôvetkeztében elôâllô helyzet
kihatâsa Magyarorszâgra és a kornyezô népekre.
Czikann-Zichy Môric dr.:
NYUGAT-NÉMETORSZÂG ÛJ KELETI POLITIKÂJA
ÉS ANNAK KIHATÂSA KÔZÉP-EURÔPÂRA

A legutôbbi nyugat-németorszâgi vâlasztâsok dontô fordu-

latot lâtszanak jelenteni Nyugat-Eurôpa jôvôjét illetôen. Nyugat-Németorszâg 1948 ôta, amikor alkotmânyos életét ûjra kezd-

hette, a politikai és gazdasâgi stabilités fellegvârâvâ nôtte ki
magât a sokat szenvedett Eurôpân belûl. A bonni parlament

két nagy pârtja kozul egyik sem tudta megszerezni az abszolut
tobbséget, de Adenauer kancellârnak és kôzvetlen utôdjânak

sikeriilt néhâny kisebb polgâri pârtnak bevonâsâval egy keresztény vilâgnézetû kormânyzati rendszert kialakitani. A mér-

sékelt szociâldemokrata part pedig a "loyâlis" ellenzék szerepét jâtszotta ezekben az idôkben. Ez a politikai atmoszféra

tette lehetôvé az orszâg rohamos gazdasâgi fejlôdését, az un.
"Wirtschaftswundert" (gazdasâgi csodât), mely Nyugat-Németorszâgot a vHâghâboni kôvetkeztében elszegényedett Eurôpa
vezetô âllamâvâ emelte.

Amikor 1966-ban Kiesinger kancellâr a kereszténydemokra-

ta és szociâldemokrata pârtok ûgynevezett "nagy koaliciôjât"
alakitotta meg, sokan ebben a nyugat-német politikai stabilitàs
fokozottabb megnyilvânulâsât lâttâk és ûgy vélték, a két ellenkezô vilâgnézeti alapon allô pârtnak sikerult ellentéteit ki-

kliszôbôlni és teljes az egyetértés a kôvetendô politika terén.
Mâr akkoriban egy, a philadelphiai Council of World Affairs

felkeresésére tartott elôadâsomban aggâlyaimat fejeztem ki
ezzel a politikai alakulâssal szemben. Utaltam a két vilâghâborû kôzôtti Németorszâgban és Ausztriâban alakult "fekete-

vorôs" koalfciôs kormânyok gyâszos szerepére, amely rôvid
idôn belul az ellentéteket még jobban kiélezte és a kommu-

nizmus (Németorszâgban), végiil pedig a nâcizmus gyôzelmét

eredményezte. Sajnos, jôslatom valônak bizonyult és ma Nyugat-Németorszâg a politikai stabilités hazâja helyett a kiélezett
feszûltségek szfnterévé vâlt.

Tekintsiink el most a rôvidtâvû német belpolitikai helyzettôl és vizsgâljuk annak hosszûtâvra valô kihatâsait. Râ kell

jônniink arra, hogy a nyugat-német "Ostpolitik" ezen, sokak
szemében vâratlan fordulata nemcsupân egy tbrtetô, alapbe-

âllitottsâgâban baloldali kancellâr és egy még tôrtetôbb kiil-

ûgyminiszter egyéni elgondolâsân alapszik, hanem annak sokkal

mélyebb gyôkerei vannak, amelyeket a jelenleg csak hét szô-

tobbséggel birô szociâldemokrata—szabad demokrata koaliciô
megbuktatâsâval aligha lehetne megvâltoztatni

Az 1950-es és 56-os évek elején Nyugat-Eurôpa abban a
biztos tudatban élt, hogy az Egyesult Âllamok atomtegy^®"""
fôlénye visszariaszt minden szovjet tâmadâst Tudatâban volt

Nyugat-Eurôpa annak, hogy egy konvencionâlis fegyver^^'^^î

meginditott szovjet tâmadâs esetén az a néhâny szâzezer fdnyi
U.S. katonasâg, amely a NATO kûlônbozô orszâgaiban âllomâsozik, a nyugat-eurôpai hadseregekkel egyUtt sem volna képes
megvédeni annak teruletét, tehât minden bizalmuk
atomemyô nyûjtotta védelemben ôsszpontosult

Ez a helyzet azonban, sajnos, erôsen megvâltozott, egyrészt a szovjet atomfegyverkezés rohamos nôvekedése, mâsrészt fôleg az Egyesiilt Allamokon belûl végbement katasztrôfâlis vâltozâsok miatt, amelyeknek szemtanûi és szenvedô alanyai mi is vagyunk. A hâborûcllenes hangulat odâig fajult,
hogy ma mâr a legsziikségesebb védelmi kiadâsok csôkkentését hangosan kôveteli a kozvélemény és a tôrvényhozôk jelentôs hânyada. Az elsô de Gaulle tâbornok volt az, aki ezt az
amerikai pâlfordulâst bsztônosen megérezte, amikor az csak
csirâjâban bontakozott kl és igA'ekezett, nem a legszerencsésebb
môdon, eiszakadni a NATO kôzôs védelmi kôtelékébôl.

Brandt kancellâr, ùgy lâtszik, nem szândékozik kôvetni
Franciaorszâg politikâjât. Hûségét a NATO és az Egyesiilt
Âllamok irânyâban tôbbszôr kifejezésre juttatta, legutôbb a
New York Times-ban megjelent cikkében. Szemmel lâthatôlag
aggasztja keleti politikâjânak éles birâlata Dean Acheson, Lu-

dus Clay tâbornok, McCay nagykovet és W. Bail volt kûliïgyi
âllamtitkâr részérôl, akik mint az adenaueri Németorszâg fel-

épitésében jelentôs szerepet jâtszô tényezôk, most aggodalommal szemlélik az âltaluk felépi'teni segitett rendszer fokozott
bsszeomlâsât. Brandt azonban nem hûnyhatja be szemét az

elôtt a tény elôtt, hogy a NATO alapszerkezete megingott.
1969-es nyugat-németorszâgi tanulmânyutamon, amikor al-

kalmam volt a német kôzgazdasâgi és politikai tényezôkkel
behatô megbeszéléseket folytatnom, mâr az a meggyôzôdés
alakult ki bennem, hogy a "nagy koaliciô" kormânyânak megalakîtâsa az elsô lépés egy ùj Kelet-Eurôpa felé irânyulô megbékélés kîsérletének. Kiesinger kancellâmak és pârtjânak természetesen ovatosabbak voltak az elgondolâsai. 0 a gazdasâgpolitika eszkôzeit kivânta felhasznâlni a szovjet tômbbel valô
viszony normalizâlâsâra.
Nyâron tett németorszâgi lâtogatâsom ûjra megerôsitette az ottani helyzetrôl kialakult véleményemet, jôllehet
akkor csak a lakossâg kiilônbôzô târsadalmi rétegeinek felfogâsât tanulmânyoztam. A keresztény vilâgnézetû németet

megrémitették azok az Egyesiilt Allamokbôl hozzâ érkezô hirek,
amelyek zavargâsokrôl, fesziiltségekrôl és fôleg hadsereg-ellenes
tiintetésekrôl és erôszakos cselekedetekrôl szâmolnak be. A

gazdasâgi nehézségekrôl, inflâciôrôl és munkanélkuliségrôl szô-

lôjelentések szintén hozzâjârulnak az Egyesiilt Âllamokba vetett
bizalom megrendiiléséhez. Joggal kérdezik: képes lesz-e a jôvôben az Egyesiilt Âllamok kormânya hathatôsan hozzâjâruini
védelmûkhoz?
A baloldalhoz kôzelebb allô elem hitelt ad azoknak a han-

dabandâzâsoknak, amelyekkel Fulbright és târsai igyekeznek elhitetni a békeszeretô és a vietnàmi hâborûtôl megcsomôrlôtt
amerikai néppel, hogy a hadsereg titkos hôditô tôrekvéseket tâplâl, amelyeknek ùjabb hâborûs konfliktusokra kell vezetniiik.

A jelenlegi kôzel-keleti fesziiltség bizonyos târapontokkal szolgâl ehhez a feltevéshez. Ezeknek a németeknek az okoz âlmat-

lan éjszakâkat, hogy egy lâvol tôliik kirobbanô konfliktus esetén Eurôpa is belekeveredne abba, mint mellékhadszi'ntér és
akkor az elsô âldozat Nyugat-Németorszâg lenne. Hogy a vas-

fiiggônytôl 20—30—100 kilométerre élô polgârnak ily termeszetû gondjai vannak, az nag^'onis érthetô.

Amig az Egyesiilt Allamok a vilâg leggazdagabb orszaga,

ma a szegény népek gondjaival, munkanéikiiliséggel, keresletcsôkkenéssel és kiiltelki nyomorral kiiszkodik, Nyugat-Német
orszâg a gazdag ember problémâival talâlja magât szembe.
Nyugat-Németorszâg virâgzô kozgazdasâga ma elérte az optimâlis fejlôdés csûcspontjât, amelyen tûl tovâbbi fokozâsa a
termelési kapacitâsnak nehezen vihetô keresztiil. A vilâghâboru

utâni években gombamôdra nôvekvô ipari vâllalatok legnio*

demebb berendezése sokâig nem szorul utânpôtlâsra és l'gy ^

felgyiilemlô magas haszonnak értékesitése ma Nyugat-Némek
orszâg legnagyobb gondja. Az âllandôan fokozôdô kivitelbôl

eredô kiilfôldi kôveteléseknek a nyugati tôkés piacon valô

gyûmôlcsoztetése mutatkozna a legjobb megoldâsnak. Ennek

azonban komoly nehézsége az, hogy az 1950-es évek tôkebefektetési konjunktûrâjânak idején a német belsô tôkeképzôdést

még teljesen az ûjjâépités feladataira kellett osszpontosi'tani.

Hermann J. Abbs, Nyugat-Németorszâg legnagyobb tekntélya^^
oryendô kozgazdâsza a Rheinischer Merkur 1969 iûnius l^-i

szâmâban megjelent tanulmânya szâmokkal bizonvi'tia ezt a
visszâs helyzetet. A mâsodik vilâghâborût kôvetô esztendôk

alatt a nyugati tôkés orszâgok a konjuktûra eltûntével tdke-

feleslegiiket kiilfoldi befektetések formâjâban gyiimblcsoztették, ùgyhogy amikor Nyugat-Németorszâg hasonlô helyzetbe
keriilt, a nyugati piacokon mâr nem talâlt kellô lehetôségeket.

Ma kivitelének értéke kôzel akkora, mint az Egyesiilt Âllamoké, de amig az amerikai kiilfoldi befektetések értéke 100
milliard dollâmak felel meg, Nyugat-Németorszâgé csak 4.2
milliard dollar. Nagybritaimia és Hollandia kiilkereskedelmi
forgalma lényegesen alacsonyabb, mint Nyugat-Németorszâgé,
kiilfoldi befektetéseik azonban ôtszor, illetve hâromszor ma-

gasabbak. Még a Nyugat-Németorszâg irânt legbarâtsâgosabb
Egyesiilt Âllamok munkavâllalâsi és adôzâsi tôrvényei is lénye
gesen megnehezftik a nyugat-német tôke bejôvetelét, holott ez
még a mi kôzgazdasâgunkra is kedvezô volna a mai tôkeszegénység idején.
Ilyen kbriilmények kôzott érthetô a német tôke lâzas
piackeresése. A Szovjetunio és a Gazdasâgi Segély Tanâcsâban
tômôriilt kôzép-eurôpai népek lâzas iparositô tervgazdâlkodâsa
pedig ma a legnagyobb befogadô képességgel rendelkezô piac.
Ez a magyarâzata annak, hogy a gazdasâgi Ostpolitikânak
leglelkesebb szôvivôi ma a német nagyipar vezetôi, éliikôn

a régi Németorszâg imperializmusânak megtestesitôje, a Kruppvâllalat.

A kommunista tervgazdâlkodâs legnagyobb hibâjânak az
bizonyult, hogy éveken keresztiil elzârkôzott a nyugati vilâg
technikai fejlôdése elôl. Amikor erre râeszmélt és a fejlett
tôkés orszâgokbôl a modem technikânak megfelelô szerszâmgépek behozatalât szorgalmazta, râ kellett jônnie arra, hogy
iparcikkeit, azoknak silâny minôsége miatt nem tudja elhelyezni a nyugati piacokon. Az 1940-es ùn. hideghâborûs években

Nyugat-Eurôpa âllamai hajlandôk voltak az Egyesiilt Âllamok
példâjât kôvetve megtagadni minden oly természetû iparcikknek a Vasfiiggôny môgé valô eladâsât, amely csak kôzvetett
mértékben is hozzâjârult volna a Szovjetunio és az âltala elnyomott orszâgok katonai erejének fokozâsâhoz. Ettôl a szigorû
elvtôl Nyugat-Eurôpa kormânyai a fokozott nyereség utân
vâgyô gazdasâgi érdekeltségeiknek nyomâsa alatt azonnal letért, amikor Sztalin halâla utân a Szovjetunio békésebb hûro-

kat kezdett pengetni a nemzetkôzi diplomâcia terén. És az

Egyesiïlt Âllamok is bizonyos mértékben engedtek eredeti rideg
âllâspontjukbôl. A kôzismert szovjet olaj- es fdldgâz-szâlh'tâsok
Nyugatfelé, amelyekhez a szukséges vascsoveket Nyugat-Németorszâg nehézipara szolgâltatja és szâmos mas, a Vasfûggony
mogôtti kereskedebni kapcsolatok kimélyi'tését eredményezô
befektetések a "nagy koaliciô" kormânya alatt nagymértékben
fejlôdott ki. Hangsûlyoznom kell, hogy a tôbbi NATO-tagâllam
hasonlô gazdasâgpolitikât folytat. Ha Franciaorszâg gazdasâgi

helyzete azt megengedné, ùgy tûlszârnyalnâ Nyugat-Németorszâgot a kommunista kormânyokkal valô gazdasâgi kapcsola
tok kiszélesitése terén. Olaszorszâg kiilkereskedelmi statisztikâja vilâgosan mutatja, hogy szâzalékarânyban a Vasfiiggôny
mogotti gazdasâgi kapcsolatai a legmagasabbak.
Szâmos vita folyik Nyugat-Eurôpa gazdasâgpolitikâjânak

ezen ûj fordulata kbriil. Sokan hangoztatjâk, hogy példâul egy
katonai szempontbôl ârtatlannak lâtszô szdvôgépnek a Vas
fiiggôny môgé valô kivitele kôzvetett mértékben elômozditja
a szovjet katonai potenciâl fejlesztését, mert munkaerôt és

ipari kapacitâst szabadît fel egy katonai szempontbôl fontos

termék gyârtâsâra. Ez az orthodox antikommunista felfogâs
azonban ma mâr kevés visszhangra talâl. Az aggôdô lelkeket
azzal nyugtatjâk meg, hogy a nyugati termékek behozatala

a szovjet uralom alatt allô orszâgok lakossâgânak életszinvonalât hivatottak emelni, aminek kôvetkezménye csakis egy
altalânos elpolgâriasodâs lehet. Ez viszont csôkkenti a Szov-

jetumo agressziv imperializmusât és békésebb légkôr megteremtését mozditja elô. Hogy melyik felfogâs a helyes, annak
megitelesét az olvasôra bizom. Tény az, hogy mâr a Kiesingerkormany idején a Szovjetuniô âllandô sajtôtâmadâsainak hang-

ja Nyugat-Nemetorszâggal szemben kissé meggyôngûlt. Kétségtelen, a nyugat-német gazdasâgi Ostpolitik ugyanoly vagy talân
meg napobb mértékben szolgâlja a szovjet érdekeket, mint
Nyugat-Nemetorszâgét.

Brandt kancellâr és Scheel kulugyminiszter azonban ûgy

ereztek tovabb kell menniuk a kiegyezés ùtjân és azt elhamarkodottan a politikai sikra akartâk âtvinni Itt sikamlôs

talajra léptek, amely kônnyen a kiegyezés helyett az ellentétek
ujabb kielezodését eredményezheti. A Lengyelorszâggal m^g-

kôtôtt és a kozeljôvôben Csehszlovâkiâval kôtendô egyezmények arânylag kônnyen megoldliatô problémâk. A Sziléziâbôl
kimenekult németek minden nehézség nélkiil tudtak beillesz-

kedni a fejlôdô német gazdasâgi életbe és a mâsodgenerâciô
mâr aligha érez a sziilôfold irânt honvâgyat. A Mûncheni Paktum jogi érvényét mâr akkor vesztette el, amikor Hitler azt

rovid néhâny hônappal annak megkotése utân megszegte
a maradék Csehorszâg katonai megszâllâsa âltal. A NyugatNémetorszâgban még az otvenes évek alatt fontos szerepet
jâtszô menekult szervezetek ma erôsen vesztettek erejûkbôl,
a fent emlitett okok miatt és fgy Brandi kancellâr ezen a téren
nem vârhat hathatôs ellenâllâst.

Lengyelorszâg hozzâjârult ahhoz, hogy a Sziléziâban re-

kedt kb. 1 milliôra becsiilt német lakossâg egy részét kiengedi
kôltozni, ami ugyan igen sovâny eredmény, mert csak 200,000
oly lakosnak, akiknek csalâdtagjai mâr vagy Nyugat- vagy Kelet-Németorszâg teriiletén élnek, adatott meg ez a kedvezmény.

Mâs a helyzet Brandi kancellâr azon tôrekvésével kapcsolatban, hogy a kelet-német kommunista kormânnyal rendezze Nyugat-Németorszâg viszonyât, fôleg Berlin helyzetét illetôen. Ez ma is fâjô sebe Németorszâgnak és amint Brandi két

târgyalâsa a kelet-német kommunista kormâny képviselôivel
azt vilâgosan mutatta, Ulbrichi kormânya semmiféle hajlandôsâgot nem mutât, még csak tûrhetônek nevezhetô kompromiszszum irânyâban sem. Nyugat-Németorszâg jelenlegi kormânya
abban reménykedik, hogy a Szovjetuniôval valô jogviszony
eredményeképpen Moszkva nyomâst gyakorol Ulbrichira, hogy
viszonyât rendezze a honni kormânnyal. Erre utal Brandi kan-

cellârnak az a moszkvai egyezményhez csatolt levele, amely
kimondja, hogy az egyezmény ratifikâlâsât csak akkor fogja a
bonni parlament elé terjeszteni, ha sikerlil Berlint illetôen egy
megfelelô megoldâst létrehozni. Erre pedig szerény nézetem
szerint ma nem sok remény mutatkozik. Szovjetoroszorszâgban ma mindinkâbb régi sztalinista politikât felûjitani kivânô
irânyzat lâtszik lâbrakapni, amely a Hruscsov-idôszak "liberalizmusânak" szellemét fokozatosan kl akarja irtani. A ma elôregedett régi gârda két szûrke bûrokratâja, Brezsnyev és
Koszigin mogott egy tôrtetô fiatal gârda sorakozik fel, mely

ismét két részre szakadt. Az egyik oldalon az ûn. "technokratâk" âllanak, akik a Szovjetuniô gazdasâgi fellendiilését tartjâk legfontosabbnak és akik a Nyugattal valô ideiglenes megbékélés hivei, addig az idôpontig, amig az azzal valô gazdasagi

kapcsolatok szûkségesnek mutatkoznak. De sokkal nagyobb
âtûtô erôvel lâtszik rendelkezni a fiatal tâbornokok testu-

lete, akik kiméletlenûl kôvetelik az atomfegyverkezés rohamos fejlesztését és a fennâllô problémâk végleges megoldasat
csakis hâborûs megoldâsokban lâtjâk. Hogy mi lesz ennek a
kulisszâk môgotti kuzdelemnek végsô eredménye, azt nehez
megjôsolni. Mindenesetre Brandt politikâja csakis abban az
esetben mutathatna fel sikereket, ha a katonâk elôretôrése
nem valôsul meg.

De szâmolnia kell Brandtnak a német belpolitika erôivel
is. Ha nem sikeriil Berlin kérdésében megegyezésre jutnia,
akkor a moszkvai szerzôdés ratifikâlâsât nem hajthatja végre
és az érvénytelenné vâlik. Ha valamiféle sovâny, nem kielégito
berlini megâllapodâst sikeriil neki elérnie, akkor azt a bonm

parlament aligha fogadja el. Mint ismeretes, sajât szociâl-

demokrata pârtjânak tôbb tagja ellene van egy olcsô
oldâsnak. Igy elôâllana az a helyzet, hogy a ratifikâlâs

tagadâsa ùjbôl és most még élesebb formâban ûjitanâ f^l a
Nyugat-Németorszâg és a Szovjetuniô kôzôtti, ma elaltaW^^'

de kônnyen ûjra fellobbanô ellentéteket, ame'lyek ma szinte

belâthatatlan kûlpolitikai kovetkezményeket vonhatnak mag"'^
utân.

Arra nézve, hogy mi a nyugat-német Ostpolitika kihatâsa
Kôzép-Eurôpa népei, igy elsôsorban Magyarorszâg jôvôjét iH^"
tôen, két szempontra kell felhi'vnom a figyelmet Az egy^^

hogy Brandt kétségki'vûl tôrténelmi jogokat és etnikai csopor-

tok érdekeit âldozta fel az âltala kôvetendô politika érdekében. Az ûjkor tôrténelmének folyamata vilâgosan bizonyi^J^
azt, hogy a tôrténelmi jogok hathatôs érvek az erôs hataimak
kezében, amikor teruleti hôdîtâsaiknak bizonyos jogi alaP»^
kivânnak biztositani, de ritkân, jôformân sohasem talâln^^

meghallgatâsra, ha azokat érvul egy kis
hozza fel^
megâllapîtâs a kôzjog hagyomânyos szellemében felnôtt ma

gyar emigrâciôs értelmiség szâmâra talân keményen hangzf^'
de szembe kell nézniink a tényekkel.

A torténelem folyama azonban azt is bizonyîtja, hogy
nemzetkbzi szerzôdések, bârmily szépen vannak is megfogalmazva és bârmilyen pontos jogi formâba vannak ôltôztetve,
sohasem "ôrôkérvényûek." A mi nemzedékiink rôvid élettar-

tama alatt tanùja lehetett annak, hogy szâmos ilyen tartôs
értékûnek tartott nemzetkbzi szerzôdés rbvid idôn beliïl értéktelen papirronggyâ vâlt.

Hârom éwel ezelôtt a hetedik Magyar Talâikozôn kifejtettem azt, hogy Kbzép-Eurôpa népei csakis ûgy tudjâk lerâzni

a Szovjet elnyomô igâjât, ha elôre meg nem jôsolhatô kedvezô
pillanatban maguk veszik keziikbe sorsuk intézését. Ezt a felfogâst vâltozatlanul vallom ma is.

Az 1970-es évtized sok ily vâratlan meglepetéssel szolgâlhat.
s ahogyan a legutôbbi lengyelorszâgi példa is mutatja, a Vas-

fuggbny mbgbtt nem hait ki a szabadsâg utâni vâgy!
☆ ☆ ☆

Czikann-Zichy Môric dr. elôadâsa utân hârom felkért

hozzâszôlô észrevételeit hallgatja meg a tizedik Magyar Talâlkozô. Homonnay Elemér (Cleveland, Ohio), a délvidéki kérdések szakértôje, Padânyi-Gulyâs Jenô (Billings, Mo.), volt ma
gyar orszâggyûlési képviselô, a 'Studies for New Central Euro

pe' szerkesztôje és Szdz Zoltân dr. (Washington, D. G.), egyetemi professzor mâs-mâs szemszbgbôl mutât râ a kérdés ma
gyar vonatkozâsaira.

Pciddnyi-Gulyâs Jenô:
LEHETÔSÉGEK ÉS FELADATOK

Mielôtt az 1970. aug. 12-én kelt egyezményt a Szovjetuniô
és a Német Szbvetséges Kôztârsasâg elnbkei Moszkvâban alâ-

îrtâk, az volt a helyzet, hogy huszonbt éwel a mâsodik vilâghâborû befejezése utân Németorszâgnak még mindig nem volt
békeszerzôdése egykori ellenségeivel, akiknek egymâskbzti megegyezése alapjân a Német Birodalom fôvârosât kbzôsen, az ûn.
Kelet-Németorszâgot pedig a Szovjetuniô tovâbbra is ellen-

ôrzésuk alatt tartjâk. Békeszerzôdés hîjjân Németorszâg jelenlegi hatârai nemzetkbzi jogi szempontbôl ideiglenesek.

A helyzet ideiglenességét a Szovjetuniô mincleddig egyoldalû akciôkkal, mint a berlini fal épi'tése, vagy a kclet-német
szocialista koztàrsasâg elismerése, igyekezett korrigâlni, s a jelenlegi hatârokat a szô szoros értelmében petrifikâlta. Ide kell

sorolni az olyan nyilatkozatokat is, amelyek a de facto âllapotnak, mint "realitâsnak" tudomâsul vételét hangsùlyoztâk.

Eurôpa békéje és biztonsâga szempontjâbôl ez a helyzet
semmiképp sem megnyugtatô, de ugyanez àllapi'thatô meg a

Szovjetunô szempontjâbôl is. Ezt a Szovjetuniô igen jôl tudja.
Mint az Egyesiilt Nemzetek alapokmânyânak alâirôja, azzal
is tisztâban van, hogy egy Németorszâggal valô bckeszerzodésben a német nép mai megosztott âllapotât rôgziteni alig lehetne, mert ez ellentétben âllana az alapokmânynak az ônrendelkezésre vonatkozô hatârozmânyâval.

Békeszerzôdés helyett a Szovjetuniô olyan alkalniakat

igyekszik a jelenlegi status quo biztositâsâra felhasznâlni, mmt
példâul a sajât maga âltal kezdeményezett Eurôpai Biztoiisagi
Konferencia szorgalmazâsa; vagy a Német Szôvetségi Kôztarsasâg és a Szovjet "befolyâsi szférâba" esô âllamok gazdasagi
kapcsolatainak megjavitâsa; felhasznâlva ebbôl a célbôl a ne
met nép ùjra egyesiilésre irânyulô vâgyât is.

Ilyen alkalom a status quo elismertetésére a mostani
zôdés is, melynek mâsodik cikkelye szerint a szerzôdd f®

tartôzkodnak erôszak alkalmazâsâtôl vitâs kérdéseik rendez -

sénél. Mivel a Szovjetuniô birtokon beliil van, kôvetelni valoja

pedig csak Németorszâgnak lehet, az erôszak alkalrnazâsâna
kizârâsa gyakorlatilag csak utôbbit terheli

Elgondolkoztatô, hogy a vilâg mâsodik nukleâris na^"

hatalma miért tart sziikségesnek katonailag leszerelt szom^ze -

jâval szemben ilyen diplomâciai toldozô-foldozô munkât?
sziiksége van katonailag inferioris helyzetben levô orszâgS®
szemben papiros-biztosftékra? Sajât tapasztalatâbôl tudhatnf'
hogy az efféle megâllapodâsok pontosan addig érvényesek,

az egyik fél érdeke annak egyoldalû felbontâsât nem kôveteh.

Az ilyen helyzetek bizonytalansâgât papfros szerzôdések

csôkkenthetik. Az augusztus 12-i moszkvai megâllapodâs

fikâlâsa elômozdi'thatja a szerzôdô felek kôzt a gazdasagi' t"'

domânyos, technologiai és kultûrâlis kapcsolatokat,de ezek felôl
a béke és biztonsâg iigye mârôl holnapra ug>'anùgy felborulhat, mint azelôtt.

Az eurôpai béke és biztonsâg e vâltozatlanul labilis volta
teszi viszont szûkségessé olyan megoldâsok szorgalmazâsât,
amelyek automatikusan csôkkentik, vagy teszik lehetetlenné
az erôszak alkalmazâsât Eurôpânak egy olyan zénâjâban, ahol

mâr két vilâghâborû tort kl, s amelynek népei egy félszâzad
zavarai és szenvedései utân tartôs békére, nyugodt életre

vâgynak.

Ilyen megoldâst kinâl a Németorszâg és a Szovjetuniô kdzbtti eurôpai térség neutralizâlâsa és az ott élô népek szoros
egyiittmûkôdésre valô federâciôja. Az augusztus 12-i német—
orosz egyezmény és az azôta kelt német—lengyel egyezmény

elôrelâthatôlag âtmeneti csendet teremthetnek a hideghâborûs
nyugtalansâgok utân. A Csehszlovâkia megszâllâsât kôvetô felhâborodâs a gazdasâgi hidépi'tésnek, esetieg mutatôs hid-avatâsoknak adhat helyet. A Szovjetuniô vaiôszinûieg mindent elkôvet, hogy ezt az alkalmat gyenge hatâsfokû produktivitâsa
hiânyânak pôtlâsâra hasznâlja fel. De ez a periôdus alkalmas
azoknak a târgyalâsoknak meginditâsâra is, amelyek a képzelô
erô teljes hiânyârôl tanûskodô, eddigi passziv nyugati diplomâciât kezdeményezô lépésekre ôsztônôzhetik.
Nem osztjuk azok felfogâsât, akik a Szovjetuniô megértését csak veszély helyzetében remélik. Ausztria nemzetkôzileg
garantâlt semlegessége sem veszély-helyzetben sziiletett; a târgyalâsok szâmât meggondolva inkâbb az unalom sziilte meg a
régvârt szerzôdés megkôtését. Példâja azt igazolja, hogy a
Szovjetnek kevesebb gondot okoz egy fiiggetlen, de semleges
kis orszâg, mint egy katonai és ideolôgiai szôvetséggel kôtvetartott, de elégedetlen vazallus.

A német—orosz szerzôdés nyomân kelt ki'sérô levelek pe-

dig egyenesen ajtôt nyitnak olyan kezdeményezések szâmâra,
amelyek az érdekelt népek régi vâgyait és a békés fej Iodés
feltételeit tudjâk harmôniâba hozni. Az alâirâs napjân a Szovjethez intézett kisérô-levelében a Német Szôvetséges Kôztârsa-

sâg kijelenti, hogy "ez a szerzôdés nem ellenkezik a Német
Szôvetséges Kôztârsasâgnak azzal a politikai céljâval, hogy

olyan békeâllapotot teremtsen Eurôpâban, amelyben a német
nemzet onrendelkezéssel âllitja helyre egységeit."i )
Kôzépeuropa népei is ezt akarjâk; onrendelkezéssel helyreâllitani az idegen nagyhatalmi beavatkozâsokkal megzavart

egységet — semlegességiik nemzetkôzi garanlâlâsa mellett.
A nagyhatalmaknak tudomâsul kell venniiik az érintett népek igyekezetét, még ha jelenlegi hivatalos kormânyaik ezt

îgy ki nem is mondhatjâk. Amikor Jugoszlâvia magât a "non
committed" nemzetek kozé sorolja és amikor Romània minisz-

terelnôke "zone of peace"-t emlit, ez azt a semleges âllapotot
jelenti, amelyet Nagy Imre 1956. november 2-ân râdiôn keresz-

tiil hivatalosan bejelentett a vilâgnak és amelyért utôbb mârtfrhalâlt hait. Nem az elsô eset, hogy a torténelmi sorskvzds-

ségben élô szomszéd népek nevében magyarok fejezik ki az
egész tâj vâgyait és igényeit. Most is a mi kôtelességunk ezt a

politikai orokséget âtvenni és az egész tâj érdekében érvényesiteni.

AKozép-Eurôpa integrâlâsâra és semlegesitésére elôkészi-

tett javaslatok ma mâr tûljutottak az elsô akadâlyokon és
illetékes helyeken komolyan mérlegelik ôket Most az ideje,

hogyazok, akik a szabad akaratnyilvânitâstôl'megfosztott né

pek nevében szavukat felemelhetik, ezt minden adôdô al^a-

lommal meg is tegyék. Orômmel âllapitom meg hogy tekin;
telyes és befolyâsos magyar szervezeteink

mint az Arnerikai

Magyar Szôvetség és aMagyar Szabadsâgharc^sok Vilâgszovet-

sége - ismételten megtalâltâk a môdjât egvesiilt akciôkra- A
kovetkezô fontes teendô a szomszéd népek \vahad foldàn élo
képviselôivel hasonlô egyuttmûkddés

^

T+t ^7 idS-î^

annak is, hogy akik a federâciôval va.ff^
integrâlt semleges Kozép-Eurôpa gondolatât
^^^'okbôl agg°'

dalom^al
fogadJâX, elô.erj.ssaék Poàr,l''™Ska.
ket alkalmasabbaknak tartanak a i"pi •
,
++câgban
élô tizenhârom és fél milliô magyar
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latoknak azonban nemcsak magyar hazafias vâgyakat kell kielégi'teniiik és nem is csak itt, a Magyar Talâlkozôn, nemcsak
egymâskôzti megegyezésre kell alapot szolgâltatniok, hanem a
nemzetkôzi tényezôk szâmâra is érthetô és vonzo formâban,
status çwo-ikat féltô szomszédaink érveivel is szâmolva kell a
târgyalô asztalra keriilniûk. A remélt kerekasztal korûl nem
csak barâtok, nemcsak kôzbmbos és tâjékozatlan figyelôk, de

ellenségeink is ott fognak iilni. Semmi sem kônnyebb, mint a
hibâsan elôkészitett javaslatokat târgyalâs alâ sem véve eltanâcsolni és egy nemzetkôzi bonyodalmakban és kockâzatos
vâllalkozâsokban fâradt kerekasztalrôl a papirkosârba sepemi.

Mint a Mid-European Research Institute âltal kiadott "Studies
for a New Central Europe" szerkesztô bizottsâgânak elnbke,
kijelenthetem, hogy mint eddig, ezutân is lâmpâssal keressûk
a komoly szakértôk pozitlv javaslatait. Figyelemmel kisériink
minden e târgyban megjelenô hivatalos, vagy tudomânyos kôzleményt. Egyiittmûkodést sikeriilt kiépiteni akadémiai kôrokkel és az az ôszinte igyekezetiink, hog>' hasonlô tanulmânyokat
végzô szervezetekkel, mint példâul az American Institute on
Problems of European Unity-vel szorosan egyiitt dolgozzunk,
mert meggyôzôdésunk szerint a Kôzép-Eurôpâra vonatkozô
nemzetkôzi dôntések egész Eurôpa békéjének és haladâsânak
az ûtjât is egyengetni hivatottak. Ilyen kooperâciô segi'tségével

készûltek eddigi javaslataink és ez teszi lehetôvé a vâltozô
nemzetkôzi helyzethez valô tovâbbi alkalmazkodâsunkat a
jôvôben.

A szovjet—német egyezmény âltal elôâllô helyzetben az
elsôsorban érdekelt népek szabad fôldôn élô képviselôivel
egyûttmûkôdve fokozott szxikségét és lehetôségét lâtom annak,

hogy a kôzvetve érdekelt nagyhatalmak figyelmét az eurôpai
béke és biztonsâg érdekében az érintett népek igazi vâgyaira
és igényeire felhi'vjuk. Ezek is "reâlitâsok", amelyekkel szâmolni kell s amelyek kielégitése nélkiil a béke és biztonsâg iigye
tovâbbra is csak nagy anyagi âldozatokkal, a békés termelô
munkât akadâlyozô âllandô nemzetkôzi fesziiltségben tarthatô
fenn abban a mai labilis helyzetében is, amely mârôl holnapra
felborulhat és belâthatatlan ùj âldozatokat kôvetelhet.

Homonnay Elemér:
KIZÂRÔLAG A MAGYARSAG ÉRDEKÉBEN

Az elôadâs aligha meritette ki az elôadâs cfmében meg-

jelôlt témakort. Az elôadâs lényegében arra szon'tkozott, hogy
râmutasson azokra a belpolitikai, gazdasâgi es kulpolitikai

okokra, amelyek Nyugat-Németorszâg mai szociâldemokrata
vezetés alatt âllô kormânyât ùj keleti politikâjânak kialakitâsâra késztették. De az elôadô adôs maradt e keleti politika s

a moszkvai nyugatnémet—szovjetorosz szerzôdcs analizisével,
e szerzôdésnek a jelenlegl eurôpai status quo elismerésével
foglaikozô szakaszânak, valamint a szerzôdést kiegészitô nyu
gatnémet jegyzéknek a kôzépeurôpai térség s benne Magyarorszâg szempontjâbôl valô vizsgâlatâval. Csupân két szempontra hivta fel az elôadô hallgatôsâga figyelmét:

1) Miutân Brandt kormânyânak ez ûj keleti politikâja
niinden ellenszolgâltatâs nélkûl feladta Németorszâgnak a

Szovjetuniôhoz csatolt, illetve Lengyelorszâg kôzigazgatâsa alâ
helyezett kelet-német teriiletekre vonatkozô tôrténelmi s nepi

jogait, arra figyelmezteti a "kôzjog hagyomânyos szelle"^®''^"
felnôtt emigrâciôs magyar értelmiséget", hogy a tôrténelmi
jog szolgâlhat ugyan hathatôs érviil egy nagyhatalom kezében,
ha az a maga hôdîtâsait akarja alâtâmasztani, de aligha talâlhat meghallgatâsra, ha azzal egy kis nép kivânja a
riileti igényeit indokolni.

2) Éppen ezért az elôadô csak egy lehetôséget lât a szov-

jet elnyomâs alôli felszabadulâsra, ha az érdekelt népek ôsszefogva maguk veszik kezûkbe sorsuk irânyitâsât.

Az elôadô e két megâllapitâsa — ha ôvatos megfog^^'^^"
zâshan is —emigrâciôs kiilpolitikânk kialakitâsâban két alapvetô tételt kivân elfogadtatni:

1) tôrténelmi (s a német példa nyomân nyilvân népi)
jogainkrôl valô lemondâst s

2) az elnyomott népek ôsszefogâsât (federâlâsât).

Miutân a felszabadulâs szempontjâbôl a 2. pont a lényages

s ez pedig az 1. pontban valô lemondâs nélkûl nem valôsithato
meg, az elsô pontban foglalt jogfeladâs a magyar
kulpolitika egyetlen jârhatô, "reâlis" ûtja

n

E két pontot még inkâbb alâhûzta Padànyi-Gulyâs Jenô,
aki mint felkért hozzâszôlô nem annyira Czikann-Zichy Mode
dr. elôadâsât elemezte, hanem elôre elkészitett szôveggel, mint

jôl ôsszehangolt partner az elôadâs gondolatfûzéseit tovâbb
vezette. (Meg kell jegyeznem, hogy a Krônika szâmâra bekiildott szôveg nem azonos a tényieg elhangzott hozzâszôlâssal s
abbôl par fontos utalâs kimaradt, pontosan azok, melyekkel
a Talâlkozô kôzônsége nem igen értett egyet.)

Padânyi-Gulyâs Jenô szerint, a német—orosz, majd a német—lengyel egyezmények korântsem szûntették meg Kôzépés Délkelet-Eurôpa térségében fennâllô bizonytalansâgot, a
Szovjetuniô biztonsâgérzetének hiânyât. Éppen ezért Ausztria
1955-ben bekôvetkezett kiûrîtésére és semlegesitésére utalva

ùgy véli, hogy a Nyugat-Eurôpa és a Szovjetuniô kôzti âllamoknak semlegesitése és federalizâlâsa egy olyan megoldâsi
formula, amely meghozhatja e népek orosz megszâllâs alôl va16 felszabadulâsât. Tudomâsa szerint a "Kôzép-Eurôpa integ-

râlâsâra és semlegesitésére elôkészitett javaslatok ma mâr tûljutottak az elsô akadâlyokon és illetékes helyeken komoly
mérlegelés târgyât képezik." (Miutân a hozzâszôlô jô kapcsolatban van âllamânak szenâtorâval, Mike Mansfielddel, a sze-

nâtus tôbbségi demokrata pârtjânak vezetôjével, nyilvânvalô,
hogy informâciôi korektek.) Ûgy lâtja, hogy most kell ûtni a vasat ez elgondolâs alâtâmasztâsâra. Ezt a Mid European Research
Institute kôriil tômôriilô magyar csoport mâr meg is tette
és a beadvânjoik nemcsak a State Department, de a Fehér
Hâz biztonsâgûgyi tanâcsadôjânak asztalân is ott van s ehhez
kéri az egész magyarsâg tâmogatâsât. (Ez a bejelentés teljes
egészében hiânyzik Padânyi-Gulyâs Jenô kôzzétett hozzâszôlâsâbôl.) Amikor a jelen hozzâszôlô feltette a kérdést, hogy
hol publikâltâk, vagy mikor fogjâk publikâlni a beadott memorandumot, hiszen a kôzvélemény csak oly beadvânyt tâmogathat, amelynek szôvegét ismeri s azzal egyetért, Padânyi-Gu
lyâs Jenô kijelentette, hogy e beadvânyt nem teszik kôzzé.
Miutân a hallgatôsâg elsô sorâban ott lâthattuk Padânyi-Gu
lyâs Jenô munkatârsât, a "Studies for a New Central Europe
ban lekôzôlt federâlis elgondolâs szerzôjét, nem lehet kétségûnk, hogy a legfelsôbb amerikai helyekre beadott memoran-

dum is Kardos-Talbot Béla emlitett cikkében lefektetett el-

gondolâsok jegyében, Czikann-Zichy Môric dr. fenti két tételével egyetértésben készùlt. îgy teljes mértékben érthetô, hogy
a beadvâny ismeretlen alâirôi azt nem kivânjâk a magyar

emigrâciô kbzvéleménye elé terjeszteni s annak bi'râlata alâ
vetni. Ez viszont fokozott éberséget kovetel azoktôl, akik ùgy
vélik, hogy Kardos-Talbot Béla és târsai elképzelésének megvalôsulâsa egy harmadik Trianonnal azonos.

Padânyi-Gulyâs Jenô ugyan felhi'vja mindazokat, akik a
konfederâciôval és Kôzép-Eurôpa semlegesîtésével nem értenek egyet, hogy terjesszék elô poziti'v javaslataikat, de eleve
figyelmezteti ôket, hogy e javaslatukat a nemzetkôzi tényezôk
szâmâra is vonzô és a status-quoikat féltô szomszédaink érve-

lésével is szâmolva kell kidolgozniuk, mert a "remélt kerekasztal koriil nemcsak barâtok, nemcsak kôzômbôs és tâjéko-

zatlan figyelôk, de ellenségeink is ott fognak ûlni"! Ott pedig
a kellôen elô nem készitett, nekik nem tetszô javaslatok egyszerûen a papirkosârba fognak kerûlni.

Padânyi-Gulyâs Jenô érvelésének legnagyobb gyengéje,

hogy téves premisszâbôl induit ki. Ausztria kiuritése és semlegesitése 1955-ben nem azért kôvetkezett be mert Oroszor-

szâg "elfâradt" a târgyalâsokban, vagy mert a'Szovjetuniénak

alkalmasabb egy semleges szomszéd, mint egy elégedetlenkedô

vazullus, hanem egyrészt mert Ausztriâban nem sikeriilt az

oroszoknak eg>' kulôn népfrontos részieg Ausztriât teremtem,
mint tortént ez Németorszâg orosz megszâllâsi ôvezetében,

màsrészt éppen Ausztria kiuritése stratégiailag nem gy'-S»"'";

hanem eppen ellenkezoleg megerôsitette a Szovietunid hatali™
poziciôjât azzal, hogy a NATO kôzépeurônai és foldkôzi-tengeri arcvonala kôzé egy semleges éket vâsott a nvugati szôvetségesek az Alpok déli oldalâra szorultak vissza ugvanakkor a

Szovjetuniô a nyugat felé kaput nyitô Duna'vonalât Cseh-

sz^vâkia felôl minden pontjân egy-két ôra alatt birto^ba
Ha a Szovjetuniô egyâltalâban

-, -Raltikaa^-

tôl a Fôldkôzi-tengerig hûzôdô semleges^''zôn?iétesftésébe s
onnan ki is vonna csapatait, ezt Vr,,--

^ond

\iogy

ezzel magât elreteszelje Nyugat-Eur6p?t?i"'haS"m'a=^ért,' bogM

a NATO-t véglegesen felszâmolja, hogy az amerikai csapatoknak Eurôpâbôl valô kivonâsât elérje s hogy ezzel Eurôpa
katonai hegemôniâjât egyszer s mindenkorra a maga szâmâra
biztositsa. Mansfield és Fidbright szenâtorok aztân majd gondoskodnak arrôl, hogy az amerikai csapatok kivonâsa utân az

Egyesûlt Âllamok tétlenûl nézzék Eurôpa lerohanâsât. Teljesen hiù reményeket tâplâl az, aki azt gondolja, hogy az ame
rikai csapatoknak Eurôpâbôl valô kivonâsât kôvetôen a semleges zôna megtarthatja fiiggetlenségét. Ez mâr csak azért
sem vaiôszinû, mert egy ilyen megegyezés helyén hagynâ a
mai kommunista rezsimeket. A bonni kormânynak a moszkvai
nisgegyezést kiegészi'tô ki'sérô levelében hangsûlyozott ônren-

delkezési elvre valô utalâs is hiù remény, hiszen a Szovjetuniô
eddig is bizonysâgot tett amellett, hogy a yaltai egyezménybe
foglalt szabad vâlasztâsokat is le tudta ûgy vezetni, hogy azok
mindenûtt a nép tûlnyomô tôbbségének akarata ellenére a
kommunista rendszert ûltették a hatalomba.

Kûlônben is addig, amig Csap a Szovjetuniô integrâns része, kàr heszélni a Duna-medence semlegesitésérôl, federalizâ-

lâsârôl, vagy fuggetlenségérôl.
A kôzép- és délkelet-eurôpai térség tényleges felszabadu-

lâsârôl csak akkor lehet beszélni, ha a Szovjetuniô nem beleegyezik, hanem ha kényszeritve van e térség kiiiritésére s ami-

kor e kiiirités utân e térség fiiggetlenségét nem az Atlantiôceânon tûlra visszahùzôdott Amerika és a Kârpâtaljân âllomâsozô Szovjetuniô egyiittesen, hanem kizârôlagosan a nyugati szabad vilâg garantâlja. Addig hiâbavalô minden federâlis és semlegesitési javaslat s az ily irânyû tevékenység nem
niâs, mint ônkéntes tâmogatâsa annak a liberâlis (FulbrightMansfield) oldalrôl szorgalmazott kûlpolitikânak, amely csak
formulât keres arra, hogy hogyan adhatnâ fel Amerika eurôpai
elkôtelezettségét, mint teszik ezt most Vietnammal. Akik ily
értelmûen jâruinak hozzâ az amerikai kûlpolitikânak ehhez a
folyamatâhoz, azok nem tesznek mâsképpen, mint tette ezt
Kéthly Anna 1956-ban, amikor az amerikai kormâny siirgôsen
az Egyesiilt Allamokba hozta, mâr New York repiilôterén kijelentette, hogy a magyar nép nem akar amerikai beavatkozâst.

A kôzép- és kelet-eurôpai térség tényleges felszabadulâsânak esélyei ma még szinte kilâtâstalanok. De egy vâratlan fordulat bârmikor bekôvetkezhetik. S ekkor az egész térség ùjjârendezése is aktuâlissâ vâlik. Nekiink erre az idôre kell felkészûlnunk, erre az idôre kell érveinket felsorakoztatnunk, s

nem a nagyhatalmak pillanatnyi kiilpolitikâjâhoz idomulva,
azt kiszolgâlva, hanem a magyarsâg, a Kârpàt-niedence egésze
érdekeinek kizârôlagos figyelembe vételével.
☆ ☆ ☆

Az emigrâciàs ankét mâsodik részében Ndvori Kortiél dr.

(Détroit, Mich.) elnôkletével a tizedik Magyar Talâlkozé azt
a kérdést vizsgâlja: merre tart az északamerikai magyarsâg,
mit hoz a jôvô? Az elnôklô Ndvori Kornél dr. bevezetôje utan
a kérdést kôzelebbrôl megvilâgitô elôadâsok kerûlnek sorra.
Ndvori Kornél dr.:

merre tartunk?
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Magyarorszâgot is, amelyhez bennûnket a nyugati vagy szabad
vilâgban élô magyarokat, elszakîthatatlan kotelékek fûznek.
Az észak-amerikai magyarsâg problémâit a beilleszkedés,
beolvadâs tekintetében tiépi és nemzeti ôntudat, valamint a
sziilôk és gyermekek egymâshoz valô viszonya nagy mértékben befolyâsolja.
Az ûj talajban gyôkeret eresztô magyarsâgot târsadalmi
rétegzôdés, osztâlycsere, valamint pârtpolitikai magaiartâs és
az ôntudatlan tâjékozatlansàg ellentétei szaggatjâk aprô csoportokra.

Ilyen nyugtalanîtô hâttér mellett a nyugati — és lényegében magyarnak tekinthetô — kulturâlis fej Iodés tobbszôr hajlik a visszasûllyedés, mint az izmos felemelkedés felé, ami
mâr magâban rejti a "szocialista" Magyarorszâgbol inditott
hidverési kisérletek sokszor sikeres prôbâlkozâsainak a biztositâsât.

A nyugati magyarsâg agonizâlô hatârozatlansâga és ingadozâsa termékeny talajt nyit a keleti magyarsâgtôl érkezô szinpadi, zenemûvészeti és egyéb kultûrâlis kûldottségek elôtt. De
az itteni magyarsâg a szâmtalan talâlkozâs utân sem képes
meggyôzni onônmagât arrôl, hogy sikeriilt-e kiilônvâlasztania
a magyar szellemi kincsek utân epedô szomjûsâgât az iigyesen
elpalâstolt propagandisztikus befolyâstôl.
A Keletrôl Nyugat felé irânyulô hidépités legmarkânsabb
példâja a gazdasdgi kapcsolatok kiépitése; a hazalâtogatâs
dollârt eredményezô felpezsdiilése; de ugyanakkor a politikai
magatartâs lâthatôan megjegesedett formâja a cicomânak demokratizâlôdâs-gyanûsnak minôsithetô jeleivel.
Ez természetesen zavarodottsâgba ejti a hazalâtogatôkat,
hiszen a Gellért és Interkontinentâl szâllôk és a budapesti,

Duna-kanyari, avagy a balatoni tùrizmust szolgâlô csodâk mel
lett is nehéz elviselni annak a tudatât, hogy a vilâgpolitikai
anakronizmus szabâlyai szerint Magyarorszâg még 25 éwel a
II. Vilâghâborû befejezése utân is a "szocialista" tâbor katonai-politikai és gazdasâgi vazallusa.
Ebbôl a halmazbôl siralmasan emelkedik a vâdolô ûjj a

nyugati magyarsâg elitje felé: megértettétek-e végre az idô
szavât, felismertétek-e a nyugati magyarsâg jovôjének az elemeit, vagy tovâbbra is féleszmélten, elvakulva és ônzôen kere-

sitek az ôncélù érvényesûlés borostyânjàt ahelyett, hogy az
cgyeni dicsoségkeresés feladâsaval a nyugciti Tnagyarsclg és rajta kcrcsztiil a Iccîcti tâbovbciTi vagadt Tncigycir Jiclz,cl iidvbzlilésén és az egyetemes magyar érdekekért dolgoznâtok — mindhalâlig?.

Ezek kemény és onvizsgâlatra szânt szavak s akinek nem

inge, ne vegye magâra. De ezekbôl a kérdésekbôl meritiink

annyit, ameimyit lehet s az ankét tagjai egyénenként veszik

nagyitô iiveg alâ a problémâkat, hogy aztân végui is kialakulhasson egy kohéziv gondolatmenet: ùtmutatâsként az elôttiink

âllô nehéz idôkre. Hiszen ki tagadhatnâ, hogy minél kisebb
egy nép, annal tobb szemének és fulének kell lennie.
Az ankét résztvevôi:

Gyaltay-Papp Domonkos, akinek diplomâciai mûltja és a

KMSz-nél betôltôtt einoki munkâssâga aligha ki'vân tovâbbi
bemutatâst.

Eszenyi Lâszlô, az AMSz aleinôke és az AMRE ellenôre,
gazdasâgi és emigrâciôs-politikai szempontbôl kûlôndsképen
felkésziilt szakértôje a magyar ugyeknek

Baranski Tibor, az emigràciô kulturâlis kérdéseinek nagyrelkeszultsegu szakertoje.

Ludwig Arthur, a felvidéki kisebbség életében megedzô-

dott és az Egyhâzak Vilâgszervezetében végzett munkâssâga
alapjân eminensen tapasztalt pap, szociolôgus és mindvégig
rendithetetlenlil magyamak maradt esztéta

Afelbukkant kérdések és problémâk figvelmes boncolga-

tasa utân a jelek arra mutatnak. hogy az ÉsïL-Amerika-i ma-

gyarsâg fennmaradâsât hârom tényezô bizt

1) Felelôs, egyetemes magyar érdekeket

vonalvezetés.

politisai

j^epviseiu f

2) Amagyar kulturâlis feladatkbr politikai ^zélsôségektôl

mentes tovâbbfejlesztése.
3) A hivatalos és nem-hivatalos mary,,

l^tok kellô perspektfvàban valô megSS""

. »

"

Politilcui vofîdlvez^tés

Sokszor hallottuk azt a véleményt ho

râciô egymâs felfalâsâban, egymâs

ernig-

csu

pân feladatât ahelyett, hogy legjobb koponyâit egy marokba
fogva széleslâtôkôrû és messzelâtô vezetést biztositana az
észak-amerikai magyarsâgnak.
Gyallay-Papp Domonkos vâlaszt tudna arra adni, hogy
mennyi az igazsâg ebben az âllîtâsban és amennyiben valami
igazsâg rejtôznék a tételben, hogyan lehetne ezt helyrehozni,
tovâbbâ miben lâtja az észak-amerikai magyar politikai vezetés irânyvonalât, hogy a szovjet-orosz megszâllâs alatt nyogô
magyar nemzet felszabaditâsâhoz is vezethessen?

Az emigrâciô soraibôl, kiilonbsen az eurôpai kontinensrôl,
idônkint felhangzik a felhivâs, hogy a magyarsâg térjen észhez
és Amerika, meg Washington helyett Nyugateurôpâban tartson
fenn politikai kôzpontot, mert sem a demokrata, sem a republikânus befolyâs alatt allô State Departmenttôl nem vârhatrmk semmit. Tovâbbâ azzal érvelnek, hogy Magyarorszâg
eurôpai âllam és a német kérdés megoldâsa nélkiil az eurôpai,
de a Dima-medencei kérdést sem lehet megoldani. Ezzel szemben mâsok azzal érvelnek, hogy a két hatalmi csoport nyilvânvalô vetélkedése aligha vezet harmadik vilâghâborûhoz s

ilyen kôriilmények kôzôtt Amerika dominâns szerepe legalâbb
a szâzad végéig érezhetô lesz, ha nem mâsért, csak azért,
mert az amerikai nemzeti gazdasâgi termelés az egész vilâg
termelésének a felét teszi ki. A hatalom pedig a gazdasâgi
termelés quociense.

Amiôta csak magyarok élnek az észak-amerikai kontinensen, ôrôkôsen visszatérô panasz volt, hogy a magyarsâg

nem képviseltette magât az itteni politikai pârtok életében
ûgy, hogy rajtuk keresztiil az egyetemes magyar érdekek nemcsak tâmaszpontot, hanem sûlypontot is jelenthettek volna.
Ûjabban azonban a kép vâltozâst mutât. Ismeretessé vâlt,
hogy pl. a jelenleg uralmon levô Republikânus Pârtban tôbb
magyar tiszteletre méltô helyet kapott és élénk agitâciôban
vettek részt a kôzelmûlt vâlasztâsi hadjârat alkalmâbôl is,
Ugyanakkor a Demokrata Pârt berkeiben magyar képviseletrôl
alig hallottunk. Tudatâban vagyunk azonban annak is, hogy
egyrészt az ô-amerikâsok nagyrésze kôvetkezetesen demokratâkra adta szavazatât, valamint annak is, hogy a politikai

idôjârâs valahogy tôbbszôr emeli hatalomba a demokratâkat.

raint a republikânusokat, nem tûnik meglehetôsen iigyes politikânak, hogy a magyarsâg mindent egy kârtyâra tesz fel az
1970-es években annak ellenére, hogy a magyar tomegek esetleg nem azonositjâk magukat ilyen egyoldalû politikai vezetéssel.

Kulturàlis feladatkdr

Akelet-eurôpai sokkal jobban kôti magât a mûlthoz, mint
a nyugat-eurôpai ember. Az utôbbi gyakran fordul
leginkâbb

csak félistenként tisztelt — szokâsaihoz. Az angol kirâlyi for
malités csupân felkent helyettesitôje annak, amit egyebként
szokâsnak nevezhetnénk. A nyugat-eurôpait azonban sokkal
jobban kôti a mûlt, mint az amerikait, aki a jelenben bi'zik,
magabiztosan néz a jôvô elé és értelmetlenûl âll a tradiciôkhoz kôtôtt kelettel szemben.

Azok, akik Magyarorszâgbôl jôttek Amerikâba, a

gyermekei. Leszârmazottaiknak lehetôséguk nyilik a sziilôk
békiyôitôl valô elszakadâsra és ezzel a magyar mâgiâtôl valô
eltâvolodâsra. De mint ahogy a mûlt ârnyéka igen messzire
nyùl a magyar sîksâgon, akként a szârmazâsi kôtelékek generaciok utan is visszhivjak a magyar lelek ôsforrâsaihoz azokat,
akiket magukkai ragad a hovâtartozâs ôsztône.
A hâttér ismeretében tehât Baranski Tibor feladata lesz

vâlaszt adni arra a kérdésre, hogyan lâtja a magyar kultûrfeladatokat Észak-Amerikâban.

Talân idézhetjuk Németh Lâszlôt, aki azt mondta, hogy
"a mûveltség nem iinneplô ruha, amelyet hordani kell- A mûveltség a helytâllâs segédeszkôze, a kifejezés szerszâma, a vâllalkozâs fegyverzete."

A nemrégiben lezajiott debreceni "nyelv-konferencia" kiil-

fôldi részvevôi kôzôtt olyan egyéniségek is szerepeltek, akiknek nevét magyar iskolaugyekkel, kultûralapitvânyokkal és
nyugati magyar tankônyvekkel kapcsolatban gyakran olvashattuk. Nyilvânvalô, hogy jelenlétiik és nyilatkozataik bôséges

anyagot szolgâltatott a Magyar Hirek c. képeslap tôbb szâmânak. Hogyan nézze az észak-amerikai magyarsâg a debreceni
konferenciât és az abbôl keletkezett itteni zûrzavart kûlbnô-

sen a magyar nyelv fenntartâsâhoz sziikséges tankônyvek, szép-

irodalmi és egyéb, nem politikai irânyzatû folyôiratok és tamtâsi segédeszkozok tekintetében?
Gazdasâgi kapcsolatok

A hideghâborû zavargâsai kôzepette egyre jobban elôtér-

be keriilt az az âllâspont, hogy a Kelet—Nyugat-i gazdasâgi
kapcsolatok reménysugarat l'gérnek a Szovjet kolosszus lâtszôlagos megrendithetetlenségének végôrâjâra. Gazdasâg-politikai szakértôk szerint a kommunista vilâg gazdasâgi és politi
kai izolâltsâgât meg kell sziintetni, egyébként magâtôl fog
szétrobbanni. A felszabaditô erô tehât nem a hidrogén bombât
szâllitô rbppentyûkben van, hanem az ipari és tiidomânyos
fejlôdésben, ami nélkul egy birodalom sem képes fennmaradni.
Hacsak azt vessziik tekintetbe, hogy az Egyesiilt Allamok és
a tobbi nyugati âllam —(beleértve Japânt) — tôbb mint
90.000 computerrel rendeikezik, mig a Szovjet és a kelet-eurôpai âllamok osszesen 4.250 computerre tâmaszkodhatnak, akkor az elôbb emlitett feltevés nem teljesen alaptalan.
Ismeretes tény az is, hogy a kelet—nyugat-eurôpai gazda
sâgi egyiittmûkddés eredményeként Magyarorszâg ma mâr
tobb mint 4 kozos vâllaikozâsnak a Kelet-Eurôpâban l'rigyelt
tagja s példânak emlithetjiik, hogj' a svâjci Brown—Boveri
cég âltal az Egyesiilt Allamoknak eladott preciziôs elektronikus alkatrészek magyar gyârban késziiltek.
Végiil talân adjuk hozzâ, hogy az elektronikus technolôgia
forradalmi korszakât éljiik és az a nemzet, amelyik lemarad
a nyugati âllamoknak szabadon rendeikezésére âllô legûjabb

forrâsmunkâk és gépek beszerzésérôl, annak ipari kapacitâsa
siilyosan hâttérbe szorul. Ugyanakkor nem lehet elfelejteni,
hogy az esetleges ipari haladâs termékei a szovjet hatalom
fennmaradâsât garantâlhatjâk.

Megmâsithatatlan tény, hogy a kisnépek harcâban a gaz
dasâgi tényezôk és a relatîv jôlét kérdése erôs befolyâst gyakorol a nemzeti célok elérése tekintetében. Ugyanûgy letagadhatatlan, hogy aki jôlétben él, azon rendszerint tôbb a hâj,
mint az izom. S ez alôl a diktatûrâk vezetôi sem kivételek.

A magyarorszâgi politikai és gazdasâgi életet dominâlô kommu

nista alapelvekben bizonyos repedések keletkeztek és a nyu-

gati technolôgiâra éhes megâllapodâsok és kereskedelmi tranzakciôk révén a magyar nép is magasabb per capita jôvedelemhez juthat, amennyiben a jelenleg tapasztalhatô aktivitâsban
nem kôvetkezik be vâratlan fordulat. Mindezen jelek ellenere

azonban az észak-amerikai magyarsâg tetemes része gyanakodâssal szemléli a folyamatokat, kiilonosen, mert huszonôt ev

utân mâr elvesztette tiirelmét, de nem nyerte vissza bizcitmât
sent az otthoni hivatalos korok magyar érdekeket képviselni
ôhajtô rendeleteivel, sem azok reklâmozâsâval. A bizalom-kérdés ilyen szerencsétlen megnyilatkozâsât lâthattuk a tavaszi

ârvizek okozta észak-amerikai segélyakciôkkal kapcsolatban is.
Ilyen hâttér mellett, hogyan tekintsuk az észak-amerikai ma

gyarsâg magatartâsât, amikor a hivatalos Magyarorszâggal
valô kozvetlen târgyalâsok elkerûlhetetlenek? Helyezkedjimk
a teljes elzârkézâs âllâspontjâra vagy — mint példâul az âr-

vizzel kapcsolatban — magyarsâgmentési gazdasâgi akciôk-

ban, egyének és megvâlasztott szôszôlôk aktiv szerepet vâllalhatnak bizonyos tranzakciôk lebonyolitâsâban?

Ilyen hâttér mellett Eszenyi Ldszlô hivatott annak megvi-

lâgi'tâsâra, miképpen lâtja az észak-amerikai magyarsâg és a
"szocialista" Magyarorszâg kôzôtti kereskedelmi és gazdasâgi
kapcsolatok helyes ûtvonalât.
☆ ☆ ☆

Nàvori Komél dr. elnôki bevezetôje utân az elôre felkért
hczzâszôlôk vâlaszoltak a felvetett kérdésekre
Gyallay-Papp Domonkos dr.:

GYAKORLATIAS SZEMPONXOK.

Az emigrâciôs széthûzâs, a néha lehangolô méreteket olto
személyi âskâlôdâsok okait és kâros hatâsât a legtbbb emig-

râns ismeri és elitéli. Akiilônos az, hogy olyan sokan hajlan-

dék ezeken a rossz tulajdonsâgainkat nyilvânosan megbélyegezni, gyûléseken, kongresszusokon drâmai felhivâsokat tenni

a magyar egység érdekében, hogy aztân visszatérve sajât kis

kôzUleteikbe, kôreikbe, szorgalmasan folytassâk az intrikâlâs
kiilônféle vâlfajait.

A személyi egyenetlenkedéseknek hârom fô okât lâtom.

Az alapvetô okot magunkkal hoztuk az emigrâciôba. A "turâni
âtkot", magyar individualizmusunk tûlzâsait, fegyelmezetlenségét, indulatossâgât a szâmûzetésben sem tudtuk levetkôzni.

A mâsik okrôl azt mondhatnânk, hogy târsadalomlélektani jetlege van. Az emigrâciô ténye és tartalma nem egészséges târsadalmi és lelki âllapot. Az emigrâns kényszerbôl, keserûen

hagyta el természetes kôrnyezetét, hazâjât. Rengeteg kôztûnk
a meghasonlott, bevallottan, vagy be nem vallottan tôrôtt

élet, torôtt karrier, egzisztenciâlis gond, bizonytalansâg, sikertelenség. Sok emigrâns sziirke életének épiumaként hasznâlja
a kôzéletet és tudta, szândéka ellenére egyéni életének keserû-

ségét vezeti le abban. A harmadik ok viszonylag ûjkeletû. Ez
a hazai kommunista rezsim tudatos, szervezett, az egész sza-

bad vilâgra kiterjedô, rendkfviili méretû aknamunkâja, amely
a legkôrmônfontabb eszkozokkel igyekszik egyfelôl leikeket vâsârolni, mâsfelôl emigrâciôs szervezeteinket, egyhâzainkat, if-

jûsâgi intézményeinket belulrôl bomiasztani, âthangoini, vagy
felrobbantani.

Hogyan lehetne azt "helyrehozni"? Erre nincsen kônnyû
vâlasz, egyszerû, gyors megoldâs. Ugyanazoknak a médszereknek alkalmazâsa szûkséges mind a hârom okra: a felismerés,
a leleplezés, a nevelés, a meggyôzôdés, kritikus esetekben kûz-

delem a rombolô erôk ellen. A szomorû az egészben az, hogy
mennyivel szebb és hasznosabb lenne az erre forditott energiâ-

kat épîtô munkâra, intézményeink fejlesztésére, hazai testvéreink felszabaditâsâra irânyulô akciôkra hasznâlni.
Râtérve a kérdés mâsodik felére, véleményem szerint a

szervezett emigrâciô negyedszâzados lét és tevékenység utân a
feladatok ûj szakaszâhoz érkezett.
Az emigrâciônak, mint tômegbâzisnak szâmbeli nôvelésére

mâr aligha van lehetôség. A helyi jellegû szervezetek, egyesiiletek szaporitâsa nem elsôrendû sziikség. Mind a tômegeknek,
mind az egyesiileteknek inkâbb természetes, lassû lemorzsolô-

dâsâval kell szâmolmmk. Ezt a folyamatot természetesen nem

szabad elôsegitenûnk. Sot, meglévô szervezeteinkhez ragaszkodnunk kell. Figyelmiink kôzéppontjâba azonban az emigrâ
ciôs tevékenység horizonjânak kiszélesi'tését kell âllftanunk. A

hangsûlyt ât kell helyeznûnk a helyirôl az âtfogôra, az egyesiileti szintrôl az intézményekre. A helyi jellegû vezetést ki kell
egésziteni kôzpontosi'tott, a szabad orszâgok hatârain âtnyùlô
vezetéssel, amely a legrâtermettebb, legtapasztaltabb, a befogadô orszâgok hivatalosainâl legjobb ôsszekottetésekkel ren-

delkezô emigrâciôs vezetôkbôl és sziikség esetén ki'vulrôl bevont szakemberekbôl âll. Ennek a vezetô testuletnek az egesz

szabad vilâgbôl kell rekrutâlôdnia. Szâmânak nem kell a
150-200-at meghaladnia, mert a hangsûly nem a szâmon, hanem
a minôségen és horaogenitâson van.

A legfelsôbb vezetôségi szervnek — az egyes orszâgok
csûcs-szervezetein keresztul — két irânyban kellene tevékeny-

kednie: 1) befelé a vilâgemigrâciô belsô életének koordinâlasâra és 2) kifelé a hazai rabmagyarsâg érdekeinek képviseletére a szabad vilâg fôrumain.

Az emigrâciàn beliil erôfeszi'téseinket a jôvôben az orszag-

hatârokon, sot kontinenseken âtnyùlô, âtfogô intézjnények
megerôsitésére és ûjak megteremtésére kell irânyi'tanunk. Ne-

hâny példa: a magyar ifjùsâg, az utânpôtlâs megszervezése a
vilâgcserkészet, tôbbfokozatù iskolarendszer, sport, tânc, zene-

kultùra révén; a magyar sajtô, folyôirat- és kônyvkiadâs, râdio-

szolgâlat racionalizâlâsa és a szmvonal emelése; kontinense-

ket âtôlelô hivatâscsoportok (orvosok, mémôkôk, egyet®"^^
nârok, mûvészek, stb.) szervezése, nemzetkôzi kongr^^®^*^®®,'^
rendezése; kultûrâlis, iskolafenntartô, jôtékonysâgi alapok; es

az elôbbiek fenntartâsâra: gazdasâgi szervezetek (biztosîtô mtézet, hitelszôvetkezet stb.).

Abelsô tevékenységnél fontosabb a kifelé irânyulo- Erinek
fôbb feladatai: a hazai magyarsâg érdekében a

nemzetkôzi fô-

rumokon folytatott felvilâgositô, érdekvédelmi, politikai ak-

ciôk ôsszehangolâsa és egyiittes folytatâsa- a'

(publicités) megszervezése a nemzetkôzi tâjékoztatô szolgâlatoknâl és sajât tâjékoztatô-szolgâlatunk kiépitése idegen nyel-

veken; a hazai rendszerrel szemben valô kiizdelem koot-dinâlasa: a sok jôindulatû, de gyakran naiv, felkészûletlen, egy^âs-

nak ellentmondô, helyi jellegû memorandumocskâk helyett jol
elôkészftett, tartalmâban igényes, idôben ôsszhangolt beadvâ-

nyoknak a legfontosabb fôrumokhoz valô eljuttatàsa.

Ôsszefoglalva: az emigrâcio belsô és kûlsô tevékenységének tùl kell nônie a helyi kereteken és az âtfogô feladatok

lebonyolftâsâhoz intézményes megoldâsok sziikségesek.
Azt a kôvetelést, hogy az emigrâciôs magyarsâg NyiagatEurôpâban tartson fenn politikai kôzpontot, csak helyeselri
lehet. Minél tobb kapcsolatunk van a szabad vilâg fôrumaival,
annal jobb. Ha azonban ezt valaki az Egyesiilt Âllamokkai valô
kapcsolattartâs rovâsâra akarja tenni, azzai nem értek egyet.

Az Egyesiilt Âllamok vâltozatlanul a szabad vilâg fôtâmasza
és erôforrâsa. Nyugat-Eurôpa — sok elvitathatatlan eredménye, a Kozôs Piac, gazdasâgi fellendiilés stb., ellenére — még
tâvol âll attôl, hogy a nyugati vilâg szabadsâgât a szovjet-blokkal szemben garantâini tudja. Eurôpânak, mint a harmadik
hatalmi blokknak erejébe vetett bizalmunkat néhâny esemény
inkâbb megrendftette, mint megerôsitette. Gondolunk itt éppen a két legnagyobb kontinentâlis hatalomra, Franciaorszâgra és Nyugat-Németorszâgra. Charles de Gaulle komolyan ârtott a NATO-nak egy messze tâvoli eurôpai utôpiâra valô hivatkozâssal. Brandi pedig komoly engedményeket tett ellenszolgâltatâs nélkiil. Reméljiik, elérkezik az idô, amikor âltalânossâ vâlik a felismerés, hogy a Szovjetuniôval csak szigorûan

az "egy lépést én, egy lépést te" elve alapjân lehet târgyalni.
Minden egyéb konciliâns magatartâst a Szovjetuniô a nyugati
gyengeség jeleként értelmez. Nincs értelme semminémû olyan
"kôlcsônôs hidépitésnek", amelyben a Nyugat épi'ti a hidat és
a Szovjetuniô kontribuâlja a folyôt. A szovjet hatalom ellen-

sûlyozâsâra még hosszû ideig csak az Egyesiilt Âllamok ereje
képes — egymagâban is.

A kanadai magyar emigrâciô az Egyesiilt Âllamok belpolitikai fejleményeit és amerikai magyar testvéreinek életét élénk
figyelemmel kiséri. A két orszâg emigrâciôs vezetôi kôzôtt tôbb
teriileten példâsan barâti egyiittmûkodés van. Ennek ellenére
a feltett kérdésben nehezen tudnék âllâst foglalni, mert ehhez
nem éliink eléggé benne az amerikai hétkôznapok realitâsal-

ban. E helyett talân nem lesz érdektelen amerikai testvéreink
szâmâra a kanadai gyakorlat Ismertetése.
A kanadai politikai pârtok életébe valô bekapcsolôdâst
— a kommunista és a szeparatista pârtok kivételével — nem-

csak megengedhetônek, hanem kîvânatosnak tartjuk. Ennek
révén bekeriilhetiink a befogadô orszâg kozéletébe és befolyâst is nyerhetûnk a magyarsâgot érintô bel- és kûlpolitikai
dôntésekben. A kanadai magyar azonban elvârja vezetôitôl,
hogy csûcs-szervezeteit târgyalôképesnek tartsa meg minden

part és kormâny felé, nem egyéni politikai opportunizmusbô!,
hanem a magyar célok érdekében, amelyeknek érvényesitésére
minden ajtôt nyitva kell tartani. A magyar vâlasztô szavazzon

meggyôzôdése szerint, de ha a "mâsik" part gyôzott, ne tâmadja magyar testvérét azért, hogy "azokra" szavazott. Ehelyett

vârja el tôle, hogy befolyâsât a gyôztes pârtnâl a magyar ûgy
javâra kamatoztassa és ezen a terûleten a pârtpolitikamentes
magyar célok szolgâlatâban njnijtson neki tâmogatàst.

Eszenyi Lâszlô:
GONDOLATOK

AZ ÔHAZÂVAL VALÔ GAZDASÂGI KAPCSOLATOK
FELVÉTELÉRÔL ÉS KISZÉLESÏTÉSÉRÔL

Ezt az egyre tôbb kulfôldi magyart foglaikoztatô kérdeskomplexumot érdemlegesen csakis a torténelmi hâttér, a gaz-

dasâgi adottsâgok és fuggôségek ismeretében, valamint a lehe-

tôségek jôzan mérlegelése ùtjân târgyalhatjuk. E rôvid ôsszefoglalôval nem az a célom tehât, hogy véleményemet az an-

két résztvevôire erôltessem, hanem keretet adjak e rendkivûli

fontossâgû kérdés jôzan és alapos megvitatâsâra.

, .

Magyarorszâg 1945 ôta a Szovjetuniô politikai, ga^da^gi

és katonai kényszerzubbonyâba kerûlt, tehàt NEM TEKJN HETÔ SZUVERÉN ÂLLAMNAK. A cseh események alka m •
val ismertté vâlt û.n. BREZSNYEV DOKTRINA a

lamok ônâllô âllamisâgânak még a lâtszatâra sem helyez tobb
sûlyt. Az Eurôpai Kôzôs Piac mintâjâra, de nem onkéntes tarsulâs ùtjân felâllitott K.G.S.T. révén az ârûcsere-kvôtak es a
valuta-âtszâmi'tâsok ônkényes meghatârozàsâval Moszkva a Kelet-eurôpai âllamokat gazdasâgilag kiuzsorâzza.

Ahâborûvesztést kôvetô âtmeneti politikai szemfdnj^

tô jâték utân a Kommunista Part ragadta magâhoz a hata -

mat, amit mint Moszkva helytartôja gyakorol. A kommunista

hatalomâtvétel utân az ùjabb hâboru elkeriilhetetlenségének
rôgeszméjétôl megszâllott Sztâlin nemcsak az orosz ipart futtatta teljes hadikapacitâssal, hanem a csatlôsâllamok iparât
is az eszeveszett fegyverkezés szolgâlatâba âllîtotta. Moszkva
utasi'tâsâra a nyersanyagokban és ipari energiâban szegény
Magyarorszâg tekintélyes méretû nehézipart fejlesztett.
Az erôszakos iparositâs nemcsak kozgazdasâgunkat hozta Moszkvâtôl fiiggô helyzetbe, hanem Magyarorszâg demog-

râfiai képletét is alapvetôen megvâltoztatta.
A kényszeriparositâs kâros eredményeit az alâbbiakban

foglalhatjuk ossze:
1.) A part a védettebb és jobb jôvedelmet nyûjtô iparba
csalta ât a mezôgazdasâgban dolgozôk hatalmas és nagyrészt

fiatal rétegét, mert tapasztalatuk alapjân az ipari mtmkâssâg
volt a jobban indoktrinâlhatô és ellenôrizhetô mozgalmi szempontbôl. Az azutân a magyar munkâssâg érdeme, hogy a Part

1956-ban nem talâlta meg szâmitâsât, hiszen éppen a gyârak
voltak a fegyveres ellenâllâs utolsô bâstyâi.
2.) Az ûjabbkori tôrténelmunkben legnemzethûbbnek bizonyult kisgazdâk rétege rohamosan csokkent és a termelôszôvetkezetek erôszakos bevezetése 6ta mindent elkôvettek,

hogy az ônâllô gondolkozâshoz szokott magyar parasztemberhôl mezôgazdasâgi munkâst faragjanak.
3.) A magyar munkâssâgot Moszkva az ipari nyersanyag-

ellâtâs szabâiyozâsâval legalâbb annyira tartja kordâban, mint
megszâllô hadosztâlyaival.
4.) A kiméletlen kôzpontositâs megôlte az egyéni kezde-

ményezést, a legkisebb iizembe is beépitett figyelô és besûgô

hâlôzat pedig alig elviselhetô feszûltséget teremtett.
Egyrészt a kelet-eurépai népek kûlônbôzô formâban kifejtett ellenâllâsa, mâsrészt a fent vâzolt sztâlini rendszer teljes
csôdje engedményekre kényszeritette a szovjet vezetést. Az

elsô komoly fellazulâs Magyarorszâgon az ûj gazdasàgi mechanizmus formâjâban jelentkezett, melynek jellemzôi:
1.) Az orthodox kommunista kôzgazdasâgbôl szâmûzôtt

NYERESÉG fogalma kûlônbôzô nyakatekert magyarâzatokkal
kîsérve ugyan, de ismét megjelenik.

2.) Szâmos gazdasâgi kulcspozi'ciôba a csôdôt nagyrészt
okozô kontâr pârttagok helyett képzett szakemberek keriilnek;
az egyéni kezdeményezés tâgabb teret kap.
3.) Az iizemek termelési terveiket onâllôan âllithatjâk fel

és az egymâs kôzotti ârucserét sokkai nagyobb szabadsâggal
végezhetik.

4.) A nyugati âllamokkal valô kereskedelem nemcsak megengedetté, hanem kivânatossâ is vâlik, ha az nemes valuta-nyereséggel jâr.
Ami azonban nem vâltozott:

1.) A szovjet megszâllâs ténye, ami gazdasâgi vonatkozâsban a Moszkvâtôl valô tovâbbi fiiggôséggel egyenlô.
2.) A Part uralma, ami a kevésbbé feltiinôen végrehajtott,

de annâl kiterjedtebb ellenôrzésben nyiivânul meg.

3.) Nyugati âllamok uzletemberei csakis âllami vâllalatokkal és kizârôlag a Magyar Kereskedelmi Kamara néven ismert
âllami hivatal ùtjân kôthetnek ûzletet.
Vessiink most egy pillantâst az épîtendô gazdasâgi hi'd
mâsik pillérjére: a kûlfôldi magyarsâgra. Valamennyien a hazâtlansâg és jôvôtlenség legsôtétebb idejében talâltunk ûj ha-

zâra a befogadô âllamokban, melyeknek felesklidôtt polgârai
vagyunk. Ez a mi sajâtos helyzetiink nemcsak minden polgârtôl elvârhatô tôrvényes, hanem ezen tùlmenô erkôlcsi és etikai
kotelezettségeket is rô vâllainkra. Ezt illik szem eldtt tartani,

amikor a Szovjet blokk bârmelyik âllamâval valô gazdasâgi
kapcsolatokrôl gondolkodunk. Még akkor is, ha az az orszâg
szlilôhazânk.

Befogadô hazânk, az Egyesûlt Allamok és a Szovjetuniô
kôzôtt az alapvetô ellentéteket az elmûlt negyedszâzad alatt
nem sikeriilt kiegyenh'teni, sot azok egyre élesebbé vâlnak.
Hideghâborûban élûnk, amely éppen olyan totâlis eszkôzdkkel
folyik, mint az elmûlt vilâghâborûk. A kozvetlen fegyveres
ôsszeiitkôzést gondosan elkeriilve mindkét fél minden mâs
eszkôzt megragad arra, hogy akaratât a mâsikra kényszeritse.

ASzovjetbirodalom ez erômérkozés sorân a rendelkezésre âllô
nyersanyag, termelô eszkôzôk és munkaerôk kiméletlen kon-

centrâciôja ùtjân a fegyverkezés és tudomânyos kutatâs (fôleg

az ûrkutatâs) terén tekintélyes eredményeket ért ugyan el.

de ezért a lakôssâgnak keservesen meg kellett fizetnie. Az
orosz nép évrôl-évre nagyobb mértékben marad le nemcsak
az amerikai, hanem a csatlôsnépek életszînvonala môgott is.
A hirkozlési eszkôzok rohamos fejlôdése idején ezt tobbé eltitkolni nem lehet s a Iakôssâg fokozôdô kovetelése Moszkva

egyik legkomolyabb fejfâjâsa, melyre két ésszerû megoldâsi
lehetôség kinâlkozik:

1.) A hadiipari kôltségvetés egy részének a béketermelés

szolgâlatâba valô âtâllitâsa. Erre egyelôre semmi sem utal.
Moszkva a mûlt évben 5 billio dollârral emelte a fegy\'erkezésre szânt elôirânyzatot.
2.) Fegyverkezését folytatja, vagy éppen fokozza és a Ia

kôssâg elodâzhatatlan kbveteléseinek kielégîtésére nyugati orszâgoktôl szerez ârûkat és ipari szaktudâst. Utalok itt az
Olasz-, Német-, Francia- és mâs orszâggal folytatott târgyalâsokra, vagy éppen a Ford gyâr otletére, hogy tehergépkocsi

gyârat âllit fel Oroszorszâgban.
A jelenlegi helyzetben hadifontossâgû anyagok szâllitâsa
a Szovjet vagy csatiôsai részére valôszinûleg még a legliberâlisabb ùjsâgîrôknak vagy honatyâinknak sem jut eszûkbe. An
nal tôbb szakismeretet és lelkiismeretes koriiltekintést igé-

nyel azonban annak megâllapi'tâsa, hogy minek van hadifontossâga, vagy még vilâgosabban, mi az, ami fôellenségûnket,
a Szovjetuniôt, céljai elérésében kôzvetve vagy kôzvetlenûl
elôbbre viszi. A sok milliô bushelnyi kanadai bûza Oroszor-

szâgnak valô leszâllitâsa teljesen ârtatlannak lâtszik ebben a
vonatkozâsban mindaddig, amig arra nem gondolunk, hogy a

szovjet mezôgazdasâgi munkaerejébôl ez az emberbarâtinak
lâtszô bûzaszâllîtâs tizezreket szabadit fel a hadiipar szâmâra.

A kommunista vezetés alatt âllô orszâgokkal valô gazdasâgi kapcsolatok felvételérôl és kiszélesitésérôl kôtetekre menô irodalom sziiletett. Mi itt csak két szélsô âllâspontra kivânunk râmutatni:

1.) Az elsô és hivatalosnak tekinthetô: nincs a teljes elzârkôzâs âllâspontjân, de gondosan iigyel arra, hogy a gazda-

sâgi egyûttmûkôdés a hatalmi egyensûly kârâra ne essék. Az

Egyesûlt Âllamokbôl szovjet vagy kinai befolyâs alatt âllô teriiletre csak meghatârozott nyersanyagokat és ipari terméke-

ket lehet kivinni. (LISTA: CHAMBER of COMMERCE). S
hogy kormânyunk rajta tartja szemét haszonlesô nagyiparosainkon, arra utal Laird honvédelmi miniszter egyik legutôbbi

TV. nyilatkozata, amelyben felhivja Ford figyelmét arra, hogy
az âltaluk Oroszorszâgban legj'ârtani szândékolt tehergépkocsik esetleg a Ho Chi Minh ûton fognak legôrdiilni hadianyagokat szâllîtva Dél-Vietnamban harcolô fiaink ellen.

2.) Az ellenpôlus véleményét legtômôrebben Samuel Pisar
fejezi ki "Commerce and Coexistence" c. munkàjâban ilyen-

képen: "Nyugatnak a kommunizmussal folytatott tôrténelmi
versenyében nem a kôltséges és bonyolult hadi gépezet a leghatâsosabb fegyvere, hanem a gazdasâgi fejlôdése. A szâmokat
figyelembe véve, Keletet csak a kereskedelmi és ipari egyiittmûkbdés simâbb fegyvereivel hôditjuk meg és az emberi jogokkal, melyek természetesen jâmak egyûtt az ilyen fajta
egyiittmûkôdéssel. Az ilyen gyôzelem a legyôzott lelke mélyéig
hatol, mert az emberi jogok einyerése legôszintébb kîvânsâga."
Ez a liberâlis és szinte korlâtozâs nélkiili gazdasâgi kapcsola-

tokat ajâniô elgondolâs lehet elméletileg tetszetôs, de a kommunista nagyhatalmakkal folytatott klizdelem lesùjtô tapasztalatai utân megmosolyogtatôan nafv.

A tényleges helyzet az, hogy az érintett kormânyok âltal
meghatârozott kereteken beliil szâmos amerikai vâllalat âll

gazdasâgi kapcsolatban a K.G.S.T. âllamaival, kdztiik Magyarorszâggal is, de ez csak 3.7%-ât teszi ki az Egyesûlt Allamok
kivitelének. Apiacra éhes nyugat-eurôpai (fdleg német) iparral valô versenyben kormânyunk a kapcsolatok kiszélesitésére
tôrekszik.

Az eddig vâzolt adottsâgok és lehetôségek isrneretében
mit tehet a kulfôldre szakadt magyarsâg ôhazai vereinek megsegitésére?

Mindenek elôtt azt kell magyarsâgunknak eldontenie, hogy

feladva eddigi âllâsfoglalâsât —utalok itt az Amerikm Magyar
Szôvetség igazgatôsâgânak hatârozatâra — hajlando-e a ma

gyar kormânyszervekkel hivatalos kapcsolatot felvenni? Ha

nem, akkor a teljes elzârkôzâst vâlasztotta,
gazdasâgi
târgyalâsokat csakis âllami vâllalatokkal és âllami hatôsâgo-

kon keresztui folytathat. Az elzârkôzâs talân egyeseknek tet-

szetôs és û.n. intranzigens emigrâns âllâspont, mely az amerikai kormâny felfogâsânâl is lénj'egesen szigorûbb, viszont a
magyar nép megsegîtését teljesen kizârja.
A mâsik lehetôség természetesen a kommunista kormânynyal valô kapcsolatok felvétele. Ebben az esetben inkâbb az
iizletkbtéseknél szem elôtt tartandô elvek leszbgezésérôl lehet
csak sz6 ezen az idôben erôsen hatârolt ankéten, sem mint

technikai részletekben valô megegyezésrôl.
Ilyen elvek lehetnek;

1.) Tartôzkodni minden olyan kiviteltôl, mely a Szovjet
hâborûs felkészultséget kozvetleniil vagy kozvetve emeli.
2.) Az ôhazâba szâllîtott ârûknak maradjon meg vilâgosan az amerikai eredete.

3.) Keriilni minden olyan iizletkôtést, melyet a Part a nép
felé sajât érdemeként mutathat fel.
4.) Keresletet teremteni olyan cikkekben, melyeknek elôâllitâsa munkâsokat von el a nehézipari termeléstôl.

Baranski Tibor:

ÔNÀLLÔ NYUGATI MAGYAR MÛVELÔDÉS
KIALAKÏTÂSA ÉS FENNTARTÂSA

A kereszténység lelki és szellemi vezérei, kik Jézus Krisztus tanîtâsât mind elméjiikben, mind pedig sziviikben hordoz-

tâk, az élet problémâihoz valô helyes hozzââllâst l'gy fogalmaztâk meg: In necessariis: unitas, in non-necessariis: libertas,
sed in omnibus: caritas! (Legyen az alapvetô dolgokban: egység, a kevésbbé fontos ûgyekben: szabadsâg, âm mindenben
uralkodjék: szeretet!)
Ebben a szellemben vâzoljuk fel a fenti feladat és hivatâs
alapvetô gondolatait.

Ônâllô nyugati magyar mûvelôdés kialakitâsa:
Van-e mdr ônâllô nyugati magyar mûvelôdés? tJgy tûnik,
hogy valamikor az 1956-os magyar szabadsâgharc és a mostani
napok kozôtt (ebben a mâsfél évtizedben) fogant és hamaro-

San megsziiletik. Mi is az ônâllô magyar mûvelôdés? És miért
"nyugati"? A torténelmi Magyarorszâg teriiletén kivûl élô és
hivatâstudattal megâldott magyarok egymâsratalâlâsa, alkotôképes megszervezése és mûkddése, hogy magyar anyanyelvûnket és kultûrânkat teljes egészében megismerjuk, megôrizziik
és fejlesszuk. Ez lenne a halâlraitélt "nagy magyar âlom" legùjabb megfogalmazâsa? Egj'âltalân nem âlom, vagy — ha az —
nem szentimentalista âlom. A kozel kétezer éve szétszôrt zsi-

dôsâg példâja ténnyel bizonyit: gyakorlati terv + szfvôs mun-

ka = eredmény! Csakhogy nekiink nincs egységes fajisâgunk,
s nincs egységes vallâsunk. Viszont van egységes nyelvunk,
oly szép, vonzô és élvezetes, hogy még az Izraelbe kivândorolt
magyar zsidô sem akar mâsképp beszélni, mint — magyarui!

A "Gens Hungarica" eszméje, ill. elve ûj formât ôlthet: a
lelki fajisâg magasiatâra emelhetô. Mert ha Kossuth Lajos,

Petôfi Sândor, Gârdonyi Géza és még sok-sok biolôgiailag nem
magyar, de lelki fajisâgât illetôen igazi magyar szellemi és
kulturâlis ôrokségiinkbôl tâplâlkozva ûjabb és idôt-âllô értékeket tudott adni, nekûnk sem kell aggôdni, vagy csiiggedni,
hogy fenti âlmunk valôravâltâsân munkâlkodjunk. Gyakorlatisâgânak elsô bizonyitéka: felismertuk az onâllô nyugati ma
gyar mûvelôdés szukségességét és ràmutattunk az elsô lépésekre, amelyeket a megvàlôsitdshoz vezetô ûton tennîink kell.
Van-e erre perdôntô bizonyitékunk? Wass Albertnek kb.

10 éve tett nyilatkozatâban jelôlhetjûk meg az emigrâciôs magyarsâg magâraébredésének fogantatâsât. Szavai kiâltvânyként
hangzanak el és klasszikusan fejezik ki ôntudatos élniakarâ-

simkat. Voltaképpen azt mondta ki, amit a Magyar Cserkész
Szôvetség, a Magyar Helikon és a Clevelandi Magyar Târsasâg
és tôbb felelôsségtudattal birô magyar szivében és lelkében
melengetett. Hadd adjuk egy mondatban Wass Albert nyilatkozatânak velejét: Valôszinû, hogy az emigrâciôs magyarsâgra
hdrul a biolôgiai és kulturâlis fennmaradâs kôtelezettsége,
ezért mindkettôre szervezetten fel kell készulniink.

A kialakitâs atomja: az egyén; az egyéniség pedig nem
mâs, mint a jellemmel otvôzôtt kimûvelt emberfô. Jelen esetben ez az âltalânos meghatârozâs ùgy môdosul, hogy a magyar
egyén sajât hivatâs-tudatdnak mindhalâlig eljegyzett hordozô-

ja és megvalôsitôja. Sejtje: a csalâd; az a csalâd, amely ilyen
egyének életrehîvâsân és kialakîtâsân munkâlkodik. Szovete:

a vilâgban egyiittélô magyar târsadalom.
A tobb kevesebb hivatâstudattal rendelkezô felnôtteket a

kbvetkezô tiz alapvetô szempontnak kell ug3dink vâllalâsâra
ébresztenie és a gyakorlati megvalôsîtâs lépéseit elôttiik feltâmia:

1) Legalâbb az év kétharmadânak, de ha lehet, hâromnegyedének estéit otthon kell tôlteniink.

2) Otthonunk (minden otthon) Csalâdmagyarorszâg legyen! Vagyis, ha nincs mâs-nj'elvû vendégiink, vagy egyéb sûlyos ok, pl. gyermekûnk iskolai feladatânak megértésében valô
segités, érdemes TV-mûsor megtekintése, vagy mâsnyelvû
kônyv, ûjsâg, folyôirat olvasâsa stb., nem kényszerit benniinket, csak magyarul beszéliink, imâdkozunk, énekeliink és szôrakozunk.

3) Barâtkozzunk és tartsunk kapcsolatot minél tôbb ma-

gyarral; talâlkozzunk veliik minél gyakrabban, gj'ermekeink
az ô gyermekeikkel.

4) Legalâbb havi tlz dolldrt (111. orszâgonként tiz dollar
niunka-értékének megfelelô osszeget, azaz 3—4 ôra munkabérét kôltsiik magyar sajtôra (pl. a Magyar Szépmives Céli, a

Magyar Tankbnyvbizottsâg kiadvânyaira, Magyar Élet stb.,
elôfizetésére.).

5) Legyunk cserkészek és sajât példdnkkal vonzzuk gyermekeinket a cserkészmozgalomba. Ne feledjiik: a gyermek és

ifjû e jellemfejlesztô kôzôsségben sudarasodik emberebb emberré és magyarabb magyarrd! Vagyis itt szivja magâba otthona utân a magyar értékek megismerésével egyùtt a hivatâstudatot.

6) Csalâdunk legyen élô tagja az egyhdzkôzségnek. Ahol
egyhdzi iskola mûkôdik, gondoskodjunk a befogadô orszdg tôrvényei szerint a legmagasabb ôraszdmû magyar oktatds biztositdsdrôl. Amennyiben a kozségi, vagy âllami iskola tanulôinak
szâma tûlnyomôan magj'ar, harcoljuk ki ott is a megfelelô
ôraszâmû magyar oktatâst.

7) Vâlasszuk ki a magunk szâmâra a legmegfelelôbb ma
gyar egyesuletet (pl. a Magyar Târsasâgot, Magyar Helikont, a

Szabadsâgharcos Szovetséget, a Kereszt és Kard Mozgalmat
stb.) és legyunk annak tevékeny tagjai. Legyiink nyiltak, de

ugyanakkor ôtvozzuk nyiltsâgunkat élesszemûséggel, talpraesettséggel és a tisztesség hatârai kôzott megférô diplomâciai
készséggel. Tartsuk szemmel papjainkat és lelkész^inket csak-

ûgy, mint egyesuleti vezetôinket és egyhàzkôzségiink, ill. kedvenc egyesiiletunk tagjait. Az utôbbi években egyre szaporodô
szomorû és fenyegetô példâk arra intenek, hogy ellenségeink

(elsôsorban a kommunistâk, de részben a vilâg minden tâjân
élô és magyargyûloletre nevelt "utodâllamok" fiai) mindent el
kôvetnek, hogy sorainkat megbontsâk s benniinket eltûntessenek a fold szinérôl.

8) Magyar véreinkkel valô kôzvetlen és fesztelen kapcsolat kiépitését (sûlyos tapasztalatok szerint) a "szakosztàlyi tevékenység" teszi lehetôvé és alakttja maradandôvâ. îme, né-

hâny kôzismert, de soha eléggé fel nem hasznâlt szakosztâly:
énekkar, sakkôr, kézimunka kôr, asztalos és jâtékkészitô céh,

labdarugô csapat, evezô-, ill. vitorlâzô szakosztâly, stb. Hadd
jegyezzûk meg, hogy a jâtékkészitô céh az illetô "anya-testulet" (pl. Egyhâzkôzség, M. H. B. K., stb.) anyagi forrâsaként is
kitûnôen bevâlhatik.

9) A magyar kultûra két leggyakorlatibb formâja; a) a
felnôttek iskolâja (esti tanfolyamok, elôadâs-sorozatok) és
b) a vitaestek. Tôbb helyen azonban jobban bevâltak a tanul-

mânyi és vita-estek. Ezeknek két alapkôvetelménye van: a) jô
elôadôk és b) kitartô hallgatôk. Ezeknek az estéknek egy részét két-hdromévenként egy éven ât az illetô orszdg anyanyelvén kell megtartani, hogy magyarjainkat kultûrkincseink terjesztésére képesitsûk!

10) Ne legyen hônap magyar kultûresemény nélkiil! Szinelôadâsok, mûsoros esték, kiâllitâsok, tâncok, stb., stb. szaka-

datlan lâncolata "hômpôlyôgjôn" itteni életiinkben; szine, zamata, hangulata sodorja magâval a fâsultakat, kôzômbôsôket,
sot még a resteket is. Magyar Betlehemezés elôzzôn meg min

den karâcsonyt. Ûjftsuk fel a hûsvéthétfôi locsolâst! Egyhâzi
szokâsok fennmaradâsârôl a papok és lelkészek mellett a hi-

veknek is gondoskodniok kell. A cserkészek regôscsoportja
szakavatott és megszâllott felnôttekre vârl Aki hivatâst és gya-

korlati képességet vél magâban felfedezni, vâllalja a népi kultûrkûldetést! Csodâlatos mélységek rejlenek benne. Aki apostolâvâ vâlik, elsôsorban tevékenységének végzésében nyeri el
jutalmât. De a sikerek sem maradnak majd el. Milyen "lâtha-

tatlan kitûntetést" tûzôtt Âdàm Jenô (népzenénk egyik szerelmese és hirdetôje) cserkészvezetôink szivébe, amikor konnyes
szemmel révult bele a Si'k Sândor Cserkészpark pattogô-szikrâzô tâbortûzébe:

— Otthon két hét alatt sem hallok annyi magyar népi
dalt, mint itt két ôra alatt!

(Szavai nem a tâbortûzi énekszâmokra vonatkoztak, hanem arra, amikor napkozben jârtâban-keltében csaknem minden cserkészt éneklés kozben lepett meg.)

Onâllô nyugati magyar mûvelôdés fenntartâsa:
Szâmos magyar papunknak, lelkészûnknek és nagyot-âlmodô (de az âlmoknâl maradô) egyesiileti vezetônknek kellene
szem elôtt tartania Krisztus Urunk klasszikus megâllapitâsât a

j6 vezetô jellegét illetôen: "Én vagyok a jô Pâsztor..
Ma legtôbb egyhâzi és vilâgi vezetônk azt mondhatnâ el
onmagârôl (reméljûk arcpirulâssal): "Én vagyok a fâsult, megrokkant és lusta Pôk. J61-rosszul megépitett hâlôm sarkâban
ûlôk és âldozatra vârok..."

Pedig ami a vallâs apostolâra âll, ugyanaz érvényes a ma
gyar ûgy hîrnôkére is. "Krisztus szeretete sûrget" — irja Szent
Pâl apostol. De az igazi szeretet tevékenységre siirget, âldozatos tevékenységre! Tehât nem lustasâgra, nem szenvtelen ôtlet-nélkûliségre, még kevésbbé egymâst-fùrâsra, avagy széthûzasra. Krisztus arrol beszélt — és âllandôan azt cselekedte, —

hogy az elveszett juh utân kell a jô pâsztornak mennie és hogy
Ô Izraél elveszett fiait (a "lelki" Izraélét, az Isten ember gyermekeit) jôtt osszeszedni. Nekiink, magyar vezelôknek, a magyarsâg szâmâra elveszett "juhok" megtéritésén kell fdradoz-

nunk. S ahogy az Ornak sem sikeriilt mindenkit megtéritenie
(mert van szabad akarat és van megâtalkodott kôzômbosség
és restség és ezek ordôgi szovevénye), nekiink sem lesz korlâtlan sikeriink, de; lesz! Âm a két emmauszi tanitvâny gyakor-

lati megâllapitâsa szerint az Udvôzitô nagy volt a tettben és a

szôban. A két egyszerû, jôzaneszû férfi az "ember-nem-hallotta" szavaknâl tôbbre értékelte az "ember-nem-lâtta" tetteket.

Facta loquuntur (a tettek beszélnek): fogtâk iistôkénél az éltetô valôsâgot az életrevalô rômaiak. Ha e gondolatsort âtrâgjuk, belâthatjuk és megvalôsitâsâra râszânjuk magunkat, mâr
csak egy tennivalô marad (egy "tennivalô" mielôtt — "cselekednénk ): magunkhoz méltôan kell tevékenykedniink, tehât
tanulni, megfigyelni, osszegezni és tervezni kell, mielôtt munkâhoz lâtunk.

Bar az onâllô nyugati magyar mûvelôdés kialakUàsânâl

felsorolt szempontok mâr a fenntartàsba is belefolynak, a kô-

yetkezô pontokba foglalt târgykôrôk mégis vilâgosan mutatjâk, hogy a fennmaradâshoz elvi és gyakorlati szempontok
megâllapitâsa, rendszerezése és megvalôsitâsa szûkséges.
A -fenntartâs tdpanyaga: a magyar kultiXrkincs, elosztôja:

a magyar kultûrkinccsel rendelkezô és annak terjesztését irâ-

nyttô, m. segUô Magyar Vilàg-Kultûrkdzpont (tehât : nem a

kettôs jârom alatt nyogô magyarsâg kultûr-prostituâltjai);

részese. a vilâgban egyûttélô magyar târsadalom és ugyanakkor a vilâg népe oly mértékben, amilyenben a mi râtermett-

ségiink és a népek kultûrânkat befogadni ôhajtô vâgya és képessége abbôl részesedni ôhajt, ill. tud.
A kovetkezô szempontokat kellene tobbé-kevésbbé elfo-

gadni és a felsorolâsra keriilô lépések végrehajtâsâban figyelembe venni:

1) A jelen helyzetet az egyesiiletek helyi vezetôinek kell

felmémi s az adatokat a megszervezendô Magyar Vilâg-Kultûrkozpont elé terjeszteni, hogy ott vilâgméretekben értékelhessék ki a jelentést, ill. a teendôket.

2) Az egyes âllamokban mûkôdô kultûrkôzpontok "ma
gyar missziôs tevékenység" megindi'tâsât kérik, ill. azt koordinâljâk.

3) A mimkaképes egyhâzkôzségek és egyesiiletek hosszûlejâratû magyar missziôs tevékenységre rendezkednek be.

a) Tagjaikat ûj tagok szervezésére és csalâdlâtogatâsra
képezik (szervezô-képzô tanfolyamckat kell tartani!).
b) A be-nem-szervezhetô egyénekkel âllandô kapcsolatot
tartanak fenn.

4) Tudomânyos Magyar Intézetet, ill. intézeteket kell létesiteniink (gyakorlati kivitelének vâzlata: ft. Vitéz Baân
terve).

5) Minden âllamban, ahol magyarok élnek, Egyesult Ma
gyar Alap-ot létesi'tûnk, hogy a kûlônféle magyar kultûrmunka
folyamatos anyagi lehetôségeit biztosftsuk.
6) Tâmogatjuk a meglévô magyar nyomdâkat és kiadôkat,
vagyis: rendszeresitjuk az emigrâciôs kônyvek és egyéb kultûr-

kiadvdnyok megjelenését (Csokkentsùk a lehetô legalacsonyabbra a Magyarorszâgbôl valô kônyvszûkségletet, mert ellenkezô esetben nem a koltôket és irôkat, hanem a kommunis-

ta zsamoksâgot tâmogatjuk). Nekiink kell kiadnunk a magyar

klasszikusokat, a régieket csakûgy, mint az ûjakat. (Sajnos,
meg ott tartunk, hogy kisszâmû emigrâciôs kiadvânyaink sem
fogynak el!)

7) Kônyvkiaddsunknak a magyar utdn mdsodik hazdnk
nyelvén is meg kell teremnie a maga gyumôlcseit. Mûvészi mû-

forditôkra van sziikség, hogy fordi'tâsaink szépsége megkedveltesse irodalmimkat ùj olvasôinkkal. Ma mindeniitt rendkiviili-

ségre éhesek az emberek. Irodalmi alkotâsaink sajâtos légkôre, gondolkodâsunk eredetisége milliôkat bûvôlhetne meg és
vonzhatna hozzânk! Am a kultûra mellett kônjrv- és folyôiratill. lapkiadâsunknak egyetemes magyar politikai szempontokat
is tekintetbe kell vennie. Ezen a téren legtôbbet eddig Wass
Albert és Tollas Tibor tett. A Magyar Szépmives Céh és a
Nemzetôr a vilag minden részeben hirdeti a magyar igazsâgot,
mégpedig nyugati, azaz egyetemes szemlélet jegyében! — Szân-

dékosan beszéltiink az imént "egyetemes magyar" szempontokrôl és utâna "egyetemes nyugati" szemléletrôl. Ezt nyiltan
keresztény egyetemes szempontnak is nevezhetnénk, amely
egyetemességen beliXl keressiik és (nézetiink szerint) kereshet-

jûk csupân az egyetemes magyar kivânalmak kielégitô megoldâsât: pl. a kommunista szarnoksâg alôl valô teljes felszabadulâst és Trianon maradéktalan felszâmolâsât stb.

8) Kultûrpolitikdnknak dt kell hatnia a mdsodik haza
tdrsadalmi kbreit:

a) kônyveink és folyôirataink legyenek ott a legtôbb
kônyvtâr polcân s a fôbb boltokban;

b) egyesûleteink tagjaibôl szak-koroket kell formâlnunk.
Ezeknek éles szemmel kell figyelniok minden magyar-vonat-

kozâsù kôzleményt, akâr nyomtatâsban, vagy élôszôban tâjékoztatta az illetô orszâg lakôit. Ahol helyeset tapasztalunk,

vegyuk fel az illetôvel, vagy illetôkkel a kapcsolatot és âpoljuk
(az emigrâciôban példamutatô a Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség szivôs és eredményes tevékenysége, személy szerint:
dr. Pogdny Andrâs, Pâsztor Lâszlô és Gereben Istvdn munkâ-

ja). A hazug és ellenséges szervek, megnyilatkozâsok személyeit, târgyait, megjelenési formait (pl. az amerikai egyetemekbe "beépiilt" baloldali jellegû pszicho politikai és kulturâlis
"alosztâlyait" stb.) azonnal le kell leplezni mind a

magyar

sajtôban, mind mâsodik hazânk illetékes vezetôi elôtt, mind
pedig az egész târsadalom elôtt.
c) Tegyunk szert mâsodik hazânkban minél tobb barâtra,

igazi, egyiittérzô s ha kell, egyiittcselekvô jô-ismerôsre. Ajândékozâs esetén adjunk nekik tûlnyomôrészben magyar vonatkozâsû kônyveket és târgyakat. Ajândékozzunk iskolai kônyv-

târaknak magyar kônyveket (lehetôleg olyanoknak,

ahova

gyermekeink jâmak) s legyiink résen, hogy baloldali gondolkodâsû és "cselekvésû" kônytârosok kônjrveinket Ici ne selejtezzék és "véletleniil el ne veszftsék". Nyilvânos kônyvtâraknâl
pedig kivânjuk meg, hogy magyar târgyû mûveket is beszerezzenek és polcaikon tartsanak.

d) Szerepeljûnk minél tôbb kultûr-mûsoron. Befogadô hazâink egyre jobban ismemek bennûnket és egyre inkâbb érdeklôdnek életunk irânt. Mûvészi-, kulturâlis és felvilâgositô elôadâsainkat ôrômmel és hâlâsan, anyagi âldozatokat sem kimélve hallgatjâk meg. (Magam 1956 decembere ôta kôzel 3000
nyilvânos beszédet tartottam és jelenleg — fôként a kommunista veszély miatt — egyre tôbbfelé kapok meghivâstl)

e) Tartsunk olyan kultûrelôadâsokat, amelyek kizârôlag a
befogadô orszâg nyelvén szôlnak a hallgatôkhoz (ebben a to-

rontoi Magyar Helikon mâsfél évtizedes mûkodése mutât fel
kivâlô példâkat; éppen ez ôszon tartotta zenei estjét bâllal
egybekôtve a Royal Ontario Museumban).

f) Râdiô és esetleg televiziôs adâsaink adjanak bôséges

mûsort mâsodik hazânk nyelvén. Az amerikaiak tûlnyomô ré-

sze (tapasztalatom szerint) nagyon szereti a cigânyzenét és a
magyar népi muzsikât, nem egy kônnyû-zene kedvelô operettjeinkért rajong. Ha az orosz ballet mûvészi kontosében târsa-

dalmi miazmât lehet ârusitani, miért ne lopnânk be az emberek eszébe, gondolkodâsâba a magyar igazsâgot a szivet-lelket,
izlést felvillanyozô magyar kultûrkincsek felvonultatâsâval?

g) Vegyiink részt mâsodik hazânk egészséges târsadalmi
megmozdulàsaiban: amint lâtjâk és érzik, hogy ôszintén azonositjuk magimkat céljaikkal, szârnos esetben elképesztô mérvû
viszonzâsban lesz részunk. Példâul?... Tiz éwel ezelôtt a

geraldtoni (Ontario, Kanada) kôzépiskola — hol egyetlen ma
gyar diâk sem volt — olyan "Oktôber 23-as" emlékiinnepélyt
rendezett, hogy a legjobbak egyikének mondhatô. Nagyon sok
kanadai és amerikai segît épp ezekben a hônapokban magyar
véreinken: az ârvizkârosultakon. E munka egyik sugalmazôja
és mozgatôja egyébként: Ferenczi Tibor barâtom, a torontôi
Csârda tulajdonosa.

9) Âllandô kapcsolatok âpolâsa az elnyomott és trtâs alatt
âllô magyarsâggal (de nem a kommunistâk âltal kiildôtt vagy
engedélyezett "képviselôivel"!) mind a trianoni hatârokon be-

lûl, mind az ezeréves hatârok kôzott tengôdôkkel s — ha
lehet — a kiilônbozô helyekre deportâltakkal.
10) Még a papoknak is szûkségiik van lelkigyakorlatra...

Hogyne lenne szûksége a mâsodik hazâban kuzdô magyarnak
szellemi, hangulati, érzelmi megùjhodâsra?! Amikor a magyar
ûgy irânti lelkesedés kiszârad bennûnk, amikor elkeseredûnk,
hogy helyi egyesiileteink magyarkodâs helyett agyarkodâssal
toltik ki a tevékenységre szânt ôrâkat: mâshonnan vânmk

erôt, lelkesitést. Râla Istennek: meg is kapjuk. Az Egyesiilt

Âllamok keleti felén a Clevelandban megrendezett Magyar
Taldlkozô-k, — amelyek jubileumi, azaz tizedik "egymâsratalâlâsân épp most vesziink részt! — jelentik sokunk szâmâra a
magyar lelkigyakorlatot, magyar mivoltunk lelki-szellemi-szi'v-

béli megûjulâsât. A Magyar Tdrsasàg dr. Nâdas Jânos barâtom
"spiritus rector"-sâga alatt a "magyar lelkigyakorlat" kiemel-

kedô példâja. Isten âldja ôket, s adja meg, hogy a vilâg kùlonbbzô részein kôvetdkre talâljanak. Tudunk ilyenrôl vén fbldrészûnkbn is. Az eurôpai Cleveland: Bruxelles, helye: a
Magyar Hdz.

A tizedik Magyar Talâlkozô-n a fenti gondolatsornak keve-

sebb, mint fele keriilt "teritékre". Sem idô, sem lehetôség
nem volt, hogy "panel" (=szervezett vita) keretében az "On-

âllô nyugati magyar mûvelôdés kialakitâsât és fenntartâsât"
illetôleg annak lényeges kivânalmait csak fel Is soroljuk.
Pedig voltaképen most is csak a felsorolâsig jutottunk al.
Magyarâzô megjegyzések csak ott kapcsolôdnak a lényeges
mondanivalôkhoz, aboi félô, hogy valaki felreértheti a lefek-

tetett elgondolâst, vagy ahol a magyarâzat, vagy példa az alapgondolat lényeges fuggvénye.
Oszintén szôlva csâbit a gondolât, hogy e vâzlat minden

egyes pontjârôl egy-egy értekezést l'rjak.
De miért — én? Hiszen ezek nem az Én, hanem a Mi gondolataink, a vâzlat a Mi programimk!
A magyar haza teruletérôl a nagyvilàgba szakadt magyar
nemzet feladata, hogy a fenti vâzlatot: kiegészitse, kidolgozza
és megvalôsitsa.

Nt. Ludwig Arthur dr.:
ERKÔLCSI PARANCSOLAT

Ûgy hiszem 1970-ben nehéz mâr elfogadnunk a magyar-

ajkû, a németajkû, a tôtajkû, vagy mdsajkû magyarsâg fogalmât, mint szâmbavehetô tudomânyos valôsâgot. Az âllampol-

gârsâg fogalma nem azonos ma mâr a nemzetiség, azaz valamely nemzethez valô tartozas fogalmâval. Még az amerikai
hivatalos bevândorlâsi gyakorlat, amely a "citizenship" fogalmât hosszû évtizedeken ât azonositotta a "nationality" fogal

mâval, egyre inkâbb helyt ad a "nationality" fogalomnak az
"ethnie origin" fogalommal valô azonositâsâra. Ugyanakkor a
"citizenship"-et, azaz âllampolgârsâgot kiilon kategôriaként
kezeli.

A nyugatra keriilt magyarsâg zomének csoportôntudata fôképen "hazafiasâgban", "ôhaza-szeretetben", "Nagymagyaror-

szâgban", "Magyar Feltàmadâsban" az Ezer Êves Magyar Birodalomban", "Szabad Magyarorszâgban", "Szent Korona or-

szâgaiban", "Fuggetlen Magyarorszâgban", "Regnum Marianumban", "Szent Istvân Birodalmàban" és mas tôbbnyire alkotmânyjogi, tôrténelmi, foldrajzi vagy érzelmi jellegu fogalmazâsban vagy koriilîrâsban fejezhetô ki. — Itt tbbbnyire immâr
elvont fogalmakkal talâlkozunk, amelyeknek hangsûlyozâsa
lâtszôlag nem hagy maradandô nyomot a Nyugaton élô utôdokban. — (A kovetkezôkben a "nyugati Magyarsâg" fogalmât
a nem kommunista tiralom alatt élô magyarsâggal helyettesitem be, mivel azt gondolom, valôszfnûleg ezt akarta rbviden az

ankét rendezôje is kifejezni.) Eképen az Ausztrâliâban és DélAfrikâban, valamint esetleg mâs nem-nyugati részen élô ma
gyar a "nyugati Magyarsàg"-hoz tarlozônak mondhato. —
Itt hangsûlyozom, hogy a fentemlitett foldrajzi vagy kôzjogi
fogalmazâsban kifejezhetô absztraktumok a mai Magyarorszâgbôl is az egyediil lehetséges — azaz hivatalos — kommunista
part irânyitotta — levelekben, kiadvânyokban, kôzleményekben mâs formâban, de ma is megvannak. "Honfitârs", "Kedves Honfitârs" a megszôlitâs a legtôbb esetben. "A szocializmuson felépitett magyar haza" az ûj absztraktum, amely a
Brezsnyev doktrinânak ismeretében immâr nem hagy kétséget
arra vonatkozôlag, hogy a mai Magyarorszâgon élô âllampolgàrnak elsôdleges hûsége a Szovjetuniôval szemben érvényes,
mert hivatalosan és valôban a mai Magyarorszâg vezetôi a
Szocialista Tanâcskôztârsasâgok Szôvetsége moszkvai pârt-

kôzpontjânak irânyitâsa alatt mûkôdnek és fiiggnek. (Minden
mâsjellegû gondolât eretnekszerû eltérést, "elhajlâst" jelentene a Nagy Péter câr inditotta orosz imperializmust âlcâzô
kommunista ideolôgiâval kifejezhetô pârtérdekkel szemben, —

azaz ilyen magyar egyén [vagy mâs nemzetiségû személy, vagy
csoport, avagy kommunista pârt] a szovjet [azaz orosz] birodalom csatlôs âllamaiban fôbenjârô politikai tévedésben bûnôs
és "kikôzôsitésre" itélik. Ami legenyhébb esetben "non-persona" stâtust jelent az illetô szâmâra, lâsd a magât hithû kommunistânak tartô szlovâk Dubcsek esetét, mint legutôbbi élô
példât.)

A "Haza" fogalma, a "Honfitârs" a mûltban és ma is vala-

milyen patriotizmust kôvetelt és kôvetel. Az ilyen patriotizmusnak fogalmi jegyeirôl sokszor piros-fehér-zôld zâszlôlobog-

tatâs, "nem nem soha" — kiâltâs — ma pedig dollâroknak,
svâjci frankoknak vagy mâs kemény valutânak segitségével a
"mai Haza" tâmogatâsa tesz tanûbizonysâgot.

De vajjon a még trianoni orszâgnâl is kisebb mai Magyarorszâgon kivul élô magyar nemzettàrsimknak népi és nemzeti
ontudatâra milyen hatâssal van a tovâbbi honjitàrsi és mâs
fogalmazâs? Nem tudom.
Azt azonban tudom, hogy bnmaga a magyar népi adottsâg
nem elegendô a magyarsâg biolôgiai és kultùrâlis fennmaradâsâra. A nemzetnek, azaz a magyarsâgnak akkor is élnie kell, ha
nincs mogôtte a magyamyelvû kbzigazgatâs, ha nem él a mai

politikai Magyarorszâg hatârain belûl. Kerek otmilUô magyar
él Magyarorszâgon kivul. A magyar rezsim az u.n. szocialista
orszâgokban élô magyarsâg sorsâval a jelek szerint nem torôdik. Még a pârizsi 1919-es kisebbségvédelmi (Saint-Germain en

Lay) szerzôdések sem voltak elegendôk, de a Népszôvetség
legalâbb fémmot adott a kisebbségi magyarsâg sérelmeinek
megemlftésére. Vajjon a mai Magyarorszâg a Nemzetek Szôvetségének kôzgyûlésén vagy mâs fôrumon mikor szôlt a magyar
kisebbségek vagy magyar nemzetiségû csehszlovâk, român,
szovjetorosz, jugosziâv vagy osztrâk âllampolgârok vagy az ott
élô magyar nemzettest elnemzetlenitése ellen, vagy mit tett
ennek a ténynek kôzismertté tevésére? A Moszkvâhoz valô tar-

tozâs megengedte-e az ilyen aktivitâst? Nyiivân nem volt elsôdleges jellegû az ilyen ligy, csak zavarta volna a neo-koIoniaJizmusban élô nemzetek egyiittélését.

A debreceni nyelvi konferenciârôl hiânyoztak az erdélyi,
felvidéki, kârpâtaljai, jugoszlâviai magyarok. Vajjon ezek nem
honfitdrsak-e? Nyiivân nem, mert az ô lakôhelyiik, âllampolgârsâguk nem sorozza be ôket a honfitârsak kôzé, nyiivân râjuk nem terjed ki a magyar nyelv irânt valô gondoskodâs.
Talân csak nem irta le ôket a mai otthoni magyar vezetés?
Vagy nem szâmitanak "honfitârsaknak"?

Céltudatosan emelem ki a mûltban és ma is a politikai
nemzetfogalom veszedelmét. Az absztrakt, elvont magyar patriotizmust ki kell egésziteni konkrét magyar emberszeretettel,
tôrôdéssel, szolgâlattal, amelynek a Kik vagyunk? — Mik vagyunk? âllandô kutatâsa, felismerése, azutân pedig az ebbôl ere-

dô aprô munka, helyi kôzôsségâpolâsban, egyhâzi, szociâlis,
kultûrâlis, gazdasâgi, de minden esetben magyar jellegû vonatkozâsban a kôvetkezménye. Nam lehet absztrakt magyarsâgot
élni. A magyar fennmaradâs tettekben mutatkozé hûséget kovetel. Ennek elsôrangù feltétele az abszolut erkolcsi standar-

dokat elfogadô magyarsâghoz valô ragaszkodâs a létezô (és
sokszor megépitendô), vagy felûji'tandô, élettel megtoltendô
magyar kôzuletekben valô munkâlkodâs. Ez idôt kovetel. A

magyar egyénekkel és sorsukkai valô tôrôdés pedig a magyar-

sâgszeretet fokmérôje. Amennyi idôt szentel valaki a magyar
egyének és a magyar kôzôsség életére, annyi szeretetet, hûsé
get bizonyit a magyar fennmaradâs és fejIodés érdekében.
A magyarsâgot konkréten kell szolgâlnunk. Ennek elsô

feladata a magyar nyelv âpolâsa és tisztântartâsa.
Ez hûség kérdése a magyarsâggal szemben. Sohasem âni-

lâs a nem kommunista vilâgban élô âllamokkai szemben. A
tôbbnyelviiség csak kultûrtôbbletet eredményez. Ezért tam'tjâk az idegen nyelveket. Kôztûk a magyart is.
A magyarsâg fennmaradâsânak titka a nyelv âpolâsa mel-

lett a magyar ifjaknak magyar lânyokkal valô megismerkedése
és hâzassâga.
Elvitathatatlan tény — akâr tetszik, akâr nem —, hogy a
vegyes nemzetiségû hâzassâgok gyermekei âltalâban nem ren-

delkeznek magyarsâgtudattal.
Hétkôzi, hétvégi, vasârnapi vagy nyâri magyar iskolâk

kitûnô alkalmat nyujtanak a nemzethûség âpolâsâra. Kivâltképen a Magyar Cserkészet mozgalma a magyar zenei kultûra
és népmûvészet, valamint a magyarsâgtudat iigyében felmérhetetlen jelentôségû.
Végiil a nagyszâmû, nem egyhâzias magyar fiatal értelmi-

ség kultûrâlis âpolâsa és nemzeti tudatânak gyakorlati irânyba valô vezetése abszolut szukségessége.
Mivel az ôhazâban és itt sem nyertek (vagy gyakran nem
is nyerhettek) lelki mûveltséget, a tudâs szakszerû felhalmozâsa nem gyarapodott az ôrôkértékû abszolutumok gazdagsâgâval. Az emberkôzpontû (anthropocentrikus), vagy istenkôzpontû (theocentrikus) humanizmus magyar embereknél csak ma-

gyarsâgszeretetbôl s âpolâsbôl nôhet, gyarapodhatik. Ennek a
nagy rétegnek szolgâlata, felkeresése és megértése erkolcsi
parancsolat.
Huszonot éves eurôpai kisebbségi életben valo tapasztalatom és gyakorlatom, otéves ausztriai onkéntes szâmkivetésben valô életem, valamint huszonegyéves amerikai tartôzkodâsom arra jogosit, hogy fenti rôvid analizisemmel is hozzâjâruljak a magyar lelkek és életek gazdagi'tâsâhoz.

Padânyi'Gulyâs Jenô:
A MAGYARSÂG VILÂGHIVATÂSA

Egy ritkân emlitett szempontbôl szeretném a magyar emigrâciô kérdését szemûgyre venni: mik az elônyei, a lehetôségei
szétszôrtsâgunknak a vilâgon, a magyar hivatâst tekintve?

A magyarsâg tôrténelmi mûhelyében teljesitendô hivatâsât
elég tisztân lâtjuk: folytatni az ezer év elôtt kezdett munkât,

és biztonsâgot teremtve és fenntartva egy olyan teriileten,
amelyen ezt sem elôttùnk, sem utânunk senki megtenni nem
tudta. Hogyan voltunk képesek e hivatâs teljesitésére? Szâmunk kevés, ellenségunk sok, helyiink a népek orszâgûtjainak
keresztezôdésén; hogyan voltunk képesek egyâltalâban fennmaradni?

E kérdésre a feleletet a magyar népre jellemzô igazsâgérzékben, méitânyossâgban és âldozatra készségben lâtjuk. A
magyar el tud viselni nélkûlbzést és csapâst, de képtelen elviselni az igazsâgtalansâgot. A hatalom birtokâban pedig nagylelkû és méltânyos. Attila nem a legyôzôtt népek ârulôit, hanem vezéreit emelte maga mellé a

hadi tanâcsba. Ràkôczi

minden kockâzatot vâllalva kelt fel az elnyomâs ellen.
Az Igazsâgérzék, a méltânyossâg és a kôzugyben valô âldozatkészség nemcsak a nemzetek életében, de a nemzetkôzi élet

ben is értékes tulajdonsâgok. A mi korunkra jellemzô tôrekvések a globâlis emberi egyiittmûkôdés megteremtésére; a
Pierre Teilhard de Chardin âltal leîrt "târsadalmi ôsszehajlâs"
tôrvénye. Nemzetkôzi jogi, igazgatâsi, termelési és biztonsâgi

gondjaink mind olyan vezetôkre vârnak, akik e nemes tulajdonsâgokkal rendelkeznek.

Az erôszak, a kizsâkmânyolâs, a mâs népek kârân valô
boldogulâs ma még megszokott, megturt, sot megbâmult jelenségein, ezeken a modem "reâlitâsokon" tûl azonban az emberi-

ség jobb rend, tôbb igazsâg utân vâgyik és ez az erôs vâgy az
egyik motîvuma a napjainkban tapasztalt annyi nyugtalansâgnak.

Tôrténelmiink jô korszakaiban végzett teljesitményeinkre
emlékezve felmeriil a gondolât, milyen voina az a Népszôvetség, amelyet Dedk Ferenc szellemében vezetnének? Az a
UNESCO, amelyet Edtvôs Jôzsef irânyitana? Miképen vigyâzna a vilâg rendjére és békéjére az a nemzetkôzi hadsereg,
amelyet az Egyesûlt Nemzetek alapokmânya elôîrt, de megalkotni eddig nem sikeriilt, ha egy ilyen hadseregnek a vezetése
Zrinyi Miklôsra volna bizva?
Ebben a most fejlôdési zavarai kozt kialakulô nemzetkôzi
munkâban a vilâg minden tâjâra szétszôrôdott magyarok mâr

is jelentékeny részt vesznek. Egyetemi katedrâkon, kereskedelmi és ipari vâllalatokban, a mûvészetek és a sportok teriiletein minduntalan magyar nevekkel talâlkozunk, amelyeknek
viselôi âltalâban

elismert,

kedvezô befolyâst gyakorolnak

munkaterûleteiken.

Ma ezt emigrâciôban, magukra hagyatva, az anyaorszâg
megfelelô segitsége hijjân, kôzponti irânyitâs nélkiil végzik.
Mennyivel eredményesebben végezhetik majd hivatâsukat ama
régvârt nagy fordulat utân, amely tizenôtmilliô magyart egy
vilâghivatâs teljesitésére fog felhangolni és az egész emberiség
javâra fokozott teljesitményekre képesiteni?
Fiatalsâgunk figyelmébe ajânlom: ebbôl a szempontbôl, a
magyarsâg vilâghivatâsa szempontjâbôl mérlegelje a nyelv meg-

ôrzésének, a magyarsâgismeretek megszerzésének és megtartâsânak fontossâgât.
A magyarsâg szétszôrôdâsa nem tôrtént vélelteniil. Az em
beriség fejlôdése sorân semmi sem tôrténik céltalanul. A vâl-

tozâsok lehetnek keservesek, tragikusak, de magasabb szem
pontbôl szûkségesek is.

Ft. Mihâlyi Gilbert dr.:
A JELENLEGI HELYZET LEÎRÂSA

ÉS AZ ADOTTSÂGOK ÉRTÉKELÉSE

(Irdsban bekiildôtt hozzdszôlds)
Ami itt kôvetkezik, az az én egyéni, jôl âtgondolt és hosszû
évek tanulmânyain-olvasmânyain-kutatâsain alapulô nézetem.
Tehât amit itt leirok, nem az, amit egyénileg szeretnék, ha-

nem az, ahogyan lâtom a helyzetet. És éppen ez az, amit a
feltett kérdés céloz.

Hogy a mânak megbizhatô kiértékeléséhez juthassunk,
sziikségesnek talâlom beâllitani a helyzetet a tdrténelmi ese-

ményalakulâs menetébe. Ezért sorra veszem a II. vilâghâborû
utân kovetkezô kûlonbozô politikai programokat.
Containment

A feltartôztatâs politikâja volt az elsô, ami kovetkezett

a II. vilâghâborûs szovetséges viszony utân. Ez fôleg a
Tmman-elvben, a Marshall-segélyben és a NATO-ban nyert
kifejezést. Célja az volt, hogy a szovjet terjeszkedésnek hatârt
szabjon, de nem vonta kérdôre Moszkvât a kozben mâr kiala-

kult szovjet-élettérre vonatkozôlag. Mit eredményezett ez a
politika? Europâban lâtszôlag hatdsos volt. Igaz, kérdezhetjiik, akart-e tényleg a Szovjet tovâbb lépni a kontinensen?
Viszont ûgy lâtszik, hogy Szovjetoroszorszâg kiért a Fôldkôzi
tengerre, ami a câroknak âlma volt, de sohasem volt erejûk
és alkalmuk erre. A Szovjet ott van Kubâban akkor is, ha
igaz, hogy tengeralattjârô bâzist nem épit. És ûgy lâtszik,
hogy a déli kontinensre férkôzi be magât, amit fôleg a boliviai.
perui és a chilei események jeleznek.
Libération policy

A felszabaditâs politikâjât Dwîght Eisenhower elnôk és

kuliigyminisztere, John Poster Dulles hangoztattâk az 19521956-os években. Az 1952-es republikânus vâlasztâsi program
pârtpolitikai irânyelvként is magâévâ tette. Ezt azutân fôleg
a Szabad Eurôpa Râdiô kôzvetitette buzgôn hazafelé. Mi lett
a sorsa ennek a politikânak? Nikita Khrushev amerikai lâto-

gotâsa elôtt a jônevû Foreign Affairs hasâbjain kôzzétett cikkében hatârozottan a "No Rollback" mellett foglalt âllâst.
Neki lett igaza, mert amikor elérkezett a prôba ideje, a magyar
szabadsâgharc, akkor a felszabadîtâs politikâja csûfosan megbukott. Ezt mindennél jobban az a tâvirat bizonyîtja, amelyet
ama napokban a State Department Titonak kiildôtt. Ma mâr
ugyanannak az Eisenhowernek munkatârsa, Richard Nixon

elnoki minôségben 1970. februâr 18-ân a "The State of the

World" jelentésében ezeket mondja: "Eurôpa természetellenes
megosztottsâgânak megszûntetése csak hosszù torténeti fejlôdés eredménye lehet."
Bridge building

A hidépités politikâja Lyndon Johnson einôk programja.
Mivel belâttâk, hogy az erô-hatalmi politikâval nem sokra
mennek, illetve nem tanâcsos arra hagyatkozni, a felszabadî

tâs politikâjânak nylltan kihlvô és fgy osszeiitkôzést szltô
programjât fel kellett adni. A hidépités a lazitâs és bomlasz-

tâs politikâja. Ûgy gondoltâk, hogy gazdasâgi és kereskedelmi,
valamint kultûrâlis kapcsolatok kiépitésével képesek lesznek
kihasznâlni a kelet-kôzép-eurôpai szovjet birodalomban lappangô ellentéteket és a népek vâgyait, illetve azok exisztenciâlis
szukségleteit. Mennyiben lett ez eredményesebb az elôbbinél?
A tény az, hogy a magât liberalizâlô Csehszlovâkiât a szovjet
fegyveres erôszakkal kényszeritette vissza az akolba, s igy a
lazitâs-felbomlasztâs menetét megakadâlyozta. Mindennek ellenére ez a politika még nem halott, ha kozben a White House
gazda-cseréjének kovetkeztében ûj nevet kapott is.

From confrontation to negotiation and creative compétition
A "hideghâborûs szembenâllâstôl a târgyalâsig és épitô
versenyig" politikâja Richard Nixon elnoké. Célja fôleg az

Egyesiilt Âllamok és Szovjet-oroszorszâg viszonyânak megjavitâsa a holtpontrôl valô kimozditâssal. Nixon elnôk ûgy érzi,

hogy az elsô és legfontosabb az, hogy a két vilâghatalom kbzôs megértésre jusson az atomhâborûs szembesités elkeriilé-

sére. Az ilyen javulô viszony kôzvetve kihatna — hosszù tâvlatban — az elnyomott népek sorsalakitâsâra is. Hogy mennjire eredményes ez a politika, még tùl korai lenne a Nixon

adminisztrâciô elsô két évében megmondani. Ami azonban
maris lâthatô, az az, hogy a Szovjet Kubâban folytatja és erô-

siti jelenlétét, az Egyesiôlt Allamok pedig Torokorszâgot hasznâlja fel a Szovjetuniô szemmeltartâsâra, amit éppen e napokban két amerikai tâbornok esete bizonyi't. A State Department
formâlis vâdja pedig, hogy a Szovjet megszegte a konzuli szerzôdést, arra vall, hogy a "confrontation"-bol még nem igen mozdultunk ki. Kulonben pedig tôbbek kôzôtt Nixon elnoknek
româniai és jugoszlâviai lâtogatâsa, valamint a roman âllamelnôknek Washingtonban kivételes melegnek mutatkozô fogadâsa szintén azt erôsitheti meg, hogy inkâbb a "hidépités",

mint a "szembenâllâsbôl a târgyalâsig és épitô versenyig" politikâja folytatôdik. De bârmi legyen is Nixon elndk programma,
minden jel arra vall, hogy ez is az elôbbiek sorsâra jut és a
kôvetkezô években a régi "gyôzkôdés" politikâja marad osztâlyrésziik. És pedig azért ,mert mind a Szovjetuniô, mind

pedig az Egyesûlt Allamok lemondhatatlan érdeket fûz a regionâlis hegemôniâhoz és vilâghatalmi uralomhoz. A Brezsnyevtan igen hasonlit a Monroe-tanhoz: mindkettô a fôld bizonyos
részén politikai-gazdasâgi fôhatalmat sajâtit ki onmagânak

mâsok kizârâsâval. ïgy tehât a rivalitâs és a versengés tovâbb
fennmarad, de hogy "épitô" lesz-e, az eléggé kétséges.
A helyzet felméréséhez azonban még sok mâs tényezôt is
szâmitâsba kell venni. Egyik ilyen a kommunista Kina kato-

nai-gazdasâgi képességének tovâbbi fejlôdése, illetve érdekkôrének irânya. Diplomâciai kapcsolatânak Kanadâval valô felvétele, amit tôbb eurôpai és latin amerikai âllam is kôvetni
fog, azt mutatja, hogy a kommunista Kina hatârozottan "keveri a kârtyât" politika-diplomâciai vonalon is. A jôvô alakulâs egy mâsik fontos tényezôje Nyugat-Németorszâg. Ez a
"gazdasâgi ôriâs, de politikai tôrpe", ahogyan eddig szoktâk
nevezni, ma mâr Moszkvâval târgyal és ezért a Nyugat-Német
befolyâs mérete és irânya sokat nyom a latban. Az elnyomott
âllamok magatartâsa szintén fontos alakitô tényezôje a holnapnak. Itt nem lehet gondolni fegyveres felkelésre. De igenis
kell gondolni gazdasâgi sziikségleteik és igényeik kielégitésének egyre fokozottabb kôvetelésére. Ezért fontos az a legûjabb
ùjsâghir, ami szerint szô van a csatlôs âllamoknak az Eurôpai
Kôzôs Piachoz valami formâban valô csatlakozâsârôl. Ennek

kialakulâsa, szerintiink, igazi "hi'dépi'tési" politikâra adhat môdot. De nem szabad elfeledni a szovjet-târsadalom bensô elégedetlenségét és forrongâsât sem és az Egyesûlt Âllamok népének annyira sokoldalû és olyan mély antagonizmusât, ami
példâul Johnson elnôk politikai halâlât jelentette és Nixon elnôkot politikâjânak môdositâsâra és dinamizmusânak fokozâsâra kényszeriti. Mindezek azonban alakulô âllapotban vannak és e pillanatban felelôtlenség lenne politikai prôfétâlâsba
kezdeni. Vâratlan fordulat lehetôsége az egyre vâltozô erô-hatalmi viszonyban sohasem kizârandô, mégsem Mtunk rabnemzetûnk szâmâra semmi vâratlan fordulatot a kôzeli jôvôben.
Mindebbôl az a kôvetkeztetés vonhatô le, hogy Magyaror-

szâg az Egyesûlt Âllamok kûlpolitikâjânak nem kôzvetlen
gondja. És pedig azért nem, mert a stratégiai vonal nem Buda
pest, nem is Prâga, hanem Berlin. Tovâbbâ k'Iagyarorszâgnak
semmi olyan elengedethetetlen fontossâgû életszûkségletet kielégitô java sincs, mint példâul az olaj, ami kûlonleges amerikai,
avagy nemzetkozi gondoskodâst biztositana. Mag^'arorszâg az
âltalânos alakulâs fûggvénye.
Ezt meg kell értenie minden politizâlô magyar emigrânsnak. A menekûlt magyar természetszerûleg szeretné a magyar
szempontok érvényesûlését, de ennek kitartô erôltetése elââssa politikai érettségûnk hitelét és politikai hatékonysâgunk
lehetôségét. Ezért az a tôrekvés, amely példâul Trianon ûj perfelvételét sûrgeti, Jôszândékû kivânsâg és hazafias buzgôsâg megnyilatkozâsa, de aligha vezethet valami eredményre,
hiszen ilyen visszakozz-t a torténelem nem szokott tenni. A
magyar koveteléseket ezért sûrgôsen mâsképpen kell megfogalmazni és a mai kor igényeinek keretébe beâllitani.
Politikai iskolâzatlansâgunknak, vagy pedig a magyar âtoknak megnyilakozâsa az, hogy egyedûl prôbâlkozunk a Duna-tâj

rendjét visszaâllitani. Pedig a Duna-vidék ûgye az ott lakô
népek kôzos ûgye, ennélfogva nem lehet eredményes az a ma
gyar emigrâciôs politika, amely a maga jogât egyénieskedve
és ârvân magânyosan hirdeti és kéri. Nagy szûkség van ezért
a Dunavidéki Népek Ligâjâmk. megszervezésére és életképes
mûkôdésére.

E két emhtett kôvetelmény olyan alapvetôen fontos, hogy

megszivlelésuk és sûrgôs megvalôsitâsuk nélkiâl a magyar iigy
magânyos és ârva marad a nagyvilâgban.

Nâvori Kornél dr.:

OSSZEFOGLALÔ

Az ankét végén rôviden ôsszegezni kellene a hallottakat.

Azok utân azonban talàn legmegfelelôbb lenne fekete tintdval
alâhuzni a kôvetkezôket: vilâgszemléleti és politikai megâllapodâsokat csak akkor kôthet az emigrâciô itt megjelent képviselete, ha legalâbb eljutott odâig, hogy hajlandô magât alâvetni a tôbbség véleményének.
A tobbség véleményének pedig azt a keresztùtat kell magabiztosan âtlépnie, amely meghatârozza, hogy az észak-amerikai
magyarsâg elsô-, mâsod és harmad-generâciôja arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az egyetemes magyar érdekek szolgâlatâban megôrizni hatdrozati fuggetlenségét politikai, gazdasdgi és kulturdlis téren, vagy pedig a vilâgpolitikai konstellâciôegyéni kiértékelésével arra az âllâspontra jut, hogy a tovâbbi
"széimalom haro" az otthon szilârd poziciôban ûlô rendszer

ellen ûgyis hiâbavalô és megalkuszik azzal a rendszerrel, amelytoi legfeljebb tovdbbi enyhulést, de gybkeres vdltozdst a vilâg magyarsâga aligha vârhat.
Ezeket a kérdéseket csak a kialakulô vita vâlaszolhatja

meg. Addig, ami'g a dontô szo az érdekeltek tobbségétôl konkrét formâkat nem bit, ùj ûtak nyitâsât ne vârja Észak-Ameri-

ka magyarsâga, bârmennyire is igyekeztek az ANKÉT résztvevôi mécsest gyûjtani a sôtétségben.
Az ankét résztvevôi remélik, hogy bizonyos mértékben

hozzâjâmlhattak a fogalmak tisztâzàsâhoz és fejtegetéseikkel
lângralobbantottâk a mâr-mâr kialvo érdeklôdés parazsât.
☆ ☆ ☆

Az értékes hozzâszôlâsok elhangzâsa utân Ndvori Kornél

dr., az emigrâciôs ankét belpolitikai vonatkozâsû részének elnôke mondott kôszonetet az elôadôknak és a hallgatôsâgnak.

Az emigrâcios ankét târgysorozatânak utolsô pontjaként
Wagner Ferenc dr. kongresszusi konyvtâros, tôrténész elôadâsa kovetkezik. Az elôadôt Sirchich Lâszlô mutatja be. Elmondja, hogy Wagner Ferenc Korponân sziiletett s egyetemi tanulmânyait mindvégig egyhangû kitûntetéssel Szegeden végezte.
Ott szerzett 1937-ben kôzépiskolai tanâri oklevelet, 1940-ben
pedig bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet. 1938-ig Szegeden,
majd 1945-ig budapesten tanîtott. 1945—46-ban a kuliigyminisz-

tériumban teljesi'tett szolgâlatot. 1946-t61 1948-ig a pozsonyi
magyar fôkonzulâtus vezetôje volt. Amerikâba kbltôzése utân
1949-tôl 1953-ig a connecticuti Bridgeporton és New York vârosâban magyar és szlovâk râdiôt vezetett. 1953. ôta a Kong
resszusi Konyvtâr szaktisztviselôje. A szlâv-kérdés szakértôje.
Irodalmi munkâssâgot 1938. ôta fejt ki. Sok értékes tôrténettudomânyi értekezése jelent meg.
Wagner Ferenc dr.:
KORUNK MEGOLDATLAN PROBLÉMÂJA;

A NEMZETISÉGI (FAJI) KÉRDÉS
Olvasôink szives tudomâsâra hozzuk, hogy Dr. Wagner Fe
renc tudomânyos értekezését, amely a kiilônbôzô fôldrészek
nemzeti (faji) kérdését részletesen târgyalja, a Krônikâban
nem tudjuk kôzreadni, miutân az értekezés hatalmas anyaga
— cca 3 iv — erôsen meghaladja az egyes elôadâsok szâmâra a
Krônikâban biztosithatô oldal szâmât. Legnagyobb sajnâlatunkra a szerzô nem jârult hozzâ ahhoz, hogy értekezésének ben-

niinket kôzelebbrôl érintô részleteit lekôzôljûk. ïgy a vele folytatott megbeszéléseink alapjân az értekezés kozreadâsâtôl kénytelenek vagyunk eltekinteni. Tessziik ezt abban a reményben,
hogy a szerzô nagyfelkésziiltségrôl tanuskodô kivâlô tanulmânyât mâs kiadâsban meg fog jelenni és igy az érdeklôdôk rendelkezésére fog âllni .
☆ ☆ ☆

Wagner Ferenc dr. értékes elôadâsât Nâdas Jânos dr. ta-

nâcskozâsi elnôk kôszôni meg, aki egyben a târgyalâs menetét
is megszakitja. Bejelenti, hogy a X. Magyar Talâlkozô megbeszélései délutân 2 ôrakor folytatôdnak.

A FIATAL MAGYAR ÉRTELMISÉG MEGBESZÉLÉSE

A X. Magyar Talâlkozô târgyalâsait délutân 2 ôrakor

Nàdas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, ûjbôl megnyitja s a tanâcskozâsi elnôk tisztének ellâtâsàra Kovâcs Istvân dr. tanârt kéri fel a kanadai Ontario-âllambeli Toronto
vârosâbôl.

Kovâcs Istvân dr. tanâcskozâsi elnok iidvozli a megjelen-

teket, majd elôadâs keretében ismerteti a megbeszélésre keriilô kérdéseket.

Kovâcs Istvân dr.:

magyarsAgunk fennmaradâsAnak KÉRDÉSE
ÉS KAPCSOLATAINAK KIÉPiTÉSE
A nagy szétszôratâs utdn

1970. végén is a tîzmilliôs, megcsonkitott Magyarorszâg
jeîentegi hatârain ktvul él a magyarsdg egyharmada.
A nagy szétszôratâs hâtrdnya a vildgrészeken megosztott-

sâgunk. Elônye, hogy a magyarsâg kisebb-nagyobb tdmegei
megvethették lâbukat a vilâg tâvolesô részeln: az Egyesiilt
Allamokban, Kanadâban, Délamerikâban, Ausztrâliâban és

mâsutt. Mert nemcsak az a feladatunk, hogy mint egyének,
hanem mint népcsoport is megmaradjunk magyarnak!
Az egész magyarsdg sorsa valôjdban ôsszekapcsolôdott az
emberiségével. Ma mâr bezârt vasuti kocsikba zsûfoltan vagy
hosszû téll gyalogmenetben nem lehet a vilâg magyarsâgât
egyszerre és teljesen megsemmisîteni. Még a tômegpuszti'tô
fegyverekkel sem anélkiil, hogy mâs nemzetek ne osztanâk

ugyanezt a sorsot. A részek (a vilâgrészek, befogadô orszâgok)
egyes magyar népcsoportjai sikraszdllhatnak az egészért, illetve a mâsik rész védelméért, vagy segithetik azokat.

A klasszikus rômai âllamvezetés minden idôkre meghatârozta a feladatot minden kozosség, igy a tnagyar népcsopor-

tok (vezetôi és tagjai) szâmâra is: Salus rei publicae lex
esto! (A kôzosség érdeke, jôsorsa legyen a legfôbb tôrvény!)
Minden kozosségnek, l'gy az âllammâ szervezett népnek, a nemzetnek, vagy azon kîvûl mas orszâgokban élô magyar népcsoportjainknak is a legfontosabb tôrvénye, hogy vivat,
crescat, floreat! (Fennmaradjon, nôjjôn, virdgozzék!)

Az elsô hullâmokban Észak-Amerikâba — hosszas hânyattatâs utân — hajôn kiérkezett honfitârsaink a szabadsâg oldalân vettek részt az amerikai polgârhâboniban és a munkâ-

ban is becsiilettel âllottâk meg helyiiket ùj hazâjukban. Ôk
azok, akik leraktâk az amerikai kontinensen (északon és délen

is) és mâsutt a magyar maradandôsâg alapjait. Nemcsak téglâkat, mélységes hitiiket és hazaszeretetiiket is beépftették az
âltaluk alkotott templomok, magyar hâzak falaiba. Magyar
intézményeket alkottak, hogy nemzeti, târsadalmi és kultûrâlis
életet élhessenek — magyarui az idegenben is.
A késôbbi hullâmokban bevândorlô honfitârsaink ezekben

a magyar intézményekben meleg kbzôsségi otthonra talâltak.

Az ûjabban kiérkezettek igyekeztek a régi intézményeinket erôsiteni, illetve tovâbbiakat létrehozni.
☆ ☆ ☆

Az évszâzadunk végsô harmadâban is folytatôdô nemzetisegi politika a rendkivûli aiiyagi és egyéb nehézségek kôvetkeztében nem épiilhettek minden szinten (a napkozi otthontôl
vagy ôvodâtôl kezdôdôen az egyetemmel bezârôan) olyan hatvagy ôtnapos magyar iskolâk, amelyeknek az lenne a felada-

tuk, hogy a hivatalos-dllami nyelven ktviil legaldbb a tantdrgyak
ielét (a magyar nyelv, irâs, olvasâs, szâmolâs, irodalom, tôrténelem, fôldrajz, néprajz, ének, zene) a magyar gyermek anyanyelvén tanulhassa. Hogy âtvegye és megôrizze, majd pedig
tovâbbadja a vilâg egyediilâllô, dallamos és gyônyôrû nyela magyart, valamint annak rendkiviil gazdag és szines
kultûrâlis ôrokségét.

Pedig a nemzetiségek nyelvének, kultûrdjdnak minden
szinvonalon a kbzadôk terhére tôrténô tanitâsa — alapvetô
emberi jog és kôtelesség. Ez felel meg az érdekeltek kivânsâgainak, az igazsâgossâgnak, a méltânyossâgnak és a célszeruségnek is. A nemzetiségek éppen ûgy résztvesznek az orszdg

kôzéletében, védelmében, mint a bennsziilôttek; éppen ùgj'

épîtik ûj hazâjukat, viselik a sûlyos kozterheket (adôkat),
mint az alapitô nemzetiségek. A szabadsàgnak nem lehet âra
nemzeti azonossâgunknak, nyelvunknek, hagyomânyainknak,
életmôdunknak és egyéb értékeinknek a kényszeritô kôriilmények hatâsâra torténô eldobâsa.
Jôl ismert okok miatt az elôzô hullâmokban a korâbban

kiérkezettektôl vagy a késôbb, de kozvetlen 1945. szerencsétlen eseményei utân kijott és megtûrt, volt ellenségnek tekintett

displaced persons-tôl nem lehetett elvârni, hogy sikerrel szâllhassanak szembe a kedvezôtlen, de uraikodô kôzszellemmel,

amely a nemzetiségi nyelvek és kultûrâk megôrzését egyâltalân
nem tartotta és ma sem tartja âllamérdeknek vagy hatôsâgi
feladatnak.

A magyarok tiilnyomô tôbbsége a befogadô orszâgok értékes és hasznos polgârai. Jôl megâlljâk a helyûket a târsadalmi életben, a munkâban és becsûletet hoznak a magyar névre.
Egyenesen tiineményesnek mondhatô a magyarsâg hozzâjdrulâsa a befogadô orszâgokban, elsôsorban és klmagaslôan az
Egyesult Allamokban a kultûrâlis élethez, a mûvészetekhez, a
tudomânyokhoz, a technikâhoz, sot a biztonsâghoz is.
Csupân felismerés kérdése annak az alapelvnek elfogadâsa
és az âltalânos politika részévé tétele a gyakorlatban is, hogy
minden befogadô orszâg szâmâra érték, ha a befogadottak
megtartjâk és tovâbbfejlesztik sajât nyelvuket, kultûrâjukat,
tudâsukat, hagyomânyaikat. Mert mindez a sajât anyanyelven
és felfogâs szerint tôrténik és értékes alkotâsokban, az értéket
és az orszâg kultûrâlis szmképének gazdagitâsât jelenti. Ha
ugyanis a befogadô orszâg fôldjén ûj ineg ûj kultûrâk sarjadzanak, ezek a kiilônbôzô kultûrâk a befogadô orszâg kultûrâi is.
A dollârszerzés és a propagandaszolgâlat kivételével a

magyarorszâgi kormânyok nem sokat gondoltak a magyar
emigrâciôra, helyesebben a tengerentûli magyar nemzetiségi
csoportokra. Jelenleg e tekintetben vâltozâs mutatkozik.
it Hz ik

A magyarsâg — sajnos — az amerikai kontinensen sem él
egy tômbben. Még a nagy vârosokban sem, ahol arânylag sok

a magyar. Ez a tény is rendki'viil megneheziti a magyar népcsoportnak, mint ilyennek, fennmaradâsât.

A nemzetiségek hanyatlâsdnak okai

Hogy magyar nemzetiségi csoportjainkat megôrizhessiik,
celszerûnek lâtszik a kdzôsségek, civilizâciôk, sot az emigrâciôs
népcsoportok hanyatlâsdnak, illetve pusztulâsânak kûlônbôzô
okaira râmutatni:

1) Az erkôlcsi okok kôziil:

Ha nincsen meg az igazi hazafiassâg (a befogadô orszâg-

hoz minden âllampolgârt kotelezô hûségen kfviil) a sziilôhazâhoz, a szeretet ehhez, illetve magyarsâgunkhoz; a ragaszkodâs
a becsûletes, jôzan életmôdhoz; mâsok tôrvényes érdekeinek
tiszteletben tartâsa; kôtelességeink lelkiismeretes és pontes
teljesitése; az emberiség, a segitôkészség; az osszetartozâs érzése és âpolâsa; a mûlt és jelen magyar érdekeinek a megôrzése; az egyetemes magyarsâg vagy a magyar népcsoport
alapvetô kérdéseiben a részérdekeken feliilâllô egység.
Ha megvan: az ônzés, a kapzsisâg, az aranyborjû imâ-

data; a kényelmes és ledér életmôd szeretete; az emigrâciénk
létproblémâi irânti kôzdny; az emberi egyenlôtlenségen, gogos
és hamis felsôbbrendûségi érzésen alapulô tarthatatlan, divatjamult gyakorlat.
2) A poUtikai okokat illetôen:

Ha megvan a kiérkezés idôbeliségén, szârmazâsi, târsadalmi osztâly-, part- és vilâgnézeti, felekezeti kùlonbségen alakulô megosztottsâg; ha a vezetôség nem vezet, nem irânyit;
nem tervez; nem szervez; ha meg akarja kôvesiteni a mûltat

és nem lijit oly mértékben, ahogy kellene. Ha sok kivâlô honfitârsunk megundorodva a személyeskedésektôl, torzsolkodâsoktôl, az egyhelyben topogdstôl és a méltatlanul elszenvedett se-

bektôl, elvonul a kiizdôtérrôl, holott az emigrâciôs munkâban
minden magyar részvételére és helytâllâsâra szûkség van! Ha
a vezetésben oda nem valô elemek "ûlnek", akik az egység

helyett a széttôredezést szolgâljâk és monopolisztikus môdon
kisajâtîtjâk maguknak az ôrôkos "vezetést".
Ha a vezetôkben nincs bâtorsâg arra, hogy nemzetiségi

létproblémâink megoldâsa végett felvegyék a politikai kiizdelmet és azt végig is folytassâk. Vagy, ha tehetségiik sincsen
erre; ha csupân egyéni érdekbôl magyarkodnak és korteskednek; ha nem fejlddhetett ki az az ôsszeforrasztô cernent,

érdekazonossâg és egészséges szolidaritâs érzése, amely nélkûlozhetetlen eleme minden alkotô kôzosségnek.

3) A târsadalmi okok kôziil:

legnagyobb âtkunk a tûlsâgos "rétegzôdés".
4) A kultûrâlis és nevelési okok koztd:

Sokaknâl a megfelelô hazafias és vallâserkôlcsi nevelés

hiânyât emlithetném. Aztân megfelelô ôtnapos magyar iskolâk,
magyar tanszemélyzet, felszerelés, anyagi alapok hiânyât s
eimek kôvetkezményeként a nemzeti ôntudat sokaknâl alacsony fokât.

5) Az egyéb okok kôziil:
— Ha a magyar tômegek — a sorozatos kudarcok, lâtszateredmények, harcok észlelése folytân elveszitik hitûket,
bizalmukat egyes felûlrôl szervezett politikai egyesiiletek vezetôi képességeiben; ha a vezetôk csak a mûltbôl vagy csak a
mânak élnek és nem tôrôdnek a holnap magyarsâgâval; ha a
szervezetben fanatizmus vagy nemzetrontô sovinizmus burjân-

zik el; ha 1956 eszméit egyes vezetôk sajât érdekiiknek megfelelôen magyarâzzâk; ha az ôtvenévi vilâgméretû gyakorlatban
megedzett kommunista elméletnek és annak alkalmazâsânak
elemi ismereteivel sem rendelkeznek.

A késôbb kiérkezett honfitârsak hiedelmen, râgalma-

zâson alapulô politikai csoportosi'tâsa. Hamis eszmei fogalmak
az igazi hazafiassâgrôl, azaz a formâlis hazafiassâg fogalmaiban valô gondoikodâs és cselekvés. Minden anyagi tâmogatâs
megtagadâsa.

Az emlitettek kôziil elég lehet csak egynéhâny, sot egyetlen

egy is, hogy népcsoportunk romlâsâhoz és par nemzedéken
beliil annak a teljes elsûllyedéséhez vezessen. Ezeket az okokat
ki kell kiiszôbôlnûnk, mert az a feladatunk, hogy megmarad-

junk magyarnak és el ne piisztuljunk, mint népcsoport sem,
a minden eszkozzel, rendelettel, anyaggal, pénzzel, neveléssel
elômozditott beolvasztô tégelyek temetôjében.

A statusquo és a magyar helyzet

Két Trianon utân a magyar ùgy lényegében ma is ott "âll",
ahol 25 évvel ezelôtt "âllt".

Nyugatnak érdeke a statusquo fenntartâsa, ami legyengîtett, szétszaggatott Eurôpât jelent. Az angolszâsz politika évszâzados hagyomânyainak az okszerû folytatâsa ez. Az eurôpai
szârazfôldi vagy vilâgkonfliktusok esetén mindig beavatkoztak — gyengébbnek lâtszô fél oldalân, hogy leverjék "viribus
unitis" az erôset, (Napoleont, Vilmos csâszârt, Hitlert). Ha
tovâbbra is ezt az alapvetô kûlpolitikât kôvetik, ami vârhatô,
akkor egy kirobbanô vilâgkonfliktus sorân megint a gyengébbhez fognak csatlakozni. Ez a mindkét oldalon vagy tôbb oldalon meglévô és fejlôdô tômegpusztftô fegyverek alkalmazâsât ki fogja zâmi. A két vilâghâborûban és tôrténelme sorân
tulsâgosan is sokat vérzett magyarsâgnak az az érdeke, hogy
semmiféle hâborûba bele ne bonyolôdjék. Békés ûton csak a
statusquo megvâltoztatâsa (azaz az érdekteriiletek hatârainak
ûjabb megâllapîtâsa) hozhat eredményt.
☆ ☆ ☆

A befogadô orszâgok politikai pârtjai a sajât érdekeik és
céljaik elérése végett igyekszenek emigrâciônkat, illetve egyes
emigrâciôs vezetôinket felhasznâlni.
Vannak olyanok, akik sajât anyagi haszonlesésbôl politizâlnak.

De vannak olyanok is, akik a befogadô orszâgok vezetô
pârtjaiban fontos szerepkôriikben elsôsorban magyar érdekeket szolgâlnak.
☆ ☆ ☆

Hogy egyes orszâgokban mennyit ér a magyar nemzetiség
és a magyar szervezetek sûlya, azt a kovetkezô bizonyîtja:
A kanadai kormâny csupân 2500 dollârt kûldôtt a magj'ar

ârvîzkârosultak segélyezésére és némi bûzatâmogatâst. Ugyanakkor a Kanadâban sokkalta jelentéktelenebb szâmù roman

emigrâciô és a fiiggetlenségi szerepet âlcâzô roman diplomâcia
tobb mint 7 és fél milliô dollârt kapott Kanadâtôl ugyanerre
a célra.

☆ ☆ ☆

A vilâg érdekteriiletek szerinti "rendje" vagy felosztâsa
(1945.) utân 25 esztendôvel, 1956. utân 15 éwel az otthoni

rendszer csaknem 130 orszâggal tart fenn rendszeres kereske-

delmi és kb. 80 orszâggal diplomâciai kapcsolatot. Otthon ipari
javakban legalâbb hâromszor annyit termelnek jelenleg, mint
1945. elôtt. Az igaz, hogy a mezôgazdasâgi termeléssel komoly
nehézségek vannak. 25 esztendô alatt az orszâg mezôgazdasâgiipari âllambôl ipari-mezôgazdasâgi âllammâ lett. A Hazânkat

kômyezô utôdâllamok azonban az egyre tôbb nyugati tôke beâramlâsa, gazdasâgi és kereskedelmi, valamint kultûrkapcso-

latok, turizmus, segély és mâs cîmen anyagilag lényegesen
erôsôdnek, és technlkailag gyorsan fejlôdnek. Jugoszlâvia a
turista kapcsolatok révén 1969-ben és 1970-ben évente 360 mil

liô dollar bevételhez jutott. Egyévi ilyen bevétel elegendô

400 km betonût megépitésére! Lengyelorszâg a hâborû ôta
tart fenn tengerhajôzâsi kapcsolatot Kanadâval. Ûjabban Csehszlovâkia és Kanada kôzôtt van rendszeres csehszlovâk légi-

jârat. Elmaradhatunk-e mi — ilyen kôrûlmények kôzôtt — az
anyagi és technikai fejlôdésben?

Azt hiszem: nem! Hiszen magyar hazânk épitése, szépitése,
elôrehaladâsa, értékeinek megôrzése minden magyarnak érdeke!
☆ ☆ ☆

Nem volna teljes a kép, ha nem tennék emlitést a magyar
célokra tôrténô anyagi hozzâjârulâsok rendkivûl alacsony szfnvonalârôl, mely ônmagâban is mutatja emigrâciônk lâzbeteg
âllapotât.
A kétmilliôs vilâgvâros, Toronto 90.000 fônyi zsidôsâga

1970-ben 7 és fél milliô dollârsegélyt adomânyozott Izrâelnek.
1971-re a kivetés 15 milliô dollar. Ennek 100%-os beszedése

megvalôslthatônak lâtszik. Ezzel szemben a kanadai magyar

szervezetek bevétele az elôbbiekhez hasonlitva csak filières

alapokon mozog.

Ezt is fôleg két szervezet szedi be. A Széchenyi Târsasâg,
amely évek ôta kifogâstalanul mûkodik és szâmol el ùjsâgban
és a hatôsâg elôtt és a KMSZ késôbb létesitett alapja, amely
jôval kevesebbet gyûjt be.

A magyar gyermek ontudata

A magyar gyermeket az emigrâciôban-élés esetén mâr az

ôvodâtôl kezdve arra nevelik évrôl évre az iskolâban, hogy
mennyire gazdag és szerencsés az az orszâg, amelyben él és
mennyire szegény és technikailag elmaradott a vilâg mâsik
része, ahonnan sziilei, esetleg ô is szârmazott, ahonnan elmenekiiltek vagy kivândoroltak. Azonkiviil éreztetik vele, hogy
idegen, mégha nem is "idegenben", hanem a befogadô orszâgban szûletett. Pedig formâlisan tiltjâk a szabâiyok, a tartomânyi és egyéb emberi jogokat védelmezô tôrvények a faji és
egyéb igazsâgtalan megkiilonboztetést. De az élet mâs, mint
az elmélet.

Ily koriilmények kôzott elsôsorban a szûlôkre (vegyes
nemzetiségû hâzassâg esetén a magyar szûlôre) hârui a fontes

feladat és feleiôsség, hogy a gyermeket megtanftsa magyarui
és megértesse vele, hogy az anyagi javak birtoklâsa, vagy
kônnyebb elérhetôsége még nem minden. Ahhoz, hogy az ember kibontakoztathassa egyéniségét és elégedetten éljen, még
sok egyéb szûkséges. Ebbôl az "egyéb"-bôl sokat megkaphat
a gyermek, ha a magyar szûlôk otthon csak magyarui beszélnek a gyermekkel és ha mâsképp nem lehet, megtanitjâk ma
gyarui beszélni, olvasni, irni. Ugyancsak magyarui beszéljenek
vele magyar târsasdgban is. Az iskolâban ûgyis megtanulja a
"hivatalos" nyelvet.

A gyermek a magyar mesék, népdalok, versek, irodalmi

és mûvészeti alkotâsok, a magyar nép egyedûlâllô szivessége,
ôszintesége, szabadsâg- és igazsâgszeretete, értékes tulajdonsâgai, hagyomânyai, a magyar, a magyar fôld szépsége, a tôr-

ténelmi Magyarorszâgon lâtottak, tapasztaltak, a magyar tor-

ténelem fôbb mozzanatainak az ismerete alapjân tarthatô meg
magyamak... Vagyis akkor, ha magyar ôntudatra neveljiik.
Mindezek, akârcsak egy szmes magyar film, kivâlô szin-

hâzi mûsor vagy kiâllitâs, nagy mértékben nôvelhetik a gyermek magyar ontudatât, mint a nemzetkozi sport-vilâgâban
elért kimagaslô magyar sikerek is.
Ha résztvesz a magyar kôzdsségi életben, tehât ha szor-

galmasan jâr a hétvégi magyar iskolâba, magyar templomokba, magyar rendezvényekre. Résztvesz a cserkészetben, tâboro-

zâsban, sportban, magyar nemzeti unnepségeken. Ha nem jô,
vagy kulônôsen hangzik a magyar kiejtése, nem szabad kinevetni (elriasztani), hanem szeretettel javitani és buzditani kell.

Hogy megmaradjon magyamak, kora gyermekkorâtôl kezdve
kelI a magyar ôntudatra nevelni. Ez pârton, vilâgnézeten felulâllô érdeke minden magyamak.

Hogy pedig meglsmerje azt a népet, amelybôl szârmazik

és hogy buszke lehessen e népnek Eurôpa és a keresztény

vilâg védelmében és a haladâsâért kifejtett ezeréves helytâllâsâra, a vilâg kultùrértékeihez tôrtént hozzâjârulâsâra, haza
kell mennie lâtni, tapasztalni. Akâr tetszik ez egyeseknek
akâr nem.

Azok, akik el akarjâk vâgni a hazalâtogatâs ùtjât a magyarok elôl, ostobasâgot prédikâlnak.

Az elzârkozâs, a gettôélet az emigràciora, mint népcsoportra, halâlt jelent.

Az emigrâciôs magyar sajtô

A magyar népcsoportok fennmaradâsâért folytatott kiiz-

delemben rendki'viil fontos feladata van az emigrâciôs magyar
sajtônak.

Vannak nagyon rendes, a magyar érdekeket és a sajtô-

erkôlcsôt szolgâlô lapjaink. Sajnos, a legtdbb mélyen hallgat
a magyarsâg létkérdéseirôl, mert ezekért nem fizetnek. Ellen-

ben az idegen kortesbeszédeket gyakran még részleteikben is

kozlik, mert ezért fizetnek. Sok esetben hiânyzik a târgyilagossâg és a vezetés.

Vannak lapok, amelyek a Râkosi-idôkre emlékeztetô tâmadâsi môdszereket hasznâlnak és botrânylapokkâ vâlnak.
Ezek sohasem helyesbitenek. A megtâmadott nyilatkozatât, védekezését sohasem kôzlik. Otthonrôl csak kedvezôtlen

hireket irnak, holott kedvezôk is akadnak. Ûjsâgnak nevezik
magukat, de kevés hirt, "ûjsâgot" kôzdlnek. Fôleg a magyar
szervezetek mûkôdésérôl, magyar eseményekrôl. Meghamisitjâk olykor a torténelmet is. Egyeseket teljesen mellôznek,
mâsokat mindig szerepeltetnek. Hiânyzô emberi nagysâgukat
igyekeznek valôsâgosnak feltlintetni. Szândékosan téves beâlHtâsû hireket is kôzdlnek. Sajât anyagi érdekeiket nézik
elsôsorban. Holott szervezeteket, részérdekeket szolgâlnak.
Sok magyar emigrâciôs lap eladatlan marad, mert szintelen, lires, logikâtlan hirdetési ûjsâg. Nem tâjékoztat, nem ne-

vel. De gyûlôletet szit, szôszâtyâr és egyoldalû.
A lapok legfôbb feladata nem az ollôzâs és nem az, hogi'
drôkké visszanézzenek, hanem a magyar emigrâciô megerôsi-

tésére olyan cikkek megjelentetése, amelyek a haladâst, a jôvô
ûtjât, a fennmaradâst szolgâlja. Ezért nem elég a magyar
nyelven valô iras. Magyar sziwel is kell imil

Az egyes emigrâciôs szervezetek hanyatlâsânak okai
Egy szeri'ezet, intézmény, vezetôség, sot egyén szellemi
halâltusâja akkor kezdôdik, amikor 1) mâr nincsenek ônâllô
eszméi, elgondolâsai; csak gépiesen ismétli mâsok nézeteit,
mint a papagâly; ideolôgiai nyomorûsâgban és zûrzavarban
van; abszolut fogalmakban gondolkodik; érvei, fegyverei
olyanok, amelyek nemzedékkel ezelôtt lehettek volna csak jôk;
2) amikor személyi kultuszt vezet be: a szervezetet a vezetôket
iinneplôk gyiilekezetévé aljasîtja le; az elvâllalt tisztséget nem
szolgâlatnak, hanem târsadalmi rangnak tekinti; 3) amikor a
vezetés ônelégultté vâlik; amikor valaki csak a sajât érdemeinek felnagyîtâsâval tdrôdik, mâsok igazi érdemeit lekicsinyli

vagy agyonhallgatja; 4) amikor szervezeten belûl valaki elfojtja a szabad véleménynyiîvdnitàst; nem szîvleli az igazsâgos és épîtô bîrâlatot; az ellenséget csupân lires szôâradattal

csépeli, mig alkotô honfitârsaira mérgezett nyilakkal lovôldoz;
ôsszetéveszti az igazi ellenséget a barattai; 5) amikor a vezetô
elszakad a tagsâgtôl; zârt klikkuralmat vezet be monopolisztikus, ôrôkôsodési vagy egyéni érdek alapjân a kozérdek rovâsâra és a tagsâg véleményével, javaslataival nem tôrôdik, csak
akkor veszi elô, mint a sajâtjât, amikor azok mâr elkéstek.

6) amikor megsérti az egyesiileti és részvételi demokrâcia szabâlyait; az alapszabâly nem tartalmazza azokat a célokat,
amelyeket kellene; 7) nem tud vezetni, fejleszteni, ôsszetartani,
szervezni, intézkedni, ellenôrizni és rendezni; 8) nem tôrôdik
a szervezet anyagi megerôsitésével; 9) amikor az ifjûsâgot, az
utânpôtlâst nem engedik megfelelô szervezeti tevékenységhez,
hogy annak magâval ragadô ereje, lendiilete és lelkesedése ùj
pezsgést idézzen elô; 10) amikor a vezetésre alkalmasak és
felkésziiltek nem vâllaljdk a vezetést. 11) amikor û.n. feudâlis
szavazati rendszert vezetnek be; 12) amikor felkésziiletleniil

vagy szândékosan csonkitjâk az egyesûletet; 13) megalapozatlanul vâdolnak; 14) iires, magyarkodô jelszavakat hangoztatnak.

Vajon miért tôrténik és tôrténhetik mindez?

A reformistâk, a modernek ...
Ellentétben a visszahuzô erôkkel, a reformistâk és moder

nek bonckés alâ veszik emigrâciônk minden problémâjât, az

û.n. kényes kérdéseket is és észszerûen, târgyilagosan kisérlik
megtalâini a helyesnek lâtszô megoldâs felé vezetô lehetséges
ûtakat. Azért politizâlnak, hogy hozzâjâruljanak az emigrâciôs
magyarsâgnak a fennmaradâsâhoz és elôrehaladâsâhoz. Felismerték, hogy az élet mozgâs és semmi sem abszolut. Kûlonbséget tesznek az otthon magyarsâga és a hivatalos vilâg kôzôtt.
A magyar néppel keresik a dialôgust és nem a pârttal.
Az otthoni enyhiilésnek ôrvendenek, mert ez az otthoniak
helyzetében javulâst és elviselhetôbb életet jelent.
Tudjâk jél, hogy a politikai divatok és âmyalatok jonnekmennek, de a magyar nép — megmarad!
Nemzedékek aima, a jogi és târsadalmi egyenlôség alapjân
az alapvetô kérdésekben egységet hirdetnek itt is, amelyet

1956-ban — igaz, csak par napra — valôsitottak meg —otthon.
Azt keresik, ami ôsszehozza a magyarokat. A negativ hazafiassâg helyett az alkotôt, a poziti'vot gyakoroljâk.
Felismerték, hogy egy szabad àllamban a magyarsâgrôl
még emigrâciôs vonalon sem szabad és lehet nélkûle nyilatkozni. Eppen ezért az emigrâciôs munkamôdszerek és célok
megjavitâsât elsôrendû fontossâgûnak tekintik.
Megértik azokat, akik ellenkezô politikai felfogâst vallanak. Mert tudjâk, hogy mindenkinek joga van bârmilyen poli
tikai meggyôzôdésre, ha sem a kôzrendet, sem a kôzerkôlcsôt
magatartâsâval nem sérti.

Feladataink és "kényes kérdéseink"
A) A befogadô orszdgban:

Magyarsdgunk megtartâsa. Ezért a magyar népcsoport tagjait magyarérdekû célokra kell mozgositani. A magyar szervezetek munkâjât meg kelI javitani az elvi irânyitâs, helyes vezetés és pozitiv hazafiassâg érdekében. Harcolni kell a teljes
elzârkôzâst hirdetôk ellen, akik épp ûgy el akarjâk szigeteini
az emigrâciôs magyarsâgot, mint annak idején Râkosi tette.
Arra kell tôrekedni, hogy a kultûrkozpontokban, ahol nagyobb tdmegben élnek magyarok, a kôzadôk terhére magyar
iskolâk alakuljanak — minden szinten, ahol az âllami nyelv
tam'tâsân kiviil a tantârgyak felét magyar tanârok tanfthatjâk
magyarul a magyar gyermekeknek.

Eppen ezért ûjsâgcikkekben, beadvânyokban, beszélgetésekben, elôadâsokon tâmadni kell az elnemzetlenitést szolgâlô
"melting pot" soviniszta, ezért tarthatatlan és idejétmùlt elméletét és gyakorlatât. Azon az alapon, hogy a nemzetiségi
nyelven tôrténô oktatâs alapvetô emberi jog és kôtelesség is,
valamint azért is, mert éppen ûgy fizetjûk a sûlyos kôzterhe-

ket, épitjixk és védjûk az orszâgot, s ugyanûgy halunk meg
befogadô ûj hazânkért, mint az alapi'tô, vagy mâs nemzetiségek.
Râ kell arra is mutatni, hogy a nemzetiségi nyelveken
valô oktatâs és a nemzetiségi iskolâk alapitâsa a fôld sok
kultûrorszâgâban mâr valôsâg. Az amerikai kontinens sem maradhat el e tekintetben.

B) A csonka-orszâggal kapcsolatban:
1) A hazalâtogatâsok kérdésében:
A magyar néppel a kapcsolatok âllandô és rendszeres
fenntartâsa emigrâciônk létkérdése. Természetes, emberi és
magyar, hogyha 25 vagy 15 év utân a rég nem lâtott gyermek,
szulô, rokon, barât, tâj, egy-egy drâga sirhalom meglâtogatâsâra és a szép emlékek felfrissitésére hazautazunk.
2) Kultûrkapcsolatok.
A magyar gyermeknek sziiksége van magyar mese-

kônyvekre, lankônyvekre, irodalmi és szakkônjfvekre, filmekre, szinhâzi elôadâsokra.

Kûldjiik-e haza gyermekeinket tanulni? Ismerve a kanadai
és a hazai nevelési môdszereket, mint pedagôgus azt mondom:
igen.

3) Tdmogassunk-e?
A morâlis és tôrvényes kôtelezettséget jelentô tartâsdijakon kiviil kuldjimk tâmogatâst az ârvîzkârosultaknak, az
ôregotthonokban, ârvahâzakban, betegintézetekben gondozottaknak. Iskolâknak modem felszerelési târgyakat, tanîtâsi segédeszkôzôket, kônyveket; kôrhâzaknak modem orvosi gépeket; mûzeumok részére tâmogatâst, vagy ajândékot; az olimpiai csapat részére anyagi hozzâjâmlâst. Necsak sikereikben
gyônyôrkôdjiink, de segitsûk is elô azokat.
4) Elmaradhatunk-e a szomszéd népek gazdasâgi, ipari
stb., elôrehaladâsàtôl? Természetesen nem. A kommunizmus

alatt is épitse és szeresse a magyar hazâjât. Legyen arra biisz-

ke, amit épit, ha az a hazâja érdekeit szolgâlja.
5) Javasoljunk-e?

Minden olyat igen, amely a magyar nép helyzetét, vagy
a magyarok helyzetét kônnyiti otthon. Vagy a mûlt és jelen
értékeinek a jovôbe âtmentésére irânyul. Ilyen pl.: a csalâdok
egyesitésének megkônnyltése; az abortuszrendelet môdositâsa;
a fôldi, vizi, légi kôrnyezetvédelem; amnesztia a politikai cselekményekért is; tôrténelmi emlékeink hatâlyosabb védelme;
vâros- és falurendezés, modemizâlâs; sport, testnevelés fejlesztése; a nevelés szlnvonalânak tovâbbi emelése; a népvise-

letek, népi szokâsok, hagyomânyok, tâncok, zenék tâjegységek

szerint torténô fejlesztése; a kihalô, egykor kitiinô magyar kisipari âgak védelme; a turizmus és a kozlekedés fejlesztése —
stb., stb.
☆ ☆ ☆

Persze mindezekhez feltétlenûl sziikséges az otthoni rendszer és a kommunizmus ismerete.

C) Az elcsatolt teriiletek magyarsàgât illetôen: nagyjâbôl
ugyanazok az irânyodôk, mint az otthon magyarsâgâra nézve.
Tâmogassuk ôket, ahogy lehet...

D) A vilâg magyarsâgâval szamben: kôtelességiink a kozôs
szârmazâs, sors, hagyomâny, életmôd, kultûrâlis ôrôkség alapjân meglévô ôsszetartozâsi érzés, magyar ôntudat âpolâsa,
kapcsolatok teremtése és fenntartâsa.

Ôsszefoglalàs
Az âllandô lemorzsolôdâs; a lassû emigrâciôs népszaporodâs; a jelentéktelen ûjabb bevândorlâs; a népességi arânytalansâg ( az emigrâciônkban jôval tôbb a férfi, mint a nô); a

tengerentûli tâvolsâg âthidalâsânak koltségessége; megfelelô
magyar emigrâciôs iskolâk hiânya; kiilônleges feladatok elvégzésére hivatott egyes magyar szervezetek létének hiânya, sok
szervezettink gyatra mûkôdése; a megfelelô anyagi erô hiânya;

a magyarsâg emigrâciôs létproblémâi irânt valô érdeklôdésének hiânya; az emigrâciôs fâradsâg, kôzômbôsség; az északamerikai kontinensen is fenyegetô ôriâsi felszfvôdâsi veszély
elleni kiizdelem elhanyagolâsa, valamint a fôsûlyt annak csupân politikai retorikâra helyezése kôvetkeztében a tengeren
tûli magyar népcsoportok a lassû kultûrâlis genocide felé haladnak.

Fôfeladataink és a legfôbb tôrvény

1) A magyar iigyeket ne pârtpolitikai, vilâgnézeti vagy felekezeti szempontbôl nézzûk és intézziik, hanem a részérdeke-

ken feliil emelkedve az egyetemes magyarsâg érdekei szempontjâbôl.

2) Az emigrâciôs magyar szervezetek ne felulrôl lefelé,
hanem alulrôl felfelé szervezôdjenek — âltalânos, titkos, minden magyarra kiterjedô évi vâlasztâs alapjân.
3) A vezetôk ne hatârozzâk al egyoldalûan, hanem kutassâk ki, hogy mi a magyarsdg akarata, vâgya, érdeke, problémâinak megoldâsi lehetôsége.

4) Emigrâcionk ùjjâszervezendô vezetôségének az legyen
a legdôntôbb feladata, hogyan âlh'tsa vissza az alapvetô kérdé-

sekben az emigràciô egységét és hogyan szervezze meg az elveszô, széthullô vagy szervezetlen magyarokat. A magyarsdg
tôbbségét, az egyetemes magyarsdg, vagy a befogadô orszdgbeli
magyarsdg érdekeinek szolgdlatdra.
☆ ☆ ☆

A vezetôk elôtt, de az egész emigràciô szeme elôtt is — politikai part, vilâgnézeti, vallâsi és egyéb kiilônbségre valô tekintet
nélkiil — a helyes hazafiassâg ragyogô meghalârozâsaként —
mindenkor a rômai âllamvezetés klasszikus szabâlya lebegjen:
Salus rel publicae suprema lex esta!
A magyar kôzôsség (nép, illetve népcsoport) fennmaraddsa,

fejlôdése és érdekeinek szolgdlata legyen a legfôbb tdrvényûnk!
☆ ☆ ☆

Kovdcs Istvdn dr., a fiatal magyar értelmiség megbeszélésének tanâcskozâsi elnôke, bevezetôje utân hozzâszôlâsra kéri
a jelenlévôket, akik kôzûl felkérésének tobben tesznek eleget.
Hozzdszoldsok:

Luddnyi Andrds azt hangsûlyozza, hogy az ifjabb nemzedék nem érzi magât emigrânsnak. Az emigràciô ugyanis âtmeneti âllapotot jelent, mlg az ifjabb nemzedék a kiilfoldôn
magyarként valô megmaradâsban végcéit lât. Azok, akik mâr

itt kinn szûlettek, Magyarorszâgban fôieg kulturâlis fogalmat
lâtnak, nem politikai célt, mint az idôsebbek, akik azt mondjâk, ha Magyarorszâg feiszabadul, hazamegyiink. A fiatalok
szâmâra a magyarnak maradâs kulturâlis fejlôdést jelent, amihez erôs ôntudat, hatârtalan ônbizalom és rendûletlen kùldetéstudat szûkséges. Ezért szâz szâzalékos bekapcsolôdâst kell
nekik biztositani a magyar kérdések megvitatâsâban, mert a
magyar jôvô kialakitâsa szempontjâbôl nem kôzômbôs, hogyan

itélik meg a magyarsâg szerepét a Kârpât-medencében. J6
lenne példâul egyszer mâr hallani egy fiatalabb magyar véleményét is a nemzetiségi kérdésben, mert eddig csak az idôsebbek nyilatkoztak meg. De ne legyen ott a "fiatal" jelzô, mert
deresedô hajjal, tûl a 30-on ez félrevezetô.
Vitéz Kûn Szabô Istvân a kûlonbozô emigrâciôs szerveze-

tekkel kapcsolatos tévedésekre mutât râ. Egyesek meggondolatlan kijelentései ezekhez a tévedésekhez hasonlôan elidegenitik az emigrâciôs szervezetektôl s az idôsebbektôl a fiatalokat. Gyakorlati megoldâsként azt ajânlja, hogy a magyar egyesiiletek vonjâk be a fiatalokat sajâtiagos tevékenységi feladat-

kôreikbe. Az Ârpâd Akadémiâban, a Magyar Harcosok Bajtârsi
Kozôsségében s minden mâs magyar emigrâciôs szervezetben
a vezetôk vegyenek maguk mellé egy-egy fiatal magyart, hogy
igy tervszerû gondoskodâs tôrténhessék az utânpôtlâsra is,
meg az egészséges egyiittmûkôdésrôl is. Tovâbbmenôen gondoskodni kellene olyan âtfogô intézményekrôl, amelyek az
egész vilâgon szétszôrôdott magyarsâg megmaradâsât és tovâbbi fejlôdését biztositani tudnâk. Ilyenek lehetnének egyhâzaink, ha nem fenyegetné ôket az "elamerikâsodâs" egyre
inkâbb észlelhetô veszélye s ha megoldhatô lenne — akârcsak
felekezetenkint is — egységes, kôzponti irânyitâsuk, mondjuk,
magyar katolikus, reformâtus, evangélikus pûspôkségek létesitése ùtjân.

Csomay Gyôrgy dr. a kiilfôldi magyarsâg fennmaradâsa
szempontjâbôl kûlônlegesen fontes szerepet tulajdonit a vallâsnak és az egyhâzkôzségeknek. A mûltban fennmaradâsunkat
mûlandô, idôleges fogalmakhoz kôtôttiik. Ilyen a fôldrajzi élettér fogalma. A nagy kôltô megâllapitâsa szerint "a nagyvilâgon
e kiviil (t.i. Magyarorszâgon kiviil) nincsen szâmunkra hely".
Bebizonyosodott azonban, hogy az âllandô élettérhez kôtôttség
elengedhetetlensége téves felfogâs. A nagyvilâgon maradt szâ
munkra hely egyénenként is és csoportosan is. Elgondolâsaink
kôzéppontjâba a népet, a magyarsâgot tegyiik, ne a fôldet. A
mâsik idôleges fogalom a nyelv. Azt hangoztattuk, hogy "nyelvében él a nemzet." Pedig a szociolôgusok szerint még a gettôban élôk is csak a negyedik nemzedékig beszélik a nyelvet, ha
csupân a nyelv tartja ôket ôssze. A magyarsâg jelentôsebb a

nyelvnél is. A magyarsâg vilâgnézet, kultùra, szellemi felépités,

vallâs. Ês ami idôâllô, ami orszâgvesztés és nyelvvesztés utân
is megmarad, az a vallâs. Ez a legfontosabb tényezô a magyar
fennmaradâsi képletben. Keresztény vallâsunk azonban — akâr

katolikus, akâr protestâns — nem ismer fennmaradâsi problémât, nem biztositja a magyar fennmaradâs folytonossâgât.
Csak âltalânos emberi eszméket hirdet, nem tartalmaz sem-

mit, ami sajâtsâgosan magyar. Szùkség van tehât egy olyan
vallâsra, amely nemzetvédô, nemzetfenntartô elveket tartal
maz. Szûkség van magyar vallâsra.

Pallôs Lôrânt azt a kérdést veti fel, hogyan lehet a ma
gyar vallâst megvalôsitani. Hânyan vagyunk, akik hajiandôk
lennenek reformatas, katolikus hitiiket elhagyni, hogy magyar
vallâst alapitsunk? Felhfvâsâra a jelenlevôk kozul mindossze

7—8 jelentkezik. Ebbôl arra kôvetkeztet, hogy a magyar vallâs
csak méginkâbb megbontanâ amûgy sem szilârd egységiinket.
Nem ûj vallâs kell tehât. Legyûnk jô keresztények! A jô reformâtus, a jo katolikus legyen ennél tbbb. Legyen jô magyar
reformâtus, jô magyar katolikus. A gyermek magyarrâ nevelése és magyamak valô megtartâsa nem a vallâs, nem az egyhâzkozség feladata, hanem a szûlô hivatâsa és a csalâd kôte-

lessége. Gyermekeink magyarsâgânak megerôsitése pedig legcelszerubben a sziilohazaban, az ott elo nagyszlilôk, rokonok,
a nagy magyar csalâd kôrében tôrténhetik, ahol kôzvetleniil

tapasztalhatjâk a magyar élet csodâlatos szépségét, erejét és
megejtô varâzsât.

Vârdy Béla dr. az idôsebb és fiatalabb nemzedékek kôzt

mutatkozô ellentétekrôl beszél, amelyeknek lényegét a reâlis
és irreâlis életszemlélet kôzt lévô kulônbségekben lâtja. Az
emigrânsok nagy âltalânossâgban elszakadtak a realitâstôl, de
kôztuk is vannak, akik reâlisan gondolkoznak s akikkel egyetért. Amerikai tudomânyos intézet kiildetésével otthon tôltôtt

tanulmânyi éve sorân szerzett tapaszalatai alapjân kifejti,
mennyire téves az a felfogâs, hogy otthon mindenki kommu-

nista. Éppen ezért struccpolitikânak minôsi'ti az otthontôl valô
teljes elzârkôzâs, elszigetelôdés âllâspontjât. Mint a reâlis ma
gyar politika hive, sziikségesnek és hasznosnak tartja az otthonnal folytatott dialôgust.

Fejér Imre dr. azokrôl a veszélyekrôl nyilatkozik, amelyek
ifjûsâgunkat a kâbftôszerek, fôleg a marijuana hasznâlata esetén fenyegetik. Beszédes adatok, megdobbentô tények, orvostudomânyi eredmények és tudomânyos kongresszusi megâllapitâsok alapjân arra inti a fiatal magyar értelmiséget, kôvessen el mindent a kâbitôszerek hasznâlata ellen folyô kûzdelem
sikere érdekében.

Pàsztor Lâszlô az elhangzott felszôlalâsok utân szûkségesnek talâlja annak kijelentését, hogy rengeteg téves informâciôt
hallott. Nem kîvân azokkal kulon-kiilon foglalkozni. âltalânossâgban csak azt kéri, mielôtt bârmilyen kérdésben nyilatkozunk, tisztâzzuk a fogalmakat, hogy ne beszéljûnk hiâba. Kiilôn is kiemeli az elzârkôzâs, eiszigetelôdés vâdjât, amely tévedésen alapszik. Azt sem tudja elfogadni, hogy az emigrâciô
nem ért el eredményeket. Tények és nevek, megâllapitâsok és

kinevezések megemlitésével éppen az ellenkezôjét bizonyi'tja
be. Ezeken tûlmenôen az emigrâciô nem adott fel elveket,
amelyekben mindnyâjan egyetértiink. A tâjékozatlansâg, téves
informâciô kikiiszôbôlése érdekében arra kéri a fiatalabbakat,
hogy ahovâ meghivôt kapnak, oda menjenek el, jôjjenek ôssze

az idôsebbekkel, akik — meggyôzôdése szerint — mindig szeretettel vârjâk és fogadjâk ôket. Ne zârkôzzanak, ne szigetelôdjenek el tôlûk. Talâljâk meg egymâs kezét. Hisz a mag3'ar
nemzedékvâltâs folyamatossâgâban és hisz abban, hogy sziilôhazânk ûjra fûggetlen és szabad orszâg lesz s ezzel magâtôl
megoldôdik sok olyan kérdés is, amelyeknek munkâlâsa pillanatnyilag esetleg vitât kelt kôzôttiink.

Huszâr Evelyn szociâlis nôvér néhâny gyakorlatias târgyalâsi és rendezési irânyelvc rôvid ismertetése utân a magyar
vallâs gondolatâval kapcsolatban arra utal, hogy a lengyeleknek van egy nemzeti vallâsuk, amely azonban a nagytôbbségû
rômai katolikus vallâssal szemben csak tôrpe kisebbség. Nem
hiszi, hogy ez a kisebbség a nagy tôbbséggel szemben, vagy
amellett kizârôlagosan biztositanâ a lengyel nép fennmaradâ-

sât. Pallôs Lôrânt felszôlalâsa kôzben megszâmolta a jelenlevôket s azokat, akik (heten, illetve tizen) a magyar vallâs
mellett foglaltak âllâst. Megâllapi'tja, hogy a két adat ôsszevetése szerint a magyar vallâs csak ûjabb magyar szekta, vagy

ùjabb keresztény magyar szekta lenne. Sokkal helyesebbnek
tartanâ, ha az ekumenikus gondolât jegyében keresnénk a

megoldâst és azt mondanânk, hogy istenhivô, a tizparancsolatot kôvetô, keresztény Magyarorszâgot akarunk.

Oszlânyi Robert egész emigrâcios élete folyamân azt a kérdést kutatta, ki viszi tovâbb a magyar gondolatot és érzést s
ennek megfelelôen mindent megtett a magyar ifjûsâg magyarnak nevelése érdekében. Jogosultnak tartja magât a felszôlalâsra. Ôrommel jelenti be, hogy az a munka, amelyet tiz
éwel ezelôtt kezdett s azôta rendszeresen folytatott, meghozta

gyiimôlcsét, mert a Cleveland âllami egyetem a magyar nyelv
tanftâsât kezdeményezésére bevezette a mâsik ot vilâgnyelv
mellett azokkal teljesen azonos értékû tantârgyként. Ez a tény
s az a kôriilmény, hogy a magyarsâg adakozâsâbôl az egyetemen immâr magyar konyvtâr is létesûlt, azt hiszi, hathatôsan

mozdftja elô magyarsâgtmk megtartâsânak az elôzô felszôlalâsokban tôbbszor emlftett fontos feladatât.
☆ ☆ ☆

A hozzâszôlâsok elhangzâsa utân Kovâcs Istvdn dr. tanâcskozâsi einôk koszônetet mond a feiszôlalôknak és a jelen-

lévôknek. Orômmel âllapîtja meg, hogy a magyarsâg mélységes szeretetérôl tanûskodô megnyilatkozâsok nagyban hozzâjârultak a Magyar Talâlkozô sikeréhez. Ez pedig nem kis
dolog. Mert a Magyar Talâlkozô, amely a kezdet szerény kereteibôl gazdagon lombosodô fâvâ nôvekedett, évtizedes munkâjâval nemcsak az északamerikai magyarsâgnak, hanem lassankint az egész vilâgon szétszôrôdott magyarsâgnak is fon
tos, irânytmutatô, szabad fôrumâvâ lett. A magyar szellemi
élet vezetôinek véleményét megôrôkitô évkônyvek, a Magyar
Talâlkozô "Krônikâi" ezt az utôkor szâmâra is bizonyftjâk.
A Krônikâk a Magyar Talâlkozôk létrehozôinak lelkes, vas-

szorgalmû fenntartôinak emigrâciônkban a tôrténelmi Magyarorszâg felé nézô, maradandô emlékmûve, amilyenhez hasonlôt
kevés embemek juttat mâr életében a sors, kétségteleniil ta-

nûsitja majd emberôltôk mûlva is a magyar emigrâciô ônemésztô aggodalmât s ûtkeresô tépelôdését a jobb jôvô szolgâlatâban, amelynek kôzvetlen ellâtâsâtôl balszerencséje megfosztotta.

A TIZEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
HARMADIK NAPJA

— 1970. november 29. —

A tizedik Magyar Talâlkozô harmadik napjânak tanâcskozâsait 1970. november 29-én, vasârnap délelôtt 9 ôrakor Nâdas
Jânos dr. nyitja meg. A jelenlévôk ûdvôzlése utân felkéri
Gyékényesi Gy. Lâszlôt, hogy lâssa el a tanâcskozâsi elnok
tennivalôit. Bejelenti, hogy Burjân Gyula tanâr (Chicago, 111.)
betegsége kôvetkeztében megjelenni nem tudott, ezért a târgysorozaton szereplô elôadâsa elmarad. Helyette majd vitéz

Koszorus Ferenc (Washington, D. G.) szkv. vezérkari ezredes
adja elô az Arpâd Akadémia otodik évi rendes kozgyulésére
kitûzbtt, hasonlô târgykorrel foglalkozô, akadémiai székfoglalô
elôadâsât.

IDÔSZERO KÉRDÉSEK MEGVITATASA

Gyékényesi Gy. Lâsztô tanâcskozâsi elnôk a maga részérôl is szeretettel kôszoni a megjelenteket, akik a tizedik Ma
gyar Talâlkozônak az idôszerû kérdések megvitatâsâval foglal
kozô ûlésszakân elôadâsaikkal, hozzâszôlâsaikkal, részvételùk-

kel ôhajtjâk szolgâlni emigrâciôs magyar feladataink megoldâsânak elômozditâsât. Ezt kôvetôen Kiihmer Béla dr-t, az Ar
pâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak, egyben nyelv- és
irodalomtudomânyi osztâlyânak elnôkét kéri fel elôadâsânak
megtartâsâra.

Kiihrner Béla dr.:

BARTÔK BÊLA EMLÉKEZETE

Aki épp 25 év elôtt elhûnyt és széles e vilâgon sok kivâlô
magyar mûvésznél jobban ismert Bartok Béla emberi, tudôsi
és mûvészi tetteinek rugôit meg akarja osmemi, annak nem

szabad két nyilatkozatrôl megfeledkeznie, mert csak ezek fé-

nyében lehet megérteni az embert, a tudomânyos kutatôt és
a zeneszerzôt. Az egyiket a Habsburg-gyûloletét zsinôros ma

gyar atillâjâval és a "Gott erhalte"-t kifigurâzô "Kossuth" c.
szimfônikus kôlteményével demonstrâlô fiatal, de mâr férfivé

fejlôdott Bartok tette, mikor kinyilvânitotta azt az ideâlis célt,
mely szerint egész munkâssâgât alakitani kîvânta: "Én részemrôl egész életemben minden téren, mindenkor és minden môdon egy célt fogok szolgâlni: a magyar nemzet és a magyar
haza javât." A mâsikat csaknem 30 éwel késôbb egy levelében
l'rta le az érett ember és mûvész, a gyûlôletet gyûlôlô, a diktâtorokat kivéve minden embertârsât magâhoz olelni kivânô,
és ezért talân még a trônjukvesztett Habsburgoknak is meg-

bocsâjtô Bartok. "Az én igazi vezéreszmém — vallotta — a népek testvérré vâlàsânak az eszméje, testvérré vâlâsa minden
viszâly ellenére. Ezt az eszmét igyekszem ... szolgâlni..
Amikor ma, a tizedik Magyar Talâlkozô rendezôinek kérésére Bartôkrôl kell diôhéjba sûritve szôlanom, ûgy gondolom,

emlékét akkor szolgâlom leginkâbb, ha mellôzom életfolyâsât,
zongoramûvészi, pedagôgiai mûkôdését, és csak alkotô mun

kâssâgât vâzolva azt kutatom, miként valôsult meg a két célkitûzés, illetve eszme népzenetudôsi és zeneszerzôi tevékenységében.

A zenei folklôr volt az a terûlet, mely a komponâlâson

kîviil legjobban érdekelte Bartôkot. Ezt a szenvedélyt tulajdonképpen Kodâly Zoltân ébresztette fel benne. O volt az is,
akitôl Bartok môdjâra, a fonogrâf kezelésérôl s a nép fiaival
valô érintkezés môdjârôl az elsô felvilâgositâsokat kapta. Bartôk 1906. nyarân Békés vârmegyében induit neki munkâjânak,
s mâr ugyanabban az évben megjelent kdzôsen Kodâllyal "Ma
gyar népdalok" c. kiadvânya. A Békés-megyei Vésztôn gyûjtôtt
magyar anyagân azonban Bartok idegen hatâst vett észre, s ez

a felismerés gyôzte meg mâr a kezdet kezdetén arrôl, hogy
"feltétlenûl szukséges legalâbb a szomszéd népek népzenei

anyagânak ismerete." S még 1906. ôszén Gomorben megkezdte
a szlovâk népdalok gyûjtését, amit a Felvidék elszaki'tâsâig
folytatott.
Dëntô fontossâgù Bartôknak Csik és Kolozs megyében
tett bat hetes népdalgyûjtô ûtja 1907. nyarân. Dontô, mert e
gyûjtése ôta tudjuk, s erre ô maga jdtt râ, hogy a magyar
népzenében még nagyonis él az otfokù (pentaton) skâla, melyrôl Kodâly azt tartja, hogy "annyi régi nép, talân minden
népek zenéjének a kezdete."
Bartôknak nem volt kônnyû dolga Székelyorszâgban. Bizalmatlanok voltak vole szemben akârcsak mâr elôzôieg az

orszâg mas magyar vidékein. Népbolonditônak vâdoltâk. 0
azonban a bizalmatlansâgot nem vette zokon, mert amint ma
ga mondta, "a nép mindeniitt tartôzkodô az ùri osztâllyal
szemben." S élete legboldogabb napjainak tartotta azoka*amelyeket a falvakban parasztok kôzôtt tôltôtt. Kodâly egyrészt épp falusi magyar népiink tartôzkodô magatartâsâban
lâtja annak okât, hogy Bartôk szlovâk és român anyaga kiadôsabb a magyarnâl. "Mind e népek — îrja — kônnyebben szôlalnak meg, mint a magyar, mâsrészt amit tudnak, szinte mind
ismeretlen, feljegyzésre érdemes volt." Kodâlynak ez utôbbi
megâllapitâsa elsôsorban a român népzenei anyagra vonatkozik, mert erdélyi român részrôl — a szlovâkokkal ellentétben — népzenei anyaguk feltârâsâra semmi sem tôrtént. Az
ôsszehasonlitô népzenetudomâny szempontjâbôl ennek az
anyagnak az ismeretére is szûkség volt, s elôbb-utôbb Magyarorszâg zenei folklôr térképének megrajzolâsât szintén programba kellett venni, fgy Bartôk maga kényszeriilt annak a
munkânak az elvégzésére, ami elsôsorban az erdélyi român
szakemberekre tartozott volna, ha ugyan ilyenek egyâltalân
voltak. Hasonlôra egyébként mâr volt példa a tâvolabbi mûltban az erdélyi românsâggal kapcsolatban: az ô lelkészeik helyett magyar papok fordi'tottâk elôszôr român nyelvre a bibli-

ât, s a kis Erdély magyar fejedelmei tették lehetôvé e forditâsok kinyomatâsât. Mindezt figyelembe nem is véve, vagy
talân a kôriilményeket nem is ismerve, sok tâmadâs érte

Bartôkot fôleg roman népzenei gyûjtô munkâja miatt. Haraszti Emil 1913-ban zenei Scotus Viatomak mondta a kiilfôldi

szakkorôkben is jôl és elônyôsen ismert folklôristânkat. A
sors irôniâja az, hogy Bartôkot roman részrôl is tâmadtâk a
helyettiik végzett munkâjâbôl levont kôvetkeztetései miatt.

Mert Bartok vizsgâlatai azt mutattâk ki, hogy a magyarorszâgi
roman telepûlési teriilet népi zenéje nem egységes, hanem
hat zenei "dialektus teriilef'-re oszlik. Bartok ezzel kapcsolat-

ban arra gondolt, nincs-e a roman letelepiilés idejével és mikéntjével kapcsolatban az a kôriilmény, hogy Nagymagyarorszâg egymâstôl nem is tâvol fekvô româniakta teriiletei annyira kiilônbôznek egymâstôl zeneileg. "Nem lehetséges-e — irta — e népzenei kutatâsok szolgâltatta adatokkal bizonyos
vitâs kérdéseket eldônteni, vagy pl. bizonyos érveket velûk
megtâmasztani?" Nem csoda, hogy ennek a dâko-român elmé-

letre veszélyes gondolatnak a felvetése miatt magyar nacionalistânak kiâltottâk ki roman részrôl azt a Bartôkot, akit

honfitârsai kôziil egyesek viszont intemacionalistânak bélyegeztek.

A magyar nyelvteriileten feltârt népi dallamokrôl meggyô-

zôen hirdette Bartôk, hogy azok kicsinyben oly mestermûveknek tekinthetôk, mint a nagyobb mûzenei formâk vilâgâban
egy Bach-Mga vagy egy Mozart-szonâta. "Az ilyen dallam klaszszikus példâja egy zenei gondolât pâratlanul tômor, minden

feleslegest elkeriilô kifejezésének." És râmutat arra is, hogy
régebbi parasztzenénk (a paraszt szôt nem lekicsinylô értelemben hasznâlta) valamikor az egész nemzet zenéje volt, s
azt csak a mùlt szâzadban szorîtotta ki a cigânyzenészek segitségével a mûkedvelô komponistâk népies mûzenéje fôként
a vârosokban. Tehât a felszînre hozott népi anyag nem osztâlyzene, mint egyes tâmadôi âlh'tottâk, akiknek a fuie nem
tudta megszokni azok szokatlan befejezését, mely a pentatônikus skâla miatt erôsen kiilônbôzik a njmgati és a szintén
dur és moll skâlâkon alapulô magyar népies mûzenére is
jellemzô "dominâns-tônika" zârlattôl.

De ne gondoljuk azt, hogy Bartôk a magyar népies mûzenét elmarasztalta volna. Nem, hiszen az is végeredményben
az ôsi népzenei anyagbôl fakadt. Itélete errôl a muzsikârôl

csak viszonylag kedvezôtlen, mert csupân azt hangsûlyozta,
hogy "parasztzenénk ôsszehasonlithatatlanul értékesebb népies mûzenénknél". Elismeri azt is, hogy a népies mûzene igen
sok esetben (ma a râdiô folytân még inkâbb) ûtat talâlt a
falusi néphez is, sot annak ôsi zenéjét befolyâsolta.
Mellôzve Bartok tbrôk és arab népzenei gyûjtését, arra a
munkâra akarok még rôviden kitérni, mely a gyûjtott anyag
tôbb szempontbôl valô tudomânyos feldolgozâsâbéi âllott, s
ami Bartôkot szâmos kon5rv, tanulmâny, illetve cikk publikâlâsâra késztette. Csak két mûvét érintem, mert fômunkâja,

mely "A magyar népdal" ci'men jelent meg 1924-ben, hogy
1925-ben mâr Németorszâgban, 1931-ben pedig Angliâban is
kiadjâk, ami a népzenetudôs Bartok kiilfbldi tekintélyének
ékes bizonyi'téka, csak a szakembereket érdekli. A mi szempontunkbôl Bartôknak e kbnyvénél sokkai tbbbet jelent az a
tanulmânya, melynek 1931-ben egyik folyôiratunk, az "Ethnographia" adott helyet "Cigânyzene? Magyarzene?" cimen. Bar
tok tanulmânya tulajdonképpen konyvkritika, mely egy német
tudôs 14 kotetes népzene gyûjteményének magj'ar részével

foglalkozik. Minket ebbôl is csak az érdekel, amit Bartok a
magyarzene-cigânyzene kérdésben bevezetôként elmond. Bar
tok elôszôr is megâllapitja, hogy amit még a magyarok is
kbzbnségesen — feliiletességbôl — cigânyzenének mondanak,
nem cigâny-, hanem magyarzene, mégpedig meglehetôsen ûj

népies mûzene, melynek szerzôi kevés kivétellel a felsôbb ma
gyar kôzéposztâlybôl keriiltek ki. Ez a muzsika mennyiségileg
is sokkal kevesebb a valôdi parasztzenénél. A cigânyok merôben eîôadôi és terjesztôi — s ezt rendelésre pénzért teszik —
a népies muzsika e fajtâjânak, amely akkor sem cigânyzene,
ha ismert szerzôje cigâny szârmazâsû, mint pl. Dankô Pista,
aki dalaiban ugyancsak pontosan kôvette a magyar népies
mûdalok stilusât. A cigânyoknak még elôadâsi techikâja sem
egységes, s a magyar vagy român falu cigânymuzsikusainak
jâtéka a bizonysâg arra, hogy ûgy zenélnek, ahogy azt a parasztzenészektôl eltanultâk. Bartok tanulmânya angolul is megjelent, s igy igen alkalmas arra, hogy ellensûlyozza azokat a
téves nézeteket, melyeket Liszt angol nyelvre fordi'tott kônyve
még szâzadunkban is terjeszt vilâgszerte a cigânyokrôl és zenéjûkrôl Magyarorszâgon.

Mâsik munkâjânak, melyrôl szôini kivânok, ci'me "Népzenénk és a szomszédnépek népzenéje". Ebben Bartok a ma
gyar s a kômyezô népek zenéjének egymâsra valô hatâsât vizs-

gâlta. Ez a hatâs szerinte részben ugyan fennâll, de nem egyforma mértékben. Mi'g a verbunkos zenét végsô elemzésben a
"kolomajka" nevû rutén tânczenére vezeti vissza, megâllapi'tja
azt is, hogy az ûj magyar dallamok a szlovâk és rutén népzenét egyarânt nagyon is befolyâsoltâk, amit az elsô ôsszeom-

lâs elôtti egyiittes katonâskodâsnak, a felvidékiek alfbldi mezôgazdasâgi munkâjânak, valamint a magyar, tôt és rutén
falvak Iakôi lelki rokonsâgânak tulajdom't. De hatârozottan
megâllapi'tja azt is, ami a nemzetiségi elnyomâst szajkôzôknak aligha tetszett és tetszik, hogy "csupdn egy tényezô nem
szerepelhetett a terjesztésben: az erôszakos feliilrôl jovô magyarositds."

A magyarorszâgi românok népzenéjének befolyâsârôl a
magyar parasztzenére beszélni alig lehet. De lehet a székely
pentaton dallamok hatâsârôl a românra, mert pl. a Mezôség

teruletén a românok is ezeket a régi melôdiâkat éneklik. Hogy

az âtvétel a românok részérôl tortént, és nem megfordi'tva,
azt igazolja, hogy a pentaton dallamok az egész magyar nyelvteriiletre jellemzôk, ami a român nyelvteruletrôl nem mond-

hatô. Szilâgysâgban és Szatmârban is a 8 szôtagos székely
dallamok élnek a românok kôzôtt, mig Mârmarosban a kimutathatô magyar hatâs rutén kôzveti'téssel magyarâzhatô. Viszont az ûj magyar dallamok nem hatottak a român népzenére, ami pedig a tânczenét illeti, ismét a mezôségi mutât rokonsâgot a székely tânczenével.

Délszlâv népzenét Bartok maga nem gyûjtôtt, s l'gy vizsgâlatainâl csak mâsoknak nyomtatâsban megjelent gyûjteményeire tâmaszkodhatott. Ezek kôziil csupân dr. Zsganec Vinkô
volt katolikus pap, majd zombori ûgyvéd murakôzi gyûjteményében talâlt igen jelentôs magyar hatâst. Bartok szerint

a Zsganec-féle gyujtemény anyagânak 66 szâzaléka magyarbôl
valô âtvétel.

Bartok tanulmânya végén kutatâsainak rânk orvendetes

végeredményét a kôvetkezôkben foglalta ôssze: "A magyar

faîu régi és ûj dallamanyaga magyar kultûrkincs, amit nem

jelenlegi szomszédainktôl vettunk kblcsbn, hanem amibôl mi
adtunk nekik."

Ugy hiszem, sikeriilt hallgatôsâgomat meggyôzni arrôl,
hogy Bartok népzenetudomânyi munkâssâgâban hû maradt
fiatalon és férfikora derekân kifejtett két eszméjéhez. A ma
gyar népdal-anyagnak az âltala kialaki'tott ôsszehasonh'tô népzenetudomâny vilâgânâl valô kiértékelésével, amely reânk igen
kedvezô, valôban nemzetét és hazâjât szolgâlta, a kômyezô és
tâvolabbi népek népzenéjének kutatâsâval pedig a népek testvériségéhez vezetô egyik lehetséges utat mutatta meg.
☆ ☆ ☆

Ûgy gondolom, hogy a forradalmârok vagy ûj utakon jârôk nem sziiletnek, hanem lesznek. A kôltészetben Ady, a
festészetben Picasso, a zenében Beethoven jô bizonyitékok
erre. A ma zenei forradalmârnak szâmitô Bartôkkal is igy
vagyunk. Kiképzése sorân a Zeneakadémiân nem is hallhatott
forradalmi elveket, hiszen attôl a Kbssler Jânostôl tanult ze-

neszerzést, aki Brahmsnak volt a barâtja, s akinek szemében
Strauss Richard szerzeményei az eh'télésre méltô modem zenei
irânyzatnak voltak mâr a képviselôi. Tehât semmi csodâlni
valô nincs azon, hogy Bartok elsô mûveiben még nem talâlkozunk a zenei forradalmârt elôlegezô jegyekkel. Valôjâban
Liszt Ferenc kovetôje elsô mûveiben, de nem a magyar rapszôdiâkat komponâlô Liszté, hanem a kései, merész harmôniai
ûjitâsokat alkalmazô zenekôltôé. Noha Liszttôl rôvidesen el-

szakadt, a magyar komponista jelentôségét a zenemûvészet
fejlôdésében fontosabbnak itéite Wagner és Strauss munkâssâgânâl is. Elszakadâsât elsô mintaképétôl éppen Strauss
Richard mûveivel valô megismerkedése inditotta el. Ebben
rebelJiôt is lâthatunk tanâra, Kôssler ellen, aki Straussnak

sokszor bizarr és groteszk kifejezési môdjât nem szivlelte.
Bartôk viszont kezdetben csodâlta a német komponista invenciôjânak gazdagsâgât, szînes zenekari apparâtusât, dinamikus
ritmusérzékét, kôltôi lelkûletét és azt a bâtorsâgot, hogy a
klasszikus és romantikus zenében tiltottnak szâmitô hangeszkôzôk alkalmazâsâval a korabeli zene formalizmusât szét-

tôrte. De Bartôk Strauss-csodâlata sem tartott sokâig. Mikor

"Elektra" c. operâjât 1910-ben megismerte, nyiltan megtagadta
a germân mestert, s azt irta rôla, hogy "Salome utân Elektra:

csalôdâs..." Az egész mûvet âtlagos Straussnak érezte, mârpedig ennél sokkal tôbbet vârt az ember tôle, azt "aminek
megirâsâhoz magasabb inspirâcio kell." Az elszakadâs vârhatô
is volt, mert azt Debussy zenéjével valô megismerkedése elôkészitette mâr. Érdekes, hogy Bartok, aki 1905-ben jârt elôszôr Pârisban, még azt irta onnan haza, hogy a francia, de az
olasz és szlâv zene is "kismiska" ahhoz a muzsikâhoz, amit

Bach, Beethoven, Schubert és Wagner irt. Észre sem vette a
forrongâst, amit Debussy zenéje a francia muzsikus kôrokben
okozott. Ismét Kodâly Zoltân volt az, aki Bartôk figyelmét az
ûj francia zenére irânyltotta. 0 ui. 1907-ben Pârisbôl Debussy
kottâkat is hozott magâval, és Bartôkot ezek tanulmânyozâsâra buzdîtotta. Mi volt az, ami ebbôl a

zenébôl Bartôkot

leginkâbb megkapta? Elôszôr talân az a felismerés, hogy
Debussy nem kôzvetlen elôdeibôl induit ki, sokkal régibb komponistâkhoz és hangsorokhoz nyûlt vissza, Bartôk csodâlatâra
a pentatônikushoz is, melyrôl mâr észrevette, hogy a magyar

népi zenére oly jellemzô. E felismerés kôvetkezményeként ô
maga szintén a tâvolabbi mûlt felé fordult, s egészen Bach,
sot elôdei és a régi hangnemek tanulmânyozâsâig eljutott. A
francia mûvész dallamvezetése ugyancsak megkapta Bartôkot,
mert az keriilte Wagner kromatikâjât, s ezért, valamint a hasznâlt régi hangsorok miatt melôdiâit az olasz és német dallamokhoz szokott fiilek kûlônôseknek talâltâk, Bartôknak ez

viszont épp lij utak és lehetôségek felismerését jelentette.
Debussy stilusa, melyet a festészetbôl kôlcsônzôtt kifejezéssel zenei Impresszionizmusnak hivunk, hangulatok és érzések
festésébôl âllott, amit ragyogô, de ritka hangszineknek kicsiny,

fiiggetlen egységekben valô alkalmazâsâval ért el. Bartôkra
ez is az ùjdonsâg erejével hatott. Debussy harmôniâinak diszszonâns jellegében pedig a maga tôrekvéseinek igazolâsât lâtta,
hiszen — ha mas vonatkozâsban is — maga vallotta meg egy

levelében, hogy szereti a disszonânsokat. Ezt egyébként mâr
Debussy megismerése elôtt igazolta "Rapszôdia" c. mûvével.
Végul Debussy operâjânak a megismerése bâtoritotta arra,
hogy egyetlen operâjâban megkisértse a magyar recitativô
kialakitâsât.

Az ùjra tôrekvô s fôként a német muzsika lenyiigôzô
hatâsa alôl szabadulni akarô Bartôkra még két jelentôs kor-

târsa volt kimutathatô hatâssal. Az elsô Sztravinszkij. Az amerikai muzikolôgusok szerint az orosz zeneszerzô "Tavaszûnnep"-e (Le sacre du Printemps) nélkiil a "Csodàlatos Manda

rin" partitûrâja, melyrôl Bartok életrajzi'rôja, Stevens azt
mondja, hogy zenekditônk legmeglepôbb muzsikâjânak egy
részét tartalmazza, nem lenne olyan, mint amilyen, bâr nem
szabad elhallgatni Szabolcs Bence âllitâsât sem, hogy Bartok
csak valôszinûleg ismerte tâncjâtéka komponâlâsa idején az
orosz szerzô emiitett munkâjât. De egészen bizonyosan ismer
te mâs korâbbi mûveit. Ezek az orosz zenei folklôr-anyagra
tâmaszkodtak s fgy buzditôan hatottak Bartôkra a magyar
folklôr felhasznâlâsâban éppûgy, mint hatott reâ Sztravinszkij
ritmusânak bonyoJultsâga és harmôniâinak nyersesége is. De
amikor Sztravinszkij elsô alkotô periodusânak forradalmi stilusât feladva a neoklasszicizmusba meriilt el, Bartok tôle épp
ûgy elfordult, mint korâbban Strausstôl. Meg kell itt mondanom még azt is, hogy az ûn. bitonalitâs (vagyis valamely
zenemûben a hangnem egységének az a megbontâsa, mikor a
violinkulcs hangneme kûlônbôzik a basszusétôl) nem Sztravinszkij-hatâs, mert Bartok ezt mâr az orosz muzsikus elôtt
1908-ban alkalmazta egyik zongoradarabjâban.
Végiil abécsi Schônberg az, akinek 1914-ig frt mûvei kimu-

tathatôan ôsztônzôk voltak Bartôkra. Ô maga is elismerte,
hogy egy idôben szintén kôzeledett a tizenkétfokû zene egyik
fajtâjâhoz, de hangsûlyozta azt is, hogy e korszakâbôl valô
mûvei szintén hatârozott tonâlis alapra, vagyis valamilyen
skâlâra épliltek. Bartok elfordulâsât Schônbergtôl épp az
okozta, hogy nem tudta helyeselni annak a tonalitâstôl egé
szen elszakadô tizenkét fokû rendszerét, a dodekafôniât, mert

minden zenének az alapja, a népi zene sem ismeri a hangnem-nélkiiliséget. A népi zene volt tehât az, amely Bartôkot

a szélsôséges ûjitâsoktôl visszatartotta. ô maga mondta: "A
népzene ôvott meg benniinket a céltalan tévelygésektôl." Ezért
a népi muzsika hatâsât Bartôkra épp oly fontosnak kell tartanunk, mint a szâzadfordulô és az azt kôvetô par évtized
mûltat rombolô zeneszerzôinek befolyâsât.
Bartôk a népzenének a korszerû mûzenére gyakorolt hatâ
sât tudomânyosan is vizsgâlta, s azt hârom fokozatûnak ta-

lâlta. E fokozatokon ô maga is âtment. Elsô fokon a kompo-

nista vâltozatlanul vagy némileg variâlva veszi ât a dallamot.
Ezen a fokon a zeneszerzô hozzâjârulâsa a népi dallamoldioz
komponâlt kisérlet alakjâban jelentkezik. Persze ilyenkor nem

a cigânybandâk és naturalista zongorâzôk primiti'v kisérletére
gondolunk. Bartok maga a kiséretet a dallamok "sajâtos karakteréhez" igyekezett alkalmazni. Vagyis pentatônikus harmoniâkat hasznâlt, ha a dallam is ebben a hangnemben volt.
"Talân furcsân hangzik — mondta — de minél egyszerûbb a

melodia, annal szokatlanabb lehet a kisérô harmôniâja." De a
pentatôn skâlâban a harmôniai lehetôségek igen korlâtoltak,
azért kellett Bartôknak egyes disszonâns hangkozôket konszonânsoknak venni s azokat ilyenként alkalmazni. Bartôknak a

disszonanciâja tehât nem magânak a disszonanciânak a kedvéért van. hanem az az ôtfokû skâla kôvetkezménye. — A
tovâbbi fokozatokban a zeneszerzô mâr maga alkot parasztdallam-utânzatokat, a legmagasabb fokon pedig oly mértékben teszi mâr magâévâ a paraszt zenei nyelvét, mint amilyen
tôkéletes mértékben rendelkezik a kôltô a maga anyanyelvével.
E harmadik fokra Bartôknâl a legjobb példa "Tâncszvit"-je,
vagy rôvid zongoradarabja, az "Este a székelyeknél", melyet
Székelyfôldôn mâr mint népdalt énekelnek.
Végig kisértiik rôviden Bartok ûtjât, a hatâsokat, melyek
élete utolsô lehiggadt alkotâsainak kialakulâsâig vezették.
Egyes fômûveinek elemzésétôl el kell ugyan tekintenûnk, de
azokra a kûlônbôzô felfogâsokra, amelyekkel zeneszerzôi tevékenységének kiértékelésénél talâlkozunk, pâr szôval mégis
râ kell mutatnunk. Honegger, Bartok zeneszerzô kortârsa azt

irta rôla, hogy "igazi képviselôje korunk zenei forradalmânak", mint Sztravinszkij és Schônberg is. "Kevésbé kôzvetlen

hatâsû, mint Sztravinszkij, nem annyira dogmatikus, mint
Schônberg, de a hârom kôziil talân a legbensôségesebb muzsikus." Egy Bartôknâl fiatalabb amerikai komponista és zenekritikus, William Flanagan ûgy lâtta, hogy a fiatal Bartôk
minden irânt, ami a zene terén a hûszas években tôrtént,
fogékonyabb volt minden mâs nagy kortârsânâl fejlôdésiiknek

ugyanabban a szakaszâban. És râmutatott Bartôk késôbbi mûveinek igen személyes, erôteljes és brilliâns eklektizmusâra
is. Bartôk életrajzirôja, Stevens pedig zenekôltônk munkâssâgânak egyik fôjelentôségét abban lâtta, hogy a magyar pa-

rasztzene sajâtos természetét észrevette, a népi zene dallamainak és ritmikâjânak jellemzôit megâllapitotta, a melôdiâkat
és az azokbôl szârmaztatott harmôniâkat a mûzene technikâ-

jâval vegyitette. Kiilfoldi zenetorténész erôsfti meg tehât azt,
hogy Bartok ifjûkori fogadalmât mint zenekôltô is bevâltotta.

Ôhazai felfogâs szerint ugyan még sok részletkutatâsra van
sziikség a Bartôkot ért hatâsok tisztâzâsâra, a magam részérôl mégis merem âllitani, hogy Bartok nem volt egyszerû

kisérietezô, aki korânak zenei âramlatait sorra kiprôbâlta,
inkâbb oly nagy rendezônek lâtom, aki a korszerû tôrekvéseket egybe tudta fogni, olvasztani s fgy kiïlônôsen kései le-

higgadt mûveiben azoknak valôban meggyôzô szintézisét nyùjtotta anélkûl, hogy a maga egyéniségét megtagadta volna.

Hogy emberi szempontbôl is mily jelentôsnek lâtjâk Bartok
zenei életmûvét, arra idézem a belga Bartôk-kutatô, Denijs
Dille nyilatkozatât: "Bartok zenéje a huszadik szâzad nagy tôrekvéseit, humanizmusât a legnemesebb és legmagasabb szin-

ten foglalta ôssze. Életmûve ember és ember kôzôtt, nép és
nép kôzdtt, vilâgrész és vilâgrész kôzdtt a legmélyebb és legtermészetesebb kapcsolatokat teremtette meg." Tehât nem én,
hanem megint csak egy nem-magyar âllapitja meg, hogy
Bartok érett férfikorâban kifejezett eszméjét is megvalositotta
muzsikâjâval.

Csak egész roviden még azzai a hatâssal klvânok foglalkozni, melyet Bartok zenéje korâra és korunkra gyakorolt.
Minden kertelés nélkiil be kell ismemi, hogy Bartôk muzsikâjât szâzadimk elsô évtizedeiben a kôzônség nagyobb fele barâtsâgtalanul fogadta, a kritika véleménye pedig ellentmondô
volt. Ez a magatartâs ugyan évrôl-évre enyhlilt, de 1911-ben
irt egyetlen operâja mégis csak 1918-ban keriilt szinre, "Cso-

dâlatos Mandarin" c. tâncjâtékât pedig csak a mâsodik vilâghâborû utân mutattâk be hazâjâban s még 1939-ben is akadt
magyar folyôirat, mely Bartôkot destruktîv léleknek nevezte,
"ki a legzseniâlisabb muzsikân keresztiil is ezt a destruktîv
leiket érezteti és viszi diadalra." Bartôk halâla ôta azonban

mâr egy nemzedékvâltâs tôrtént, a régi bîrâlôk jô része kidtilt,
s a mai zeneélvezôk mâr mâs szemmel nézik a modem zenei

tôrekvéseket és Bartôk muzsikâjât is, melyrôl pedig még
Kodâly is azt îrta valamikor, hogy vannak alkotâsai, "melyek-

nek jâratlan és jârhatatlan utait csak a beavatottak tudjâk
kôvetni, azok sem fâradsâg nélkûl." Ma viszont akadnak zenekritikusok, akik Bartokot mâr maradinak tartjâk s egyes darabjainak modemségén csak mosolyogni tudnak. A koncerte-

ket lâtogatô kôzonségnek nagyobb része azonban megértést
mutât a magyar komponistâval szemben és mûveit szîvesen
is hallgatja. Persze mindig lesznek komoly zenebarâtok, akik
Bartokot soha nem fogjâk érteni. Ez azonban nem bûn, nem
rostellni valô, és nem is a zenei mûveltség hiânyât jelenti,
hiszen valamikor még maga Bartok sem tudta megérteni romantikus elsô mintaképének, Liszt Ferencnek a zongora szo-

nâtâjât, vagy jôval késôbb fiatalabb kor- és kartârsânak,
Anton Webern német zeneszerzônek hangversenyén hallott

egyik mûvét, amit szégyenkezés nélkûl be is vallott. Akik
pedig minden nehézség és akadâly ellenére mâr eljutottak
Bartok megértéséhez, és ezen felûl még magyarok is, akik
muzsikâjânak taktusaibôl kiérzik az egyszer vig, mâsszor bûs
magyar élet és szellem luktetését, azok bizonyâra egyûtt mondjâk zenéjérôl a koltôvel, Juhâsz Gyulâval, hogy:
Erdély erdôi zûgnak,
Eziist és arany erdôk.
Borongô harna felhôk,
Hârfâi Nemerének,
— Sîrâmos dajkaének —
A dalaiban.

Tiszai tâjak sirnak,
Panasza jegenyéknek,
Halottas ôszi rétek,

Zûgô fekete nyârfdk,
Magdnyosak és drvdk
A muzsikddban.

És fôlérez és foîzeng
Az dhitatos, ôs, szent,

Az dzsiai mély, nagy,

Szilajbûs, boldog, mêla,
A pogdny és biiszke lélek,
A régi, régi éden
A zenédben!

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond

Kiihrner Béla dr. értékes elôadâsâért, majd vitéz Koszorus
Ferenc szkv. vezérkari ezredest, az Arpâd Akadémia torténettudomânyi osztâlynak rendes tagjât kéri fel a trianoni béke-

paranccsal kapcsolatos elôadâsânak, akadémiai székfoglalojânak megtartâsâra.

Vitéz Koszorus Ferenc:
TRIANONI GONDOLATOK

Az 1919—20. évi Pâris-komyéki "békeszerzôdésekre" Foch,
Franciaorszàg marsalja azt mondta, hogy ezek nem békeszer-

zôdések, hanem 20 évre kotôtt fegyeversziineti okmânyok.
Asquith, Anglia volt miniszterelnôke pedig azt mondta, hogy
Trianont nem âllamférfiak csinâltâk. Hogy milyen tbkéletes
volt mindkét vélemény, megmutattâk a kovetkezmények. Ezek
a "szerzôdések" segitették hatalomra Hitlert, ezek lobbantottâk lângra a II. vilâghâborût pontosan hûsz év mûlva, ezek

boritottâk fel az eurôpai egyensûlyt, hogy Ausztria s Magyarorszâg romjain ât ûtat nyissanak elôbb Hitlemek, majd a

Szovjetnek Kôzép-Eurôpâba. És most mâr ezen az ùton, a
tôrténelmi hullâmvonal mélypontjânak eléréséig, lesz-e megâllâs?

Lloyd George, amint memoirjaibôl is lâthatô, tudta, hogy
a tradicionâlis angol politika szerint Kôzép-Eurôpâban nélkiilôzhetetlen egy kiegyensûlyozô, nem germân és nem szlâv
nagyhatalom, ami a kôzépkorban Magyarorszâg, majd annak
Nyugat védelmében tortént kivérzése utân az Osztrâk—Magyar

Monarchia volt. Igy a valôdi orosz hâborûs célkitûzésnek —
ami valôjâban csak 1915 tavaszân deriilt ki — 1918. febr. 6 ig
ellentâllt és kormânya nevében kijelentette, hogy nincs szândékukban az Osztrâk—Magyar Monarchia felosztâsa. 3 hét
mûlva azonban kiilugyminisztere, Balfour azt jelentette ki a
kormâny nevében, hogy ha a kis népek felszabaditâsa megkivânja, mégis felosztjâk az Osztrâk—Magyar Monarchiât. Mik

lehettek azok a hatalmas erôk, amelyek az angol kormâny

tradicionâlis politikâjât 3 hét alatt szembe tudtâk fordîtani
ômnagâval?
Egy âllamférfi sem akadt

Mindenekelôtt — amint Asquith megâllapitotta — ezek
kôzt a politikusok kôzt egy âllamférfi sem akadt; a magas vezetôk nagy része a tudatlansâgig tâjékozatlan volt; amit a két
orosz pânszlâv megbizott, Masaryk és Benes, mesterien ki is

hasznâlt a pânszlâv célok (orosz befolyâs Kôzép-Eurôpâban)
érdekében; a valôdi orosz imperialista pânszlâv célok ugyes
leplezése a "kis népek felszabadi'tâsa" cimû slogan-nal igen
jô uriigynek bizonyult arra is, hogy az angol, francia,
olasz ultraliberalis bal oldalt és a szabadkômûvességet egy
csatasorba âllitsa Lloyd George ellen; ugyanezt szolgâlta a
Scotus Viator (Seton Wathson) és a lord Northcliff vezette
sajtôpropaganda hadjârat, a németektôl valô hisztérikus fé-

lelem, az arcâtlanul hazug propaganda és a korrupciô. Henri
Pozzi szerint csupân a békekonferencia alatt 11 milliôt kôltôt-

tek a pârisi lapok lefizetésére. A nagyok âltal is megbizhatat-

lannak ismert România pedig Erdélyért a român olajszerzôdésekkel fizetett, s még a fôrangû olâh hôlgyek segitségét is
igénybe vette. Meg is kapta Erdélyt. Egyesek Nyugaton talân
azt se tudtâk, hogy hol van az az Erdély.
A kôzépeurôpai iigyek legfôbb irânyitâsât — a rovidlâtô,

de fanatikus baloldali Scotus Viator segitségével — rôvidesen
Masaryk és Benes vette ât. E két cseh bagman a hâborù folyamân ugyanis Scotus Viator segitségével olyan hatalmas befolyâsra tettek szert Londonban és Pârisban, hogy a nyugati
szôvetségesek "hadviselô félnek" ismerték el ôket, Ausztria—
Magyarorszâg felosztâsânak ûgyét pedig ôk irânyitottâk, hogy a
trianoni béke-itélet lényege Masarykék tervei szerint a New
Europe c. lap 1918. okt. 17. szâmâban mâr olvashatô Scotus

Viator tollâbôl. Amit Masaryk és Benes fôldrajzi, tôrténelmi,
etnografiai, politikai, gazdasâgi, stb. szempontokbôl Magyar-

orszâgrôl, az ott élô nemzetiségek helyzetérôl és sajât magukrôl âllftottak, — okmânyokkal bizonyithatôan majdnem kivétel nélkûl mind valôtlan. A végén mâr a vilâghâborû megindltâsâért is Magyarorszâgot tették felelôssé, holott (a bécsi ud-

vari levéltâr okmânyai szerint) Magyarorszâg miniszterelnôke,
Tisza Istvân grôf volt az, aki keményen ellenzett minden hâborûhoz vezetô megoldâst. Az olâhok a cseh példân felbuzdulva mâr arrôl is tudtak, hogy Tisza Istvân blette meg a trônbrbkbs-pârt, hogy ezzel a vilâghâborût kirobbantsa.
Hely és idô hijjân nem sorolhatom fel itt Masarykék és
az olâhok valôtlan âllitâsait és râgalmait, valamint az azokat
câfolô bizonyitékokat. Csupân azt jegyzem meg, hogy 1848-tol
Magyarorszâgon nem voltak mâsodosztâlyû âllampolgârok,
mint Csehszlovâkiâban és Nagy-Româniâban az ôslakossâgot
jelentô magyarok. Magyarorszâgon jog és kbtelesség szempontjâbôl minden âllampolgâr egyenlô volt. Nemzetiségeink nagy
része bnként jôtt hozzânk a sokkal jobb viszonyok kbzé, ahol

a Magyar Âllam nem akadâlyozta, de iskolâkkal is segitette,
hogy e nemzetiségek megtarthassâk nyelviiket. — Ha a Magyar
Allam csak az utolsô 150 év alatt ûgy kezelte volna a bevândorlô nemzetiségeket, mint most bârmely demokratikus nyugati âllam, — 191S-ban Magyarorszâgon nem lettek volna nemzetiségi problémâi.

Hogy milyen botrânyosan hazug és korrupt szdlemben folytak le a vilâg sorsât is lejtôre juttatô "béketârgyalâsok".
Henri Pozzi "Les Criminels de Notre Siecle", valamint Hunier

Miller "My Diary" cimû kbnyvében elolvashatôk. De maguk az
alkotô nagyok, Lloyd George, Nitti, Pashich és Poincaree is elismerik memoirjaikban az adatok megtévesztô mivoltât.
Miutân a békekonferencia 1919 mâjusâban feloszlott és
Magyarorszâg még nem irta alâ a trianoni itéletet, Millerand
francia elnôk 1920. mâjus 7-én levelet kiildbtt a magyar békedelegâcibnak, amiben az alâirâst siirgette és azt igérte, hogy
az igazsâgtalansâgokat a helyszinen a Hatârmegâllapité Bizottsâgok fogjâk korrigâlni. Magyarorszâg komolyan vette az elnbk îgéretét és annak hatâsa alatt alâîrta 1920. jûnius 20-ân
a trianoni itéletet. Ennek megtôrténtével a Nagykôvetek Tanâcsa 1920. jûnius 22-én Pârisbôl utasitotta a Hatârmegâllapitô Bizottsâgokat, hogy mindent szigorûan a békeszerzôdések
szbvege szerint kell végrehajtani.
Magyarorszâg teljes erkôlcsi elégtételnek tekintette, hogy
az Egyesult Âllamok kormânya nem Irta alâ a trianoni itéletet.

hanem 192Uben Budapesten kUlôn békét kôtott Magyarorszâggal.
Masaryk és Benes a "kis népek felszabaditâsa" slogan-nal
mind a nyugati nagyhatalmakat, mind a szôbanforgô kis népeket becsaptâk. Ez a mûvelet ugyanis semmit sem volt felszabaditâs, hanem a magyar birodalom jôlétébôl és kultûrâjâbôl
valô erôszakos kiszakitâs utân ûjabb alârendelés, a szomszéd

primitivebb kis népek alâ, amit az elszakitott kis népek elôzetes megkérdezése nélkûl tettek, s ami ellen ezek tiltakoztak
is. Ezért kellett bortonben ûlnie Hlinka és Tuka szlovâk ve-

zéreknek és Radies horvât vezémek a belgrâdi parlamentben
meghalnia. Mindez azonban csak elôfeltétel-teremtés volt a
mûvelet elsôdleges céljâhoz, hogy az Osztrâk—Magyar Monarchia ôsszetôrése révén ûtat nyissanak az oroszok szâmâra

Kôzép-Eurôpâba.

A "népek ônrendelkezési joga" jelszôval most mâr a nyugat-eurôpai nagyhatalmak tévesztették meg Magyarorszâgot
és az âltaluk "felszabaditott" és az ûj mûâllamoknak alârendelt kis népeket. — Ez a gyakorlati életet semmibevevô, naiv,
emléleti elképzelés csak azt eredményezte, hogy amint KôzépEurôpa sok aprô, ultranacionalista népecskéi osszetartô keretét megsemmisitették, ez a teriilet azonnal a nagy ragadozôk
zsâkmânya lett. — De emellett ez az elmélet hogyan fér ossze

korunk fajokat és nemzeteket egalizâlô tôrekvéseivel? És mit
szôlnânak hozzâ a feltalâlô reformâtorok, ha valaki e szépen
hangzô slogan alapjân a 74% néger lakôssâgû District of
Colnmbia kiszakitâsât kovetelné a U.S.A.-bôl, — amint pl. Erdélyt azért szakîtottâk el a nagy hazâtôl s csatoltâk Româniâhoz, mert 54% roman élt Erdélyben?

De a népek ônrendelkezési joga, még ez az elméleti szômyszlilôtt is megtévesztô slogan-né. vâlt Magyarorszâggal szemben
a nagy rendezôk kezében, mert a) az âltaluk megvont ûj hatâr semmit sem etnogrâfiai, teljesen stratégiai jellegû; b) az
âllamalkotô 1000 éves ôslakôssâgnak, a magyarsâgnak egyharmad részét a primitiv szomszéd népeknek rendelte alâ, ahol
azok a sajât hazâjukban mâsodosztâljol âllampolgârokkâ, ûldôzôtt vadakkâ vâltak; c) a magyar békedelegâciô az eltulajdonitâsra szânt teriileteken nemzetkôzileg ellenôrzott népszava-

zâst kért, amit a konferencia indoklâs nélkiil elutasitott, amit

azonban Pashich szerb miniszterelnôk megmagyarâz memoirjâban, mondvân, hogy ha ez a népszavazâs 1919-ben megtorténik, Jugoszlâvia soha sem alakul meg; d) a népek dnrendelkezési jogânak jelszavât Jaltâban a vilâg 2 ura, Roosewelt és
Sztâlin megsemmisitette, amikor a vilâg feletti diktatôrikus
hatalmat megfelezték egymâs kbzt; ez mutatja, hogy arra korâbban sem volt szûkség.
Erkôlcsileg is feleîôsek

A kis hullarablôk hazudozâsai felett még csak eltekinthet
a torténelem. A nyugat-eurôpai nagyhatalmak akkori vezetôi
azonban erkôlcsileg is feleîôsek Trianonért, nemcsak Magyarorszâgért, de a fehér ember keresztény kultûrâjânak lejtôre
juttatâsa miatt is. Feleîôsek annal is inkâbb, mert ôk itt nem

annyira politizâltak, hanem joval inkâbb birâskodtak, itélkeztek. Amint a st. germani békeparancs indoklâsâban maguk

mondjâk, biintetni akartâk a magyar és osztrâk népet is. ïgy
mint Nyugat-Eurôpa ônjelelôlt birâi, a hazug vâdak ellenôrzése, s a vâdlott meghallgatâsa nélkiil, igy feltétleniil és lelkiismeretlenûl, halâlra itélték azt a Magyarorszàgot, mely 1000
éven ât ônzetlenul védte Kelet ellen Nyugat-Eurôpât. Eljârâsuk
erkôlcsi fogyatékossâgât maguk is érezhették, mert hipokrita
szemforgatâsok kôzt olyan jelszavak (pl. népek ônrendelkezési
joga) prôbâltâk elfogadhatôvâ tenni eljârâsukat, amiket a
gyakorlatban ôk maguk vâltoztattak hazugsâggâ.
A megbizhatôsâg megitélésénél nem szabad feledni, hogy
a csâszâr kedvencei, a csehek 1914-ben âtszôktek az ellenséghez, hogy ott a cseh légiôk a cârt is cserben hagyjâk s a
câri aranyakkal megrakodva térjenek haza beleiilni a magyaroktôl lopott birtokokba. A românok 1914—16 kôzt mindkét

hadviselô félnek szôvetségesei voltak; Nyugattôl kaptâk Erdélyt, Bukovinât, Beszarâbiât és Dobrudzsât, mégis elsônek ônként jelentkeztek Hitler szôvetségébe. A cseh hatalmas gyâripar teljes erôvel tâmogatta Hitler hâborûjât, a român olaj
nélkûl pedig Hitler 1941. dec.-ben besziintethette volna a hâboruzâst. A megbizhatatlansàgban vilâgrekordot teremtô két
nâciô rdgalmai alapjân vetkôztették becsuletében parère Ma-

gyarorszâgot és a magyarsâgot Pdrisban, hogy ez alapon marcangolhassâk szét a legtôkéletesebb fôldrajzi, politikai és gazdasâgi egységet. Elvették Magyarorszàg terûletének kétharma-

dât, erôforrâsainak 75—100%-ât. Az âllamalkotô magyarsâg
egyharmadât a szomszéd, primitiv kis népeknek rendelték alâ,

ahol ezek "a mintademokrâciâkban" a sajât ôsi foldjiikon iildôzôtt vadakkâ vâltak. E

halâlosan vérzô csonkot céltuda-

tosan életképtelenné tették, a 3 utôdâllam szôvetséget kôtôtt
ellene és izolâlta minden vonatkozâsban. Ôk békében 540 ezer

fôt tartottak fegyverben, ami 10 év alatt kb. egy 4 milliôs
haderôt jelentett. Magyarorszâgnak csak 35 ezer fôt engedélyeztek csak kônnyû fegyverekkel, repûlôk és pâncélosok nélkiil, 12 évre kôtelezô, zsoldos védrendszer mellett, hogy tartalékot ne gyujtsûnk. Igy is rettegtek tôliink.
Mégis, ha valaki részletesebben foglaikozik Trianonnal,

annak kereteivel, okaival, plane ha valaki nyitott szemmel
benne élt az akkori eseményekben, — mâs eredményre nem
juthat, mint hogy a kiviilrôl ellenûnk feszûlô, sok ôrdôgi aljassâg dacâra is, végsô fokon a belsô gyengeség és àrulâs tette

lehetôvé, hogy a trianoni tragédia megvalôsuljon. Az elsô lejtôrelépés volt, mikor a kirâly gyengécske barétai tanâcsâra

felmentette Tisza Istvân grôfot, a parlamenti nagy tôbbség
vezetôjét, aki egyediil lett volna képes a belsô ârulâs és

Trianon megvalôsulâsânak megakadâlyozâsâra. Egyediili âllamférfi a korban, aki még a porosz vezérkar és Clemenceau elôtt

is tekintély volt. A Tiszât kôvetô gyenge kormânyok nem tudtâk Kârolyi Mihâly és cinkostârsai forradalmât megakadâlyozni, amely forradalom a vesztett hâborû végét tekintve mâr
magâban is hazaârulâs volt. De egyébként Kârolyi a sajât
igen korlâtolt szellemi és jellembeli képességeivel sohasem
jutott volna hatalomra, mint az 6t vezériil vâlasztô, szélsô-

baloldali cinkostârsai. Kâroly kirâly okt. kozepén kiadott pâtense, amiben a nemzetiségeknek ônrendelkezési jogot ad, sokat rontott a helyzeten.
Végképpen a katasztrôfa lejtôjére lépés volt, mikor a ki
râly a forradalmi Nemzeti Tanâcs elnokét, Kârolyi Mihâly
grôfot nevezte ki Magyarorszàg miniszterelnôkévé. ïgy most
mâr Kârolyi mint Magyarorszàg tôrvényes miniszterelnôke

kôvethette el sorozatos merényleteit Magyarorszâg ellen. Nem
fogadta el a nov. 3-ân Pâduâban megkotott fegyversziineti szerzôdést, mely demarkâciôs vonalként Magyarorszâg torténelmi
hatârait jelôlte meg; ehelyett Belgrâdban olyan fegyeversziinetet kdtott, ami mâr a Marcs vonalig leszakitotta Magyaror
szâg déli részeit. Kârolyi leszereltette a Magyarorszâg védelmére bôségesen elég, hazaszâllitott 4 hadosztâlyt. "Nem akarok
katonât lâtni" — ikertestvére a mostani "ne beszéljûnk Trianonr6l"-na\!i —, jelszoval leszereltetett minden katonai alakulatot, amint a frontrôl hazaérkezett. Leintette azokat az onkén-

tes katonai csoportokat, akik sikeresen védték Erdélyt és a
Felvidéket a betolakodô toprongyos olâhok és cseh légiôk el
len. Kârolyi és cinkostârsai mindent megtettek, hogy védképtelenné tegyék Magyarorszâgot és az orszâg nagyobb részét
âtjâtszottâk az ellenség kezére. Mikor aztân lâthatta, hogy a
korlâtoltsâgâban készpénznek vett jelszavak a valôsâgban mit
jelentenek, az ellenség, akit oktôberben még "barâtainak" nevezett, nem âll meg, a sajât tehetetlenségében vergôdve mârciusban âtadta a hatalmat a kommunista Kun Bélânak.

Ontudat és reviziôs gondolât

Az âjulâsbôl magâhoz térô Magyar Nemzet azonban még
ez életképtelenné tett âllapotâban sem adta meg magât. A talpraâlîô magyar ontudat és szellem rôvidesen diadalmaskodott

az elmûlâs felett. A Nemzet szellemi emberei megalakitottâk
a Reviziôs Ligât a magyar ontudat, szellemi élet és élni akarâs
megerôsftésére, a kiilfold tâjékoztatâsâra. Gyôzôtt ez a szel
lem, mert a nemzethûség nem adta fel gyâvân az életlehetôségeinket jelentô sajâtunk visszaszerzéséhez fûzôtt reményt,
hanem a viszonyok âtmeneti mostohasâga miatt a "Szent Akarat" tartalékolâsâval biztositottâk a kedvezôbb jôvô szâmâra
a magyar élni akardst.

Ebbôl a példâbôl meritsetek, emigrdns magyarok! A tônkretett kis Magyarorszâg rôvidesen megâllitotta az inflâciôt, elbocsâjtâsok nélkûl âtvészelte az 1931. évi nagy gazdasâgi vilâgkrizist, Finnorszâgon kfviil egyetlen orszâg, mely ôsszes hdborûs adôssdgait az utolsô centig kifizette. 1937-ben a magyar
pénz mâr szilârdabb volt kiilfôldôn, mint akâr a német, akâr

a francia. Kenyeret adott nemzetiségre valô tekintet nélkûl
minden elszakitott teriiletrôl kiutasîtott magyar âllampolgârnak. A tonkretett kis Magyarorszâg a mûvészet, tudomâny terén 20 év alatt arànylag tôbbet adott az emberiségnek, mint

sak nagyhatalom. Vilâgviszonylatban is az élen jâr a zene terén a 2 magyar komponista, 4 magyar az atomtudôsok kôzt.
Az amerikai egyetemeknek kb. 500 tanârt, emellett sok kitiinô
orvost és mémôkot adott ez a kis nemzet.

Uraim, akik az emigrâciôban politizâlâssal foglalkoztok,
ezekre kell inkâbb hivatkoznotok a romànokkal és csehekkel

szemben, s jôval kevesebbet a "népek ônrendelkezési jogâra".
Ez utôbbi ugyanis, fôként csak a szaporodâsi képességet dokumentâlja, azonban Stoddard professzor toméntelen statisztakai
adattal bizonyîtott megâllapitâsa szerint ellentétes irânyba nô

az illetô nemzet azon képességével, hogy mit tudott az egész
emberiség szâmâra adni.
Ha az egész ellenûnk hangolt Eurôpâban lassan ment is,

alig egy évtized mùlva lord Rothemere angol ûjsàg-fejedelem
mégis a magyar igazsâg mellé âllt. Nem is eredmény nélktil,
mert 1937-ben az angol kuliigyniiniszter felhlvta a Népszôvetség figyelmét a trianoni szerzôdés reviziôjânak szukségességére. Az erkblcs és szellem tehât végiil diadalmaskodott. A be-

teljesiilést azonban megakadâlyozta a II. vilâghâborû.
Nagy veszedelemmé fajult tévedése volt a két vilâghâborû
kôzotti magyar kormânyoknak, hogy câfolatlanul hagytâk azt
a sûlyosan gyalâzkodô propagandât, amivel New Yorkban és
Londonban Kârolyi és Kun Béla kiilfoldre szbkott barâtai
évek hosszû sorân râgalmaztâk Magyarorszâgot a njnagati kbzvélemény elôtt. Ez az ellenvélemény nélkiil hagyott propaganda a II. vilâghâborû alatt odafajult, hogy annak végeztével
Magyarorszâg és a magyarsâg ismét erôsen besârozott becsiilettel âllt a nyugati kôzvélemény elôtt. Mint nâci-barât rablôgyilkost, zsidô-gyilkos szôrnyetegeket gyûlôltek benniinket. Ennek pedig ismét pontosan az ellenkezôje az igaz. A Nyugat âltal magârahagyott Magyarorszâg miniszterelnoke, Teleki Pdl
grôf azért lett ongyilkos, mert nem akart Hitlernek engedve

belépni Hitler hâborûjâba. A Cionista Vilâgszovetség elnokének a nurnbergi perben tett vallomâsa szerint 1944. mârc. 19-ig

az orszâg német megszâllâsâig Magyarorszâg volt a kozép-eurôpai zsidôsâg menhelye, mert Horthy Miklôs, az orszâg kormânyzôja, Hitler tobbi'zbeni kôvetelése dacâra sem engedte
deportâltatni a zsidôsâgot. De valôban, még a német megszâllâs alatt, 1944. jûlius 7-én is megakadâlyozta, hogy Eichman
elszâllitsa a kb. 250 ezer Budapesten e célbol osszegyûjtôtt
zsidôt.

De mindezekrôl a nyugati, kûlônôsen az amerikai kôzvé-

lemény semmit nem tudott. Igy minden becsuletiinktôl megfosztva a II. vilâghâboni végén is halàlra itélték Magyarorszâgot, még a trianoni csonkîtâst is megtoldva egy Pozsonynâl a
cseheknek adott hîdfôvel.

A II. vilâghâboni utân a magyar emigrdciô feîadata lett

volna a fentiekrôl alaposan felvilâgositani a U.S.A. kdzvéleményét. Ez azonban nem tortént meg. A hâborù utân ugyanis
a hangulat annyira elfogultan csehbarât és ellenszenvezô volt
velûnk, hogy a Trianon szàt kimondani se merték az arra hivatottak se, akik emellett fiiggô viszonyban is voltak a szlâv-

barât vendéglâtôkkal szemben. ïgy ha Trianonrôl akkor nem
is beszéltek, ann3dt fôltétlenûl meg kellett volna tenniok, hog>'
a râgalmakkal szemben a szâjâba râgjâk e kôzvéleménynek,
hogy kik vagyunk, 1000 éven ât milyen szolgâlatokat tett Ma
gyarorszâg a Nyugatnak, az emberiségnek, a nyugati kultùrânak. De még ennyi sem tortént. Pedig ha megtbrténik, 1956-ban
talân Eisenhower elnok is megkockâztatta volna a figyelmeztetést a Szovjet szâmâra, hogy az 1955. évi osztrâk âllamszer-

zôdése szerint Ausztria kiiiritése utân 90 napon beliil Magyarorszâgot is koteles kiiiriteni.

Az 1956. évi magyar szabadsâgharc bâmulatba ejtette az

egész vilâgot. Igy most a legelvakultabb cseh barât se tudta
volna megnehezîteni, hogy a szabadsâgharcos emigrànsok âtûtô erôvel felvilàgositsâk a U.S.A. kôzvéleményt leplezetlenûl
mindarrôl, ami 1918 ôta a becsuletiinket, szfviinket, a magyarsâg életlehetôségeit nyomja. Itt volt a nagy alkalom, most be

lehetett volna szâmolni Trianonrôl, az orosz-imperialista pânszlâv tôrekvések elsô nagy diadalârôl, amivel az a gyôzelemsorozat induit, ami hivatva lesz kihûzni a vilâghatalmat elôbb
Anglia, majd a U.S.A. alôl. — Bâr a U.S.A. igen kedvezôen fo-

gadta a szabadsâgharcos emigrâciôt, bôven nyùjtotta a fényes
megélhetési lehetôséget jelentô poziciôkat, stipendiumokat, —
de ez az emigrâciô sem hasznâlta ki a nagy alkalmat, nem beszélt Trianonrôl. Csak stmân, szôr mentén, a kényes kérdéseket keriilve. Pedig ezek adtâk volna a lényegct: az orosz kôtelezô kivonulâs és Trianon. Az emigrâciôban mégis fôként
az az elméleti elgondolâs vâlt gyakorlattâ, hogy a) a budapesti
kommunista kormâny idônként 1—1 erélyes kioktatâst, a
U.S.A. politikai vezetés pedig 1—1 memorandumot kap. b) Magyarorszâg felszabaditâsât es a kôzép-Duna-teruIetének rendezését a kis szomszédok megértô egyûttmûkôdésével munkâljâk. c) Trianonrôl pedig minél kevesebbet, egyesek semmit
sem beszélnek, mert az szerintiik zavamâ a
ûgyet.

felszabadîtâs

Ezt az elgondolâst, tisztelet a kivételnek, a U.S.A.-ban élô

magyar emigrâciôs szervek vezetôinek jôrésze magâévâ tette.
Bar a kommunista kormâny kioktatâsa a nagy helyzeten és
nagy célok megkôzeh'tésén sokat nem vâltoztathat, de azok a

bâtorhangii leckék, amiket a Szabadsâgharcos Szôvetség kiild
idônként Budapestre, mégis igen ûdvôsek. Az utôbbi két pont
(b. és c.) elfogadhatôsâgât azonban csakis az azokhoz alapui
szolgâlô sajât és ellenséges helyzet lelkiismeretes mériegelése
hagyhatja jôvâ.
Hallgatâs Trianonrôl

Nézziik, mit mond a nemvitathatô tapasztalat arrôl, hogy
mit eredményezett az emigrâciô utôbbi 25 évi hallgatâsa Tria
nonrôl? — a) A nagyhatalmak elfogult cseh és szlâv barâtsâga
ma is dominâlô a magyarsâggal szemben. 25 évi hallgatâsunkat belenjmgvâsunknak tekinthetik. — b) Az ellenségeinknek,
a cseheknek és românoknak megjôtt az étvâgya a hallgatâstôl.
Alig mûlt egy évtizede, hogy a legkôzelebbi Eurôpa-rendezéshez a csehek azt javasoltâk, vagy ki kell telepiteni a magyarsâgot Eurôpâbôl, vagy egészen fel kelI osztani Csonka-Magyarorszâgot. A volt român minisztereinôk, Georghiu Dej pedig
halâla elôtt azt mondta az ûjsâgirôknak, hogy Nagy-România
nyugati hatârai a Tiszânâl vannak (szm magyar teriiletek) és
hogy 2—3 generâciô mûlva nem lesz nyugati magyar-kérdés

Erdélyben. — c) Az otthonélô magyarsàgban, bar a kommunista vezetés tiltja a Trianonrôl valô beszédet, ma is vâltozatla-

nul él a "mindent vissza". Az emigràciôban pedig a magyarsâg
lassù kihalâsât jelentené, mert a felnôttek, a vezetôk és politikusok példâjât lâtva, mind kôzonyosebbé vâlik, a fiatalsâg
pedig sziileitôl Trianonrôl mind kevesebbet kap, az iskolâkban
az ellenôrizhetetlen cseh és roman adatokat tanuija.
A trianoni jôvâtételrôl valô hallgatàs a tovâbbiakban a

teljes feledést, a jogi feladâst és az ôrôkre valô lemondâst je
lentené az emigràciôban. — De kinek van joga Magyarorszâg
nevében bârmirôl ôrôkre lemondani? Deâk Ferenc szerint még
a Nemzetnek magânak se. fgy az emigrâciônak még kevésbbé.
Deâk szerint a legjogosabb kôveteléseink is ôrôkre elveszettnek tekinthetôk, ha azokrôl ônként mond le a Nemzet. Ellen-

ben ha a jelen kôriimények lehetetlenné teszik is jogos kôvetelményeink megvaiôsitâsât, az arra alkalmas idôk elkôvet-

keztével biztosan megvalôsithatjuk azokat. — Mennyivel tôbb
életerô és erkôlcsi bâtorsâg, nemzethûség van abban a romdn
politikàban, mely a Szovjet ârnyékâban, a Szovjettôl magâtôl
addig merészelte visszakôvetelni Besszarâbiât (pedig nem volt
1000 éves tulajdona), amig végûl kârpôtlâsul garancia levelet
kapott a Szovjettôl Erdélyre. — Az ellenség vârhatô magatar-

tâsânak helyes elképzelése, intuiciô nélkiil minden vezetés

megbukik, mint Hitleré. îgy, aki hozzânyùl a magyar kiilpolitikâhoz, annak tudni kell, hogy a horvâtok, szlavonok, svâbok,
ukrânok, szlovâkok, talân az erdélyi românok egy része, mint
az I. vilâghâborû utân is, kevés biztatâsra, nemzeti ônâllôsâguk megtartâsa mellett, szivesen visszatérnének az 1000 éves
nagy-hazâba, a Szent Korona orszâgai kôzé, ahol mi testvéri
szeretettel visszavârjuk ôket. De fatâlis tévedés lenne arra szâmitani, hogy a kis mûâllamok vezetôit, a cseheket, românokat,
szerbeket valaha is meg lehet nyemi a jôindulatû egyiittmûkô-

désre, hiszen ôk kipusztitani akamak benniinket. Athidalhatatlan az érdekellentét kôzôttiink, mert ôk a tôlunk lopott birto-

kot féltik, mi pedig hûtlenség és drulâs nélkiil, ônként egy
kapavdgdsnyit sem adhatunk nekik abbôl. — De ki tud a vilâg-

tôrténelembôl olyan esetet, amikor kis népek ônkéntes ôsszedlldsdbôl keletkeztek birodalmak? Kiilônôsen, ha az érdek-

ellentét âthidalhatatlan kozôttûk? Az ilyen birodalmakat mindig a kor torténelmi nagyjainak erôs keze alkotta.
A legfontosabb feladat

A Kôzép-Eurôpâban nélkiilôzhetetlen, kiegyensûlyozô nagyhatalom felâllitâsâhoz nem a veszekedô ellenséges kis népekhez benyûjtott instanciân ât vezet az ùt, hanem a tôrténelemmutatta példâk szerint a nagyok ûtjân, azok akaratàbôl. Ehhez

most a U.S.A. ûtjân meg is van az alkalom és lehetôség, ehhez
azonban az elôfeltételeket elôbb nekiink kell megteremtenunk.
Ez az emigrâciô mindennél sokkal fontosabb feladata, kdtelessége. — Az emigrâciô âltal megteremtendô elôfeltétel alatt azt

kell értenûnk, hogy a legkôzelebbi Eurôpa-rendezéshez, mint
a rendezô nagyok barâtai menjûnk, — ne pedig megtépâzott
és az utolsô 25 év alatt helyreâllitani sem prôbâlt becsûlettel,
ahol a rendezô nagyok a mi halâlos ellenségeink pârtfogôi, —
mert akkor Magyarorszàgot most mâr harmadszor is halâlosan

el fogjâk itélni, — talân véglegesen a cseh javaslat szerint. És
mindezért azok viselnék a teljes felelôsséget, akik a Trianonrôl valô hallgatâsra intéssel megnehezitik az U.S.A. kôzvéle-

mény teljesértékû felvilâgositâsât, a legfontosabb elôfeltétel
megvalôsitâsât, mert mind a mi becsuletiink helyreâllitâsa,
mind a U.S.A. valôdi ellenségeinek felfedése Trianon nélkiil

el sem képzelhetô, hiszen az orosz imperializmus elsô nagy
gyôzelme ott kezdôdik. Tekintve, hogy a felszabaditâst sem a
csehek, sem a românok jôindulata fogja kimunkâlni szâmunkra, hanem a vilâgpolitikai helyzet, a rendezô nyugati nagyhatalmak és a Magyar Nemzet, mind ebbôl, mind az elôzôkben
mondottakbôl vilâgos, hogy a felszabaditâsi és trianoni ugy

kulônvâlasztâsa lehetetlen és szâmunkra éppen olyan kâros,
mint hasznos az ellenségeinknek.
A kiforratlan és lazân szervezett emigrâciôs politizâlâs
azonban itt-ott a fentiek dacâra nem a mindennél fontosabb

és siirgôsebb elôfeltételek megteremtésén fâradozik, hanem a
kis szomszédok jôindulatû egyiittmûkôdését keresve az emlîtett elôfeltételek megteremtése nélkiil, Dunai Konfôderâciôt,
vagy Monarchiât tervez. Ez pedig igy, az ilyen tûlzott "belâtâssal", de minden elôrelâtô biztositâs nélkiil vezetett politika

a teljes végkiârùsitâshoz vezethet és Kârolyi, Jâszi eredményeit is tûiszârnyalhatja.
Az emigrâciô korlâtoltsâgâra jellemzô, de annal elszomori-

tôbb az az ûjsâgcikk, amiben Trianon 50 éves évfordulôjân a
szerzô mâr nyiltan ôvja az olvasot, nehogy "az irrendenta kijelentések és idejétmùlt jelszavak alââssâk a szavahihetôségiinket" és tudatlan cigânyoknak tartsanak benniinket, stb. A

Nemzet jogos fâjdalom-megnyilatkozâsâval, a reviziéval kapcsolatos tônust nem bîrâlom. De azt ûjôlag megjegyzem, hogy
a Trianonrôl valô hallgatâsra-biztatâs jogfeladâsra valô bizta-

tâst jelent, ami e tekintetben egy vonalon, egy irânyba dolgo
zik a kommunistâkkal (nâluk is tilos Trianonrôl beszéini).
És ha a magyar haza 1000 éven ât magyar vérrel védett, elràbolt kétharmadânak visszakôvetelése 50 év alatt a magyar
emigràciôban mâr elavult jelszôvd vdlna, sokkal hitvdnyabbak
lennénk, mint a francidk, zsidôk, lengyelek és a tôrôk megszâllâs alôl szabadulô ôsszes nép! Hiszen ezek nemcsak 50 éven
ât, de sok szâzadokon ât is meg tudtâk ôrizni utôdaikban és
a vilâg kôzvéleményében elvesztett hazâjuk és teriileteik viszszaszerzéséhez fûzôtt kôveteléseik jogossâgât. — Félreértés ne

essék. Mi magyarok nem kivâmmk az emigrâciô hangadôitôl
ultranacionalizmust; de annyi nacionalizmust megkôveteliink,
amennyit az angoloktôl, franciâktôl, oroszoktôl, românoktôl

stb. nem vesz rossznéven a demokratikus nyugati vilâg. — A
"nem akarok katonât lâtni" ikertestvére a "ne beszéljetek
Trianonrôl".

Leszôgezni ki'vânom, hogy mi magyarok, akik az ônfelâldozâsra is készen, ônzetleniil teljesftettiik hazânk irânti kôtelességiinket, a legélesebben tiltakozunk minden olyan emigrâciôs politika ellen, mely fantaszta elképzelések, avagy bârmi
mâs érdektôl befolyâsolva, egy barâzdârôl is lemondana a
tôrténelmi nagy Magyarorszâg teriiletébôl. Tiltakozom Magyarorszdgnak az I. vildghdborûban hôsi haldlt hait 600.000, a II.

vildghdborûban 50.000 hôsi haldlt hait katonafia nevében, akik
azért âldoztâk fel lelkesen ifjû életiiket, hogy a magyar Haza
szent fôldje sértetlen maradjon. Most kinek lenne hozzâ erkôlcsi bâtorsâga ezt a hôsi âldozatot az emigrâciô kényelmében és kisértései kôzt hiâbavalôvâ tenni?

Hogy az emlitett elôfeltételek megteremtése a U.S.A. kôzvélemény alapformâlô felvilâgositâsâval és âllandô tâjékoztatâsâval, a magyarsâg pârtjâra âllîtâsâval nemcsak mérhetetlenul hatâsosabb, de mérhetetleniil kônnyebb is, mint a szom-

szédos kis ellenségeink megnyerése, — azt lehetôvé teszi szâmunkra a vilâgpolitika fejlôdése, s nem kevésbbé a szovjetorosz imperializmus fokozodô mohôsâga.
Anglia még ma se akarja belâtni, hogy 1918-ban a Masaryk
és Seton Watson âltal dôntôen befolyâsolt angol politika nyitott ûtat az orosz imperializmust szolgâlô kommunista pânszlâvizmus azon gyôzelem-sorozatânak, ami Trianonnal, az
Osztrâk—Magyar Monarchia felosztâsâval kezdôdott, Angliânak a vilâghatalom ormârôl valô letaszitâsâval folytatôdott, s
ma mâr a U.S.A. vilâghatalmi poziciôjât is mind veszélyesebben ostromolja. — Ennek a tisztânlâtâsât azonban a U.S.A.
kôzvélemény szâmâra is lehetetlenné teszi fôként a megtévesztésekben gyôkerezô elfogult szlâv-barâtsâg, kevésbé a németek irânti tùizott elfogultsâg. Ez a szlâv-barâtsâg annyira
elfogult, hogy Anglia és a U.S.A. kôzvéleménye a legutôbbi 25
év keserû tapasztalatai utân sem tudja, hogy ki az igazi ellensége és baràtja. Nem tudjâk, hogy az orosz imperialista pânszlâvizmus nem barâtja, hanem versenytârsa és a legveszedelmesebb rejtett ellensége, mely a vilâghatalom korlâtlan birtokolâsâra tôr.

Ezek szerint a U.S.A. kôzvélemény alapformâlô felvilâgositâsât ilyen irânyban is nemcsak a magyar érdekek ktvânjâk a
magyar emigrâciôtôl, hanem a U.S.A. irânti hûségunk is becsiiletbeli kôtelességûnkké teszi, annâl is inkâbb, mert tapasztalatbôl mi magyarok ismerjûk legjobban ezt a jôlâlcâzott ellenséget.
A hideghdborû csatavesztései

Kônnyebb, hâlâsabb és tisztességesebb szâmunkra ez a felvilâgositô munka, mint amit Masaryk és Benes végeztek, mert

mi az igazsâgot igazsâggal bizonyîtjuk, titokban nem a segitségul hivott nagyhatalom érdekei ellen dolgozunk, hanem kimondottan a U.S.A. érdekében. — Annak a bizonyitâsât pedig,
hogy ki a U.S.A. igazi ellensége, nem mi, hanem a Szovjet âl-

tal kezdeményezett hideghàborû csatavesztései végzik. E tekintetben mi csak felhivjuk a figyelmet arra, hogy mi lett a
kôvetkezménye pl., a szuezi engedménynek Âzsia déirôl, az

Indiai Ôceân felôl valô âtkarolâsa a Szovjet szâmâra, a tôrôkorszâgi atombâzisok feladâsa a Szovjet elleni hadâszati tâmadâs leghatâsosabb sûlyvonalânak a feladâsa, a Szovjet kiengedése a Fôldkbzi-tengerre, Eurôpa délrôI valô âtkarolhatôsâga, Magyarorszâg szerzôdésellenes megszâllvatartâsa hadâszati

hi'dfô Nyugat-Eurôpa lerohanâsâra, stb. Ami igen fontos, de
amire az iigyvéd és bankâr stratégâk nem helyeznek kellô
sûlyt. A vilâgpolitika és hadâszatânak sùlypontja Eurôpâban
van, de ha mindeniitt angazsâlni hagyjuk magunkat, mindeniitt
csak gyengék lehetiink, igy mindeniitt megverhetnek bennûnket, mint Hitlert. A Szovjet azért rendezteti mâsokkal az

âzsiai hâborûkat (Korea, Vietnam), hogy az U.S.Â-t e mellékpontokon kivéreztesse (szellemét is) és igy a vilâgpolitika dôn-

tô sûlypontjân, Eurôpâban a Szovjet tehessen fôlényesen erd-

sebb. Ok tudjâk, hogy ha a németekkel megegyezve kézbeveszik Eurôpât, azzal a vilâghatalmat veszik kézbe, — ha a U.S.A.
erélyes kezdeményezése, Kina âzsiai igényeinek elismerésével
fenyegetve meg nem fogja az imperialista orosz kezet.
Ha az orosz-pânszlâv imperializmus 1918. ôta mind sikeresebb elôrejutâsât kôvetve a hideghàborû nem vitathatô ténybeli vereségeinek és azok mind inkâbb beérô kôvetkezményeinek târgyilagos bemutatâsâval sikerill a U.S.A. kôzvéleményét
meggyôzni arrôl, hogy ki az igazi ellensége, egyrészt a U.S.A.-t
ôvtuk meg attôl, hogy rejtett ellenségeit tâmogassa és a dôntésnél kellemetlen meglepetések érjék, mâsrészt Magyarorszâg
érdekeit ôsszhangoltuk a U.S.A. érdekeivel, mert aki az én
ellenségemnek ellensége, az nekem csak barâtom lehet. — Ennek megtôrténte és a kôzôs érdekek tisztâzâsa utân, de csak
azutân indulhat a javaslat a Dunai Konfôderàciô, vagy mâs

hasonlô megszervezésére, az orosz megszâllâs szerzôdések szerinti megszûntetésére és a teljes értékû trianoni jôvâtételre.
Az elôfeltételek ily môdon valô megteremtése elôtt, amig
minden vonalon mindenki elleniink szôvetkezik, mind a kihivô

trianoni kôvetelôzés, mind a konfôderàciô érdekében bârmily
tdrgyalâsba kezdés, veszedelmes és igen kâros kimenetelû le
het. Sohasem lehet a mûsort hâtulrôl a finâléval kezdeni.

A IJ.S.A. kôzvéleményének felvilâgosi'tâsât célzô ezen elafeltételeket

nem lehet

1—2

memorandummal

elintézni.

A

technikai végrehajtâs mikéntjére kitûnô példét mutattak Ma-

sarykék. A hangsûly a kôzvéleményen van, az majd eligazitja
a politikai irânyzatot, ahogy Lloyd George irânyzatât is eligazitottâk. Nem szûnô, esetleg évekig tartô elôadàssorozatokban,

tâjékoztatô fiizetekben és a nagy lapokban 2—3 hetenként megjelenô cikkekben kell ismertetni, hogy kik vagjoink, a rânk
kent râgalmakkal szemben (vérszerzôdés, arany bulla, az emberiségnek példât mutatô szabadsâgharcok), mit szolgâltunk

1000 éven ât Nyugatnak, a nyugati kultùrânak, az emberiségnek, mivel és kik râgalmaztak, Trianon és a Monarchia felosz-

tâsânak igazi célja, mi a pânszlàvizmus, mi a célja; Trianon
megszuletésének mikéntje, az orosz imperializmus vilâghatalmi torekvései, stb. E nagy és mindennél fontosabb munka el-

végzéséhez, arra valô, vâlogatott emberekbôl propaganda kôz-

pontot kell felâllitani, aminek finanszirozâsât 1—2 magyar
milliomos bizonyâra vâllalja.

Hogy a célt egész vilâgosan lâssuk és egy pillanatra se tévesszûk azt szem elôl, amîg az elôfeltételeket meg nem teremtettûk, csak a sajât hasznàlatunkra, — meg kell terveznûnk
azt a kozépem-ôpai kiegyensûlyozô nagyhatalmat is, aminek
keretében a magyarsâg sérelmei mind orvosiâst talâlnak, s
amely torténelmi mûltjâhoz, érdemeihez, erkôlcsi megbîzhatô-

sâgâhoz, nyugati mûveltségéhez méitô és hangadô szerepet
kap. E kozép-eurôpai nagyhatalom magja az erôsre tartott
Magyarorszâg legyen, amihez koriilotte az eddig is barâtnak
bizonyult népek csatlakoznak, — ahol a Nyugat és Kelet kôzdtti ût hadâszati zârôerôdje, a Karpâtok koszorûja egy kézben van.

Megoldhatatlan feladat nincs

E javasiat indoklâsânâl semmi esetre se az tires jelszôba,
a népek ônrendelkezési jogàba kapaszkodjunk, amivel mâr két

l'zben totâlisan becsaptak (mâsodi'zben a hasonlo irânyzatû
Atlanti Charta val) benniinket. Ezt hagyjuk az olâhok és csehek szâmâra, nekik tôbbre nem telik. Nektink ennél sokkal

tôbb és értékesebb érveink vannak, ha az emberiségnek, N5aigatnak és a kultùrânak tett 1000 éves szolgâlatainkra és meg-

bizhatôsâgunkra hivatkozunk. Ezek a teljesitmények (ismétlem) mérhetetlenûl tôbbet jelentenek — Stoddard professzor
"Lâzadâs a civilizâciô ellen" c. megâllapîtâsai szerint is, mint
a szellemi és erkôlcsi teljesitményekkel fordîtott arânyban
lévô szaporodâsi arânyszâmok, — méghozzâ az olâhoknâl és a
cseheknél a megbizhatatlansâgi vilâgrekordokkal terhelve.
A màs irdnyba tôrekvôk kôzt bizonyâra lesz, van, aki azt
mondja, hogy az âltalam ki'vânt elôfeltételek megteremtése le-

hetetlen. Ezeket azzal vigasztalom, hogy a tdrténelem és a
sajât tapasztalalaim szerint is, sem a politikâban, sem a hadvezetésben, a haza érdekében kapott feladatok sohasem megoldhatatlanok, ha mint igaz ûgyet kemény akarattal és némi

hozzâértéssel szolgâljuk. Hivatkozom az 1939. orosz—finn hâborûra, mikor is a 6 milliôs Finnorszâg az akkcr 180 milliôs
Oroszorszâggal szemben megoldotta a lehetetlent. Hivatkozom
Masarykra és Benesre, akik a vilâghatalmat vezetô Anglia politikâjât onmaga ellen forditottâk. Hivatkozom kisebb keretek
kozt, de hasonlôan nehéz helyzetben, a m.kir.l.honv. pâncélos
hadosztâly megoldott feladataira, mikor 1944. jûl. 7-én, Hitlerék ellenére, egyedûl, meghiusi'totta Budapesten a nâci elsô
hatalomâtvételi kisérletet, mikor szept. 13-ân egyediil, hâromszoros tûlerôvel szemben visszafoglalta Aradot, mikor a Maros

vôlgybôl Szeged és Békéscsaba felé elônyomulô Malinovszky
megâlhtâsâra kûldtek egyedûl, s ezt a nehéz pâncélos hadtesttel megerôsitett hadsereget (kb. hûsszoros tûlerô) szeptember
20—21-én megâlh'totta Arad ÉNy. teriiletén 7 napra. — Tehât
a Haza érdekében nincsenek megoldhatatîan feladatok, legfeljebb nem arra valô emberek.

Apponyi Albert grôf mondta: "Erdély az a csatatér, ahol
nemzeti jovônk folôtt a dontô ûtkôzet folyik." — Szabadfoldon élô magyar testvérem, mit tettél ezen utkozet érdekében?

Szégyenszemre megâllapitottad, hogy a feladat megoldhatat
îan? Vagy annyit legalâbb tettél, hogy gyermekeid részletesen,
illetékes congressman ed nagy vonâsokban ismerik a magyar
torténelmet és hogy mi tôrtént Trianonban?
Nincs alkû

Ezzel el is mondtam, amit most Trianonnal kapcsolatban
szukségesnek véltem elmondani. Felfogâsom és szokâsom elle-

nére nyilvânosan is el kellett ezeket most mondanom, mert
Trianon 50 éves fordulô évében, a Trianonrôl valô 25 évi hall-

gatâs utân, a sok jô kdzôtt mégis akadt 1—2 olyan elképzelés
és megnyilatkozâs, ami a kifejtettek szerint végzetesen ârtalmas a magyar jovô szâmâra. — Fel kellett hivnom az emigrâciô figyelmét, hogy a magyar jôvôt a trianoni kârok teljes
jôvdtétete jelenti. Enélkiil csak a lassû, vagy kevébbé lassû
pusztulâs kôvetkezhetik. Tehât e tekintetben nincs alkû! A tel
jes jôvâtétel kovetelésével is sokkal kevesebbet és jogosabbat
kovetelûnk, mint a csehek és românok. — A sajât 50 éves tapasztalatainak alapjân is tudnunk kell, hogy ha egy nemz^t a
szomszédai kdveteléseivel szemben, bdrmily tetszetôs jelszô
hatdsa alatt is, kozmopolitdvd vâlik sajdt életérdekei rovdsdra
is, — el kell vesznie. E tekintetben nekiink legalâbb azt a mértéket kell tartanunk, amit a csehek és olâhok hasznâlnak. Ezt

tartsâk szemelôtt az emigrâciôs magyar politikâval foglalkozôk
is. Mint e politizâlôk legtdbbjénél a felsô vezetésben sokkal
tanultabb, még inkâbb tapasztaltabb és kiprôbâltabb, — a lelkiikre kell kôtndm teljes ônzetlenséggel ismét, hogy a vezetés
erkôlcsi tôrvényei szerint soha sem a feladatot méretezzuk a
végrehajtôk dltal teljesitendôkhôz, hanem mindig forditva. Példâkkal bizonyi'tottam, hogy a haza érdekében nincs megoldhatatlan feladat. E feladat mindig vdltozatlan, csak a végre
hajtôk vdltoznak aszerint, hogy alkalmasak-e e feladat megolddsdra.

A Trianonnal kapcsolatos magyar igazsâgot legbelsôbb
meggyôzôdésem szerint oly tisztân lâtom és érzem ât s ezek
lényegét itt, a kôz érdekében segitô szândékkal, dnzetleniil az

indokokra râmutatva oly félreérthetetlenûl fogalmaztam meg,
hogy e târgyban sem tobbet irni, mondani, sem vitatkozni
nem kîvânok.

A magyar hivatds betôltése

Még a fiatalsâghoz lenne néhâny atyai szavam.
Szabadfôldon élô magyar fiatalsdg! — Most ismét Hozzâtok szôlok, mint 1937-tôl hadbavonulâsomig a budapesti Pâzmâny egyetem tanâri katedrâjârôl, a Ludovika Akadémiân, kiilônbdzô tiszti tanfolyamokon, majd a csatatereken. És Ti most

éppen ûgy meg fogtok érteni, mint annakidején, mert a tovaszâllt évek ellenére erkôlcsi, emberi és nemzeti ideâljaim épp
oly élénken élnek bennem, mint akkor. Fiaîal mivoltunkat
ugyanis nem az évek szâma, hanem a bennûnk élô idealizmus

gazdagsàga szabja meg. Nem a fanatizmusrôl, e sokkal primitivebb érzésrôl beszélek. A tudatos idealizmusrôl beszélek, ami
nélkûl nincs fiatalsâg, nincs onfelâldozâsra is kész, hazafias
kotelességteljesités, nincs âllamalkotô képesség, nincs emelkedett épitô szellem, mindig a jobb és nemesebb keresése. —

Éppen ezért ne engedjétek, hogy a mai korszellem és annak
âlprôfétâi hatâsa alatt elveszitsék a fiatalsâg idealizmusât,
az éveitek kevés szâma ellenére is koravénekké vâijatok. Ne
engedjétek, mert az elôttetek tâvozô, sorsiildozott nemzedék

helyett Nektek kell betôlteni a mindennél fontosabb magyar
hivatâst, a szabad, torténelmi Nagy-Magyarorszâg helyreâllitâsânak elôkészitését. — Ezt pedig fâradt, megfélemiftett, râszedett, csak a sajât érdekekért kapaszkodô, oreg emberek, a
mai korszellem mâris kivénûltnek bizonyult nyomâsa alatt,
nem oldhatnak meg. Az idô pedig nagyon siirget az otthoniak
szenvedése és pusztulâsa miatt.

Âlljatok meg a sajât lâbatokon. Soha se érezzétek magatokat meghatva a mienknél rendesen hitvânyabbtôl csak azért,
mert az idegen (rossz magyar szokâs). A torténelmi fejIodés
tôrvényei szerint dobjâtok lomtârba mindazt, ami a gyakorlat-

ban silânynak, vagy kûlonosen ârtalmasnak bizonyult. Igy
mindenekelôtt a mai korszellemet, mely a materializmust

mindennek elébe helyezte hipokrita erkôlcseivel egyiitt, amivel a két szélsôség nagy ragadozôja azért cserélte ki az évezredeken ât abszolût értékûnek bizonyult erkôlcsi mérôlécet,
hogy most mâr Isten helyett ôk adjanak tôrvényt, s a rabszolgasâgra azt mondhassâk, hogy szabadsâg, a rosszra, hogy jô.
Ez a szellemiség juttatta oda a vilâgot, hogy most mâr
céltudatosan, cinikusan szâmûztek a politikâbôl minden erkôl
csi megfontolâst, mûvészetté és kivételt alig ismerô gyakorlattâ fejlesztették az egymâs hazug, szerzôdésszegések ûtjân
valô becsapâsât, amit modemnek és haladônak nevezett szôla-

mok kiséretében adagolnak sûrû szemforgatâsok kôzt, — amit
azonban csak a sajât érdekiiket sem lâtô naivok vesznek be.

mint Kârolyi Mihâly és cinkostârsai 1918-ban, s még ma is
jônéhânyan kozûliink is. (Lâsd a népek onrendelkezési jogât.)

Igy a korunkban divatos, de csak a naivak megtévesztésére kitalâlt vonzô szôlamok (pl. nagy egységek kialakitâsa, de
csak a mi rovâsunkra a valôsâgban) helyett, forrô magyar sziv-

vel s a nemzetkozi âtlagnâl jôval intelligensebb magyar ésszel
ezeket egyensûlyban tartva, a krisztusi erkôlcsôk alapjân mérve, onzetlenûl szolgâljâtok a nagy csalâdot, a magyarsâgot. —
Szint, tehetséget, karaktert, érzéseitek emelkedett nemességét,
akaraterôt, vitézséget, lovagiasan âldozatos szeretetet, nemzeti

ôntudatot és hûséget, mind a magyar orôkségbôl, a sok kôvetendôt tartalmazô, hosszû magyar torténelem fénypontjaibôl
gazdag és sokak âltal irigyelt tradiciôinkbôl, népszokâsainkbôl
meritsétek, mert ennél gazdagabbat, jobbat, szebbet és igazabbat sehol nem kaptok.

Igy a jô Istenen klvûl elsô sorban ônmagatokban és
mindenekelôtt jellembeli tulajdonsâgai alapjân vâlasztott ma
gyar vezetôitekben bizva meg fogjâtok valôsitani minden igaz
magyar jogos âlmât, a régi fiiggetlen, boldog Magyarorszâgot.
☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnok koszonetet mond
vitéz Koszorus Ferenc értékes elôadâsâért, majd Homonnay
Ottô (Toronto, Ont., Kanada) mérnôkôt, a Magyar Turul Szôvetség einôkét kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

Homonnay Otto:
ÛJ EMIGRÂNS POLITIKAT!

Az elôadô a magyar emigrâciô 25 évének munkâssâgât

birâlja, eredményeit kutatja. Az utôbbiakat keveseknek talâlja,
bar elismeri, hogy az is eredmény, ha 25 év utân még mindig
akadnak magyarok, akik érdekiôdnek a magyar sorsproblémâk
irânt. A hibâkrôl senki sem beszél. Ez érthetô, mert az amatôr

csak eredményeivel dicsekszik. A professzionista elsôsorban
hibâit keresi, amelyeket ki kell kuszôbôlnie. Emigrâciônk

amatôr-jellegét jellemzi az az ôrôm is, amelyet akkor érez, ha
torténetesen irnak rôlunk az amerikai, vagy kanadai lapok.
Példâkkal mutâtja ki, hogy ez nem mindig elônyos, de semmiesetre sem érdem.

A most zârulô negyedszâzad folyamân elsôsorban egymâst
igyekeztunk meggyôzni tragédiânkrôl. Arrôl elfeledkeztûnk,
hogy amikor lefegyvereztek bennûnket, amikor a kdriilmények
nyugatra kényszeritettek benniinket, azt fogadtuk, hogy a har-

cot fegyver nélkûl is tovâbb folytatjuk a nyugaton. Legfôbb
ideje, hogy râdôbbenjiink, ezt a harcot legfeljebb egymâs kôzt,
de nem kifelé folytattuk. Egymâst meggyôztiik arrôl, amit
ugyis tudtuk, de amerikai és kanadai kômyezetiink tâjékoztatâsât elmulasztottuk. Ezért siirgôsen meg kell vâltoztatni
politikânkat. Azok, akik a Magyar TuruI Szôvetséget megalapftottâk, évekkel ezelôtt megkezdték ezirânyû tevékenységiiket.
Râjôttek, hogy elôszôr is angolul kell megszôlalnunk.
A trianoni békeparancs évfordulôjâra ennek megfelelôen
ujra kiadtâk a Légrâdy-Testvérek kiadâsâban annak idején an
golul is megjelent "Justice for Hungary" cimû mûvet, amelyet
tôbb ezer példânyban megklildtek minden szabad orszâg vezetôinek. Azt, hogy munkâjuk és kôltségiik nem volt hiâbavalô,
legékesszôlôbban a vâlaszlevelek bizonyitjâk. A kiadvâny kétségtelenûl felhivta a vilâg figyelmét Trianon évfordulôjâra.

És hogy mennyire szûkség volt ennek a mûnek ùjabb meg-

jelentetésére, vilâgosan mutatja az az egyszerû tény, hogy a
Légrâdy-Testvérek kiadâsâban angol, német és francia nyelven
50 éwel ezelôtt megjelent mûbôl Észak-Amerika terûletén
mindôssze hârom példânyt sikeriilt talâlni.
Nem hallgathatja el, hogy a mû ûj kiadâsâval kapcsolatban tôbb kifogâs meriilt fel. Akadtak, akik idôszerûtlennek
minôsitették, mert Tisza Istvân grôf, Bethlen Istvân grôf és
vitéz Nagybânyai Horthy Miklôs tevékenységével is foglalkozik. Meg kell âllapftani, hogy ezeket a neveket nem lehet kitôrôlni a magyar tôrténetbôl.

A Hungarian Turul Society azonban nem âllt meg a
'Justice for Hungary" kiadâsânâl. tJgy érezte, hogy emléket
kell âllitani a magyar katonânak, aki a Donnâl kûzdôtt. Ezért
12 vasfuggônymôgôtti nemzet emigrâciôjânak ôsszefogâsâval

antibolsevista kiâllitâst rendezett, amely az északamerikai kontinensen elôszor mutatta be a Lenin-centennârium kapcsân az

imnepelt Lenin "humanizmusât" a maga leplezetlenségében.

Ôrommel emliti meg, hogy ebben a munkâban a Szôvetséget
mâr a Himgaria Szabadsâgharcos Mozgalom is tâmogatta. Az
1970. november 2-ân megnyîlt torontôi antibolsevista kiâllitâs
mondanivalôjât megértette az angolszâsz vilâg és megértette
azt az âldozatot is, amelyet a magyar katona hozott az emberiség szabadsâgânak oltârân.
De nemcsak az angolszâsz vilâg megfelelô tâjékoztatâsa
céljâbôl kell angolul megszôlalnunk, hanem sajât gyermekeink
tâjékoztatâsa céljâbôl is. Mert gyermekeink angolul beszélnek.
Ha tehât jô magyarokat akarunk belôliik nevelni, angolul kell
hozzâjuk is szôlnunk. Ezért a Szôvetség "Justice for Hungary"
cîmmel angol folyôiratot indîtott, amelyben a magyarsâgrôl
csak jôt inmk. Nem ônkritikât gyakorolunk mâsok elôtt, ha
nem azt mondjuk el, hogy Fehér Hâz és angolszâsz vilâg csak
azért lehet, mert a Hunyadi Jânosok Nâdorfehérvârnâl feltartôztattâk a tôrôkôt és Mohâcsnâl ugyanennek a hôsi feladat-

nak teljesitése kôzben II. Lajos kirâllyal egyiitt elpusztult a
magyarsâg szine virâga. S ezért nem kôzômbos szâmunkra a
német—orosz szerzôdés és sok mâs nemzetkôzi megâllapodâs.
Mindezt az angoloknak csak angolul mondhatjuk el. Angolnyelvû propaganda kell tehât — éjjel-nappal, sziinet nélkûl,
szakadatlan.

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk koszônetet mond
Homonnay Ottô értékes elôadâsâért, majd a hozzâszôlâsra jelentkezetteket kéri fel észrevételeik megtételére.
HOZZÂSZÔLÂSOK

Nagy Zoltân dr. (Toronto, Ont., Canada), a Kanadai Ma
gyar Szôvetség alelnôke azt hangsûlyozza, hogy vitéz Koszorus
Ferenc elôadô vilâgosan lâtja a magyarsâg problémâinak megoldâsi menetrendjét és azt tervszerû formâban kîvânja az

emigrâciôs magyarsâg elé tâmi. Ez a môdszer a vilâg minden
katonai akadémiâjân szokâsos munkamôdszerekre emlékeztet.
Az elsô lépés a helyzetfelismerés, amelyet minden esetben, de

kulônôsen az emigrâciôban a ïervezesnek kell kôvetnie,
amelyet a tôkéletes pontossâggal kidolgozott szervezés vâlt fel.
A végrehajtds a negyedik fokozat, mig az otôdik és utolsô az
ellenôrzés, amely az elôzô négy fâzis sikerének a fokmérôje.
A tervszerûtlen magyar emigrâciôs munka kôvetkezménye a
mozgalmak, gyûjtések és nem egyszer zavaros célkitûzések tomege, amelyek môgott — kellô ellenôrzés hijân — egyéni kez-

deményezések és érdekek hûzôdnak meg. Az ilyen mozgalmakat a hazai rendszer természetesen kônnyebben tudja szétzulleszteni, mint a tervszeru megmozdulâsokat. Mint érdekességet emliti, hogy a francia katonai akadémia 1948-ban kiadott

kôrirata szerint a franciâk megfigyelték, hogy a két vilâghâboni folyamân Magyarorszâg az utolsô pillanatig hû maradt
szôvetségeseihez. Ugyanakkor a românok mindkét vilâghâborû
folyamân "kellô idôben" az ellenség oldalâra szegôdtek. Ennek a megfigyelésnek az alapjân Franciaorszâg akkor ûgy lâtta, hogy a Kârpâtok kiilsô lejtôjének védelmét a românokra
bizni tobbé nem lehet. Ezt a szerepet Magyarorszâgnak kell
juttatni. Ebbôl vilâgosan kôvetkezik, hogy ùgyiink Eurôpâban
nem veszett el, mert az emh'tett megâllapi'tâs 22 éwel ezelôtt

tôrtént, amikor még ellenségnek szâmitottunk. A magyar kérdést azonban Eurôpâban s âllandôan az érdeklôdés homlokterében kell tartanunk. Nekûnk, itt Amerikâban és Kanadâban,

az a feladatunk, hogy az angolszâsz kôzvéleményt tâjékoztassuk. Ezen a téren azonban nem elég az antibolsevista jelszavak môgé tôrténô elbùjâs. A kôzvéleményt valôban csak a
vitéz Koszorus Ferenc vk. ezredes elôadâsâban vâzolt môdsze-

rességgel lehet a magunk javâra megnyerni. A professzionista
antikommimizmus a nemzetépitésnek csak elenyészôen kis
Rigoni Ernô az elhangzott elôadâsok nyomân igen érdekes
kulisszatitkokat emlîtett meg. A trianoni béketârgyalâsokkai
kapcsolatban hangsûlyozza a szôvetséges hatalmak képviselôinek kétségbeejtô tâjékozatlansâgât. Amikor pl. a lengyelek
Galiciât is kérték maguknak, a francia delegâtus ezt azzal az
indoklâssal ellenezte, hogy Galicia ôsidôktôl Spanyolorszâghoz
tartozott. — A trianoni békediktâtum dokumentumât 'megették az egerek! — Benest, amikor Londonban exil-kormânyt
alakitott, az oroszok fizették. — Amikor 1968-ban a francia

komunistâk âltalânos sztrâjkot szerveztek, Pârist megszâlltâk
a NATO csapatai. Németek is voltak kozôttûk. Ez Francia-

orszâgban visszatetszést szûlt. Ellensûlyozâsként megalakult a
volt szovetségesek frontharcosainak szôvetsége, amelynek elnoke angol, fôtitkâra pedig (a felszôlalô személyében) magyar.

Hogyan tôrténhetett ez? Ûgy, hogy amikor az elsô megbeszélésen az angol delegâtus természetes dologként jelentette ki,
hogy csak azokat hi'vjâk meg, akik a mâsodik vilâghâborûban

elejétôl végig a szovetségesek oldalân harcoltak, a meghivott
roman delegâtus tâvozni akart, mert a roménok hosszû ideig
a szovetségesek ellen harcoltak. Erre a meghi'vottak kdrét kibôvitették azokra is, akik csak a hâborù végén kiizdôttek a
németek ellen. Ezen a cimen bekeriilhettek a românok. Ha vi-

szont a românok ott vannak, akkor mâr a magyarokat sem
lehet kihagyni. Jellemzd opportunizmus, amely ellen hiba lett
volna visszautasi'tâssal tiltakozni. — Brezsnyev és Brandt
ugyanilyen opportunizmusbol fogott kezet a vilâguralom egyûttes megszerzése érdekében. — A belgâk a magyar jôvôt kedvezôen itélik meg. — Az angol propaganda mellett francia propagandâra is szûkség van, bâr Eurôpâban ma mâr szinte mindenki tud angolul.

Vitéz Kaczvinszky Pâl dr. arra mutât râ, hogy a NyugatNémetorszâg és Oroszorszâg kozt megkôtôtt, de még nem ratifikâlt szerzôdés kôvetkeztében megritkul azok sora, akik Eurôpa ùjjârendezését s a békés Eurôpa megteremtése érdekében

a két vilâghâborut befejezô békeszerzôdések igazsâgtalansâgânak kikûszôbolését iparkodnak elérni. Ezért fokozott figyelemmel kell kisémunk a német—orosz szerzôdés tovâbbi ki-

hatâsât az eurôpai ùjjârendezési tervekre. A magyarsâgra nézve a német—lengyel szerzôdés megkôtése sem kôzombôs. Mâr-

is kétségtelen, hogy a Brandt-kormânynak a kôzelmûltban
megkôtôtt szerzôdései a status quo ellenzôit meggyôngitették
Ez az eurôpai biztonsâgi konferencia târgyalâsainak eredményét is megvâltoztathatnâ. A konferencia megtartâsât fôleg
Oroszorszâg siirgeti, mert neki a statu quo fenntartâsa elsôrendû érdeke. Valôszmû ennek biztositâsa érdekében az ural-

ma alatt âllô csatlôs âllamok képviselôit is felvonultatnâ,
illetve meghi'vatnâ. A tervezett biztonsâgi konferencia âllitôlagos célja, hogy Eurôpâban nyugalmi helyzetet teremtsen.

Életbevâgôan fontos tehât, hogy azon a Duna-medence megoldatlan kérdései is megtârgyalâsra keriiljenek és a sérelmek
orvoslâst nyerjenek. A Kâdâr-kormâny kikûldottei azonban nem

lehetnek a magyar nép képviselôi. Hiszen a Kâdâr-kormâny
Moszkva leghûségesebb vazallusa. A magyarsâgot ért sérelmek
orvosiâsa érdekében még sohasem mert szôt emelni. Az otthoni
magyarsâg csak tûr, hallgat és szenved. Igazi érzéseinek, vâ-

gyainak csak az emigrâciô adhat hangot. Éppen ezért mindent
el kell kovetnûnk, hogy a szôbanforgô biztonsâgi konferencia
megvalôsulâsa esetén necsak a csatlôs âllamok kikûldottei,

hanem azok emigrdciôinak képviselôi is meghivâst kapjanak.
Ha ez az utôbbi nem vivhatô ki, akkor a nagyhatalmakat kell
felkémûnk arra, hogy a Duna-medence problémâit a konferenciân megtârgyaljâk s a kedvezô dontés elôkészitése céljâbôl
olyan dokumentâciôs anyagot kell azok kikûldôttjeinek rendelkezésére bocsâtani, amely a sikeres érvelést szâmukra feltétleniil alâtâmasztjâk és biztositjâk. Az anyag eldkészitésében
az Amerikai Magyar Szôvetség, a Kûlugyi Bizottsâg, valamint

az Ârpâd Akadémia szakavatott, felkészûlt tagjainak dôntô
szerepet kell juttatni.
Vârdy Bêla dr. hozzâszôlâsâban Homonnay Ottô elôadâsâval foglalkozik. Csak helyeselheti az elôadô felhi'vâsât, hogy ne
egymâst gyôzzûk meg a magyar igazsâgokrôl, hanem angol
nyelven az angol-szâsz kôzvéleményt.
Felvilâgositô munkânknak azonban csak akkor lesz meg
a kivânt eredménye, ha azt ûgy tessziik, hogy arrôl minél kevesebben vegyék észre a propaganda célzatot. Egy tudomânyos
kontosbe ôltôztetett felvilâgositô mû mindég hatâsosabb s azt

forrâsmunkânak is fel lehet hasznâlni mâs tanulmânyok réA maga részérôl mâr tôbbfelé javasolta, hogy a magyar
emigrâciô mindenûtt befogadô orszâga nyelvén végezzen széles-

kôru és értékes felvilâgositô tevékenységet.
Bârmennyire is elismerésre méltô a "Justice for Hungary"
c. mû ûjboli kiadâsa, nevében mâris a propaganda jellegét viseli magân. Bârmely mûnek, vagy folyôiratnak ûgy kell hatni
az olvasôra, hogy a propaganda lâtszata nélkûl gyôzze meg an-

nak kézbevevôjét, olvasôjât arrôl, hogy igazsâgtalansâg tôrtént

s ezen vâltoztatni kell. A mùltban nem vették eléggé észre ennek fontossâgât, pedig a tôrténelem mâr bebizonyitotta a pro-

paganda jellegû, vagy annak lâtszô tevékenység hatâstalansâgât. A mûlt hibâibôl tanulni kell. A helyes propaganda érdekében reâlisabb szinen kell mozogni.

Egyes nemzetiségek hatalmas ôsszegeket âldoznak tudomânyos propagandâra, évkonyvek, tanulmânyok kiadâsâra. Sziikséges volna ezeket tanulmânyozni és a tapasztalatokat magunk
céljaira felhasznâlni.
Gyékényesi Gy. Ldszlô hozzâszôlâsâban a nernzeti emigrâciô viszonylatàt vilâgitja meg a hazai âllami és târsadalmi
rendszerhez és nemzetkôzi kdrnyezethez.

Gyékényesi Gy. Lâszlô:
MEGFONTOLÂSOK ÉS FENNTARTÂSOK

Az eurôpai keresztény civilizâciô azért bontakozott kl globâlis arânyokban, mert céljai elérésében egyrészt kultûrâlis
kîméletet, mâsrészt megtartô és nevelô kényszert alkalmazott
az elkûlôniilésre hajlandô ôskultûrâjû népek osszefogâsâra.
Téritô missziôjâval mindenekelôtt kiformâlta a népek fiai
ban a krisztusi személyiséget. E kultûrât alkotô egyének erkôlcsi, szellemi és anyagi mûveibôl felépitette s intézményesitette a torténelemben megâllô lét- és biztonsâgegységeket, "a
keresztény nemzeteket" s megteremtette azoknak eszményi kozôsségét, "az emberiséget". Ennek a nagyarânyû szellemvilâgnak mûkodése lâtszôlag parânyi, ingatag és torékeny, de valôjâban csodâlatos energiâjû alapokon nyugodott. Az ôrôklét
energiâja, az egyéni lelkiismeret tartotta ugyanis azt a vilâgot,
mely az ôrokséghagyô atyâk sugallô sirjain erkôlcsi kormânyzô-széket âlli'tott (nem jogit s nem hatalmit), hogy mùlhatatlan "ôrok vâros" legyen Rôma, mozdithatatlan szikla, amelyhez minden emberi ingadozâs viszonylithatô. Ezt a torténelem

ben egyedûlâllô, emberi értékeiben pâratlan, két évezredes
nagyszerû mûvet azonban, sajnos, immâr egy évszâzada abszolût rontâs dùlja. Az életmâllasztô aberrâciô kettôs kisérlete

a modem môdszeres materializmus parcs gyakorlata: az individuâlis és kollektiv kapitalizmus egymâst kiegészitô egyiittélése, szimbiôzisa.

Civilizâciônk kettébevâgott vilâgâban megâllîthatatlanul
folyik ez a kettôs kisérlet, amely alapelveiben és gyakorlatâban egyarânt szôges ellentétben van két évezredes kereszténységiinkkel. Babonâk és elôitéletek ci'mén azért dùljâk fel kôzôsen a népi ôskultûrâkat s a rideg târsadalmi kôzony, valamint a brutâlis târsadalmi terror alkalmazâsâval azért sor-

vasztjâk el tervszerûen az egyéni lelkiismeret éltetô erôit.
Figyelemreméltô az is, hogy ez a sâtâni mûvelet a keresz-

ténységbôl elorzott humanizmus jegyében megy végbe.
Ennek a korunkat jellemzô, âltalânos vilâgképnek felfestése utân vegyûk most szemûgyre népiink vaiôsâgos helyzetét
s abbôl vârhatô sorsânak kialakulâsât.

A fent leirt dualista materializmus kizârôlagos uralomra

jutâsâval, 1945-ben orszâgunk és népiink a materializmus kollektiv vâltozatânak érdekszférâjâba keriilt. Sorsânak ez a fordulata végzetszerû volt, mert hozzâjârulâsa nélkiil s tehetetlensége folytân kovetkezett be.
Nyilvânvalô ebbôl, hogy orszâgunkban és népiink életének
irânyitâsâban a jelen kbrlilmények kozbtt mâs âllami és târ
sadalmi rendszer, mint kolletiv materialista (marxi-kommu-

nista), nem mûkodhetik. Ezt a tényâllâst nem tudomâsul venni csak természetes valôsâgérzékûnk kikapcsolâsâval lehet. Ha
azonban a târsadalmi gondolât kisérleti alanya a târsadalmasithatô nép, akkor nincs s nem is lehet olyan târsadalmi gon
dolât, amelynek megvalôsi'tâsa egy nép felâldozâsât vagy ônfelâldozâsât feltételezhetné! Magyar vonatkozâsunkban tehât
minden târsadalmat formâlô gondolât és célkitûzés a tûlélés
és megmaradâs érdekében magyar megfontolâsokat és magyar
fenntartâsokat kôvetel.

Ez a kôvetelmény még akkor is kizârôlagos érvényû volna,
ha népiink minden befolyâstôl mentesen, tôbbségi akaratbôl
vâllalkoznék egy târsadalmi gondolât megvalôsi'tâsâra, jelen
helyzetében méginkâbb ki kell hangsûlyoznunk, mert a târsa
dalmi vâltozâsokat s azoknak intézményes formâit egy idegen
hatalom erôszakos beavatkozâsa hatârozta meg.
Sajnos, a magyarorszâgi marxizmus negyedszâzados kisérletében a szlikséges népi megfontolâsok és fenntartâsok csak
egy alkalommal nyilvânultak meg s akkor is alkalomszerûtlenûl és sikertelenûl. Nagy Imre miniszterelnôk Nyugathoz in-

tézett râdiôûzenete tiszteletreméltô, de végzetes politikai baklovés volt.

Mindaddig tehât, amig a magyarorszâgi marxista âllami
és târsadalmi intézmények magyar iigyvivôi a népi megmaradâs szolgâlatât târsadalmi sûrgdlôdésiik folébe helyezik, a
nemzeti emigrâciô részérôl erkôlcstelen, de fôleg értelmetlen
és céltalan bârmiféle "hivatalos" kapcsolat megteremtése! A

kârpâtmedencei egységes, 15 milliôs magyar nép megmaradâsânak szolgâlatân tûl ugyanis mas kôzos érdek, vagy kozos cél
ûgysem lehetséges.
A problémânak beszédesebb része a nemzeti emigrâciô
helyzetének felismerése, fôleg létének s szerepének értelme.
Célszerû volt-e egyâltalâban Nyugatra emigrâlni? Elômozdithatjâk-e Nyugat erôi a magyar megmaradâs ligyét? Kegyetlen,
kijôzanitô tény, hogy Nyugat kormânyzatai belâthatatlan idôn
belul nem lesznek abban a helyzetben, hogy rajtuk, vagy bârmelyik kultùrnépen a keresztény civilizâciô jegyében segithessenek.
A politikai tehetetlenség oka a mâsodik vilâghâborû vajûdâsâban pusztân fizikai alkatuknâl fogva élrekeriilt szuperhatalmaknak, a Szovjetnek és az USA-nak kényszeregyensùlya,
amelynek tehetetlenségi nyomatékât a civilizâciôn csak lényeges belsô vâltozâsok szxintethetik meg.
Az âtlagpolgâr jelszavakkal tâpiâlt tudomânyos konvencionalizmusa, amely a dualista materializmus vilâgâban a mindennapi gondolkodâs irânyszabôja lett, még sokâig fenntart-

hatja ezt a nyomasztô civilizâciôs âllapotot. Tudott dolog,
hogy korunkban a kôzfigyelem tûlzottan a tudomânyos haladâsra, az anyagi vilâg kutatâsâra van irânyitva. Ennek az egyoldalû szemiéletnek természetesen vannak tagadhatatlan igazsâgai is. Nyiivânvalô pl. az, hogy a fizikânak nem lehet môdszere, hogy faâgassal vizet fiirkésszen, a kémiânak célja, hogy
varâzsszereket, bâjitalokat kotyvasszon, vagy a csillagâszatnak,
hogy horoszkôpokat âlh'tson ôssze, mert a mâgia valôban nem
alkalmas ût az anyagi vilâg megkôzehtésére és megismerésére.

Még végzetesebb kontârkodâs azonban a merôben jelsza
vakkal operâlô tudomânyos konvencionalizmus, amely az embert és kôzôsségi életet tudomânyos elôîtéletekkel kîvânja
szabâlyozni, mert igy lesz s igy lett napjainkban a mindennapi
emberi élet irânytûje a tudomânyos babona! A kétarcû, de

egyazon materialista lényegû vilâg iker-viszonya azonban job-

ban felismerhetô negativ magatartâsâban.
Elég râmutatnunk arra a furcsa tényre, hogy bar pozitiv
irânyban mindkét oldalon és folytonosan azt a mélységes szakadékot hangsûlyozzâk ki, amely az individualizmust a kollektîv materializmustôl elvâlasztja, negativ irânyban egymâst
mégis kiegész'itô erôknek tekintik, mert mig a marxista félgbmbbn az "épitô kritika" liberâlis, addig a liberâlis félgômbôn magâtôl érthetôdôen marxista.
Ameddig ez a materialista egyensûly a târsadalmi kôzôny
és a târsadalmi terrer dualista vilâgâban fenntarthatô, reménytelen tehât minden oldaltâllô vârakozâs, vagy kezdeményezés.

A fentemlitett és sziikséges belsô vâltozâsok azonban csak
elodâzhatôk, de végérvényesen meg nem akadâlyozhatôk. Az
emberi értékvilâg, vagyis az ezeddig megtartô népi és keresztény hagyomânyok, valamint a haladô tudomânyok, s technologia, vagyis az emberi mértékvilâg minden szembeâllitottsâguk ellenére sem antipôlusai az életnek, hanem egymâst kiegészitô részei. A tudatos életnek erkolcsi, szellemi és anyagi
vonatkozâsai egyformân nélkiilôzhetetlenek. Emberi lét és fej-

lôdés csak a hârom vonatkozâs egyensûlyân s ôsszhangjân
munkâlhatô. Éppen azért a holtpontrôl elmozditô belsô vâl
tozâsok mindenek elôtt a krisztusi erkôlcs és szellemi hagyo
mânyok ûjraértékelését és élô kultuszât kôvetelik! A nemzeti

emigrdciô tehât tôrténelmi és poUtikai sziikség, melynek legbensôbb értelme és kuldetése a keresztény nemzeti hagyomâ
nyok âtmentése a materialista vâlsâgon! Ha mârmost valahogyan kapcsolatot kivânunk népiinkkel teremteni, segitô keziink nyùljon smylôdô, sorvadô leikének szâmya alâ! Ne gyomrât igyekezzûnk elsôsorban tâplâlni, hanem vérszegény lelkét.
Segitsûk megtartani a magyar falvak omladozô és roskadozô
templomait s fogjuk ôssze az orszâgszerte széthullô keresztény
magyar csalâdot. Az SOS kiâltâst szôszerint kell vennûnk:

"Mentsétek meg lelkunket!"
Végiil arra a kérdésre, hogy van-e realitâsa a nyugatra
emigrâlâsnak, a vâlasz pozitiv igen! Praktikus a nyugati emigrâciô elsôsorban azért, mert a materialista "kôzôny" elviselhe-

tôbb, mint a materialista "terror". De praktikus azért is, mert
a Gondviselés szândékâbôl a keresztény erkôlcs centruma is a

nyugati félgômbôn van. A vilâg Vilâgossâga tehât még nem
aludt kl. Fényénél még mindig tisztân felismerhetô, hogy a
humanizmust nem lehet sem szekularizâlni, sem materializâlni,

mert Krisztus nélkûl nem volt, nincs és soha nem lesz olyan
humanizmus, amelyben a legfôbb érték az "ember"!
☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlo tanâcskozâsi einôk ùjszerû szempontokat s eredeti meglâtâsokat értékelô hozzâszôlâsât Nâdas
Jànos dr., az Allandô Titkârsâg vezetôje koszoni meg, aki egyben kôszônetet mond az osszes értékes felszôlalônak, majd ezt
kôvetôen a beérkezett iidvozleteket, hozzâszôlâsokat és javaslatokat, valamint a kiilfôldi magyarsâg idôszeru feladataira
vonatkozô kôzvéleménykutatâs eredményét mutâtja be.
Irâsban bekiildôtt hozzàszôlàsok:

Bogndr Kdltnân dr.:

A MAGYAR TALALKOZÔ TlZ ÉVE ...
A kiilfbldi magyarsâg idôszerû feladatai felôl érdekiôdô
"kôrkérdések", amelyeket a Magyar Talâlkozô âllandô titkâr-

sâga a X. Magyar Talâlkozô ôsszehivâsa elôtt kûldôtt ki, az
emigrâciô egyetemességének véleményét kutatjâk. Joggal tehetnénk fel a kérdést, hogy van-e ilyen, de inkâbb nézziik a tényeket és a kézzel foghatô adottsâgokat.
A tiz év ôta évenkint rendszeresen megrendezett Magyar
Talâlkozôk kétségteleniil igen fontos szerepet tôltôttek be a
kûlfôldi magyarsâg életében. Taldn a legfontosabbat az emigrdciôban.

Mint ismeretes, a Talâlkozôk megrendezéséig emigrâciônk
nemcsak eléggé sokrétû volt, hanem egyes rétegeiben szinte
ridegen elzârkôzott, a tôbbiektôl élesen elkûlôniilt is volt. Ma
sem homogén és korântsem egységes. De a Talâlkozôk hoztâk
az ûj szmt, az igazi kohéziôs erôt: az igazi magyarsdgtudat
fejlesztését, vagy a mâr meglévô magyarsâgtudat megerôsi'tését. A legelzârkôzottabb réteg is râjôtt a magyarsâgtudat egye
temességének és egyetemessé tételének ôriâsi jelentôségére.

Ebbôl kiindulva ùgy érzem, a tizedik jubileumi Magyar Talâlkozô jelentôs mérfôldkôvet jelol mind a 45-os, mind az 56-os
magyar emigrâciô életében, sot még a két vilâghâborû elôtt
kikerult "oregamerikâs" magyarok életében is, akik koziil
— hâla a Gondviselésnek — még mindig sokan vesznek részt
a Talâlkozôkon. Hiszem tehât, hogy ûnneplô jubileumunkkal
sorsfordulô mérfoldkôhbz jutottimk el, amelynél érdemes megâllni s visszanézni a mûltba. Visszapillantani arra, ami ezek
mbgott a tiz év ôta megrendezett, magasszinvonalû Talâlkozôk môgott van. Ugyanakkor prôbâljuk kivetiteni a jovô perspektivâkat is, amelyeket ma mâr a Magyar Talâlkozôk "kisugârzô hatâsânak' is tekinthetûnk.

A Talâlkozôk igen izléses és tetszetôs, szép formâban kiadott krônikâi kitûnô dokumentdciôs anyagot tartalmaznak

az évenkint par napig tartô kultûrâlis és politikai vitaanyagrôl.
A konferenciâk érdemes vezetôi megprôbâltâk a magyar szellemi élit aktivizâlâsât. Szândékuk sikeriilt, mert mâr 1966.

mârcius 15-én megalakult a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd Akadémia, amelyben a magyar szellemi élit kiilfoldre szakadt legkivâlôbbjai tômôriiltek.

A Magyar Talâlkozôk mâr elôbb is megprôbâltâk a "jobb"
és "bal" oldal kôzôtt a vâlaszfalak lebontâsât, amikor 1960

utân rôgtôn az "ôrôk és egyetemes" magyarsâgot âllftottâk az
emigrâciôs politika fôkuszâba. Ez olyan nagy érdem, amilyenrôl csak a legteljesebb elismerés hangjân tehetiink emlitést. Az
elsô Magyar Talâlkozô megrendezéséig ilyen tôrekvést egyetlen magyar tômdrûlés sem mondhatott magâénak! A demokratikus, de nem demagôg szabad véleménynyilvânitâs lett a
vezérszô a Talâlkozôk nivôs vitâin, amelyeken mindig az abszolût erkôlcsi normâk, a tôrténelmi magyar tradiciôk és prin-

cipiumok szigorû betartâsâra tôrekedtek. Aki a felhivâst,
amely az ôrôk és egyetemes magyarsâg hivô szava volt, megértette és részt vett a Talâlkozôkon, attôl nem kérdezték, hogy

"honnan jôssz, ôcsém?", mert a Talâlkozôk ôsszehivôi és ve
zetôi elhitték neki, hogy a szebb és jobb jôvendô felé, az orszàg felszabaduldsâért egy az ût veliik.
A clevelandi konferenciâk a késôbb megrendezett elôadâs-

sorozatokkal valôban ôsszefogtâk a magyarsâgot. Onnan senkit
sem kôzôsitettek ki — esetleges évtizedekkel korâbbi eltérô

politikai magatartâsa, vagy felfogâsa miatt, ha az idôk mûlâsâval és haladâsâval râlépett a helyesnek talâlt ûtra, a "lelkes
magyarok kemény és dnzetlen ûtjâra", ahogy még az elsô Ta-

lâlkozô ôsszehivôi lâttâk ezt az ûj magyar csoportosulâst. A
késôbbi évek sorân megrendezett Talâlkozôkon ezt a gondolatot fejlesztette és erôsitette tovâbb (a Magyar Talâlkozôk

"Âllando Titkârsâga"), aminek eredményeként a Talâlkozôk
nemcsak egyre népesebbek, de nivôsabbak is lettek. Az eddig
csak széthûzô és tôbbnyire lokâlpatriotizmusban érzô és gondolkozô magyarsâg végre megértette, hogy van mâr "kozôs fô-

ruma" a vitâra, eszmecserére. Megértette, hogy az un. "négy-ôt
magyar ôsszehajol" kesergô idôszaka, a borba fojtott bânatos
politikai elmélâzâs, vagy âbrândozâs ideje régesrég lejârt.
Nem tûizunk, ha azt âllitjuk, hogy kb. ilyen elôzmények
utân indultak meg 1961 novemberének végén az "elsô"-vel a
Magyar Talâlkozôk. Mâr erre az elsôre jôttek hozzâszôlâsok és
javaslatok nemcsak az Egyesult Âllamokbôl és Kanadâbôl, ha-

nem Eurôpâbôl és Dél-Amerikâbôl is, ami azt mutatta, hogy a

"Kossuthi Târogatô"-nak tôbb mint szâz éwel késôbb, amîkor

az elsô pionir-triô, az érdemes Béldy—Nâdas—Somogyi egyûttes ujra megszolaltatta, szeles visszhangja tâmadt* a nagyvi-

lâgban szétszôrôdott magyarjaink meghallottâk azt és megértették a hivô szôt.

Sokan jôttek el mâr az elsô Talâlkozôkra. Orommel kell
megâllapitanom, hogy tôbbségben nem az azelôtt reflektor-

fényben tundôklô volt magyar politikusok voltak, jôllehet kôzûluk ott talâljuk a végzetes kritikus idôk volt magyar miniszterelnôkét, a nemrég elhunyt Kâllay Miklôst is akire buszke
volt a Magyar Talâlkozô vezetôsége, de nem kevésbé busz

ke azokra a régi és ûj értékekre, akik a kényszerûségbôl
vâlasztott ûj haza tudomânyos, gazdasâgi, vagy târsadalmi vérkeringésében tôltenek be komoly poziciôkat. Ezek lélekben ma

gyarok maradtak és mindig eljôttek Clevelandbe, hogy megvitassâk a magyar sorskérdéseket. Nem érdem szerinti, csak

alfabetikus sorrendben a politikusok, torténészek, kôzgazdâszok, nyelvészek kôziil csak példaként emlitjûk Bâcskay Bêla,

Bâcskai H. Bêla, Béldy Béla, Czikann-Zichy Môric, Eszenyi
Ldszlô, Gabriel Asztrik, Kiss Sândor, Kovâcs Istvân, Kuhrner
Béla, Lôte Pâl, Mdté Imre, Mihâlyi Gilbert, Nâdas Jânos és

Nâdas Gyula, Nâvori Kornél, Padânyi Gulyâs Jenô, Pogâny
Andrâs, Somogyi Ferenc, Szâsz Bêla, Szàz Zoltân, Vârdy Béla
nevét. Az îrôk és koltôk kôziil Flôriân Tibor, Fûry Lajos,

Gdbor Âron, Itlés Lajos, Kossdnyi Jôzsef, Makkai Addm, Szitnyai Zoltdn, Tollas Tibor, Was5 Albert nevét idézhetjûk. Az
ûjsâgirôk és lapszerkesztôk kôzûl csak néhai Acsay Dénes,
Csdvossy Leô és Hiint Béla, ft. Kôtai Zoltdn dr. és Szebe-

dinszky Jenô nevét emeljiik ki. Érdemes volt katonâink kdziil
vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc, vitéz Kovdcs Gyula és vitéz

Magyarosy Sdndor vezérezredesek jârnak az élen. Koztiszteletben âllô papjaink kôziil fôt. dr. Béky Zoltdn réf. pûspôk, mrsg.
Szabô Jdnos pâpai prelâtus, puspôki helynôk, Egyed Aladdr
ev. tâbori fôesperes, Brachna Gdbor ev. esperes, fôt. dr. Szabô
Istvdn, nt. Elek Aron réf. lelkészek nevével talâlkozunk gyak-

rabban. Nem hallgathatjuk el demokratikus gondolkczâsù
volt politikusaink kôzûl Kôvdgô Jôzsef, Kardos Talbot Béla
nevét, az elszakitott terûleteken élô magyarsâg érdekeit kép-

viselô néhai Hokky Kdroly, vitéz Illésy Gyula, Heckenast Dezsô, Homonnay Elemér, Lôte Lajos, vitéz Pdncélos Mihdly és
Rigoni Ernô, Sirchich Ldszlô nevét. Képzômûvészeink igen
széles tâborât Gyimesy Kdsds Ernô hézagpôtlô tanulmânya
mutatta be a Magyar Talâlkozô résztvevôinek. Ez a felsorolâs
persze tâvolrôl sem teljes.

Aki a Magyar Talâlkozôk krônikâit olvasta, megâllapithatta, hogy azokban kitûnô szakemberektôl olvashatott értékes
tanulmânyokat mind a magyarsâg mûltjâval, mind sivâr jelenével, vagy jôvendôbeli sorsânak kialakulâsâval kapcsolatban,
amelyekhez hasonlôkat îgy ôsszesûritve, tômôren és âtfogôan
egyetlen munkâban, kônyvtârban sem talâlt meg. A "krônikâk"
lettek a magyar sorskérdések szakszerû, komoly és leghivebb
megszôlaltatôi. Nem tériink el tehât a valôsâgtôl, ha azt mondjuk: a krônikdkban a nemzet élô lelkiismerete szôlal meg. Ha
ezeket olvassuk, tanulmânyozzuk, nem tâmad hiânyérzetûnk,
mert azok, akik ezeket irjâk, nemzetben gondolkodnak. Az
olvasôk ugyanûgy érzik, mint akik a Talâlkozékon résztvesz-

nek, hogy a nemzet tôbb, mint a nép. És megértjûk, hogy az
élô nemzetet kulfôldre szoritottâk.

A Magyar Talâlkozôkon az emigrdciô végre megtaldlta ônmagdt! Tôrténelmi fordulôponthoz érkezett, hogy kijelôlje a

sikerhez vezetô ûtat magyarsâgunk fennmaradâsa érdekében.
Nem lehet kôzombos szâmunkra, hogy a most létesitett szov-

^német egyezmény mit jelent szûlôhazânk szempontjâbôl.
A feszûltséget a kelet- és kôzépeurôpai âllamokbôl le kell vezetni. Enélkiiî nem lesz ott béke sohasem! Mi — minden kulsô

befolyâstôl mentesen — a régi orszâgot, magyar âllamot akar-

juk és ezért dolgozunk az emigrâciôban. Hiszûnk abban, hogy
25 év utân végre otthon is lesz valaki, aki nemzeti tâvlatokban

tud gondoikozni és politikailag tervezni. A bizalmatlansâg ebben az esetben megszûnik majd az emigrâciô részérôl s eljôhet
az egyùttes tervezés ideje is. 1956 eszméihez azonban hivek

maradunk és kbvetelései mellett hiven kitartunk akkor is, ha
emigrâciôban kell is eltôltenûnk hâtralévô éveinket.

A ma mâr tôbb szâz oldalra terjedô Krônikâk szinte a

magyarsâg "bibliâinak" tekinthetôk. Ônzetlen, âldozatkész,
igaz magyarok munkâit sûritik, amelyek két forrâsbôl tâplâl-

koznak: 1) az i^ô hazaszeretetbôl és 2) a szilârd, vâltozatlan
kereszteny moralbol. Ez fûti szinte vâteszi erôvel a vezetôket

akiknek mélyenszântô s a legkomolyabb szakértelemmel meg-

frt tanulmânyai, vagy elôterjesztett javaslatai megtalâlhatôk

a Krônikâkban. A mûlt évben kôzzétett Szent Istvân cikk-sorozat sok nosztalgiâval vitt bennunket vissza tôrténetûnk dicsôséges korszakâba. A korâbbi kôtetek — figyelmeztetô mementôkkal — tele vannak fâjdalmas feltârâsokkal, vészkiâltâsok-

kal, hogy ha nem lesz vâltozâs, az egyre erôsôdô szlâv gyûru-

ben elpusztul nemzetiink. Ezért bir a jubileumi Talâlkozô kû-

lônôs jelentdséggel. Mert az idôszerû feladatok megâllapitâsâyal ez a Talâlkozô hivatott felmérni az emigrâciôs magyarsâg

jôvô perspektivâit, rendezni sorainkat, komoly szâmadâst vetni
a mûlttal és kijelôlni a szilârd és egyenes ûtat, amelyen az
egyetemes magyar emigrâciônak haladnia kell.

Dr. Nâdas Jânos sorozatos felhi'vâsai a trianoni gyâszéwel

kapcsolatban igen széles visszhangra talâltak. Tiltakozô gyûlé-

sek sorozatait rendezték ezek utân szerte a nagyvilâgban és az

igazsâgtalansâgokat feltârô tanulmânyok tucatjai jelentek meg.
Mindezeknek végiil is eredményhez kell vezetniûk; felul kell
vizsgâlni Trianont! Hogy ez a gyakorlatban hogyan és mikor
tôrténik, vagy tôrténhetik meg, ma még senki sem tudja, de
az tény, hogy a nemzet lelkiismerete mirajtunk keresztul szô-

lai meg, amire joggal lehetiink biiszkék, hiszen a kisebbségi
sorsban élô és szenvedô véreink sorsâval, életével egyediil mi,
kulfoldi magyarok tôrôdûnk. Visszatekintve tizéves torekvé-

seinkre, de bizakodôan nézve a jovôbe is, az a szilârd meggydzôdésem, hogy igenis a Magyar Talâlkozôkon szerkesztett, megfogalmazott dokumentumok, feltârâsok és javaslatok nagyban
hozzâjârulnak majd ahhoz, hogy Szent Istvân népe egyszer
ûjbôl kiegyensûlyozott âllamrendszerben és keretben, régi eszményeiben és erkblcseiben megint a nyugati keresztény mûveltségnek lesz hordozôja és letéteményese, vag5ds betoltheti
azt a tbrténeti feladatât, amelyre a Gondviselés tôbb mint ezer

éwel ezelôtt kijelôlte. Visszatérve erre az ûtra a magyarsâg a
Duna-tâji népek tarka osszetételû gyûrûjében ùjbôl jelentôs
politikai, gazdasâgi és hatalmi tényezôvé vâlik. Legyen ez a

mi erôs hitiink mielôbb élô vaiôsâg! Az ezért valô kiizdelem

a kulfoldi magyarsâg legidôszerûbb feladata, amelynek segitése, munkâlâsa lesz a Magyar Talâlkozôk kôvetkezô évtizedének legszentebb hivatâsa.

Eszlâry Kâroly dr.:
YALTA ÉS MAGYARORSZAG

A mâsodik vilâghâborû végének elôestéjétôl kezdve, vagyis — Churchill szavaival élve — a "vég kezdetétôl fogva" a

Szôvetséges Hatalmak triâsza, tehât az USA, Nagybrittânnia és

a Szovjet, tôbb kôzôs târgyalâst foganasitott.

Ezek elôszôr Teherânban indultak meg 1943. végén, és ha

mâr akkor is szâmos politikai probléma vetette elôre âmyékât
mint példâul Németorszâg eljôvendô megszallâsi zônâkra osztâsânak mikéntje, az orosz befolyâs alâ keriilô te-

rultek kérdése és az UNO ùjboli feltâmasztâsa — azokon
fôként csak katonai szempontok érvényesûltek. Roosevelt mâr

itt, Hopkins és Corden Hull tanâcsâra, Németorszâg feldarabolâsât tanâcsolta, amely szerint az ôt âllamra, nevezetesen

Poroszorszâgra, Hannoverre, Szâszorszâgra, Hessenre és a Raj-

nai Régiôra, valamint Dél-Németorszâgra bomlott volna szét.

Churchill is helyeselte ezt a tervet, és csak azt jegyezte meg,
hogy ebben az esetben Dél-Németorszâgot egy létesi'tendô Dunai Konfederâciôhoz kell csatolni. Sztâlin persze ezt a feltételt

hevesen ellenezte, mert szerinte a németek mindig egységiikre

fognak tôrekedni, és ezt az irânyzatot minden nemzetkôzi
szervezetnek — akâr gazdasâgi, akâr pedig, ha szûkséges, erôszak alkalmazâsâval — meg kell akadâlyozni. Ezzel aztân a

német jovô képe is megoldatlan maradt az emlîtett hârom
nagyhatalom részére, akik magukat maris gyôzteseknek érezték.
Ezt kovetôleg a Dumbarton Oaks 1944. augusztus 21-tôl
szeptember 28-ig tartô konferenciâi kôvetkeztek be, megint
amerikai, angol és orosz részvétellel. Azoknak târgyalâsai szintén fôleg katonai kérdéseket oleltek fel, amelyek a jelenlévôk
csaknem minden idejét igénybevették. Az oroszoknak azonban
mégis volt arra lebetôségiik, bogy a megszervezendô UNO-ban
nem egy, banem tizenbat szavazatot kérjenek a szovjet koztârsasâgai részére, amely kérelem azonban nem vezetett sikerre.

Harmadik konferencia

Nemsokâra Roosevelt, a fennâllô bizonytalansâgok meg-

szûntetése, egy harmadik konferenciât tervezett abbôl a célbôl, bogy a Teherânban és Dumbarton Oaksban mâr megoldott katonai kérdéseken kiviil ott a politikai szempontok is
megoldâsra keriiljenek. Igy bât 1944. jûlius 17-én tâviratilag
Churcbillnek és Sztâlinnak egy Skôciâban tartandô osszejô-

vetelt javasolt, mert szerinte "a dolgok olyan gyorsan és sikeresen baladnak, bogy a megbeszélések elkeriilbetetlenek".

Az emlitett helyet azonban Sztâlin nem talâlta megfelelônek
és fiilbajâra bivatkozott, amely szâmâra minden kllmavâltozâst megtiltott.
Eme visszautasitâs utân Roosevelt és Churchill Atbénra,

Cyprusra, Pireusra és Szalonikire, majd Rômâra, Taorminâra,
Egyiptomra, sot Jeruzsâlemre gondolt tâvirataiban, amely belyek mindegyike nem nagyon eltérô a Kaspi-tengeri dél-orosz
égbajlattôl, és egyikiik sem lett volna kâros Sztâlin egészségére. Ebbôl a vâlogatâsbél csak Konstantinâpoly esett azonnal
ki, bogy a tôrokok a németek ellen be ne avatkozzanak, és

magukkal is ne szaporitsâk a gyôztesek mâr amûgy is eléggé
emelkedett szâmât.

A talâlkozâsi lebetôségek keresése meglebetôsen megalâzô

volt, âmbâr nyilvânvalônak talâltâk, bogy Sztâlin ezekben a

kritikus idôkben nem hagyhatta el hazâjât. Mindazonâltal az
oroszok mintha elfelejtették volna azt, hogy HopkinsXàl 1941.

jûliusânak végén Sztdlin személyesen minden ûrméretû âgyù,
géppuska és fegyver szâllitâsât kérte, amely kérést az amerikaiak a leggyorsabban teljesltettek. Az orosz hadifelszerelés

ekkor olyan gyenge âllapotban volt, hogy a kértek listâja hoszszû oldalakat tett ki. Igy példâul csak a Moszkvâban 1941. oktôberében Beaverbrook—Harriman âltal eikotelezôen alâlrt
jegyzôkbnyv havi 400.000 par csizma szâllltâsârdl szôl. Valôban

Arkhangels és mâs északi orosz kikbtôk csak ûgy ôntôtték az
oroszoknak a jô amerikai hadianyagot. Érthetô tehât, hogy

Sztâlin huza-vonâjâra Churchill egy "talân mi is tekintélyes
emberek vagyunk" kiâltâssal hbrdiilt fel.

De Roosevelt — akârcsak egykori elôdje, Wilson — mâr

ekkor teljes âiomvilâgban élt, és miutân az amerikai nép
mâsodszor is elnbkévé vâlasztotta, biztos helyzetében mâr
1944. november 14-én elodâzhatatlannak tartotta az oroszok-

kal valô megbeszélések felvételét. A vonatkozé Hopkins—Gromyko târgyalâsok, amelyeken az angolok is részvettek, végiil
azzal fejezôdtek be, hogy — sok mellébeszélés utân — Odesz-

szât elejtve a krimiai Yaltât vâlasztottâk a târgyalâsok székhelyéiil.

— Még egy oroszorszâgi talâlkozô is jobb, mint a semmi —

fakadt ki erre Churchill, és ekként Sztâlin mâr 1945 januârjâban szétkiildhette hivatalos meghivôit. Ez az orosz gyorsasâg
aztân Churchillt is megengesztelte, ami abbôl is kitîmik, hogy
a tervezett târgyalâsokat fellengzôsen és tanultsâgât fitogtatva

Argonautânak" nevezte, bâr azokon —mint ahogy lâtni fogjuk —eltérôen az okori helyzettôl, se az USA, se Nagybrittannia nem talâlta meg az "aranygyapjût".
A rovidség okâbôl nem irjuk le itt Yalta mûltjât és jelenét, hiszen ezt mâr tobb orosz encyclopedia megtette, csak azt

jegyezzûk meg, hogy az amerikaiak az ottani Livadia palotâ-

ban, a brittek a Vorontsov villâban és az oroszok a Koreis

kastélyban utôtték fel szâllâsaikat. Az amerikai és angol "vendégek szâma a 700-at is meghaladta, de az orosz szâllâsadâs

Sztâlinnak tbbbet jelentett, mint bârmely dôntô csata gyôzel-

me, hiszen a megjelentek hazâjuktol tôbb ezer kilôméterre
tâvolodtak el, mintegy hozzâ zarândokoltak. Roosevelt bolon-

dos korgallérja mintegy megerôsiteni lâtszott ezt a helyzetet,
mert abban az ûjra megvâlasztott elnôk szânalmas, de egyben
mulatsâgos lâtvânyt nyùjtott.
Aztân magânak a konferenciânak ideje is az oroszoknak
kedvezett, mert ne feledjiik el, hogy egy fél évvel megelôzôleg
Montgomerynek és Bradleynek voltak sikerei és az oroszok
kiizdôttek nehézségekkel, és most fordult a kocka, mert nyu-

gaton a Rundstaedt-féle ellentâmadâs szinte sikerrel kecsegtetett, viszont keleten a teljes német ôsszeomlâs megindult.
Az egyre érkezôk természetesen a szâllâscsinâlâsban is segédkeztek. A Cacoctin fedélzetén lévô, oroszul jôl beszélô amerikai matrôzok feladata ugyan leginkâbb az osszekotô szolgâlatra terjedt ki, de ez mégsem venta el ôket a delegâltak kényelmének biztositâsâtôl. Ugyancsak ilyen feladattal érkezett
meg tobb amerikai hajônak, nevezetesen az Implicitnek, az
Incrediblenek, a Pinnaclenak és a William Bloutnak a legény-

sége is. akiknek tevékenységérôl Houghton hadnagy a The
New Yorker 1953. mâjus 23-i szâmâban oly szôrakoztatôan
tarka szinekkel megemlékezett. A szorgos munka kovetkeztében 1945. januâr 29-én mâr minden elômunkâlat befejezôdôtt
és minden megtortént a delegâciôk februâr 3-ra szâmitott fo-

gadasâra. Sztdlin tudta, hogy a potyât mennyire szeretik a
nyugatiak és igy valôsâggal ômlôtt a kaukâzusi pezsgô és
vodka, valamint a konyhamûvészet remekeinek tomege. Hogy

csak egy példât hozzunk fel — a konferencia alatt hârom vagon, vagyis 16 tonna kaviârt fogyasztottak el és az irodalomban eddig nincs arra nyom, hogy bârmelyik meghivott gyomorrontâst kapott volna.
Roosevelt és Churchill, valamint kîséreteik repiilôgépeken

és hajôkon tôrtént utazâsât mâr szlntén tobben megirtâk.
Azokra nézve amerikai és angol részrôl nagy volt a titoktartâs,
de az oroszok mégis mindenrôl jôl értesixltek. Amikor pl.

Churchill hajôja Mâltâban kikôtôtt, ott Sztâlin epés tâvirata
vârta: "Yaltât mondtam és nem Mâltât", Churchill majd szétrobbant a dûhtôl.

Még a konferencia el sem kezdôdôtt, a megérkezettek és
az oroszok mâr februâr 4-én, vasârnap délelôtt, kulôn-kiilôn

megbeszéléseket folytattak mintegy bemelegitésért.
Az amerikai kûldôttség Hopkinsbôl, az ifjabb Stettinius-

bol, Harrimanhàl, Alger Htsshôl, Leahyhôl, Bohlenhôl, Earlybôl, Watsonhàl, Kinghol, és Marhallhàl tevôdott bssze. Az angolokat Eden, Cadogan, Brooken Portai, Canningham, Alexander és Ismay képviselték. Az oroszok Molotovhôl, Visinszkybôl, Gromykôhôl, Maiskyhôl, Kuznetsovhôl és Antonovbol âllottak, de biztonsâgi szempontbôl, kôztiik volt még, Beriân,

Malenkovon és Vorosilovon kîvûl Dekanosov, Losowsk és Kafdaradzé is. Mivel a megjelentek szépitett életrajzât a The
Current Biography (N.Y.) mâr régen lehozta, igy arra megint
nem tériink ki. Szerintûnk azok mindegyike fegyelmezett bii-

rokrata volt minden nélkiilozhetetlen politikai mûveltség és
koncepciô nélkiil.
Tere-fere

A vezetôk elsô talâlkozâsai csupân tere-fere jellegével bir-

tak. Roosevelt kôzôlte Sztàlinnal fogadâsât, amely szerint az
oroszok elôbb jutnak Berlinbe, mint az amerikaiak Manilâba.

Az udvariaskodô Sztâlin ezt az âllitâst persze câfolta és annak
megfordîtottjâért tett hitet. Az ilyen és hasonlô kijelentések

Rooseveltet mintha hâjjal kenegették voina és viszontkedvesseg okâbôl — ismerve Sztâlin vonatkozo véleményét — azt
mondta de Gaulte-rôl, hogy "komplikâlt és nehéz ember", aki

minden realitâst nélkûlôz", és nevetve emh'tette, hogy ez a
francia nagysâg elôtte Casablancâban mint egymodem Jeanne
d'Arc jelent meg. A két âllamfd aztân megegyezett abban, hogy
Franciaorszâg a mâsodik vilâghâborûbôl mintegy kihûzta magât, és hogy a francia ellentâllâs sem mâs, mint humbug,
amelybol csak az alapnélkiili propaganda és rekiâm létezik.

Ekkor a hozzâjuk lépô Churchill egy rosszul elhelyezett francia-barât megjegyzést tett, Franciaorszâg részére is raegszâllâsi
zônât javasolt.
— Miért? — kérdezte tôle erre Sztâlin.

— Hât csak jôtékonysâgbôl — felelte erre kedélyesen
Roosevelt, hogy Sztâlint ûjra felderitse.
Ilyen barâtiaskodô légkdrben, "haverkodâssal", nyilt meg

végre a Yaltai Konferencia az emlitett nap délutânjân, vagyis
1945. februâr 4-én, vasârnap 17 ôra 10 perckor. Delegâciôként
5—5, tehât csupân 15 személy iilte kôriil a kerek asztalt, de
azon mâs kikiildôttek is jelen voltak. A beszélgetés angolul és

oroszul folyt és Bohlen, Pavlov és Birse voltak a tolmâcsok.
Ekkor még nem alkalmaztâk a mai "szimultân-mikrofonos"
forditâsokat. Hivatalos gyorsi'râsi feljegyzés sem késziilt az
ûlésekrôl, igy jegyzôkônyv hiânyâban az azokon elhangzottak
hitelesitésérôl sem lehetett szô. Csak a katonâknak volt meg-

engedve a jegyzet-készîtés. A jegyzeteket mindig a kôvetkezô
ûlés kezdetén vetették alâ jôvâhagyâsnak. Ezek eddig alig ke-

riiltek nyilvânossâgra. Ezeknek kûlonben sincs lényeges értékûk, mert csupân részlet felszôlalâsokat tartalmaznak, amelyeket a Yaltai Kongresszus végén ôsszefoglaltak a kiadott, és a
dolgozat végén cimszavakban kôzolt hârom kommiinikében.
Ekként ezek a szovegek nem az ûléseken elhangzott szavalc
lerogzitései, hanem "elôzetesen elkészitett fogalmazvânyok",
amelyeket a delegâciék vezetôi l'rtak alâ.
Sztâlin el kivânta keriilni a folyton vâltozô elnôkléseket,
ezért Rooseveltet ajânlotta âllandô elnôkûl, szâmi'tott egyrészt

annak hiûsâgâra, mâsrészt ezzel is éket ôhajtott vemi a két
angolszâsz hatalom kôzé.
Roosevelt elnbki székfoglalôjâban mindenek elôtt kôszbnetet mondott Sztâlinnak a fényes fogadtatâsért. Kinyilatkoztatta az orosz nép békevâgyânak ismeretét és azt, hogy az a

hâborû leggyorsabb befejezését kîvânja. E szépen hangzô szavak folytatâsaként — mivel a hârom nép ma jobban érti meg
egymâst, mint bârmikor — ajânlotta az ôsdi diplomâciai ceremôniâk, hôkusz-pôkuszok elhagyâsât és a csalâdias, ôszinte és

nyilt beszélgetést, aminek kôvetkeztében a konferenciân piaci
nyelven beszéltek, mint az "utca emberei".

Ezt kôvetôleg Antonov a keleti és Marshall a nyugati frontokrol tartott beszâmolôt. Sztâlin az udvariassâgot mellôzve
tôbb érdeklôdést mutatott az orosz, mint az angol—amerikai
helyzet irânt. Ezt egyesek a Beria és Malenkov alatt kozben
megjelent Politbiirônak tulajdonitottâk. Sztâlin ûgy tett, mint-

ha annak gyâmoltja lenne. Végiil Churchill ajânlatâra elfogadtâk a kozos vezérkari értekezéseket a keleti és n3mgati hadmûveletek osszhangja végett.
Az ûlést — amelyen semmi vita nem volt — 19 ôra 50 perckor rekesztették be. Azon Roosevelt teljesen kimeriilten ûldbgélt, Churchill szokâsosan lâncolta szivarjait és Sztâlin az
elôtte lévô papirosokra firkâlt. Houghton hadnagy szerint, aki

ezalatt a folyoson tartôzkodott, "olyan csend volt a teremben,
mintha beteg mellett virrasztottak voina".
Aznap este Rooseveit adott vacsorât, a kaviâron kîvul amerikai fogâsokkai és azon tôbb beszéd hangzott el. Elsôként

Churchill szôlalt fel. Szâz évig tartô békére ûritette poharât.
Sztâlin felvizezett vodkâjât eltôlta magâtôl, és vâlaszâban azt
ôhajtotta, hogy az eljôvendô UNO-ban ne legyen egyenlôség,
mert példâul Albâniânak nevetséges volna ugyanolyan szavazati jogot adni, mint példâul, mondjuk, az USA-nak. Erre a
hatalom gyakorlâsa, a demokratikus és a diktatôrikus kormânyzati rendszerek felett tâmadt — Visinszky kozbeszôlâsâra — erôsebb vita. Churchill vâlaszâban kijelentette, hogy
ot ellenségei ugyan reakciôsnak bélyegzik, ez azonban nem

gâtolja bûszkeségét abban, hogy ne legyen râtarti arra, hogy
az angol nép — ha azt ûgy lâtja helyesnek — bârmely pillanatban megvâltoztathatja kormânyzatât. Amire Molotov tett

élesebb megjegyzést. A népek informâlatlansâgâra és politikai
éretlenségére hivatkozott. Mindezek letompitâsâra Roosevelt
mintegy mentegette magât Sztâlin elôtt azért, hogy ôt titkos
tâviratokban "Uncle Joe"-nak nevezték. A prôbâlkozâs meglehetôsen eredménytelen maradt, mert Sztâlin tovâbb is jâtszotta azért a megsértettet. A helyzetet még Molotov sem tudta âthidalni.

A târgyalâsok elsô napja ezzel befejezôdôtt. Rooseveltet
tolôkocsijâba ûltették, amelyet néger inasa, Pretts5Tnan Artur
âltal tologattatva elôbb a râkbeteg Hopkins betegâgyâhoz
ment, majd magât is âgyba tétette, ahol — detektiv-regényt
olvasva — elaludt.

Komolyabb târgyalâsok

A konferencia mâsodnapjân, tehât 1945. februâr 5-én,

hétfôn, vették kezdetiiket a komolyabb târgyalâsok, mindig
napi hârom ûlésben. Az egyiken a vezérkari fônôkôk, a mâsikon a kiilûgyminiszterek és a harmadikon a delegâltak osszessége volt jelen. Ezeken az ûléseken kiviil tôbbszor fordult elô
az egyes delegâciôk szakbizottsâgainak ôsszejôvetele.
A huzamosabb katonai târgyalâsokon a szbvetségesek hatalmas technikai fôlénye vâlt nyilvânossâ, ami azonban nem

vezetett a keleti és a nyugati frontok kôzôtt egyiittmûkodésre.

A kiilugyminiszterek megbeszéléseit fôként a Japân elleni
hangulat jellemezte, ami Molotovot — az orosz-japân barâtsâgi szerzôdés alâirôjât — egyâltalân nem zavarta. Mintha
Roosevelt Bembôl nem is kapta volna meg Allen Dullesnék,
az amerikai tâjékoztatô iroda fônôkének azt a jelentését,
amely szerint Japân kész letenni a fegyvert azzal az egyetlen
feltétellel, hogy Hiro-Hito csâszârt ne fosszâk meg trônjâtôl.
Einstein mâr ekkor tâjékoztatta az elnbkot az atombombâk
elkészitésének sikerérôl, illetve elkészultérôl. Ezért Roosevelt

— hogy most mi is piaci nyelven szôljunk, mint az "utca emberei" — hazudott, mert ô nem békét akart, hanem hâborût,

bosszùt. Az ûlésen mâr ekkor is elôhoztâk az eljovendô UNO-t.
Annak leendô székhelye kbrul folyt a vita.
A delegâltak osszességének ùlésén Roosevelt annak târgykbrét kizârôlag Németorszâg eljovendô elbânâsâra korlâtozta,
mert eme probléma végleges rendezését a "permanent treate-

ment" lesz hivatva elvégezni. Ezzel az ûjabb âltalânossâggal
Sztâlin nem elégedett meg, hanem Németorszâg feldarabolâsânak mikéntjét, a megszâllott zônâk kormânyzatât, a "feltétel nélkûli megadâs" részleteit és a kârtéritések ôsszegének
elôzetes megâllapitâsât kôvetelte rendezni, illetve megâllapitani. Kritizâlta a Teherâni Konferencia, mâr az imént emlitett,
ôt âllamra bomlô felosztâsi rendjét, mert az nem felel meg a
szôvetségesek erôviszonyainak, ami âltal a késôbbi nyugati és

keleti Németorszâg rémképe mâr elôre vetette âmyékât. Erre
Churchill felvetette egy kôzépeurôpai nagyhatalom létének
szûkségességét, amelynek Wien volna ûjra a székhelye, majd a
felosztâs kérdését — amely igen bonyolult — albizottsâgok
târgyalâsâba kivânta utalni. Aztân megint a franciâkat vette
oltalmâba, akik, bâr a mâsodik vilâghâborûban egy csatât sem
vivtak, mégis megérdemlik a megszâllâs kérdésében valô meg-

hallgatâst. Erre Sztâlin a hâborus bûnôsség megâllapitâsânak
fontossâgâra utalt. Feltette a kérdést: mi tôrténne, ha Németorszâgban is valamelyes Badoglio eset fordulna elô. Szerinte

az ilyen vâltozâs mâr nem jelentene sokat, mert az egyâltalân
nem ellensùlyoznâ az âtâlltak régi bûnôsségét.
A târgykôrtôl valô eme ônkényes eltérés utân ûjra a megszâllâsi zônâk kérdésére terelôdôtt a szô. Sztâlin — Churchil-

lel ellenkezve — Franciaorszâgot a megszâllâsbôl ki akarta

zârni, mert vaiôsâggal megadta magât és mert ilyen alapon a
belgâk és hollandusok is kôvetelhetnének megszâllâsi zônâkat.
Amire viszont Churchill ùjra szôt emelt. Hangsûlyozta Franciaorszâg eurôpai szerepét és a kontinensen valô âllandô jelentôségét, aminek kôvetkeztében mellôzése hibât jelentene. A
keletkezett vitâban Eden, Hopkins és Maisky szolaltak fel,
aminek eredményeként a keleti zona az oroszoké lett, a nyugati viszont az angol-amerikaiaké, amelybôl, ha akamak, adhatnak a franciâknak. A kârtérités ôsszegét Maisky ekkor még
csak 10 milliard dollârban jelolte meg, amely osszeget is sokallta Churchill, mert a keletkezett nyomor magânak a német
népnek a kiirtâsâra vezetne. Mâr-mâr Churchill gyôzôtt volna,
de Roosevelt orosz imâdatâban elfordult tôle ama ûjabb âltalânos kijelentésével, amely szerint nem kivânja a német életnivô magasabb voltât az orosz életnivôval szemben.
Ekként e nap beszélgetései is csak kôrvonalakat vontak,

de azokban az amerikaiak arca egyre komolyabbâ vâlt, mert —
Roosevelt magatartâsâbôl — lâttâk, hogy nekik tôbbé nincs
vezériik, mint az angoloknak és az oroszoknak. Roosevelt az

ôvéivel valô megbeszélés helyett ezen az estén is George Fox
masszôrrel volt kénytelen magât dôgônyôztetni, hogy magât

mâsnapra valahogy "eltegye", "âlmodozâsainak érvényesitésére", helyesebben "bosszûjânak kielégitésére".
A konferencia harmadik napjdn, tehât 1945. februâr 6-dn,

kedden, délelôtt nem tôrtént semmi. A delegâltak legtôbbjét
persze csalâdtagjaik is elkisérték és a vendéghôlgyek e nap

délelôttjén is kikocsiztak. Nincs arra semmi nyom, hogy ezek
a delnôk az orosz "bârisnyâkkal" is ôsszejôttek volna. Az ilyen
barâtkozâs az utôbbiaknak tilos volt, igy ezek sohasem jelentkeztek a lâthatâron. Ekkor tôrtént, hogy Boettingerné, Roose
velt nôvére, szereplési vâgyâban egy tâblâcska csokolâdéval
kinâlt meg egy orosz egyenruhâs leânykât, amire eme ajândékot egy orosz egyenruhâs nô visszahozta azzal a biiszke kijelentéssel, hogy "az orosz gyermekek nem nélkiilôzik az
élelmet."

A târgyalâsok e napon is részben katonai és részben kùlugyi bizottsâgokban tôrténtek.
A katonai târgyalâsok fôként a stratégiai kérdésekre szorîtkoztak és azokban a Stettin—Berlin—^Wien—Zâgrâb vonalat

jelôlték ki a nyugati és a keleti bombâzâsok hatârâul. Tôbbek

kôzt a folyôâtkelések technikâjâra is szô keriâlt, amelynek fontossâgât mindenki elismerte. A Japân elleni amerikai akciôk

elôadâsakor Antonov azt a megjegyzést tette, hogy azok ne
késleltessék a nyugati fronton valô hadmûveleteket. A kinai

katonai erôk tâmogatâsânak tervét az oroszok fagyosan fogadtâk.

Kûlugyi megbeszélések:

A kûlugyi megbeszéléseken Molotovnak Németorszâg feldarabolâsârôl szôlô terveit Eden tûl elôrehaladottaknak nyilvânitotta és mivel a vonatkozô végleges szôvegezésben megâllapodni nem tudtak, annak végsô rendezését a plénumra
bfztâk. E napon hivatalos kozleményt is kiadtak, amely a
konferencia céljât — ûjra csak nagy âltalânossâgban — a tartôs béke létrehozâsâban âllapitotta meg.
A teljes ulés e napon délutân 4-kor kezdôdôtt és annak

târgykôre a létesitendô UNO-val volt kapcsolatban. Érdekes,
itt ennek nem fô, hanem csak mellékkérdése kerult elôszôr

napirendre. Hogy itt ûjra az "utca emberének" piaci nyelvét
hasznâljuk, a megbeszélések itt "hâtulrôl mellbe" torténtek,
mert nem eme intézmény szilârd megszervezésérôl és hatâskô-

rének megâllapitâsârôl folyt a csevegés, hanem csupân egy
ûgyrendi részrôl: a vétôjog elôleges, vagy utolagos lehetôségérôl. Mâs szôval, hogy elôbb legyen a vita és csak aztân a
vétôjog alkalmazâsa az UNO részérôl, avagy elôbb alkalmazza
az UNO a vétôjogot, azzal minden vitalehetôséget mâr eleve
elzârva. Az angolok az elôbbi, az oroszok az utôbbi mellett

foglaltak âllâst. Roosevelt ekkor megint az oroszok mellé
âllt, amivel ezt a kérdést eldôntôtte.

Majd a lengyel ugy kerult szôba, mert a nyugatiak a régi
Curson—Clémenceau-vonalat, mint a jôvô Lengyelorszâg keleti
hatârât, elfogadâsra ajânlottâk, ôhajtva Lembergnek a lengyelekhez valô tartozâsât. Persze mindezeket az oroszokkal

barâtsâgos lengyel kormânnyal. Erre aztân kitôrt a gyalâzat,
mert az oroszok a lembergi lengyeleket "banditâknak" és

"bûnôsôknek" bélyegezték, és a diplomâciâban eddig ismeretlen môdon — mint az "utca embere" a piacon, de még a mâr

ott lebzselô Kruscsev cipôlehûzâsa nélkûl — ellenezték ezt a
tervet. Ebben Sztâlin maga is felszôlalt és — most felindulâst
tettetve — fagyasztô hangon, lesiitbtt szemmel beszélt. E kinos

jelenetet Hopkins mentette ât a Rooseveltnek csûsztatott papi'rcetlijével, amellyel az ûlés elhalasztâsât javasolta.
Persze e nap hâtralévô részében is elârasztottâk az angol—
amerikaiakat enni-innivalôval és mindenféle jôfélével, "was

Gut und Teuer". A megjâtszott orosz vendégszeretetre jellemzô, hogy amikor Leahy nem tudott teâjâhoz citromot kapni, e
hézagot részére azzal a tûlzâssal pôtoltâk, hogy szobâja elé —
egy nagy cserépben — gyiimolcsôkkel telve lévô citromfâcskât
helyeztek.

A konferencia negyedik napjân, vagyis 1945. februâr 7-én,
szerdân, nem annyira a katonai, mint inkâbb a kuliigyminiszterek ûlésére esett a hangsûly. Itt megint Franciaorszâgrôl

beszéltek, amelynek diplomâciai helyzetében — Eden szerint —
az a visszâssâg létezett, hogy a londoni Eurôpai Tanâcsadô

Bizottsâgban mâr egy év ôta betoltott szerepe ellenére sem
bizonyos a Németorszâg felett elkovetkezendô ellenôrzési részvételében. Molotov megimta ezt az erôltetett témât, fontosabbakra tért ât. A német jôvâtétel bsszegét — semmibe se véve
a tegnapelôttieket — 10 milliard dollârrôl egyszerre 20 mil

liard dollârra emelte fel. Hozzâtette, hogy abbôl 10 az oroszoké, 8 pedig az angol—amerikaiaké, amin osztozkodjanak
ùgy ahogy tudnak, 2 pedig az "arra jogosftott" kis âllamoké.
A propoziciô felett nem is szavaztak, hanem azt minden to-

vâbbi nélkiil rôviden és némân, elfogadtâk.
Viszonzâsul e nap teljes lilésén Molotov "ya soglasnan"
szavakkal, igen kiilbnosen és meglepetésre elfogadta az angol—
amerikai âllâspontot az UNO ra vonatkozôan, illetve annak vé-

tôjogât illetôen. De viszont —, hogy eme "gesztus" utân ez a
nap valahogy kârba ne vesszen — a Szovjet részére abban
szerényen és lecsokkentve a Dumbarton Oaks-ban kért tizen-

hatot, egyszerûen hârom szavazatot kért, Fehér-Oroszorszâgnak egyet, Ukrajnânak egyet és Litvâniânak egyet. Ez a propo
ziciô ugyan az angol—amerikaiak részérôl, tôbb orszâgra felhozott példâval, vita târgyât képezte, de annak eredménye
mégis az lett, hogy Roosevelt abba is beleegyezett. E derék

férfiù befolyâsa folytân az a helyzet âllt elô, hogy a létesitendô UNO-ban az USA és Anglia egy-egy szavazattal fog szerepelni, viszont a Szovjetunio hârom szavazattal. Majd — talân az
ôsszevisszasâg teljessé tétele miatt — ùjra a lengyel kérdésre
terelôdôtt a szô, mert Sztâlin megkôszônte Rooseveltnek hozzâ

intézett levelét. Annak alapjân Molotov az Ûj Lengyelorszâg
keleti hatârât nagyjâbôl a Curson—Clémenceau-vonalban je-

lôlte meg, persze a "bandita" és "bûnôzô" lembergiek nélkiil,
és nyugati hatârât — hogy a "lengyel libât német eledellel
tômjék" — még nyugatabbra, a Neisse—Odera hatârâig tolta
elôre. Szôba keriilt még a lengyel népnek mielôbbi umâhoz
valô juttatâsa demokratlkus alapon, de mivel a demokrâcia
alkalmazâsânak mikéntjét az oroszok még nem hatâroztâk

meg, l'gy ez a probléma egyelôre megoldatlan maradt. Érdekes
és az oroszok kifinomultsâgâra vall, hogy ôk a lengyel kommunistâkra vonatkoztatott "emigrâns" kifejezést a vonatkozô
szovegben a "lengyelek ideiglenesen kiilfôldôn" megjeloléssel
kivântâk helyettesiteni.
Ez az iilés délutân 5 ôrâig tartott. Az amerikaiak ûzleti

komolysâgâra utal, hogy ôk mâr ekkor azzal foglalkoztak,
vajon kik lesznek azok, akik az UNO elsô ûlésén részt vesz-

nek napidij ellenében. A beavatottak szerint Eleanor, a League
of B'nai B'rith elnoklése kôzben rossz hireket hallott Wallace-

rôl, amit persze Franklinjének rôgtôn, âllami tâviraton, megtelegrafâlt. Ezt ellensûlyozandô Roosevelt, miutân megmassziroztâk, Churchillel ellentétben, kônnyû vacsorât evett. Ezen
Hopkins kôzôlte vele, hogy amikor Sztâlinnak elmondta a

pâpa reâtett nagy hatâsât, Sztâlin azt kérdezte tôle, hâny diviziô âll az egyhâzfô rendelkezésére.
A konferencia ôtôdik napjàn, vagyis 1945. februâr 8-ân,
csûtôrtôkôn, a katonai és a kiilûgyi iilések megismétlôdtek.
A katonai megbeszéléseken az oroszok a Japân elleni hadmûveletek fokozâsât sûrgették az amerikaiaktôl, és felajânlottâk ezeknek szibériai bâzisaikat. Mindez persze orosz—japân
hadûzenet nélkiil csak azért, mert a japânok elôrenyomulâsukban mâr orosz teriileteket is veszélyeztethetnek. Majd a nyu

gati és a keleti front harci és utânpôtlâsi problémâinak megbeszélésére terelôdôtt a szô.

A kiiliigyi lilések lényege ezen a napon a jugoszlâv és
osztrâk—olasz hatâr lett, de amely megbeszéléseken a délszlâv
igények Karinthia és Stâjerorszâg tekintetében nem valôsultak
meg. Magyarorszâg itt keriilt elôszôr szôba Bulgâriâval egyutt,
a teriileteiken létesitendô Ellenôrzési Bizottsâgok miatt. Megemlitése semmi kûlonbsebb fontossâggal nem birt.

Sokkal lényegesebb volt ezen a napon Roosevelt és Sztâlin
talâlkozâsa 15 ôra 15 perckor, amelyen csak négyen — Molotov, Harriman, Pavlov és Bohlen — vettek részt. Ezen a tâvolkeleti helyzetet ismertették. A szovjet beleegyezett abba, hogy
a német ôsszeomlâs utân legkésôbb hârom hônap mûlva megûzeni a hadat Japânnak. Ez az oroszoknak nem nagy rizikôt
jelentett és igy az ô hadvezetésuk részleteinek elôadâsa mâr
csak puszta szôfecsérlésnek szâmîtott. Roosevelt ama "orosz
udvariassâgra" — anélkûl, hogy erre bârminô joga vagy felhatalmazâsa lett volna — egyszerûen Sztâlinnak ajândékozta

Sachalin szigetének egész déli részét, a 800 mérfbldre elnyûlô
Kurili-szigeteket, valamint Dairent és Port Arthurt, hogy azoknak végre legyen meleg kikôtôjiik. De ez semmi, mert Roose
velt, hogy Kina ezért ne haragudjék, egyszerûen, a tulajdoni

jog teljes hiânyâban — és persze Churchill tudta nélkûl —
âtsibolta Tchang Kai Cheknek — Hong Kongot. Azt hisszuk,
hogy Roosevelt ekkor mâr teljesen és pathologikusan beszâmithatatlan volt. Roosevelt és Sztâlin aztân megegyeztek még

abban, hogy egy szovjet, egy kinai és egy amerikai bizottsâg
ôrkôdnék a kérdéses terûletek jô kozigazgatâsa felett, de annak mikéntje tovâbbra is nyllt és megoldatlan kérdés maradt.
Ugyancsak ilyen sommâsan keriilt eldôntésre Indokina és az
ôsszes malâj szigetek — tehât Jâva, Szumatra, Bomeô és
Celebesz — "megfelelô" feliigyelete. Maga Sztâlin is meglepôdbtt Roosevelt eme ûrias adakozâsi lâzân.

— Mindezekért minket Churchill meg fog blni, — mondta
nevetve, amire Roosevelt csak a kezét lengette.
E kedves intermezzo utân az aznapi teljes ûlés pontosan
16 ôrakor kezdôdôtt. Roosevelt és Sztâlin — most mâr tudjuk

miért — azon egyarânt derûsek és josâgosak voltak, az elôbbi
"vélt", az utôbbi pedig "tényleges" sikerei miatt. Churchill
valahogy érezte, hogy valami disznôsâg tbrtént, de nem firtat-

ta a bekovetkezteket, bar azokat sejthette. Ez tûnik ki abbôl
az ekkor tett vâratlan megjegyzésébôl, hogy:
— Klna felett minden megâllapodâs nem mâs, mint tréfa!
Ezen az ûlésen Eden felsorolta azokat az âllamokat,

amelyeket az UNO elsô iilésére meg fognak hivni. Ez utân
egyes, egyelôre meg nem hivandô âllamok — mint pl. Argentina,
Tôrokorszâg, Egyiptom, Dânia, stb. — meghivâsânak kérdése
felett hatâroztak. Természetesen ûjra a lengyel kérdésre, az

tJj Lengyelorszâg bel- és kiilpolitikai viszonyaira és annak
még néhâny ùjabb hatârkiigazitâsâra, illetve hatârcsokkenté-

sére terelôdôtt a szô, mert ez a kérdés az oroszok egyik veszszôparipâja volt. Ezen a târgyalâson Magyarorszàg is sz^repelt,
mégpedig mâsodszor és utoljdra azzal, hogy az amerikaiak
egyes budapesti repûlôterek hasznâlatât kérték a németeknek

az Alpok elkeriilésével valô bombâzâsâra, amibe az oroszok

készségesen bele is egyeztek. Aztân Itâlia, valamint Jugoszlâvia, România, Gbrôgorszâg, Bugâria és még tôbb kis âllam
helyzetének rôvid ùton valô elintézésére keriilt a sor, persze
ez is minden vita nélkiil.

Az ezt kôvetô estélyen természetesen folyt a pezsgô és
minden volt, ami szem-szâjnak ingere, és ez volt az egyetlen
alkalom, amikor Beria, a Politburo feje is "hivatalosan" megmutatkozott. Nem kevesebb, mint 45 felkoszôntô hangzott
el és az éjjel 1 ôrâig tartô unnepi hangulatot csak a szûnyogok
ôriâsi tômege tette kellemetlenné.

A konferencia hatodik napjdn, tehât 1945. februâr 9-nek
délelôttjén, pénteken, egy angol—amerikai katonai tanâcskozâson még derûlâtôbb volt a hangulat, mint a korâbbi hasonlô
ilyen tanâcskozâsokon.
"Mindent elnyertem"

— Itt mindent elnyertem, amiért jôttem és a kapottakért
nem is fizettem meg drâgân — mondta Roosevelt. Ez a kijelentés mâr csak azért is csodâlatos, mert akkor mâr tudta

Einstein jelentésébôl, hogy az atomkutatâs eredményei, az
atombombâk, mâr az USA rendelkezésére âllanak. Ekként

szinte érthetetlenek az ekkor lezajlott és elavult eszkôzôkre

alapozott stratégiai és technikai megbeszélések aprôlékossâgai.

amelyeken a japân ôsszeomlâst — atombombâk nélkûl is —
mâr jûlius 1-re kalkulâltâk.
E nap délutânjân tbrténtek az azôta annyira ismeretesek-

ké vâlt fotografâlâsok a konferenciân résztvevôk megorokitésére.

Ezt kôvetôen a teljes iilés 16 ôra 30 perckor iilt ôssze és
azon — most mâr nem is tudjuk, hânyadik l'zben — ùjra a
lengyel ûgy, pontosabban a megalakitandô lengyel kormânyzat keriilt mûsorra. Molotov — talân azért, mert a lengyel kap-

tafât kîvânta kbvetni Csehszlovâkiâban, Magyarorszâgon, Româniâban és Bulgâriâban — kifejezetten ragaszkodott annak
demokratikus jellegéhez. Elhallgatta, hogy a "demokrâcia"
alatt egész mâs fogalmat ért, mint a megszokott. A kormânyzat vezetôiiil ugyancsak tudatosan azokat is megjelolte, akik
nemcsak Lengyelorszâgban, hanem kûlfôldon (értsd alatta

Oroszorszâgot) tartôzkodnak.
T émaismétlések

De az ilyen téma-ismétlések mâsban sem szûntek meg,
mert — a pontossâg kedvéért — Maisky a 20 milliard dollar
értékének meghatârozâsânâl annak 1938-as âllapotât proponâlta. Ebben az idôben ugyanis a dollâmak nagyobb volt az
értéke, mert

15—20%-al kevesebb dollârért lehetett akkor

ugyanazt a mennyiségû ârùt elvinni, mert hât — mint ahogy
az "utcai ember" a piacon mondja: az ûzlet az ûzlet. Feltiind,

hogy az eddigi târgyalâsokon — annak ellenére, hogy a delegâciôk tagjai kozott nagy tôbbségben voltak a zsidôk — az
ûn. zsidô jôvâtétel, helyesebben a németek âltal a zsidôknak
nyùjtott kârtérités ekkor még egyâltalân nem meriilt fel. Ezekre a milliârdokra, ûgy lâtszik, ekkor még a beavatottak sem
gondoltak.

Ezutân Churchill szôlalt fel. Mint Itâliâban és Gorôgorszâgban, minden orszâg vâlasztâsait a hârom nagyhatalom ellenôrzése alatt tartandônak itélte, ami ellen Sztâlin tiltakozott.
Ellenben, a kôzben megfogalmazott "Felszabaditott Eurépâhoz" intézett kiâltvânyt — annak ellenére, hogy ez megfgéri
az egyes népek demokratikus intézményeinek szabad alaki'tâsât — mindenki elfogadta, talân azért, mert annak szôvege

aimyira âltalânossâgokban, tehât semmitmondôan volt rôgzitve. Nem Churchill szâjâbôl valô annak az a javaslata, hogy
mindazokat, akik hâborûs bûnôsôk elkészitendô listâjân szerepelnek, egyszerûen minden kihallgatâs nélkiil, agyon kell
lônl. Az ilyen ajânlat Sztâlinhoz és Beriâhoz lett volna méltô,
de nem egy angol emberhez!

Ezt kôvetôen Stettinius valami mechanizmust ajânlott,
amely a nagyhatalmak védnoksége alatt âllô teruletekkel foglalkozna. A javaslatot Churchill — nyilvân a Commonwealth
laza szervezetére gondolva — elutasitotta.

E nap estéjén, 8 ôra utân, Roosevelt és Churchill lepihent.
A tôbbiek szabadon tblthették idejûket. Ki moziba ment, ki
kârtyâzott, ki beszélgetett. Este féltizenegykor azonban a

kûlûgyminiszterek ùjra ôsszeûltek. Persze megint a lengyel
ugyben. Ott, Eden javaslatâra, azt a hatârozatot hoztâk, hogy
Lengyelorszâg kormânyânak legelsô feladata legyen a teljesen
szabad vâlasztâsok elrendelése âltalânos titkos vâlasztôjog
alapjân, de csupân az âltala megengedett "demokratikus" pârtok részére. Ezt a megoldâst az oroszok, mivel az minden

nyugati ellenorzést kizârt, természetesen nem ellenezték, bar
csodâlkozhattak elôadôja korlâtoltsâgân.

A konferencia hetedik napjân, vagyis 1945. februdr 10-én,
szombaton, Rooseveltnek két megbizottja csak sok igazoltatâs

utân tudott Sztâlin szine elé keriilni, amit azok kûldôje egy
szerûen csak tévedésnek nyilvânîlott.

E nap délelôttjén, 10 ôrakor ùjra a kûlûgyminiszterek
tanâcskozâsâra keiiilt a sor. Ennek târgyai az Ûj Lengyelorszâggal felveendô diplomâciai kapcsolatok, Franciaorszâgnak
a Jôvâtételi Bizottsâgba valo felvétele, a roman petrôleum
kihasznâlâsânak akadâlyai, Bulgâria és Jugoszlâvia kôzôtt barâtsâg megteremtése, a Perzsiâban levô katonai megszâllâs
megszûntetése, stb
voltak, amely târgyalâsokat meglehetôsen gyorsan pergették le. Ennek nyilvânvalô oka a Roosevelt

irânyâban nyilvânitott megértésre vezethetô vissza, mert az
elnôk mâr mâsnap el ki'vânt tâvozni, hogy Ibn Séouddal,

HailéSelassiéval, Farukkal és mâs nagysâgokkal târgyalhasson.
A délutân korai ôrâiban volt a megjelentek részére tôrténô
neves kitûntetés-osztogatâs. Sztâlin részére egy fotografiâkkal

teljes "Objective Allemagne" cimû albumot adtak, amely az
amerikai szuper-fortresszek németorszâgi pusztitâsait mutatta be.

E napon Roosevelt ûjra târgyalt — Molotov, Harriman,
Pavlov és Bohlen jelenlétében — Sztâlinnal. A mâr emlitett

japân és ki'nai problémâk, egyéb hîjjân, még részletesebben
keriiltek szôba, teljes megegyezéssel.
A teljes ùlés ezen a napon is délutân 4 ôrakor kezdôdott

és azon Roosevelt félholtan elnokolt. Az oroszok persze szûnni
nem akarôan megint a lengyel kérdést hoztâk elô, és elérték,

hogy a vbrôs hadsereg alatt a lengyel kormânyt, amely még
"de facto" meg sem alakult, egyszeruen "de inre" elismerjék.
Eme ûjabb orosz siker utân Churchillre megint râjott a franciabarâtsâg, amelynek érdekében Franciaorszâg mellett nagy
védôbeszédet mondott. Az elôadottakat — mivel azok csak

erkôlcsi értékûek voltak, de nem gyakorlati jelentôségûek —

Sztâlin is, csodâk-csodâjâra, magâévâ tette. îgy Franciaorszâg
is tagja lett az Ellenôrzô Bizottsâgnak. A sikert De Gaullensik
mindjârt megtelegrafâltâk. Ezutân a régi szerb szkupcsina
és az ûj jugoszlâv "vetcs" tagjait igazolô eljârâs môdja keriilt
târgyalâs alâ. Ezt a feladatot az ott megalakulandô Alkotmânyozô Orszâggyûlés feledatkorébe utaltâk. Nem vitâs per
sze, hogy a 20 milliard dollâros kârtéritést ûjra elôcibâltâk
és Churchill — mielôtt nyilatkozhatott volna — abban Roose
velt véleményére volt kivâncsi.
— "Az én vâlaszom erre egyszerû" — volt erre az elnôk

felelete, — "mert azt Roosevelt Franklin, mint birô helyesli
és îgy az elfogadâsra talâlt".
A Dardanellâk erôditményeit Sztâlin aztân le kivânta rom-

boltatni azzal az indoklâssal, hogy azzal Torôkorszâg Oroszorszâg torkât fojtogatja. Roosevelt ezt is helyeselte azzal,

hogy Canada és az USA 3.000 mérfoldes hatârân nincs egyetlen erôd sem. Churchill irônikusan Rooseveltnek adott ebben

igazat, de csak azzal a feltétellel, ha mind a hârom nagyhatalom felelôsséget vâllal Torôkorszâg fiiggetlenségéért és jelenlegi hatâraiért.

Kôzben — most mâr utoljâra — Ûj Lengyelorszâgrôl szôveget âllitottak ôssze, amelyben — hogy ennek az âllamnak

hatârait még jobban lehetetlenné tegyék, — azt javasoltâk,
hogy a vonatkozô hatârkérdések véglegesen majd a békekonferenciân keriilnek eldôntésre. Ezt azért is tették, hogy Roose-

velt kellemetlen helyzetbe ne keriiljôn, hiszen az USA alkot-

mânya szerint az ilyen hatârmegâllapitâs nem az "elnôk",
hanem a "kongresszus" feladata. Igy e kérdést Churchill e témânak "megoldatlansâgâval oldotta meg".
Ezen az estén Churchill adott vacsorât, amelyen azonban
csak kilenc teriték volt. Sztâlin felkoszôntôjében azt mondta,

hogy a "jobb" és a "bal" oldal megjelôléseknek ma mâr biztos
jelentôséguk nincs. Hiszen Daladiert, aki a szakszervezeteket
feloszlatta, baloldalinak tartottâk, viszont Chruchillt, aki azok-

kal jôl megvan, jobboldalinak. Roosevelt felhozta, hogy Franciaorszâgban, 1940-ben, 15 politikai part volt és ô egy hét alatt
hârom miniszterelnôkkel volt kénytelen târgyalni. Jobb helyzete van e tekintetben Sztâlinnak, jegyezte meg Churchill,
mert neki csak egy pârttal kell bajlôdnia, amire Sztâlin helyben hagyôan nevetett.
"Én cinikus vagyok" — mondta ezt kôvetôen Roose
velt. "És on, tâbomagy ûr?" — tette fel Sztâlinnak a kérdést.
— "Elvileg igen" — volt erre a felelet — "de annak lenni

a gyakorlatban nehéz. Hiszen ha nem lett volna 1934-ben
Miinchen és német—lengyel megegyezés, akkor nem irtam
volna alâ a németekkel valô paktumot 1939-ben!"
A jelenvoltak jô hangulatban csak éjfél utân tâvoztak.
A konferencia nyolcadik napja 1945. februdr 11-én vasârnapra esett. Roosevelt csak 10 ôrakor ébredt fel, Churchill
azonban mâr reggel 8 ôrakor ette bôséges reggelijét és Sztâ

lin — éppûgy, mint mindig, ha arra szûkség volt — reggeli
5 ôrâig volt egyiitt munkatârsaival.
Roosevelt délelôtt csapatszemlét tartott, elôbb tolôkocsijâ-

ban, majd tolôkocsijât egy jeep-re téve. Majd megnyitotta a
konferencia végsô telj es ûlését, amelyen azonban mâr csak
25 személy vett részt.
Az okirat alâlrâsa

Ezen tôrtént meg — Churchill néhâny stilisztikai javitâsa
utân — a kôzben elkészltett okirat felolvasâsa és alâîrâsa.

Ez az okirat hârom részbôl âll, nevezetesen:

I. Az 1945. februâr 11-én kelt kozleménybôl, amelynek fejezetei: 1) Németorszâg vereségének ténye, 2) Németorszâg
megszâllâsa és ellenôrzése, 3) Németorszâg jôvâtétele, 4) az

UNO megszervezésének programja, 5) a Szabad Eurôpa kôriilményei, 6) Lengyelorszâg helyzete, 7) Jugoszlâvia ûgyei,
8) a kûlûgyminiszterek konferenciâi, és 9) az egység kimondâsa mind békére, mind hâborûra vonatkozôan. Ezt Churchill,
Roosevelt és Sztâlin irta alâ.

IL Megegyezés, aminél fogva a Szovjet Japân ellen harcba
lép. Ezt is Sztâlin, Churchill és Roosevelt irta alâ.

ni. A Yaltai Megâllapodâsok jegyzôkbnyveinek szovegei,
amelyek — mint mâr emlitettiik — nem teljesek és amelyeknek a kovetkezô fejezetei vannak: 1) A vilâgrendezés (vagyis
az UNO megszervezése, az arra valô meghivâs, annak mûkd-

dése és hatâskore, valamint az alâja vetett teriiletek rendje),
2) a Felszabadult Eurôpârôl valô kijelentés, 3) Németorszâg
feldarabolâsa, 4) a francia megszâllâsi zona és az Ellenôrzô
Tanâcs, 5) a jôvâtételek, 6) a nagy hâborûs bûnôsôk, 7) Len
gyelorszâg, 8) Jugoszlâvia, 9) a jugoszlâv—olasz és a jugoszlâv—osztrâk hatâr, 10) a bulgâr jugoszlâv kapcsolatok, 11)
Hél—Kelet Eurôpa (amelyben Magyarorszâg megint nem szerepel), 12) Irân, 13) a hârom kiiliigyminiszter tervbevett tanâcskozâsai, 14) a montreuxi egyezmény reviziôja és a Dardanellâk kérdése. Ezt az okmânyt Stettinius, Molotov és Eden
irta alâ.
☆ ☆ ☆

A Yaltai konferencia ôta — amelyen Magyarorszâg még
véletlenségbôl is csak kétszer keriilt megemlitésre — 25 év

mûlt el és nemcsak akkor, hanem azôta is, az USA a Szovjetnek minden vilâgeseménynél (mint tôbbek kôzôtt és legfontosabb Korea és Indo—Kina esetében) engedett. Ez a konfe
rencia Németorszâgot kettéosztâsâval és anyagi tônkretételével ôrôkre tehetetlenné kivânta tenni, de a Roosevelt-féle
bumerâng itt is visszafelé fordult, mert itt nem a kelet csat-

lakozott a nyugathoz, hanem annak — hosszû hitegetések
utân — éppen a megforditottja tôrtént. Ha az USA akkori és
mai vezetôi a sajât népiiknek ârulôi, akkor râjuk a "hâborûs

bûnôsségnél" sûlyosabban esik latba a "béke bûnôssége",
amely megâllapitâs az egész Nyugatra vonatkozik.
Miként vârhatna a Magyar Nemzet a mai korrupt nyugati
orszâgoktôl és azok népeitôl segitséget? Ma, 50 évvel még
Trianon utân is, a cseheket és a szlovâkokat, a românokat, a

szerbeket, hogy orszâgrablâsukat igazoljâk és megtarthassâk,
orszâgaikon beliil éppùgy, mint emigrâciôikban, elleniink a
legféktelenebb gyulôlet vezeti! Hiszen — hogy mâst ne emlitsûnk — a Magyar Nemzet egyik legdicsôbb, helyesebben legâldozatosabb forradalmât, az 56osat ma nem a rânktaposô
Kelet, hanem az âllitôlag veliink szimpatizâlô, pontosabban a
nekiink "blôffôlô" Nyugat mocskolja be!

Az emigrâciô célkitûzése roviden Trianon megdontése és
népiink âtmentése. Ezeknek megoldâsâra ma lehetôség alig
van, de hâla a Sorsnak, az eszme, a feltâmadâs eszméje mégsem hamvadt ki, hanem — talân — ma még erôsebben él,
mint a mûltban.

Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc:

CSÛCSSZERV ÉS LELKI EGYSÉG
Sajnâlom, hogy elfoglaltsâgom miatt nem tudok a feltett
kérdésekkel behatôan foglalkozni.

Nézetem szerint, ha annyi értékes honfitârsunk ilyen jelentôs magyar kérdésekkel foglaikozik és ennek eredményét
nyomtatâsban is kiadja, akkor ezen tûlmenôen fontos lenne,
ha egy âllandô jellegû kôzponti bizottsâg — csûcsszerv — a
kiilonbôzô lehetôségeknek és adottsâgoknak megfelelôen folyamatosan és részletesen foglalkozna a felvetett kérdésekkel és
vetitené azokat a nemzethû szervezetek felé. Szôval: ha életet

ontene az ehnéleti megâllapitâsokba.

Ilyen csûcsszerv lenne hivatva az egyetemes magyarsâgot
is képviselni be- és kifelé egyarânt. Tudom, hogy nem ùj gon
dolât ez, hiszen a mûltban mâr sok klsérlet tôrtént e téren,
sajnos nem sok eredménnyel.
Kezdetben adva volt a nyugatra kitelepiilt 1939-es alkot-

mânyos magyar parlament, amely az 1947-ben Altôttingben
megtartott orszâggyûlésén "orszâgos hatârozatokat" is hozott,

amelyek az ôrôk magyar nemzeti jogok és ideâlok kifejezôi
voltak. Ennél jobbat mondani nem tudok.
Altôtting személyi része felett eljârt az idô, de eszmei részéhez ma is ragaszkodnunk lehet, még akkor is, ha azok érvényesulését a mai vilâgpolitikai helyzet még nem teszi
lehetôvé.

Altotting elgâncsolâsa utân még tobben kisérleteztek egy
parlamentet helyettesitô szerv létrehozâsân (egység bizottsâg,
bizottmâny, vilâgszôvetség, orszâgtanâcs stb.), de ezek a kezdeményezések, alkotmânyjogi elképzelésûk, pârtpolitikai beâllftottsâguk, vagy egyes kûlfôldi politikai pârtokkal valô
egyùttmûkôdésûk miatt stb. az egyetemes magyarsâg bizalmât
nem birtâk.

Nézetem szerint egy ilyen kôzponti szervnek elsôsorban az
aktiv nemzethû szervezetekre kell tâmaszkodnia, ill. az azok

âltal megvâlasztott értékes szakférfiakbôl kellene âllnia, egy
âllandô jellegû, egy helyen élô és folyamatosan mûkodô vezértitkârsâggal.

Szervezeteink tûinyomô tobbsége âtérzi hazânkkal szemben fennâllô kotelezettségeinket, dsszetartozandôsâgunk és
egységunk erejét. Magyar ontudatukban sincs hiâny. Ha figyelemmel kisérjûk mûkodésiiket, megâllapithatjuk, hogy ezek
a szervezetek minden felsôbb irânyitâs és anyagi tâmogatâs

nélkiil is igen elismerésre méltô munkât fejtenek ki, nem is
szôlva egyes kivâlô magyarok nemzetkdziieg is elismert egyéni
eredményeirôl.
Szervezeteink — minden idônkinti zavarô és bomlasztô ak-

ciôk ellenére — lelki egységet jelentenek. A vezetôket — elnôkségeket — kisebb nagyobb tômegek vâlasztottâk meg, igy a
vezetôk ôsszessége maris az emigrâciô vildgparlamentjének
tekinthetô, amely egyediil alkalmas arra, hogy orszâgos, foldrész-, vagy akâr kôzponti csùcsszervet alakitson.
Szervezeteink kûlônbôzô jellegûek. Vannak vilâgviszonylatban mûkodô nemzetvédelmi szervezetek, egyhâzi vonatkozâsû szervezetek, ifjûsâgi mozgalmak, kûlûgyi, belpolitikai.

kôzmûvelôdési, irodalmi egyletek, nem utolsô sorban sajtôszdvetségiink szâmtalan jô lappal és kiadvânyokkal.
Gazdagok vagyunk e téren és mindent el kell kovetnûnk,

hogy szervezeteink még eredményesebben dolgozhassanak.
Egy kozponti csûcsszerv természetesen nem avatkozhatik

bele az egyes szervezetek belsô életébe, de vannak olyan kôzôs
nagy magyar ûgyek, amelyek kozponti munkât igényelnek.
Gondolok itt elsôsorban:

a) egy kozponti Magyar Székhâzra archiwai, nyomdâval,
mûzeummal tôbbnyelvû nivôs lappal; mâsodsorban
b) mindenre kiterjedô kozponti nyilvântartâsra (szerve-

zetekrôl, személyekrôl, eredményekrôl, kiadvânyokrôl, alkotâsokrôl, talâlmânyokrôl, sajtôrôl, tôrténelmi emlékeinkrôl stb.).
c) nyilvântartâst kivânja az otthoni épitô és rombolô munka eredményeként kialakult ùj helyzet is.

d) tôbb fontos kérdésben egységes âllâspont kialakîtâsa
kivânatos.

e) fontos lenne az egyetemes magyarsâg behatô képviselete a kiilfôldi hatôsâgok és nemzetkozi intézmények felé.
f) a magyarsâg érdekeit sértô megnyilatkozâsok ellen valô
tiltakozâs, a megfelelô felvilâgositâs elengedhetetleniil szûkséges.

g) kivânatos lenne egy kozponti anyagi alap létesitése,
minden magyar szâmâra kôtelezô szerény évi adôzâssal. Csak
igy volna lehetséges a kôzôs magyar intézmények, iskolâk,
sajtô, stb. rendszeres tâmogatâsa.

Mihdlyi Gilbert dr.:

HASZNOS EMIGRÂCIÔS INTÉZMÉNYEINK TÂMOGATÂSA

Az az emigrâciôs intézmény hasznos, amelyik sziikségletet
elégft ki. Mivelhogy ez a sziikséglet sokoldalû, pl. szociâlis,
târsadalmi, kultûrâlis, nevelô, vallâsos, politikai, szôrakoztatô,
sport, stb., az emigrâciôs intézmények ezen sziikségletek szerint osztâlyozhatôk. Természetesen minden esetben éles meg-

kûlônbôztetést tenni nem lehet, hiszen egy-egy intézmény egyidôben tbbbféle sziikségletet is kielégithet. Aclevelandi Magyar
Târsasâg és Arpâd Akadémia elsôsorban kultûrâlis intézmény,
de évi talâlkozôja elsôrangû târsadalmi esemény és szorakozâsi alkalom is.

A fontossâg szempontjâbôl mi sem természetesebb, hogy a
vallâsos-kultùrâlis célû intézmények elsôbbséget kapnak, viszont emigrâciônk sajâtsâgâbôl kifolyôlag nem lehet târsadal-

mi-szôrakoztatô intézményeink sziikségességét elfelejteni. Emig
râciônk nagy tôbbsége ugyanis nem teljesen âgyazôdott bele
az amerikai târsadalomba, s ha részt is vesz annak târsadalmi

megnyiivânulâsaiban és szôrakoztatô rendezvényein, bensô igénye târsadalmi életét magyar kôrben élni. îgy tehât egy târsas vacsora tânccal ôsszekôtve nagy bensô magyar emberi

igényt elégit ki és ennélfogva az az intézmény, amelyik ezt szolgâlja, hasznos tevékenységet fejt ki. Éppen ezért ilyen ti'pusû
rendezvények azok, amelyek az emigrâciôban legsûrûbbek és
legsikeriiltebbek. Az ember nem élhet egyedùl és elzârkôzottan,
ezért idegen kômyezetben elengedhetetlen szûksége van honfitârsi kapcsolatra fôieg a kôzépkorû és idôsebb emigrâciôs elsô
nemzedéknek, amely szâmâra az asszimilâciô igen nehéz. Ezért
a mar emiitett Magyar Târsasâgnak a Thanksgiving hétvégjén

mâr hagyomânyossâ vâlt évenkinti talâlkozôi, ha a maga polititkai megbeszélésével nem is tudjâk hatékonyan elômozdi'tani
a magyar sors alakulâsât, az Amerikâban élô magyar târsadalom

egyik legsikeriiltebb taldlkozâsi alkalmàt teremtik meg s ezért
megérdemli dicséretiinket és tâmogatâsunkat.
Mindebbôl vilâgos, hogy a feltett kérdés igen tâgkôru s
igy megvâlaszolâsa egy terjedelmes értekezést kivânna. Igen
szeretném megtârgyaini a magyar iskolâk ûgyét, magyar egy-

hâzaink kôlcsôn-kônyvtârânak sziikségességét, a magyar ûjsâgirâs sorsât, szabadegyetemeink mûkôdését, stb., de ezûttal
mégis a magyar emigrâciôs cserkészetet teszem gondom kôzpontjâvâ.

Legyen szabad személyes élménnyel kezdeni. Bâr negyven
évet kell visszamennem élet-élményeimben, ez egyâltalân nem
nehéz, mert a szombathelyi piispôki elemi iskola 3—4. osztâlyâban valô cserkészkedésem felejthetetleniil és élénken él ben-

nem. Az ôrsi ôsszejôvetelek énekeikkel, jâtékaikkal, cserkészmimkâval és kirândulâsaival negyven év tâvlatdban is annyira
elevenek emlékezetemben, mintha ma tôrténnének. A nyâri tâborok, 1929-ben a borsôdmegyei Szilvâsvâradon, ahonnét Egerbe kirândultunk Dobô Istvân vârâba és Gârdonyi Géza mûzeummâ lett otthonâba, valamint az aggteleki cseppkôbarlangba, majd az 1930as tâbor a vasmegyei Râbagj'armaton, olyan
élmények, amelyek végigkisérik az embert élete ûtjân. Ki felejthetné el a tâbor reggeli ébresztôjét és tomâjât, zâszlô-fel-

vonâsait, kakaôs reggelijét, majd a tâborkapuban valô ôrségszolgâlatot, a hegyekben valô portyâzâsokat, a délutâni furdést, esti tâbortûzet dalolâsâval, majd a takarodôt? Ki tudnâ
elfelejteni az akadâlyversenyeket, amelyek a kis 9—10 éves
fiât talân legelôszôr âllîtottâk komoly dôntés elé és kôveteltek
tôle ônâllô elhatârozâst és egyéni cselekvést. De a cserkész-

élet minden szôrakozâsâval és prôbâival nemcsak élmény, hanem nevelô tényezô és jellem-alaki'tô eszkôz is. Bar talân

nehéz lenne minden esetben szavakba foglalni kiscserkészkedé-

sem egyéniségemet formâlô hatâsait, mindig éreztem, hogy a
rôvid 2 éves cserkészélet is egyéniséget-képzô iskola volt szâ
Az emigrâciôs cserkészet is ez és azzal, hogy magyar kôrnyezetet teremt és biztosi't, magyar nyelvtanulâsi alkalmat ad,
magyar éneklésre, tâncra és jâtékra tam't, a magyar tôrténe-

lem és irodalom ismeretébe vezet, a magyar mûvészet vilâgât
târja fel és a magyar népszokâsok szellemét ismerteti meg, stb.,
éppen azt szolgâlja, amire az emigrâciôban a legnagyobb
szukség van: autentikus magyar kultûrvilâgot tart fenn s

lehetôvé teszi azt, hogy kiilfdldôn is magyarok legyUnk.
Enélkiil minden magyarkodâs felszines és szalmalâng. Mert
magyar az, akinek gondolatvilâgât a magyar kultûra termé-

kenyiti és szmesiti; magyar az, akinek lâtôkôrét a magyar
kultûra szélesiti; magyar az, akinek életét a magyar kultûra
értékei befolyâsoljâk.
Mindebbôl érthetô, miért emelkedik az emigrâciôs cser

készet elsôrendû emigrâciôs intézménnyé. A cserkészfiû nevelôdik "amerikainak" a maga természetes kômyezetében, isko-

lâiban, stb., az Egyesult Allamokban, ahol élnie és boldogulnia

kell. A cserkészet viszont megtartja magyarnak. Ne féltsuk az
amerikaiassâgot a magyarsâgtôl, se a magyarsâgot az amerikaiassâgtôl. Ne gondoljuk azt se, hogy két kultûrâhoz tartozni
sok és fôlôsleges. Mert az az egyén, aki két kultûr-vilâghoz
tartozik, gazdagabb egyéniség mint az, akinek "csak egy hazât
adott a végzete." Viszont éppen a cserkészkedés a maga talâlékony és természetes môdszerével el tudja keriilni azt, hogy
lin. "split" személyiségeket neveljiink, azaz olyan fiatalokat,
akik gydkértelenek, mert nem tartoznak sehova. Az ameri-

kai—magyar cserkészfiû nem "emigrâns", nem "menekiilt",
nem "ideiglenes âtutazô", hanem "itthon" él. Életét nem a
"hazatérés" bizonytalansâgânak homokâra épiti, hanem "begydkeresedik" ide. De a két kultûr-vilâg ôntudata kiegyensûlyozott egyéniségében egy gazdagabb élet megtermékenyi'tôjévé
vâlik, legyen bar ûzletember, ûjsâgiro, mémok, tanâr, orvos,
az âllami vagy federâlis tdrvényhozâs tagja, stb.
Ezért emigrâciônk, amelyik a magyarsâg âpolâsât és fenntartâsât vallja elsôrangû kotelességének, nem hanyagolhatja el
emigrâciôs cserkészetiinket. Hâla Istennek, a cserkészet egyre
terjed és szinte alig talâlhatô valamire menô magyar kozpont,
ahol cserkészet ne lenne. Én magam bârmerre eijutok, egyszerre azt kérdezem, van-e cserkészet?

De még sok-sok tennivalô maradt. Dinamikus cserkészélet

megteremtése megklvânja, hogy a magyarsâg mutasson komoly
érdekiôdést a mozgalom irânt és kellôleg tâmogassa. Tâmogassa cserkész-rendezvényeken valô megjelenéssel, tâmogassa
hétvégi portyâzâsokra és nyâri nagytâborokra alkalmas helyek

biztositâsâval, tâmogassa emigrâciôs magyar ûjsâgjainkban,
folyôiratainkban ismertetéssel. Ha Eurôpâbôl és mâshonnét évente hagyomânyosan âtrândulôk tetemes ôsszegeket tudnak kivenni az amerikai-magyarsâg zsebébôl, milyen érdekes
és egjnittal szomorû, hogy sokkal komolyabb és a jôvô szempontjâbôl sokkal hasznosabb célra nem adunk arânyosan.

Rendezzûnk cserkésznapokat helyben és orszâgosan, amikor
minden magyar szervezet erre ôsszpontositanâ minden gondoskodâsât. A Magyar Târsasâgnak is tovâbb kell fokoznia a ma
gyar if jûsâgra, illetve a cserkészetre forditott figyelmét. Ha ezt
nem tessziik, kônnyen azt a benyomâst keltjiik, hogy amlg

mûlô és hatékonytalan napi politizâlâsra mindent elkôvetiink,
a holnapi magyarsâg nem fekszik komolyan szivunkon.
☆ ☆ ☆

Nàdas Jànos dr. elôadja, hogy a X. jubileumi Magyar

Talâlkozôt elôkészitô Allandô Titkârsâg nevében oktôber hô
folyamân korlevélben kereste fel a magyarsâg kûlfdldre szakadt vezetô egyéniségeit s a magyar emigrâciô jelenlegi vezetôit, amelyben arra kérte ôket, adjanak vâlaszt a kiilfoldi
magyarsâg idôszeru feladataival kapcsolatos kérdésekre. A vâlaszadâs megkonnyîtése céljâbôl a korlevélhez a kôvetkezô
vâzlatot csatolta:

A KULFOLDI MAGYARSAG IDÔSZERÛ FELADATAI

I. Altalânos érvényû alapelvek megàllapitdsa, amelyeknek alkalmazâsa elôsegiti:

1) az otthoni és az elcsatolt teriileteken élô magyarsâg
sorsânak elviselhetôbbé tételét;

2) a magyarsâg népi âllomânyânak megôrzését és gyarapitâsât, valamint a magyarsâg népi értékeinek megtartâsât és
fokozâsât s azoknak — nemzeti hagyomânyainkkal egyiitt — a
kôvetkezô nemzedék szâmâra tôrténô âtadâsât;

3) a magyar szabadsâg, fiiggetlenség, ônrendelkezési és
szabad vâlasztâsi jog visszaszerzését;

4) az emigrâclôs munka megjavitâsât, a téves, helytelen,
rosszindulatû, ellenséges, vagy elavult nézetek kikûszôbôlését,

a magyar nemzeti ôntudat erôsîtését és hasznos emigrâciôs
intézményeink tâmogatâsât.
II. Konkrét feîadatok meghatârozâsa:

1) a kûlfôldôn élô magyarsâg egyetemessége szâmâra és
2) a nemzeti emigrâciô szâmâra
a) az egyetemes magyarsâggal szemben,
b) az otthon és az elcsatolt terûletek magyarsâgâval
szemben,

c) az egyes befogadô orszâgok magyarsâgâval szemben.

III. Gyakorlatilag megvalôsithatô tennivalôk kijelôlése:
1) a jelenlegi helyzet leirâsa és az adottsâgok értékelése
2) a végrehajtâsra vârô feladatok csoportositâsa annak
megfelelôen, hogy a) rôgtôn, b) a kbzeljovôben, vagy rovidebb
elôkészités utân oldhatôk-e meg.
IV. Politikai és târsadalmi magatartâs kôrvonalazâsa:
1) az otthon és az elcsatolt teriileteken élô magyarsâg

ellenàllô, de ugyanakkor orszâgépitô tûinyomô tobbségével és
a jelenlegi uralmat céltudatosan tâmogatô elenyészô kisebbségével szemben;
2) a hatalom birtokosai, a megszâllô erôk és âllamok vezetôi felé, hogy az 50 évet meghaladô elcsatoltsâgi s a 25 évet
meghaladô hôdoltsâgi âllapot mielôbb megszûnjék;
3) a befogadô orszâg teriiletén élô magyarsâg egyetemessége, nemzeti érzelmû és tisztân csak mûvelôdési megnyilat-

kozâsok irânt érdeklôdô részei irânyâban;
4) a befogadô orszâg hivatalos tényezôi, a kôzvélemény
irânjdtôi és a lakossâg felé.
VÉLEMÉNYEK

A kôrlevélre igen sok vâlasz érkezett. Kôziilûk csak a

legérdekesebbek és legtanulsâgosabbak Ismertetésére szoritkozunk.
☆ ☆ ☆

Arady Vigh Mihâly (New York, N. Y.) a legsiirgôsebb fela-

datnak a nemzeti képviselet megszervezését tekinti. A trianoni
békeparancs 50. és az orosz megszâllâs 25. évfordulôja szinte
kôveteli a 10. Magyar Talâlkozôtôl, hogy nyilvânitsa magât
nemzeti képviseletté, hogy jogosan és hivatalosan is nyilatkoz-

hassék az otthon némasâgra kényszeritett és a szabad fôldôn
élô magyarsâg nevében egyarânt s hogy a két jelentôs tôrténeti évfordulô alkalmâbôl egységesen megindithassa a harcot
a Trianonban elszakitott magyar teriiletek visszaadâsa és az
orosz megszâllâs megsziintetése érdekében.

Berkovits Teodor (Bromma, Sweden) szerint

I. 1) a Magyarorszâg hatârain beliil és kiviil élô magyarok kôzôs sorsa egyenlô az ezen, vagy ezeken a fôidrajzi terii-

leteken élt egyének (magyarok) sorsânak mai kôvetkezményeivel és a most élô magyarok egyéni sorsânak ôsszegével.
2) Ebbôl kôvetkezik, hogy mind kôzôs, mind egyéni
sorsânak elviselhetôbbé tételét, népi âllomânyânak megôrzését, szabadsâgânak és jogainak visszeszerzését csak sajât maga
képes kivivni.
3) Nincs egységes emigrâciô és nem is lehet, mert a

magyar emigrâciôs tevékenykedés nem létérdekekért és elsôdleges szellemi szûkségletek kielégîtésén fâradozik, hanem

— tisztelet a nagyon kevés kivételnek — ezt az iigyet mint
szellemi "hobby"-t kezeli. Az ùn. nyilt târsadalmakban élô
egyének és csoportosulâsok pontosan a szabad lehetôségek
adta helyzet miatt mindig a sajât érdekeik szerinti szempontokat kôvették és kôvetik a jôvôben is. Ha aztân ezek az egyé
nek és csoportosulâsok megméretnek és kiilônbôzôknek talâl-

tatnak, akkor el kell fogadnunk a tényt és ebbôl le kell von-

nunk a kellô kôvetkeztetéseket. A kûlfôldôn élô magyarsâg
kényelmes helyzetében csak alâzattal tekinthet az otthoniak

felé, akiknek még nem adatott meg az a fén5nizés, hogy szabad
târsadalomban élve megmutathassâk szellemi sokrétûséguket
anélkûl, hogy ezzel sajât târsadalmukat veszélyeztetnék.
II—IV. Fontos kérdésekben mindig az otthoniaké az utolsô
szô joga még akkor is, ha az âltaluk elmondottak szâmunkra fur-

csâknak és értheteleneknek tûnnek. Egy kôzôs, minden magyart
âtfogô egyiittmûkôdés politikai céljât a kôvetkezô hârom pontban lehetne ôsszefoglalni: 1) a szovjet csapatok kivonulâsa
Magyarorszâg teriiletérôl; 2) minden politikai fogoly szabadonbocsâtâsa; 3) szabad képviselôhâzi vâlasztâsok megejtése
Magyarorszâgon.

Domokos Sândor (Winnipeg, Manitoba, Canada) abban
lâtja az emigrâciô legelsô kôtelességét, hogy becsûletes élettel
megbecsiilést szerezzen a magyarsâg szâmâra. Magyarsâgunkat
nem adhatjuk fel, mert ha ezt tennénk, nevetséges hermafroditâkkâ vâlnânk. De ha izolâlôdunk, akkor meg sterilekké lesziink. Infiltrâlôdnunk kell tehât az angolszâsz târsadalomba
anélklil, hogy identitâsunkat feladnânk. Példaként hivatkozik
a winnipegi hatôsâgok nyilatkozatâra, amelyet a cseh menekûltek bebocsâtâsânak kérdésével kapcsolatban tettek. Ez a

nyilatkozat megâllapîtotta, hogy az 1956-os magyar emigrâciù
a legkivâlôbb kanadai bevândorlô csoport. Ha hiszunk abban,
hogy egyszer végiil is a "jobb" kerekedik feliil, akkor csak ez
s a hozzâ hasonlô mâs megâllapi'tâs szâmît.
Farkas Lâszlô (Zug, Svâjc, Eurôpa), a Svâjci Magyar
Egyesûletek Szôvetségének elnoke kiilônosen fontosnak talâlja egységes, bâter kiâllâsunkat most, amikor Moszkva — csatlôsaival egyûtt — népûnk megkérdezése nélkxil a jelenlegi
eurôpai âllapotok véglegesitését kivânja. A Szôvetség nagy
erôfeszitéseket tesz az âltala javasolt Eurôpai Szabad Magyar
Parlament létrehivâsâval az egységes magyar âllâspont képviseletére. Csak a szovjet csapatok kivonulâsât és Hazânk ônrendelkezési jogânak elismerését kôveteljiik. A tôbbit szabad
vâlasztâsok megejtése utân a fiiggetlen, demokratikus magyar
kormâny feladatânak tekintjuk. Az Eurôpai Szabad Magyar
Parlament ismertetését és kôveteléseit a Parlament titkârsâga

német és francia nyelven megkuldte az eurôpai intézményeknek, hatôsâgoknak, sajtônak, râdiônak, politikusoknak. Ez a
kezdeményezés jô visszhangot kapott. Kifogâsolja, hogy az
Egyesûlt Nemzetek jubileumân nem tôrtént emh'tés a Szovjetuniô âltal elnyomott és rabsâgban tartott népek ônrendelkezési jogârôl, sot még csak tiintetést sem rendeztek, amely
felhivta volna arra a kôzvélemény figyelmét.
Feketekûty Lâszlô dr. (Miinchen, Németorszâg, Eurôpa)
nem foglalkozhatik a felmerlilt kérdésekkel, de utal arra, hogy

korâbban kôzzétett tanulmânyâban azokra vonatkozôan sok
megfelelô mondanivalô talâlhatô.

Fledler Kâlmdn dr. (Chicago, 111.) szerint az emigrâciô
egyik legnagyobb hibâja, hogy a jelenlegi helyzetet s annak
adottsâgait képtelen târgyilagosan felmérni és kiértékelni. Jellegzetes magyar szalmalâng-lelkesedéssel, tisztân csak szîvre,
de nem észre hallgatô kôvetkezetlenséggel âllunk a hazai rendszerrel szemben ahelyett, hogy hidegen szembenéznénk a rideg
valôsâggal s annak megfelelôen cselekednénk. Magyarorszâgot
az orosz érdekkôrbe utaltâk. És ez ellen, amig ûjabb vilâg
rengés be nem kôvetkezik, tenni nem tudunk. Az otthoniak

1956-ban megkisérelték a lehetetlent. Ezrek pusztultak el és
ezrek jôttek ki, de 10 milliô magyar otthon maradt. Mit lehet

itt csinâlni? Életben kell maradni. Meg kell erôsôdni, ahogyan
csak lehet és ki kell vârni, mit hoz a jôvô. Pragmatikus
modon meg kell prôbâlni a legjobbat, amit lehet. Nem nagy
szâjjal, mellveréssel, hanem csendes munkâval s érvényesxiléssel. Mâr csak azért is, mert mâr a part is râjôtt, hogy
szakemberek és szaktudâs nélkiil csupân zabot lehet hegyezni
a TSZ-ben.

Magyarorszâgon kétségteleniil a kommunizmus van ural-

mon. De a nép nem komunista. És a nép van tdbbségben.
Nekiink tehât a nép az elsô, a nép a fontos. A nép kôziott

vannak a rokonaink is. És nekiink az a fontos, hogy rokonaink
erôsôdjenek s azokon keresztiil életben maradjon, gyarapodjék a nép, a nemzet.

Dr. vitéz Gdntay Béla (Sud Ring, West Germany, Eurôpa),
a Magyar Kirâlyi Rendôrség Nyugaton élô vezetôje négy pontban foglalja ossze véleményét:

1) A hazai magyarsâggal sem kôzvetlen, sem kôzvetett
kapcsolatba keriilni nem lehet, mert minden hazai szerv kommunista vezetés, illetve kommunista ellenôrzés alatt mûkôdik.

Az un. liberalizâlôdâs semmi egyéb, mint az ûj bolsevista
taktika alkalmazâsa. Otthon a kedélyek megnyugtatâsâra, kifelé pedig a n3nigati kdzvélemény félrevezetésére. A lényeg
vâltozatlan. Csak a taktika vâltozott.

2) Ezért legyen a kiilfôldi nemzethû magyarsâg a hazai
magyarsâg szôszôlôja a szabad vilâgban. Magyarorszâg, az el-

csatolt teriileteken élô s a kommunista uralom, illetve idegen
âllamhatalom alatt szenvedô magyarsâg helyzetérôl, valamint

a vâltozatlan kommunista rendszerrôl a kiilfôldi magyarsâg
szervezeteinek kell tâjékoztatnia Nyugatot, az antibolsevista

orszâgok illetékeseit, kôzéleti személyeit, politikusokat, a sajtôt, a râdiôt és a televiziôt. Ez a kiilfôldi magyarsâg fôfeladata
kiiliigyi vonalon. És ez a hazai s az elcsatolt teriileteken élô
magyarsâg segltésére az egyetlen lehetôség.
3) A kiilfôldi magyarsâg beliigyi, elsôrendû nemzetvédelmi

s nemzetfenntartô feladata az utânpôtlâsrôl valô gondoskodâs.

A kiilfôldi magyar fiatalsâg nevelésére és oktatâsâra a legnagyobb gondot kell fordftani. Nagy sùlyt kell helyezniink
Nyugaton nemzeti tradiciôink megôrzésére, a nemzethû ma-

gyar sajtô fenntartâsâra és tâmogatâsâra, a tudomâny és mûvészet âpolâsâra s a magyar kônyvkiadâsra. Elsôsorban ôntudatos, magyar iigyekben vitaképes, mûveit magyar fiatalsâgra
van sziikség.

4) A kûlfbldi magyarsâg szervei — nyilvântartâs, sajtô,
kapcsolatok, târsadalmi megmozdulâsok ûtjén — mozdi'tsâk

elô, hogy magyar magyarral hâzasodhassék, mert csak l'gy biztosithatô a kûlfôldi magyarsâg a kihalâs ellen.

Kollânyi Kâroly (Munchen, West Germany, Eurôpa), a
Németorszâgi Magyar Szervezetek Kozponti Szovetségé-nek
(Zentralverband Ungarischer Organisationen in der Bimdesrepublik Deutschland e.V.) alelnoke, a Szovetség elnôkségi

iilésén kapott megbîzâs alapjân vâlaszol az I. 4. kérdésre.

Kollânyi Kâroly:
AZ EMIGRÂCIÔS MUNKA HATÂSFOKANAK MEGJAVITÂSA
Szervezettség

Amennyire elônyos, hogy a magyarsâg — szétszôrtsâga
folytân — fôldrajzilag és târsadalmi szinten is, ùgyszôivân
mindenûtt jelen van, igen sok érintkezési pontja van a szabad
vilâggal, annyira meg is neheziti ez a kôriilmény az emigrâciôs
munka eredményes végzését. Kétségtelen, hogy az emigrâciôs
"aprômunka" jelentôsége sem becsûlendô le, mégis âtûtô eredményeket csak ôsszefogott erôknek sûlyteriiletén valô bevetésével érhetûnk el. Ennek elôfeltétele pedig a szervezettség.

25 éves tapasztalatbôl tudjuk, hogy "emigrâciôs egységet"
megteremteni nem lehet. Ahhoz tûl szines az emigrâciô képe,
mégha nem is vesszûk figyelembe az erôs individualista természetet, tùlsâgosan szétszôrtak is vag5mnk. Arra azonban nem
egy bizonysâgunk, tapasztalatunk van, hogy a kisebb, tehât

kônnyebben megszervezhetô csoportokat ônâllôsâguk megtartâsâval meghatârozott, magasabb, kôzôs célok szolgâlatâra sikeresen ôssze lehet fogni kozôs keretbe még magyarok kôzôtt is.

Igy van megszervezve a németorszâgi magyarsâg is. A
Német Szôvetségi Kôztârsasâg 11 tagâllama teriiletén élô, mûkôdô magyar egyesiiletekbôl, szervezetekbôl 62 kapcsolôdik
ôssze a NMSzKSz. keretében, még pedig "Land"-onként, tartomânyonként csoportositva. Pl. a Bajororszâgban lévô 15 szer-

vezet kozos kerete a bajororszâgi kôtelék sajât kozgyûléssel,
elnôkséggel, amely a 11 orszâgos szervet osszefogô csûcsszervben, annak kozgyûlésén 3 szavazattal van képviselve. Az északrajnavidéki—westfâliai szervezetiink 5 szavazattal, az ottélô
magyarsâg szâma arânyâban. Az egész Németorszâg teriiletére
kiterjedôen dolgozô, tobbnyire nagytaglétszâmû szervezetek, pl.
egyhâzak, karitativ szervek, kultûrâlis intézmények, kôzvetle-

niil a csùcsszerv kôzgyûlésébe is kûldenek egy-egy képviselôt.
Ez a szervezési keret môdot ad az egyes tartomânyokban élô
magyarsâgnak az ottani kormânynâl és hatôsâgoknâl, intézményeknél valo érdekképviseletére. A Kozponti Szôvetség, a
csùcsszerv pedig a bonni szôvetségi kormânynâl és szôvetségi
hatôsâgoknâl jâr el a németorszâgi magyarsâgot érintô ûgyekben. A bonni belùgyminisztérium a Kozponti Szôvetség elnôkségét ismeri el a németorszâgi magyar népcsoport demokratikusan megvâlasztott hivatalos képviseletének. Szervezetét
példâul âllitja a tôbbi emigrâciô elé.

A fokozatosan kialakulô gyakorlat igazolni lâtszik ennek a

szervezési môdnak helyességét. Bâr nem minden magyar tagja
valamely tagszervezetnek, aki részt kivân venni a szervezett

kôzôsségi munkâban, mint egyesûleti tag, befolyik a sajât elnôksége megvâlasztâsâba. Ezek az einôkségek vâlasztjâk meg a
tartomânyi vezetôséget, amely pedig a csùcsszerv kôzgyûlésé
be delegâlja képviselôit, vâlasztja meg a Kôzponti Szôvetség
elnôkségét. Kôzvetve tehât mindenki résztvehet a kôzbiilsô és
legfelsô képviseletek megvâlasztâsâban.

Amint Eurôpâban a németorszâgihoz hasonlô môdon kiala-

kulnak az egy-egy orszâg magyarsâgât képviselô csùcsszervek,
ezek ôsszefogâsa teremti meg a fôldrész emigrâciôs magyarsâgânak képviseletét. Ennek megvaiôsulâsâhoz kôzel vagyunk.
Feladatok

A kûlônbôzô idôszakok menekûltjei fokozatosan illeszkedve be a német élettérbe, a kôzôsségi szociâlis feladatok
csôkkenésével erôsebben lépnek elôtérbe a mûvelôdési kérdé-

sek, kôzôsségi megoldâsra vârva. Legelsô feladatunk, kûlônôsen a mâr ittkint, gyakran nyelviieg vegyes hâzassâgbôl szûletett nemzedék magyamak valô megtartâsa. Kôzvetîteni kell

hozzâ a magyar nyelv, kultûra kincseit, hagyomânyaink ismeretét, hogy magyar ontudatot adjunk, neveljûnk benne, az
idegen kdrnyezet hatâsât ellensûlyozzuk. Alapfokon szolgâljâk
ezt a hétvégi, nyâri magyar iskolàk, tâborok, napkôzi otthonok
a magyar telepiilés gôcpontjaiban. Ezen a téren legnagyobb
eredményt elért lelkésziinket a kérdés elôadôjâul kérte fel
elnôkségiink. A kôzeljovôben rendeziink az ilyen iskolâk oktatoi, nevelôi szâmâra tâjékoztatô tanfolyamot az ô vezetésével.
A cserkészet szerepét ezen a vonalon is igen fontosnak tartva
elnôkségiink minden lehetséges tâmogatâst megad a mozgalomnak, ugyanîgy a burg-kastli magyar gimnâziumnak is.
A magyarsâg osszetartozâsi érzésének, ôntudatânak megtartâsât, sot fokozâsât fôieg a rendezvények szolgâljâk, rendszerint valamely nemzeti iinnep alkalmâbôl, kultûrâlis prog
rammai is gazdagitva, gyûjtik ôssze a magyarsâgot. A kôzôs-

ségi munka ôsszehangolâsât, tôkéletesbitését szolgâlja a nov.
21—22-én tartott értekezlet, amelyen a magyar szervezetek
kultûrâlis munkât végzô, vezetô személyei ismerkedhetnek
egymâssal, cserélik ki tapasztalataikat, kapnak tâjékoztatâst,

ûtmutatâst, adhatjâk elô nehézségeiket. A németorszâgi magyar
népcsoport tagjainak tâjékoztatâsâra az elnôkség negyedévenkénti Kôzponti Tâjékoztatôt ad ki nyomtatott ùjsâg alakjâban
a kôzôsségi élet eseményeirôl, kôzérdekû jogszabâlyokrôl, stb.
Folyamatban van a nyilvântartâsi anyag kiegészitése a magyar
sâg demogrâfiai adatairôl. Célunk: a kis telepiilési csoportokig

lenyùlô érintkezési hâlôzat kiépitése helyi képviseletek megteremtésével.

Mindezek a belsô vonalon folyô munkâra vonatkoznak. Ezt

a lehetô szoros szervezést azonban elôfeltételiil tekintjiik a
hatâsos kifelé irânyulô munkânak is: egyrészt a magyar mûvelôdés kincseinek a befogadô németség felé valô kôzvetitéséhez,
mâsrészt a rôlunk valô ismeretek nôvelésére, téves nézetek
helyesbitésére és ha kell, az ellenséges tâmadâsok visszautasi-

tâsâra. Ezek a munkâk folynak, de fôleg szervezéssel kivânjuk
ezeket koordinâlni, hatâsfokukat emelni.

Mihâlyi Gilbert dr. (St. Louis, Mo.) premontrei kanonok,
plébânos hârom kérést intéz a kûlfôldôn élô honfitârsaihoz:

1) Bâr minden igaz magyar helyesli és kîvânja minden

igaz magyar kôzeledését, mert csak az ôszinte kôzeledés hozhat megértést és igy kibontakozâst, mégis a Magyarok Vilâgszôvetségének befolyâsolâsât célzô kîsérleteit utasîtsuk vissza
és kérjûk honfitârsainkat, hogy a Vilâgszôvetségtôl disztariciâljâk magukat.
2) Minden magyar emigrâns minden lehelôt megtesz, hogy
otthoni hozzâtartozôit anyagiakkal segîtse, fôleg az IKKA ût-

jân, ezért csak arra kérjiik honfitârsainkat, hogy tartôzkodjanak minden felesleges hazautazâstôl, amellyel a kommunista
kormâny idegen valutaszerzési lehetôségeit segi'tik elô.
3) Utasîtsuk vissza Galambos Irén dr. bencés vâdaskodâsât, amelyet akâr szabadon, akâr kényszer alatt kovetett el
Debrecenben a Magyar Anyanyelvi Konferencia ûlésén, mert
azzal a "megâllapîtâsâval", hogy "sokkal tbbbeknek is itt kellett volna lennibk, azoknak, akik odakint szintén a magyar
kultûra apostolai, akiket hîvtak, de akiket az elôîtéletek viszszatartottak" (Magyar Ilîrek, 1970. szeptember 5., 5. oldal),
nemcsak mâsokon ûtott, de politikaivâ tette a konferenciât,
holott dr. Galambos beszédében éppen a konferencia nem-politikai jellegét igyekezett magasztalni.
☆ ☆ ☆

Pâli Gyôrgy dr. (New York, N. Y.) kozgazdasâgi tudomânyos kutatô, az egykori Erdélyi Part orszâgos fôtitkâra a felvetett kérdésekre kimeritôen vâlaszolni nem ôhajt, csak néhâny
idôszerunek vélt gondolatât kozli:

Pâli Gyôrgy dr.:
NE ÉPITSONK LÉGVÂRAKAT
A magyar emigrâciô nagy része tûlbecsiili mind a maga

mind a egész emigrâciô befolyâsolâsi erejét, lehetôségét, mind
anyaorszâgunk, mind a kényszerbékék folytân elvesztett teruletek jôvendô sorsât illetôen. Naprôl-napra lâtnunk kell, hogy
nemcsak a nagyhatalmak, de a velûnk âltalâban rokonszenvet

tâplâlô orszâgok sem adnak semmit a magyar emigrâciô âllâsfoglalâsaira, kivânsâgaira, plâne kôveteléseire, vagy keserû
szemrehânyâsaira. Mindegyik orszâg, nép a sajâtmaga érdekei-

vel foglalkozik, amit mi hiâba neveziink rôvidlâtô onzésnek.

Nemzetûnk és elszakitott véreink jovôje nem tôliink fiigg, ha
nem a vilâgtorténelmi fejleményektôl, amikre a magyar emigrâciô semmiféle befolyâst sem képes gyakorolni. A mûlt tôrténelmi tanulsâgaibôl sem okult, bekôtôtt szemmel sokszor
ûres légvârakat épit.
Szerény egyéni nézetein szerint a jobb jôvô egyetlen praktikus lehetôsége a Szovjetuniô és Vôrôs-Kma kozt elôbb-utôbb
feltétlenûl bekôvetkezô fegyveres leszâmolâs, nem ideolôgiai,
hanem teriileti kérdések miatt. Hogy ez mikor torténik meg,
nem tudhatjuk, de valôszînûleg egy nemzedék életén beliil,

talân hamarabb is, ha Kinânak meglesz a kellô mennyiségû és
minôségû atombombâja. Az idô, a népszaporodâs neki dolgozik. A fanatizmus is. A valôszinû eredmény az lesz, hogy a
kezdô felek egymâst szbrnyen legyengitik. Ekkor felszabadulnak a Szovjetimio jelenlegi csatlôsâllamai is. Elôbb nem.
Erdélyt illetôen kizârôlag a Szovjetunionak a mai Remania
elleni fegyveres fellépése segithet a jelenlegi helyzeten, ami
elképzelhetô, de nem bizonyos lehetôség. (Hruscsov ilyesmivel
mâr fenyegette a românokat.) A nyugati orszâgok részérôl
soha, semmi kôriilmények kozt szâmunkra segités ezen a
ponton nem vârhatô. Ôk tartjâk magukat a mâsodik vilâghâborû utân alâîrt "békeszerzôdésekhez". (Ezeket az USA is
alâirta és ratifikâlta, amit a magyar emigrâciô onâltatâsul
szivesen elfelejt.)
Bârmily fâjdalmas is, tudomâsul kell venniink, hogy
Magyarorszâg mindaddig megmarad a jelenlegi kommunista
rendszerben, amig az orosz—kinai hâborû emhtett kôvetkezményei meg nem mutatkoznak. Talân némi vigasztalô momentum lehet szâmunkra a torténelmi tanulsâg, hogy népiink a
kereken mâsfélszâzados tôrbk uralmat is âtvészelte, sot Erdély
nagyot fejlôdbtt is, amikor sûlyos adôfizetésekkel s politikai
tâmogatâssal Isztambul jôindulatât el tudta érni. Ma Moszkva
vette ât Istambul szerepét. Az adôfizetés fôleg "ârûcsereforgalmi kulkereskedelmi szerzôdések" formâjâban torténik — a

Magyarorszâgon âllomâsozô orosz hadosztâlyok, megfigyelôk,
ellenôrôk eltartâsa mellett. De ahogy a temesvâri torôk pasa
âltal fejedelemmé tett Bethlen Gâbor Erdélyt felvirâgoztatta.

talân a budapesti kommunistâknak is sikeriil valamennyire
tûrhetô helyzetet elérniûk Moszkva jôindulatâval, talân még az
erdélyi magyarsâg javâra is. Talpnyalô politikât kell folytatniuk, de mi mâst tehetnének jelenleg? Népiink tûlnyomô tobbsége nem kommunista, de ôk sem tehetnek mâst, mint vigyâzva
magatartâsukra, szâjukat befogva vârakoznak. Fontos, hogy
megvannak, megmaradnak magyamak. De megmaradnak magyarnak erdélyi véreink is, ha tdredeznek is le belôliik a românosftâsi politika miatt egyes részek.

Ebben a helyzetben a magyar emigrâciô mégis mit tehet?
Tobbfélét. Elôszor is objektiv adatokra tâmaszkodva fela-

data: felvilâgosftani angol, francia, spanyol, német, olasz stb.,
nyelvû cikkekben, konyvekben a kiilfôldi kôzvéleményt, annak
roppant naiv, hiszékeny tényezôit a

kommunista rendszer

politikai, kultùrâlis, gazdasâgi igazi jellegérôl, a bolsevista
rendôrâllamok kegyetlen elnyomâsârôl, szerepiikrôl a ma mâr
mindenûtt észlelhetô terrorcselekményeket illetôen.

A kiilfoldre szakadt magyarsâg mentôl nagyobb részét, a
kovetkezô generâciét is, megtartani magyamak érzésben, gondolkodâsban, a magyar nyelv âpolâsâval, a hazafias magyar
sajtô, egyesuletek, egyhâzak, hétvégi iskolâk, a magyar cserkészet anyagi és erkolcsi tâmogatâsâval.
Keriilni a melldongetô ultra-hazafiaskodâst, a român, szlovâk, szerb nép hencegô lenézését s az elvesztett teriiletekkel
kapcsolatban a francia Gambetta szâz év elôtti bôlcs elvét

kovetni: "mindig râgondolni, sohasem beszélni rôla!" S ha eljô
az alkalmas pillanat, akkor cselekedni — az akkori lehetôségek
szerint.

Létre kellene hozni egy minden emigrâciôs szervezet vagy
legalâbb azok tobbsége âltal elismert kultùrâlis alapot erkolcsileg kifogâstalan, ônzetlen személyek vezetésével, amely idegen nyelveken adna ki okosan megirt konyveket, tanulmânyokat, stb., s elhelyezné azokat a kiilfôldi âllamok nagy kônyvtâraiban, kûlugyminisztériumaiban, akâr ingyenesen is. Erre a
célra valami ônadôztatâst kellene bevezetni, bevonva abba a
kanadai magyar szervezeteket is, amelyek a kezdeményezô lépést ezen a téren mâr megtették. Ez a kultùrâlis szervezet napi
poUtikâval ne foglalkozzék.

Ne épitsûnk légvârakat. Maradjunk a realitâsok talajân.
Az 1945-os emigrâciô tagjai nagy tôbbségiikben bizony mâr a
sir felé kozelednek. Az 1956-os szabadsâgharc akkori fiataljai is
mâr meglett emberek, tôbbnyire elég jô egzisztenciât teremtve
maguknak. A két korcsoport fôfeladata az legyen, hogy a gyermek- vagy ifjùkorban levô magyar szârmazâsû fiatalokat megtartsa beszédben, szellemben egyarânt magyarnak. Ezen a téren nagyok a nehézségek, eléggé ismert okokbôl, de szervezett
propagandâval még sokat lehetne segiteni. Naiv kiilpolitizâlâs

és egymâs lebecsmérlése helyett ide kellene koncentrâlni a
magyar emigrâciô szerény erôforrâsait.
☆ ☆ ☆

Szepessy Zoltân dr. (Berga, Sweden, Eurôpa) orvos vâlasza a kiilfôldi magyarsâg idôszeru feladataira vonatkozô kérdésekre:

I. 1) Az otthoniak anyagi segitése.
2) Tôrténelmi és irodalmi Magyar Kâté kiadâsa.
3) Nem sokat beszélni rôla, de mindenben râ gondolai.

Bevârni a nagypolitika folyomânyait.
4) A mâr mûkôdô magyar egyesulések kdzôtt orszâgon-

ként "tomdrulések" létesîtése, vilâgnézettôl és pârtâllâstôl fiiggetleniil — csûcsszervek létesîtése. (Mint pl. Amerikâban, Svéd
orszâgban stb.)

II. a) Olcsô magânkollégiumok létesîtése (pl. csoportbér-

lettel penziôkban) a nagyobb, iskolâs vârosokban tanûlôifjûsâgunk szâmâra. Ezeken beliil a Magyar Kâté ismertetése tanfolyamok ûtjân. Kisebb helyeken csak esti tanfolyamok szervezése szakemberekkel.

b) Szakmaszerinti, politikamentes "dialôgus". (Mint az

Nyugat- és Kelet-Németorszâg kôzôtt eddig is bevâlt.)
c) Politikai âllamhûség, kultûrâlis magyar nemzethûség. Csak semmi szélmalomharc!
☆ ☆ ☆

Szîtnyai Zoltân (Salzburg, Ausztria, Eurôpa) îrô szôszerint
a kôvetkezô, kiilônôsképpen figyelemreméltô gondolatokat
kôzli;

Szitnyai Zoltân 4^.:
EMIGRACIÔS KOLDETÉS

Ôszinténbe kell vallanom, hogy a kûlfôldôn élô magyarsâg
idôszerû feladataira vonatkozô kôrlevél kivânalmainak nem

tudok eleget tenni. A feltett kérdések lelkiismeretes és gyakorlati értékû megvâlaszolâsa egész tanulmânyt tenne ki, amelynek megi'râsa feliilmûlja munkâval és gondokkal tùlterhelt
erôimet. Hetvennyolcadik évem végéhez kôzeledem és nemrég
tértem vissza attôl a kiiszôbtôl, amelyen tûlrél nincs visszatérés.

Mâsrészt a feltett kérdések nagy részére csak azok vâlaszolhatnak érdemlegesen, akik otthon élnek vagy adataik vannak a magyarsâg népi âllomânyârôl, a népi réteg bensô magatartâsârôl és az érdekûkben valô munkâikodâs lehetôségeirôl.
Én az érdemleges vâlasz e kîvânalmaival nem rendelkezem.
Az emigrâciôs magatartâsra vonatkozôlag csak âltalânossâgban és szâmos arra vonatkozô cikkemben nyilvânitott véleményem megismétlésével vâlaszolhatok. Az emigrâciô nem
egyéni sors csupân, hanem a nemzet érdekében valô kûldetés

mindaddig, ami'g a hôdoltsâg mai âllapotâbôl szabadulô nemzet
maga dôntheti el, hogy mily môdon és mely âllamrendszer
szerint akarja folytatni életét. Akiben nem élt, vagy akiben elhait a kiildetés e tudata, az ôrôkre elveszett a magyarsâg
szâmâra.

A kuldetéses emigrâciô intézményeinek legfôbb feladatât
a nemzet! nyelv, nemzet! érzelem âpolâsâban és abban lâtom,
hogy ôrtoronyként figyelje a vasfiiggônyôn tûl! magyarsâg

életét és a magyar népet érô sérelmekrôl, a kisebbség! magyarok nemzetiség! elnyomatâsârôl adjon hirt a szabad vilâgnak.
Az emigrâciôs kiildetés betôltésének két egymâst kiegészitô és erôsi'tô lehetôsége a sajtô, meg a târsadalmi munka,
de anyag! eszkôzôk biztosftâsa nélkûl hatâstalan m!nd a kettô.

Apostolok kellenek, akik a hontalansâg lâthatatlan Magyarorszâgânak tâjait bejârô szellemiikkel hirdetik, hogy a kiil-

detésnek nincs még vége és mindaddig nincs, amig nem doit el
a vilâgnézetek harca, amely népek és nemzetek megmaradâsârôl dont.

Apostolok kellenek, akik a hontalansâg magyarjaiban éb-

ren tartjâk azt a meggyôzôdést, hogy ôk a letiport magyar
nemzet reményeinek letéteményesei, elnémitott panaszânak
szôszôlôi. Kdvetek, akiket a magyar végzet kûldôtt Nyugatra
a nemzeti érdekek védôiûl. Az emigrâciôra a nemzetnek van
sziiksége.
Apostolok és olyan apostolok kellenek, akik rendelkeznek
a szûkséges erôvel és népszerûséggel ahhoz, hogy osszetartsâk

az idegenben élô magyarokat és arra késztessék ôket, hogy a
gazdagok adomânyaikkal, a szegények fillérjeikkel tâmogassâk
az emigrâciô sajtojânak és târsadalmi szerveinek a munkâjât.
☆ ☆ ☆

Teleki Béla grôf (New York, N. Y.), volt magyar orszâggyûlési képviselô s az egykori Erdélyi Magyar Part orszâgos
elnôke, csak elviieg és âltalânossâgban szeretné a kérdést megvilàgi'tani.
Tisztâban kell lenni azzal — irja, — hogy a magyar emig

râciô lehetôsége még abban az esetben is végtelen csekély

lenne, ha ôsszefogva, egységesen tudna fellépni. Igy azonban
szâmtalan kûlôn szervezettel, melyek egyrésze az "orszâgos"
szervezet jellegét is igényli, egymâsnak ellentmondô, ôssze-

vissza nyilatkozataikkal és beadvânyaikkai a hatâsfokot pontosan a nullâra szâllitjâk le. Az elért eredmény is ennek meg-

felelô. Véleményem szerint egy egységes ôsszefogô magyar
szervezetre az USA-ban mùlhatatlan sziikség van. Ez a szerve
zet csak az Amerikai Magyar Szovetség (tovâbbiakban AMSz)
lehet. Elsôsorban tobb mint 60 éves mùltja miatt, de azért is,
mert az amerikaiak elôtt is ismert és nevével, alapszabâlyaival
legalkalmasabb erre. Tudom, hogy szâmtalan kritika hozhatô
fel ellene és valôban ma az Amerikai Magyar Szovetség tâvolrôl sem az, aminek lenni kellene. Ennek oka azonban részben
a tôbbi szervezet ônzése és széthûzâsa. Pedig az AMSz keretében adva van a ma az USA-ban mûkôdô nemzeti alapon âllô
valamennyi szervezet egyiittmûkôdésének lehetôsége. A ma ônâllô szervezetek megtarthatnâk nagyjâbôl kûlôn szervezetûket
és ônâllôsâgukat, de mint az AMSz tagegyesûlete a kifelé valô
megnyilvânulâsokban a kôzôs egységben vennének részt. Ebben
az egységben a Szabadsâgharcosoknak (tovâbbiakban SzH) is
benne kellene lennie, hiszen 25 éwel a hâborû utân és 14 éwel

a szabadsâgharc utân, mi kiilônbség lehet magyar és magyar
kôzott, aki hazâja és nemzete ûgyét akarja szolgâlni és elômozdi'tani.

A SzH-nak nem beolvadâsâra gondolok, ôk talân keményebb hangot akarnak hasznâlni és a szabadsâgharcbôl igyekeznek a jô értelemben vett erkôlcsi tôkét kovâcsolni. Tegyék
ezt sajât szervezetûk keretében, de mint az AMSz tagegyeslilete. A SzH vezetôsége ezt rendkiviil nagy âldozatnak érezné,
de talân eljon — én ùgy gondolom, hogy el is jôtt mâr — az
ideje annak, hogy ezt az âldozatot a magyarsâg érdekében
meghozzâk. A kôzbs ôsszefogâs legfôbb érve az ùgy nevezett
kulugyi kérdés. Ez az, ahol a magyarsâgnak feltétienûl egységesen kellene fellépnie. Ez az érzés és belâtâs adott lehetôséget
a Koordinâciés Bizottsâg, majd a Kôzbs Kulugyi Bizottsâg létrehozâsâra. Rendkiviil nagy hiba volt azonban mind a Koordi

nâciés Bizottsâg, mind a Kbzbs Kûlûgyi Bizottsâg létesftése az
AMSz keretén kiviil. Ez éppûgy tbrténhetett voina az AMSz

keretén beliil is. Elegendô nemzeti érzéssel és bnzetlenséggel
ez a hiba kbnnyen helyrehozhatô voIna.
Az Egyesult Magyar Alappal (tovâbbiakban EMA) is vala-

hogy igy van. Az AMSz elmulasztotta ezzel foglaikozni. Kiilbn
vonalon jbtt létre és évek éta vergôdik anélkûl, hogy bârmi
eredményt ért voIna el. Most lelkes, bizonyâra bnzetlen emberek vették kézbe, de hallatlanul nehéz dolguk lesz. A magyar
adakozôkészség mindig csekély volt, de az elmûlt évek sok

csalédâsa, szâzfelé valô kiilbn kérések azt is a mélypontra
csbkkentették. Az erôfeszitések megint divergâlnak, megosztott irânyba haladnak. Egy magyar kultûrâlis és nemzetvédel-

mi alapra vitathatatlanul szukség van, de ezt az âtfogô magyar
képviselettel kapcsolatban és szoros egyiittmûkbdésben kellene
létrehozni. Csak ez biztositanâ azt, hogy a két erô egymâst ki-

egészitse, ne pedig csbkkentse. Akârmilyen jôl is sikeriil megszervezni ezt a magyar alapot, a szukséglettel szemben a begyulô bsszeg rendkiviil csekély lesz. Tudâsra, éleslâtâsra és

nagy bnzetlenségre lesz tehât szukség a vezetôség részérôl a
helyes prioritâsok megâllapitâsâhoz.
Fontos volna a szervezet mindkét részénél a fiatalsâg sokkal nagyobb mérvû bevonâsâra. A magyar cserkészetben a nem-

zetnek és az emigrdciônak hallatlan nagy értéke van. Meg kell
talâini a môdjât, hogy ez a felnôvô ifjûsâg természetes utânpôtlâsa legyen a magyar szervezeteknek, elsôsorban az AMSznak és az EMA-nak. Ehhez azonban meg kell teremteni a kôzôs
szellemet, amit a fiatalok is megértenek. Nem vârhatjuk, hogy
kedvûk legyen kissé anakronisztikusan gondoikozo, szalmacséplô kupaktanâcsokban résztvenni.
Ennek az ôsszefogâsnak megvalôsitâsa évekkel ezelôtt lényegesen kônnyebb lett volna, de ma sem késô, ha a szerve-

zetek vezetôi ônzetlenûl elébehelyezik az egységes magyar
szervezet sziikségességét a maguk vélt kiskirâlysâgaiknak. Erre
mindenki lelkiismerete szerint feleljen. Ha ez a csoda megtôrténne, akkor vâlna a kérdôiv pontjainak eldontése aktuâlissâ, addig azonban a legjobb elhatârozâsbol sem valôsithatô
meg, hozzâvalô erô és sûly hijjân, semmi sem.
☆ ☆ ☆

Teleki Mihâly grôf (London, Anglia, Eurôpa), volt magyar
orszâggyûlési képviselô és m. kir. foldmûvelésûgyi miniszter
melegen ûdvdzli a Magyar Talâlkozô korkérdéseit, amelyek a
magyar jelen és jôvô szempontjâbôl âltalânos érvényû alapok
megâllapitâsât tûzte kl célul. A maga részérôl angliai tapasztalatai alapjân a kérdések utolsô pontjâhoz fûz par szôt.
Rendkiviili fontossâggal bir, hogy a befogadô orszâg hivatalos tényezôi (politikusok, diplomatâk), a kozvélemény irânyitôi (a televi'ziô, râdiô s a hirlapok munkatârsai), valamint
az egész lakossâg felé megfelelô kapcsolatot épitsûnk. Tôrténeti tény, hogy ezzel sikeriilt âllamok teriiletét a mùltban megnovelni, sot egy âllam, Csehszlovâkia, épp ennek a ténynek

koszonheti keletkezését. Masaryk, Benes ûgyes propagandâja
gyakran teljesen hamis tények âllitâsâval nagy mértékben

hatalmâba keritette a gyôztes âllamok egyes vezetôit és kôzvéleményét az elsô vilâghâborù folyamân. Ez sziilte az igazsâgtalan trianoni békediktâtumot.

Ha propagandâval lehetett orszâgot alapîtani, akkor kérdezem, nem lehet-e târgyilagos propagandâval ezt az igazsâgtalansâgot helyrehozni? Ez a propaganda azonban szâz szâza-

lékig târgyilagos legyen. Csak igazsâgot kôveteljen. Ez rendkf•viilien fontos, mert lassacskân egyes orszâgok illetékes kôrei
s kisebb mértékben az egész lakossâg is râjônnek, vagy talân
mâr râ is jôttek, hogy annak idején mennyire félrevezették
ôket. Sajnos, az ellenûnk irânyitott propaganda mélyen szântott az angliai kôzvéleményben s ennek hatâsât, habâr az 56-os
szabadsâgharc sokat javitott ezen a téren, még mindig érezni
lehet.

Csodâlatos dolog, hogy bar az angolok az elsô vilâghâborûban az Osztrâk—Magyar Monarchia ellen harcoltak, utâna
mégis és most is kiilonbbzô mértékkel mémek az osztrâkok és

a magyarck felé. Nem a mi elônyiinkre. Ennek a magyarok
ellen irânyulô téves felfogâsnak az ellensùlyozâsa rendkiviil
fontos. Minél tobb kapcsolatot kell kiépiteni a hivatalos tényezôkkel, egyes politikusokkai és meg kell gyôzni ôket a
magyarsâg tôrténeti szerepérôl, a rânk szôrt vâdak hamissâgârôl s a bennûnket ért igazsâgtalansâgokrôl. De a televfziô és
râdiô korszakâban az is fontos, hogy ha valami helytelent
lâtunk, hallunk magyar vonatkozâsban, azonnal tiltakozzimk

az ellen s magyarâzzuk meg a valôdi helyzetet. Propaganda
szempontjâbôl nagy segitséglinkre lehetnek a mai sportolô
vilâgban sikerrel szereplô honfitârsaink, akâr footballistâk,

ôkôlvivok, vagy mâs sportâgak mûvelôi. Sajnos, elôfordul,
hogy amikor magyar szârmazâsû sportolô szép sikert arat, az
ùjsâgok csak az elsô alkalommal emlitik meg, hogy "Hungarian bom", de mâr a kôvetkezô gyôzelem alkalmâval ezt a jelzôt a "British", vagy mâs nemzetiségi jelzô vâltja fel. Ilyenkor
azonnal irjunk a szerkesztônek, hogy a sportolô magyar szârmazâsât tovâbbra is tûntesse fel.

Egyesiileteinkben tartsunk minél tôbb angol nyelvû elôadâst kivâlô magyar zeneszerzôkrôl (Kodâlyrôl, Bartôkrôl,
Lisztrôl), hivjuk fel a figyelmet a magyar tudôsok minden
szakmâban elért kivâlô teljesitményeire és mûvészeink nagyszerû alkotâsaira, a vilâg minden sarkâban sikert sikerre halmozô magyarokra.

Legyiink megbecstilt âllampolgârai befogadô hazânknak, de
maradjunk meg magyamak. Ez legyen irânytûnk mindenûtt
és mindenkor.

Tokay Ldszlô dr. (Youngstown, Ohio), a pittsburghi Magyarsâg munkatârsa szerint a feltett kérdések komoly meg-

vâlaszolâsa egész terjedelmes értekezés megirâsât kivânnâ.
Mivel azonban két év ôta hetenkint megirt cikkei, amelyek a
pittsburghi Magyarsâg hasâbjain jelennek meg, igen kevés
kivételtôl eltekintve mind ebben a târgykorben mozognak, a
feltett kérdések kûlon megvâlaszolâsa alôl felmentve érzi magât. Cikkeit a Magyarsâg tôbb mint négyezer elôfizetôje s
azokon keresztûl még legalâbb ugyanannyi olvasô olvassa,
âllâspontja tehât Amerika-szerte ismeretes.
☆ ☆ ☆

Vâcz Elemér dr. (Buenos Aires, Argentina), a Mindszenty

Tudomânyos és Kulturâlis Akadémia v. einoke, vâlaszâban az
igazi keresztény élet alapjaira valô visszatérést siirgeti.
Emigrâciônk eljutott idôben, magatartâsban, programban
és a végzendô munka raciondlis megdllapitdsdt illetôen is oda.
hogy szdmba vegyiink mindent: militât, jôvôt egyformdn. Mi
az amit eddig tettiink, szôban irdsban hirdettûnk, mi az a
megdllapithatô pozitivum, ami némiképp is a jô munka végzésének érzésével tôlthet et egyeseket, egyes kdzôsségeket?
Nagyon igazsâgtalan volnék, ha éppen a Magyar Târsasâg
munkâssâgâval kapcsolatosan a legkisebb mértékben is kétségbe vonnâm a jôl végzett munka letagadhatatlan eredményeit. De most mégis egy kissé nagyobb tâvlatbôl szeretném
nézni a kérdést, nem a Magyar Târsasâgra, Ârpâd Akadémiâra
és a Magyar Talâlkozôkra vonatkoztatva, illetve leszûkitve.
Magyarsâg-szolgâlatunk vâllalt vagy nem vâllalt, elvégzett vagy
el nem végzett voltât az egész magyar emigrâciô szempontjâbôl szeretném kissé kôzelebbrôl szemiigyre venni. Ûgy gondolom, hogy hazulrôl valô eljôvetelûnkkel valami ellen és
valami mellett foglaltunk âllâst és kôtôttiik le magunkat.
Vagy nem igy volt? Talân csak a véletlen kôvetkezménye volt,
hogy eljôttiink és hogy még ma is hontalanul emigrâciôban
élunk?

A magyar emigrâciô ôsszességérôl nyerhetô kép ma ugyanis bizonyos kétségeket tâmaszt az emberben, hogy mi volt
és mi most a helyzet ebbôl a szempontbôl? Azoknak a magyar
emigrânsoknak folyton csôkkenô szâma, akik fajtâjukért, ha-

zâjukért ma is dolgoznak, âldoznak, âltalâban a magyar kozôsségi életben résztvesznek és ezzel szemben azoknak a magyaroknak novekvô szâma, akik éppen forditva egyre jobban eltâvolodnak mindentôl, ami magyar; ez talân emigrâciônk legszomorûbb jelensége. Természetesen lehet, hogy mâshol, eset-

leg Északon is, jobb a helyzet; Argentinâban, de azt is irhatom, hogy egész Dél-Amerikâban, sajnos, ez. Ha az elmùlt két

évtizedre visszatekintve sok szép eredménnyel is dicsekedhetiink, az utobbi idôben rohamos a hanyatlâs, az eltâvolodâs.
Kiilôn tanulmâny târgyât képezhetné ennek a kérdésnek részletes kifejtése, ez alkalommal azonban csak a fôbb okait

emlitem. Kétségtelen, a vilâghelyzet âltalânos alakulâsa is jelentôs szerepet jâtszik ebben, de fôképp az, hogy hazulrôl valô
eljôvetelûnkkel a lelki és erkolcsi kotelékek jelentôsen meglazultak.

Keresztény Njmgat, erkolcsi vilâgrend, eurôpai civilizâciô
âltalimk is gyakran hasznâlt, elvileg vallott és elfogadott fogalmak, amelyek môgôtt azonban a lényeg lassan teljesen
elsikkad. Ha statisztikai kérdô pontokba lehetne foglaini az
egészet és ilyen kérdéseket kellene megvâlaszolnunk: hi'vô ke
resztény vagyok-e, magânéletem, kôzéletem, kôzéleti tevékenységem erkôlcsileg makulâtlan-e, a magyarsâgombôl adôdô ko-

telességeimnek eleget teszek-e, vagy elvetek-e magamtôl minden vilâgnézeti megalkuvâst, — ha ezek a vâlaszok mind ôszin-

ték lennének, nagyon félek attôl, hogy a statisztika bizony
igen szomorù eredményt mutatna fel!

Ezért vallom, hogy minden megmozdulâs, szervezet, kôzosségi program és âllâsfoglalâs csak annyi igazi értékkel bir,
amennyi keresztényi hit, erkôlcs és példamutato élet âll
môgôtte. Az igazi keresztény élet alapjaira kell visszatérnûnk,
egymâst oda vissza segitenunk. Hitiink tényleges elmélyi'tése,
a magân és kôzerkôlcs megjavitâsa s egy ezeken alapulô pél
damutato életek lehetnek csak azok a pillérek, amelyeken
magyarsàgunk szolgâlata nemcsak felépulhet, hanem egyszer
eredményre és sikerre is vezethet.
☆ ☆ ☆

Ddlnoki Veress Lajos (London, Anglia, Eurôpa) szkv. vezérezredes, a Szabadsâgharcos Vilâgszovetség elnôke, nagy

horderejûnek tartja, hogy a jubileumi X. Magyar Talâlkozô a
kiilfoldi magyarsâg idôszerû feladatainak megâllapi'tâsât is
napirendre tûzte. Szerinte a kérdôîvben feltiintetett kérdések

legnagyobb része a Talâlkozôk utân kiadott "Krônikâk"-ban
megtalâlhatô vâlasszal egjôitt. Csak arra a hozzâ legkôzelebb
esô kérdésre tér ki, amellyel a Talâlkozô még nem fcglalkczott.
Az otthoni és az elcsatolt teriileti magyarsâg sorsânak
javulâsât sem a belsô-, sem a kiilsô erôk ônmagukban addig,
amîg orosz uralom van, nem tudjâk elémi. Kevés eredményt

is csak kettôs nyomâs utân érhetnek el. Ehhez a kûlsô nyomâsnak olyan nagynak kell lennie, hogy a belsô erôk is megmerjenek a kôriilményekhez megfelelôen mozdulni. A kûlsô
nyomâst a befogadô orszâgok sajtôja és hivatalos fôrumjai
ûtjân kell megszerezni. Ezekhez ôsszekôttetést keresni és azt
âpolni a kûlfôldi magyarsâg elsôrendû feladata.
Az emigrâciôs munka megjavitâsât megfelelô felkészûltségû elôadâsokkal el lehet émi.

Bârmilyen terûleten éljen is a magyar, annak elsô feladata,
hogy fennmaradâsât biztositsa és nemzeti ôntudatât megôn'zze.
A legfontosabb pillanatnyi feladat egy munkacsoport szervezése, amely a rôlunk alkotott, mondott, sajtôban irt, vagy
televiziôn bemondott hamis véleményt azonnal megcâfolja.
☆ ☆ ☆

Vitéz Vittay Béla (Cleveland, Ohio) szkv. ezredes elsôsorban azt sûrgeti, hogy az otthon, valamint az elcsatolt terii-

leteken élô magyarsâg rovâsâra elkôvetett igazsâgtalan, alkotmânyellenes intézkedéseket és tûlkapâsokat az emigrâciô hozza tudomâsâra a szabad vilâg kôzvéleményének. Az ilyen értesûléseket a nagy hirkôzlô kôzpontok ugyanis nem kôzlik. A
nyugati âllamok fokozôdô érdeklôdése a kommunista kor-

mânyzatû âllamokban a valôsâgos helyzet feltârâsa nélkûl
kônnyen azt a hiedelmet eredményezi, hogy ezekben az âlla
mokban minden rendben van s azok polgârai mâr félelem
nélkûl élhetnek. A magyarsâg népi àllomdnyânak gyarapitâsa
addig, amîg az abortusz-rendelet hatâlyban van, nem lehetséges. Az emigrâciônak tehât mindent el kell kôvetnie annak

hatâlyon kîvûl helyezése érdekében. Hîdépîtésrôl a nem a népet képviselô s annak akaratât végrehajtô komunista rend-

szerekkel nem lehet szô. Az ilyesmi csak egyoldalû képzelgés.
Tovâbbra is kbvetelnûnk kell az egyoldalû kultûrâlis kapcsolatok megszûntetését, illetôleg az emigrâciôs kbn5'vek, ùjsâgok
cenzûra nélkûl torténô szabad beengedését Magyarorszâgra.
Végûl gondoskodni kell arrôl, hogy a magyarsâgot ért minden
sérelem, helytelen beâllîtâs, hazugsâg tudomâsunkra jusson s
annak helyreigazi'tâsa, orvcslâsa, megcâfolâsa kellôképpen és

haladéktalanul megtôrténjék. Ebbôl a célbôl kôzpontilag és
orszâgok szerint megszervezett munkakôzôsséget kell — onkéntes kozremûkodôk részvételével — életrehivni.
☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. beszâmol még a X. Magyar Talâlkozô megrendezesevel s a Kronika kiadasaval egyiittjàro levelezésekrôk
valamint kbltségeirôl, majd a szokâsos zârônyilatkozat szerkesztô-bizottsâgânak kikûldése utân a X. Magyar Talâlkozô
tanâcskozâsait a Magyar Hlszekegy elmondâsâval berekeszti.

ZÂRÔNYILATKOZAT

A X. Magyar Talâlkozô 1970. november 27 és 29. kozbtt
Clevelandben (Ohio, USA) megtartott tanâcskozâsait az alâbbi
zârônyilatkozattal rekesztette be:

A magyar emigrâciô alapkôvetelései vâltozatlanok:
1) kôveteli a Magyarorszâgon tartôzkodô szovjet haderô
azonnali visszavonâsât, az âltalânos szabad vàlasztàsok meg-

hirdetését, a trianoni békeszerzôdésbôl folyô igazsâgtalansâgok
kikûszôbôlését és a Duna-medence népeinek boldogulâsa érdekében Kôzép-Eurôpa teriileti kérdéseinek ûjrarendezését,
2) az ûj német—orosz szerzôdés kovetkeztében elôâllô
helyzetet kûlônôs figyelemmel kiséri; elôre leszogezi, hogy a
szerzôdésnek a magyarsâgra is vonatkoztathatô népcserével
kapcsolatos és hatârvéglegesitési pontjait a szerzôdés ratifikâlâsa esetén sem ismeri el;

3) tovâbbra is elutasit minden egyoldalû kultûrdlis hidépitési kisérletet, amely az egyetemes magyar érdekek figyelmen kivûl hagyâsâval csak egyoldalû propaganda terjesztését
szolgâlja, mint a debreceni nyelvkonferencia, a tervezett iskolai tankônyv akcio, vagy egyéb tudomânyos és kultûrâlis
mezbe ôltôztetett prôbâlkozâs.

4) Megérti a magân ûgyekben hazautazô magyarok helyzetét, azonban elltéli azokat, akik a jelenlegi rendszernek felkinâlkoznak, propaganda szerveknél, mint pl. Magyarok Vilâgszôvetségénél, lâtogatâsokat tesznek és emigrâciôs kérdésekben elôzetes felhatalmazâs nélkûl nyilatkoznak, megbizâsokat
vâllalnak. Az emigrâciôs szervezetek felelôsséggel jârô, irânyitô tevékenységébôl ezeket ki kell kapcsolni.

5) Siirgeti a nyugati magyarsâgot, hogy a hazai kultûra
emlékeinek âpolâsâban ne engedje magât tévûtra vezetni se-

lejtes kabaré jellegu "produkciôkkal", hanem pârtolja az itt
élô mûvészek érdemes megnyilatkozàsainak bârmelyik dgât.
6) Leszogezi, hogy az északamerikai magyarsâg politikai

vonalvezetése csakis az egyetemes nemze-ti érdekek szemelôtt-

tartâsdval tôrténhetik és hangsûlyozza azt a tényt, hogy kiilônôs felkésziiltségre és készenlétre, valamint a befogadô orszâgok kormânyainak és kôzvéleményének âllandô tâjékoztatâ-

sâra van sziikség, hogy a magyar nemzeti célok szolgâlata
mind a befogadô orszâgokban, mind a Kârpât-medencében
bâmulyen politikai vâltozâs esetén kellôen érvényesûlhessen.

7) AVarsôi Katonai Egyezményhez kôtôtt Magyarorszâg
gazdasâgi fellendûlését szolgâlni kivânô nyugati kereskedelmi

kapcsolatok fejlôdését târgyilagosan szemléli, kétségeinek ad
azonban kifejezést a magyar tbmegek kereseti viszonyainak
stagnâlâsa és fôképpen a lakâsépitkezés hiànyossâga és lassûsâga miatt, amely mind szorosan ôsszefiigg az ultra-liberâlis
abortusz tôrvény kihatâsaival és a veszedelmesen alacsony
népszaporodâsi arânyszâmmal.

8) Kûlônôsen fontosnak tekinti az utôdâllamok terûle-

tén élô magyar milliôk kultûrâlis elszigeteltségének megszûntetését. Enélkûl a Magyarok Vilâgszôvetségét csak a nyugati
magyarsâg felé irânyulô propaganda eszkôznek tartja.
9) Hangsûlyozza, hogy a magyar bntudat âtôrôkitése a

magyar szulôk legszentebb kôtelessége. A fiatal magyar értelmiség csak a szûlôk, papok, nevelôk, vezetôk hatârozott, céltudatos magatartâsânak és magyarsâgszolgâlatânak eredményeképpen készûlhet tudatosan hivatâsâra, amelyre polgârjoga
és magyar szârmazâsa egyarânt kôtelezi.

10) A Magyar Talâlkozô ezûttal is kôszbnetét féjezi ki
azoknak ^a^ sajtôtermékeknek, râdiôâllomâsoknak, amelyek
munkâssâgât megértéssel fogadjâk s ônzetlenûl tâmogatjâk.
Cleveland, 1970 évi november hô 29.
Dr. Nddas Jânos,

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje

1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio 44107 U.S.A.

A X. MAGYAR TALÂLKOZÔ ÛNNEPI ESTJE
A tizedik Magyar Talâlkozô résztvevôi Cleveland és kôr-

nyéke magyar târsadalmânak szine-javâval egyiitt 1970. november 28-ân, szombaton este 7 ôrakor a Cleveland—Statler Hôtel

nagytermében iinnepi diszvacsorâra gyûltek ossze. A jelenlévôk szâma ôtszâznâl tobb volt.

A megjelenteket Nàdas Jànos dr., az Âllandô Titkârsâg
vezetôje ûdvôzôlte. Azok ûdvozletét is tolmâcsolta, akik vala-

milyen oknâl fogva megjelenni nem tudtak, de levélben, vagy
tâviratilag koszôntôtték a X. Magyar Talâlkozôt. Az utôbbiak
kôziil kiemeli Arady Vigh Mihâly (New York), Baross Gâbor
(Franciaorszâg), Berkovits Teodor (Svédorszâg), Domokos

Sândor (Winnipeg, Ont., Kanada), Parkas Lâszlô (Svâjc),
Feketekûty Lâszlô dr. (Miinchen), dr. vitéz Gântay Béla (Németorszâg), Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes, fôcserkész

(Németorszâg), Mihâlyi Gilbert dr. prem. kanonok (St. Louis,

Mo.), Kollânyi Kâroly (Németorszâg), Pulvâri Kâroly profeszszor (Washington), Schiller Aurélné, Walter Ilona (Bad Hall,

Austria), Teleki Mihâly grôf volt m.kir. fôldmûvelésiigyi miniszter (London, Anglia), Tokay Lâszlô dr. (Youngstown,
Ohio), nt. Vasvâry Odon (Washington, D. G.) és Robert Taft,
Jr. (Washington, D. G.) kongresszusi képviselô, megvâlasztott
kongresszusi szenâtor levelét, illetôleg tâviratât. Ohio ûj szenâtora tôbbek kôzt a kôvetkezôket irta:

Had I been with you, I would have once again stated
my admiration for the bravery and détermination of the

Hungarian people. In the minds of many, the words freedom
and Hungary are synonymous. Few of us will ever forget the
dramatic stand of those brave Hungarians who sought to
reaîize the most basic of man's wants — their personal
freedom. Unfortunately, this gallant attempt was ruthlessy

thwarted by the brutal force of Soviet guns and tanks. —
Your people have a long tradition of courage and détermina
tion and I salute you on this your Tenth Anniversary."
PvL ûdvozlés utân Nddas Jânos

dr.

a

szertartâsmesteri

tisztség ellâtâsâra Fiiry Lajos dr. (Washington, D. C.) l'rôt, az

Amerikai Magyar Szôvetség titkârât és az Ârpâd Akadémia
elnôkét kéri fel.

Fiiry Lajos dr. az amerikai és magyar himnusz eléneklése
utân Ft. Dengl Miklôs (Youngstown, Ohio) ferencest, a Katolikus Magyarok Vasâmapja fôszerkesztôjét, az erdélyi ferences rend amerikai vicarius généralisât kéri fel a bevezetô ima
elmondâsâra.

Ft. Dengl Miklôs O.F.M. a jubileumi alkalomhoz illô gondolatokban bôveikedô, magas-szârnyalâsû és âhitatot keltô âldâst mond.

A diszvacsora elkôltése utân Fiiry Lajos dr. szertartâsmester mondott szellemes megnyitôt és idézett kacagtatô palôcfoldi emlékeket.

☆ ☆ ☆

Pdsztor Lâszlô (Washington, D. C.), a Republican Party
nemzetiségi tagozatânak orszâgos vezetôje, rovid iidvôzlô beszéde keretében a bevândoroltak, elsôsorban a

magyarok

pârtpolitikai tevékenységének nagy jelentôségére mutatott râ.
A tovâbbiakban elmondja, hogy megbizâsânâl fogva gyakran fordul meg a Fehér Hâzban. Megbeszéléseket folytat illetékes tényezôkkel olyan âltalânos érvénjoi nemzetiségi kérdésekben, amelyek nemcsak a magyarsâggal, de szûlôhazânkkal

is kapcsolatosak. Szoros ôsszekôttetésben âll az Egyesûlt Allamokban élô 34 nemzetiség mindegyikével az albânoktôl az

ukrânokig s az elmûlt mâsfél év alatt mintegy 500 vezetôjûkkel talâlkozott. Tevékenysége korântsem kizârôlag pârtpoliti
kai jellegû. Meggyôzôdése ugyanis, hogy amikor a magyar iigy
szolgâlatârôl van szô, nem szoritkozhatunk egyetlen pârt ke-

retei kozé. Errôl éppen az a tapasztalata gyôzte meg, hogy a
kormânyzat illetékes tényezôit ugyanabban a kérdésben kiilônbôzô szervezetek és csoportosulâsok 14—15 beadvânnyal keresik fel s ezek a beadvânyok 7—8 kiilônbôzô, nem egyszer el-

lentmondô, javaslatot terjesztenek elô. Ôrommel jelenti be,
hogy az orszâgos magyar szervezetek belâttâk ennek céltalan-

sâgât s elhatâroztâk, hogy koordinâljâk tevékenységiiket, a magyarsâgot érintô kérdésekben kôzos âllâspontot alaki'tanak ki
s ezt egyiittesen terjesztik elô. Tovâbbi eredmény, amit a ma
gyar emigrâciô a Nixon-kormânyzatnâl elért, hogy ôt kivâlô
magyar (ft. Béky Zoltân dr., Kôvâgô Jôzsef, Nyârâdi Mikiôs
dr., Pogâny Andrâs dr. és Polgâr Aladâr) orszâgos kinevezést,

illetve megbi'zâst kapott. Végiil azt hangsùlyozza, hogy akik
beâlltak az amerikai politika szolgâlatâba, nem fordi'tottak hâ
tât a magyar emigrâciônak, mert 1) nem nyugosznak addig,
ami'g orosz csapatok lesznek Magyarorszâgon, 2) nem adjâk
fel a kiizdelmet addig, amig Magyarorszâg polgârai nem élvezhetik az âltalânos emberi szabadsâgjogokat és 3) minden erejiikkel azt igyekeznek elérni, hogy Magyarorszâg népe szabad
vâlasztâs ûtjân dônthessen sajât sorsa és annak intézése felôl.
☆ ☆ ☆

Pâsztor Làsztô nagy sikerrel elmondott beszéde utân Rigoni Ernô (Pârizs, Franciaorszâg), az ottani Magyar Nemzeti Felszabaditâsi Bizottsâg einoke mondotta el unnepi beszédét.

Rigoni Emô:
TRIANONI KOVETELÉSEK ÉS LEHETÔSÉGEK

Mindenekelôtt annak az ôrômômnek szeretnék kifejezést

adni, hogy ma ismét itt lehetek, mint annak a nagy igazsâgnak élô példâja, hogy a szabad vilâg magyarjai immâr a kontinenseken feliilemelkedve s egymâs kezét megfogva akamak
meneteini a nagy magyar célok felé. És hol mâshol foghatnânk meg egymâs kezét, mint Clevelandben, ahol ma mâr a
Magyar Talâikozô a tizedik évfordulôjât iili.
☆ ☆ ☆

A most letiinô 1970-es esztendô volt a trianoni megemlé

kezés éve. Ez évben volt 50 éve, hogy a magyar kormâny
Trianonban alâirta a versaillesi béke részeként azt a diktâtu-

mot, amely balkânizâlta Kôzép-Eurôpât, kontinensûnk egyen-

sûlyât felboritotta s a kalandorpolitikâknak azt a korât nyitotta meg, amely a II. vilâghâborûhoz vezetett.
A magyar nép a vilâg tôbbi népéhez hasonlôan szerves
része a vilâgpolitikânak. De a mi nemzetûnk Eurôpa oly

részében él, amely geopolitikailag uralja a Kârpât-medencét,

amely Eurôpa egyensûlyânak talpkôve. îgy Magyarorszâg mérlegnyelv egy olyan kontinensen, amely még ma is, a maga
negativumaival elsôrendû célpontja maradt a vilâgot vezetô
két nagyhatalomnak. Ezért a most letûnô 1970-es év végén,
a vilâgesemények sodrâban alig feltûnô, de nekiink életkérdést
jelentô 50. trianoni évfordulô alkalmâbôl vessûnk egy pillantâst erre a magyar sorskérdésre.

Mindenekelôtt nagy elismeréssel kell meghajolnunk mindazok elôtt az értékes megmozdulâsok elôtt, amelyeket az amerikai magyarsâg ebben a kérdésben tett. Ezek nekûnk Eurô-

pâban élô magyaroknak, bâtorsâgot adott, hogy a szabad
vilâgot vezetô Amerika magyar eredetû és nem magyar eredetû âllampolgarainak szellemi és politikai tâmogatâsâra hivatkozva meghirdessûk Trianonban 1970. jûnius 6-ân ugyanazon a helyen, ahol 50 éwel ezelôtt az alâlrâs megtôrtént,
azokat a pontokat, amelyek a békediktâtum érvénytelenségét
bizonyitjâk. Ezek a kôvetkezôk:

Az érvénytelenség okai
1) Az 1920. jûnius 4-én Trianon-han alâirt békeszerzôdés

a nemzetkôzi âltalânosan elfogadott jogszabâlyok alapelemeit
teljesen nélkûlôzi.

2) A vonatkozô teriileteken jelenlevô idegen megszâllô
katonai erôkre és az azokkal valô fenyegetésre alapult.
3) A fenti békeszerzôdés âltal kialakitott Duna-medence

kisebbségi problémâit nem oldotta meg, sôt az azokban rejtôzô politikai feszûltségeket tetemesen nôvelte s igy a vilâgbékét âllandôan ma is veszélyezteti.

4) Az 50 éwel ezelôtt megszabott kôzép-eurôpai hatârok
pâratlan gazdasâgi egységet tettek tônkre s egyedûl ezzel a
ténykedéssel is a modem vilâg szelleme ellen sûlyos hibât
kôvettek el.

5) A trianoni és a pârizsi (1947) békék a népek ônrendelkezési jogât teljesen figyelmen kiviil hagytâk.

6) A tôbboldalû magyar népszavazâsi kéréseket az alâirâs

elôtt visszautasitottâk, amely tény ônmagâban is megdônti az
alâîrâsok érvényességét. Az egyediil engedélyezett soproni népszavazâs Magyarorszâgnak adott tbbbséget. Ezt, mint "alapszavazâst" kell tekinteni, annak pozitiv eredményét jogilag
igy az ônâllô Horvâtorszâg kivételével az ôsszes elszakîtott
teriiletre vonatkoztatni kell.

7) A magyarsâg emberi alapjogait az âtvevô âllamok nem

biztosîtottâk és az ellene Csehszlovâkiâban, Jugoszlâviâban és
Româniâban a hivatalos kormânyok âltal elkovetett jogellenes,
sot alkotmânyainkat is semmibevevô cselekmények mind a

volt Népszbvetség, mind a jelenlegi Nemzetek Szôvetsége megfelelô szervei elôtt alaposan ismertek.
8) A Kârpât-medencében ma beâllott helyzet az Atlanti

Karta pontjaival — amelyeknek érvényesitése céljâbôl harcoltak a szôvetséges hatalmak a mâsodik vilâghâboruban — szôges ellentétben âll s igy az semmiképpen sem tekinthetô véglegesnek.

9) Az 50 éve a Duna-térségben megalkotott âllamkomplexum nem tudott a kûlônbôzô idegen nyomâsoknak ellenâllni
és ennek kôvetkezményeként ma is az eurôpai szellemtôl ide
gen diktâtum karmaiban szenved.

10) Mind a trianoni (1920), mind a pârizsi (1947) békeszerzôdések az ôt kiilônbôzô âllamalakulatban szétszôrt ma

gyar népmilliôinak sorsârôl dôntôttek a demokratikus alapelvek teljes mellôzésével, azok megkérdezése nélkûl.
Tények

Egyesek azt mondjâk, hogy nem szabad ily nagy kôvete-

lésekkel fellépnûnk. Azoknak azt vâlaszoljuk, hogy
1) mi nem kôveteliink semmit. Mi lâthatô és bizonyithato

tényeket âllapitunk meg.
2) A kômyezô népek nem tâmadnak benniinket erôseb-

ben, mint azelôtt, amikor ûgy lâtszott, hogy belenyugszunk a
status quoba.

3) Kûlônôsen a dubcseki éra bebizonyitotta, hogy Csehszlovâkia belsô feszitôerôi ma erôsebbek, mint valaha és egy
ûj vihar ezt az âllamot elsodorja.

4) A Jugosziâviâban jelenleg is lâthatô belsô, a dezintegrâciô felé sodrô események Tito halâla utân dràmai méreteket

fognak ôlteni a vilâgsajtô szerint. Ez megint csak az âltalunk
50 év ôta hangoztatott tényeket fedi fel.
5) România évenként tôbbszôr, kiilônbozô fôrumok elôtt

hangoztatja, hogy Erdély roman teriilet. De amikor româr.
vezetôkkel târgyalimk, azok azt mondjâk, hogy Erdély sorsa

csak egy Egyesult Eurôpa keretében intézhetô el megnyugtatô
môdon. Mindebbôl az tûnik ki, hogy Erdély sorsa, mint a
legtobb magyar sorsprobléma, — a jôvô eseményeitôl fiigg.
Kiindulôpont
De amikor a jbvô eseményeinek valôszinû alapjait és kiindulôpontjât keressiik, akkor a rendelkezésûnkre âllô elemek

alapjân azokat Âzsiâban talâljuk meg. A mai vilâgot jellemzô
ideolôgiai és gazdasâgpolitikai kuzdelmek fészke Âzsia. Ott a
kezdeményezés a 750 milliôs Kina, a 240 milliôs Szovjetuniô
és a 100 milliôs Japân kezében van.

Az idén szeptemberben Japânban tartott Nemzetkozi Antikommunista Liga megbeszélései, hatârozatai és az azokkal
kapcsolatos személyi megbeszélések érdekes fényt vetnek arra,
amit mi Âzsia felôl vârhatunk.

Foglaljuk elôbb rôviden ôssze azt, amit hivatalosan tudunk:
1) Az USA igyekszik katonai erôit mindinkâbb kivormi

Âzsiâbôl. A katonai védelmet râbîzza az egyes ottani orszâgokra, igy elsôsorban Japânra.

2) Japân ezt vâllalja. Katonai erejét céltudatos komoly
munkâval kiépiti és a kommunizmus elleni ideolôgiai harcot
meghirdeti. Annal is inkâbb, mert a teriiletén mûkôdô moszkvai és pekingi tendenciâjû kommunista szervezetek egyik természetes célja a japân gazdasâgi csoda megsemmisitése. Ezért
volt, hogy az emlitett szeptemberi vilâgkonferenciât Japân
grandiôzus kôriilmények kôzôtt rendezte meg; mintegy kimutatta, hogy a fâklyât most ô veszi ât!

3) Néhâny hônappal ezelôtt a Legfelsôbb Szovjetnek egy
delegâciôja jârt hivatalos lâtogatâson Taipeh-ben, a Nemzeti
Kina fôvârosâban.

4) Nemzeti Kina, amely a Kuomintang, vagyis a nemzeti
kinai vezetôpârt alapja, jelenleg — egész Kinâra tart igényt.

s amikor a Kuomintang kongresszusra ôsszeiil Taipeh-ben,
azon a kontinensrôl szâmos delegâtus titokban jelen van. Ez
is jelzi, hogy a megfelelô pillanatban mindent meg fognak
tenni, hogy a maoista Kmâban jelenlévô hatalmas széthûzô
erôket felhasznâljâk a készenlétbenâllô tdbbszâzezres elsôrendû, helyismerettel bi'rô férfi és nôi kâdereket râépi'tsék a
sokszâzmilliôs Kinai tômegekre. Itt meg kell jegyezniink, hogy
a nemzeti kinai haditengerészet hâromszor olyan erôs, mint a
kommunista Kinâé.

5) Peking Kina északi részérôl âttelepitette déire a fontos
iparokat, sot a lakôssâg nagy részét is. A vârosokat légvédelmi
berendezésekkel lâtja al és a férfiakat és részben a nôket is
gerillaharcra képezi ki.

6) A Szovjetuniô a kinai hatâron haderejének szâmottevô
részét, sot csatiôsainak komoly kôtelékeit felsorakoztatta.
Japân jelentések szerint 20.000 magyar katona és technikus
van ezen a részen készenlétben.

A kulisszâk môgbtt

Most vessiink egy pillantâst arra, ami Azsiâban a kulisszâk
mogôtt tôrténik:

1) A moszkvai hivatalos delegâciô Taipeh-ben tôrtént lâtogatâsa fontos fordulôpontot jelentett titkos nemzeti kinai

és orosz târgyalâsokban, amelyek célja Vôros Kina két részre
osztâsa: egy északi rész Pekinggel és kb. 100 millio Iakossal,
amely Moszkva csatiôsâvâ vâlna, mig a déli rész kb. 650 milliô
Iakossal a Kuomintang vezetése alatt onâllô, nemzeti kinai
âllamot aikotna.

2) Japân az elvâllalt csendôrszerep kompenzâciôjaként
szabadkezet kapna a kontinens felé, de a Kuomintang célj aival karôltve. Ebben a gondolatkôrben feleveniti elsô vilâghâ-

borûs kiilpolitikâjât, amelynek egyik legfontosabb pontja volt
1917-ben az ônâllô szibériai âllam felâllitâsa és Mandzsùria

bekebelezése. Japân ugyanis ûgy véli, hogy komoly események
megindulâsa esetén a Szovjetuniô belsô feszitôerôi ezt az
âllamtâkolmânyt fel fogjâk bomlasztani, mint 1917-ben. Erre
minden szempontbôl felkésziil. Jellemzô, hogy Szibéria jôvôjét

azokkal a népekkel ôhajtjâk megtârgyalni, amelyek Szibériât
valôjâban lakjâk, igy az ukrânokkal, akikbôl csak a keleti

részen 3 milliô él jelenleg. Fontos elem ebben a gondolat-

kôrben a kiilônbôzô csatlôs-kotelékek Âzsiâban valô jelenléte,
amely kôtelékek, adott esetben, kônnyen âtcsalhatok oroszellenes oldalra.

A kulisszâk mogôtti elemekhez tartozik az egyes âzsiai
népekben és kûlônôsen vezetôikben élô tudat, hogy ôk a ma
gyar néppel rokonsâgban vannak. Ez a gondolât politikai, sot
a vallâsba is belevitt elem volt kûlônôsen Japânban a II. vilâghâborû elôtt és kivâltképpen azalatt, amikor a mi két népûnk egy tâborban harcolt. Miutân 1945-ig Formoza Japân
volt, ez a gondolât ott is gyôkeret vert. Idôkôzben Formoza

17 milliô lakossâval Nemzeti Kina alapja lett, ez az ôsszetartozâsi érzés tehât a hatalmas kinai nép felé is tudatosodik.
Ennek az ôsszekôtôlâncnak az 1956-os események mind Japân
ban, mind Kmâban ûj erôt adtak. Bûszkén emlitik Taipeh-ben
azt a Pekingtôl északrôl szârmazô kinai katolikus papot, akinek "tâjszôlâsât" a magyar megérti — és forditva.

Kulônben szabadsâgharcunk Azsiâban is nagy hirt szerzett
hazânknak s minden szempontbôl ott nekûnk sok pozitivumot

eredményezett. îgy volt az, hogy a kyotoi konferencia egyhangûan elfogadta inditvânyunkat, hogy a régi Kersten-terv alapjân a bolsevizmus âltal elnyomott népek exilhadseregeit âllitsâk fel a szabad vilâgban. Ez a 29. szâmû hatârozat egyben
ôsszekôti a magyar ugyet a felszabaditâsi politika lényegével
amely 1956 ôta nem vâltozott. Erô ellen csak erôvel tudunk

eredményeket elérni. Ugyanakkor ezzel a politikai ténykedésûnkkel kôzvetlenul befolytunk az Azsiâban készûlôdô esemé-

nyekbe és azokkal mintegy az érintkezést felvettuk. Még Kyotoban és Tokyoban kihangsûlyoztam a japân politikai és katonai
személyiségek elôtt egyrészt a Szovjetuniô kettôs, âzsiai-eurôpai
politikâjât, amely ellen âzsiai-eurôpai ôsszefogâs szûkséges.

Mâsrészt elôszôr Azsia tôrténetében egy eurôpai eredetû ideolôgia ellen kell harcolniok. Ha ebbôl a harcbôl kihagyjâk az
eurôpaiakat, akkor azt mâr félig el is veszitették.

Abbôl a célbôl, hogy a Japânban oly tûzetesen âtbeszélt
problémâinkat kinai szempontbôl is kimélyitsûk, a konferenciân résztvevô Dr. Ku-Cseng kang, a Kuomintang alelnôke néhâny delegâtust meghivott s azok kôzôtt engem is, Taipehbe,

hivatalos lâtogatâsra. Ott tâg lehetôség nyilt mind a polgâri,
mind a katonai vezetôkkel valô megbeszélésekre. Rendkiviil
nagy megelégedést okozott nekem az, hogy a kormâny elnôke

és alelnôke, utôbbi Csang-Kai-Sek fia, a kinai—magyar kapcsolatokat rendkiviil pozitivan itélik meg és biztositottak engem,
hogy adott esetben minden lehetôt megtesznek, hogy a magyar
népet hozzâsegitsék nagy problémâinak megoldâsâhoz. Maga
Csang-Kai-Sek marsall, aki szintén személyesen fogadott bennûnket, a magyar nép szerepét magasra értékeli. Mâr a mûltban is sok ilyen kijelentést tett.
A vilâg sorsa, fgy vagy ùgy, Âzsiâban fog eldôlni. Ma mâr
ezt mindenki lâtja és hangoztatja. Igy ha nemzeti feladatainkat meg akarjuk oldani, bele kell kapcsolôdnunk, ahogy lehet,
az âzsiai komplexumba. Népiink szârmazâsa, politikai râter-

mettsége, jô hirneve és jelenlétiink az Azsiâra alapozott Antikommunista Vilâgszervezetben erre az alapot megadjâk. Rajtunk mùlik, hogy ebbôl mit épitiink ki.
☆ ☆ ☆

Rigoni Ernôt ûnnepi beszéde utân lelkesen ûnnepelte a

diszvacsora kôzonsége.
Fûry Lajos dr. mind a két szônoknak, Pâsztor Lâszlônak
és Rigoni Ernônek elismerô szavakkal mond koszonetet.

AZ ÂRPÂD—ÉRMEK ATADÂSA

Fiiry Lajos dr. szertartâsmester felkérésére Somogyi Ferenc dr., mint a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâgânak részérôl évrôl évre meghirdetett tudomânyos, irodalmi és mûvészi Arpâd-pâlyâzat birâlôbizottsâgânak elnôke bejelenti,
hogy az Arpâd-éremmel korâbban kitiintetettek kôziil jelen van:
Vitéz Koszorus Ferencné Felsôôri Fiilôp Gabriella (Wash
ington, D. G.) festômûvész, akinek "Szureti tânc a szôlôhegyen" cimû alkotâsât a birâlôbizottsâg 1969-ben arany Arpâdéremmel tiintette ki;
vitéz Szakonyi Istvân (Cleveland,

Ohio), akinek pâlya-

mûve ugyancsak 1969-ben bronz Arpâd-érmet nyert, és
vitéz Szathmàry Kâroly (Toronto, Ont., Kanada), a "Baj-

târsi Levél" szerkesztôje, akit a bfrâlôbizottsâg mâr 1964-ben
ezûst Arpâd-éremmel tiintetett ki.
Mindhârmukat az elnoki emelvényre kéri, hogy bemutathassa ôket a jelenlevôknek. Ezt kovetôen Nâdas Jânos dr.,

mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje, iinnepélyesen felékesi'ti a
kitiintetetteket a piros-fehér-zôld szalagra fuggesztett Ârpâdérmekkel. A kdzonség hosszan tartô meleg tapssal és éljen-

zéssel ûnnepli az Ârpâd-érem ùj tulajdonosait.
AZ ÂRPAD ÉREM-PÂLYÂZAT EREDMÉNYE

A kilencedik tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâdpâlyâzatra beérkezett mûvek kôzul a birâlôbizottsâg kimagaslô
értékû szellemi alkotâsnak minôsi'tette és

arany Arpâd-éremmel tuntette ki

Domjdn Jôzsef (Tuxedo Park, N. Y.) fametszô-mûvész
pâlyamûvét, és

Szeleczky Zita (Holl5rwood, Califomia) szinmûvész hârom
hanglemezét;

eziist Arpâd-éremmel jutalmazta
Fényes Mâria (Los Angeles, California) "Ôrôk ifjùsâg"
cîmû elbeszélés-gyûjteményét,

Haraszti Endre (Winnipeg, Man., Kanada) "Panslavism"
cimû kéziratât,

Môr Jôzsef (Bryn Mawr, Pa.) festômûvész metszetek és

rajzok, grafikai munkâk, kônyvillusztrâciôk gyûjteményét és
vitéz Pongrâcz Istvân (New York, N. Y.) zongoramûvész
kisebb zeneszerzeményeit;

bronz Arpâd-éremmel értékelte
Bôdô Kâroly (Pasadena, Kalifornia) detektîvtbrténeteit,
Kiss Ôdôn (Kingston, Kanada) mûforditâsait és
Légrâdy Tamâs dr. (Montréal, Qu., Kanada) "Palotâs" ci
mû zenemûvét.

Diszoklevelet nyert
Ambrôzy Pâl (Melbourne, Vict., Australia),
Csonth Klâra (Dûsseldorf, Németorszâg),

Erdélyi Levante (Winterthur, Svâjc),
Juhâsz Istvân dr. (Tiszacsernô, Csehszlovâkia),
Kristôf Sândor dr. (St. Boniface, Kanada),
Nemeskéry Lâszlô (Linz, Ausztria),
Noël Péter (Edmonton, Kanada) és

Lantosné, Szabô Elza (Toronto, Ont., Kanada) jeligés pâlyamûve.

Oklevelet kapott

Balogh Gdbor (New York, N. Y.),
Jaritz Andrds (Miinchen, Németorszâg) és
Létmdnyi Istvdn dr. (Kausersiautern, Németorszâg) pâlyamûve.

Az Ârpdd Akadémia tagjai kôzul

Ûjbôl sikerrel vett részt a pâlyâzaton Bogndr Kdlmdn dr.
(Slippery Rock, Pa.), Csighy Sdndor (Marrero, La.), D'Albert
Ferenc dr. (Chicago, 111.), Domokos Sdndor (Winnipeg, Man.,
Kanada), nt. Egyed Aladdr (Cleveland, Ohio), Erdélyi Jàzsef
(New York, N. Y.), Rozanich Istvdn (Caracas, Venezuela),
vitéz Baranchi Tamdska Endre (Pittsburgh, Pa.) és Thierry
Ilona (Los Angeles, Kalifomia).
•à

'Cz

A pâlyâzati eredmény kihirdetése utân Somogyi Ferenc dr.,
a birâlôbizottsâg elnoke, Isten âldâsât kéri a kitiintetettek tovâbbi tevékenységére és koszonetet mond a bfrâlobizottsâg

tagjainak, akik névtelenlil és onzetleniil végezték fâradsâgos
feladatukat s ezzel lehetôvé tették, hogy a magyar szellem
kimagaslô értékû ûjabb alkotâsai a magyarsâg tudomâsâra
jussanak, megfelelô értékelésben és illô elismerésben részesûljenek.
☆ ☆ ☆

Fûry Lajos dr. szertartâsmester felkérésére Nddas Jdnos dr.

ùdvôzli és mutatja be a tâvolabbrôl (Eurôpâbôl, Kanadâbôl,
Dél-Amerikâbôl és déli, valamint nyugati âllamokbol, érkezett
vendégeket és a X. Magyar Talâlkozô elôadôit. Ezutân festôi
magyar viseletben a torontôi Koddly Egyiittes tâncosai vonulnak a terembe. Gyônyôrûbbnél gyonyorûbb magyar népi tân-

cokat mutatnak be. A zenekar zongorâjân Zadubân Gydrgy, a
Kodâly Egyuttes vezetôje jâtszik. A kôzônség szûnni nem akarô lelkes tapssal kôszôni meg a minden tekintetben magasszmvonalû, mûvészi teljesitményt.

A tâncbemutatô utân a X. Magyar Talâlkozô magyar bâljânak nyitôpârjai vonulnak be. Dômôtôrffy Zsolt bâlelnok
egyenkint mutatja be ôket. Az ifjû hôlgyek varâzslatosan szép
ruhacsodâinâl is lélegzetelâllitôbb, amikor a pârok neve utân
egymâstôl ezer meg ezer mérfôldnyire lévô vârosok nevét hall-

jâk a jelenlevôk. Ebbôl tûnik ki talân legjobban, hogy a
Magyar Talâlkozô nemcsak az idôsebb nemzedékek szâmâra,
de a legifjabbak részére is valôban vilâgraszôlô.

A megnyitô tânc utân kezdetét veszi a bâl, amely a legkitûnôbb hangulatban hajnali hârom ôrâig tart.

AZ Arpâd akadémia

Otôdik évi rendes kôzgyOlése

(OSZTÂLYAINAK EGYÛTTES OLÉSE)
Megnyitâs

Az Arpâd Akadémia otôdik évi rendes kôzgyûlését (osztâlyainak egjôittes ûlését) a betegsége miatt akadâlyozott
Szâsz Béla dr. einôk helyett Kuhmer Béla dr. târselnôk, a

tudomânyos fôosztâly, valamint a nyelv- s irodalomtudomânyi
osztâly elnôke, 1970. november 27-én, pénteken délutân 5 ôrakor nyitja meg. tîdvôzli a megjelenteket és a vendégeket. Megâllapitja, hogy a kôzgyûlést az Arpâd Akadémia elnôke az

igazgatô tanâcs einôkével egyûtt az Arpâd Akadémia fôtitkârânak sajâtkezû alâfrâsâval ellâtott kûlôn meghivôval novem
ber 6-ân a mai napra szabâiyszerûen hivta ôssze. A meghivôt
ausztrâliai, délamerikai és eurôpai tagtârsaink légipostân kaptâk. Tâvolmaradâsât indokolta s a kôzgyûlést levélben, vagy

tâviratilag ûdvôzôlte: Antalfy Mihâly (Ausztrâliâbôl), Baross
Gâbor (Franciaorszâgbôl), Burgyân Aladâr, Csighy Sândor,
Deâk Ferenc, Eckhard Tibor, Gyimessy Kâsâs Emô, Havasy

Bajân Sândor, Hunyady Lâszlé, Kelemen Gyôrgy, Kisjôkai
Erzsébet (Hollandiâbôl), Mâté Imre, Mihâlyi Gilbert, Németh
Ernô, Pulvâri Kâroly (a mérnôktudomânyi osztâly elnôke),

Radnay Rudolf, Tamâska Endre, Tokay Lâszlô (a jog-, âllam-,
târsadalom- és kôzgazdasâgtudomâny osztâly elnôke), Valkô
Lâszlô (Ausztrâliâbôl) és Vâli Ferenc. Sajnâlattal jelenti be,

hogy az Arpâd Akadémia elnôkét, Szâsz Béla doktort kôrhâzi
kezelése akadâlyozza megjelenésében. A mûltévi negyedik kôz-

gyulés jegyzôkônyvének lényeges anyagât az elhangzott és bemutatott székfoglalô elôadâsok szôvegével egyutt "A X. Ma

gyar Talâlkozô krônikâja" a 254-tôl 287-ig terjedô lapjain ko-

zôlte. A kôtet megjelenésétôl szâmitott hârom hônapon belul
sem az elnôkséghez, sem a szerkesztôhôz észrevétel be nem

érkezett, ennek alapjân tehât a mûltévi kôzgyûlés jegyzôkbnyvâ
hiteles.

Az Arpâd Akadémia jelenlévô tagjainak szâma 32, a kôz
gyûlés tehât hatârozatképes.
Fôtitkâri jelentés

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr az Arpâd Akadémia otodik
évi tevékenységérôl az alâbbiakat mondja el:

^ Arpâd Akadémia tagjainak szâma az ôtôdik kôzgyûlés

napjân 147. Kôzûlûk 83 a tudomânyos, 30 az irodalmi és 27 a

mûvészeti fdosztâly keretébe tartozik, 2 tiszteletbeli, 5 pedig
rendkivûli tag.

Sôlyom-Fekete Vilmos dr., akit az igazgatô tanâcs 1967.

november 19-én az Arpâd Akadémia levelezô tagjâul hivott
meg, a mâsodik évi rendes kôzgyûlés pedig rendes taggâ vâ-

lasztott, a fôtitkârhoz intézett s 1969. december 5-én kelt le-

velében tagsâgârôl magyar vonatkozâsû munkâjânak sikere-

sebb végzése érdekében lemondott.

Két tagtârsunk Csâvossy Leô bârô dr. irô és hirlapirô
Budapesten, Nagy Frigyes dr. zeneszerzô pedig Chicagoban —
elhûnyt. Akôzgyûlés tagjai félperces néma felâllâssal gyâszoljâk ôket. Emlékuket megôrôkitjûk és kegyelettel ôrizzûk.

Az Arpâd Akadémia egyes osztâlyainak tevékenysége talân

fogyatékos, annâl ôrvendetesebb azonban, hogy "A IX. Magyar
Talâlkozô krônikâja" mâr kifejezetten magâban foglalja "Az

Arpâd Akadémia Évkdnyvé"-t s elsô részében 111 oldalon 11

szerzô irâsâban emlékezik meg Szent Istvân szûletésének
magyar nemzeti hagyomânyok szerint — ezredik évfordulô-

jârôl. A 11 szerzô kôzûl 8 az Arpâd Akadémia tagja.
Az Arpâd Akadémia elnôksége és igazgatô tanâcsa 1970
szeptember 7-én testûletileg vett részt a clevelandi Magyar
Târsasâg rendkivûli kôzgyûlésén, amelyen az Arpâd Akadémia
szervezeti, ûgyigazgatâsi kérdései tisztâzôdtak. A Magyar Târ
sasâg olyan alapszabâlymôdositâst eszkôzôlt, amilyen az Arpâd
Akadémia ônâllô mûkôdését fokozottabb mértékben biztositja.

Az Ârpad Akadémia tagjai tovâbbra is a Magyar Târsasâg

ôrôkôs tiszteletbeli tagjai maradnak. Az "Ogyrend" intézke-

dései — kisebb szbvegezési môdositâssal — vâltozatlanul fenntarthatôk.

Az egyes osztâlyok elnokei koziil Cholnoky Tibor, D'Albert
Ferenc, Gyimessy Kâsâs Ernô, Szâsz Béla és Tokay Lâszlô fejtett ki — fôként levelezés ûtjân — igen dicséretes munkâssâgot. Fiiry Lajos, Kiihrner Béla, Pulvâri Kâroly és Wass Albert
levelezésérôl nem ad szâmot, a fôtitkâr azonban tudja, hogy

mindegyikûk eredményesen tôltôtte be hivatâsât. Ezért nekik
ugyanolyan hâlâs koszonet jâr, mint az elôbbieknek.
A tôrténettudomânyi osztâly 1970. november 13-ân kiilôn
elôadôi estet rendezett, amelyen Carlyl Ailmer Macartney

professzor, az arany Ârpâd-érem tulajdonosa, az Ârpâd Akadémia 1966-ban meghivott rendes és 1969-ben megvâlasztott
ôrokos tiszteletbeli tagja magyar nyelven tartott elôadâst a
mâsodik vilâghâborù folyamân végzett magyar vonatkozâsû
torténetîrôi megfigyeléseirôl és feljegyzéseirôl, élményeirôl. Az
osztâly iilésén a betegsége miatt akadâlyozott Szâsz Béla dr.
elnokbt s egyben osztâly-elnokôt Nâdas Jânos dr., az igazgatô
tanâcs elnoke helyettesitette. Udvôzolte a vendéget, méltatta
munkâssâgât. A tiszteletbeli tagsâgot igazolô diszoklevelet a
fôtitkâr nyûjtotta ât az elôadônak. Az osztâly iilésén az igaz
gatô tanâcs tagjai és az Ârpâd Akadémia Clevelandben és kôrnyékén lakô tagjai jelentek meg. A vendégek szâma kôzel 300
volt.

Az igazgatô tanâcs november 20-ân tartott ùlést. Ezen
dôntôtt a beérkezett inditvânyok, javaslatok és tagfelvételi
elôterjesztések kérdésében.

Az Arpâd Akadémia tagjainak ônkéntes kôltséghozzâjârulâsi adomânyaibôl $407.— folyt be. Az ôsszeget a Magyar Târsasâg kiilôn szâmlâjân kônyvelték.
Egyéni eredmények

Az Arpâd Akadémia tagjainak az Vgyrend 17. pontjâban
meghatârozott kôtelessége csupân hivatâsuk betôltése, tudomânyos, irôi, vagy mûvészi alkotô tevékenységiik folytatâsa.

Nyugodtan âllapithatjuk meg, hogy ezt a kôtelességét az Ar
pâd Akadémia minden tagja hiven teljesitette. Néhânyat csak
példaként emlitek.

Bogndr Kâlmân dr. "Climate and Weather" és "Weather

and Life cunrncl szakfolyôiratokban angolul, 11 alkalommal

pedig magyar lapokban kôzolt cikkeket és kônyvismertetéseket.

Csighy Sândor ùj versfûzettel gazdagitotta irodalmunkat.

Az Ârpâd-pâlyâzaton is ûjabb sikert aratott. Itt kell megjegyezniink, hogy az a szép kbltemény, amelyet Fazakas Ferenc

a Magyar Talâlkozô Szent Istvân emlékiinnepélyén a mûlt

évben szavalt, Csighy Sândor kblteménye, amely eredetileg is
Imadkozz ertûnk, Szont Istvan kirâly!" cimmol,

"Virrasz-

tô" alâirâssal jelent meg.

DAlbert Ferenc dr., mûvészeti fôosztâlyunk elnôke, ûjabb
sikert aratott az Ârpâd-pâlyâzaton. Tôbb hangversenyen oregbltette vilâgraszôlô hegedûmûvészi hirnevét.

Eckhardt Tibor megkezdett diplomâcia-tôrténeti mûvének
befejezésén dolgozik.

Erdélyi Jôzsef 'A magyarok bejbvetele" cimmel hosszabb

zenemûvet szerzett târogatôra és szâmos dal, nota zenéjét irta
ât ugyancsak târogatôra; tôbb verset is megzenésîtett zongorâra és târogatôra.

Fày Ferenc kôlteményeit és prôzâjât a torontôi Magyar
Élet kôzôlte.

Fehér Mâtyds dr. a Magyar Tôrténelmi Szemle tartalmas

szâmait szerkesztette. Tôbb tanulmânya is megjelent.
Fiiry Lajos dr., az irodalmi fôosztâly elnôke, megint
ûjabb kôtetekkel gazdagitotta szépprôzânkat. Sok felolvasâst
is tartott.

Gdbriel Asztrik dr., németorszâgi egyetemeken tartott elô-

adâssorozatokat. ^'Német diâkok a pârizsi egyetemen" cimmel.
Havassy Bajdn Sdndor irô és zeneszerzô irôi munkâssâgâ-

nak 50. évfordulôjâhoz érkezett. Akadémiânk is szeretettel
kôszônti.

Kelemen Gydrgy dr. négy hônapos eurôpai elôadô kôrûton jârt. Ausztriât, Magyarorszâgot, Németorszâgot és Olaszorszâgot lâtogatta meg. Magyar- és Németorszâgban a fiil-,
orr- és gégeorvosok târsasâga tiszteletbeli tagjai sorâba iktatta. Budapesten arany diplomât kapott.

Kossdnyi Jôzsef Végtelen ût" cimû verskôtete most hagyta el a sajtôt.

Kuhrner Béla dr., tudomânyos fôosztâlyimk einoke, "Xantus Jânos", "Lakatos tanâr ûr", "Clevelandi emlékek", "Édes
anyanyelviink", "A Szigeti veszedelem", "Gondoljunk csak
Vikâr Bélâra", "Bartok Béla" és "Bartok Béla, a zeneszerzô"
ciiiimel kôzôlt értékes tanulmânyokat.

Mihâlyi Gilbert dr., "A Szenvedô Szolga nyomâban" cîmmel teolégiai, "Toward World Peace" cimmel pedig politikatudomânyi szakcikket irt.

Nyirâdy-Szabô Imre a Nyugati Magyar Élet, az Ûj Lâtôhatâr, a Kârpât és a Kalifomiai Magyarsâg cimu lapokban és
folyôiratokban tett kôzzé szâmos cikket és elbeszélést. Szabô

Dezsôrôl, a magyar irodalom remekeirôl és angolul a honvédség keleti felvonulâsârél, valamint a magyar légitérben végrehajtott amerikai bombâzâsokrôl elôadâsokat tartott.
Oszldnyi Robert "Ailes ist ja nur Acherz" cimmel 3 felvonâsos vigjâtékot, "The Idea of God in German Literature"

cimmel tanulmânyt, "Hungarian Review and Reference Grammar" cimmel nyelvtant, "A ko" cimmel humoros elbeszélést

kozôlt. Kezdeményezésére a Cleveland State University ôtôdik
modem nyelvként a magyart is bevezette tanfolyamai kôzé.
A magyar nyelv és irodalom tanitâsât ugyanott sikerrel inditotta meg. Felhivâsâra a magyarsâg 800 kôtetet ajândékozott
az egyetem magyar kônyvtârânak. Sok elôadâst tartott a ma

gyar szabadegyetemen és râdiôban is. Tbbb tudomânyos târsasâg tagjai sorâba vâlasztotta.

Rdkos Raymiind dr. "Huszonegy év Itâliâban" cimmel
tartalmas kdn5rvet adott ki Rémâban olasz nj'elven.
Somogyi Ferenc dr. "Szent Istvân a magyar nemzeti élet
kôzpontjâban" cimmel adta ki mûvelôdéstdrténeti tanulmânyât. Tôbb cikke is megjelent.

Vitéz B. Tamdska Endre két heraldikai cikket irt angolul.
Sikerrel vett részt az Arpâd-pâlyâzaton. Tôbb cikket irt ma
gyar lapokban. Megtervezte a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének 20 éves jubileumi emlékérmét.

Tokay Ldszlô dr. a pittsburghi Magyarsâg hasâbjain kôzôlte hétrôl-hétre nagy felkésziiltséggel és szaktudâssal megirt, bâtorhangu, nemzetpolitikai és târsadalomtudomânyi szakcikkeit.

Valkô Lâszlô dr. szovetkezeti szakmunkâjât — sok mâs
nyelv utân — kînaira is leforditottâk. LIjabb kutatâsainak
eredményeit sajtô alâ rendezte.
Vâli Ferenc dr. a tôrôk kiilpolitikârôl szôlô kônyvét ren
dezte sajtô alâ. Hârom gyûjteményes munka magyarvonatko
zâsû fejezeteit készitette el. A Hoover Intézet a tôrok tengerszorosok és a NATO kapcsolataival foglalkozô szakkônyv megirâsâval bîzta meg.

Weôres Gyula "Mita J. A. Comenius kirjoitti suomalaisista
ja lappalaisista" cimmel l'rt finn nyelvû tanulmânyt. 70. szûletésnapja alkalmâbôl tudomânyos munkâssâgârôl a finn szakfolyôiratok nagy elismeréssel emlékeztek meg.
Ezek a példâk csupân azt akarjâk igazolni, hogy az Ârpâd
Akadémia eredeti célkitûzésének megfelelôen maradéktalanul
betôlti rendeltetését. Nem szabad elfelejtniink azonban, hogy
a felsorolt adatok csak példâk, lényegileg hiânyosak. És persze
nem szabad ôsszetéveszteniink az "akadémia" fogalmât sem
âllamilag tâmogatott kutatôintézettel, sem szabadegyetemmel,
sem valamilyen kûlônleges szakismeretet kôzlô tantestûlettel.

AzÂrpâd Akadémia a szabad vilâgban élô magyar tudôsok, irôk
és mûvészek szabad és fiiggetlen târsulâsa, amelyben az érték
fokmérôje az egyéni tudâs, egyéni alkotâs, egyéni eredmény
és nem a cim, nem a hirnév, nem a dîjazâs. És a tagokat
ôsszekôtô kapocs nem az elismerés, nem a jutalom, hanem az
ônzetlen magyarsâgtudat.
☆ ☆ ☆

Kuhrner Béla dr. elnok feltett kérdésére a kôzgyûlés a
fôtitkâri jelentést egyhangû hatârozattal tudomâsul veszi és
elfogadja. Az elnôk felkérésére Nâdas Jânos dr., az igazgatô
tanâcs elnoke terjeszti elô a tisztségviselôk vâlasztâsâra vonatkozô javaslatot.
TISZTSÉGVISELÔK VÂLASZTÂSA

Nâdas Jânos dr. ôszinte sajnâlkozâssal jelenti be, hogy az

Arpâd Akadémia 1967-ben megvâlasztott elnoke, a betegsége
miatt kôzgyûlésiinkrôl is tâvollévô Szâsz Béla dr., szôbelileg
mâr az elôzô kozgyûlésen, irâsban pedig 1970. szeptember

12-én benyujtotta lemondâsât. Javasolja, hogy a kozgyûlés vegye tudomâsul Szàsz Béla dr. lemondâsât, de hârom éven ât

kifejtett értékes munkâssâgânak elismerése gyanânt vâlassza
meg ôt az Ârpâd Akadémia tiszteletbeli elnôkének.
Az elndki tisztségre Fiiry Lajos dr.-nak, az irodalmi fôosztâly elnôkének megvâlasztâsât inditvânyozza.
A kozgyûlés mindkét javasiatot egyhangû lelkesedéssel
megszavazza. Kiihrner Béla dr., mint a kozgyûlés elnôke, ûd-

vôzli az Ârpâd Akadémia ûj elnôkét, Fiiry Ldjos dr.-t, akinek
— az elnôki nyaklânc ûnnepélyes âtnyujtâsâval megtôrtént
beiktatâsa utân — âtadja a kozgyûlés elnôki székét.
Fiiry Lajos dr. elnôk a magyar ûgy szolgâlata nevében

elfogadja a nem vârt kitûntetést. Kôszôni a kôzgyûlés bizalmât s igéri, hogy amennyiben rajta mûlik, az Arpâd Akadé
mia tovâbbi tevékenysége zavartalanul folytatôdik. Felkéri az
igazgatô tanâcs elnôkét, folytassa elôterjesztését.
Nàdas Jânos dr. azt inditvânyozza, hogy a kôzgyûlés az

Arpâd Akadémia minden vâlasztott tisztségviselôjét erôsitse
meg tisztségében, az osztâlyok élén âllô elnôkôk megbizatâsât

is hagyja ideiglenesen hatâlyban. Az ûj, végleges elnôkôk megvâlasztâsa majd az osztâlyok feladata lesz. Az elnôkvâltozâs-

sal kapcsolatban Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr is benyûjtotta

lemondâsât. A fôtitkâri tisztség betôltésérôl azonban nem a

kôzgyûlés, hanem az Vgyrend 14. pontja értelmében az Arpâd
Akadémia ûj elnôke az Igazgatô Tanâcs elnôkével egyûttesen
gondoskodik. Meggyôzôdése, hogy csupân alakisâgrôl van szô.
Fiiry Lajos dr. elnôk feltett kérdésére a kôzgjmlés Nâdas
Jânos dr. javaslatait és bejelentéseit egyhangûlag elfogadja,
illetôleg tudomâsul veszi.
TJJ TAGOK VALASZTASA

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr jelenti, hogy az Vgyrend 9.
pontja értelmében az igazgatô tanâcs javasolja, a kôzgyûlés
Bîrà Béla dr. mûvészettôrténész professzort a mûvészeti
fôosztâly rendes tagjai sorâbôl helyezze ât a tudomânyos fôosztâly tôrténettudomânyi osztâlyânak tagjai sorâba,
Lengyel Alfonz dr. professzort Detroitbôl,

Kocsis-Szûcs Ferenc dr. professzort Slyppery Rockbôl,
Novotny Alajos dr. orvosprofesszort Philadelphiâbôl,
Schrimert P. Arnd dr. orvosprofesszort ugyancsak Phila
delphiâbôl vâlassza meg a tudomânyos fôosztâly rendes
tagjâul,

Gâspâr Mârton rôm. kat. plébânost a kanadai Windsorbôl és

Javoszky Jôzsef dr. rôm. kat. plébânos pedig San Franciscobôl a tudomânyos fôosztâly hittudomânyi szakosztâlyânak
levelezô tagjâul,

Nytrâdy-Szabô Imre irôt az irodalmi fôosztâly rendes
tagjâul,
Csapô Endre fôszerkesztôt Ausztrâliâbôl,
ft. Kôtai Zoltàn dr. fôszerkesztôt Clevelandbôl,
Nemes Gusztâv fôszerkesztôt Kanadâbôl,

Szebedinszky Jenô fôszerkesztôt pedig Pittsburghbôl az
irodalmi fôosztâly lapszerkesztôi és hîrlapirôi osztâlyânak
rendes tagjâul;
R. Bauer Erzsébet festômûvészt Clevelandbôl,
Dorrijdn Jôzsef fametszô-mûvészt Tuxido Parkbôl,

Môr Jôzsef festômûvészt Bryan Mawrbôl,
Môzsi Istvân zongoramûvészt Clevelandbôl,

Szeleczky Zita szînmûvészt Hollywoodbôl,
Vâsâry Tamâs zongoramûvészt Londonbôl, Zadubân Gyôrgy
zeneszerzôt pedig Torontôbôl a mûvészeti fôosztâly rendes
tagjâul. Valamennyit kôzismert, kivâlôan értékes tudomânyos,

irôi és mûvészi tevékenységének elismeréseként. Az Ârpâd-pâlyâzatokon elért kivâlô eredményeik alapjân javasolja, hogy a
kôzgyûlés hlvja meg
vitéz Szakonyi Istvânt Clevelandbôl a tudomânyos fô
osztâly levelezô tagjai sorâba,
Botond Istvân dr.-t Ausztrâliâbôl,
Bônis Lâszlôt Sao Paulobôl,
Diôszeghy Tibort a németorszâgi Dûsseldorfbôl,
Gyékényesi Gyôrgyôt Clevelandbôl,
Kôrôsi Szabô Pétert Londonbôl,
Naphegyi Jmrét Winnipegbôl,
Schiller Ilonât az ausztriai Bad Hallbôl,

Thiery Ilonât Los Angelesbôl,

nt. Vitéz Ferencet pedig Perth Amboybôl az irodalmi fôosztâly levelezô tagjai sorâba;
Koszorus F. Gabriella festômûvészt Washingtonbol,
Neszlényi Judit zongoramûvészt Pasadenabol és
Szôts Vilmos festômûvész professzort Mexico-bol viszont
a mûvészeli fôosztâly rendes tagjai sorâba.
Az ûj tagok vâlasztâsâra vonatkozô elôterjesztést a kôzgyûlés egyhangûlag elfogadja s az elôterjesztésben megnevezetteket — utôlagos irâsbeli elfogadô nyilatkozatuktôl fel-

tételezetten — az Ârpâd Akadémia tagjai sorâba vâlasztja és
iktatja.
Fiiry Lajos dr. elnôk felkérésére Nddas Jdnos dr., az igazgatô tanâcs elnoke mutatja be a kovetkezô évre szôlô munkatervet.

MUNKATERV 1971-RE

Az osztâlyok ebben az évben sem készitettek munkatervet.
Azigazgatô tanâcs ennek ellenére igyekszik az ûgyrendben
meghatârozott célt és feladatot tovâbb szolgâlni. Ugyanûgy,

ahogy tavaly mondtuk: ha lehet az osztâlyok ûtjân, ha kell
az osztâlyok nélkiil.

AzÂrpâd érem-pâlyâzatokat a jôvôben az Ârpâd Akadémia
révén hirdetjûk meg és birâljuk el.
Tagjaink részére — addig is, amîg a mùltévi hatârozatnak
megfelelô akadémiai értesitôt kiadhatjuk, — idônkint tâjékoztatô kôrlevelet (news letter-t) adunk ki.
Megszervezzûk a magyarsâgismereti tâjékoztatô szolgâlatot.

Magyar mûvelôdéstôrténeti szakosztâlyt létesitlink a torténettudomânyi osztâlyon belùl.
Hîrlapirôi és lapszerkesztôi osztâlyt alakitunk az irodalmi
fôosztâlyon belûl.
A trianoni békeparancs elôzményeinek és kôvetkezményei-

nek rendszeres és môdszeres tanulmânyozâsa céljâbôl ônâllô
szakbizottsâgot kuldiink ki, amely nem akadémikus szakembereket is bevonhat tevékenységébe és kutatô munkâjâba.

Amint lehet, kôzzétessziik az Ârpâd Akadémia tudomâ-

nyos, irôi és mûvészi alkotô tevékenységére vonatkozô osszegyûjtott eddigi adatokat azoknak a tagoknak adatai nélkûl is,
akik ismételt felkérés ellenére sem kuldték be azokat.

Megkiséreljiik — kozpontilag — osztâly-iilések rendezését
mâs vârosokban is: székfoglalô és mâs szakelôadâsok megtartâsâval.

A bemutatott munkatervet a kôzgyûlés elfogadja.
Inditvânyok, javaslatok

Nâdas Jânos dr., az igazgatô tanâcs elnôke jelenti, hogy
a kôzgjatlési meghivôban jelzett hatâridôig, november 19-ig
bezârôlag, két inditvâny, illetve javaslat érkezett be.

1) Bognâr Kâlmân dr. rendes tag azt javasolja, hogy az

Ârpâd Akadémia tagjainak munkâssâgârôl mielôbb adjuk kl
a jegyzéket.

Miutân a javaslat rnegvalôsitâsànak terve màr az igazgatô
tanâcs munkaterveben is szerepel, inditvanyozza, a kôzgyûlés
fogadja el Bognâr Kâlmân dr. rendes tag javaslatât.
2) Somogyi Fcrcnc dr. fôtitkâr az t)gyrcnd egyes szabâ-

lyainak môdosftâsâra vonatkozô javaslatot njnijtott be. A
november 20-ân megtartott igazgatô tanâcs ûlés a javaslatot
elvileg magâévâ tette, gyakorlati megvalôsitâsa céljâbôl azonban a kôzg5fûléstôl tovâbbi megbeszélések folytatâsâra kér
felhatalmazâst.

A kôzgyûlés a jelentésben foglalt mindkét javaslatot el
fogadja.

SZÉKFOGLALÔ ELÔADÂSOK BEMUTATÂSA
Fury Lajos dr. elnôk felkéri vitéz Koszorus Ferenc rendes

tagot, hogy miitassa be Trianoni gondolatok" cimû székfog
lalô elôadâsât.

Vitéz Koszorus Ferenc rendes tag ismerteti székfoglalô
elôadâsânak vazlatât, alapgondolatât és végsô kôvetkeztetését,

majd bejelenti, hogy elôadâsânak teljes szôvegét a Magyar
Talâlkozô vasârnapi târgyalâsai sorân mondja el.
A kôzgyûlés az ismertetést elfogadja s a bejelentést
tudomâsul veszi.

Fûry Lajos dr. elnok ezutân Somogyi Ferenc dr. fôtitkârt
kéri fel, hogy a tâvollevô Lengyel Alfonz dr. rendes tag székfoglalô elôadâsât mutassa be. A fôtitkâr a felkérésnek ôrom-

mel tesz eleget.

Lengyel Aljonz dr.:

ARPADKORI BENCÉS ÉPlTKEZÉSEK MAGYARORSZAGON
Elôadâsom célja nem ùjabb vitâra valô kihivâs, hanem
a nyugati kutatôk âltal kevésbbé ismert ârpâdkori bencés
épîtkezésekre vonatkozo kutatâsok ismertetése. Ezt annal is

inkâbb mondhatnânk fontosnak, mivel Maurice Eschapassenak nemrégen kiadott s a bencések épîtkezésérôl szôlô konj^ve
meg sem emliti, hogy Magyarorszâgon mâr az Arpâd-korban
bencés épitkezés folyt. A kônjrv mellékieteként kôzolt térkép
Bécset és Prâgât tiinteti fel, mint az eurôpai bencés épîtkezések legszéisôbb hatârât. Egyes nyugati kutatôk, mint René
Julian Pârizsban kiadott kônyvében (L'Eveil de la sculpture
Italienne, 1945), néhâny mondatban emlitést tesznek a pécsi
mûhely szobrairôl, de a bencés épitkezésekrôl René Julian
sem tesz emlitést. Az ârpâdkori épitészet kérdéseivel kûlfôl-

dbn inkâbb az ott élô magyar kutatôk foglalkoznak, mint
Bogyay Tamâs, Gabriel Asztrik és mâsok.

A bencésrendi templomok feltârâsâra vonatkozô eredmé-

nyek kôzlése kapcsân nemzetkôzi visszhangja inkâbb Zalavârnak volt. Mivel Fehér Géza a templomot Pribina fia Kocel
âltal épitettnek vélte, ez a tény természetszerûen felhivta a
zalavâri âsatâsokra a szlâv kutatôk figyelmét. Lyubo Karaman
az Archeologica Jugoslavica I. kôtetében, 1954-ben megjelent
"A propos de l'Eglise de Pribina a Blatnograd-ville de Balaton" cimû cikkében az alaprajzi tipust rômai hagyatéknak
tartja. Dercsényi Dezsô felfogâsa szerint ilyen alaprajz, mint
a zalavâri, a rômai anyagban nincs. Bogyay Tamâs Keresztelô
Szent Jânos templomânak és nem Szent Adorjân templomânak nevezi. Szerinte roviddel Pribina letelepedése elôtt épiilt
és a vidék "eclesia baptismalis"-a (keresztelô temploma) volt.

Az Arpâd-kori magyar mûvészet és épitészet kialakulâsâ-

nak elsô szintézisét Gerevich Tibor 1938-ban kiadott "Magyarorszâg românkori emlékei" ci'mû kônjrvében talâljuk. Gerevich
nemcsak a kiadâs dâtumâig foglalta dssze a kutatâs eredmé-

nyeit, hanem a jôvô kutatâsainak ùtjât is kijelblte. Mint tényt
kell megemli'teniink, hogy az 1938 6ta tôrtént kutatâs inkâbb

értekezésekben meriilt ki, de a kérdés megoldâsâra nem sok
fényt deritett. A kérdés tôkéletes tisztâzâsât rendkivûl megnehezîti az a tény is, hogy a korai XI. szâzadbeli templomok
vagy teljesen elpusztultak, vagy olyan nagyméretû âtépitéseken mentek keresztûl, hogy az eredeti alaprajz meghatârozâsa
igen nagy nehézségekbe ûtkbzik.

A mâsodik vilâghâborû ôta inkâbb târsadalomtôrténeti

munkâk jelentek meg, amelyekben a mûvészet igen kevés
helyet kapott. Kivétel néhâny kiilônôsképpen egy-egy bencés
kolostorrôl irt monogrâfia, de ez sem segitette nagymértékben a teljes, âttekinthetô kép kifejlôdését. A kôzelmûltban egy
munkakozôsség kezdte felkutatni és kiadni Magyarorszâg mûemléki topogrâfiâjât. Ebben az ôsszefoglalô munkâban a tel

jes magyar régészeti anyagot vârmegyénkint és lelôhelyenkint
dolgozzâk fel. Néhâny vârmegye mûemiéki topogrâfiâja mâr
nyomtatâsban megjelent. A modem épitészettorténet kutatâs-

technikai eszkbzeit felhasznâlva Kozâk Kâroly kisérelte meg
1966-ban a magyarorszâgi félkôn'ves és egyes-zârôdâsù-szenté-

lyû templomok Ârpâd-kori fejlôdéstôrténetének osszefoglalâsât. Kozâk, bâr nagymértékben elôrevitte, de nem oldotta meg
tôkéletesen ezt a kérdést sem. Maga is kérdéseket tesz fel,
amelyekkel a tovâbbi kutatâs eredményességét szeretné biztositani. Cikkében hatârozottan âllâst foglal a magyar bencés
kolostorok itâliai eredete mellett, amit most mâr a magyar
kutatôk âltalânosan elfogadtak.

Korâbban két mâsik elmélet alakult ki. Az egyik az Ârpâdkori bencés kolostorok eredetét egyenesen Cluny-bôl szârmaztatja, a mâsik normann eredetre utal. Ezt az eredetet azonban
Ausztriân keresztûl mintegy nem-kôzvetlen hatâsban vélik.
Bogyay Tamâs 1953-ban kôzôlte "Normannische Invasion
— Wiener Bauhûtte — Ungarische Romanik" cimû cikkét. A
cikk a Forschungen zur Kunsgeschichte und Christlichen

Archhaeologie-ben, Baden Badenban jelent meg. Ebben Bogyay
ôsszefoglalta az addigi véleményeket. Haman szerint Jâk és

Lébény egy normann mûhely kôzvetlen kihajtâsa volt. Donin
câfolta ezt az âllitâst és ûgy gondolta, hogy Jâk és Lébény az
Alsô-Ausztriâban talâlhatô normann épi'tkezések hatâsâra ala-

kult ki. ïgy elveti a kôzvetlen normann kapcsolatok feltételezését. Wenzel Donin és Haman elmélete kôzt âllt. Trebitschrôl

irt munkâjâban kifejtette, hogy a Bécsben kialakult épitészeti
mûhely volt kôzvetlen hatâssal Trebitsch, Jâk és Lébény épitkezésére. Wenzel ehhez még hozzâtette, hogy késôbb Jâk kôzvetlenûl hatâst gyakorolt az alsô-ausztriai bencés templomok

épitésére. Wenzel szerint a kapcsolat Wormsbôl induit ki és
Bambergen, Trebitschen, Jâkon keresztûl ért el Bécsbe. Donin
késôbbi irâsban helyesbitette tételét és kijelentette, hogy a
benedekrendiek regionâlis kôzpontja Bées volt, amely oknâl
fogva ott alakult ki a bencések épitési mûhelye. Végiil is
Hoefelmayr Ingeborg "Jâk und die normannische Omamentik
in Ungam" cimû munkâjâban kifejtette, hogy a normann
omamentika kôzvetlenûl Regensburgbôl keriilt Magyarorszâgra. Itt meg kell emlîteni, hogy az ausztriai emlékek kôzvetitô
szerepét Entz Géza tudomânyos kutatâsa sorân teljesen megdôntôtte.

Abbôl a célbôl, hogy teljes kerek képet alkothassunk,
szûkségesnek mutatkozik, hogy a magyarok Dima-medencébe
valô megérkezésének kôriilményeit tisztâzzuk. Meg kell vizsgâlnunk, milyen volt a honfoglalô magyarok épitkezése és
mûvészete megérkezésûk pillanatâban. Tényként megâllapithatô, hogy a magyarok életmôdja a honfoglalâs elôtt nem

igényelte a monumentâlis épitkezés kialakulâsât. Mûvészete
is inkâbb a diszitô mûvészet kialakulâsâra szoritkozott. ïgy
természetesnek talâljuk, hogy a magyarsâg hasznâlatba vette
a teruletén talâlt kultûra romjait. Dercsényi "Az ùjabb régészeti kutatâsok és a pannôniai kontinuitâs kérdése" cimû cik-

kében, amely a Szâzadok 1947. évfolyamâban jelent meg, ezt
a tényt vilâgosan kifejtette és dokumentumokkal alâtâmasztotta. Elfogadhatônak talâljuk azt a tényt is, hogy a magyarok
nyugati hadivâllalkozâsaik sorân az épitésben jârtasokat is

rabul ejtettek, akiket az ûj keresztény âllam felépitésében
felhasznâltak.

A magyarok tôrzsi életét Géza fejedelem megszûntette,

majd fia, Szent Istvân, a keresztény feudâlis âllam alapjait

fektette le. Nyugaton és keleten a kereszténységnek mâr évszâzados mûvészeti és épitészeti tradiciôja volt akkortâjt. A
magyarsâg vândorlâsa kôzben megismerkedett a keleti keresz-

ténység mûvészeti kincseivel, de ezt a nyugati keresztény mû
vészeti hatâs rôvidesen elnyomta.
A szentistvâni reformok az épitészet és mûvészet terén is

nagy vâltozâsokat jelentettek. A korai templomok keleti cent-

râlis alaprajza Vacalov Wenzsl csehszlovâk épitésztdrténész szerint grûz, vagy drmény eredetû. Valôszmûleg a honfoglalô
magyarokkal keletrôl érkezett épitészek munkâja.
Szent Istvân kizârôlagos n5rugati politikâja és annak kapcsân jôvô kapcsolatai a nyugati épitészet hamarosan tôrtént
elfogadâsât eredményezte. A nagy kirâly halâlâval azonban a
nyugati politika hatâsa csokkent. Utôdai Nyugat és Kelet kôzt

egy bizonyos egyensûlyt kiséreltek meg fenntartani. îgy a
Pétert kovetô kirâlyok szoros kapcsolatot teremtettek Kiewel.

Valôszmûleg ez volt az oka annak, hogy ebben az idôben
jelentek meg ismét a keleti mintâra készûlt, de most mâr
méretekben is nagyobb centrâlis templomok (Szekszârdon,
Feldebrôn).

Szent Istvân kirâly elsô templomépitéseibôl csak néhâny
alaprajz maradt meg. Hosszû ideig az a feltevés alakult ki,
ûogy a szentistvâni templomoknak a rômai castmmokhoz ha-

sonlôan négy tornyuk volt. Ezt a feltevést azonban az ûjabbkori âsatâsok eredményei nem erôsitették meg. Mindenesetre
bizonyithatô, hogy a négytomyos templomépités hamarabb
volt Magyarorszâgon, mint a tôbbi nyugateurôpai âllamokban.
Itt kell meg, mint tényt, megemlftenûnk, hogy a pécsi székesegyhâz négy tomyân kivûl, amit a Képes Krônika egy 1370
kôrul készult miniatûrje âbrâzolt, mâs fontos templomok
alaprajzâban a négy toronynak nem talâltâk nyomât.
Kirâlyi épitkezésnek vélik a székesfehérvâri bazilikât,
valamint a bencésrend pannonhalmi és a magyar egyhâzi
szervezet kozpontjâban, Esztergomban épûlt egyhâzi épitményeket. A szentistvânkori épftkezésekben a legjelentôsebb szerep jutott a bencéseknek, akiknek kolostorai egyben a mûvé
szeti kultùra kôzpontjaivâ is fejlôdtek.

Gerevich Tibor Magyarorszâg românkori épitészetérôl irt
kônyvében az elsô bazilikâk alaprajzait a rômai és a kisâzsiai

ôkeresztény bazilikâktôl szârmaztatja. Ezek mind hâromhajôsak. Az egyszerûbb tipusnâl olasz mintâra csak a fôhajô
zârul egy félkôrives apszisszal (Székesfehéi-vârott, Kalocsân,
Nagyvâradon). A fejletebb ti'pusnâl mind a hârom hajô fél
kôrives szentéllyel zârul (Pécsett). Gerevich az elsô magyarorszâgi bazilikâk épitését itâliai hatâsùaknak tartja, de nem
veti el annak a lehetôségét sem, hogy a Pannôniâban megmaradt rômai romok épiiletmaradvânyait is felhasznâltâk. Az
olasz hatâsban Gerevich dontô szerepet tulajdonit az Itâliâbôl jôvô bencés szerzeteseknek. Természetesen felvetôdik a

kérdés, vajon az egy szentélyes, vagy a hâromszentélyes tîpus
fejlôdôtt-e ki hamarabb. Kozdk Kâroly kronologikusan bebizonyitja, hogy az egyfélkôrives szentéllyel zârôdô templomok
épiiltek korâbban (Archeolôgiai Értesitô, 1966).
Az Arpâd-kori templomok koziil kronologikus sorrendben
az elsô a pannonhalmi bencés fôtemplom (kb. 1006-bôl),
amelyet az olasz szârmazâsû Szent Anasztàz épittetett. Ez a
templom teljesen elpusztult. Még az alapjai sem maradtak
meg. Gerevich Tibor — minden architektonikus bizonyiték

nélkiil — mégis ûgy véli, hogy ez a templom szabta meg a
késôbbi templomok és székesegyhâzak stilusât. Bizonyithatô
az a tény, hogy Pannonhalmâra a rômai S. Alesio kolostorbôl

jôttek az elsô szerzetesek. Levardy Ferenc Pannonhalma épitéstôrténetérôl szôlô munkâjâban is kifejti, hogy a nagy fél
kôrives zârôdâsù, emelt és altemplomos stilust ezek a bencés
szerzetesek hoztâk magukkal. Hasonlô épitésû volt a tihan3ri,
veszprémi, tamaszentmarjai templom.
A pécsvâradi bencés apâtsâgot hosszû ideig mint egyeneszârôdâsû szentélyû templomot kezelték. A jelenlegi kutatâsok
sorân, mint azt Kozâk Kâroly is megâllapîtja, a szentély egyenes-zârôdâsù fala môgôtt egy korâbbi félkôrives apsziszt fedeztek fel. Ferenczy Kâroly a pécsvâradi-vâr helyreâllitâsârôl
szôlô cikkében (Mûemlékvédelem, V. 3. 1961. 137—138. oldal)
kifejti, hogy a templom az âtépitése elôtti szakaszban hâromhajôs kis csarnok-kâpolna lehetett, a hajôkat szétvâlasztô oszlopok helyére azonban semmi sem mutât. Nagy
Emese és Gergelyffy Andrâs âsatâsi, valamint kutatâsi dokumentâciôi alapjân nem tartja lehetetlennek, hogy a temp-

lom nyugati irânyban esetleg hosszabb volt. Ebben az esetben

Kozâk Kâroly szerint egy altemplom alkalmazâsa elképzelhetô, de csak egyhajôs megoldâsban. Itt kell megemh'tenunk,
hogy a templom apszisza a pârkânyig felfutott.
A zalavâri bencés apâtsâgi templom alaprajzânak kérdése
komplikâltabb. Az 1019-ben alapîtott Szent Adorjân templom
alaprajzât G. Turco hadmérnok 1599-ben készitett rajza dokumentâlja. Az alaprajz kétségteleniil egy egyhajôs és nagy félkôrives zârôdâsû apsziszt mutât. Az alaprajz egy kissé érthetetlen. A templom déli falân kiviil és belul lâthatô oszlopsor
teljesen érthetetlennek mutatkozik. Kozâk ùgy okoskodik,
hogy mivel Turco mémok rajzânak a XVI. szâzadbeli vârhoz

tartozô részletei sem voltak szerves részei a templomnak, igy
a templom déli falân beliil esô oszlopok sem tekinthetôk

azoknak. Mivel a templom a pécsvâradi templom alaprajzâhoz és méreteihez hasonlatossâgot mutât, Kozâk bizonyitottnak lâtja, hogy a zalavâri bencés templom is egyhajôs és egy
nagy félkôrives apszisszal rendelkezett. Arra a kérdésre azon-

ban, hogy mit jelenthet a Turco rajzân feltûntetett oszlopsor
a déli falon beliil, talân csak a folyamatban lévô âsatâsok

tudomânyos kiértékelésének eredménye ad majd feleletet.
A XL szâzad kôzepe tâjân a szerzetesi templomok épitésében vâltozâs mutatkozik. Ez a vâltozâs nem ment végbe
gyorsan és igy szôrvânyosan még a korâbbi egyhajôs és nagy
félkôrives apsziszû templomok jelennek meg, mint amilyen a
zselinszentjakabi bencés apâtsâg temploma is. Tôbbségben
azonban a szâzad kôzepén és végén alapitott bencés templo
mok hâromhajôsak és hârom félkôrives apszisszal zârôdtak.
Hasonlô vâltozâst mutât a XI. szâzad végén az olasz bencések
montecasino-i anyakolostora. Ott az egyhajôs nagy apsziszos
templombôl egy hâromhajôs és hârom apsziszos templomot
alakitottak ât.

Kivételként kell megemliteni, hogy az 1055-ben alapitott
tihanyi apâtsâgi templom altemploma egyenes zârôdâsû. Ez a
megoldâs ebben az idôben teljesen szokatlan és eredetének

végleges kiértékelése még hosszû kutatâst igényel. Kozâk ùgy
véli, hogy erre a kérdésre a vâlaszt talân az 1061-ben I. Béla

kirâly âltal alapitott szekszârdi bencés apâtsâg kutatâsânak

eredménye fogja megadni. A templom fôszentélye egyenes zârôdâsù. Lehetséges azonban, hogy az altemplom szentélye volt
félkôrives.

*

Igen lehetséges, hogy a XI. szâzadvégi tûzvész utân ûjjâépitett pécsi székesegyhâz, amely hâromhajôs és hârom félkôr
ives szentéllyel zârôdô templommâ alakult ât, mâr az ùj tipust kovette. Mivel a pécsi székesegyhâz egész mûhelyt alakitott kl, ennek az ûj épitészeti stilusnak legjelentôsebb formâja a pécsi épitômûhelyben csûcsosodik ki. Nem kétséges,
hogy ez a mûhely nagy hatâst gyakorolt nemcsak a bencés,
de a vilâgi templomok stilusânak tovâbbi fejlôdésére. Igen
nagy mértékben dokumentâlja âllitâsunkat az a tény is, hogy
az 1091-ben alapitott somogyvâri bencés apâtsâgot annak ellenére, hogy annak szerzetesei a XIII. szâzad kôzepéig csak
francia szâmazâsû rendtagokat vehetett fel, a pécsi mûhely
olaszos alaprajzai szerint épitették. A templom alaprajzâban
semmi hasonlôsâgot sem mutât a francia st.-gilles-i anyahâz

épltésével. Hasonlô alaprajzot mutât a garamszentbenedeki,
kapomaki és kaplonyi bencés templom is.

Végiil meg kell emliteni, mint a két fôtipus kôzôtt jelentkezô kivételt, egy hâromhajôs alaprajzot, amelynél a fôhajô
félkôrives apszisszal zârôdik. A mellékhajôk kivûlrôl egyenesen, belûlrôl kis szegmentâlt kôrives szentéllyel zârôdnak. Ilyen
volt a bâtmonostori apâtsâg temploma, az Esztergomban lebontott bazilika és szâmos mâs helyen épitett vilâgi (nem
szerzetesi) templom.

Az utôbbi idôkben végzett szisztematikus falkutatâs nagymértékben elôrevitte az egyenes zârôdâsû templomok tôrténetének tisztâzâsât. Az a feltevés, hogy az egyenes zârôdâsû
templomok kifejlôdése a félkôrives zârôdâsû templomok épitését megelôzte; megdôlt. A modem âllâspont az egyenes zâ
rôdâsû templomok magyarorszâgi kifejlôdését egy kôzvetlen
francia hatâsnak tulajdonitja, amely a cisztercita rendnek
magyarorszâgi letelepedésével érkezett. Ezt az ûj stilust a bencések is âtvették. Elterjedésûk jobban a tatârjârâs utâni idôkre tehetô. A bencés rend anyakolostorât is erre a stilusra
alakitottâk ât s ez a stilus a kôrnyék XIII. szâzadi templomainak stilusât is befolyâsolta.

Itt jegyezhetô meg, hogy az âgostonos hermitâk Toscana-

ban a XII. és XIII. szâzadban egyhajôs és tobbhajôs vâltozatokban épîtettek szerzetes-hâzakat, amelyeknek templomi szentélyzârôdâsai szintén a cisztercita stilus elterjedésének dokumentumai.

1969 és 1970 nyarân âsatâst folytattam George Radan
professzorral (Villanova University, Villanova, Pa.) az âgos
tonos hermita rend santalucia-i templomânak feltârâsa céljâbôl. A templom csak néhâny kilométernyire esik a cisztercitâk san-galgano-i kolostorâtôl. Az egyhajôs Santa Lucia szerzeteshâz templomânak szentélye a cisztercita San Galgano
szerzeteshaz templomanak szentélyéhez hasonlôan egyenes zâ-

rôdâsû. Tôrténeti tény, hogy Oros apât, mielôtt templomât

épftette, Itâliaban jârt. Vaiôszinû, hogy ottani tartôzko-

dâsa idején
ha nem is volt kapcsolatban Toscana âgosto
nos hermita szei*zeteseivel — mar lathatott meglévô és virâgzô cisztercita templomokat. Ezt a lehetôséget is jôl meg kell
vizsgâlni, mielôtt az egyenes zârôdâsû templomoknak egyenescn Franciaorszagbol valo szarmazasânak kérdésében véglegesen dontûnk.
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Kaczvinszky Pal
Nddas Gyula

AZ EGYESÛLT MAGYAR ALAP KOZGYOLÉSE

Az EgyesiUt Magyar Alap (United Hungarian Fund) kôzgyûlését az elndkség 1970. november 27-én, pénteken délutân
6 ôrakor hivta ôssze a X. Magyar Talâlkozô keretében. A kôz-

gyûlést ft. Vitéz Baàn O. F. M. barbertoni plébânos, az Alap
elnoke nyitotta meg. A Cleveland Statler Hôtel emeleti nagy
tanâcskozôtermét zsûfolâsig megtôltô hallgatôsâg ûdvôzlése
utân

Ft. Vitéz Baân O.F.M., az EMA elnoke "Magyar kultûrcélok ôsszefogâsa és azok intézményes tâmogatâsa" cimmel tartott elôadâst. Elgondolâsânak lényege, hogy az amerikal ma
gyar élet szempontjâbôl fontos egy tudomânyos intézet létrehozâsa sajât székhâzzal, teljes mûszakban dolgozô személyzettel. A budapesti kormâny nemcsak képtelen ilyen nagyszabâsù intézmény felâlKtâsâra, de nem is lenne méltô, hogy a
szabadfoldi magyarsâg a népelnyomô, diktatôrikus rendszertôl

ilyen irânyû kooperâciôt elfogadjon. Ft. Vitéz Baân beszédében
ismertette az EMA ùjjâalakitâsra kerlilô szervezetét és kérte,

hogy a magyarsâg és az ôsszes egyesiiletek, egyhâzak âlljanak
az Egyesiilt Magyar Alap mellé ennek a tervnek a megvalôsitâsâért meginditandô munkâban.
Az âltalânos, nagy tetszéssel fogadott elôadâs utân Mrsg.
Szabô Jânos pâpai prelâtus, pûspbki helynôk, a Katolikus Liga
elnoke szôlalt fel. Helyeselte az elnôk elgondolâsait és javaslatait, a szakemberek segitségének igénybevételét is, de az utébbival kapcsolatban râmutatott arra, hogy tôliik szakszerû tanâcsokon kiviil mâst nem igen vârhatnak. A szervezés, gyûjtés
lankadatlan munkât igénylô feladatait az Alap szervezetének
magânak kell megoldania. A Katolikus Liga nevében biztositotta az Alap vezetôségét a legmesszebbmenô tâmogatâsrél.

Fôt. Béky Zoltân dr. reformâtus piispôk, a Magyar Reformâtus Egyesûlet elnôke az Alap feladatât az emigrâciôs magyarsâg legfontosabb feladatânak minôsftette s igen lelkes beszéddel buzdîtotta a megjelenteket, hogy minél tôbben, minél nagyobb szerepet, szolgâlatot vâllaljanak az Alap magyar hivatâst betditô feladatainak ellâtâsâban. Bejelentette, hogy mind
az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet, mind az Amerikai
Magyar Szdvetség teljes erejével tâmogatja az Alap céljânak
megvalôsi'tâsât.

Baranski Tibor a Magyar Cserkészszovetség tâmogatâsârôl biztositotta az Alap vezetôségét. Bejelentését a Szdvetség
ûgyvezetô elndkének, Bodnâr Gâbomak. nevében és megbizâsâbôl tette.

Csiky Gyôrgy az Erdélyi Bizottsâg elndkének, Lôte Lajosnak levelét olvasta fel, amely az Erdélyi Bizottsâg csatlakozâsât és tâmogatâsât kdzdlte.

Nddas Jânos dr., a Magyar Târsasâg elndke drdmmel ûdvdzdlte — a Magyar Târsasâg és annak târs-szervezetei nevé
ben is — az ûjjâéledt Egyesûlt Magyar Alapot.
Vitéz Vittay Béla az MHBK amerikai fdcsoportvezetôje,
Mészôly Elemér nevében és megbizâsâbôl az MHBK csatlakozâsât jelentette be, majd kdzdlte, hogy a Vitézi Rend is részt
kivân venni az Alap nagyjelentôségû magyarsâgszolgâlatânak
ellâtâsâban.

Czikann-Zichy Môric dr. az AMSz Kûlûgyi Bizottsâg és az
Egyesûlt Magyar Alap célkitûzéseinek azonos vonatkozâsairôl

beszélt s a tâvolabbi feladatok megoldâsa mellett a kdzvetlen
kdzelben rânk vârô tennivalôk elvégzését sûrgette.
Lôte Pdl dr. az Amerikai Magyar Szabadsâgharcos Szdvet
ség kdzremûkddését ajânlotta fel az Alap vezetôségének.
Szabô Istvdn dr. felszôlalâsâban bejelenti, hogy az AMSz
philadelphiai osztâlya — amelynek ô az elndke — magyarsâgvédelmi alap létesitését hatârozta el az emigrâciô kûlpolitikai,
kisebbségvédelmi és kultûrpropaganda célokra. Ettôl fûggetlenûl készséggel tâmogatja az A. M. A. célkitûzéseit.
Vitéz Nagy Kornél, az Alap pénztârosa a pénzûgjd helyzetet ismertette, a pénztâri bevételekrôl, kiadâsokrôl szâmolt be.

Pdllôs Lôrânt, az Alap titkâra, az ûjjâszervezés feladatairél
és eddig elért eredményeirôl nyùjtott tâjékoztatâst. Javaslatâra

a kôzgyûlés egyhangùlag elhatârozta, hogy az elnôkség ùtjân
minden magyar szervezet vezetôségét felkéri az E.M.A. célkitûzéseinek tâmogatâsâra.
A kôzgyûlés ft. Vitéz Baân einôknek és Pallôs Lôrânt tit-

kârnak egyhangû hatârozattal bizalmat szavazott, majd az ûj
elnôkség, az igazgatôtanâcs és a kormânyzôtanâcs tagjainak
megvâlasztâsâra vonatkozô jelôlést foganosftotta, hogy az Alap
alapszabâiyzata értelmében a szavazâs levelezés ùtjân lebonyolîthatô legyen.

A kôzgyulést ft. Vitéz Baân elnôk tovâbbi jô munkâra serkentô leikes szavakkal zârta be.

Fazakas Ferenc:

AZ egyesOlt magyar alap és a KONYVKIADÂS

Megprôbâlom egy olyan — a pesszimistâk âltal is elfogadhatô — munkakôr felvâzolâsât, amely minimâlis pénziigyi
alappal is megvalàsithatô, ha azokat tervszerûen és szakemberek âltal irânyitva hasznâljuk fel.

1) Nemrégen kôrlevelet kaptam egyik emigrâciôs kônyvkiadôtôl, amelynek magam is fizetô tagja vagyok, s melyben
a kôvetkezôket olvastam: "Az elmùlt 7 esztendô alatt hûséges
magyarok tâmogatâsâval 25 kônyvet adhattunk ki. Ezekbôl 17

angolnyelvû dokumentâlt munka és azt a célt szolgâlja, hogy
a magyar nemzettel szemben elkôvetett igazsâgtalansâgokat

a vilâg tudomâsâra hozza. Ezek a kônyvek eljutottak a vilâg
minden részére. Néhânyat mâr oktatâsra is hasznâlnak. Mind-

azok a magyarok, akik tâmogattâk ezt a munkât, a magyar
nemzet szabadsâgâért harcoltak, az egyetlen lehetséges môdon.
Segi'tették megismertetni a vilâggal a magyar nemzet valôdi
mûltjât, értékét és problémâit."
A nemzeti emigrâciô egyik legelterjettebb hetilapjâban egy
kôzismert publicistânk viszont ezt irja: Nem hiszem, hogy angol nyelven kiadott regényekre van elsôsorban szûkség a ma
gyar igazsâg megismerésére.
Tehât mâr is elérkeztûnk az EMA elsô feladatkôréhez, ami

abban âll, hogy elsôrendû szakemberek véleménye alapjân eldontse, milyen konyvek, milyen sorrendben, milyen nyelven
jelenjenek meg, mert egy munka szerzôje ritkân rendelkezik
annyi ônmérséklettel és târgyilagossâggal, — mint azt az elôbbi példa is igazolja, — hogy ne a sajât mûvét tartsa a legfontosabbnak a magyar jovô szempontjâbôl.
2) A kôvetkezô fontes feladat: jelentôsebb pénziigyi alap
elôteremtése, hogy komoly, tobbszâzoldalas, reprezentâbilis
szakkonyvek jelenhessenek meg, lehetôleg magyar szaktekintélyek tollâbôl, vagy legalâbb is azok égisze alatt. Ennek égetô
sziikségességét bizonyitani kénytelen vagyok egy par példât
felhozni annak kihangsùlyozâsâval, hogy én nem ôhajtok ezâltal senkivel szemben kritikât gyakoroini, sot elismerem az
emlitendô kiadvânyok értékeit is.

Egyik âllandôan fâjo sebiink az erdélyi magyarsâg helyzete
és kettôs elnyomatâsa. Ezzel kapcsolatban a sokszâz ûjsâgcikken és tanulmânyon kiviil a kôvetkezô munkâk jelentek
meg:

a) Hôry Andrâs: "Még egy barâzdât sem," magyar nyel
ven, 86 oldalon,

b) Transylvania, Eugene Osterhaventôl angol nyelven, kiadta a Reformed Review, Holland, Mich., 40 oldalon,

c) Transylvania, kiadta Udvardy Tibor "True Hungary" c.
tôrténelmi sorozatâban a KKM. pénziigyi tâmogatâsâval, 104
oldalon,

d) Transylvania, Citadel of the West, irta Zathureczky,
kiadta az Emigrâciôs Szépmives Céh, 56 oldalon,
e) Hungarians in Rumania and Transylvania, bibliogrâfia
Bakô Elemér és Sôlyom-Fekete Vilmos feldolgozâsâban, a
Library of Congress kiadvânya (vékony papiron, egy cm. vastag), 192 oldalon,

f) Az Amerikai Magyar Szôvetség âltal kiadott White
Book in Pursuit of Liberty I. kôtetében is van egy fejezet,
melynek cime: "The Fate of Transylvanian Hungarians", 20
oldalon. A II. kôtetben tôbb kongresszusi felszôlalâs van a
magyar kisebbség helyzetérôl Erdélyben.
Mindez tôbb mint 400 oldal angolul, s ezeket csak ritkân
lehet feltalâlni kônyvtârakban, mert fiizeteket nem târolnak.

Viszont nincs egyetlen komoly szakkônyv se magyar, se angol
nyelven. Burjân Gyula: "Magyarorszâg Erdély perében" c. mûvét pénziigyi okokbôl nem tudja kiadni.
Ugyanez a tervszerûtlenség a felvidéki magyarsâggal kap-

csolatban is. Dr. Szent-Ivàny Géza "Magyar Felvidékiink és
Kârpâtalja" c. munkâja 252 oldal, magyarul és csak sokszorositâs, viszont 46 gyonyôru kép disziti. Hokky Kâroly Ruthenia,
Spearhead toward the West cimû munkâja 78 oldal, Sirchich
Lâszlô: Belvedere-tôl Kassâig, 22 oldal, az A. M. Sz. "White
Book in Pursuit of Liberty" II. kôtetében tobb USA kongresz-

szusi felszôlalâst talâlunk a magyar kisebbség helyzetérôl
Csehszlovâkiâban.

Igen jellemzô a szumfr-kérdést târgyalô mûveink stâtusa;
Szelényi Imre: Szumér—magyar rokonsâg, 47 oldal,
Telekiné Kovâcs Zsuzsanna: Aluta, az "Oit" folyô neve, 25
oldal,

Ida Bobula: Origin of the Hungarian Nation, 68 oldal,

Suzanne Kovâcs Teleki: Sumerian Origin of the Names of
the River "Ister-Danube", 16 oldal,

Francisco Jos Badinyi: Altaic Peoples Theocracy, 16 oldal.
Mindezeket csak ûgy kapâsbôl szedtem ôssze az USA teru-

letén, de van ezenkivûl még itt is bizonyâra tôbb hasonlô mû,
a tôbbi angol nyelvterliletrôl nem is szôlva. — Ha lett volna
egy szervezet, amely mindezt tervszerûen ossze tudta volna

hangolni, a fentiekre forditott fâradsâggal és pénzzel egy pâr
komoly szakkônywel tôbb volna egyetemi és fôiskolai kônyvtârak polcain.

Természetesen van egy pâr komoly szakkônyyiink is, pld.
"A Sumir-kérdés" c. alatt Galgôczy Jdnos élete folyamân kônyv
alakban meg nem jelent tanulmânyai, amelyeket szép kôtetben

adott ki dr. Fehér Mâtyâs és dr. Érdy Miklôs. ôk adtâk ki
még ùjonnan Somogyi Ede "Szumirok és magyarok" c. régi
mûvét.

A magyarsâg tôrténelmével kapcsolatban a helyzet jobb.
Pl. "Hungary's Way to World War II." by Nddor A. F. Dreisziger a Danubian Press kiadâsâban, igen jô, 240 oldalas
kônyv. Kâr, hogy csak fûzôtt. Itt lett volna szukség az EMA
pénziigyi segitségére. Csak ôriilhetûnk, hogy egynéhâny nagy-

szeru konyv jelent meg amerikai egyetemek tâmogatâsâval,
kivâlô magyar egyetemi tanârtudôsok munkâjaként: The

Hungarian Révolution in perspective by Francis S. Wagner.
Rift and Revolt in Hungary by Ferenc A. Vâli, Harvard
Univ. Press.

History of the Hungarian Nation by Steven Béla Vârdy,
Duquesne Univ. Ebben a 839—1919 évek tôrténete Kosâry Domokos régi mûvének a felûjitâsa, az 1919—1968 évek tôrténete
pedig Vârdy Béla mûve.
Mint ritka fehér hollôt, megemlitem a magyarsâg nagy
barâtjânak, C. A. Macartney angol egyetemi tanâmak és tôrténelemtudôsnak: "October Fifteenth" cfmû, az angliai Edinburgh Univ. Press âltal két kôtetben kiadott 1000 oldalas mû-

vét, tovâbbâ: "Hungary, A Short History" cimû 260 oldalas
kônyvét és John F. Montgomery-nék, a mâsodik vilâghâborû
elôtti budapesti USA nagykôvetnek "Hungary, the Unwilling
Satellite" c., 280 oldalas mûvét.

Még meg kell emlékeznem egy 74 oldalas fuzetrôl: "Living
History of Hungary" by Dr. Jenô Szemâk. A Magyar Kirâlyi
Kûria elnôke a II. vilâghâborû és az utâna kôvetkezô idôk
tôrténelmével és kôzjogi problémâival foglalkozô tanulmânyai
a Califomiai Egyetem kiadvânyaként jelentek meg.
Természetesen van egy tucatnyi magyarul megjelent mû,
amelyek — sokszor jelentôs âtdolgozâssal — idegen nyelvu
forditâsra vâmak. Barâth Tibortôl "A magyar népek ôstôrténete", melynek csak elsô kôtete jelent meg; Nagy Sândortôl
"A magyar nép kialakulâsânak tôrténete"; Rudnay Egyedtôl
az "Attila triolôgia. Igazsâgok, ferditések, honfoglalâs"; Padânyi Viktortôl "Dentu-Magyaria", "A Nagy Tragédia I." és az
"Egyetlen Menekvés"; Berzy Jôzseftôl "Eurôpa Felszabaditâsa", stb.

3) Az EMA harmadik és talân legfontosabb feladata jelenleg, hogy a nemzeti emigrâciô bizalmât az ilyen pénziigyi
mûveletekkel kapcsolatos intézmények irânt visszaâllitsa. Az
EMA-nak az igen szigorû amerikai — az alapitvânyok ûgykezelését kôrulirô — tôrvények rendelkezéseinek megfelelôen
minden évben valamely arra felhatalmazott hites kônyvszakértô testiilet âltal készitett elszâmolâst kell nyilvânossâgra

hoznia. Az alapitô tagok kôzgyûlése, az igazgatôsâg és tisztikar
az alapszabâlyokban és a chapterben elôfrt môdon kôteles

feladatait ellâtni, s igy semmiféle visszaélésre nincs lehetôség.
A pénz egy bank kezelésében van, s ebbôl kiutalni csak a
tisztikar kijelolt személyei jogosultak az igazgatôsâg minden
egyes esetre szôlô kûlôn felhatalmazâsa alapjân.
Mindez igen fontos, mert ezeknek a védôgâtaknak hiânya
miatt veszett el a Cserkészbolt alaptôkéje, megszûnt a Szabad

Magyarsâg cimû hetilap, mert a megboldogult Galambos Jôzsef atya és néhai Fày Zoltân âltal elôteremtett alaptôkét az
igazgatôk nem a bibliai jô sâfâr lelkiismeretességével kezelték.
Elârverezték az ùn. teisingi kastélyt (amivel annyi emigrâns
pénze elùszott), mert az adakozôk tôbbsége elmulasztotta Alfôldi Gézât râkényszeriteni arra, hogy a megigért részvényjegyeket kiadja s ô ônhatalmûlag magâra iratta a kastélyt.
4) Végiil jelentôs elôny szârmazik mindazok szâmâra,

akik az EMA révén adakoznak kûlônbôzô magyar intézmények
és célok javâra, mert minden adomâny "tax exempt", vagyis
a jôvedelmi adôalapbôl levonhatô. Ez azt jelenti, hogy min
den 100 dollar adomânybôl âtlagban 25 dollar az adakozôknak
visszatérlil. Nagy elôny ez azoknak, akik évente sokszâz dollârt adomânyoznak magyar célokra, s alig van olyan intézményiink (Amerikai Magyar Katholikus Liga, Magyar Cserkész
Szôvetség), melynek "tax exempt" stâtusa van.
Kétségtelen, hogy az egész vilâg olyan apokaliptikus méretû dekadenciâba jutott, amilyen az emberiség tôrténetében
még nem volt, mert ez a romlâs ideolôgiai, vallâsi, morâlis,
politikai, gazdasâgi, kultùrâlis, nevelésûgyi s egészségiigyi, kiterjed metropolisokra és eldugott falvakra, hegycsûcsokra és
tengerekre, fôldre és a légtérbe egyarânt. Veszélybe keriiltek
évezredes intézmények és vilâghatalmak, s a minden istenhîvô
ember âltal megdônthetetlen sziklânak tartott rômai egyhâz
is eresztékeiben recseg és ropog.
A homo sapiens nagy ùtat tett meg a fahusângtôl a holdbajutâsig, de még nagyobbat a tûzimâdâstôl Jézus Krisztus
hegyi beszédéig. Ezt a minimâlisan tizezer évre terjedô fejlô-

dést az igazsâg, a vilâgossâg utâni — az emberi lélekbe kiirthatatlanul beleoltott — vâgy tette lehetôvé. Az emberiségnek

a vilâgossâg szolgâlatâban allô vezetôi keresik a kiùtat, s mikor a magasabbrendû embernek sikeriilt a vilâgot a szakadék-

bôl kiemelni, keresi, majd az okokat, amelyek anarchiâba vezették, s a megoldâsokat, amelyek a jôvôben megelôzhetik az
ùjabb kisiklâst. Ebbe kell nekûnk a mi magyar megvâltâsunkat is beleâgyaznunk, hirdetnûnk az oszthatatlan igazsâgot. —
Ehhez azonban szûkséges a magyar igazsâgnak idegen nyelven
valô megcâfolhatatlan megôrôkitése nemcsak az idegenek szâmâra, hanem elsôsorban az utâmmk kôvetkezô ôrségvâltôk
részére, hogy megfelelô harci eszkôzt kapjanak keziikbe. Erre
ma még — nemsokâig — meg van az alkalmas agytrôszt: tudôsok, tôrténészek, diplomatâk, nyelvészek, stb., s anyagi alap is
elôteremthetô valahogy. Ezt a feladatot — szerintem — csak
egy EMA-szerû intézmény tudja elvégezni ûgy, hogy klizdelmiink ne legyen hiàbavalô!

A Magyar Orvosszdvetség nagygyiilése

A Magyar Talâlkozôval paralel tartotta egész napos évi
nagygyiilését az Amerikai Magyar Orvosszôvetség a Statler
Hilton Hôtel Ohio termében.

A Szôvetség 1970 évi februâr 15-én Clevelandban alakult
meg. Az alapitôk hârmas célt tûztek ki maguk elé;
1) Az egyetemes orvostudomâny elôsegitését,
2) a magyar orvosi hagyomânyok âpolâsât,
3) a magyar orvosi szaknyelv mûvelését.
Az ùjonnan alakult szivében és nyelvében egyarânt Magyar
Orvosszôvetség egyesiteni ôhajtja a szabadfôldôn élô magyar

szârmazâsû orvosokat âllampolgârsâgra, vagy orszâghatârra
valô tekintet nélkûl. Ezért is hivatalos nyelve; a magyar.
Az Amerikai Orvosszôvetség november 28-ân, szombaton

délelôtt sikeres kdzgyulést tartott. Az elnôki megnyitô utân
megtârgyaltâk a titkâri, pénzâri jelentést, valamint elfogadtâk
a végleges alapszabâlyt.

Ezutân a kôzgyûlés egyhangûan az alâbbi tisztikart vâlasztotta meg az 1971 évre:
Elnôk:

Vareska Gyôrgy

dr.

(Cleveland,

O.),

alelnôk:

Ambrus Gyula dr. (Springville, N. Y.), Kaveggia Ldszlô dr.
(Madison, Wisc.), Kontz Zoltân dr. (Athens, O.), Krisko Istvân
dr. (New York), Merényi Dezsô dr. (Baltimore, Md.), Nâvori
Kornél dr. (Lincoln Park, Mich.).

Ogyv. titkâr; Batizy Gusztdv dr. (Akron, O.), Jegyzô:
Kovdcs Tibor dr. Pénztâros: Bognâr Rudolf dr. Ellenôrôk;

Kovdts Vilmos dr. és Kassay-Farkas Pdl dr. Ogyész: Galba
Ottô J. D.

Az Igazgatô Tanâcs tagjai: Bdndy Ldszlô dr., Deme Kdroly
dr., Egyed Miklôs dr., Erdélyi Gyula dr., Erôssy Jôzsef dr..

Lelbach Antal dr., Peller Zoltân dr., Prehal Gyula dr., Remetey
Barbara dr. és Winkler Tibor dr.

A kôzgyiilést tudomânyos illés kovette Egyed Miklôs dr.
elnoklete mellett.

Ambrus Gyula dr. a tiidôrâk gyôgykezelésével foglalkozott
kemoterâpia és rôntgen besugârzâs kombinâciôjâval.
Egyed Miklôs dr. elôadâsâban arra mutatott reâ, hogy a
tudomâny mai âllâsa mellett nem reménytelen a "gyôgyithatatlan" râkos beteg.

Vareska Gyôrgy dr. "Egyoldali ureter elzârôdâs kôldok
verôér âltal" cimmel tartotta meg elôadâsât.

Iffy Lâszlô dr. "A kozépidôn tûli fogamzâsok szerepe a
terhesség rendellenességeinek kôrtanâban" cimmel adott elô.
Magos Imre dr. vetitettképekkel mutatta be a heredaganatok sebészeti kezelését.

Freydiriger Jôzsef dr. A lipotroteinek diagnosztikai jelentôségérôl értekezett.
,

Micsky Lajos dr. az ultrahang klinikai alkalmazâsât ismertette a szûlészet-nôgyôgyâszatban.
Kaveggia Lâszlô dr. "Az âgybavizelés oka és keletkezése
500 eset alapjân" cimmel tartott elôadâst.
Batizy Gusztâv dr. az elmebetegek meggyôgyitâsi lehetôségeirôl tartott elôadâst sajât kisérletei alapjân.
A tudomânyos lilés lefolyâsa mintaszeru volt. Az egyes
szakelôadâsok 20 percesek voltak, melyeket élénk vita kovette.
A nagy szâmban ôsszegjôilt orvostârsadalom egységesen
vett részt az aznap esti Magyar Talâlkozô diszvacsorâjân és
az azt kôvetô Magyar Bâlon.
☆ ☆ ☆

Az Amerikai Magyar Orvosszôvetség kôvetkezô évi kôzgyiilését és tudomânyos ûlését a XI. Magyar Talâlkozôval tartja Clevelandban a Statler Hilton Hôtel termeiben 1971 évi

november 27-én, szombaton egész napon ât, amely eseményre

elôre is szeretettel hivjâk a magyar orvostârsadalmat.

A CLEVELANDI SZABADEGYETEM ELÔADÀSAI
1970. âprilis 10.

Szâsz Béla dr.: Kozépeurôpa rendezése.
Kôzremûkôdik: Csegezi Eszter Liszt: Consolations mûvének elôadâsâval zongorân.
Elnokôl: Kaczvinszky Pàl dr.
1970. âprilis 17.

Fiedler Kâlmàn dr. (Chicago) irodalmi estje.
Elnokôl: Nâdas Jânos dr.

1970. âprilis 24.

vitéz Vittay Béla: Romvârosok és vârak a Pilis hegységben. Vêtus Buda ôsi helye.
Elnokôl: vitéz Szakonyi Istvân
1970. mâjus 1.

A mi virâgoskertûnk, ifjûsâgi est.

Kôzremûkôdnek: Buzâs Agi, Eidenmiiller Maria, Ferenczy
Zsuzsi, Konyves Erzsi, Matavovszky Kata, Nemes Ica, Fôldes
Mihdly, Nyilas Ferike.
Mûsorvezetô: Nâdas Jânos

1970. mâjus 8.

Radnay Rudolf: Andrew Whyeth, korunk legnagyobb élô
amerikai festômûvészének méltatâsa.

Elnôkôl: Polony Zoltân
1970. mâjus 15.

Vareska Gyôrgy dr.: Tâplâlkozâs, a vér zsirtartalma és az
erek elmeszesedése.

Elnôkôl: Winkler Tibor dr.

1970. mâjus 22.
Irodalmi est.

Kôzremûkodnek: Halmay Tihamér, Kerecsendi Kiss Màrton és Oszlânyi Robert.
Elnôkôl: Illés Lajos
1970. mâjus 29.
Hegedeôs Kriszta; Transcendental Méditation (Az egyéniség kifejiesztése).
Elnôkôl; Gâspâr Istvânné
1970. jûnius 5.

Gyâszmegemlékezés Trianon 50 éves évfordulôjârôl.
Homonnay Elemér: Megemlékezés.
Kôzremûkôdnek: Bârâny Erzsike, Pdnczélos Anna, nt. Elek

Aron, ft. Kôtai Zoltân dr., Nâdas Jànos dr.
Elnôkôl: Szâsz Béla dr.

U T Ô s Z Ô

Kedves Magyar Testvériink!
Végére érve a Krônikânak, annak figyelmes elolvasâsa,
âttanulmânyozâsa utân bârki ûgy vélheti, hogy egyes elôadôk,
hozzâszôlôk véleménye ellentmondô a tôbbivel szemben.
Valôban igy is van. A Magyar Talâlkozôn minden felkért

elôadô és hozzâszôlo szabadon fejtheti ki âllâsfoglalâsât.

ïgy azutân az igen tiszteit Olvasô sajât maga kell eldôntse,
melyik véleményt tartja helyesebbnek, melyik a kovetendô ût?!
Kérjûk a Kronikât magyar szeretettel kézbevevô kedves

magyar véreinket, legyenek a Magyar Talâlkozô "levelezô tagjai". Foglaljanak âllâst, adjanak hangot meggyôzôdésûknek az
egyes kérdésekkel kapcsolatosan és kozôljék azt velûnk ...

Évente nagyon sok levelet, javaslatot kapunk, mindegyikért hâlâsak vagyunk. Sajnos véges idônkbôl mâr nem jut idô
azok megkôszonésére és megvâlaszolâsâra.

Meggyûjtjuk, megôrizzuk ezeket az értékes egyéni megnyilatkozâsokat, kiértékeljûk, ôsszegezzûk, a fontosabbakat az

elôadôknak is eljuttatjuk, mert a Magyar Talâlkozôk egyik
legfontosabb célja kozelébb hozni a magyar szellemi elitet,
kialakitani az egységes magyar kôzvéleményt a kovetendô
magyar célok érdekében.

Kôszônettel vesszuk és vârjuk nemcsak az épitôszândékû
kritikâkat de a pozitîv javaslatokat is, és Magyar Testvériink
esetleges hozzâszôlâsât is.
☆ ☆ ☆

Az idei, XI. Magyar Talâlkozôt 1971. évi november 26—28
kôzôtt tartjuk Clevelandban a Statler—Hilton Hotelben. Ezzel

egyidejûleg tartja az Amerikai Magyar Orvosszôvetség is kôzgyiilését és mâsodik kongresszusât, a kiilfoldôn élô magyar
mémôktârsadalom és egyesûletei pedig Magyar Mérnôk Vilâgtalâlkozôt rendeznek. Vârjuk Magyar Testvéreinket.

ÉLETRAJZI ADATOK

(A Magyar Talâlkozôk személyes és îevelezô résztvevôire,

valamint az Arpàd Akadémia tagjaira vonatkozôan
az elôzô Krônikâkban kbzdlt adatok kiegészttése.)
Jelmagyaràzat:

* — szûletésének éve és helye;
0 — (a zârôjelbe tett név és orszâg a jelenlegi lakôhelyet
jelôli meg).

Rôjtôki BAUER ERZSÉBET — Radnay Rudolfné — *Magyaxorszâgon, Sopron megyében Rojtôkon, régi fôldbirtokos
csalâdbôl. Atyja rôjtôki Bauer Mihâly, orszâggyûlési képviselô
volt. Auszriâban végezte kôzépiskolâit, Budapesten a Szépmûvészeti Akadémiân szerezte oklevelét. Bosznay Istvânnak, majd
Edvi niés Aladâmak és a szobrâsz Bory Jenônek volt tanitvânya. Rendes tagja a Magyar Képzômûvészek, a Magyar Grafikusok Egyesiiletének, valamint a Kupetzky Jânos Târsasâgnak. Mint ilyen, sokat szerepelt magyarorszâgi és kiilfôldi
nemzetkôzi kiâllitâsokon. Dîjakat nyert. Igy: "Kitlintetô El-

ismerés"-eket 1924—1928-ban, a Gellérthegyi "Sziklabarlang
Templom Tervpâlyâzat" és a Nemzeti Szalon "Besnyô Dij"-akat
1929 és 1931-ben. Az 1927 évi Beethoven "Centennârium Emlék-

lap" rézkarca — valamennyi metszete kôzlil — egész Eurôpâban ismert és elfogadott volt. Ugyanakkor jelent meg "Buda
pest" cîmû rézkarcgyûjteményének nagy kiadâsa. Mint irô, va
lamennyi mesekônjrvét maga illusztrâlta, melyek kôziil "A csillagâsz bagoly tôrténete" az "Egyszer hâborû volt..." és a tiz
kiadâst megért "Mesék az erdôbôl" voltak a legismertebbek.
Jelentôsebb irodalmi mûvei: "Aranylétra" és "Nagy kôltô, kis
emberek". Utôbbinak bevezetôjét Herczeg Ferenc frta. Clevelandban hét éven ât az "American Greeting Co." tervezô mû-

vésze. Mint festô, hârom ônâllô gyûjteményes kiâllîtâst rendezett Amerikâban értékelô

kritikâval.

A "Who's Who of

American Women" tartja nyilvân 1970 ôta életrajzi adatait koteteiben, im'g a magyarorszâgi "Éber Mûvészeti Lexikon"
1934-es kiadvânyâban szerepel. Az Ârpâd Akadémia rendes
tagja.
GYALLAY-PAP DOMOKOS DR. (Montréal, Qu., Kanada)

*1919. Dés. Kôzépiskolâit a kolozsvâri unitârius gimnâziumban
végezte. Jogot hârom éven ât a kolozsvâri român egyetemen
tanult. Utolsô évfolyamât mâr a Kolozsvârra visszahelyezett
Ferenc Jôzsef tudomâny egyetem jogi karân hallgatta. Jogtudomânyl oklevelét is ott szerezte meg. Ezt megelôzôen 1940
oktôberében a jogtôrténeti tanszék tanârsegédévé nevezték kl.
1941-ben osztondijjal a bécsi Collegium Hungaricumba keriilt,
ahol a Staatsarchiv erdélyi anyagâban folytatott kutatômunkât. 1943 ôszén a kiilugyminisztérium kultùrâlis osztâlyâra hivtâk meg. 1944-ben diplomâciai felvételi vizsgât tett. A hâborù
végén a békeelôkészîtô osztâly erdélyi referense lett, majd a
bukaresti kôvetségre keriilt, ahol 1949-ig teljesitett szolgâlatot.
Kanadâba 1951-ben Ausztriâbôl vândorolt ki. Jelenlegi lakôhelyén nemcsak a magyar kôzosségben, de mâs nemzetiségek
kôrében is és a kanadai kôzéletben is élénk tevékenységet fejt
ki. 1966 ôta a Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôke.

KOCSIS SZtrCS FERENC DR. (Slippery Rock, Pa.) *1930
Kùnmadaras. Kôzépiskolâit szûlôvârosâban végezte. Egyetemi
tanulmânyait 5 évig tartô kényszermunka szakitotta meg. 1956
utân kiilfôldre menekûlt. 2 évig az innsbrucki, késôbb a
bolognai egyetemen folytatta egyetemi tanulmânyait. 1960-ban
a bolognai egyetemen "summa cum laude" szerzett doktori oklevelet geolôgiâbôl. Ugyanebben az évben vândorolt ki Amerikâba. Kentucky âllamban és Baltimore-ban tanitott. 1963 ôta
a slippery-rocki âllami fôiskolân mûkôdik. 1967-ben az âltala
megszervezett ônâllô geolôgiai tanszék vezetôje lett. Szâmos

szakcikke jelent meg. Ezek kôzt a legutolsô: "Corrélation of
Glacial Deposits by Neutron Activation — in the Issue of
'Glaciogram' ". Az amerikai geolôgiai târsasâg ôtôdik évi ren
des kôzgyûlésén "Pre-Pleistocene Drainage of Slippery Rock

and Muddy Creeks Determined by Subsurface exploration", a
pittsburghi Magyar Târsasâg egyik elôadôûlésén pedig "A holdkutatâs geolôgiai vonatkozâsai" cfmmel tartott elôadâst. Tôbb

tudomânyos târsasâg tagja. 1970-ben az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba vâlasztottâk.

LÉGRADY TAMÂS DR. (Montréal, Qu., Kanada) *Budapest. Kozépiskolâit a soproni Râkôczi Ferenc honvéd reâlisko-

lâban, egyetemi tanulmânyait a debreceni és a pécsi egyetemek jog- és âllamtudomânyi karân végezte. Doktori oklevelet
1946-ban Pécsett szerezte meg. Tanulmânyait a budapesti Bartôk Béla Konzervatôriumban folytatta tovâbb. Sugâr Rezsô és
Hammerschlag Jânos tanîtvânya volt. Végbizonyitvânyât zeneszerzésbôl 1953-ban nyerte el. Mint zeneszerzô a Magyar Râdiônak, a Magyar Dokument és Hiradô Filmgyâmak, tovâbbâ a
Néphadsereg Szmhâznak dolgozott. 1956 ban Montréalban telepedett le. Éveken ât az âllami CBC—TV-nek és a CFTM—TVnek volt hangszerelôje és karmestere. 1963-ban rézfûvos szvit-

je a Canada Council dijât nyerte el. A montréali Pedagôgiai
Intézet, a McGill egyetem és 1966 6ta a Loyola Collège tanâra.
Lisons la musique", valamint "222 és 237 olvasôgyakorlat"
cîmû tankonyveiben a magyar Kodâly-môdszertant iiltette ât
kanadai viszonyokra. 1970-ben a bronz Ârpâd-érem nyertese
lett.

MÂTÉ IMRE DR. (Los Angeles, Califomia) *1894, Nagyvârad. Kozépiskolâit Békésgyulân és Békéscsabân, fôiskolai és
egyetemi tanulmânyait Nagyvâradon, Kolozsvârt és Debrecen-

ben végezte, majd Berlinben és Pârisban folytatta. Doktori
oklevelét Debrecenben szerezte. 1919-tôl 1935-ig a fôldmûvelésugyi minisztériumban teljesîtett szolgâlatot. Kûlônbbzô osz-

tâlyokon nyert beosztâsai utân a tôrvényelôkészitô osztâly vezetôje lett. 1924-tôl 1934-ig a kôzgazdasâgtudomânyi egyetem
Mezôgazdasâgi Intézetének igazgatôja volt. 1920 és 1939 kôzt
Eurôpa és Azsia legtbbb orszâgâban tanulmânyûtakat végzett,
a kôzgazdasâgi és szociâlpolitikai berendezéseket tanulmânyozta. 10 szakkonyvet frt. Kiilfôldi és hazai folyôiratokban

tôbbszâz tudomânyos jellegû cikke jelent meg. 1938 ban a
Mezôgazdasâgi Kôzlôny cfmû kôzgazdasâgtudomânyi folyôirat

fôszerkesztôje lett. Ezt megelôzôen 1935-ben a magyar gazdatârsadalom orszâgosan megtartott titkos szavazâssal az Orszâ-

gos Mezôgazdasâgi Kamara igazgatôjâvâ vâlasztotta. 1939-ben
orszâggyûlési képviselôvé vâlasztottâk. 1941-ben nyugalomba
vonult. Ettôl kezdve kizârôlag sajât gazdasâgânak, tudomânyos és irodalmi mimkâssâgânak élt. 1945-ben a kûlfôldre
kényszerult orszâggyûlés tagjaként hagyta el Magyarorszâgot.
Az emigrâciôban intenzîv magyarmentô tevékenységet folytatott, Amerikâba érkezése ôta azonban csak a magyarsâg szellemi életében vett részt. 1950-ben a Rutgers egyetem a nemzetkôzi kozgazdasâgtudomâny elôadâsâra hivta meg, de a meghivâst nem fogadta el. Tagja az amerikai geolôgiai és tôrténel-

mi târsasâgnak és 1967 ôta az Arpâd Akadémiânak is meghivott rendes tagja.

MÔR JÔZSEF (Bryn Mawr, Pa.) *1908. Celldômôlk. Kôzépiskolâit Esztergomban végezte, tanulmânyait a m. kir. Iparmûvészeti Fôiskola festôi szakosztâlyân folytatta. Mûvészi alkotâsait 8 bânyatelepi kultûrhâz diszleteivel kezdte. A grâci
kôzvâgôhfdon magyar okrôs kompoziciôt festett. Tôbb kûlfôldi
megbizâsnak tett nagy sikerrel eleget. A Felvidék visszatérése
idején teljesitett katonai szolgâlata sorân rajz-riportjaival

tiintette kl magât. 1940-ben az Âllamvasûtak mûszaki rajzolôja
lett. Emellett hârom lapnak karikatûrâkat rajzolt. A hâborù
végén a szovjet G.P.U. fogsâgâba keriilt. 3 évig felesége zalal
birtokain bujkâlt. Ezutân kapott megbîzâst a tapolcai templom megfestésére. Azôta monumentâlis egyhâzi freskôkat fes
tett. 20 év alatt 25 templomban 60 nagyméretû mennyezeti és
falképet alkotott. A rendszer azonban klerikâlis reakciôsnak
bélyegezte és kiâllitâsokra nem engedte. 1965-ben jbtt ât
Németorszâgba, Amerikâba 1967-ben érkezett. (Elsô magânkiâllitâsa még ugyanennek az évnek decemberében sikerrel
végzôdôtt. A kôvetkezô, philadelphiai kiâllitâsân mâr 3 képét
adtâk el.) Gyimesy Kâsâs Ernô és Czimbalmos Kâlmân megértô barâtsâga utân Tallôs Môric révén egy nagy templom képeinek restaurâlâsâra kapott megbîzâst. Feladatât nagyszerûen
oldotta meg. (A Kiss Art Co. restaurâlâsi munkâk elvégzésével
bîzta meg, magâniskolâjânak tanârâul hîvta meg.) Tôbb kiâllitâson vett részt. Mindeniitt nagy erkôlcsi sikert aratott. A Da

Vinci Club tagja lett. Ûjabb kiâllltâson két I. osztâlyù érmet
nyert. A hoidraszâllâs emlékére metszetsorozatot készftett s
annak elsô diszpéldânyât elkiildte Nixon einôknek, aki azt az
ûrreplilési intézet kôzpontjânak tovâbbitotta. Szellemes és pâratlan mûvét — meleghangù einôki és intézeti koszonet utân —
mûzeumba helyezték, ahol a magyar szellem aikotô tehetségét
hirdeti. Képsorozatâval, linoléum metszeteivel 1970-ben eziist

Arpâd-érmet nyert és az Ârpâd Akadémia meghivta mûvészeti
fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

Vitéz NEMES GUSZTÂV (Winnipeg, Manitoba, Kanada)
*1899., Erzsébetfalva. Kôzépiskolâit Szabadkân és a nagyvâradi
honvéd hadaprôd iskolâban végezte. 1917-ben zâszlôssâ avattâk.
Az olasz harctéren teljesitett katonai szolgâlatot. Az elsô vilâghâborû utolsô hetében olasz hadifogsâgba esett, ahonnan csak
1919 novemberében keriilt haza. 1925 mârciusâig maradt tényleges katonai szolgâlatban. Ekkor sajât kérelmére fôhadnagyi
rangban âtmeneti âllapotba helyezték. Két hônap mûlva Kanadâba utazott, ahol két évig Saskatschewanban mezôgazdasâgban dolgozott. 1927-tôl a Kanadai Magyar tJjsâg munkatârsa,
1939 toi felelôs szerkesztôje, 1944-tôl pedig kiadôja. 1941-ben
jelent meg "Kanada tôrténelme" cimû munkâja, amely Kanadânak elsô idegen nyelvû tôrténelemkônyve volt. 1963-ban elnyerte a winnipegi kereskedelmi kamara nemzetiségi sajtô-df-

jât ("Ethnie Press Award"-jât), 1969-ben pedig vitézzé avattâk.
A winnipegi egyhâzak és egyletek nagybizottsâgânak nyolc
éven ât elnôke volt. 1970-ben az Ârpâd Akadémia kôzgyûlése
az irodalmi fôosztâly lapszerkesztôi és hirlapîrôi osztâlyânak
rendes tagjai sorâba vâlasztotta.

Vitéz NEMES GUSZTÂVNÉ (Winnipeg, Manitoba, Kana
da) *Magyarorszâg. Tanulmânyait a debreceni Dôczy Intézetben végezte. Tanitôi oklevelet szerzett s éveken ât tanitott is

Magyarorszâgon. Testvérbâtyjânak, nt. dr. Fehér Mihâly montréali reformâtus lelkésznek meghivâsâra az 1930-as években
érkezett Kanadâba. Az egyhâznâl magyar nyelvet tam'tott, majd
Torontôban elvégezte a misszionârius tanfolyamot, majd
Winnipegben, mâr mint Nemes Gusztâv hîrlapirô felesége, a
United College-ben hittudomânyi tanulmânyok elvégzése utân

B. A. fokozatot és teljesjogû lelkészi oklevelet szerzett. Az

1956-os magyarokat éveken ât tanîtotta az angol nyelvre. A
winnipegi iskolaszék elismerte tani'tôi képesftését és kôzépiskolai tanârrâ nevezte ki. "Angol nyelvtan és beszélgetések"
cîmmel tankônyvet l'rt, amely még most is népszerû és keresett kônyv az ûjbevândorlôk kôzôtt.

NOVOTNY ALAJOS DR. (Abington, Pa.) ""1922, Gyôngybs.
Kôzépiskolai tanulmânyainak elvégzése utân a budapesti Pazmâny Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karân 1945-ben ve-

gyészi oklevelet, 1948-ban pedig doktori oklevelet szerzett.

1949-tôl 1955-ig a Magyar Tudomânyos Akadémia kutatôja volt.
A Magyar Vegyészeti Târsasâg kitiintetését is einyerte. 1956
utân kûlfôldre tâvozott. 1960-ig a németorszâgi Freiburgban
végzett kutatô munkât.

1960—62 ben

a

kaliforniai

Duarte

'City of Hope' orvosi kôzpontjâban folytatott kutatô tevékenységet. 1962 ôta a phlladelphiai Temple egyetem orvosi karânak

professzora. 1969—70-ben mint vendégtanâr a heidelbergi egye
tem orvosi karân adott elô. Igen gazdag szakirodalmi munkâs-

sâgât 81 szaktanulmâny fémjelzi magyar, német és angol nyelven. 1966 ôta az Amerikai Microbiolôgiai Akadémia, 1970 ôta

pedig az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlyânak meghivott rendes tagja.

RIGONI ERNO (Pârizs, Franciaorszâg) *1921, Budapest.
Iskolâit részben Franciaorszâgban, részben Magyarorszâgon
végezte. Magyar érettségi vizsgât tett, majd jogakadémiât vég
zett. Az 1943—44. tanévben elvégezte a m. kir. kiiliigyminisz-

térium diplomâciai tanfolyamât s 1944-ben kûliigyi szolgâlatba
lépett. Miniszteri titkâr volt Budapesten, majd mint m. kir. al-

konzul a prâgai m. kir. fôkonzulâtus kereskedelmi osztâlyât
vezette. A szovjet csapatok Magyarorszâgra vonulâsa utân,

mint szovjetellenes elemet, letartôztattâk. Csak 1947 szeptemberében szabadult ki. Rôvidre râ nyugatra szôkôtt. Katonai
szolgâlatot Budapesten és a harctéren a lO.Ho.Gy.ho.lB osz-

tâlyân teljesitett. Nyugaton élénk részt vesz a nemzeti emigrâciô életében. A"Magyar Nemzeti Felszabadi'tâsi Bizottsâg" elnôke Pârizsban. Az "Actualités Hongroise" és az "East European Gazette" alapîtôja és fôszerkesztôje.

SCHIMERT P. ARND DR. (Rosemont, Fa.) *1915., Nagyszeben. Régi erdélyi csalâd sarja. (A csalâd Erdély elvesztése
utân Budapesten telepedett le.) Kôzépiskolai és egyetemi ta
nulmânyait Budapesten végezte (csak elsô két egyetemi évét
tôltotte Szegeden). A Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen avattâk 1939-ben az orvostudomânyok doktorâvâ. 1944-ben belgyôgyâszati, 1950-ben pedig radiolôgiai szakorvosi képesftést is
szerzett. Utôbbi szakvizsgâjât 1962-ben az amerikai Board of

Radiology is elfogadta. Mint fiatal gyakomok a II. sz. (Herczog) belklinikân s annak (Erdélyi) rontgen osztâlyân mûkodôtt. 1946 ban politikai okokbôl eltâvolftottâk. A mâsodik vilâghâborû idején mint orvos-zâszlos teljesitett szolgâlatot.
Orosz hadifogsâgba keriilt. Hazatérése utân rendelôintézeti
szakorvos, majd a budapesti orvostudomânyi egyetem IV. sz.
bel- és sebészeti klinikâjân a rdntgen-osztâly helyettes vezetôje lett, elôbb mint tanârsegéd, késôbb mint adjuktus. 1955-ben
a Jânos kôrhâz rôntgenosztâlyânak vezetô fôorvosâvâ nevez-

ték ki, 1956 utân csalâdjâval egyiitt elhagyta az orszâgot.
Amerikâban az âllami engedély megszerzése utân az Ohio State
egyetemen instructor, majd assistant professer lett, késôbb a
philadelphiai Hahnemann Médical Collège kôrhâzi rôntgen-osz-

tâlyân a diagnosztikai rész vezetôje lett associate professer
gyanânt. 1967-tôl 1970-ig Long Island-en tôltôtt be osztâlyvezetôi âllâst, amelyet azonban megkezdett magângyakorlatâval
egyiitt feladott, hogy korâbbi munkakôrében folytathassa hivatâsât. Szâmos kisebb és tiz nagyobb kôzleménye, kiadvânya
jelent meg, az elsô még Magyarorszâgon, 1952-ben. A "Roentgenologic Diagnosis" c. mûnek, amelynek târsszerzôje, 1967
utân most készûl a mâsodik kiadâsa és japân forditâsa most
jelent meg Tokyoban. 1970 ôta az Ârpâd Akadémia orvostudo
mânyi osztâlyânak meghivott rendes tagja.
SZABÔ PAL DR. (Saarbriicken, Németorszâg) *1919, Bânlak. Atyja néhai vitéz Szabô Istvân, Komârom vârmegye kir.
tanfelûgyelôje, a neves nyelvész és tôbb tudomânyos, irodalmi

târsasâg tagja. Kôzépiskolâit a kecskeméti piarista és az esztergomi bencés gimnâziumban végezte. 1938-ban érettségizett
Esztergomban. Orvosi tanulmânyait Szegeden és Budapesten
végezte. 1944 ben avattâk az orvostudomânyok doktorâvâ Bu-

dapesten. Késôbb orthopaed, sebész és tûdôgyôgyâsz szakorvosi képesitést szerzett. Szombathelyen a vârmegyei kôrhâz
orthopaediai osztâlyânak fôorvosa lett. A csipôficam gyôgyitâsâval ért el kivâlô eredményeket. 1956-ban feleségével (grôf

Apponyi Évâval, néhai Apponyi Albert grôf leânyâval) és leânyâval, Elvirâval egyiitt nyugatra jôtt, ahol magânorvosi gyakorlatot folytat és a Deutsche Forschungsgemeinschaft és az
Institut fiir Hygiene und Infektionskrankheiten des Saarlandes

laboratôriumaiban kutatâsokat végez. A vegetativ idegrendszerrel kapcsolatos biokémiai folyamatokra vonatkozô hipotézise ûj ismeretekhez vezetett. A feltevést igazolô kisérleti ered
ményeket 8 kozieményben irta le, amivel a nemzetkozi tudomânyos vilâgban széleskorû érdeklôdést keltett. 1970 ôta az

Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
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