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A SZERKESZTÔ ELÔ S Z AVA

Kôszôntjiik az Olvasôt!

Biiszke ôrômmel indUjuk vilâgkônili ûtjâra az 1961 novem-
her 24., 25, és 26.-ik napjân, Cleveland-han (Ohio, U.S.A.) tartott
elsô MAGYAR TALALKOZÔ „KBÔNIKÂJA"-t.

Ez a kotet majdnem a jegyzôkdnyv hûségével rôgzîti le a MA

GYAR TALALKOZÔ eseményeit, a gondolât megszilletésétôl

kezdve egészen a mâsodik MAGYAR TALALKOZÔ elôkészîté-
séig. Azért csak „majdnem", mert a kotet magas kiadâsi kôltsé-
gei miatt erôsen takarékoskodniink kellett a térrel és igy — leg-
nagyohb sajnâlatunkra — kénytelenek voltunk iizonyos rdvidi-

tésekkel élni.

A KRÔNIKA — legalâiiis tudomâsunk szerint — az elsô
kônyvalakhan megjelent beszâmolô egy emigrâciôs magyar meg-
mozdulcvsrôl. De ez a krônikâs szerepe neni az egyetlen és nem is
a fô jellegzetes/sége, bar mint dokumentâciôs anyag ez is rendki-
vûl becses és fontos. Sokkal jelentôsebb ennél — mind az emigrâ
ciôs, mind az egyetemes magyarSéig szempontjâiôl — a MAGYAR
TALALKOZÔ hâromnapos vitaanyagânak, tehcCt az elôadâsok-
nak és a hozzâszôMsoknak kôzvetitése. Ezzel a vitaanyaggal a
KRÔNIKA messze tûhiôtt a be^zâmolâs tisztân technikai keretein

és a magyarnyelvû szakirodalomnak egyik kiemelkedô értékévé
vâlt.



A KBÔNIKA tehât nem csupân „krônika", hanem egyvttal
ënâllô szellemi termék is. Ez a kettôs érték élénk visszfénye az

elsô MAGYAR TALÂLKOZÔ ôriâsi sikerének ês ami még ennél
is tôbi-' végleg heiizonyosodott sziikségességéiiek. Ha a TALAL
KOZO csupân egy ûjabb egyesiilet alapitâsi kisérlete lett volna,
pontosan ûgy elmeruU volna a kôzépszerûség homâlyâban, mint
annyi mâs egyesiileti prôbâlkozâs. De a MAGYAR TALALKO
ZO nem ûj egyesiilet és nem iS akar az lenni, hanem a magyar
szellemi élit szabad talâlkozôja és kôtetlen vita-féruma.

A MAGYAR TALALKOZO minden egyesHilettôl és szervezet-
tôl kulôn mukbdik és igy minden, egyesûlethez és szervezethez
tartozô, vagy nem-tartozô magyar szellemi érték egyetlen szabad
gyûlekezô helye. Nem korlâtozôdik egyetlen orszâgra, vagy kon-
tinensre sem, hanem az egész vilâgon szétszôrôdott magyar szel
lemi élit eszmei otthona. Végûl: hangsulyozottan nem tartozik

egyetlen vilâgnézeti, vagy politikai irânyhoz sem.
A MAGYAR TALALKOZO két kritérium alajjjân birâlja el,

hogy kit hivjon meg soraiba. Az egyik: legyen a résztvevô valô-
ban érték az emigrâciôs magyar àzellemi glôbuszon; a mâsik: le-
gyên hii az egyetemes magyarsâghoz.

Hogy ez a résztvevô „jobboldali" vagy „baloldali" szemuve-
gen keresztûl nézi-e a magyarsâg létkérdéseit, azt kizârôlag egyé-
ni âllâsfoglalâsnak tekintjiik, ami nem érinti a szellem termô
erejét és hasznossâgât a magyarÉâg szolgâlatâban. De ezen feliil-'
olyan rég meghaladott és kiilônben is bo^szantôan ostoba beska-
tulyâzâsnak tartjuk ezt, aminek 17 évvel az elsô emigrâciôs hul-
lâm és S évvel az 56-os forradalom csodâja utân nem lehet mâr
mâs, mint legfeljebb patolôgikus jelentôsége. Sem a „jobb", sem
a ,,bal" oldalrôl nem keressuk és nem is fogadjnk el azok csatla-
kozâsât, akik feladtâk egyéniszellemi fuggetlenségiiket és az egye
temes magyar sors kôz'ôs érdekeihez hûtlenekké vâltak. A MA
GYAR TALALKOZO a magya,r szellemi élit talâlkozôja és igy

— 6 —



csupâti azok férnek bele, akik magyarsàgiCk egyértélmû élkôte-
lezettségét nem cserélték fel h âr mil y e n idegen érdek szol-
gâlatâval gem.

Bizonyos, liogy ezek a meghatârozâsok egyrészt tul ,Mberâlis"-
nak, mâsrészt tul ,,reakciôs"-nak fognak tunni a messzi szêlekre
sodort gyôgyîthatatlan ôpiumszivôk szeméien. De azt tartjuk, hogy
a magyar szellemi élit nem lehet a vitathatatlansâg trônjâra emelt

elvek, vagy tanok uniformizâlt hadserege,hanem a szabad vélemény-
nyilvânîtâs, az érvelésre es nem fiitykbsokre alapozott tûrelmes
eszmecsere és — mindenek felett — az abszolut erkôlcsi rend és
az abba foglalt abszolut igazsâg felé tôrekvôk emberi kôzôssége.
Emberinek lenni és magyarnak maradni- ez az egyetlen limit,
amit a MAGYAR TALÂLKOZÔ a résztvevoi szâmâra — szel

lemi értéhukbn felûl, vagy inkâbb; beliil — megvont. Ez nem
jelenti azt, hogy mindazokat a magyar szellemi értékeket, akik
kiviil esnek ezen a limiten, alacsonyabb kategôriâba soroljtik, vagy
hogy kikôzbsiteni akarnânk ôket az egyetemes magyarsâg kbte-
lékébôl. Erre nincs jogunk, de ha jogunk volna is: visszaretten-
nénk egy ennyire nyilvânvalô jogtalansâgtôl. Csupân annyit je-
lent, hogy ezek nem férnek el a MAGYAR TALÂLKOZÔ kere-
tei kbzôtt. Mindebbôl az kbvetkezik — és ezt nyomatékosan hang-
sûlyozni szeretnénk — hogy a MAGYAit TALÂLKOZÔ nem
tbrekszik kizârôlagossâgra és nem kivân bârkit is szellemi inter-
diktum alâ helyezni csupân azért, mert mâs meggyozôdése van,
'hanem mindbssze annyit, hogy megâllapitottuk sajât hatârain-
kat, amelyeken tûl nem kivânunk terôeszkedni.

Nem tartunk a priori „fasisztânak", vagy „kommunistânak"
senkit Sem kizârôlag azért, mert az ellentâboruk annak tartja
ôket. Nem tekintjiik rossz magyarnak azt, aki jô magyar, de egy
nâla nagyobb erô belehajitotta a nagy vilâgnézeti cséplôgép
dobjâba. Nem ismeriink nem-bocsânatos vilâgnézeti „bûnbkef',
ha az, aki ezt a „bûnt" valamikor elkbvette, ma mâr tisztâzni tuât-



ja lelkiismerefêt az ôrôk magyarsâg oltârânâl. Egyâltalân: ticm
akarunk az egyéni lelkiismeret felekhviteli Mrôsâga lenni. Egyes-
egyedûl a szellemi érték és a hû magyarsâg szahad fôruma ki-
vânunk maradni. Aki nem ért veliink egyet, az — nem hozzânk
iartozik. Ennyi az egész.

Azok, akik elolvassâk az elsô MAGYAR TALALKOZÔ vita-

anyagât a KRÔNIEA kôvetkezô lapjam, meg fognak gyôzôdni
iiszta szândékainkrôl és — ôszintén reméljiik, — 7-észt kivânnak
venni munkânkhan.

Azok azonban, akik ezt a vitaanyagot a sajât kizârôlagossûgiiJc

elhâritô gôgjével olvassâk, vagy el sem olvassâk, mert 7ninde7it
jobban tudnak, ônként kizârjâk magukat a MAGYAR TALAL-
KOZO-bôl. • *

Meggyozôdésûnk, hogy nem lehetiink jô magyarok anélkûl,
hogy ne vâgyôdnânk a széles emberi kôzôsségbe és nem lehetiink
igazân emberiek anélkul, hogy jô magyarok ne vohiâiik. A KRÔ-
NIKA lapjaibôl kiliiktet ennek a kétezer esztendSn ât 77iegtartô
faji duâlizmusnak szivverése. Aki megérzi annak dôntô fontos-

sâgât a magyar j'àvô alakulâsâban, az csatlakozik hozzânk, hogy
maga is Éegithessen alakîtani ezt a jôvôt. Aki azonban a rég le-
jârt lemezek tragikomikus dubÔ7-gését vâlasztja, hogy ne talâlkoz-
zék a jovôvel, mert vagy nem érti meg, vagy fél tôle — az nem
csatlakozik hozzânk. Ôszintén fogjuk sajnâlni, mert minden
szellemi érték kôzremûkôdésére éé egyûttmûkôdésére sziiksége
van a magyarsâgnak,deazértnembenniinket terhelafelelôsség. A

MAGYAR TALALKOZÔ szerkezetileg elég tâg ahhoz, hogy szé
les skâlân fogadhassa be a magyar emigrâciô szellemi elitjét,
ezért, ha még igy is lesznek, akik tâvolmaradnak, ez csupân a sa
jât értékitéletuk kôvetkezménye lesz — ônmaguk felett.

Mindenesetre: az elsô MAGYAR TALALKOZÔ vilâgosan 6e-

bizonyitotta — amit kulÔ7iben régen tudtunk, — hogy a magyar-
sâg faji ôsztône nem a széthuzâs^ hanem az egyenlôk kôzôsségo



utâni vâr/yaJîozâs, Széthuzni csak ott és azért Ichet, aJwnnan de-
ve kirckesztették a szellem dsszefogô erejét. Nem vitâs, liogy sok
magyar csoportosulâs fél a szellem szaiad érvényesulésétôl, mert
ez a „fegyelem lazulâsâra" vezct, vagy mert a vezérek nem ér-
tik mcg a korfordvlô szellemi forradalmât. Azok, akik rég meg-
âlltak mâr valahol az idôhen és csak archaikus elveik szûk kbrén

heliil tudnak topogni, nem tartozhatnak a jovôt formâlô magya-
rok kôzé. Lehetnek jo es hû magyarok, de Jielyûk a tbrténelmi

régiscgtârhan van. Ilangsulyozom azonhan, hogy ez nem annyira
életkor, mint inkâhb lelki-szcllemi diszpoziciô kérdése.

A MAGYAR TALALKOZÔ a korfordulâ szellemi forradal-

mânak kicrtékelo fâruma kivân lenni, aliol — a dolog természeté-
nél fogva — clientêtes elôjelii felfogâsok is talâlkozhatnak. Eze-

ket az ellentéteket azonhan nem akariuk vezéri diktummal, a ko-
baltâs ember tiirelmetlenségével ,,ld^vidâlni", hanem — ha lehet
— egymâs meggyozésével egyeztetni, ha nem lehet, akkor pedig
megmaradni a kblcsbnôs status quo-nâl.

Erre a szabad eszmecserére, a magyar szellemi csalâdnak erre
a testvéri talâlkozâsâra hivjitk az emigrâciôs szellemi elitet.

Aki el tud jônni az évenkénti TALALKOZÔ-kra, az szemé-
lyes éhnényként kapja a magyar szellemi kôzôsség osszehozô ere
jét. Aki nem tud eljônni, az „levelezô résztvevô"-ként vehet
részt munkânkban. (Lâsd ezt és a csatlakozâssal kapcsolatos egyéb
tudmivalôkat a III. BÉSZ-ben!) Igy tehât senki sincs kizârva a
munkâbôl, akit a TALALKOZÔ meghiv résztvevôi kôzé.

Hissziik, hogy Olvasôink éppen olyan ôrômmel és megelége-
déssel fogadjâk a KRÔNIKA-t, mint amilyennel mi ûtjâra bo-
csâtottuk. IgaZj hogy a kôtet âra valamivel magasabb, mint az
ilyen terjedelmii kônyveké szokott lenni, de szeretnénk, ha Ol
vasôink ezt az ârtôbbletet a MAGYAR TALALKOZÔ megren-
dezéséhez és âllandô fenntartâsâhoz sziikséges hozzâjârulâsnak
•tekintenék, A TALALKOZÔ-nak nincsenek „tagjai", igy nincs



tagdij-hevétele sem. Ezért ezt a môdot vâlasztottuk arra, hogy
aki tud és akar, a KBONIEA megvâsârlâsâval jâruljon hozzâ az
anyagi sziikségletekhez. Lelkes magyarok kemény, ônzetlen, in-
gyenes munkâja van inkorporâlva a MAGYAR TALALKOZÔ-
ian és a KBÔNIKA-ban. Ugyanezek és mâsok komoly pénzbeli
âldozatokat is hoztak, hogy életre hivhassiik a MAGYAR TA-
'LALEOZO-t és kiadhassuk annak EBÔNIEÂJA-t, Azt remél-

jûk teJiât, hogy a EBÔNIEA megvâsârlâsa senkinek sem jelent
vlyan nagy âldozatot, amit a magyar szellemi dsszefogâs sikere
érdekében meg ne tudna és meg ne kivânna hozni. Ez — és csakis
ezl — biztosithatja anyagilag a TALÂLEOZÔ és a EBÔNIEA
fejlôdésétj bôvulését. Ezért kizârôlag a jelenlegi és leendo „leve-
lezô" és „személyes" résztvevôkôn nmlik, hogy az elsô MAGYAR
TALÂLEOZÔ nagy sikere megismétlôdjék és intézményesiil-
jôn az egyetemes magyarsâg javâra és dicsôségére.

Cleveland, 1962 mâjus hô.

Er. Béldy Béla
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1. RÉSZ

IGY KEZDÔDÔTT...

A Gondolât megsziiletik.

A magyar talâlkozô gondolata 1961 kora tavaszân fogant meg
néhâny elkeseredett magyar lelkében. Mint annyiszor mâr, akkor
is: „négy-6t magyar osszehajolt", hogy egyre sajgôbb fâjâssal te-
gye fel a kérdést: „Miért is?"

Miért is: ellopni néhâny szabad ôrânkat a csalâdunktol es on-
magunktôl? Miért is: tovâbbnyûzni az életiink folytatôlagos rém-
drâmâja âltal amugy is agyonnyutt idegeinket? Miért is: szinte
torvényszerû bizonyossâggal beleiitkozni a megnemértés, a félté-
kenység, a kis-napôleonok vezéri ambiciôinak grânitfalâba ? Mi
ért is: kiizdeni azok helyett azokért, aldk maguk mâr rég felad-
tâk a harcot és nem akarnak mâst, mint kényelmesen végignyul-
ni a living room divânyân és a tâvolbalâtôt figyelni? Miért is:
felkiâltani a nagy kozôny alvoit, megmozditani a multba vissza-
bâmulo sobâlvânyokat, hitet hirdetni a cinikusoknak, reményt
csiholni âzott taploszivekben, magyar felelôsségre hivni a buzgô
idegen mimila-i oppoi'tunistâit? Miért is: akarni valamit, valami
tobbet, jobbat, szebbet és emberibbet, amit a tôbbiek — nem akar
nak? ,,Miért is, miért is, miért is?"

Azon a tavasz eleji „ôsszehajlâson" mâr-mâr ott tartottunk,
hogy feladjuk a hosszn kûzkodést és megforditjuk lelkûnkben az
osi magyar cimert. De az utolsô percben tôrtént valami. És ez a
valami hirtelen megvâltoztatott mindent.

Valaki — hogy ki, azt nem tudjuk mâr, de nem is fontos — azt
mondta: ,,Nem veszitek észre, hogy mi mindig esak Çleveland-re
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gondolunk, amikor csinâlni akarunk valamit? valami ért-
hetetlen megadâssal beletorodtûnk a clevelandi kozony-fiïggony-
be és nem igyekszunk âttôrni a kis lokâlis klikkek aknamezôiii,
hogy érintkezést teremtsunk tôbbi magyar testvéreinkkel ? Miért
ne vâllalbatnânk mi is Juliân barât missziojât, bogy megkeres-
sùk a magyarsag messzi telepiiléseit Amerikâban és a tôbbi kon-
tinenseken?"

Egymâsra néztiink, levetettiik a kabâtunkat és visszaûltûnk az
asztalboz.

Igy kezdodott.
A tobbi mâr magâtol ment, mert a feladat vilâgossâ vâlt. Vila-

gossâ és egyértelmûvé, csak végteleniil nehézzé. Anyagi eszkôzôk
hijjân, tôredékes eim-listâval, ujsâgok és râdiok tâmogatâsa nél-
kûl talâlkozora bivni ôt vilâgrész magyarsâgât — igazân nem
igérkezett konnyû feladatnak. De ugy voltunk most mâr vele,
mint a hazafelé tarto vândor: nem tôrôdtûnk a tâvolsâgokkal,
amiket fokuszba kellett hoznunk itt Cleveland-ben, nem éreztiik
a felénk âsito, jôllakott kôzonyt, hanem csak rôttnk az éjszakâ-
kat és a bétvégeket, hogy a gondolatbôl valosâg lehessen.

A „Magyar Târsasâg" szerepe

Azaz bât... nem volna hû ez a beszâmolo, ha nem emlékeznénk
meg az egyetlen szilârd pontrol, aboi mégis csak megvetbettiik a
lâbunkat. A Magyar Târsasâg-rol. A „négy-ot magyar", aki olyan
kôzel volt mâr a „nem érdemes" verdiktjébez, tôrténetesen a
Magyar Târsasâg vezetoségi tagja volt. És bât a Magyar Târsa
sâg, a jô ôreg Magyar Târsasâg, amelyet mâr ausztriai kényszer-
ûdûlésûnlî idején bivott életre Innsbruck-ban egy emberi perpe-
tuum mobile, aki szerencsénkre magyarnak szûletett, fiatalosan
a talpâra âllt és vâllalt minden nebézséget. Nem biszem, hogy
nagyon tévednék, amikor azt mondom, bogy a Magyar Târsasâg
nélkiil nem lett volna Cleveland-ben MAGYAR TALALKOZÔ.
Nemcsak tecbnikai megvalositâsa, banem a gondolât megsziiletése
és kidolgozâsa tekintetében sem. Mert ebbez arra a termô lélekre volt
szûkség, ami a Târsasâg itteni kilenc évét és az ausztriai éveket
is a magyar szellem cavalcade-jâvâ tette.

Nem menetelô koborszok, nem kiilônféle szinii egyeningek, nem
is az „egyetlen tekintély" lorakôtôtt Szulejmânjai mogôtt diktâ-



16 klikkek voltak a Magyar Târsasâg élteto eszményképei és moz-
gatô erôi. Hanem egyesegyedûl a magyar szellem, az orok ma
gyar géniusz. Nyngodtan mondliatom ezt, mert jomagam — mint
afféle nehezen szervezhetô, magânyos farkas — nagyon kosszu
ideig esak kivùlrôl néztem ezt az âldozatos munkât, igy liât nem
vagyok elfogult a Târsasâg életének korâbbi és nagyobbik része
javâra. Éppen ezért ismétlem meg ôszinte meggyôzôdéssel, hogy
ha nem lett volna Magyar Târsasâg, nem lett volna MAGYAR
TALALKOZÔ sem Cleveland-ben.

Furesa vilâg âm ez az ,,amerikai Debrecen" ! Valahogy nem
pâsszol râ ez a név. A nagy alfôldi civisvârosban sohasem volt
annyi szbvetség, egyesiilet, bizottsâg, kôr, klub és mâs elnevezésli
csoportosulâs, mint itten. De ami még ennél is fontosabb : Debre-
cenben az egyik egyesiilet valôsziniileg nem baragudott a mâsik-
ra esak azért, mert — van. Itt azonban haragszik. A clevelandi
„ujamerikâs" egyesùlések egyrésze Idzârôlagossâgra tôrekszik. A
Magyar Târsasâg azonban sohasem gondolt ilyen monopôliumra.
Mindig liajlaudô volt beesiiletes magyar egyùttmiikôdésre bârme-
lyik beesiiletes, magyar egyesûléssel. Csak abbôl az alapelvébôl
nem engedett soba, bogy egyedûl a szellemi kooperâciô hozhatja
ossze a kûlônbôzô liarci tâborokra tôrdelt, nagyon magânyos ma-
gyarokat. És liât sohasem ismerte el a volt vagy vélt tekintély
exkliiziv uralkodâsi jogcimét, sohasem vâgta ossze a bokâjât, ha
valaki tôrténetesen egy fizetési osztâllyal, néhâny esillaggal, vagy
sok holddal magasabban trônolt fôlotte — odahaza. Azt hiszem, az
ért nem, mert a kvalifikâeiô kizârôlagos mértékének a szellemi érté-
ket fogadta el, amit természetesen a szâmûzetés sem fokozhatott le.

Igy természetes és tradicionâlis mozdulat volt a Târsasâg ré-
szérôl, hogy hozzânyult a MAGYAR TALALKOZÔ gondolatâhoz.

Mégis: le kell szôgeznem, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ nem
azonos a Magyar Târsasâggal. Még esak tâvoli rokonsâg sincs kôz-
tiik. A Magyar Târsasâg csupân a „sponsor" szerepét vâUalta a
TALALKOZÔ elsô, bizonytalan lépéseinél. Mihelyt ezek a lépések
kezdtek hatârozott és céltudatos lépésekké vâlni, a Magyar Târ
sasâg gyâmi szerepe onmagâtôl megszûnt. A MAGYAR TALAL
KOZÔ— elsô megvalôsulâsânak soha nem âlmodott, kirobbanô si-
kerével — ônâUôsult. Természetesen, tovâbbra is a hâla és szeretet
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érzése fiizî a Magyar Târsasâglioz, azért a testvéri, dontô segitség-
ért, amit kapott tôle. És Mtszemélyi tekiutetben is szoros barâti
kapocs van kettôjùk kôzt, mert a Târsasâg vezetôségi tagjainak
kezdeményezô munkâja a TALÂLKOZÔ létrehozâsâban még iiem
ért véget. A TALALKOZÔ nagykoruvâ vàlt mâr ugyan, de még
nem szerezhetett elegendô tapasztalatot ahhoz, bogy segitség nél-
kiil folytathassa a juliâni missziôt. Még szùksége van ôreg kara-
vânvezetôkre.

Jôjjenek a fiatalok!

De a kiegésziilés folyamata mâr megindult. A fiatalok, de maris
megprôbâltak — az 56-osok — bekapcsolodâsa, a mâsodgenerâ-
eiôs DP fiatalsâggal egyùtt, egyre intenzivebb.

Mâr az elsô TALALKOZÔ-n is talâlkoztunk a fiatalok dinamikâ-
jâval és korszerû .szemléletével. Azôta szâmban is és aktivitâsban is
jelentôsen erôsodôtt a részvételi arânyuk. Hamarosan eljon majd
az idô, amikor mi „ôregek" részben és késôbb egészben is âtad-
hatjuk a kormânykereket logikus és szûkségképpeni folytatâsnuk-
nak. Tudjuk és ôrûliink annak, bogy ez az idô egyre jobban ko-
zeleg. Mert — nem a megfâradtak ideje ez, amiben élûnk, de kii-
lônôsen nem azoké, akik mâr csak az egyre szépiilô multért lelke-
sednek, akik az elfutô jelenben nem tudnak megkapaszkodni és
akik az egyre rôvidiilô jôvôt ellenségesen nézik. Azoknak az ide
je ez, akik mâr itt nôttek fel és gyôkereiket mélyen leeresztették
a szâmunkra idegen talajba és azoké, akik mâr ugyszôlvân gyer-
mekként is elég érettnek és elszântnak bizonyultak ahhoz, hogy a
lélek fâklyâjât meggyujtsâk és magasra tartsâk a raborszâg ma-
teriâlista éjszakâjâban. Ezek a fiatalok lesznek nemsokâra az
ôrôk magyar staféta vâltéi, akik ezzel a fâklyâval befutnak majd
a végsô gyôzelem céljâba.

Nemcsak hivjuk, hanem akarjuk is ôket. Akarjuk ôket a ma
gyar jôvô, a magyar feltâmadâs emésztô vâgyânak akarâsâval.
Nem lehetûnk magyarok nélkûluk, nem dolgozhatunk a jôvôért
nélkùlûk. Nem azokra szâmitunk, akiket steril testvérhareokba
széditett a szereplés vâgya. Hanem azok robbanô erôire, akik az
56-osok zômében és az itt felnôttek soraiban hirtelen betoppan-
tak a multon kérôdzô magyar életbe. A jovôbe novô fiatalokat

— 14 —



hivjuk, neta a multiioz ragadt jofiukat. Nem izgat benniinket,
hogy esetleg valaki ,,baloldali" kôzottûk, ba megmaradt jô ma-
gyarnak. Valljuk, bogy nem az „oldar' szâmit, banem a szolgâ-
lat, amit valaki a kozôs magyar anyâért tenni akaréstud. Hiv
juk a szellem forradalmârait, a magyar Hoinap bâtor épitôit.
Nem belyben topogo gitt-egyletek operettjeibe toborozzuk ôket
statisztâknak, lianem hivjuk ôket szabad, kôtetlen eszmecserékre,
bâtor kritikâra, friss, jovôbehajlô vitâra. Mert nincs szentebb
meggyôzôdésiink, mint az, hogy csakis a szellemi élit ôsszesereg-
lésének ereje tud épiteni magyar jôvôt.

Megindul a munka.

De most kanyarodjunk vissza a MAGYAR TALÂLKOZÔ szii-
letéséhez !

Elôszôr vala az elhatârozâs es azt imigyen kôvette a cselekedet.

Egyikûnk nekiûlt az elsô kôrlevél megfogalmazâsânak. A mâ-
sik cim-listât âllitott ôssze. Valaki stencilbe gépelte a kôrlevelet,
mas valaki lesokszorositotta és olyanok is akadtak, akik borité-
kokat cimeztek, majd felbélyegezték és pôstâra adtâk azokat.

Ajult csend és hallhatô szîvdobogâs kôvetkezett. Vajjon, hogy
reagâlnak azok, akikhez elment a testvéri hivâs?

Egy nap... két nap... hârom nap...
Végiilis kezdtek befutni az elsô vâlaszok. Elôszôr a kôzelebbi

vidékekrôl, azutân egyre messzebbrôl és végiil mâr a nagy ôceâ-
nok tulsô oldalârol is. Az elsô leveleket még valamennyien elol-
vastuk, de ahogy nôtt a posta, ez fizikailag lehetetlenné vâlt. Elô
szôr kettônk kôzôtt osztottuli fel az olvasâst, azutân hârmimk kô-
zôtt, de a levelek és ezzel az olvasôk szâma is egyre nôtt. Este,
munka utân tudtunk esak tôrôdni a MAGYAR TALALKOZÔ
dolgâval, de ezek az esték éjszakâkba, sôt hajnalokba nyultak. De
nôtt az izgalmunk is : ilyen nagy visszhangra még âlmunkban sem
gondolhattunk. Jôttek, egyre jôttek a levelek, a helyeslô, esatlakozô,
„levelezô", vagy ,,személyes" résztvételt bejelentô és nagyszerii
javaslatoltkal bélelt levelek.

Azutân hirtelen — mintha valami eUenâramlat keletkezett
volna.
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Aki tegnap mêg nagy lelkesedéssel azt îrta, hogy eljôn — liogy-
ne jonne el erre a barâti talâlkozâsra, amire mâr olyan régen
vârt! — két bét mulva egy kurta levelet kiildott: „Sajnâlom,
nem meketek." És ezek a lemondâsok kezdtek sûriisodrii. Eleinte
nem értettûk, bogy mi ez ? De azutân egyszer egy nagyon dszinte
és nagyon becsiiletes magyar testvérûnk megirta, bogy azért nem
jon, mert bizonyos fegyelem kôti és ennek a fegyelenmek a gya-
korloi eltanâcsoltâk a részvételtôl. De mint becsûletes magyar
megirta azt is, bogy egyidejûleg lemondott a tisztségérol és ôrdk-
re megundorodva a klikk-politikâtol, visszavonul minden magyar
mozgalomtol. Égett, sajgott a lelkiink. Hât ilyen is torténbetik
magyar iigyben — magyarok részérôlî Igen. tôrténbetett. Barâ
ti tanâcsok, telefon-bivâsok, sot még asszonyi kôzbelépâsek is fi-
gyelmeztették a magyarokat, bogy ne vegyenek részt a blAGYAR
TALÂLKOZÔN, mert azt nem „ôk" esinâljâk: az egyediil paten-
tirozott klikk kisùgyesei.

Oszintén megvallom — egy pillanatra elkedvetlenedtiink. Ugy
éreztûk, bogy biâba minden, ba a kicsinyes irigykedés megtor-
pedôzbat egy jôszândéku, becsiiletes magyarok âltal elindîtott
megmozdulâst, ami még csak tagokra sem vadâszik, esupân barâ
ti eszmecserére invitâlja a hârmilye^i csoporthoz tartozô magya
rokat. De azutân kitort belôliink az „eb ura fako !' ' Azért is meg-
csinâljuk!

Ôsszeûltiink és egy ,,batârozatot" boztunk. Az egyetlen „batâ-
rozatot", ami a MAGYAR TALÂLKOZÔ-val kapcsolatban meg-
szûletett. Azt batâroztuk, bogy ba esak a bârom elôadô lesz is je-
len, akkor is megtartjuk a M;AGYAE TALALKOZÔ-t — Ûtjâra
bocsâtjuk a gondolatot, bogy bejârbassa a vilâgot. Dôntsenek a
nagyvilâg magyarjai, bogy akarjâk-e a TADÂLKOZÔ-t, vagy
nem?

Akartâk.

1961 nov. 24.-én, a MAGYAR TALALKOZÔ elsô napjân, Ame-
rika, Canada és a tobbi fôldrészek magyarjai személyesen és irâs-
ban megadtâk a vâlaszt. Nem nekiink, banem azoknak, akik azért
nem jôttek el, azért nem esatlakoztak, mert féltek talâlkozni- a
magyar szellemmel, ami nyilvân nem bajlando baptâkba vâgni
magât az „egyetlen tekintély" elôtt.
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A vâlasz valoban meggyôzô volt: amikor felliaùgzott a nyitô
magyar imâdsâg, a teremben mâr âllohely sem akadt.

Mi a „TaIâlkozô" nagy sikerének titka?

A MAGYAR TALALR.OZÔ nem valami dusan pénzelt propagan-
dahadjârt erejével vâlt kirobbanô sikerré, hiszeneza propaganda

aliogy emlitettem mâr csak az anyagiak hiânya, de minden
kezdés sziikségképpeni szervezetlensége miatt is — sajnâlatosan
gyenge volt. Igy a siker môgott egészen mas titkot kell keresni.
Hadd keressem meg és leplezzemle mostezta titkot kedves Olva-
sôink elott!

Elsosorban is: a MAGYAR TALALKOZÔ azértsikeriilt, mert
ep olyan siirgetô vâgyat valositott meg,amimârnagyonrégenkie-
légittetlenùl lappaugott az emigrâcios magyarsâg lelkében. Mi volt
ez a vâgy? A talâlkozâs, az egyûttlét vâgya a magyar esalâd
tobbi tagjaival. A magunk magmutatâsânak és mâsok megismeré-
senek, a kôtetlen, szabad ,,kibeszeDiètés"-nek természetes kivân-
sâga A'olt ez. De még ezen. tulmenôen is: annak a szivdobogtato
izgalomiiak a vagya, amit a homo intellectualis érez, valabâny-
Bzor szellemi megmérkôzésre nyilik kilâtâsa.

Masodsorban nem szabad elfelejteniink, bogy a magyar szel
lemi élit nagyobb bânyada részbeii kis diaszpôrâkban szorodott
szét, részben — még nagyobb magyar gôeokban is — kezdettol
fogva fâjdalmasan nélkùlôzte a saJto- (radio-) nyilvânossâgot és
igy bosszu-hosszu idôn ât szellemi eôlibâtusban kellett élnie. Vagy
esupân sziik és nem mindig megértô egyleti keretek kôzôtt mu-
tatkozhatott meg, vagy seliogyan. Igy azutân a széles szellemi
horizontjânak megfelelô orbit hiânyât egyre inkâbb érezte és
sinylette. Az iroasztalunk fiôkjanak irni, vagy onmagunkkal vi-
tâzni egy probléma felett éppen olyan emberi tragédia, mint ha
6gy festo megvaknl. Ezert természetes, hogy a magyar szellemi
élit orbmmel lépett a szabad rosztrumra, amit a JMAGYAR TA
LALKOZÔ emelt részére.

Harmadsorban : azért sikerult a MAGYAR TALALKOZÔ, mert
a magyar szellemi elitnek boséges alkalma volt az elmult mâsfél évti-
zed alatt megundorodni a politikai és egyesùleti testvérharcok-
tôl, a kicsinyes lokâl-szemlélettôl, a meddô frâzis-magyarsâgtôl és
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tûért ugy érezte, liogy végre itt vàn az alkalom arra, liogy iiô
csak tagdijâval és „alâzatos tiszteleté"-vel, hanem szelleméuek
épitô erejével jâniljon hozzâ a magyar jovô formâlâsâhoz.

Negyedsorban : az intellektuâlis lelkiismeret, ami tulno a legfe-
gyelmezettebb koborszok kôtelességtudatân is, megint jelentke-
zett, mint annyiszor a magyar tôrténelem siilyedô napjaiban. Ha
1848 idejének ônkéiites jobbâgyfelszabadîtâsât, vagy a még ennél is
spontânabb 1956-os magyar esodât nézziik, kônnyen érthetové vâ-
lik ennek az intellektuâlis lelkiismeretnek a dorombolése a ma
gyar jôvô kapujân. A szellem kôveteltismetszot, avezerek es
klikkjeik bosszantartô aszâlya utân. A termô és teremto magyar
szellem, ami a mi tragikus tôrténelmiink mély éjszakâinak idején
mindig felelosséget vâllalt a magyar lélek, a magyar gondolât és
a magyar cselekvés szabadsâgâért.

Nem akarom, természetesen, a MAGYAR TALALKOZÔ-t tôrté
nelmiinknagy szellemi revolucioinak rangjâra emelni. Nagyon ki-
csinyésnagyonszerény kezdeményezés volt ezazokb.oz képest. De —
kezdeményezés volt ! Uj ût megnjdtâsa volt annyi zsâkucca utân,
aminek messzevivô tâvlatait egyelôre még csak fel sem becsuUiet-
jûk. Persze lehet belôle mindennapi rutin, de lehet belole egészen
uj borizont is. Ha a multboz ragaszkodik — meghal. Ha a jovo-
hôz optai — élni fog. Attôl fûgg, hogy milyen szellemi erôk mi-
lyen irânyba terelik. Mâsszôval: azoktôl fiigg, akik ,,résztvesznek' '
benne. Mert a MAGYAR TALALKOZÔ méreteit és irânyât nem
„elnôkok'' szabjâk meg,banem maguk a „résztvevok' '. Sikere, vagy
bukâsa azon mulik, bogy azok, akik szellemi erejiikkel kitoltik a
kereteit, milyen dimenziokat tâgitauak bozzâ.

Ha azokra gondolok, akik ,,résztvettek" az elsô TALALKOZÔN
és azokra akikmajd ,,résztvesznek" a mâsodikon, amikor mâr en
nek a gyengén is bâtor kezdeményezésnek a bire valoban elér
mindenkibez, az az érzésem, bogy a MAGYAR TALALKOZÔ lesz
az egyetlen tulélô a nagy egyesûleti és személyi marakodâsok csa-
taterén.

Amiket eddig emlitettem, a lélektani elemei voltak a sikernek.
Ezeken kivûl azonban voltak konkrét, gyakorlati elemek is.

A legfontosabb ezek kôzôtt valôsziniileg az volt, bogy nem akar-
tunk egy uj egyesùletet teremteni. Ugy éreztûk, bogy éppen elég
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van mâr belôluk ahhoz, hogy egyre kisebb darabokra tordeljêk
szét a magyar emigrâcio életerejét. Nem akartuk azt sem, bogj''
a.z, aki esatlakozik, ,,tag" legyen: kôtelezettségek és némi jogok
megkôtôttje. Azt akartuk, bogy mindenki szabadnak és teljesen
kôtetlennek érezze magât véleményeiben és céljaiban egyarânt.
Igy azutân egyéniségeket kaptunk és nem szavazô statisztâkat.

A lelietô legvigyâzatosabbau elkeriiltùk még a lâtszatât is an-
nak, bogy bârmilyen meghatârozô akaratot érezzenek a „résztve-
vôk". Tisztân demokratikus volt ez a talâlkozâs, az Ârpâd ideji
tiszta demokraeia értelmében, vagyis a modem demokrâciâk gyen-
geségei nélkûl. De nem volt szûkség sem autoritâsra, sem demo-
krâciâra. A résztvevok nem „leszâmolâsra*' jôttek és nem akar-
tak szôtobbséggel gyôzni a magyarsâg megoldatlan problémâi fo-
lôtt, banem barâti eszmecserére sereglettek ôssze.

Egymâs veiidégei volhmk: mindegyikiink otthon volt és mégis
élvezte a magyar vendégjog elônyeit.

Ôszinten mondom, ritkân lâttam életemben egy ennyire meg-
értô, egymâst megbecsûlo, a mâs-véleményt is figyelemmel meg-
hallgatô magyar gyiilekezetet. Pedig bât éppen elég generâciôs,
vilâgnézeti és egyéni kûlonbség volt a jelenlévôk kozott. De min
denki ugy érezte, bogy tanul a mâsiktôl és bogy kiegésziil a ma-
gyarsâgâban egy mâsik szemlélet âltal. Azoknak, akik nem lebet-
tek itt, ôszinte és mély sajnâlkozâssal ûzenem: ritka élmény volt
ez a TALÂLKOZÔ! Ritka élménye a magyarsâg osztônos
egymâskeresésének. És ez az, ami még a târgyi sikernél is tôbbet
szâmit. A „szétbûzô" magyarezen a TALÂLKOZÔ-n osztônô-
sen egymâsboz menekult. Olyan volt ez az egyesiileti jâtszado-
zâsok szikes terméketlensége utân, mint egy jô, kiadôs mâjusi esô
megeleszto batâsa. Szinte latni lebetett, abogy életre kel minden,
a,bogy uj lombokba fakad az elaltatott akarat, uj gyûmôlcsôket
t'ogan a magyar géniusz fâja.

Ritka élmény volt a „Talâlkozô"!

Valôban nagy élmény ésnagy ôrôm volt eza TALÂLKOZÔ! Vala-
mennyien ugy éreztiik, bogy egy csodâlatos felfedezést tettûnk:
ime, lebet magyar egység alapszabâlyok kényszerzubbonya nél-
kiil is. Sot, bogy — fôleg igy lebet. Amit a szétszervezés sâskâi



gyôkeréig lerâgtak — a magyar egység hirtelen kinôtt a s z e 1-
1 e m humuszâbol.

Mégis, mindez nem tette egyhanguvâ, intellektuâlis fejbôlogatâs-
sâ a TALALKOZÔ-t. Blleiikezôleg ! Sok élénk vita volt és sok olyan
szo bangzott el, amit sokan nem helyeseltek. Sot, akadtak olyan
jelenetek is, amelyeket csak a ,,nagy zaj" parlamentâris kifeje-
zésével lebet jellemezni. Mégsem tâvozott senki sem tiiskével a
lelkében, mert az elbangzottak kiértékelôdtek a tovâbbi vita fo-
lyamân és a kiilônbségek — még ba magmaradtak is, — elvesz-
tették éliiket. Târgyalâs volt ez, nem veszekedés. Eszmeesere, ami
tisztazott, nembogy bsszezavart volna. Fokusz, amelyben ossze-
kerultek a tâvolâllok. Mindent egybevetve: esodâlatos ôrom ûn-
nepe volt ez a TALALKOZÔ a nagy magyar szellemi csalâdnak !

Azon a szinte dogmatikus elven kiviil, bogy nem csinâlunk
egyesùletet — bar azt tobb résztvevô is siirgette — volt még egy
mâsik megvâltozbatatlan âllâspontunk is. Az, bogy nem bozunk
j.batârozatokat", amiket vagy megtart, vagy megszeg, de min-
denképen nyiignek érez az ember. Ezzel eleve kiemeltûk a lebe-
tôségét a tôbbségi kényszernek: a kisebbség interdiktum alâ he-
lyezésének, vagy egyenes kitagadâsânak. Még csak meggyôzni
sem akartùk egymâst, csupân megballgatni a véleményeket és —
ba lebet, — egyeztetni azokat. Mindez a szellemi elitbez egyediil
méltô, magasszinvonalu vitât teremtett.

Ezt a nivôs vitât elsosorban az biztositotta, bogy a MAGYAR
TALALKOZÔ a vita témâiban aimyira âtfogô, komplex kérdéseket
vetett fel,amelyek mindenkit, aki a szellemi elitbez tartozilî, sziik-
ségképpen érdekeltek, sot ellenâllbatatlanul vonzottak is. Ezek a
széles-skâlâju témâk egybefoglaltâk a minden intellektuel szâ-
mâra annyira fontes kettôsséget: az egyetemesen emberit és a
mégis tisztânizzo magyart.

És még valamiben, valami nagyon fontos dimenziôban volt mas
a MAGYAR TALALKOZÔ, miat a szokvânyos egyesûleti ossze-
jbvetelek.

Nem tiiztunk ki elérhetetlen célokat. Nem a jolbangzô ésjol hâ
té ideâbzmus égbe tôrô âbrândjait szovôgettûk, banem igyekez-
tiiak a foldôn maradni és gyakorlati eszkôzôket keresni gyakor-
lati eélokboz. Nem is lebetett ez mâsként olyan magyarok ossze-
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jovetelén, akik nem lelkesedésûk szalmalângjâval, hanem kitartô
munkâjukkal akarnak részeseivé vâlni fajtânk orok haladâsânak.

Azért, a komoly, neliéz témâk koziil is kihallatszott néha a ma
gyar szîv meghato dobogâsa. Ilyen volt, példâiil, az aranyszivû
és aranyszâ,iu ,,esâng6 pap" drâmai ônvallomâsa. Bzekbôl az epi-
zôdokbôl meg tobb bitet kaptiiuk, még tôbb erôt meritettiink vâl-
lait munkânldioz.

A hibâk, amiket mâsodszor mâr nem kôvetiink el.

Most, bogy visszanézûnk a MAGYAR TALALKOZÔ elôkészité-
sére, természetesen észrevesszûk a bibâkat is, amiket elkôvettûnk és
biânyokat is, amiket kitôltetlenul hagytmik. Nem akarjuk azzal
mentegetiii magunkat, bogy uagyon kevesen voltunk nagyon sok
munkâboz; bogy a gyâr, vagy az iroda, aboi a kenyeriinket ke-
ressûk, elnj^elte az idônket, ugybogy nem jutbatott belôle min-
denre. Tudjuk, bogy mi magmik is bibâsak vagjnink abban, bogy
az elso MAGYAR TALALKOZÔ eldkészitése nem volt olyan tel-
jes, mint amit megérdemelt volna.

Szerencsére, ezeket a bibâkat jovâ tették belyettiink azok, akik
Bzemélyesen, vagy „levelezô résztvevô"-ként eljottek bozzânk
és sikerré forditottak ât minden mulasztâst. Mâsszôval: bogy a
TALALKOZÔ annyira sikerùlt, abban micsak a szerény kezdemé-
nyezés erejéig vagyunk részesek. A tôbbit az elôadôknak, a boz-
zâszôloknak, a javaslattevoknek és a tôbbi résztvevôknek kôszon-
hetjiik. Szâmuk, lelkiségiik, magj'̂ ar kbtelességtudatuk és szelle-
mi képességeik voltak a siker igazi elemei. Ok a MAGYAR TA
LALKOZÔ tulajdonképpeni megalapîtoi és ôk lesznek a tovâbb-
folytatoi is.

Most pedig lâssuk az elsô MAGYAR TALALKOZÔ életének mâ-
sodik részét: abogy az szerény kezdeményezésbôl gyôzelmes „va-
lôsâggâ lett..."
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II. RÉSZ

IGY LETT VALÔSÂGGÂ..

AKIK VELONK VOLTAK

Kedves Olvasôink bizonyâra tudjâk, liogy az uj kezdeménye-
zésekben mindig van egy esomo kockâzat. Vagy sikeriilnek, vagy
nem. Kozéput nincs, mert azt az optimistâk sikernek, a pesszi-
ïnistâk bukâsnak kônyvelik el.

Igy bât nem tagadom, hogy meglehetôsen vegyes érzelmekkel
nyitottuk ki a terem ajtajât 1961 november 24.-ikének napjân,
hogy vârjuk azokat, akik jonnek, vagy — nem jônnek.

Eloszor bizony ugy nézett ki, hogy nem jonnek. De csakhamar
râjôttûnk arra, hogy ez csupân az ôsi magyar tradiciô szabâly-
szerii megnyilatkozâsa volt, ami szerint nem illik pontosan a meg-
hirdetett idôre megérkezni. Mire azoramutatok vagy tiz-tizenôt
perccel tulhaladtâk a kezdés idejét, a résztvevoknek addig szôrvâ-
nyos éx'kezése valôsâgos âradattâ bôvûlt. Vidéki és kûlfôldi ven-
dégeink részben a vendéglâto hâziakkal érkeztek, részben ,,down
town"-i szâllodâikbôl vergôdtek el hozzânk, igy mindenképpen
raeg kellett nekik boesâtani a késést. De szîvesen megbocsâtottunk
mi akkor mâr mindenkinek, mert az âradat csak nôtt es egyre
kevesebb lett a szék, azutân egyre kevesebb az âllôhely is.

Amikor a megnyitô kalapâcsûtés — termêszetesen jô félorâs
késéssel — elhangzott, mâr a szomszédos ruhatari terem is zsnfol-
va volt hallgatoklîal, akik lâtni ugyan nem lâthattak semmit, de
hiszen nem is ez volt most a fontos, hanem a szô, ami viszont hoz-
zâjuk is eljutott a hirtelenében felszerelt hangszorô ntjân.

Azt is tudja a kedves Olvasô, hogy mivel a MAGYAR TALAL-
KOZÔT aszellemiélit osszejovetelénekszântuk, azoncsakis meghi-



vas utjân lehetettrésztvenni.Tehât : nem na{jy tômcgek, hanem szcl-
lemi értékeiiiTc ôsszehozâsa volt a cél. Természetesen tisztaban vol-
tunk azzal, hogy a meghivottak nagy része — kùlônbôzo okoknâl
fogva — nem lesz képes személyesen megjelenni. Szâmitottunk
arra, hogy a hatalmas tâvolsâgok, a nagy koltség, ami az utazâs-
sal egyiittjâr, a szabadsâg kérdése, vagy mâr elôre lekotôtt pro-
gramok és a legkùlbnbôzôbb mâsféle akadâlyok sok megbivott
részére lehetetlenné teszik a személyes részvételt. De azt is tud-
tuk, hogy ezek a tâvobnaradô értékeink éppen annyira jogosiiltak
arra, hogy résztvehessenek a MAGYAR TALALKOZÔ munkâja-
ban és éppen annyii-a nélkiilôzhetetlenek is abban, mint a szerencsé-
sebb kôzel-lakok, vagy kevésbbé elfoglaltak. Ezért eleve gondoskod-
tunk egy megoldâsrol, hogy ôk is mindenrol tâjékoztatva legye-
nek, ami csak a TALALKOZÔ-n tortént és elhangzott, sot, hogy an-
nak vitâjâba utolag he is kapesolodhassanak. Ezt a megoldâst „leve-
lezô részvétel"-nëk neveztiik el, aminek lényege az, hogy a tâvol-
levô megkapja a TALALKOZÔ teljes anyagât a ,,KRÔNIKA"
lapjain és annak âttanulmânyozâsa utân bekiildi a maga ,,hozzâ-
sziolâsât" a A MAGYAR TALALKOZÔ Allandô Titkâi-sâganak.

Mivel — a dolog természeténél fogva — a tâvolmaradô ,,leve-
lezô résztvevok" szâmânak sokszorosan meg kell haladnia a je-
lenlevôkét, a MAGYAR TALALKOZÔ tulajdonképpen egy liszo
jéghegyhez hasonlatos, amelynek csak egy kisebb része lâthatô —
ezek a személyes résztvevok — a nagyobbik része azonban lâtha-
tatlan marad.

Ennek ellenére, ez a lâthatô rész feltiinôen nagynak bizonyult
1961 november 24:.-én és a râkôvetkezô napokon. Sot, miutân
a „lâthatatlan" résztvevô-jelôltek tulnyomô része nem is vehe-
tett kellô idôben tudomâst a késziilô eseményrol, a személyesen
megjelentek szâma ezuttal még fej-fej melletti versenyt futhatott
az addig jelentkezett ,,levelezô résztvevok"-ével. (Azôta az utob-
biak szâma kôzelesen megduplâzôdott. )

Igy azutân azok a bizonyos vegyes érzelmek, amikkel az elsô
nap kezdése elôtt kûzdôttûnk, egyértelmii ôrômmé és megelége-
déssé vâltoztak ât.

A rômai katohkus és a protestâns egyhâzak lelkészeinek, egye-
temi professzoroknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, a
sajtônak, egyszôval valôban a magyar szeUemi elitnek tômôtt so-



rait lâtliattuk a terembeii. De uem esak ez a jôi ôsszevâlogatott,
a szellemi élet egész skâlajât reprezeutâlô kozônség jelentette az
€lso MAGYAR TiVLALKOZÔ kirobbanô sikei-ét, hanem foleg az
a csodâlatosan inspirait vita, amit a résztvevôk kialakitottak. Jôl-
lehet, ez a vita gyakran olyan magas, akadémikus nlvôn folyt,
hogy a kôzonség halâlos csendben, székén elôrebajolva, lâthatôan
..emcsztette" a neliéz mondatokat, mégis: sohasem vâlt unalmas-
eâ. Esorok iréja igon sok résztvevôvel beszélt a vita szûneteiben,
hogy fel mérje a TALALKOZÔ hatâsât, de egyetleneggyel sem
talâlkozott, aki ne lett volna ôszintén meglepve és elragadtatva a
szinvonaltol.

Bar, ismctiem, „tômeg" is volt, ez az egyetemi nivon mozgô,
mindvégig bangsulyozottan magyar és emberi vita volt — az iga^
zi siker. Erre gondoltunk, ezt terveztiik, ezért dolgoztunk. Sot,
ennek a szinvonalnak a felével is megelégedhettûnk volna, mert
még az is egyediilâllô élménnyé tette volna a TALALKOZÔT
Ggyes „szellemi" kukoricafosztâsok szinvonalâval ôsszehasonlîtva.

Errôl kûlonben sajât maguk gyôzôdhetnek meg kedves Olva-
sôink, ha beâllitjâk kényelmes karosszékiiket, amiben most a
KRÔNIKÂT olvassâk, az elsô MAGYAR TALÂDKOZÔ zsufolt
széksorai kbzé és igy, ha nem is fizikailag, de mégis személyesen
résztvesznek a hârom-napos vitâban.

A VITA

Feleletek esetleges kérdésekre.

Az Olvaso az alâbb kôvetkezo oldalakon megtalâlja az elsô MA
GYAR TALALKOZÔ egész vitaanyagât, mégpedig az elôadâsokat
teljes egészùkben, a hozzâszélâsokat és az elôre bekiildôtt javas-
latokat lényegûkre rôviditve.

Ezzel kapesolatban egy egész esomô kérdés merùlhet fel. Miért
esak az elôadâsokat hozzuk egész terjedelmûkben és miért rôvi-
ditettùk le a hozzâszélâsokat és a javaslatokat? Miért nem ismer-
tettiik a javaslatokat a vita folyamân és miért nem reflektâltak
azokra, valamint a hozzâszôlâsokra mâr a vita folyamân az elô-
adôk?

Ezekre a kérdésekre — esetleges félreértések elkerûlése végett
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— sziikségesnek tartjuk vâlaszolni, mielôtt a harom-napos vita
anyagânak kôzlését megkezdenénk.

Mindenek elôttlekell szôgezniink, hogya KRÔNIKA kiadâsa
igen nagy anyagi befektetést igényelt, aminek egyelore mép: rész-
beni visszatériUésére sem igen szâmithat az âldozatkész kiado.
Ennek megfelelôen, természetesen, nem âllt korlatlan tér rendel-
kezésiinkre és igy azt a maximâlis terjedelmet, amire végiilis sza-
mitbattunlr, nagyon mérlegelve kellett beosztannnk. Mâsszoval,
valamit ki kellett hagjniunk, vagy meg kellett rôviditeniink, Iiogy
a batalmasra nôtt anyag elférjen a megszabott kerctek kdzôtt.
Az volt a kérdés. hogy mit? Az elôadâsok megroviditésérdl nem
lebetett szô, mert biszen ezek képezik az egész vita alap-anyagat,
vagyis ezek megesonkitâsâval a hozzâszolâsok a levegdben lebeg-
nének. Ezek a mintegy egy-egy orâs eloadâsok viszont igen nagy
részt foglaltak le az adott terjedelembôl.

Éppen igy: nem lebetett kihagyni a talâlkozo szûletésének, elo-
készitésének és megvalosnlâsânak eseményeit sem, mert ezek ép
pen annyira a dolmmentâcios anyaghoz tartoznak, mint maga
a vita.

A mâsodikTALALKOZÔ elôkészîtésének munkâjaszinténfeltét-
lenûl belekivânkozott a KRÔNIKA-ba (III. Rész), részben mint do-
kumentâcios anyag, részben pedig mint a mâsodik MAGYAR
TALALKOZÔ elôkészitésének egyik igen fontes, alapvetô kozle-
ménye.

Ezek iitân nem volt mas vâlasztâs, mint a hozzâszôlâsokat és az
elôre bekûldôtt javaslatokat megrôviditeni. Sietek azonban hang-
sulyozni, hogy ezzel semmiféle méltânytalansâg sem érte a hoz-
zâszôlôkat és a java,slattevôket. Elôszôr is: ez a rovidités semmi-
képpen sem Jelentett utôlagos cenzurât, mert esupân a szavak
mennyiségét és nem azok lényegét érintette. Ez a beavatkozâs a
hozzâszôlâsoknâl még korlatlan terjedelmù KRÔNIKA esetén is
szûkséges lett volna, mert biszen ezek szabad elôadâsok voltak,
amelyeket a bozzâszolô az elôadâs megballgatâsa utân, hevenyé-
szett feljegyzései alapjân, vagy tisztân fejbol rogtonzôtt. Szorol-
szora leirva még a legrutinosabb szonok szabad elôadâsa is pon-
gyolân bat, mert abba obatatlanul belecsusznak nem kivânatos
ismétlések, kitérések és egyéb a târgyboz nem tartozo részek. En
nek tisztân „szerkesztôségi" korrigâlâsa tebât nem jelentj sem a
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lényef? mepmâsitâsât, sem a hozzâszôlâs megesoukitâsât. Bizonyo-
Kak vagyunk abban, hogy ezt maguk a hozzâszôlôk is természe-
tesnek tartjâk és orômmel veszik tudomâsul.

Az elôre bekûldbtt jaA'aslatoknâl sem volt mas a lielyzet. Ere-
detileg ugy tervcztùk, bogj^ ezeket a javaslatokat a vita folyamân
ismertetjiik. Erre azonban — Amloban oszinte sajnâlatunkra —
azort nem keriilhetett sor, mert a ,,személyes rétsztvevôk" szâma
olyan nagy volt os annyian éltek kbziilûk a hozzâszôlâs jogâval,
hogy Icgalâbb még egy napra lett volna szûkség ahhoz, hogy a
javaslatokat felolvassuk, hogy azokra az elôadôjuk reflektâljon
ôs utâna még meg is vitassuk azokat. Hogy pedig ezeket sem tel-
jos szbvegukbcu kôzbljûk a KRÔNIKÂBAN, annak egyrészt az az
oka, hogy tûlnyomô résziik nem javaslatként, hanem levél formâjâ-
ban irôdott és igy aléiiyegetki kcllett elôbb emelniink alevél egyéb-
irânyu kbzlésci kôziil, mâsrészt, mert a javaslatok nagy része
nem az elôadâsok témâihoz szôl hozzâ és igy — bârmennyire ér-
tékcs is — szorosan véve nem tartozik a vitaanyaghoz. Ez utôbbi
természetesen nem a javaslattevôk hibâja, mert — a mâr emli-
tett elôkészitési hiânyok kôvetkeztében — a „levelezô résztvevôk-
nek" nem âllt kellô idoben rendelkezésiikre az elôadandô témâk-
nak legalâbbis részletes vâzlata és igy nem is tudhattak a târgy-
hoz szôlni. Ezt a hibât a II. TALÂLKOZÔRA mâr kikuszôbôljùk,
amint azt a III. Részben olvashatjâk kedves Olvasôink.

Az elôadôk azért nem vâlaszoUiattak azonnal a hozzâszôlâsokra,
mert akkor egy csomô késôbbi felszôlalâs — idôhiâny miatt —
elmaradt volna. Mâr pedig ugy gondoltuk, hogy aki vette a fâ-
radtsâgot és vâllalta a kôltségeket, hogy esetleg messze fôldrôl is
^Ijbjjbn a TALÂLKOZÔRA, legalâbb annyi elônyt elvârhatott,
hogy kifejthesse avéleményét. Igyazutân az elôadôk — amennyi-
bcn azt szùkségesnek tartottâk — itt, a KRÔNIKA-ban tették
meg utôlagos ,,Megjegyzés"-eiket mind a hozzâszôlâsokra, mind
pedig a târgykôriikhôz tartozô javaslatokra.

Mindezért csak kisebb részben vâUaljuk az ôdiumot, mert azt a
leggyakorlottabb rendezô sem lâthatta elôre, hogy olyan nagyszâ-
mu résztvevôje lesz a talâlkozônak és hogy olyan sokan kivân-
nak részt venni a vitâban. De ha elôre lâttuk volna is a mérté-
ken felûli érdeklôdést, a hârom napot akkor sem tudtuk volna
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txégyve meghosszabbitani, mert a résztvevôknek mai* vissza kel-
lett térniùk munkabelyûkre.

Miyel a IL TALALKOZÔ négy-napos lesz —elore beosztott vitâ-
val es egyéb szûkségesnek mutatkozé idôkorlâtozâsokkal, — re-
tneljùk, bogy azon mâr simân bonyolodik le minden.

És ba a lŒÔNIKA is hosszabb lebet egy par iwel — ami tisz-
tân attol fiigg, bogy ebbôl a KEÔNIKA-bôl mennyi fogy el !
akkor rovidîtésekre sem kerùl majd sor.

Most pedig, kedves Olvasoink — ime a vita !
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A "MAGYAR TALÂLKOZÔ" ELSÔ NAPJA

1961 november 24.





À TALÂLKOZÔ MEGNYITÂSÂ

Dr. Nâdas Jânos,

a Magyar Tarsasag elnôke, aa ideiglenes rendezô bizottsâg ne-
vében megnyitja a MAGYAR TALALKOZÔT.

Szeretettel kôszbntôm a megjelenteket. Mielôtt megbeszélésein-
ket megkezdenénk, mondjuk el a magyarok imâdsâgât:

Hiszek egy Istenben
Hiszek egy Hazâban
Hiszek egy Isteni Ôrok Igazsâgban
Hiszek Magyarorszâg Feltâmadâsâban

Amen

A Magyar Târsasâg és a MAGYAR TALALKOZÔ ideiglenes
rendezo bizottsâga nevében szeretettel kôszontôm ezt a diszes ven-
dégsereget.

Magyar testvéreim! !A Magyar Târsasâg clevelandi mûkodésé-
nek kilencedik évfordulôja alkalmâbol sokat beszélgettûnk; a Târ
sasâg vezetoivel, bogy mit is lehetne csinâlni, valami olyant, ami
tobb, mint egy bankett, amely utân jollakottan hazamegyiink és
vârjuk a tizedik évfordulôt. Jôttek is a gondolatok és ezek a gon-
dolatok végiil is abban az elliatârozâsban alakultak ki, bogy ren-
dezziink egy MAGYAR TALALKOZÔT Cleveland vârosâban és
békésen, jôakarattal târgyaljuk mega mi legfontosabb magyar sors-
kérdéseinket. S azutân tovâbb fejlôdôtt eza gondolât : hivjunk meg
minden magyar kôzôsségbôl egy-egy barâtot, bogy ne esak a cle
velandi magyarok, banem a tâvolabbi kôrnyékek magyarjai is
bekapesolodbassanak a MAGYAR TALALKOZÔ-ba. De mivel a
tâvolsâgok ôriâsiak, szâmolnunk kellett a kôltségek kérdésével is és
igy egy ujabb gondolattal bôvûlt az eddigi tanâcskozâsnnk, t. i.,
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hogy miiidazokaak, akik akâr anyagi, akâr egyéb korûlmények ko*
vetkeztében nem tudnak eljonni erre a Talâlkozora, de szeretnéiiek
bekapcsolodni a magyar sorskérdések megtârgyalâsâba, tegyuk
ezt lebetôvé oly môdon, bogy mint ,,levelez6 résztvevôk" jôjje-
nek el kozénk. Itt mi letârgyaljuk ezeket a kérdéseket s amit
târgyaltunk, annak az anyagât megkûldjûk nekik, liogy szolja-
nak bozzâ és ily môdon vegyenek részt a vitâban. Célunk elsô-,
mâsod- és harmadsorban az volt, bogy a magyar szellemi elitet
ôsszegyiijtsiik egy olyan barâti talâlkozora, amelyen nlncs erd-
szakoskodâs, nincs egyesùletesdi szavazâs, hanem a vélemények a
kôlesônôs, jôakaratu vita révén alakuluak ki, amelyekhez azutân
mindnyâjan alkalmazkodni tudunk.

Meg kell még emlitenem azt is, magyar testvéreim, bogy oda-
hazai politikai gondolkozâs szerint esupân a jobboldaltôl a szélsô-
jobboldalig bivtuk meg a résztvevôket.

Hozzâ kell tennem azonban, bogy ezt a meglebetôsen rovid
skâlât nem tartjuk sem elegendônek, sem Jielyesnek. A MAGYAR
TALÂLKOZÔ csakis ugy lebet a magyarok talâlkczôja, ba azon
minden tisztességes magyar, aki szellemi képességeinél fogva ide
tartozik, résztvehet. Minden magyart szîvesen lâtunk és bi-
vunk tehât, aki megôrizte szellemi fiiggetlenségét és aki az egye-
temes magyarsâg ôrôk eszményeibez és kôzôs érdekeibez bu ma-
radt. A MAGYAR TALÂLKOZÔ egy szabad vita-fôrnm kell bogy
legyen, vagyis egy olyan talâlkozâsi lebetoség, aboi a magyarok
minden politikai bovatartozâsuktôl fûggetlenul ôsszejobetnek ;
nemesak barâtok, nemcsak az azonos nézeten levôk, banem a po
litikai ellenfelek is, mert egyedûl a magyar baza iigyérôl van
szo és ezt az ûgyet esupân a teLes-skâlâju magyar szellemi élit
bekapesolôdâsâval szolgâlbatjuk.

(...minden levél helyesli a TALÂLKOZÔ gondolatât. . .)

A MAGYAR TALÂLKOZÔ gondolata tulajdonképen nem kizâ-
rôlag a mi gondolatunk volt, banem az egész magyar emigrâciô
gondolata. Amikor az elsô megbivôkat kikûldtûk, olyan batalmas
pôstât kaptunk, ami elôzetesen majdnem elképzelbetetlennek tûnt
szâmunkra. Ennek a pôstânak minden egyes levele belyesli ,sôt lel-
kesen belyesli a talâlkozâs, a kotetlen talâlkozâs gondolatât. Eb-
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bol lâttuk, hogy a MAGYAR TALÂLKOZÔ gondolata bent él az
emigrâcio leikében és hogy a mi kezdeméuyezésùnk ezt a lappango
vâgyat tette esupân realitâssâ.

Magyar testvéreim, mint a MAGYAR TALALKOZÔ-rôl kiadaii-
do KRÔNIKA-bau lâtni fogjuk, itt vaiinak kôztûnk az Egyesûlt
Aliamoknak, Kanadâuak, Délamerikânak, Europânak, sot a
Cseudes Ôceân vilâgânak magyarjai is és egészen bizonyos, kogy
ha a MAGYAR TALALKOZÔ-uak a liire tovâbbterjed a vilâg-
ban, egyre tobbeu fognak jeleutkezni a fôld miuden részérôl.

Ami a MAGYy\J\. TALALKOZÔ 3 uapos vitaanyagât illeti, ugy
liatâroztunk, hogy hârom l'ôcsoportra osztjuk a témâkat. Csinâ-
lunk egy politikai részt, egy kiiîturâlis részt és egy kôzgazdasâgi
l'észt. Engedjék meg, magyar testvéreim, hogy orômmel kôszônt-
sem az én kedves két harâtomat, a Magyar Târsasâg két osztâly-
elnokét, Dr. Somogyi Ferencet és Dr. Béldy Bêlât, akik segit-
ségre voltak abbaii, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ témakôreit
megfelelben feldolgozhassuk.

Hâlâsan kôszônôm a megjelenést és tiszta szivembôl kivânom,
hogy ez a hârom napos talâlkozô ugy sikerûljôn, hogy mindenki
azzal az érzéssel tâvozhasson, hogy érdemes volt eljônni és a sok-
Bok régebbi szôcséplés helyett végre egy komoly barâti vitâban
talâlkozni. Kbszôntbm a magyar sajto megjelent képviselôit és a
sajtônak azt a részét is, amely ugyan nem kûldte el képviselôit,
toert egyrészt Amerikâban a magyarok kôzott mindig gyanuval
szokâs fogadni egy ûô kezdeméuyezést, mâsrészt, mert az ôriâsi
tâvolsâgok miatt iiehéz fizikailag talâlkozni, de azt remélem, hogy
ennek a magyar sajtônak a leikében is visszhangra talâl a mi
TALALKOZÔ-nk és ennek megfelelôen legkôzelebb mâr a most
tâvolmaradt sajtôképviselôket is udvôzôlhetjiik.

Magyar testvéreim, javaslom, hogy ennek az ùlésnek levezetésé-
re kérjiik fel elnôkûl a Magyar Târsasâg legôregebb tagjât, ala-
pito tagjât, a magyar mozgalmak kârpâtaljai vezérét, Hokky Kâ-
roly volt szenâtort. Tovâbbâ kérjiinlt fel hârom târselnôkot is a
holnapi és holnaputâni tanâcskozâsokra, mert reggeltôl estig el-
ûôkôlni meglehetôsen erôs fizikai igénybevételt jelentene Hokky
Kâroly bâtyânk részére. Javaslom Dr. Németh Kâlmân fôtiszte-
lendô urat, aki a esângôk âttelejjitésével beleirta nevét a magyar
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tôrténelembe, Dr. Nagy Sândor professzor urat, aki New York-
bol, tovâbbâ Markovits Pâl nagytiszteletû urat, aki Pittsburghbol
Jôtt el ide bozzânk. Kérjiink fel titkârokat is, hogy a jegyzô-
kônyveket vezessék és mint ilyennek ajânlom Burgyân Aladâr
urat, a Magyar Târsasâg fôtitkârât, sakk-vezérùnket, alapitô ta-
gunkat, tovâbbâ Dr. Kovâcs Lajos szabadsâgbarcos barâtunkat.
Azt javasolnâm, bogy ezuttal talân Dr. Kovâcs Lajos vegye ât a
jegyzôi tisztséget és jegyezze fel, ha valaki hozzâszolâsra jelent-
kezik.

Most pedig felkérem Hokky Kâroly urat, bogy foglalja el az
elnoki széket.

Hokky Kâroly elnôk megnyitô szaval

Kedves honfitârsaim, én gratulâlni szeretnék Nâdas Jânosnak,
bar nem szokâsom az ilyesmi. Mégis most indittatva érzem ma-
gamat erre azért, mert egy ilyen gyônyôrû târsasâgot még soha
nem lâttam egyiitt itt Amerikâban. Ezért szivbôl ôrùlôk és sziv-
bôl ûdvbzlôk mindenkit. Most pedig felkérem Fôt. Derecskei Jâ-
nost, hogy imâval nyissa meg a Magyar Talâlkozot.

Fôt. Derecskei Jânos imâja.

Mindenhato Isten, irgalmassâg és szeretet Istene, tekints ârva
magyar népedre. Otthon a magyarsâg idegen uralom alatt, isten-
telenek uralma alatt nyôg, mi pedig kûlfôldon bujdosunk, re-
mény és kétségek kozôtt. Kérûnlî téged, mindenhato Isten, adj
erot, adj kegyelmet, hogy reményûnket el ne veszitsûk, hanem
kitartsunk hitiinkben és bizalmunkban. Magyarok Nagyasszonya,
valamennyi magyar szentek, magyar hôsok, kériink, segitsetek és
jârjatok kôzhe az Ûr zsâmolyânâl, hogy hitiinket és magyarsâ-
gunkat megôrizhessûk és megerôsithessûk. Amen.

ELnôklô HOKKY KABOLY : Felkérem Dr. Nâdas Jânos urat,
a Magyar Târsasâg elnôkét, elôadâsânak megtartâsâra.
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DR. NÀDAS JANOS ELÔADÂSA

EGYSÉGES MAGYAR KuLPOLlTIKAI SZEMLÉLET
KIALAKITASA

Kl KÉPVISELJE A MAGYARSAGOT AZ EMIGRACIÔBAN?

Elnok ur ! Holgyeim és uraim, magyar testvéreim!
Miiit elôadâsom cime is mutatja, abban két témakôrt kivânok

felôlelni. Elôadâsom elsô részébeu a nagyvilâgban szétszorôdott
ûiagyarsâg „kûlpolitikâjâ"-nak egységes felépîtésérôl, a mâsodik
részében pedig fôieg a USA magyarsâgânak ,,belpolitikâjâ"-rôl
kivânok beszélni.

Nem kivânok hatârozott javaslatokat tenni, csupân a felvetett
kérdéseket bevezetni, hogy azutân minél szélesebb kôrben indul-
hasson meg a vita e témâk felett. Bizonyâra hosszu ideig fog tar-
tani, amig egy egységes âllâspont kialakul, de ezt szorgalmazan-
dô, szùkség van égetô nemzeti problémâink komoly, jôzan és szak-
szerù megvitatâsâra. hogy azutân a vitâk és hozzâszôlâsok kôze-
lebb vigyenek bennûnket magyarsâg-problémâink egységesebb
szemléletéhez és azok megoldâsâlioz.

( . . .oregamerikâsok, ûjamerikâsok, szabadsâgharcosok•. A

Mint tudjuk, magyarsâgunk hârom nagy esoportban hagyta el
hazânkat és érkezett ide az ÛJ Vilâgba. Az elsô esoport az u. n.
„ôregamerikâsoh" voltak, akiket tulajdonképen gazdasâgi mene-
kùlteknek is nevezlietùnk. Ezt a csoportot fôként lelketlen kùl-
fôldi iigynôkôk a mnlt szâzadvégi sûlyos gazdasâgi helyzetben,
ami az agrâr Magyarorszâgot is erôsen sujtotta, a gyors meggaz-
dagodâs igéretével csaltâk ki az orszâgbol.

A mâsodik nagy esoport, az u. n. „ûjanienkâsok", akîk a mâso
dik vilâghâborû utân, sok szâzezren, mint politikai menekiiltek
'i^Sytâk el hazânkat és fôként Németorszâgban és Ausztriâban
vârtâk a kommunista orosz hullâm visszavonulâsât, hogy azutân
visszatérjenek és megbolygatott életûket és munkâssâgukat to-
vâbb folytassâk a hazai fôldôn. A viszonyok azonban nem ugy
alakultak, ahogyan vârtnk. A menekiiltek egy része — vâllalva
minden kockâzatot — hazatért, sokat pedig ugy kényszeritettek a
hazatérésre, a mâsik része — hazânk szellemi târsadalmânak
igen értékes része — pedig emigrâciôba vonult szerte, az egész
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Vilâgon. A USA-be feivândorolt magyarok (DP-k) nagyobbârà
életûk derekân illeszkedtek bele az itt élô magyar târsadaloinba.

Érdekes megâllapitani, bogy amig a bâbord elôtti kulonbozô
idôkozôkben a USA-be érkezett kivândorolt magyarsâg az emi-
grâciôs bullâmok egymâsutânjâban rôvidesen egybeolvadt, addig
az „ûjamerikâs" megkûlônboztetés nemesak nevében, de csopor-
tos elkiilonulésében is megmaradt, ami a gazdasâgi és politikai
kivândoroltak kôzott fennâllô gondolkodâsbeli és felfogâsbeli kii-
lônbôzôségekben leli magyarâzatât.

A barmadik nagy bevândorlâsi hullâm 1956 utân jbtt, amikor
a brutalisan levert szabadsâgharc menekiiltjei arasztottâk el a vi-
lâgot és mint ,,szal}adsâgharcosok" a magyar emigrâciô barmadik
nagy csoportjât alkotjâk.

Ez az idosorrendi megkùlonbôztetés adja emigrâcionk legéle-
sebb csoportositâsât. Egyesek szerint ugy is kategorizâlbatuâiik
emigrâlt magyarsagunkat, bogy magyar véreink baza kivânnak-e
menni a viszonyok jobbrafordulâsâval, vagy pedig, bogy végleg
a befogadô orszâg basznos polgârai kivâmiak-e maradni. Ez az
utôbbi réteg is jô magyarnak tartja magât, de mâr gazdasâgilag
beleilleszkedett a befogadô orszâgâba, gyermekei itt nottek fel,
mâr van vagyona, adakozik is magyar célokra és bele tartozonak
tartja magât népi esoportJâba, de lényegileg mâr âtalakult.

Ôregamerikâs testvéreink minden tekintetben kiâlljâk a birâla-
tot. Magyarsâgukat megôrizték és a szociâlis viszonyok kezdeti,
rendezetlen idôszakâban igen nebéz kétkezi munkâval, fâradtsâ-
gosan szerzett kis pénzukbôl egybâzakat, magyar biztositôkat,
egyesiileteket alapitottak s tartanak fenn a mai napig.

Az ,,ûjamerikâsok" ottbonrôl valô elmenekiilésiik elsô mintegy
ôt esztendejében keserves kûzdelmet folytattak a létért Ausztriâ-
ban és Németorszâgban. Tiz évi kivândorlâsuk ôta a USA-ba, jôl-
rosszul elbelyezkedtek és mondbatjuk, bogy nagy âltalânossâgban
reâléptek, ba nem is a vagyonosodâs dtjâra, de konszolidâlt, ké-
nyelmes életkereteket tudtak maguknak biztositani. Ennek elle-
nére ez a szellemi élit, amelyet ottbonrôl bozott tudâsa, tapaszta-
lata, a nemzeti élet alakulâsânak kôzvetlen szemlélete és ismerete
nemesak feljogosit, de egyenesen kotelez is arra, bogy teljes szel
lemi és anyagi erôit a rabsâgban szenvedô orszâg szolgâlatâba



âllîtsa, tômegében az aléltsâg, az eleruyedtség âllapotât mutatja.
Igaz, ennek az emigrâcios csoportnak nagy tôbbsége az idôsebb
generâeiot képviseli, de ez még nem ok a magyar ûgyektol valô
visszavonulâsra. Lélekben mind jo magyarok, de az amerikai élet
sajâtossâga valahogj'- elvonja ôket a magyarsâg pozitiv kiélésé-
tôl és gyakorlâsâtôl. ,,Ûjamerikâs" magyarsâgunk tômegei meg-
elégesznek azzal a lelkiismeretûket elaltatô tudattal, hogy vannak,
akik helyettûk dolgoznak és harcolnak és a mindennapi szôrako-
zâsukhoz visszavonulva (televizio, vacsorâk, stb.), kitartô, cél-
tudatos munka és anyagi âldozatvâllalâs elol elzârkôznak.

(•• jjegység" — egyéni vezérségek alatt. .

Azok viszont, akik ilyen nehéz koriilmények kozott is vâllaljâk
nemzeti kotelességiiket és dolgoznak, képtelenek egységes munka-
fi'outot teremteni. Csoportok alakulnak, vezérekkel, alvezérekkel
és nyiltan vagy titokban képesek mâsok vélelmezett ,,érvényesu-
lése" ellen harcolni, még akkor is, ha ideolôgiailag egy slkon is
âllanak. Bar hangoztatjâk az egységet, de ezt nem a valôdi egy-
ség megteremtésével, tehât a munkaterûletek felosztâsâval és
koordinâlâsâval gondoljâk elérni, hanem egyéni vezérségiik alatt.
Igy a még cselekvô kis magyar front is egyre szétesôbb âllapotot
miitat.

Igy otthon maradt magyar testvéreink csak azt lâthatjâk, hogy
az orosz megszâllâs 16 éve utân, 15—16 évi emigrâciô utân, a va-
16 helyzet de facto nem vâltozott. Joszândéku tôrekvésekkel tele
vagynnk, de valôjâban alig megyiink elôre itt az emigrâeiôban.

Mi a legsiirgôsebb feladatunk? Fel kell râznunk emigrâlt ma
gyar véreinket tespedésiikbôl, meg kell teremtenunk a kùlfoldon
élô magyarsâg cselekvési egységfrontjât, de ezt megelôzôen ki kell
alakitsunk — legalâbb is a fôbb kérdésekben — egy egységes âl-
lâspontot.

Hogy mennyire nem egységesek âllâsfoglalâsaink, hogy meny-
nyire ellentétesek kôveteléseink, erre néhâny példât hozok fel.

Amikor még az u. n. ,,Rabnemzetek" kôzgyûlése in floribus volt
és a vasfiiggony mogé szoritott nemzetek képviseloi egyûttes ùlé-
seken kovetelték az egész nyugati vilâgtôl és az Egyeshlt Nemze-
tektôl, hogy huzzâk fel a vasfiiggônyt és tegyék szabaddâ a rab-

— 37 —



szolgasâgba taszitott nemzeteket, a USA bizoïij^os, nemzeti ala-
pon âllo magyar szervezetei éles tâmadâst intéztek egyo.s magyar
vezetô férfiak ellen. A vâd ezek ellen a magyar vezetôk ellen az
volt, bogy a ,,Rabnemzetek" kôzgj-ùlésén megjelentek és hogy
a megszâllott terùleteket birtoklo utodâllamok hasonloan emigralt
képviselôivel, volt âllamférfiaival barâtkoztak, holott ezek —
amig ottbon batalmon voltak— egjmldaluan jogfoszto rendelke-
zéseket boztak a magyarsâg ellen és minden eszkozzel elnyomtâk
âllamaik magyar „kisebbségeit" és mind anyagilag, mind erkôl-
esileg irtottâk vagy kiùlddzték ôsi hazâjâbol a magyarsagot.
Ugyanakkor pedig ugyanazt a jobboldali politikai felfogâst kép-
viselô egyik délamerikai magyar hetilap azt hangoztatta, hogy a
magyarsâgnak esak egy kôtelessége van: bârmi âron is, de min
den egyes nappai megrdvidîteni ottlioni véreink rabsagât és eb-
bôl a célbol még az ôrdôggel is ossze kell szôvetkeznunk.

(... 56-ban semmi kozos terv sem volt készen. . . )

Amikor az 1956. évi szabadsâgharc kitôrt és par napig az a le-
hetôség tartotta izgalomban emigralt magyarsâgunkat, hogy na-
pokon belûl hazatérhetiink felszabadult hazânkba, semmi kozos
terv nem volt készen az emigrâcioban, ami Magyarorszâg jovô
kùlpolitikai âllamvezetésére vonatkozott volna. A magyar emigrâ-
cio éveken keresztùl nem jutott el odâig, hogy e sulyos kérdés
alapvetô részleteit, akâr nyilvânos vita utjân, akâr személyes târ-
gyalâsokon keresztiil, de bârmi mas alkalmas modon is megvitas-
sa és egy egységes âllâspontot kialakitson.

1960 év ôszén Kanadâban, Quebeck-ben az UNESCO konferen-
ciât tartott Keleteurôpa jôvôjérôl. Bgyetlen egy orszâgnak, îgy
Magyarorszâgnak sem lehet kôzombôs egy ilyen konferencia, mert
évtizedek fejlôdési menete, egész jovôje fiigghet a megbeszélése-
ket kovetô hatârozatok végrehajtâsâtol. De alkalmas lehet egy
ilyen konferencia arra is, hogy az azon résztvevôk esetleg jôhi-
szemiien, de téves eszméket és javaslatokat terjesszenek illetékes
kôrôk elé.

Ebbôl az alkalombol kbrkérdést intéztem néhâny volt âllamfér-
fiuhoz, politikusunkhoz s a vâlaszokbol megdôbbenve kellett meg-
allapitanom, hogy Magj^arorszâg jovô fejlôdési lehetôségének kér-
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déseiben nines egységes magj'ar âllâspont, de nincs egy olyan fo
rum sem, amely e kérdés tanulmânyozâsâra hivatott lenne és
amely az egész emigrâeios magyarsâg erkôlcsi tâmogatâsât él-
vezné.

Azt âllîtjuk magunkrôl, hogy mi, emigrâciôban élô magyarok
vagyunk hivatottak képviselni megszâllott bazânkat — annak
cselekvési képessége hiânyâban — mégis ; nincs véleményiink még
olyan kérdésekben sem, amelyek égetôen fontosak a magyar 30-
vô szempontjâbol.

Itt kezdôdik a magyar kulpolitika egységesitésének szûksége,
tnert ha egymâssal szembenâllo vagy akâr esak pârhuzamos sikon
haladô javaslatokat terjesztùnk befogadô âllamaink kormânyai
elé, az Egyesiilt Nemzetek delegâtusaiboz, stb., hogyan remél-
hetiink és vârhatunk eredményt ? !

Nincs egy tudomânyos intézetiink sem, amely hivatâssze-
r û e n foglalkoznia azzal a kérdéssel, hogy hogyan és miként kap-
csolodunk be majd a most kialakulo nagy europai kozôsségekbe,
amelyek kialakitâsâban egyszeriien nincs képviseletûnk és nincs
terviink.

Ez a néhâny — talân nem kellôképen kifejtett — motivum volt
az, ami mind a Magyar Târsasâgot, mind engem évek ota oszto-
nôz arra, hogy a magyar emigrâaiô ,iMilpolitikâja" terén — ma-
gasahh érdekbôl — egykéges âllâsfoglalâst teremtsiink. Vilâgos,
hogy a magyar kérdések rendezésének egymâssal ellentétes, kel-
lôen ossze nem hangolt kovetelése sûlyos osszeûtkbzéseket okoz-
hat befelé és hatâstalannâ teszi kovetelésunket kifelé. Ezért tehât
egy âtfogô, az egész vilâgot âtblelô kûlugyi kzervezetet kell felâl-
lîtani — mint keretet, — ahol az életbevâgô magyar kérdéseket
nem a politikai élet nyilt szinpadân, a kôzônség tapsai és ûnnep-
lése kôzôtt, tehât fôleg a tapsokért magyarâzzâk, hanem az arra
hivatottak, felkészûltek jôzan, tudomânyos és higgadt megfonto-
lâssal megvitatnak, kiértékelnek és meghatâroznak.

A magyar jelen és jovô kérdései nem lehetnek alku târgyai,
nem fiigghetnek jôhiszemii, de politikailag nem képzett, a jôvô
lehetôségeit kellôen felmérni nem tudo magyar ,,vezérek" felfo-
gâsaitol, nem fiigghetnek juttatâsoktôl, âllâsoktôl, érvényesiilési
torekvésektôl. Ezeket a kérdéseket a magyar emigrâcio legképzet-
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tebb politikusaink, diplomatâinak kell kidolgozni és akkor ez az
âllâspont valôban irânyado lehet minden orszâg és varos emigrâ-
ciôja részére, amit politikai népszerûség liajhâszâsa eéljâbôl sen-
ki sem licitâlbat tûl.

( . . .melyik Magyarorszâg feiszabadîtâsât akarjuk

A legfontosabb ilyen kiilpolitikai kérdés, amclyet kozôs meg-
nyugvâssal egységes nevezôre kell hozni, az a kérdés. liogy milyen
âllâspontra helyezkediinlc Magyarorszâg félszahaditâsânak kérdé-
sevél kapcsolathan? A kiilonbôzc) felfogâsok hérom esoportba
oszthatôk.

Az elsô csoportba tartozék azt mondjâk: kôveteljûk a trianom
Csonka-Magyarorszâg felszakaditâsât és semmi niâst. Ez az allas-
pont egyszerû és vilâgos: a trianoni Magyarorszâg felszabaditâ-
sâért kûzdeni minden âron és minden eszkôzzel, s azutân majd a
felszabaditott Magyarorszâg nyilvânitja ki tovâbbi akaratât. Ez-
zel a kôveteléssel nem szerziink ellenségeket magunknak, fôleg
akkor nem, ha az egész Vasfûggôny môgôtti népek szabadsâgâért
is siloraszâlnnk, vagy azok képviselôinek hasonlo kuzdelinét tâ'
mogatjuk. Bbbe a munkâba minden magyar beâllithatô, még azok
is, akik ittélésûk, munkâjuk sorân munkahelyiikôn cseh, szlovak,
roman, szerb, horvât emigrânsokkal érintkeznek vagy ezekbdl ke-
riilnek ki munkavezetôik. Beâllîthatok azok a tudosok, tanârok
is, akik egyes nemzetiségek âltal fenntartott, még helyesebben
mondva: befolyâsuk alatt tartott egyetemeken, collegekben van-
nak alkalmazva, s akiket igy nem fenyegetne az a veszély, liogy
ha példâul Petôfi magyarsâgât hirdetik a szlovak gimnâzinmban.
akkor valami ûriigy cimén elheljmzik oket, mint ez megtôrtént
egyik paptanâr esetében; avagy év végén egyszeriien nem ho.sz-
ezabbitjâk meg alkalmazâsukat. Meg kell emiitsiik, hogy a Pree
Enrope és magyar alkalmazott.iai, a Nemzeti Bizottmâny, majd
Magyar Bizottsâg fizetett tagjai, a kôzvetve vagy kôzvetlenùl
Pree Europe sajtôalapjân lévô magyar lapok sem kivânjâk bizo-
nyâra elvesziteni jelentos osszegii tâmogatâsukat messzebb nézd
magyar kiilpolitikai torekvések szolgâlatâért.

Ezzel az âllâsponttal szemben szôges ellentétben van az az âl
lâspont, hogy a rabsâgban szenvedô, elhatârozâsâban megnémî-
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tott orszâg helyett mi adjmik helyet annak a kôvetelésnek, kogy
âllUsâk vissza az ezeresztendôs Magyarorszâg hatârait, amely ki-
vânsâguiilvat az érvek egész arzeuâljâval tudjuk alâtâmasztani.
Fôldrajzilag, gazdasâgilag, politikailag a nagyhatalmaknak is az
az érdeke, liogy a német és szlâv tenger kôzôtt, egyénsulyozô sze-
repével, ott âlljon természetadta hatâraival, egy gazdasâgilag erôs
Magyaroi'szâg. Ezen a teriileten egyedûl a magyar nemzet volt
az, amely tartôs âllamot tudott léteslteni s nem egyszer sajât tes-
tével, vérével tartôztatta fel kelet âradatât a nyugat ellen. Van-
nak szép szâmmal olyauok is, akik egyenesen azt az âllâspontot
képviselik, hogy mi szabadfôldôn élô magyarok mondjuk fel a
trianoni és pârisi békeszerzôdéseket a hâgai nemzetkozi bîrôsâg
elôtt s ezzel késztessiik a békeszerzodést alâirô nyiigati hatalma-
kat, hogy a magyar kérdést ebbôl a szempontbôl kezeljék.

A harmadik elgondolâs, igen széles variâcioval, a fenti két meg-
oldâs kôzôtt foglal helyet. Fôszempontja, hogy a vârhatô nagy
érdekôs.szeûtkôzések miatt, a politikailag értékes kulespoziciôkat
kézbentarto s veluiilc szemben egységes, cseh, szlovâk, roman,
^erb emigrâcio miatt elégedjiink meg a magyarlakta tdibségû
teriilc.tek visszakôvetelésével. Ez a legrugalmasabb elgondolâs.
Emellett lehet egy ônâllô Szlovâkia, egy ônâllo Erdély, természe-
tesen Horvâtorszâg, amelyek késôbb, mâr csak az egymâsrantalt-
sâg miatt is, valamilyen TINIÔ-ban fognak ôssze, akâr Europa
kôzôs ôsszefogâsa sorân, akâr ettôl fiiggetlenûl is.

Az elszakitott magyar teriiletek sorsa nem egyediil az ott élô
magyar „kisebbség", hanem az egyetemes magyarsâg iigye, sot
elsôsorban azé és igy ebbôl a szempontbôl kell vizsgâlui ezt a
problémât.

A magyarsâg volt az, amely ezekért a terûletekért ezer éven ke-
resztiil rengeteg vér- és anyagi âldozatot hozott, kulturât terjesz-
tett nemzetiségei részére is, stb.

C• • . senkinek sincs joga egyetlen barâzdârôl sem lemondani. . . )

Magyar testvéreim, meg kell emlitenem, hogy magam és az el-
nôkségem alatt âllô Magyar Târsasâg fenntartâs nélkûl az ezer
esztendôs Magyarorszâg alapjân âllunk. A mi felfogâsunk az,
hogy az emigrâciôs magyarsâgnak nincs joga egy vârosrôl, egy
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barâzdârôl sem lemondani. A haza bolcse, Deâk Ferenc mondot-
ta mas vonatkozâsban, hogy amirôl ônként mondiink le, azt niâr
tôbbé nem Igényelhetjùk vissza. De vajjon mondhatjuk-e azt,
hogy aH nem ezen az alapon âll, az vét a magyar nemzet érdeke
ellen ? !

Ezek szerint tehât kûlpolitikailag kétségtelenûl nem vagyunk
egységes véleniényen, s ezért bizonyâra mindenki helyesnek és
szûkségesnek fogja tartani, hogy teremtsiink egy olyan magas
forumot a vilâg magyarsâgânak vezetô egyéniségeibôl, akik el-
dôntik: mi a magyar emigrâcio kdvetelése maximumban és mini-
mumban s ha ez meg van, akkor hogyan akarjuk ezt a gyakoi-lat-
ban érvényesîteni.

Ennek a mozgalomnak egy olyan egyént kellene élére âllîtani,
aki Teleki Pâl, Adenauer, Churchill, De Gaulle s a tôbbi kivâlo,
messzelâtô és jôvôt formâlô âllamférfiak erényeit egyesitve ma-
gâban, leraknâ veliink egyiitt a magyar jovd iijabb ezer évének
alapjait.

Az a „kûlpolitikai" munka, amelymek megindîtâsât e szerény
elôadâs keretében szorgalmazom, fôleg megfelelô anyagiak hiânyâ-
ban, nagyon nagy munka. Nem is mindenki alkalmas arra, aki
erre a munkâra tele joszândékkal jelentkezik. Vezeto csak olyan
lehet, aki rendelkezik a sziikséges képzettséggel, kivâlô politi-
kus, kdzgazdâsz és van érzéke a diplomâciâhoz. Szervezô erô,
bâtorsâg, szivossâg van benne, hogy megindîtsa a magyar kûl-
ûgyi szolgâlat gépezetét és a kijelolt célt a legkisebb ellenâllâ-
son keresztiil is elérje. J61 megvâlasztott és az egész emigrâciot
képviselô munkatârsaival ki kell dolgoznia fôbb vonâsaiban azt
az egységes nagy kiilpolitikai koncepciôt, amin el lehet indulni
a részletkérdések kidolgozâsâra is.

Ehhez a munkâhoz mozgôsitani kell minden magyar szellemi
erôt. Be kell sorozni azokat a diplomatâkat, tudosokat, szakem-
bereket, szervezeteket és lapokat, akik vagy amelyek igénybe
vehetôk a magyar jôvô egyiittes munkâlâsâra és elôkészitésére.

Egy egész diplomâciai szolgâlatot kell kiépiteni, hogy a kije
lolt magyar torekvéseknek ne csak itt a USA State Department-
jében legyenek meg a maga osszekôtôi, de minden orszâg kor-
mânyzatâval és az Egyesûlt Nemzetek delegâcioival is.



Tisztaban kell lenni azzal, hogy a magyar igazsâgot csak ak-
kor tudjnk propagàlni, célkitûzéseinket csak akkor tudjuk el-
fogadtatni, ha azt mâsok is igazsâgnak tartjâk.

(. .modem propagande eszkôzôket kell hasznâlnunk. . . )

A modem propaganda eszkbzbk egész sorât kell hasznâlnunk
célunk keresztùlvitelére. Elsosorban idcgen nyélvû magyar
szemlékct kell létesitenùnk és fenntartannnk, hogy minden or-
szâg vezeto kbrei a maguk n '̂̂ elvén ismerkedjenek meg azokkal
a kérdésekkel, inelyek nekiink is fontosak s melyek nélkûl nem
lesz tartôs béke Enropâban.

Figyeleinniel kell kisérni az idegen nyelvû lapokat^ és a hamis
hirveréseket a lehetôséghez képest helyesbiteniink ; idegen isko-
lâskbnyvekben, lexikonokhan, stb. sem tûrhetjiik meg az ellen-
ség hamis propagandâjât, Tagy a kbzômbôsok tudatlansâgât, ha-
nem ôrkodo éberséggel kell ezeket helyesbittetni.

Fel kell tcrképezni mindenkit, aki szâmit: barâtainkat és el-
lenségeinket egyarcint.

A kûlûg3''i szolgâlatunk feladatai kôzé tartozik elokeszîteni
nemzetkôzi târgyalâsok anyagât, — mondjnk i%y, ^
vetkezô béketârgyalâs anyagât. Nem a harmadik vilâghâborûn
van a hangsûly, hanem azon, hogy legyen készen egy doknmen-
tâciôs magyar anyag bârmilyen eshetôsegre, bârmely pillanat-
ban. A .szabad fôldon élo magyarsâg nem elégedhetik meg azzal,
hogy nekiink csak a magyarsâg felszahaditâsa a feladatunk,
mert arra nem szâmîthatunk, hogy e téren Moszkva cselédei
a magyar nemzet érdekében tndomânyos munkât végeznek. Lât-
tuk a pârisi békekôtés alkalmâval, hogy milyen feliiletesen in-
tézték a magyar békekôtés tigyét, sot kellben ellen nem ôrizheto
hîrek szerint a nyugati hatalmak éberségén bukott meg az a
terv, hogy Magyarorszâg ,,ônként" csatlakozzek a ,,dicsoseges
szovjetuniô' ' -hoz.

Ma még élnek azok, akik kôzremûkôdésével pôtolni lehet az
otthoni anyagot, évek mulva azonban mâr kétséges, hogy nem
késiïnk-e el ettôl a lehetôségtôl.

E célbôl foldrészenként legalâbb egy-egy nagy kbzponti ar-
chivumot kellene létesîteni, mondjnk: Teleki Pâl Intézet cim-
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mel, amely Mvatâsszerûen gyûjtené, nyilvântartanâ, feldolgoz-
nâ, de az érdeklôdôk rendelkezésére is boesâtauâ honfitârsaink-
nak a magyarsâg problémâival kapcsolatban megjaient kôny-
veit, cikkeit, tanulmânyait, ujsâgkivâgâsait, nem kevésbé a
vonatkozô kûlfoldi munkâkat, tehât mindent, amit a magj^ar
ûgy érdekében fel lehet és fel kell majd hasznâlni.

Kûlônôsen fontos volna idôkozben elhalâlozott lionfitârsaink
bozzâtartozoitôl az elhalâlozott âllamférfiu, tudôs, volt képvi-
selô. stb. bâtrahagyott szellemi hagyatékàt elkérni, ha a csalâd
nem ragaszkodnék annak megôrzéséhez és feldolgozva, kôzkincs-
csé tenni azt. Magam tudom, mennjd kivâlo egyénnek van gyii.i-
teménye, sajât munkâja, félig-meddig sajtô alâ rendezett ta-
nulmâiiya, stb., amelyek egy-egy csalâdi nagytakaritâs ntân
elôbb-utobb elkallodnak, holott értékes adatokat, részletkérdések
liosszu idôt igénj^bevevô feldolgozâsât tartalmazzâk. Ennak az
arebivumnak még azt is njdlvân kellene tartani, hogy inukodési
teriïletén milyen fontosabb kônj^ek, folyôiratok, egyesiiletek,
stb. talâlliatôk.

Egy mâsik fontos cél: magyar mûzeum létesitése fontosabb
ereklyék, zâszlok, stb. megorzése céljâbôl.

Bizonyâra azt fogjâk mondani sokan, hogy vannak ilyenek
mâr. Mi ezt jol tudjuk. Nagyon sok dicséretre méltô kezdeiné-
nyezésrôl tudunk magânosok és egyesiiletek részérôl. De az ed-
dig e téren végzett munka — ami kùlônben felbeesulhetetlen
értékû — tâvolrol sem elég.

(. . .a magyar jovô kiértékclése az clônyosebb megoldâs érdekében. . . )

A magyar kùlûgyi szolgâlatnak még ennél is sokkal tbbbet
kell tenni a magyar jôvo, a jôvô Magyarorszâg érdekében. Pe-
sziilt figyëlemmel kell kisérni a vilâg politikai, kozgazdasâgi ât-
alakulâsât. Tiz éwel ezelôtt eszelôsnek mondottâk volna azt az
âllamférfiut, aki meg merte volna josolni azokat a lépéseket.
amelyek most szemûnk elôtt torténnek. Az évszâzados ellenfe-
lek, a németek és franciâk râeszméltek arra, hogy bsszefogâsuk
életbevâgô kôzôs érdek. Az europai âllamok alakulô vâmkozôs-
sége, gazdasâgi, ké.sôbb politikai szôvetsége egy nagyobb koz
gazdasâgi forradalommal mérhetô ôssze, amibez a vilâg volt ve-
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zetô hatalma, Anglîa is, kénytelen esatlakozni és a vilâg jelen-
legi vezetô hatalma, a USA kénytelen liivatalosan foglalkozni
annak lelietôségével, hogy nem maradhat ki ebbôl a kôzgazda-
sâgi âtalakulâsbôl.

Mi a, 7nagyar j'àvô szempontjâhôl az elôiiyôsébh megoldâs?
Ennek a kérdésnek felvetése, a lehetoségek kiértékelése, a meg-
i'elelô lépések megtétele létkérdése a magyar jôvônek. Minden
lehetôségre kész terveket kell késziteni a rendelkezésre allô szak-
emberek tomegével. Ezeket propagâlni kell, sot amikor majd
,,belpolitikai " tevékenységet végziink, dontô mértékben befo-
lyâsolhatjuk befogadô orszâgaink kozvéleményét is.

Nem voliia teljes ez a kiilugyi szolgâlat, /i® 7iem keresnénh a
hapcsolatokat az iitôdâllamok, K'ôzép- és egész Etirôpa szellemi
elitjével, az emigrâciôkkal és hivatalos j ôrumokkal egyarânt.
Meg kell talâljuk az utat, amely igényeink fenntartâsâval is
elbkésziti a kozôs jovôt. Senki sem gondolhatja, liogy Magyar-
orszàg tekintet nélkûl a bekôvetkezendô politikai, kôzgazdasâ-
gi, stb. vâltozâsokra, életét, mûkodését ezek figyelembe vétele
nélkùl, ônâllôan tovâbb folytatliatja.

Lesziiek sokan, akik azt mondjâk: mindezt magunk is tud-
juk, magnnk is fontosnak tartjuk, megvalôsitâsuk nemcsak idô-
szeru, de alapjât képezi egy rendszeres tevékenységnek, — csak
épen nincs reâ anyagi fedezet! Magyarsâgszolgâlatunk megszer-
vezésének anyagi fedezete valôban igen fontes kérdés, mert an
nak intézményes biztosîtâsa nélkûl nem tehetûnk komoly lépé-
seket.

( . . .anyagî fedezet nélkûl nincs eredményes magyarsagszolgllat. . .)

Sajnos, e téren arânylag csupân egy vékony réteg mutât âl-
dozatkészséget, amely felajânlâsaival tâmogatja az egyhâzakat,
egyesûleteket, ujsâgokat, folyoiratokat, azonban ennek a rétep
nek âldozatkészsége is egyre kopik, mert megûnja, liogy hétrôl-
hétre lijabb jotékony célra, magyar célra érkeznek be hozzâ ké-
rô levelek. Ha az onkéntes âldozatvâllalâsra épîtenénk fel kûl-
ûgyi szolgâlatunkat és olyan igénnyel lépnénk fel, hogy példâul
mindenki jâruljon hozzâ havi egy munkaorâja dijâval ennek a
szorvezetnek a kiépîtéséhez és fenntartâsâhoz, nagyon kétséges
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lentié az èredmény. Bimek tudatâban nem varbatunk csodâkrà,
nem vârhatjuk, hogy a mi munkànkat mâsok végezzék el hclycl-
tiink. Amit tenni lehet, amire reâlisan szâmîtani lehet, az niiiij
tôbb, de — és ez nagyon fontos ! — nem is kevesebb, mint liogy
ônkéntes munkâsokkal inditsuk el ennek a kiilugyi szervezetnck
a kiépitését. Ha eredményeseu dolgozunk, lia az emigraeio lia.sz-
nosnak ismeri el munkânkat, sokkal tbbb reméiiiiyel és joggal
fordulhatunk magyar testvéreinkhez rendszeres âldozatokért.

Eddig is tudtuk, de a MAGYAR TALALKOZÔ szervezô mun-
kâjânak megindulâsâval, a beérkezô levelek tomegébol, a kapott
adatok alapjân vilâgosan bizonyitva is lâtjuk, bogy szakemberek
tômege hajlandô ônkéntes munkâba âllni és meglévô szabad ide-
jébôl néhâny ôrât âldozni a magyar jôvô oltarân.

Azt mondjâk, bogy minden kûlfôldën élô magyar egy-egy kô-
vete bazâjânak. Ha ez igaz, mâr pedig ez igy van, akkor âllît-
hatjuk, hogy soha ilyen elôkelô kôvet-gârdâja, sot nagykôvetei
nem voltak szegény esonka hazânknak, mint ez elmult évtized
emigrâns tâbora. Bgyetlen emigraeio sem tud annyi értékes em-
bert felmutatni, mint a magyar. Szinte fel sem tudnânk sorolni
azokat a kivâlô magyar tudosokat, tanârokat, mûvészeket, fes-
tôket, zenészeket, tâncosokat, énekkarokat, karmestereket, a film-
vilâg szâmos csillagât, akik mind-mind dicsôséget szereznek a
magyar névnek. Itt is egy szervezet volna sziiliséges, amely idô-
kôzônként belekiâltanâ a vilâg kôzvéleményébe, hogy igen, ezek
magyarok !

Bûszke ôrômmel mondhatom el vendégeinknek, hogy a Magyar
Târsasâgnak van egy sakkcsapata, amely minden évben az elsôk
kôzôtt van a vârosi kôrmérkôzéseken. A helyi amerikai és mas
nemzetiségû sakkozok mâr tudjâk, hogy a magyarok kitûnô sak-
kozôk és a legjobb erôket kell szembeâllitaniok velûnk, mert kii-
lônben nagyon alul maradnak. Târsasâgunk sakkcsapatânak él-
vonalbeli jâtékosa volt a szabadsâgharc utân kimenekûlt Benkô
Pâli, aki az elmûlt évhen megnyerte Amerika sakkbajnoksâgât,
nem beszélve arrôl a tovâbbi sikerrôl, hogy a mâsodik helyen vég-
zett is magyar volt, Kovâcs Gâbor. Nem kis diesôség a magyar
uévre, hogy a vilâg ôsszes sakklapja megîrta, hogy Amerika
1961. évi sakkbajnoka egy magyar szabadsâghareos lett.
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A magyar ûgynek kétségteleniit az 1956. êvi magyar szabadsàg'
karc tetto a legnagyohh szolgâlatot, Felmérhetetlen jelentôségû
volt. lia az ezekrôl a napokrol szolô sajtôtudôsîtâsokat, leirâsokat,
tanulmânyokat ôsszegyiijtenénk, kûlon kônyvtârat kellene felâl-
lîtani e célra. A szabadsâghareot leverhette a tûlerô, de annak
Bzelleme egyre fénylôbb és vilâgitôbb lesz, amit mi ma még kel-
lôen ki sem tudunk értékelni.

Egyik legkivâlôbb példâja ennek a ,fNemzetÔT" szerkesztcijé-
nek, Tollas Tibornak kitùnô akciôja: tizmilliô szabad egyén alâ-
irâsa tizmilliô magyar szabadsâgâért. Ott, aboi hozzâértô kezekbe
keriilt ennek az akciônak a lebonyolitâsa, a legkivâlôbb irôk, mû-
vészek, âllamférfiak egész sera âllt ki nyîltan alâirâsâval a ma
gyar nemzet felszabaditâsânak gondolata mellett. Az Egyesùlt
Nemzetek ùlésein jâtszhatnak e kérdéssel, hasznâlhatjâk propagan-
da fegyvernek, de a szabad vilâg milliôinak, idôsebb és fiatalabb
nemzedékének szivében kitôrùlhetetleniil él a szabadsâgâért oly
bôsiesen kiizdôtt magyar ifjusâg ônfelâldozâsa.

Visszatérve a kûlûgyi szolgâlatunk intézményes megszervezésé-
re, szeretném bangsulyozottan kérni, bogy a jôvôben mi magunk
ne bomâlyositsuk el a kérdést. Beszéljiink Magyarorszâgrôl, an
nak jôvô kérdéseirôl s ezt ne fejezziik ki allegôriâkban. Tôrôljûk
szôtârunkbôl a Kârpât-Duna-Nagy Haza, Duna-Tisza Medence,
Kârpâtmedence és basonlô kifejezéseket, nebogy kôzôs és egyiittes
munka belyett ideolôgiai bareot vivjunk egymâssal és Igy egymâs
ellen basznâljuk el szabad energiânkat.

C• • .mâr évtizedek ôta minden part megsziint. . . )

Ugyanigy szeretném leszogezni azt a felfogâsunkat, bogy mâr
évtizedek ôta megsziint mindeoiféle part, ami elvalasztott, sot
szembeâllitott bennùnket. Nines vallâskérdés sem kozôttiink és
nem lebet semmi mâs kiilônbség sem magyar és magyar kôzôtt,
ami egymâstôl elvâlaszt. Csak magyar nemzet van és csak a ma
gyar nemzetnek becsùletes tagjai, akik azt szolgâlni kivânjâk.

Hirdetniink kell, bogy Magyarorszâgon nincs nemzetiség és nem
ismeriink el nemzeti kisebbséget, csak egyforma jogu magyar âl-
lampolgârokat s az âllamot alkotô magyarsâg mellett német, szlo-
vâk, szerb, român, stb. ajku magyarokat, akik anyanyelvuk basz-
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nàlatâban, kuiturâjuk fejlesztésében, vallâsuk gyakorlâsâban
nincsenek semmiféle korlâtozâsboz kôtve. Ezt mâr 1868-baii kii-
lôn torvénycikk (XLIV : te) mondotta ki.

Mit mondanânak a demokratikus Amerikâban arrôl, aki nemze-
ti kisebbségi jogokat kezdene birdetiii itt és ezen a cimen tdhh
jogot kivânna magânak. Mit mondanânak, ha a szinesek Afrikâ-
hoz kérnék csatolni az Egyesiilt Allamok felét azon a cimen, amely
cimen Trianonban ot részre daraboltâk Magyarorszâgot ? Vagy
ha a mexikôiak ,,élettér" eiméii visszakovetelnék a pénzért vett
ôsi teriileteiket vagy ha a buckeyei magyarok itt Cleveland-ban,
Kolozsvâry Kâlmân csalâdfô teâtvériink elnôkségével, deklarâeiôt
bocsâtanânak ki, hogy a Buckeye kôrnyékét, melyet bevândorlô
magyar véreink évtizedek fâradhatatlan muiakâjâval tettek nagy-
gyâ és virâgzôvâ, az „ônrendelkezési jog" alapjân Magyarorszâg-
hoz kivânjâk csatolni? Mâr pedig, ha a politikai menekûlt szer-
beknek, vagy a regâtbôl munkavâllalâsra bevândorolt românok-
nak ilyen jogot biztositottak a trianoni szerzôdésben az ezeresz-
tendôs Magyarorszâg rovâsâra, akkor ezt az elvet mindeniitt mâ-
sutt is joggal lehetne alkalmazni.

A magyarsâgnak jogos, onvédelemszerû intézményes megmoz-
dulâsa, akârmiiyen fokig menne el programma meghirdetésében
és végrehajtâsâban, kétségtelen ellenhatâst is vâltana ki, sot ez
az ellenmozgalom mâr évtizedek ôta megvan az utôdâllamok ré-
szérôl és jol szervezett, jelentôs erôt képvisel.

Befogado âllamunkban van egy speciâlis intézményes erô, a
Free Europe Inc., amelyet szabad Europa propagâlâsâra hivtak
életre, de a pârisi békében lefektetett elvek alapjân. Mindnyâjan
tudjuk, hogy ennek a hatalmas intézménynek sok, egyébként ki-
Vâlôan felkészùlt magyar ember âll alkalmazâsâban. Pizetést kap-
nak azért, hogy a magyar kérdést tanulmânyozzâk, a jôvô fej-
lodési lehetôségeire terveket készitsenek, sot jelentôs napidijjal
jârjâk a vilâgot, hogy tâjékoztassâk a vilâg vezetôit, sot magyar
véreinket is. Szomorûan kell megâllapitanom, hogy reâjnk e kiil-
ûgyi szolgâlatunk megteremtésében alig szâmithatunk, miutân a
fent emlitett alapelvekhez kell igazodniok. Ugyanez âll a volt
Nemzeti Bizottmânyra, majd az ebbôl alakult Magyar Bizottsâg-
ra is. Tudomâsunk van arrôl, hogy jelentôs szâmban vannak ma-
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gyar lapok, melyek a Magyar Bizottsâg sajtotamogatâsât élvezik.
Ez a tâmogatâs szabad véleménjiijdlvânîtâsukat korlâtozza és a
tâmogatâst kôzvetve nyujtô Free Europe elgondolâsaihoz val6
igazodâst koveteli meg tôliik.

Tovâbbi nehézséget jelent az a kôriibnény, liogy tudosaink egy-
re nagyobb szâmban kezdenek elhelyezkedni az egyetemi oktatâs
terén. Mivel évrôl-évre kapjâk megbizatâsukat, a magj'ar ûgyek-
ben egyre kevésbé szâmîtbatunk reâjuk, mert nem esponâljâk'
magukat, nehogy az ellentétes erôk céltâblâjâvâ vâljanak és igy
a kôvetkezo évre kenyér nélkûl maradjanak.

C• • •a vilâgban szétszôrt szellemi élit osszefogâsa az egyetlen remény. .. )

Sokat remélunk azouban a klAGYAR TALÂLKOZÔ-t elindîtô
gondolattôl : a vilâghan szétszôrt magxjarsâg szellemi elitjének ôsz-
szefogâsâtâl. Az az egységes âllâsfoglalâs, amit az eddig jelentke-
zett „levelezc5 résztvevô' ' magyar véreink részérôl tapasztaltunk, a
legszebb reményekre jogosit. Hiszem, bogy meg tudjuk teremteni
az intézményes magyar kiilugyi szolgâlatot. Hiszem, bogy életre
hivhatjuk azt a nagy iutézményt, amelynek szolgâlatâba âllîtba-
timk minden joszândéku magyart...

(. . . belpolitika. . . )

Ezek utân râtérek eladâsom mâsodik részére, az u. n. ,,belpoli-
tikâra", ami nem vâlaszthatô el az elsô résztôl, mint abogyan a
kôvetkezo elôadâsok témakôrei is egymâsba folynak.

Amiôta magyar véreink szétszôrodtak a vilâg minden tâjâra, az
egyes befogadô orszâgokban élik tovâbb a maguk szorgalmas ke-
nyérkeresô életét és emellett a maguk egybâzi és târsadabni éle-
tét is. Ennek az életnek szabâlyozô kérdéseit tekintem „belpoli-
kânak", amit két részre tagolbatunk. Az egyik rész; magyarsâ-
gunk egymâs kôzôtt, a mâsik rész : magyarsâgunk a befogadô or-
Bzâg felé.

A tovâbbiakban az Egyesûlt Allamok magyarjairôl beszélek, de
ez értelemszerûleg vonatkozik a tôbbi befogadô âllamra is.

A mi magyar fajtânk mindenûtt megâllta belyét és mindenûtt
csak dicséretet bozott a magyar névre. Nebéz kôriilmények kôzé
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keriilt, kiilonÔsen az oregamerikâs têteg, mert nehezen tanulta
meg a befogado nemzet nyelvét, de mint bevândorlot bizonj'os
fokig minden mâs kôrûlmény is bâtrânyosan sujtotta, a legala-
csonyabb rendu munkât kapta, kihasznâltâk, aboi csak lelietett,
stb.

Az oregamerikâs magyar csalâdok gyermekei az iskolâk révén
kitûnoen megtanultak angolul, de azért magyarul sem felejtetet-
tek el, mert sziileikkel nem is igen tudtak volna angolul beszél-
ni. Az angol gyerekek csufolodâsai és szûleik egyszerûbb szârma-
zâsa miatt azonban bizonyos tôrés, vâlasztofal keletkezett a mâ-
sodik, késôbb a barmadik generâeiô és az eredeti bevândorlôk ko-
zott, ami kùlsôleg fôleg abban nyilvânul meg, hogy — dieséretre
méltô kivételektôl eltekintve — a szûlôk âltal életre hivott egye-
sùleteket nem keresik fel, templomokban inkâbb az angolnyelvû
istentiszteleteket, miséket lâtogatjâk és aliogyan telik az idô és
angolnyelvû személyekkel hâzasodnak ossze, lassan beolvadnak
az angol nyelvkozosségbe. Bz az arânylag gyors folyamat bizo
nyos meglepetéssel toit el benniinket, biszen a nemzetiségeink âl
tal sokat tâmadott Magyarorszâgon a românok, szerbek, svâbok,
szâszok szinte teljes mértékben megorizték nyelvûket, nemzeti
sajâtsâgaikat, az „elnyom6" magyarok jovoltâbol nemzetiségi is-
kolâkat lâtogathattak és semmi hâtrânyuk sem volt târsadalmi
téren, vagy kôzéleti érvényesûlésiik tekintetében. Kiilônôsen iga-
zolta magyarsâgunk messze menô tiirelmességét az, hogy szlovâk
testvéreink, akiknek nem volt olyan utânpotlâsuk, mint példâul
az erdélyi românnak, a délvidéki szerbnek, szintén megorizték
nyelvi és faji kùlônâllâsukat. Hacsak egy kicsit is megkôzelîtet'
tûk volna az itt érvényesiilô beolvadâsi politikât, talân mâr a
szlovâk beszéd is csak nyomokban volna megtalâlhatô. Ezt a hely-
zetet, vagyis a valô tényâllâst nem hangsulyoztuk ki eléggé a
multban.

Az 1950-es évek elején érkezô ûjamerikâsok mâr kész âllapoto-
kat talâltak e téren. De valahogyan nem tudott ôsszemelegedni
a két réteg. Az ûjamerikâsok mâsként lâttâk a helyzetet, a ma
gyar kérdéseket, problémâkat, erôteljesebb kûzdelmet kivântak
indltani Magyarorszâg felszabadltâsâért, stb., igy ûjamerikâs
egyesûletek létesûltek. Mivel iskolai végzettségûknél fogva gyor-
sabban sajâtitottâk el az angol nyelvet, a férj mellett a feleség



is munkâba tudott âllni, liogy megélhetésûket és jôvÔjiiket mielôbb
biztositsâk. Ezt az âllapotot a gyermek s a magyar jovô sînyli
meg. Az ilyen csalâdoknâl nem Iielyeznek sûlyt a gyermek ma
gyar nevelésére, mert „nincs idô reâ". Azutân lemondjâk a ma
gyar lapot, magyar kônyvet csak elvétve vâsâroluak, magyar iin-
uepségekre nem jârnak, s azok kôzé tartoznak, akik — ha egyâl-
talâban tagok egy magyar egyesiiletben — âllandoan hâtralék-
ban vannak a tagdijukkal. Sivâr képet mutât ez a sziilo a ma
gyar jôvô munkâlâsât illetôen, a gyermekét pedig valoszinûleg
egészen leîrhatjuk. Még jo, hogy van eserkészet, aboi lelkes if-
jûsâgi nevelôk magyarul foglalkoznak a gj'ermekkel, akit odaad
a sziilo, vagy odavisz a kôzôsség varâzsa. (Clevelandbau ot eser-
készesapat miikôdik szép eredménnyel).

A szabadsâgliarcos rétegnél ugyauez a helyzet vagy még elôny-
telenebb. Maguk is kiilôn egyesiileteket alakitottak, de mâr az
elsô évek utân szétesô tendenciât mutatnak. A legnagyobb liiba
az, hogy megfelelo szervezet hiânyâban nem lehet az igazi sza-
badsâghareost megkûlonbôztetni attol, akit esak a kalandvâgy ho-
zott ki a hazâbol, vagy talân épen a szabadsâghare sikere utân
bekôvetkezhetô felelosségrevonâs elôl lépett meg. A fiatalabb
rész kezdetben megmâmorosodva a scha nem élvezett szabadsâg-
tol, jelentôsen nagyobb keresetétôl, sokszor bizonyos keserûséget
okozott magatartâsâval. Hâla Isten azonban, hogy e tekintetben
uagymérvû javulâs mutatkozik.

(. . . a magyarsâg cgységes képviseleti szervének mcgteremtése • . . )

Igazsâgtalanok lennénk, ha meg nem âllapitanânk, hogy bar a
fentiek âltalânos jelenségek, mégis szép szâmmal akadnak kivé-
telek, akik bekapcsolodtak magyar egyhâzak, egyesùletek mun-
kâiba és hasznos tagjai lettek a magyar kolôniânak.

A magyarsâg képviseletének intézményes megszervezése régi
gondolât és sok jol bevâlt intézmény alakult is erre a célra, mégis
mindenki az „egység" megteremtésérôl beszél és annak nemlétét
hiânyolja.

Elôadâsom tovâbbi részében azzal a kérdéssel kivânok foglal-
kozni, hogyan lehet megteremteni a magyarsâg egységes képvisele
ti szervét helyben, orszâgosan és az egész vilâgra kiterjedôen. E
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téren sem kivânunk hatârozati javaslatot elôterjeszteni, csak a
kérdést felvetni, megkozelîteni és kôzvéleményt alakîtani.

Elôre bocsâtom, hogy tôkéletes megoldâsok nincsenek. De men-
jùnk lépésrôl lépésre. Elvileg kimondhatjuk :

1. Mindenki magyar, aki magât magyarnak vallja ^
2. Mindenkinek joga van a magyar ùgyek intézésében részt-

venni;

3 Mindenki iratkozzék be egy magyar
részt abban aa egyesiUetben. saerveaetben,
felfogâsâhoz, elgondolâsalhoa es lizessen tagdijat, mert
alapfeltétele az egyesiiletek fenntartasanak,
4 Ne alakitsunk ûj egyesiileteket, banem a meglévo valamelyik

egyesiilet keretében folytassuk ûj lendûlettel a becsuletesen meg-
kezdett és végzett munkât;

5. Minden egyesiilet ,,szuverén" a maga keretein belûl, de az
egyetemes magyarsâg képviseletében nem emelbet szôt. Ez a
csûcsszervezetek feladata.

Miadnyâjan jôl ismerjûk a jelenlegi belyzetet, miszerint a ma
gyarsâg képviselete korûl bâborûsâgok, érvényesûlési kisérletek
folynak az egyesiiletek, szervezetek kozott. Ugyanazon a vilâgné-
zeti slkon allé egyesiiletek, fôleg a jobboldali front tépi, zuzza
egymâst, a megengedett, de legtôbbszôr a meg nem engedett esz-
kôzôket is megragadva, bogy a „szemben âllôt" kiszoritsa, el-
kedvetlenitse és mûkôdését megbénltsa. Ennek eredményeképen
szétesik a magyar kolonia, amint azt szâmtalan belyen tapasz-
talnunk kell. Nem szeretném, ba csak a temetô csendje teremtené
meg az egymâssal szemben âllôk egységét és gyermekeink mon-
danâk ki majd elôdjeikrôl a lesujto îtéletet az ôsszefogâs biânya
miatt.

Magyar testvéreim, nem kétséges, bogy a magyarsâg képvise
letében egy demokratikus rendet kell teremteni — vagyis alulrôl
feKelé.JLCiJ.ClC.

Minden magyar kôziiletben, kolôniâban meg kell alakîtani a
belyi magyar csûcsszervezetet. A legegyszeriibb formâja ennek
az, bogy minden magyar egybâz és minden cbarterrel, vagyis en-
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gedéllj-el rendelkezô egyesulet kikiild két-két. delegâtust s ezek
megalakitjâk az illetô kôzûlet magyar képviseleti szervét, amely
a magyarsâg iigyeiben liivatva van képviselni vârosa magyarsâ-
gât felfelé és lefelé. Mivel minden megoldâst meg lehet ellenezni,
ennek a megoldâsnak az a hâtrânya, hogy a katszâz fôt szâmlâ-
lô egyesiiletnek ngyanolyan joga van, mint a negyven fônyi
mâsik egyesiiletnek. Ha azonban azt mondjuk, hogy példâul szâz
tagonként egy-egy delegâtust kiildhetnek ki, akkor meg az egy-
hâzak és egy-két nagyobb létszâmu egyesulet ragadbatja magâ-
hoz a vezetést!

Ez a demokratilcus kozponti szerv megvan Clevelandban, sot a
legtôbb magyar gôcpontban is. Clevelandban ez az Egyesiilt Ma
gyar Egyletek, mely 1902 ôta képviseli a vâros magyarsâgât. De
vajjon megvan-e a magj^ar egység Clevelandban? NINCS! Mert
az egységet hirdetôk nem csatlakoznak ehbez a kôzpontboz, nem
kûldenek be delegâtusokat és igy nem vesznek részt a kôzôs ta-
nâcskozâsokon, csak kivûlrôl kritizâljâk azt. Ez arra mutât, bogy
a valosâgban nem akarnak egységet, legfeljebb olyant, amelyben
ok a vezetôk, vagy pedig, ha az ô irânyitâsuk érvényesûl — fûg-
getleniil attél, liogy az tôbbségi vagy kisebbségi vélemény.

Kûlon fâjo sebe a clevelandi magyar kozpontnak, hogy abban
a hârom katolikus egyhâz plébânosa nem vesz részt, mig minden
mâs magyar géepontban (New York, Pittsburgh, stb.) a keresz-
tény egyhâzak papjai egyiitt dolgoznak és személyes részvételûk-
kel megadjâk azt a magas erkôlcsi tâmogatâst, amit a papsâg a
magyar kôzéletnek adhat.

Teljességgel elengedhetetlen, hogy minden kôzûletben megte-
remtsûk az egységes képviseletet, mert a magyarsâgnak csak ak
kor van becsûlete, ha befelé és kifelé egységet tud felmutatni. Oda
kell hatni, hogy akik nem akarjâk az egj-séget, legalâbh hall-
gassanak. Alkossanak és mutassâk meg, hogy ha nem is tudnak
egyiitt dolgozni a tôbbiekkel, legalâbh hagyjâk dolgozni azokat,
akik tudnak és akarnak a kbzôs magyar célokért egyiitt munkâh
kodni.

De nem elég a magyar képviseletet minden vârosban megala-
kitani, hanem meg kell azt minden orszâgban is teremteni, ha
nincs. Ôrommel vettùk tudomâsul, hogy ez a képviselet példâul

^ §3 ^



Kanadâban évtizedek ota megvan, a Kanadai Magyarok Szovet-
sége, anielynek hivatalos kikûldottét, dr. Nagy Gyôrgy fdtitkârt
szeretettel iidvozôljûk a MAGYAR TALALKOZÔ résztvevôi ko-
zôtt.

. .az Amerikai Magyar Szbvetség. . .)

Az Egyesùlt Allamokban is megvan ez a képviselet, az Ameri
kai Magyar Szôvetség (a tovâbbiakban rôviden : AMSz), amely
1906-ban alakult.

Az AMSz mellett egy idôbeu a Nemzeti Bizottmâny, majd an-
nak âtszervezése Titan a Magyar Bizottsâg igényelte magcinak a
tnagyarsâg képviseletét, de mint mâr elôbb is utaltam reâ, ennek
a szervezetnek létjogosultsâgât, a Bizottsâgon beliil lévôktôl el-
tekintve, a magyarsâg széles rétegei soha sem ismerték el, de ez
a szeri'ezet soha sem tôrekedett valoban az egyetemes magyar
sâg bevonâsâval igazi képviseleti szervvé vâlni.

Az AMSz-on kivûl valojâban soha sem volt es ma sincs mas
egyetemes képviseleti szerve az amerikai magyarsâgnak. Ez a
szervezet szâmos fiokkal, tâmogatô egyesùlettel rendelkezik. Wash
ington, D. C.-ben van a kôzpontja, székhâzzal rendelkezik és évi
kôltségvetése meghaladja a huszezer dollârt. Az AMSz igen sok-
szor jelentôs szolgâlatot teljesîtett a magyarsâgnak és azt az
Egyesùlt Allamok kormânyzata is elismerte. Melyik szervezet
rendelkezik olyan kiépîtett kapcsolatokkal, hogy példâul amikor
1956 oktober 23-ân megindult a szabadsâgharc, huszonnégy orân
beliil Bulles kùlûgyminiszter fogadta az AMSz népes kùldottségét,
amely kérte, kôvetelte a magyar âllâspont érvényesitését. Az mas
kérdés, hogy nem tndtak eredményt elérni. De meg volt a lehe-
tôsége a magyar képviseletnek arra, hogy e nagy magyar esemény
alkalmâbôl azonnal megjelenjék illetékes helyen és nem csupân
memorandumot nyujthatott ât, hanem orâkon ât tarto személyes
tanâcskozâsokat folytathatott.

Az AMSz az utôbbi idôben tâmadâsok kereszttûzébe kerùlt. So-
kan nem tartjâk eléggé demokratikusnak osszetételét, vezetoségé-
nek, igazgatôsâgânak megvâlasztâsât, s a magyar biztositô inté-
zetek kivonulâsât kovetelik. Ez elvi kérdés és ha ugy talâljâk,
hogy az AMSz elavult a maga berendezésében, ha szélesebb tisz-
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tikarral nagyobb eredményt tudna elérni, ba jobb és ûgyesebb
szei-vezési môdszerekkel, modernebb alapszabâllyal tôbb magyart
tudna befogadni és nagyobb âldozatkészséget teremteni, âm te»
gyék meg az arra hivatottak a Szôvetség és a magyarsâg érde-
kében.^)

Ôva intem azonban a magyarsâgot, hogy gondolkodâs nélkiil
minden tâmadâst magâévâ tegyen, kûlonosen ami a magyar biz-
tosîtôk elleni âllâsfoglalâst illeti.

Oszintén kijelentem, hogy amikor az elso tâmadâsok megjelen-
tek, jdlletékes helyrôl" informâciôt kértem. Az a-régi vezetô, aki
tâjékoztatott, elmondotta, hogy az AMSz felbecsûlhetetlen szol-
gâlatokat tett az amerikai magyarsâgnak, kûlonosen az elsô és
mâsodik vilâghâborû idején, amikor a magyarsâgot mentesitette
az ,,enemy"-nek; ellenséggé valô nyilvânitâsnak hâtrânyos ko-
Vetkezményeitôl.

A magyarsâg nem érezte ât annak szûkségét, hogy jelentôs
anyagi felajânlâsaival, tagdij fizetésével az AMSz biztos mûko-
dését lehetôvé tegye. Ezért két izben is beszûntette az AMSz a
mûkodését. Amikor azutân ôsszehîvtâk a „Buffal6i orszâggyîi-
lés"-t 1929-ben s azon a magyarsâg széles tômegei megjelentek és
magyar véreink, koztûk a jelenlevô Kolozsvâry Kâlmân bâtyânk
is, egy-egy szâzast letettek az asztalra, ûjraéledt az AMSz. A ve-
zetôk kimondottâk, hogy az AMSz-t olyan alapokra helyezik»
amelyet az idôk viszontagsâgai, az ellanyhulô magyar âldozat-
készség nem buktatnak meg. Ezért egyfelôl reâépûlnek a magyar
egyhâzakra^ mert a magyar ember vallâsos s amig magyar él
Amerikâban, addig magyar egyhâzak is fognak miikôdni, mâs-
felôl az ingadozo egyesûletek helyett a magyar gazdasâgi szerve-
ket, a magyar biztositô intézeteket és azok tâmogatâsât veszik
igénybe. A biztositôk a maguk tomegeikkel a magyarsâg képvise-
leti szervének taglétszâmât novelik — ami kifelé rendkiviil fon-
tos — mâsfelôl anyagilag segîtenek fenntartani az AMSz-t. Ha
valaki tâmadja a hârom magyar biztositô intézetet, hogy évi

Azôta az 1962 mârdus 3.-an, Philadelphiâban tartott orszâgos AMSz
konvenciô kôzmegelégedêsre môdosîtotta az alapszabâlyok egyes idevonat-
kozô rendelkezéseit. Szerk.
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8000 dollârral jârulnak hozzâ az AMSz kôltségvetéséhez, akkor
megmondom oszintén, hogy nem tartom magyar érdeknek ezt a
tâmadâst, sot a magam részérôl legfeljebb keveslem, Iiogy csak
ennyivel tâmogatjâk a Szôvetséget. Az AMSz — kimutatâsai sze-
fint — mâsfél millio magyar nevében kér, kôvetel a kormânyzat-
tpl.^ Ha valaki azt igyekszik bizonyîtani, hogy ez a létszâmkimu-
tatâs helytelen, mert példâul a reformatas egyhâz tagjai kôzûl
sokan az orszâgos reformâtus biztosîtô intézetben is benne van-
nak, akkor kétségbevonom a tâmadâs létjogosultsâgât. Mert egy
érdekképviseleti szervnek akkora a tekintélye, amennyi ember
ûevében beszél, amennyit felmutatni tud és képvisel.

Magyar szempontbol tehât inkâbb azt leliet kérni és kivânni,
hogy e hârom biztosîtô mellé a Magyar Katollkus Biztosîtô Inté-
zet is sorakozzék fel tâmogatô dollârjaival — ez a magyar érdek !
De ne maradjon el egyetlen egy olyan magyar gyâros, nagjrvrâl-
lalkozô, mozi vagy televiziô sztâr sem a jelentôs tâmogatôk sorâ-
bôl, akinek évi jôvedelme meghaladja az 50.000 dollârt.

(. . .ne utasitsuk el a meglévôt, hanem fejlessziik. . .)

Ismétlem, a meglévôt ne utasitsuk el, ha nincs reményûuk ar-
ra, hogy jobhat tudunk alkotni. Inkâbb jôjjôn minden magyar
egyesiilet, szôvetség az AMSz zâszlaja alâ, erôsitsûk meg azt er-
kôlcsileg és anyagilag. Tegyiik félre az egymâstôl elvâlasztô eset-
leges kérdéseket és csak a nagy célt nézziik és inkâbb abban ver-
senyezzûnk, hogy kôveteléseinkkel és javasaltainkkal ûjabb és
ûjabb magyar feladatok végzésére alkalmas Szôvetséget épîtsûnk
ki a magyar jôvô érdekében...

Vizsgâlat târgyâvâ kell tennûnk mindazokat az orszâgokat,
amelyekben nagyobb létszâmu magyarsâg él, hogy megvan-e a
csûcsszervezetiik. Ha nincs, hasonlôan ki kell épiteniôk azt azok-
nak a magyar egyhâzaknak és egyesûleteknek, amelyek az illetô
orszâg teriiletén élnek. A meglévô orszâgos érdekképviseleteknek
pedig szoros kapcsolatba kell lépniôk egymâssal, hogy létrehoz-
zâk a szabad fôldôn élô magyarsâg vilâgszervezetét.

A magyar Jcôtelességeîc és feladatok megszâmlâlhatatlan soka-
sâguak, ami rôviden ûgy foglalhatô ôssze, hogy mindenki szere»
tettel tâmogassa fajtâjât a népek tengerében. Minden magyar
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tâmogassa anyagilag is a magyar egyhâzakat, magyar egyesiile-
teket, elôfizetéseinkkel a magyar sajtot, a magyar îrôkat, mert a
betû fegyver a magjmrsâg szolgâlatâban, tâmogassuk a magyar
radio musorokat, a magyar mûvészeket. Ha biztositâst akarunk
kôtni, magyar biztosîtôkat helyezziink elôtérbe, hogy azutân azok
a haszonbol magyar iigyeket tâmogathassanak és gondolkodjunk
azon is, hogy mig mindeii nemzetiségnek van bankja, iskolâja, ne-
kiink nincs és ami van, a sok irigység és rossz indnlat miatt inkâbb
elsorvad, mint fejlôdik.

A magam részérôl nem azt az egységet birdetem, ami a meglé'
vôk kizârâsâval kivânja a maga miikodését megteremteni, banem
a meglévôk egymâs melletti békés mûkôdésével és ôsszefogâsâval.

Hirdetem azt a felfogâsomat, bogy a mai magyar helyzet nem
izolgâlja a magyar érdekeket, szétesôben van a magyar emigrâciô
és ezért magyar érdekbôl meg Ttéll teremtenunh vilâgviszonylat-'
ban a magyar szellemi ôsszefogâst.

( . . . kapctsolôdjunk be befogadô orszâgimk kbzéletébe. . .)

A magyar „belpolitikai" szolgâlat intézményes megteremtésé-
nek egyik rendkivùl fontos része az, ami kapcsolôdâst sûrget a
befogadô âllam életébe. Ha mâr letelepedtilnk, befogadô bazânk
polgârsâgât felvettiik, ne elégedjiink meg ezzel, banem a magyar-
sâgunkban rejlô batalmas erkôlcsi értékeket, tapasztalatainkat
âlKtsuk a befogadô orszâg szolgâlatâba. Szerezzûnk sok magyar-
barâtot az idegen nemzetek soraiban. Karâcsonykor magyar târ-
gyu képeslapon kivânjunk boldog iinnepeket, ajândékozzuk meg
ôket sajât nyelvûkôn irt egy-egy kîvâlô magyar kônyvvel, angoi
nyelvii magyar folyôirattal. Kapcsolôdjunk bele a belyi kôzélet-
be. Minden nemzetiség tâmogatja fiait, kôzûlûk keriil ki nem egy
polgârmester, képviselô, szenâtor. Zrinyivel mondom : egy nem-
zetnél se legyilnk alâbbvalôak!

Minden magyar kôzpont, lia egységes, ôriâsi erô. Befolyâsol-
batja a kôzélet vezetôit a magyarsâg problémâinak elintézésében.

Cleveland-ben magyar a vârosi tanâcs elnôke, bârom vârosi bî-
rô, a Columbus-i (Ohio) parlamentben pedig mindôssze egy ma-
gjmr szârmazâsu képviselônk és egy szenâtorunk van. Tekintve,
bogy a clevelandi magyarsâg létszâmât 60—80.000 fore becsii-

^..5.7



lik (még csak kisérlet sem tôrtént arra, hogy magyar népszâmlâ-
lâst végezzenek) ez nem nagy eredmény. Reméljûk azonban,
kogy a most nôvekedô magyar generâcio, amely rendkivùl sok
esetben kiemelkedik tudâsâval iskolai târsai kozûl, intenzivebben
fog bekapcsolodni az amerikai kozéletbe.

Magyar testvéreim, egyik lelkes „levelezô résztvevdnk", a min-
den magyar iigyet tâmogatô S. Kovâcs Lâszlô Csonkamagyaror-
szâgot és leszakitott teriileteit âbrâzolo mûvészi levelezôlapokat
kiUdôtt a MAGYAR TALALKOZÔ résztvevôinek. Kiildott egy
mûvészi olvasot is a legnagyobb magyar, Széehenyi Istvân jel-
mondatâval, amivel be is fejezem elôadâsomat: Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen".

Adja az Isten, hogy az a pieike lâng, amit itt Cleveland-ben
meggyujtottunk ma este, sokâig égjen, egyre hatalmasabb legyen
és bevilâgitsa a magyar éjszakât !

HOZZASZÔLASOK DR. NADAS JANOS ELÔADASAHOZ

Elnoklô Hokky Kâroly:

Nagyon szépen kôszonôm Dr. Nâdas Jânosnak ezt az alapos, ât-
gondolt beszédét és elhiszem neki azt, hogy valoban egy heti sza-
badsâgot kért gyârâtôl és napokon keresztûl râgodôtt azon, hogy
mit mondjon és hogyan mondja azt. Én azt hi,szem, hogy jôl ol-
dotta meg feladatât, mert nemesak én mondok neki koszônetet
hanem mindenki, legalâbb is ebbôl a tapsorkânbol erre lehet ko-
vetkeztetni.

Dr. Nâdias Jànos:

Mélyen tisztelt elnôk ûr! Bngedje meg, hogy napirendi javas-
iatot tegyek és pedig azt, hogy a hozzâszolâsok idôpontja tiz perc
legyen és elôszbr a vidéki vendégeket vegyûk sorra és esak azu-
tan a helybelieket. Ezt a javaslatot azért teszem, mert a vidéki
vendégeink kôzûl vannak olyanok, akiket a kotelességûk holnap-
ra mâr hazaszollt és igy nem tudnak itt maradni. A hozzâszôla-
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lâsok utcui ismertetném a „levelezô résztvevôk" javaslatait es
hozzâszolâsait. Ameunyiben ezt a liatârozati javaslatot elfogda-
jâk, akkor mély tisztelettel javaslom az elnôk ûrnak, szivesked-
jék az elsô hozzâszôlâsra felkérni Dr. Németh Kâlmân fôtisztelen-
dô urat, a csângôk kivâlo lelkipâsztorât, akinek holnap piispoki
vizitje lesz es igy lehetetlen itt maradnia.

ELNOKLÔ HOKKY KAROLY felteszi a kérdést, hogy a jelen-
levôk elfogadjâk-e Dr. Nâdas Jânos napirendi javaslatât. A je-
lenlevôk egyliangulag elfogadjâk azt, igy elnôklô Hokky Kâroly
felkéri Dr. Németh Kâlmâii fôtisztelendôt a hozzâszôlâsra.

Ft. Dr. Németh Kâlmân plébânos, Adahi (Pa - USA) hozzâszôlâsa:

Drâga magyar testvéreim! Ha mâr szôbahoztâtok ezt, hadd
mondjam meg, hogy nem volt olyen egyszeru hazahozni a Ma-
défalvârôl kisepriizôtt drâga csîki, hâromszéki székelyeket. Két
âllamban vivtuuk harcot. A român kormânnyal, amely nem akar-
ta oket elengedni és amely mâr vasgârdista volt és igy szivesen
megôlt volna mindnyâjunkat. A mâsik a magyar kormâny volt,
amely nem akarta visszafogadni ôket. De mégis hazajôttiink és
elhelj^ezkedtûnk a két tûzhânyô hegy kôzôtt.

Visszaemlékezem az elsô karâesonyra, amit Magyarorszâgon
tôltottûnk. Egy kisleâny megâllt a karâcsonyfa alatt és azt mon-
dotta : „Uram Istenem, adj nekem két szivet, mert egy sziv kevés
nekem ahhoz, hogy ezt az ôromet elviseljem'. Egy ôreg székely
meghallotta ezt és azt mondotta neki : ,,Kisleânyom, ne kérj te
két szivet az Istentôl, sokszor még egy sziv is tûl sok egy em-
bernek. Sokszor ez az egy sziv is megkôvesedik és minden tette
és gondolata a ,,Kôszivû ember" fiânak tettévé és gondolatâvâ
vâlik." És valôban, ha Sztalinra vagy Kruscsevre gondolunk,
vaj.jon nem mondjuk-e magunkban, hogy de sok ez az egyetlen
rossz sziv is ! De sok egy sziv egy embernek akkor is, amikor az
meggyûl és nem tud betelni a lelkesedéstôl, az ôrômtôl és a hâlâ-
tôl a Mindenhatô irânt. Vannak viszont olyan pillanatok is, ami
kor két sziv is kevés, mint nâlam, amikor lejôttem a festô âll-
Vânyrôl, amelyen ôtôdik templomomat festettem. Az elsôt még
Bukovinâban, az ôtôdiket itt Amerikâban. A doktorom azzal fe-
nyegetett meg, hogy ne merjek tôbbé felmenni az âllvânyra, mert
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„ha mégegyszer felmâszik az âllvânyokra, a szîve me{? fogia ôl-
ni". Hât mégis felmentem és ime le is jottem. És most ez a .iô
Isten âltal adott két szîv kevés ahlioz, hogy kikiabaljam az drô-
mômet innen Clevelandbol, hogy végre a magyarsag megtalalta
az utat ahhoz, hogy talâlkozzék egymâssal és hogy kicserél.ie egy-
mâssal a szîveit. Nagy ordmmel jottem a MAGYAR TALALKO-
ZÔRA és rendkiviil helyeslem annak célkitûzéseit. Kedves jd test-
véreim, kivânom arra a Mindenhato jo Isten âldâsât.

ELNÔKLO HOKKY KAROLY : Nagyon szépen koszônôm Dr.
Németh Kâlmân fôtlsztelendô lirnak ezt a nagyon mélyen jârô,
kedves, meleg beszédét. Most pedig Dr. Nagy Sândor profes.szor
urat illeti a szo.

Prof. Dr. Nagy Sândor, New York (N. Y. - USA) hozzàszôlalàsa:

Mélyen tisztelt hallgatôsâg ! Két ilyen nagyon sikeres beszéd
utân nem egészen bâtorsâgos nekem felâllni és egy egészen gya-
korlati elv megvalositâsât ajânlani szives figyelmhkbe. Eldszbr is
hadd idézzem Kolcseyiiek azt a mondâsât, ami a mi emigrâciôs
életûnket is meg kell hatârozza : „A haza mindenek elott' '. Ebben
a néhâny szôban benne van, hogy nekiink nem szabad se jobbra,
se balra nézni, hanem teljes eltôkéléssel egy olyan magyar intcz-
ményt alkotni. amely viharâllo és amelyik meghozza azt az ered-
ményt, amit vârunk tole.

Mélyen tisztelt hôlgyeim és uraim, én odahaza egy nagy egye-
sûletnek, a Pain Orszâgos Pdldmives Szôvetségnek, voltam az
igazgatôja. Tehât nagy gyakorlatom és tapasztalatom van ab-
ban, hogy mit jelent egy jôl vezetett és irânyitott târsadalmi in-
tézmény. Tokéletesen egy a véleményem Dr. Nâdas Jânos barâ-
tunkkal, de én a tapasztalataimra valo tekintettel mégsem tudok
mâst ajânlani, mint hogy az amerikai magyarsag alakitson most
egy olyan târsadalmi egyesûletet, amely az egész magyarsâgot ma-
gâba foglalja és minden magyar kérdést kézbevesz és azok meg-
oldâsâra tôrekszik. Amit nem befolyâsol sem jobbrol, sem balrôl
mâs, mint Kôlcseynek az idézett szavai, hogy „A haza minde
nek elôtt".

Igen tisztelt hallgatôsâg! A mindnyâjunk âltal ismert és nagy-
r^becsùlt Irô, Wass Albert, Ûjévi Szâmadâsâban azt ajânlotta,
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hogy most pedig âlljanak elo a telietds magyarok es adjâk bssze
pénzûket, amit azzal takaritanak meg, kogy nem vesznek egy ûj
Cadillac-ot vagy mâst és ezt a pénzt ajânljâk fel az orszâgnak,
vagyis a nemzet oltârân. Sajnos, ûgy vagyok értesûlve, hogy
egyetlen egy tehetôsebb magyar sincs Ameriliâban, mert még ed-
dig egy sem jelentkezett a péuzével. Ûgy lâtszik, hogy amikor
âldozni kell, akkor nines tehetôs ember. Annak idején, amilmr a
Magyar Tudomâuyos Akadémiât alapitottâk, Széchenyi Istvân
egy évi jovedelmét ajânlotta fel erre a eélra. Én tudom, hogy ak
kor Magyarorszâgon sokkal tobb tehetôs ember volt, mint Szé
chenyi Istvân, de azok egy napi jovedelmûket sem ajânlottâk fel.
Épen ezért van szùkség valamilyen szoritô keretre, egy egyesii-
let alapszabâlyok âltal megâllapitott keretére, amelyik minden-
kitôl, aki annak tagja, alapszabâlyszerûen kôveteli meg azt, hogy
az évi tagsâgi dijât befizesse. Ez a tagsâgi dij azonban nem le-
het egy-két dollar, mint amit ma a legtobb amerikai egyesùlet-
nél fizetnek, mert egy-két dollârral nem lehet nagyot alkotni. Az
én megâllapitâsom szerint az âtlagos munkâs napszâm legalâbb
tîz dollar Amerikâban. Tehât még a legszegényebb ember is fel-
ajânlhatja egy napi keresetét erre a nemes eélra. A tehetôsebb
pedig vâllaljon tôbb napszâmot, a jôvedelme, keresete vagy pe
dig a vagyona és egyéb értékei arânyâban.

Tisztelt hôlgyeim és uraim, a propagandânak nagyon nagy ha-
tâsa van kiilônôsen a kisebb mûveltségû emberekre, akik nem
tudnak eligazodni az élet labirintusaiban. Akik nem lâtjâk és
neni talâljâk meg olyan kônnyen az élet igazsâgait. Propagandâ-
val ôssze lehet terelni mindezeket egy olyan erôs szervezetbe,
amely tôbbet tud elérni, mint a legszebb szônoklat. Példa reâ
Csehszlovâkia, Nagy-România, Jugoszlâvia megszûletése, amelyek
mind a propagandânak az eredményei. Mi magyarok pedig még
csak utânzâsképen sem folytattunk ilyen propaganda-tevékeny-
séget, sem itten, sem otthon. Mi hagytuk a dolgokat fejlôdni,
ahogy azok az ellenségeink befolyâsâra fejlôdtek. AlHtom, hogy
ha 1918-ban olyan erôteljes szôvetsége lett volna a magyarsâg-
nak, mint a szlovâkoknak, a cseheknek, meg a tôbbinek volt, ak
kor legalâbb a wilsoni elveket érvényre tudtnk volna juttatni.
Ez môdjukban âllott volna az amerikai magyaroknak, mert hi-
szen itt volt az elaôkùk, akit meg lehetett volna szoritani, hogy
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iié engedje a franciâknak és a tôbbieknek, liogy Magyarorszâgot
egészen tonkretegyék.

Hôlgyeim és uraim, a lényeget megmondtam. Egy nagy, âtfo-
gô, minden jô magyart egyesitô târsadalmi egyesùleti-e van sziik-
ség. Nem politikai, hanem târsadalmi egyesiilésre. Ha ez megfe-
lelô kezekben miikôdik, megfelelô ôsszeggel rendelkezik, akkor a
haza ûgye jô kézbe keriil. Amig egy ilyen erôteljes egyesûletiink
nem lesz, addig hiâba minden szônoklat és liiâba minden ôsszejô-
vetel. Tehât ilyen hatalmas propaganda-erôt kell nekûnk is itt
létrehoznunk. Ezzel kapesolatban van egy javaslatom. Ez az,
hogy mi, akik bolnap is, holnaputân is itt lesziink, kotelezziik
niagunkat egy Irâsbeli nyilatkozatban arra, hogy ennek a jôven
de nagy magyar egyesûletnek tagjai lesziink és lejegyezziik a mi
gazdasagi helyzetûnkkel arânyban lévô âldozatunkat, illetôleg
tagsâgi dijainkat. Hogy ki lehessen bent ebben az egyesiiletben,
arra Szechenjd Istvânt, a legnagyobb magyart idézem, aki azt
niondotta, hogy még az apagyilkosnak is meg kell bocsâtani, mert
olyan kevesen vagyunk mi magyarok. Ez a nagy egyesiilet,
amely minden magyart egyesit magâban és megfelelô alapsza-
bâllyal miikôdik, az egyes magyar gôcpontokon fiôkokat létesit-
het és ezzel még tôkéletesebben beszervezheti az Amerikâban élô
magyarsâgot. Nehéz talân ezt amerikai felfogâssal megérteni, de
ez sine qua non-ja az emigrâciôs magyarsâg mûkôdésének.

KOLOZSVARY KlAXiMAN, a clevelandi Ôregamerikâs Magyar-
rok csalâdfôje szôt kér Dr. Nagy Sândor hozzâszôlâsâhoz. Elnôklô

HOKKY KÂROLY megadja neki a szôt.

Kolozsvâry Kâlmân:

Mélyen tisztelt hallgatosâg! Van valami, amit tisztâzni kell
az elôttem szôlô beszédében. A szônok ûr azt mondotta, hogy az
amerikai magyarok 1918-ban nem csinâltak semmit és azt mon
dotta, hogy ha csinâltak volna valamit, a propagandâjuk révén
épen azt érték volna el, amit a csehek vagy a tôbbiek. Az ameri
kai magyarsâg igenis megtett mindent, amit megtehetett. Hogy
a szenâtus és a képviselôhâz sohasem ratifikâlta a trianoni béke-
szerzôdést, azt Borah szenâtornak és az amerikai magyarsâgnak
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lehet Itoszônni. Sajnos, "Wilson akkori elnôk betegen jott kazâ,
nem lelietett vele érintkezni, csupân Massaryk, az ô barâtja volt
az, aki hozzâjutott és igy Masaryknak megtett mindent, amit az
koveteit tôle. Errôl mi nem tehettiink, ezen mi nem segithettûnk,
de amit a magyarsâg tehetett, azt megtette és igy korrigâlni kell
azt a véleményt, hogy az amerikai magyarsâg nem tette meg a
kotelességét.

ELNOKLO HOKKY KAEOLY : Nagyon szépen kôszônôm Dr.
Nagy Sândor ûrnak, amit azzal a nagy erudieiôval, ami ôt min-
dig jellemzi, elôadott. Ugyanesak kôszonom Kolozsvâry KâMân
bâtyânknak kiigazitô felvilâgositâsât is, amit azt hiszem vala-
mennyien tudomâsul vesziink.

Az elôadô megjegyzése Dr. Nagy Sândor hozzâszôlâsâhoz;

Nagyon hâlâs vagyok Dr. Nagy Sândor prof, ûrnak a magasan
jâro gondolataiért és a gyakorlati javaslatâért is. De bivatko-
zom arra, hogy mi itt azzal a szândékkal jôttûnk ôssze, amit kû-
lônben a meghivônkban is tôbbszôr leszôgeztûnk, hogy sem ûj
egyesiiletet nem kivânunk létesiteni, sem hatârozatokat nem aka-
runk hozni, hanem pusztân egy barâti, kôtetlen eszmeeserében
kivânjuk ôsszehozni a magyar szellemi élit tagjait. Ha ûj egye
siiletet teremtenénk, ezzel csak megosztanânk a tôbbi egyesûlet
erejét. Viszont ha a szellemi értékeket kôzos nevezôre tudjuk hoz
ni, azok késôbb ezeket a kiilônbôzô egyesûleteket is ugyanannak
célnak a mûvelésére tndjâk majd tômôriteni. Az anyagi kérdések
ïnegoldâsa természetesen elengedhetetlen mind az adminisztrativ,
mind a dologi kiadâsokra, de én azt szeretném, hogy ha „szelid
terror" helyett pusztân és kizârolag meggyôzôdésiôl fakadô al-
dozatvâllalâst kaphatnânk mindazoktôl, akik ûgy érzik, hogy a
munkânk megérdemli azt.

Ft. Gâspâr Mârton plébânos, Windsor (Ontario - Canada) hozzâ-
szôlâsa:

Magyar testvéreim, én joval fiatalabb vagyok Kolozsvâry Kâl-
mân ôregamerikâs testvérûnknél, de annak a nézetemnek adok
kifejezést, hogy nem volt kûlônôsebben hibâs sem az otthoni ma-
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gyarsag, serti az àmerikai magyarsâg abban, bogy az elsô vilâg-
hâborût elveszitettiik és hogy Trianon kovetkezett utâna. Mind-
nyâjan tudjuk, bogy Németorszâg és Ausztria-Magyarorszâg
egyûttesen vesztette el a bâborût és nemcsak Magyarorszâgot, ha-
nem Németorszâgot is és Ausztriât is felosztottâk. Az én véle-
ményein szerint az elsô viiâghâborû utân nem Nagy-Magyaror-
szâg visszaâilîtâsât kellett voina kôvetelnunk, és ma sem azt, ha-
nem Ausztria-Magyarorszâg visszaâilîtâsât. Magyarorszâgot ne
emlegessùk kùlôn, mert biszen Mâtyâs kirâly ôta nem tudtuk
visszaâllitani a fûggetlen magyar âllamot. Legyùnk jôzanok és
ismerjiik ezt be. A magyar lakossâg szâma Mâria Terézia ural-
kodâsa alatt 32%-ot tett ki és Trianon idején a magyarsâg alig
érte el az 50%ot. Igy bât Ausztria-Magyarorszâgot kell vissza
âllitani. ami majd az egyesiilt Burôpâra tâmaszkodik és Ausz
tria-Magyarorszâg keretén beliil a 64 vârmegyét.

Egy nagyon fontos kônyvre bivom fel szives figyelmûket. Egy
amerikai egyetemi tanâr, Kurt Glaser egy kônyvet Irt amely-
nek a cime „Czeebo - -Slovtakia, a Critical History' '. Ezt
a kônyvet miudenki vegye meg és olvassa el, mert azon
keresztûl megtanuljuk az amerikai gondolkodâsi metôdust:
hogy nézi egy amerikai tanâr Csebszolvâkiât és Kôzépeu-
rôpât. Kônyvének befejezô részében azt âUitja, bogy Cseb-
szlovâkâa mesterséges âllam, amelyet senki sem akart. 1918-
ban csak azért jôtt létre, mert a németek gyôngék voltak,
a franeiâk meg erôsek. Most pedig azért létezik, mert az oroszok
tartjâk fenn. Tebât abban a pillanatban, amikor az orosz nem
lesz tôbbé erôs Kôzépeuropâban, automatikusan fel fog bomlani.
Hogy mi legyen belyette, azt nagyon kevés mondatban foglalja
ôssze nagy âltalânossâgban azzal, bogy kell majd lenni egy na-
gyobb âllamnak, amelyik a régi kis âllamok szerepét âtveszi. Az
én elgondolâsom szerint ez az Egyesûlt Europâra tâmaszkodo,
vagy annak keretében miikôdô Osztrâk-Magyar Monarcbia len-
ne, amelynek keretében Magyarorszâg a 64 vârmegyéjével a Ma
gyar Szentkorona târsnemzeteinek és târsorszâgainak egységét
reprezentâlnâ. Eimek a 64 megyének olyan jogai lennének, mint
a svâjei kantonoknak (Kôzbeszôlâsok : De nem Habsburgokkal !)

ELNÔKLO HOKKY KaROLY : Kérem tessék csendben lenni !
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Ft. GASPÂR MÂETON: Még az ôrdôggel is ossze kell fognunk,
akkor miért nem foghatiiânk ossze Ottôval is. Én arra nem is
gondolok, liogy kirâlykoronâzâs, vagy tudom is én, liogy mi le-
gyen (nagy zaj)...

ELNÔKLO HOKKY KiÂROLY ismét rendre inti a zajongôkat.

Ft. GASPAR MARTON : Kurt Glaser azt ajânlja, liogy legyen
egy âllam, amelynek megvannak a maga jogai és az âllam keretein
beliil a kûlônbôzô nemzetek mint corporation-ok szerepeljenek,
tehât, bogy joguk legyen kulturâlis és szoeiâlis eélokra adot ki-
vetni. Ez az âllam tehât mint egy korporativ âllam létezne. Még-
egyszer felhivom szives figyelmùket arra, bogy ezt a kônyvet
olvassâk el.

ELNOEiiO HOKXY KAROLY : Nagyon koszonôm az elôadâst,
sokat tanultunk belôle. De arra kérem az urakat, bogy nyugodtan
ballgassuk meg mâsnak a véleményét. Példâul senki sem akar bal-
lani az Osztrâk-Magyar Monarcbiârôl. Nem kisebb ember, mint
Kossutb Lajos azt îrta az élete végén Simogyi Ernô képviselô-
nek, bogy igenis nekûnk az Osztrâk-Magyar Monarebiâval egyûtt
kell élni és dolgozni, mert az osztrâk sassal egyûtt elbamvad Ma-
gyarorszâg is. Ne tessék tebât errôl a kérdésrôl ûgy beszélni,
mint lebetetlenrol, de viszont engedje meg a fôtisztelendô ûr is,
bogy kiigazitsam, mert a magyarsâg az 1910. évi népszâmlâlâs
szerint 54.4% volt, tebât abszolut tobbségben volt az osszes nem-
^etiségekkel szemben Magyarorszâgon. Mâtyâs alatt 20% volt a
nemzetiség, de az évszâzados élet-balâl bareunk utân, amikor^ a
magyarsâg megtizedelôdôtt, bejottek a nemzetiségek. Példâul a
szerbek a 17. szâzad legvégén jôttek be Csemovics Arzén vezeté-
sével mint vendégek, akik a tôrôk elôl bûzôdtak bozzânk. Hall-
gassuk meg tebât nyugodtan az elôadôkat és a bozzâszôlôkat,
mert mindenkinek môdjâban és jogâban âll azokra személyesen
vâlaszolni.

Dr. Nâdas Jânos ûgyrendi javaslatot jelent be: Kéri, batâ-
rozzâk el a jelenlevôk, bogy meddig kivânnak maradni és azutân
balasszâk el a vitât mâsnapra. Jelenlevôk elbatârozzâk, bogy még
bârom bozzâszôlâst ballgatnak meg és bogy tiz pereig beszélbet
minden bozzâszôlô.
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Hortobâgyi Jenô, Trenton (New Jersey - USA) hozzâszôlâsa:

Mélyen tisztelt holgyeim és uraim! Nam akarok a hivatâsos
szônokkal konkurrens beszédet tartani. Én, csak mint jô magyar,
kotelességemnek tartottam, hogy eljôjjek ide és megnézzem, hogy
mi lesz itt Clevelandban. De ba mâr éjszakâkon keresztùl jot-
tûnk, akkor legalâbb azt szeretném, hogy ne aprozôdjunk el, ne
térjûnk részlet-témâkba és ne lapositsuk el az egész bsszejôvetelt.
Szeretnék minden kommentâr nélkûl egy példât felhozni a sza-
badsâgharc idejébôl. Én egy korhâz sebészeti osztâlyân dolgoz-
tam, ahova behoztak egy szovjet ezredest, aki tokéletesen beszélt
magyarul. Amig a narkotizâlâsra vârtunk, sok mindenrôl beszél-
gettùnk. Én azt mondtam neki : „Mit szôlnâl liozzâ, ha az ame-
rikaiak kôzbelépnének?" O râm nevetett és azt mondta: „Az ame-
rikaiak nem érdekesek, az nem nemzet, az csak nép ; csak a né-
metek ne lépjenek be!" Kôzben bevitték a mutôbe, s gondoltam,
ez csak mégis érdekes téma és igy amikor kihoztâk, megkérdez-
tem, hogy miért épen a németek ne lépjenek be? Azt mondta
nekem: ,,Nézd, az egy olyan szervezett nâeiô, hogy az mâr szinte
rossz. Ott mindenki tudja, hogy mit esinâl, a legkisebb nem
akar a legnagyobb poziciojâba beleiilni és épen ez a sejtrendszer
az, ami félelmetessé teszi ôket." Ezekutân, amikor kijôttem ide
az Bgyesûlt Allamokba, megdôbbentem, hogy itt minden ember
egy kiilôn szervezet. Itt mindenkinek kûlon véleménye van, igy
példâul most is elhangzott egy magas szinvonalu beszéd s akkor
minden mondatot kiemeliink belôle. Ha mâr messzebbrol vagy
akâr kôzelebbrôl is eljôttiink ide, akkor hozzunk végre ossze va-
lamit egyszer és ne untassuk egymâst a részletekkel.

ELNÔKLÔ HOKKY KABOLY : A hozzâszolô ûrnak csak a
Bzerénysége nagyobb a felszôlalâsa értékénél.

Dr. Nagy Gyôrgy, a Kanadai Magyarok Szôvetsége fôtitkârânak,
Toronto (Ontario - Canada) hozzâszôlâsa:

Holgyeim és nraim, én mâr elôre bejelentettem Nâdas Jânos
barâtomnak, hogy szeretnék a kiilpolitikai részhez hozzâszolni és
el is készitettem magamban az anyagot, amit szerettem volna itt
elmondani. O azonban ennek nagyrészét elmondotta mâr, ûgy
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hogy en most csak rogtônzôk és csupân egy par gondolatot fogok
részletesebben kihangsulyzoni.

Szerintein a kiilpolitikai rész az, ami a mi emigrâciôs politi-
kânkban a legfontosabb. Amig az orszâg fel nem szabadul, mi
hiâba beszélùnk belpolitikârôl vagy bârmi mâsrol, ezzel nem
megyùnk semmire. Az orszâg felszabaditâsa az elsôszâmu eél.
Ezért kell dolgoznuiik, propagandaval és minden egyéb eszkôzzel.
Azt liiszem, ebben a tekintetbeii egységes az egész magyarsâg és
ebben a tekintetben nincs kôzôttûnk sem politikai, sem egyéb
kiiloubség.

Itt van példâul a tizmilliô alâirâs gyùjtése, amit Tollas Tibor
inditott el. Ez egy uagyszerû dolog. Nâliink Kanadâban igen
jôl halad. Torontôban az egyik napilap egy teljes oldalon leliozta
az alâirâsgyiijto ivet egy 1956-os fényképpel egyutt, azzal a ké-
réssel, hogy az olvasok vâgjâk ki, irjâk alâ és kiildjék be hozzânk.
Tényleg naponta kapunk nagyszâmban leveleket, amelyek ezt a
kivâgott lapot tartalmazzâk. Ezenfeliil az észt és lett târsnem-
zetek is kértek toliink ilyen alâirâsi iveket és az észtek hivatalo-
san ât is adtak mâr nekùnk az oktôberi ûnnepélyùnkôn kétezer
alâirâst, most pedig a lettek gyûjtenek ugyancsak kétezret.
Rajtuk kivùl a németek és mas csoportok is szorgalmatoskodnak
^ gyûjtésben, szoval ez az iigy nagyon szépen halad. A magyar
cserkészek Vancouvex'-ban egy kiâllitâson kiilôn sâtrat âllitottak
fel magyar plakâtokkal, felirâsokkal, stb. Mindig ott âllt valaki
és aki arra ment, megkérték, hogy lépjen be és irja alâ az ivet.
Innen is nagyon sok alâirâst kaptunk.

A mâsodik szâmu kiilpolitikai eélunk az ûj jovô megteremtése.
Mâsszôval : a felszabadiilt Magyarorszâg elhelyezkedése Kôzép-
europâban. És ez az a kérdés, amire szeretnék kissé részleteseb-
ben kitérni. Nekùnk, ha visszatekintùnk, nem a tâvoli dolgokra
kell néznûnk, hanem a tôrténelemnek csak arra a szakaszâra,
amiota a nemzetiségek ôntudatra ébredtek, egyszôval tulajdon-
képen a francia forradalom ôta. Mi volt a mi nagy bajunk 1848-
ban és 1918-ban egyarânt? Az, hogy a szomszéd népekkel, a
nemzetiségekkel nem tudtunk kôzôs plattformot talâlni. Mikor
a szabadsâgharc kitôrt 1848-ban, Kossuth Lajos egyszerre arra
ébredt, hogy a szlovâkok, a românok, a horvâtok, az ôsszes nem
zetiségek ellenûnk fordultak. Akkor dôbbent ô is râ, hogy ez
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olyan probléma, amit rég meg Itellett volna oldani, de akkor mal*
késô volt. Ugyanezzel a problémâval talâlkoztunk 1918-ban is.
Akkor természetesen egészen mas volt a helyzet. Az egész nem-
zet vérzett, nem tebettûnk semmit. Viszont, bogy e téreii az
emigrâciôban lehet és kell is cselekedni, arra épen az a csattanos
vâlasz, amit ma mâr kétszer is ballottunk, tudniillik, amit a cse-
hek csinâltak. Szeretnék azonban râmutatni arra, bogy azért nem
kizârôlag propagandâbôl âllt ez a tevékenység ! Benesék renge-
teget dolgoztak, bogy âlmukat megvalositsâk. Én mint diâk Pâ-
risban lâttam még egy kâvébâzban azt a mârvâny asztalt, amely-
re Benes rârajzolta az uj Europa térképét. Ok ott inditottâk el
a mozgalmat, mindôssze kôriilbelûl nyole-tiz ember; onnan men-
tek Londonba és onnan jôttek ât ide. Masaryk igen komoly és
batâsos lendiiletet adott az egész akeiônak. Ezzel a esebek a két
vilâgbâboru kôzott messze kimagaslo politikai vezeto szerepbez
jutottak Kozépeurôpâban és ezt a belyzetuket az 1956-os forra-
dalomig meg is tartottâk. Az 1956-os forradalom lokôtt ki ben-
niinket ismét az elôtérbe, ugy bogy most nekunk is megvan a
lebetôségiink, bogy ba keményen dolgozunk, akkor elérbetjûk
mindazt, amit annakidején a esebek elértek.

Most pedig, kûlônosen a jôvôre nézve, egy példâval szeretnék
elôjônni: bogy mit csinâlunk mi Kanadâban a nemzetiségi cso-
portokkal. Kanadâban a nemzetiségi csoportok nagyon erôsek,
még ûjak és igy nagyon ôntudatosak. Mégis megindult veluk az
Dsszemûkôdés és pedig a kôzvetlen szomszédainkkal. Hokky
Kâroly bâtyâm még tudja, bogy vannak régi szlovâkiai kapcso-
lataim, biszen ott voltam magyar kûliigyi szolgâlatban épen
azokban a kritikus idôkben, 1937-tôl 1940-ig és igy sokat dol-
goztunk egyiitt és sok jo és rossz emlékûnk van ezekbôl az idôk-
bôl. Ezeket a kapesolatokat most felûjîtva és azokon elindulva,
megkezdtiik egy kozépeurôpai klub alakitâsât. Tulajdonképen
nem szervezett klub ez, banem csak annyibôl âll, bogy bâromszor-
uégyszer ôsszejôttûnk és beszélgettûnk. De megint ôssze fogunk
jônni, most mâr rendszeresen és folytatjuk a beszélgetéseinket.
Nem tôbben, mint négyen-ôtven. Arrôl beszélgetiink, bogy le-
hetne ezeket a kérdéseket, amelyek végeredményben mindegyikûn-
ket egyformân érdekelnek, megoldani. Ebben a kis klubban — ba
annak nevezbetem — bennt vannak a szlovâkok, a borvâtok, a



szlovénok és a magyarok. Eddig még csak ennyien vagynnlv, de
legkôzelebb mâr ott lesznek az osztrâkok is. Arra jôttunk râ a
beszélgetések sorân, természetesen sok vita, sok veszekedés utan
— ûgy hogy egyszer-kétszer mâr felkeltûnk, bogy elmegyiink és
nem talâlkozunk tôbbé —, bogy igen nebéz kérdés elôre kôrvo-
nalazni azt, hogy milyen lesz a jôvô Magyarorszâg. Eâjôttûnk
arra, bogy nem ezzel a kérdéssel kell kezdeni ,mert ba én leûlôk
a szlovâkokkal târgyalui a batârkérdésrôl, bât nagyon valoszinû,
bogy egy félôrân beliil fejbeverjuk egjmiâst. És soba tôbbé nem
talâlkozunk. Azonban bizonyos alapelvekben meg tudtunk
egyezni. Most az a terviink. bogy ezeket az alapeh''eket, amelyek
nem fognak részleteket tartalmazni, lefektetjuk egy olyan megâl-
lapodâs-formâba, amelybez basonlô volt a pittsbnrgbi szerzôdés,
amit a csebek és a szlovâkok kôtôttek és amit a csebek soba sem

tartottak be. Azért batâroztuk el, bogy egy ilyen megâllapodâst
létesîtunk, bogy ba majd a teriiletek felszabadulnak, legyen va-
lami, amin el tudunk indulni. Szeretném megemlîteni, bogy pél-
dânl ilyenek is vannak ebben a megâllapodâsban : ,,Peltétlenûl
ragaszkodunk abboz, bogy a 18-as ntodâllamok megsziinjenek",
szoval nines Jugoszlâvia, Csebszlovâkia és Nagy-România. Ez
az elsô szâm. Ebben mindnyâjan megegyeztûnk. (Nagy taps),
(Kôzbeszôlâsra vâlaszolva) : Kanadâban român emigrâeiés szer-
vezet nincsen, igy tebât azokkal nem is tudunk kôzeledést létre-
bozni, de ba megvan a megâllapodâsunk a szlovâkokkal, borvâtok-
kal és a szlovénokkal, akkor az mâr nem lesz nebéz dolog.

A mâsodik kérdés, amiben mâr szintén és pedig elég kônnyen
megegyeztûnk, az, bogy mindazok, akiket erôszakkal kitelepitet-
tek vagy elburcoltak 1918 ôta, azoknak szabad legyen visszatér-
niôk eredeti lakôbelyûkre, amennyiben élnek és ezt kivânjâk.

A barmadik kérdés a teljes gazdasâgi egyûttmûkôdés : egy gaz-
dasâgi unio megteremtése. Ebben sines semmi kétség és tisztâ-
zatlansâg kôzôttûnk. Hogy azutân ez a gazdasâgi uniô bogyan
fog belekapesolodni a njmgati egységbe, az mâs kérdés.

A negyedik és legnebezebb kérdés az, amikor elérkezûnk Tria-
nonboz, vagyis a batârkérdésekbez. Itt sok probléma merûl fel.
A szlovâkok kôrûlbelûl azt javasoljâk, bogy mondjuk ki, bogy a
batârok csak kôzigazgatâsi batârok lennének, talân âtmenetileg
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orszâgliatârok, de rôvid idô alatt eltiuinének. Abba niar liole-
mentek, hogy addig is ameddig leniiéuek ilyeii hatârok, noprajzi
alapon vonjuk meg azokat.

Hangsulyozom azonban, amint mâr mondtam is, hogy ez még
nem alakult kl véglegesen. A fontes ebben az, hogy ez a nioz-
galom egyâltalân elindult. Es ngyanezt szeretném javasolni az
Egyesûlt Allamokbeli magyarsâg szâmâra is. Vegyiik fel a kap-
csolatot a nemzetiségekkel és prôbâljnk ezt az ôs.szemukodést kia-
lakitani, mert ha mâr most meg tudjuk nj^erni a horvâtokat, szlo-
S9p9za9zs3î[9:{ qqnÇn joqqa ';Bqou9Aoizs 'jnqoqnA
esetén nem fogunk egyediil âllni, mint Trianonban és a mâ.sodik
vilâghâboru utân, amikor is senki sem tâmogatott bennûnket, ha-
nem mindenki ellenûnk volt. Ezt mindenképen el kell keriilni és
erre mâr most fel kell készûlniink.

Nagyon sokszor, ha az ember kanadai vagy amerikai politikn-
sokkal beszél és igyekszik, amennyire esak lehet, Csehszlovâkiât
vâdolni a kôzépeurôpai békétlenségért, azt vâlaszoljâk, mi az
altemativâjuk ? Csehszlovâkia megvan, ezt Ismerjuk, ezt elis-
merjiilî, hât mi az, amit ennek helyébe tudnânak ajânlani? Ezért
kell nekiink mâr elôre felkésziilni és kidolgozni azt a bizonyos
ûj tervet és megkûldeni minden tényezônek, hogy mâr elôre lâs-
sâk, hogy igenis van mâs megoldâs, mint Csehszlovâkia és hogy
ezt a bizonyos mâs megoldâst hatalmas szervezetek, egyesiiletek
tâmogatjâk. Igy legalâbb is annyit el fognnk tudni érni, hogy
nem fogjâk automatikusan azt mondani, hogy Csehszlovâkia léte-
zik és Magyaror-szâg nem. Mâr elértuk azt is Torontoban — igaz,
esak harcok utân —, hogy a csehet és a szlovâkot kiilôn emlitilv,'
ha ugynevezett csehszlovâkokrol beszélnek.

Ha el tudjuk érni, hogy kôzelebb tudunk keriilni a nemzeti-
ségékhez, akkor le tudjulc fektetni az alapjait egy olyan jovô
kialakulâsânak Kôzép-Europâban, ami nem fog még egyszer Tria-
nonhoz vezetni. (Nagy taps).

ELNÔKLO HOKKY KÂROLY: Megkôszônom Nagy Gyôrgy
ûrnak a szakember elôadâsât, ami természetesen egészen mâsként
hangzik, mint amikor mi — és ebbe magamat is beleértem — lai-
kusok beszélûnk errôl a kérdésrôl. Ot mint diplomatât ismertem
meg és azota is figyelemmel kisérem kanadai munkâjât és mond-

— 70 —



hatom, liogy szivbôl gratulâlok alihoz az eredményliez, amit mâr
eddig is elért ezen a téren.

Az elôadô megjegyzése <a felszôlalâshoz:

Nagyon figyelemremélto volt ez a felszôlalâs, ami nemcsak meg-
jelôli az utat arra, hogy mit kell gyakorlatilag tenuûnk, hanem
mâr eredménjmkrôl is beszâmol. Igaz, ôszinte ôrômmel és nagy-
rabecsiiléssel koszôntjiik Dr. Nagy Gyôrgyben, a Kanadai Ma-
gyarok Szôvetségéiiek fôtitkârâban, azt a kivâlo kûlpolitikai szak-
embert, akinek a kezében ezeknek a kérdéseknek a vezetése és va-
loszinu megoldâsa a legjobb lielyen van. Ez a liozzâszlôlâs is iga-
zolja a sziikségét egy kozponti kiilûgyi szerv felâllitâsânak, amely
az osszes ilyen és ehhez hasonlô, remélbetôleg kibontakozô tôrek-
véseket ôsszehangolja és igy valôsziniileg âtûtôbb eredményt ér-
het el, mintba a.zt egy-egy kis csoport kezdeményezi és végzi. Még-
ogyszer nagyon kôszbnôm Dr. Nagj' Gyôrgy hozzâszolalâsât.

Szilâgyi Pâl, Cleveland (Ohio-USA) tiozzâszôlâsa:

Az, hogy mi ma arrol vitatkozunk, hogy milyenek legyenek az
orszâghatârok, kikkel fogjnnk ôssze, hogy milyen nemzetiségekkel
és hogy târgyaljunk, hogy mik voltak a hibâink a multban, az
mind jo, mindebbôl tanulunk, de nem a lényege a kérdésnek!

Amig oroszok iiliiek Budapesten, addig olyan mindegy, hogy
hogyan hatârozunk az orszâghatârok felôl, ûgy sem mi dbntjiik
el, hanem az oroszok. Az elsô szâmn feladat tehât az orszâg fel-
szabaditâsa. De kitol vârhatjuk a fclszabaditâst ? Az amerikaiak-
tôl, a nyugati âllamoktol? Amig nem létkérdés, hogy Magyar-
orszâg felszabaduljon, addig nem is âllnak ki a magyarokért. Ki
fogja akkor az oi-szâgot felszabadîtani ? Csak mi magyarok sza-
badithatjuk fel a sajât orszâgunkat. Azok a magyarok, akik ott-
hon vannak és azok a magjmrok, akik a vilâg minden részében
szét vannak szôrva. Az otthoniak keze gûzsba van ugyan kôtve,
de mi emigrâlt magyarok szabadon cselekedhetûnk. Az egyet-
len feltétel, hogy fogjnnk ossze. Ne azon vitatkozzunk, hogy mi
volt a mnltban és hogy mit esinâltak, vagy mit nem csinâltak az
oregamerikâsok, vagy mit csinâltak és mit nem esinâltak a DP-k
és az 56-osok, mert itt csak egy ember van: magyar! Ezért egy
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nagy magyar egyesûletet kell létesiteni, de nem ûgy, hogy egy
kûlon egyesûletet alakîtunk, mert mâr liarmincegy egyasiilet van

, Clevelandban, lianem ûgy, liogy ôsszehozuiik egy plattformot,
amely megmondja, hogyan lehet Clevelandban egy egységes ma
gyar egyesûleti képviselet. Jôjjûnk ossze minden bârom honap-
ban, vagy félévben, bogy ezt a plattformot fenntartsuk és eset-
leg kiegészitsûk. Ha a macedonok ossze tudtak hozni kétezer cm-
bert egy konvenciora és litvânok, lengyelek ossze tndnalv hozni
ezreket és mindegyiknek van egy képviseleti szerve, akkor miért
nincs nekûnk magyaroknak?

Eurôpa jôvojét a Common Market fogja megoldani, amely az
elmult években hatalmas munkât végzett és igen nagy fellendû-
lést hozott. A legnagyobb eredménj^e az, hogy olyan népeket fog-
lalt egységbe, amelyekrôl soha sem liittiik, hogy egységbe tudnak
âllani. Beszélek a franciâkrol és a németekrôl. Ezek sokszor bar-
coltak egymâssal és most mégis békés egyûttmûkodésben egj^sé-
get tudtak teremteni. Akkor miért nem tudunk mi ôsszefogni a
horvâtokkal, a szlovénokkal, a lengyelekkel és igy tovâbb ? Ki pro-
bâlt példâul elmenni akâr a kubaiakhoz? Ok is a kommunizmus
ellen hareoltak és harcolnak. Ossze kell fogni mindenkivel, aki
kôzyetlenûl vagy kozvetve tud segiteni Magyarorszâg felszabadî-
tâsâban. Kell tehât egy erôs magyar egyesûlet, amely képvisel-
het bennûnket és ha szûkség van reâ, tud nyomâst is gyakorolni
a politikusokra, nemcsak egy orszâgban, de a vilâg minden or-
szâgâban is. Ha ez megvan, akkor kétségtelenûl igen komoly gaz-
dasâgi alapot is tudunk teremteni ennek az egyesûletnek.

ELNÔKLÛ HOKKY KAEOLY; Nagyon koszônom Szilâgyi
Pal ûr hozzâszôlâsât. Ez annal értékesebb nekûnk, mert a fiatal-
sâg kôzûl ô az elsô, aki felszôlalt és ha benne olyan agilitâs van,
mint amilyent én lâtok benne, akkor nagyon kérem, tegyen meg
mindent, ami tôle telik, hogy elsôsorban az ifjûsâgot nyerje meg
ennek a mozgalomnak. A mi napjaink, kûlônôsen az eiiyéim, meg
vannak szâmlâlva, s nekûnk gondolkodni kell a felfrissûlésrôl,
mert kûlônben elpusztulunk. Tessék tehât a fiatalsâgot bevonni.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz;

A magyar jôvô elôkészitése, az utânpôtlâs megoldâsa, a kûlpo.
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litikai kéi'dések irânt érdeklôdô magyar fiatalsâg bevonâsa és ta-
pasztalataink âtadâsa elsôrangu érdeke az emigrâcionak. Szeretet-
tel hivjuk tehât a magyar fiatalsâgot, jôjjenek kôzénk, vegyenek
l'észt a minden magyart kôtelezô hazafias munkâban. Az emigrâ-
cios magyarsâg legnagyobb tragédiâja épen az, bogy az ûgyneve-
zett mâsod- és harmadgenerâciôs magyar nemzedék nem jâr az
apâi ûtjân és egyre kevesebbet tôrôdik azzal, bogy megfelelô ma-
gyarsâgtudomânyi képzést sajâtîtson el és egyre inkâbb bedôl an
nale az ellenséges propagandânak, bogy a jovôben ninesen szûleség
orszâgbatârokra. Ez természetesen defétizmus, mert a megszâllt
terûletek egyetlen egy magyar falujât sem adjâk vissza ônként a
mondvacsinâlt âllamok.

Bâchkai Béla, az Amerikaî Magyar Szôvetség kôzponti titkâra,
Washington, D. C. (USA) hozzâszôlâsa:

Engedjék meg, bogy beszâmolbassak mindarrôl, amit épen azo-
kon a teruleteken sikerult elérnûnk, amiket az elôttem szôlôk a
legteljesebb elismerésem mellett elôadtak.

EIôszôr is beszâmolok arrol, bogy ba szegények is vagyunk és
bizony nem jol éliink, az AkISz wasbingtoni székbâzânak épule-
tében van a kubai szabadsâgbareosok orszâgos szovetsége. Ott van
ez attôl a naptol kezdve, bogy megérkeztek Wasbingtonba és a
magas kormâny kijelentette, bogy nincs szâmulera bely. Mi azt
mondottuk, bogy nâlunk, igenis, lesz bely szâmukra mindaddig,
amig Kubâba vissza nem mebetnek, aminek kôvetkezményeképen
ok kiîrtâk a falakra, bogy amint Kubâba visszatérnek, minden
magyarnak jô élete lebet, ba nem Amerikâban, akkor Kubâban.

Szabad legyen egy nébâny szôban reflektâlni arra is, ami a leg-
lényegesebb, tudniillik, bogy a nemzetiségekkel olyan erôs kap-
csolataink vannak, bogy 1956 oktober 26-ân 13 nemzetiség, kô-
zotte Csonkamagyarorszâg valamennyi szomszédja, mi utânunk
és a mi kôzbenjârâsunkra ment be Dullesboz és kovetelte ugyan-
azt, amit mi koveteltiink tôle.

A lényeg azonban az, bogy mi amerikaî magyarok ne csak jô
magyarok legyunk, banem éljuk bele magunkat ennek az ôriâsi
orszâgnak a mentalitâsâba, mert én, aki busz esztendôt Kanadâ-
ban tôltôttem mint ûjsâgirô és râdiô-elôadô, tudom, bogy a ki-
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sebb orszâgok népével az ôsszhangot konnyebb megtalâlni, mint
egy ilyen liatalmas nagy orszâgéval. Amikor esetleg a New Yor-
ki-ak érdeke épen szôges ellentétben âll a Californiaiakkal és a
Miehiganbelieknek a Plox-idaiakéval, akkor bizony rendkivùl
nagy és nehéz munkât kell elvégezni, hogy az egész orszâg koz-
véleményét megnyerjùk a magunk szâraâra. Csak egynéhany pél-
dât bozok erre fel.

Amikor kitôrt az 1956-os magyar szabadsâgliarc, az amerikai
kôzvélemény mint egy ember âllt ki. A vezéreikkek sorozata
olyan volt, mintha csak a magyar tôrténelem régi lapjait szed-
tûk volna elô Hunyadi Jânos idejébôl. Mi azt kértiik az amerikai
'̂ o'̂ ^âiiytol, hogy orânként menjen be Budapestre egy-egy re-
piilôgép, amelyen legyen United States — Vbrôs Kereszt jelzés
és hogy ezek a repiilôgépek semmi mâst ne vigyenek magukkal,
mint gyogyszert, gyermektâpszert és élelmiszert. Rengeteg gyogy-
szert kaptunk. Példâul egy brooklyni és egy philadelphiai gyogy-
szerarû gyârtôl a forradalom elsô hârom napjâban 460.000 dol-
lâr^ értékû c.soda-gyogyszert kaptunk. Az egyik helyen maga az
sluok vezetett bennùnket végig a penicilint és hasonlô gyogyszert
gyârto ûzemben és a raktârban elkiâltotta magât: ..Ûritsltek ki
ezt a raktârt! Minden Magyarorszâgé !" Mindezt azonban a sa-
jât magunk ôsszegyiijtott kis pénzén kellett volna âtszâllitani,
mert a Military Air Service képtelen volt a Pehér Hâztôl az en-
gedélyt az âtszâllltâsra megkapni. A State Department negyedik
emeletén ugyanis ôsszeiiltek a Policy Division okosai, a Harward,
Yale,^ Princeton, Columbia és egyéb nagy egyetemeken végzett
liberâlisok és egyszeriien megakadâlyoztâk azt, hogy a mi kéré-
siinket az Elnôk teljesitse. Hat hét mulva azt az urat, aki a Po
licy Division feje volt, menesztették, de mi tôrtént vele? A Har-
ward^ egyetem diplomata-képzô tagozatânak lett a dékânja. Te-
hat tizenôt év mulva mind olyanok fognak ùlni a kûlugyminisz-
tériumban, akiket ez az ember tanîtott meg arra, hogy nekùnk.
a U.S.A.-nek Keleteurôpâban semmi dolgunk nem lehet, mert az
nem lenne mas, mint „over-expansion", vagyis tûlterjeszkedés.

Az amerikai ember nem olyan, mint példâul a kanadai, mert
nem egy kis nép embere és igy nincs is fantâziâja. Ami fantâziâ-
ja van, az csak erre az orszâgra szol és fdleg arra, ahonnan az
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olaj jôn. Itt teliât egy komolj'', orszâgos lélektani problémârol
van szo.

Ha mâr feleinlitették Masarykot és Beuest, legyen szabad. né-
liâny mellékzbngét megemliteni itt, liogy miért is tudtak azok az
emberek gyôzni és miért lenne nehezebb a mi feladatunk, még
akkor is. ha tôrtéuetesen volna egy millio dollarunk, mint abo-
gyan niiieseu. Mikor Masaiyk âtjôtt ide, rôgtôn megértette az
amerikai gondolkodast és meglâtta, liogy ez egy fiatal nép, amely
rendkiviil ônbecsiilô, rendkivùl biiszke, liogy az ôsvadonbôl
arânylag igen rôvid idô alatt ilyen hatalmas civilizâciôt tudott
teremteni. Megérezte, liogy ez az orszâg rendkiviil hiû és liogy
ezt ki leliet liasznalni. Teliât két dolgot csinalt. A legelsô az volt,
liogy azt igérte, hogy Biirépa szîvébeii, ami akkor — a liâbonis
propaganda kôvetkeztében — a monarchiâk bûnfészkének szâ-
mîtott, Egyesûlt Allamokat fog teremteni amerikai mintâra. Ezt
mindenki elliitte neki, még a szegény szlovâkok is, ûgyaiinyira,
liogy egy milliô dollârt adtak ôssze neki. Masaryk még egy iigyes
dolgot csiiiâlt. Eltekintve attol, liogy a sajât szakmâjânak tudos
kôreiben is igen iigyesen mozgott és sok szimpâtiât szerzett, meg
érezte, hogy az âtlag amerikai business-ember a kiilpolitika irânt
teljesen érzéktelen, ellenben, hogy a nôk annal szîvesebben jar-
iiak el az ilyen gyûlésekre. Mit csinalt teliât? Ezt a felvilâgosiilt
nôi kozonséget igyekezett meggyozni az ô igazârol, hogy azok
azutân megdolgozzâk a férjeiket, udvarlôikat, csalâdtagjaikat,
barâtaikat és âltalâban a kozvéleményt. Ennek érdekében vette
fel a ,,G" betiit is a nevébe és lett belôle Garrigue Thomas Masa
ryk, tudniillik. Garrigue a felesége esalâdi neve volt.

Mi 1956 nyarân kibocsâtottunk alâirâsi iveket, amelyeknek a
tetején néhâny sor szôveg volt, amelyben azt kôveteltûk, hogy
az oroszok az osztrâk békeszerzodés értelmében vonuljanak ki Ma-
gj^arorszâgrôl is. Ha ezt mi akkor nagyobb erovel forszirozhattuk
volna, vagyis ha tôbb pénzt dobliattunk volna be, talân a ma
gyar szabadsâgharc is nagyobb tâmogatâst kapott volna az ame
rikai kormânytôl. 1956 elején az Egyesiilt Nemzetek illetékes
osztâlyânak 226.000 alâirâst adtiink ât. Mindezt csak azért em-
litem, mert tôrténtek akciok azért, amelyekrôl ha tobben tudnâ-
nak és azok fontossâgât orszâgosan âtéreznék, nagjmbb volna a
magyarsâg lelkesedése.
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Hôlgyeim és uraim, szabad legyen itt megmondanunk, hogy lia
az Egyesûlt Allamok népe még nem is lenne elég érett ahlioz,
hogy az amerikai magyarsâgnak azt a kérését, hogy Magj^aror-
szâg az orosz rabiga alôl felszabadulhasson, teljesîtse, én magam
is vallom és Mrdetem, hogy az a nyngateurôpai Egyesiilt Alla
mok, amirôl az elôttem szôlo fiatal barâtom olyan boles megjegy-
zéseket tett, feltartoztathatatlan erôvel fog elôre haladni és
kényszeriteni fogja az Egyesûlt Allamokat is arra. hogy az euro-
pal kulturât vallo és élô emberek végre az elnyomott, âllati sor-
bol kikerûlhessenek.

ELNÔKLO HOKEY KÂROLY: Nagyon szépen kôszônom
Bâehkai Béla ûrnak ezt az ûgyes felszolalâsât, amin keresztùl
megvilâgitott olyan utakat, amelyeket senki sem, vagy csak na-
gyan kevesen ismertek kôzûlûnk.

Az elôadô megjegyzése a hczzâszôlâshoz:

Szeretettel kôszôntjûk az AMSz kôzponti titkârât, s annak a re-
ményûnknek adunk kifejezést, hogy megfelelô propagandâval,
szervezô munkâval. a kûlûgjû kérdések intenziv mûvelésével és
jô sajto propagandâval az AMSz valôban az Egyesûlt Allamok
magyarsâgânak minden tekintetben csûcs-szerve lesz és minden
.ioszândékû magyart kielégit mûkodésével.

Szebedinszky Jenô, lapszerkesztô, Pittsburgh (Pa. - USA)
hozzâszôlâsa:

Mélyen tisztelt holgyeim és iiraim, én ujsâgîro vagyok és nem
szeretek beszélni, de ennek ellenére felszolalok. Mint ujsâgîro,
csak a lényeget szoktam kiszedni és ezelôtt két orâval, a târwya-
lâsok elején, a kôvetkezôket jegyeztem fel. Csakis az 'ezereszten-
dôs Magyarorszâgot lehet kôvetelni, mert ha rendezés kovetkezik
be, ûgyis mindegy, hogy mit kôvetelûnk, mert vagy teljesîtik,
vagy nem és ha az egészet koveteljûk, a kicsit még akkor is meg-
kaphatjnk.

A legfontosabb dolog az, hogy valahogyan fel kell keltenûnk
az érdeklôdést Magyarorszâg irânt. Az amerikaiak csak olyan
ûgyet tâmogatnak, ami érdekli ôket. Ezért kell az érdeklôdésù-
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ket felkelteni. Ez az érdeklôdés leginkâbb a business vonalon
keltlieto fel. Nem vagyok ugyan a legtôkéletesebben informâlva
— a feleségem azt szokta mondani, hogy az ujsâgîrô mindenhez
ért, de semmit sem tud —, egyet azonban tudok, bogy nagy alu
minium nyersanyag-telepeink vannak Magyarorszâgon. Most,
hogy ha a mi kozgazdasâgi szakembereink egész Amerikâban és
Kanadâban felkeltenék az érdeklôdést, bogy itt van valami, amit
érdemes lenne megfogni, akkor az érdeklôdés a bauxit révén ta-
lân egy kicsit Magyarorszâg felé irânyulna.

Ezen felul meg kell magyarâzni az amerikaiaknak a magyar-
sâg és Nagy-Magyarorszâg szerepét a tôrténelem folyamân. Meg
kell nekik magyarâzni primitiv egyszerûséggel, hogy nézz ide, itt
vannak a Kârpâtok, ez a szép nagy erdôs ôvezet, a nagy egység,
ami mindig fel tudta tartani a keletrôl jôvô tâmadâsokat, ez a ti
vâratok, a Nyugat vâra — az ezeréves Magyarorszâg. Ezerféle
ôtlettel és propagandâval reâ kell venni ôket arra, hogy Magyar-
orszâgot, a régi ezeréves Magyarorszâgot a sajât érdekiikben va-
lônak tartsâk. Ne egj^mâst gyôzziik meg, akik kôzôtt mindegyik
okosabb a mâsiknâl, hanem az amerikai tômeget probâljuk meg-
gyôzni, amelyik âllitôlag nem olyan okos, mint mi vagyunk.

Ami a belpolitikât illeti, azt mondottâk, hogy a magyarsâg kép-
viseletét kell megteremteni. Nagyon helyes. Én szerintem — és
most Szilâgyi fiatal barâtom hozzâszôlâsâra reflektâlok — mind
a harmicegy egyesiiletbe be kell lépni és pedig harmicegy jovâ-
gâsu fiatal embert elôszedni, akik kôziil lesz majd, aki felvâlthas-
sa Nâdas Jânost és a mâsikat és a harmadikat, amikor mi mâr
nem lesznnk. Ezt az aprô munkât — nem dicsekvés részemrôl —
tizenkét éve csinâlom Pittburghban. A legbiiszkébb arra vagyok,
hogy engem az ôregamerikâsok is szeretnek, mert kûlônben hogy
voina az, hogy mâr ôtôdik éve én vagyok a pittsburghi nagybi-
zottsâg elnôke. Hâla Istennek, egyùtt tudok dolgozni a hârom
lelkészûnkkel, a katoliïms, reformâtus és evangélikus lelkésszel,
az ôsszes egyesûletekkel, pedig DP vagyok és nem vagyok még
âllampolgâr sem. Tehât ezt az aprô munkât csinâljâtok fiuk és
akkor nem fog megtôrténni, hogy a William Penn konvenciôin
azt kôvetelik, hogy angolul beszéljenek, mert a magyarok nem
értik meg a magyar beszédet. Ott lesztek ti, akik ugyan jôl fog-
tok tudni angolul, azonban magyarul is tudtok és magyarul fog-
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tofe beszélni es magyamak fogjâtok megtartani a William Penn-t,
a reformâtus egyesiiletet, az egyhâzakat és minden magyar iii-
tézményt. De ehliez el kell menni a templomba, a magyar gyii-
lésekre, szoval teljes erôvel be kell kapesolôdiii az amcrikai ma
gyar életbe.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlalâshoz;

Mindeuben helyeslem Szebedinszky Jeno megâllaisitâsait, ter-
mészetesen anélkùl, liogy a gyakorlati kivitel kérdésében allast
foglaliiék, mert ezt a kérdést nem lehet egy ilyen rovid hozzâ-
szôlâs keretében kôrvonalozni.

ELNÔKLÔ HOKKY KÂEOLY; Koszônôm szépen Szebedinsz
ky Jenonek humorba csomagolt elôadâsât és azt hiszem, hogy ez-
zel bezârhatom a mai iilést. Holnap tiz orakor ûjra kezdjûk a
tanâeskozâst. Koszonôm szépen szîves megjelenésiiket.
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A "MAGYAR TALÂLKOZÔ" MÂSODIK NAPJA

1961 november 25.





Dr. Szentpâly îstvân, New York (N.Y. — USA.) hozzâszôlâsa:

Igyekszem, mâr amennyire lehet, liogy az ôsszes tegnapi fel-
szôlalâsokat osszefoglaljam, liogy azokba kapcsolôdjam és azok
gondolatmeuetét tovâbb folytassam. Elsôsorban hivatkozom Nâ-
das Jâuos elôadâsâra, kùlônôsen annak eimére és lényegére. A MA
GYAR TALÂLKOZÔ-nak tulajdonképeni célja az volt, és ez ko-
zott ide eugem New Yorkbôl, hogy megismerjuk a elevelandiaknak
és azoknak a testvéreknek a gondolkodâsât, akik itt talâlkozôt
adnak egymâsnak. A probléma az, hogy tulajdonképen melyik az
a szervezet, amelyik a legalkalmasabb môdon kifejezheti az emi-
grâciôs magyarsâg eUiépzeléseit, feladatkôrét, tôrekvéseit és hogy
ezeket milyen keretben tudja megvalôsîtani. Bmlékeziink igen
jôl, hogy nemrégiben a Szebedinszky Jeno szerkesztésében meg-
jelenô pittsburghi „Magyarsâg"-ban egy hosszu ankot kezdôdôtt
arrôl a témakôrrôl, hogy kik hivatottak arra, hogy az emigrâcios
magyarsâgot kùlfôld felé, a magyarsâg tôrekvéseit pedig az egész
vilâg felé képviseljék. Természetsen nem mehetùnk azon tûl, ami
felett rendelkeziink. Kotve vagyunk ônmagunkhoz és ônmaguuk-
bol kell kiindulni és ônmagunkat kell olyan keretek kozé helyez-
ni, hogy ezeket a feladatokat megoldhassuk.

Én New York-ban nem régen — nincs még egy esztendeje —
bekapcsolôdtam az Amerikai Magyar Szôvetségbe, még pedig tel-
jesen spontân elhatârozâsombôl. A problémânak az a felismerése
vitt oda, hogy az AMSz egy régi, tradieionâlis szervezet, amely
lassan az amerikai magyarsâg fellegvârâvâ nôtte ki magât. Ter-
mészetesen egy ilyen nagy szervezetnek is vannak fénykorai és
vannak sôtétebb pillanatai is, amelyeket kritika târgyâvâ tenni
nemcsak lehet, de kôtelességûnk is. De semmi esetre sem alkalmas
a jelenlegi pillanat arra, hogy visszanyûljunk a multba, hogy ne-
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veket emlegessûnk, olyanokat, amelyek magyarsâguuk szomorû
életét idézik emlékûukbe. De ha azt nézem, liogy melyik szerve-
zet volna legalkalmasabb arra, hogy a magyarsâg eélkituzé-
seit megvalôsîtsa, akkor nem tudok mâst talâlni, mint az AÎMSz-t.
Még pedig azért, mert ez a magyarsâgnak egy elég széles alapok-
ra helyezett szervezete, amelyet az amerikai kormânj^ is hivata-
losként fogad el és igen sokszor igéuybe is vesz kûlônféle akcioi
és elgondolâsai lebonyolîtâsâra. Az AMSz volt az, amelyen ke-
resztiil az amerikai kormâny megismerte a magyarsâg tdrekvé-
seit és célkitiizéseit. Az én véleményem szerint teliât a szervezet,
amely tulajdonképen hivatva volna az emigrâciôs magyarsâg fel-
adatât elvégezni, adva van. Arrol lehet természetesen vitatkoz-
ni, hogy ennek a szervezetnek kibôvitése, kiépitése, tokéletesitése
szùkséges-e vagy sem. Én meg vagyok gyôzôdve arrôl, hogy egy
bizonyos javitâs és kiegészités ntân még ûjabb és ûjalab eredmé-
nyeket lehetne elérni az AMSz âltal.

Ennek a megfontolâsâval kell nekiink az AMSz kozpontjâval és
a fiokokkal szoros kapesolatot létesiteni. Kooperativ milkodést
kell elkezdenûnk, koordinâlni a feladatokat egymâs kôzôtt és cél-
ratbrôen elvégezni azokat. A szdvetség kôzpontja és a fiokok kd-
zôtt megfelelô egyûttmûkodést kell nekûnk orszâgos viszonylat-
ban megszervezni és rendelkezésére bocsâtani annak a kôzpont-
nak, amely valoban hivatva van arra, hogy egy nagy feladatkdrt
betôltsôn. Altalânossâgban ezek azok a megjegyzéseim, amiket én
a sizervezeti vonalra vonatkozôan elképzeltem. Tehât : tôkélete-
siteni, kiszélesiteni, a fiokok kozott kozvetlen kapesolatot létesi
teni, kôzvetleniil hozzâkapcsolôdni a kôzponti elképzelésekhez és
ûjabb és ûjabb fiôkokat szervezni ott, ahol erre a magyarsâg
osszeâllâsa alkalmas terepet nynjt.

Most azt kérdezheti valaki, hogy miért kell nekûnk ezt a nagy
szervezkedést elkezdeni? Mik azok a konkrét feladato, amelyeket az
emigrâciôs magyarsâgnak itt Amerikâban, de mindenûtt a sza-
bad vilâgban, el kell végeznie? Mi egy kis brosurât adunk ki Nev?
York-ban, természetesen ûgy, ahogy a pénz erre osszejon. Én
ebben a brosurâban igyekeztem a konkrétumot rogziteni. A leg-
utôbbi ilyen kis fûzetben azt irom, hogy az elvégzendo munkâkat
ôt csoportba lehet osztani.



Az elso : magyarsâgimk, magyarsâgtudatimk âpolâsa, fejlesz-
tése és megôrzése. Éz a sokszor frâzisnak hato kifejezés igen mé-
lyen âtérzett tartalmat jelent, tudniillik azt, kogy euélkiil azo-
kat a feladatokat, amelj^eket a magyarsâguak vâllalnia kell, nem
tudnânk megvalosîtaiii. A magyarsâgtudat fejlesztése nagyjâban
kielégitôen folyik Amerikâban és a kûlfoldôn is, de ezt koordi-
nâlni kellene, még jobbau kifejleszteni, bogy valoban megadja a
inoralis erot feladataink elvégzéséhez. A mâsodik pont az, amivel,
majdnem azt inondhatoni, semmiféle vonatkozâsban sem talâlkoz-
tam itt: az ottlionnal valô tôrôdések koordinâlâsa. Az én infor-
tnâciom szerint esak IKKA esomagok ûtjân kôrûlbelùl 15 millio
dollârt kûldiink haza Magyarorszâgra, aminek kétharmad része
jut a kommunista kormâny kasszâjâba és csak egyliarmad része
jut azoklioz, akiknek szânva van. Ez egy nagyon fontos problé-
nia. De ezenkivûl vannais: mas olyan probléinâk is, amelyek az
otthonnal kapcsolatosak. Példâul egy szubjektiv kérdés-csoport
az, bogy az 1956-os menekiiltek koziil sokan kénytelenek voltak
otthonhagyni a mâr 5-6-7 éves gyermekeiket, akiket most a kom
munista kormâny nevel, elvâlaszt és visszatart a sziilôktôl. Ezek-
nek a sziilôknek minden igyekezete megliiusul, bogy gyermekeik-
hez bozzâjutbassanak. Kegyetlen gesztus ez, de ba megfelelô târ-
sadalmi visszbangot keltenénk, meggyôzôdésem, bogy lebetne
megoldâst talâlni ennek a problémânak az elintézésére.

Van még természetesen egy esomo mas probléma is az ottbon-
nal kapesolatban. Én arra gondolok, bogy ezeknek a problémâk-
nak a kimunkâlâsâra megfelelô bizottsâgokat kellene szervezni,
kogy azok azutân javaslatokat terjesszenek elô és részben maguk
igyekezzenek a problémâk megoldâsât szorgalmazni.

Van még egy pont, az ôtôdik pontot mondom el most, ami igen
komoly és eélszerû megoldâsât eredményezbetné a magyar érde-
kek képviseletének. A new yorki kerûletben minden igyekezetiink
az, bogy magunk mellé kizârôlag kûlfôldiekbôl, de fôként és el-
sôsorban amerikaiakbol âllô komoly esoportot szervezziink. Pôleg
azok az amerikaiak jônnek tekintetbe, akik eddig is mâr komoly
érdeklôdéssel, szimpâtiâval kisérték a magyar tôrekvéseket. Igen
sok magyar testvérùnk van, akinek férje, felesége, veje, és a
tôbbi, kôzeli rokoni kapesolatban van igen befolyâsos, komoly
amerikai kôrôkkel. Ezek értékben bibetetlen sokat jelentenek,
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teliât ezeket ossze kell hozlii, iûagunk mellé kell âllitani, mert
ezeknek a befolyâsân keresztûl sokkal kônuyebben érlietjùk el
célkitiizéseinket és kônnyebben tudnânk megtalâlni az utat az
amerikai kormânyzat felé.

A mi elesettségûnkben nem lebet a helyzetet egy ûjabb kétség-
beesett szabadsâgharcon keresztûl megoldani, banem egy komoly
nagy vilâgpolitikai kiegyenlitôdés kapcsân, amelyen keresztûl —•
ha a magunk munkâja âltal megfelelô szimpâtiât tudunk terem-
teni — ezeket a magyar tôrekvéseket az amerikai kormâny is bi-
zonyâra hajlando lesz magâévâ tenni.

ELNÔKLÔ ROKKY KAROLY ; Kôszônôm Dr. Szentpâly Ist-
vân ûrnak ezt az értékes elôadâsât, amely sok fontos problémâra
yilâgitott reâ.

Az elôadô megjegyzése a felszélalâshoz:

Minden tekintetben helyeslem Dr. Szentpâly Istvân fejtegeté-
seit és azokat esak annyival szeretném kiegésziteni, hogy szerin-
tem az AMSz-ben, mint csûcsszervezetben, a kôzponti titkâr mel-
lett egy széles skâlâjn tisztikart kellene léteslteni s a kûlônbozo
feladatokat egymâssal karoltve, sok kivâlo ember bevonâsâval
megvalositani.

Menkô Gâbor, Windsor (Ontario — Canada) hozzâszôlâsa:

Mi emigrâciôban élô magyarok sok tekintetben âtalakultunk. Ez
természetes folyamatnak is velietô, de ameddig mint nemzeti
csoport éliink, âpolnunk kell tradicioinkat, kulturânkat és nyel-
vùnket, mert kûlônben beolvadunk s mint magyarok elveszûnk.
Sajnos, Széchenyi mondâsa, hogy ,,nyelvében él a nemzet" itt
kezd megdôlni. Nemcsak a kevés iskolâval rendelkezô magyar
gyilkolja anyanyelvûnket, de az intellektuel is. Ujsâgirôk, ma
gyar események rendezôi is beleesnek ebbe a hanyagsâgba. Ennek
orvoslâsâra oriâsi szûkség van. A magyar intellektuel rétegnek
e tekintetben jô példâval kellene elôljârnia.

Engedjék meg, hogy megmondjam, hogy engem aggodalommal
toit el az északamerikai fôldrészre kûlônbozo idôpontokban be-
vândorolt és letelepedett honfitârsaim târsadalmi, politikai, de
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kûlôuôsen a magyar iigyben kifejtett munkâja, illetve az e téren
tapasztalt kôzômbôssége. Kiilônôsen ez a kôzômbosség fenyeget
sûlyos kovetkezményekkel. Igy példâul egy nagy amerikai vâ-
rosban, aboi kôrulbeliil 100.000 magyar él, az oktoberi forrada-
lom otôdik évfordulojânak megûnneplésên csak 60—70 magyar
volt .ielen, de ugyanakkor a Magyar Hâz egy mâsik termében a
mâsfél orâs musor alatt legalâbb szâzan kârtyâztak és lakmâ-
roztak.

Az elmûlt nyâron az Egyesûlt Allamok elnôke Micbigan âllam
kormânyzôjâval és Détroit vâros polgârmesterével karoltve egy
lietet a kommunizmus rabsâgâban sinylôdô nemzetekért „tilta-
kozô liét"-té nyilvânîtott. Micbigan âllam fiatal, két-mûlâbas,
hadirokkant kormânyzoja megjelent a tiltakozô hét befejezô lia-
nepélyén, egy forro vasârnap délutân és beszédet is mondott.
A kozônség soraiban mindôssze tiz magyar vett részt és ebbôl a

szâmbôl is mi négyen Windsor-bol, Kanadâbôl mentûnk ât,
Ônôkre bizom, mondjâk meg, mi ennek az oka? Bizony van ok
aggodalomra. Lakomâkon, aliol inni és cigânyzene mellett mu-
latni lehet, zsufoltak a termek, de magyar multunkra emlékezni,
legyen az dicsôséges vagy gyâszos, csak egy maroknyi magyart
érdekel. Pedig nekûnk magyaroknak ossze kellene fognunk, te-
kitet nélkùl arra, hogy kinek mi a politikai vagy egyéb âllâsfog-
lalâsa. Legyen az légitimiste, vagy a Horthy rezsim hîve, vagy
a tobb mint szâzéves kossuthi szellem felidézôje, vagy a nemzet
vértanujânak, Mindszenty hercegprimâsnak hîve — fâjdalmunk
kôzôs. De nemcsak a fâjdalmunk, a magyar fâjdalom kôzôs, ha-
nem a célunk is az: a magjmr feltâmadâs. Ezért kell imâdkoz-
nunk, dolgoznunk és âldozatot boznunk. Ez minden szabad fol-
don élô magyarnak szent kôtelessége, mert a magyar nemzet sor-
sa nem fâjhat senki mâsnak annyira, mint a magyarnak.

A MAGYAR TALALKOZÔ nyilvânossâgât szeretném felhasz-
nâlni arra, hogy szôvâ tegyem azt a mindsithetetlen rablâst, amit
a kommunista kormâny az IKKA révén évek ôta elkôvet. Tudjuk
jol, hogy aki otthonélô hozzâtartozôit tâmogatni kivânja, csak ez az
6gy legâlis ût âll rendelkezésére, de milyen âron? Amit itten meg
lehet kapni 3.50 dollârért, az az IKKA ûtjân 13—14 dollârba
keriil. Tudom, nehéz azt kivânni, hogy lapjaink ne adjanak te-
ret az IKKA hirdetéseknek, magyarjaink ne kôzvetîtsenek, azt
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azonban joggal kérhetnénk, hogy kormânyaink liassanak ocla,
hogy ezek az anomâliâk megsziinjenek és az IKKA ârai a vilag-
forgalmi ârakhoz igazodjanak.

Tudom, bogy ez a kérdés nem tartozik a târgysorozathoz, de a
MAGYAR TALALKOZÔ igen jô alkalom erre is. Ami helytelen,
azt meg kell kritizâlni, ami jo, abhoz csatlakozni kell es dolgozni
kell érte.A mi feladatunk csak a jovo lehet.a mnlt hibâi és mnlasz-
tâsai legyenek csupân tanulsâg szamnnkra és a szabad vilag szâ-
mâra is. Megmaradt erônkkel, magyar és keresztény hitùnkkel
ôssze kell fogimnk, amig liera késô egy jobb, szabad magyar jo-
vôért.

A MAGYAR TALALKOZÔ iiagyjelentoségu kezdeményezésé-
hez sok szerencsét kivâuok és bizom abban, hogy a vârt ered-
ményt megbozza.

ELNÔKLÔ HOKKY KÂROLY; Szép volt, amit Menko
Gâbor mondott a jovôrôl és valôban ûgy is van, hogy iiekùnk in-
kâbb a jôvôt kell nézni, miiit a multat. Bar, sokszor a mûlt is ad
erôt.

Az elôadô megjegyzése a liozzâszôlâshoz:

Nagyon kôszônôm Menkô Gâbor urnak ezt a lelkes és liazafias
bozzâszôlalâsât.

Dr. Kaczvinszky Pâl, Cleveland (Ohio — USA) hozzâszôlalâsa;

A magyar emigrâciônak kettôs feladata van: harcolni a kom-
munista uralom és a Pâris-kôrnyéki békeszerzôdések igazsâgta-
lansâgainak megsziintetése érdekében. Mindkét irânyu liarc élet-
bevâgoan fontos.

A kommunizmus elleni hareban szôvetségesûnk az egész nyu-
gati vilag és természetesen a vasfiiggôny môgôtti orszâgokbol
szârmazô emigrâciôk is. Soklcal neliezebb harcot jelent azonban a
Pâris-kôrnyéki békeszerzôdések elleni kiizdelem, mert ebben a
kommunizmus elleni fegyvertârsaink jorésze nem tâmogat ben-
niinket, mivel az érdekeik ellenkeznek a mieinkkel.

Naprol-napra meggyôzôdhetûnk, hogy a régi ellenséges propa-
ganda még mindig érezhetô, alig mûlik el nap, hogy ne jelennék
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meg iclegeunyelvu sajtotermékben cikk, tauulmâny, amely nem-
esak igazolni iparkodik a Paris kôrnyéld békeszerzôdéseket, ba-
nem azokon tulmenôleg ûjabb igényeket is eniel Magyarorszâg-
gal szemben.

A magyar emigrâciô iparkodik ezek alaptalansâgât kimutatni,
azonban kétségtelen, hogy nem mindig a kellô eredménnyel. Egy-
részt még mindig tulsâgosan érzelmi alapon érvelûnk, mâsrészt
nincs meg az a publicitâsunk, amivel hangunk illetékes belyek-
re és a nagyobb nyilvânossâg elé eljuthatna. Pedig, ha valaha,
ûgy most volna sziikség arra, hogy a propagandiinkat a legtârgyi-
lagosabb alapokra helyezzûk és felerôsîtsûk. A vilâg forr, Euro-
pa lij elrendezése van folyamatban. Ebben a reâlista vilâgban,
amikor tetszetds jelszavak a legonzbbb érdekeket iparkodnak lep-
lezni, nekùnk sem lehet szentimentâlis érvekkel bizonyitani iga-
zunkat. Nekiink târgyi érvekkel kell bizonyitani, hogy a Paris
kornyéki békeszerzôdések nemesak hozzâjârulnak, hanem szinte
kivâltottâk a kaotikus eurôpai âllapotokat, és hogy ennek meg-
szûntetésére mennyire fontos egy igazsâgos lij eurôpai elren-
dezés.

Az ezirânyban valô munkâlkodâs a magyar érzésû emigrâciô
legfontosabb és legsiirgôsebb feladata. De ha ezen munkâlkodâ-
sunknak nem tudunk sajtô ûtjân nyiivânossâgot biztositani, az
egész munka kârbaveszik. Hogy ez elkferiilhetô legyen, sziiksé-
ghnk van egy komoly, magas nivôjû idegennj^elvû tudomânyos
szemlére, amely mâr megjelenési formâjâban is figyelemreméltô.

Ennek az idegennyelvu szemlének a létrehozatala még talân
ma sem késô, bar hiânya tôbb, rânk nézve jelentôs esemény ked-
vezô kihasznâlâsât korlâtozta. Mégis ebben a mozgalmas vilâg
ban a vâratlan események egymâst kôvetik és nekùnk mindenre
fel kell készùlnùnk.

ELNÔKLÔ HOKKY KAROLY; Nekùnk olyan politikât kell
folytatnunk, amellyel az erônket meg tudjuk mutatni. Apponyi
Albert is azt mondotta, hogy a leghatârozottabban kell a vélemé-
nyùnket kifejezni, mert a mi érdekeink kôzôsek Eurôpa érdekei-
vel. Magyarorszâgnak az épségben tartâsa eurôpai érdek. Ezt sok
argumentummal lehet bizonyitani.
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Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

Az én felfogâsom szerint minden vilâgrészben kiilôn-kulôn
ayelvû szemlét kell Madni és pedig az illetô teriiletek nyelvének
megfelelôen. Tehât angolnyelvkt az angol vilâgnak, spanyolt a
spanyolnak, németet a németnek és franciât a franciânak. Ezek-
nek a folyôiratoknak a szerkesztésénél azonban gondolnunk kell
arra is, bogy a beszédeknek és îrâsoknak a hatâsa nemcsak a tartal-
muktol fligg, hanem attol is, bogy ki mondja, vagy îrja azokat.
A beérkezettekre jobban felfigyel a vilâg, mint az ismeretlenek-
re. Êpen ezért a MAGYAR TALÂLKOZÔ-n keresztiil elsorendil
feladatunk lesz a tiidôsokat és az intellektuâlis élit legkivâlobb
képyiselôit osszegyûjteni, egy tâborba hozni, bogy azok ezt a célt
bivatâsszeriien mûvelbessék.

Szegedi Dénes, Trenton (N. J. — USA) hozzâszôlâsa;

Nem vonom kétségbe az elôbb szôlo urak felkésziiltségét, mégis
meg vagyok dôbbenve, bogy olyan elintézett dolognak tartjâk a
bolsevizmus felszâmolâsât és bogy kôzjogi "vitâkat folytatnak ar-
rôl, bogy milyen politikai és szociâlis berendezése legyen majd
Magyarorszâgnak. Szerintem a Magyarorszâgrôl elmenekiilt ma-
gyaroknak egyetlen kôtelességiilc van: szovjet-ellenesnek lenni és
barcolni a bolsevizmus ellen. Az elszakîtott teriiletek kérdésében
az a felfogâsom, bogy az a magyarsâg, amelyik buszonnégy ora
alatt széjjelzûzta a vôrôs âllamgépezetet és széjjelverte az ott
âllomâsozô szovjet badsereget, lesz elég erôs és batârozott arra
is, bogy megoldja majdan az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki
ïQagyarsâg problémâjât is.

Én mas megvilâgîtâsban lâtom a magyarsâg jelenlegi belyze-
tét, mint ônôk. 1956 elôtt Magyarorszâgot valabol Etbiôpia mel-
lett képzelték el, fôvârosa talân Bukarest. Azota azonban széle-
sen ismert lett a magyar név és a magyar iigyet még mindig na-
pirenden tartjâk, ba néba kiilônôs kôriilmények kozott is, mint
példâul a lebanoni partraszâllâs alkalmâval, amikor elôrâncigâl-
tâk a sajât igazuk bizonyîtâsâra. Kérem, legyenek meggyôzôdve
arrôl, bogy a magyarsâgot nem lebet megint agyonballgatni és
kisemmizni esetleges béketârgyalâsoknâl, vagy elrendezéseknél,
ûgy abogyan azt korâbban tették.
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Ha valaki abban liisz, hogy Ottô moiiarcliiâja lesz a megoldâs,
bât higyjen. Ha valaki egy szociâlista Magyarorszâgban talâlja
meg ugyanezt, bât bigyjen. De rtiind a kettonek és a tôbbieknek
is, egyformân a szovjet ellen kell barcolniok — most! Ez az
egyetlen megoldâs, mâs ninesen szerintem. A szovjet egy marok-
nyi propagandistâval jutott uralomra, amikor a lezârt vagonok-
ban bazavitték Lenint és tâi'sait, akiknek sikeriilt szétbomlaszta-
iii Oroszorszâgot. Kérdem én, miért ne tudnânk mi ugyanilyen
szovjetellenes propagandât folytatni Nyugaton? Ilyen nagy si-
kert aratott propaganda volt Ziiricbben egy menekiilt magyar
forradalmâr fotomiivésznek a fényképkiâllitâsa. Olyan megrâzô
antikommunista batâst vâltott ki, bogy az egész svâjci kôzvéle-
mény arrôl beszélt.

Javaslom, bogy tâmogassuk a Bang Jensen szobor-mozgalmat,
bogy az elnyomott népeknek ez a kivâlô barâtja ott legyen âllan-
doan a United Nations épùletével szemben, mint egy vâdlo mé
mento.

A „Nemzetôr" idegennyelvû szemléje is igen jelentôs propa-
gandabatâst ér el, mert a legnagyobb szâmban jut el a legmeg-
felelobb kôrokhôz és ezekben a kiadvânyokban Eurôpa legelismer-
tebb értelmiségei irnak. Miért forgâesoljuk szét tebât ez erôinket
ûjabb folyôiratok alapîtâsâval ?

Ûjbol bangsulyozom, bogy ne beszéljiink arrôl, bogy mi kôvet-
kezbet be és milyen szituâciô fog elôâllani, ba Magyarorszâg meg-
szabadul a szovjet elnyomâstôl. Azt majd el fogjâk donteni az
ottbon maradt és felszabadult magyarok, addig is nekiink azzal
kell szolgâlni a kozôs magyar ûgyet, bogy minden elképzelbetô
môdon propagandât fejtsiink ki a szovjet bolsevizmussal szem
ben.

ELNÔKLÔ HOKKY KÂBOLY; Kôszônôm szépen ezt a fel-
szôlalâst. ôt is mint a tegnapi fiatal szônokot arra kérem,
hogy igyekezzenek abban az irânyban dolgozni, hogy az
ifjûsâgot ôsszebozzulï ennek a MAGYAR TALALKOZÔ-
nak a keretében. Nemesak azért, bogy utôdaink legyenek
majd, ba mi kidôliink, banem mert ez az ifjûsâg példât tud ne
kiink mutatni, ôregeknek is, jôzan, reâlis gondolkodâsban. Én
pagyon belyesiiek tartom, hogy Szegedi Dénes azt mondja, bogy



a szovjet ellen kell liarcolnunk elsôsorban. De nem tudok bele-
n5Tigodni abba, hogy ne foglalkozzuiik azzal, hogy Magyarorszâg
integritâsâért barcoljunk. Nekiink ez kôtelesscgiink és a szovjet
elleni propagandâval egyiittesen kell ezt csiiiâlnunk, iigy mint az
ollonak a két âga. Ne kovetkezzék be ûjbôl az, hogy ha jôn egy
békeszerzodés, ne tudjuk majd, hogy mit mondjnnk.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz :

Az en véleményem az, hogy a magj'ar kérdést sem a UN, sem
egyetlen nagyhatalom sem fogja ônâllôan megoldani. hanem ne
kiink kell arrol gondoskodni, hogy a magyar kérdést a minden-
kori vilâgpolitikai helyzethez mérten beâllitsak a megoldâsra vâ-
ro kûlpolitikai feladatok sorâba. Ezért nem tartom mindegynek,
hogy esak egy vonalon — a bolsevizmus elleni fronton
—hareoljunk, hanem nagyon is fontosnak tartom a pozitiv mnn-
kât is. mâsszoval a magyar jôvo kérdéseinek târgyalâsât. Két-
ségtelen, hogy az otthon maradt, sokat szenvedett magyarsâg jo-
ga dônteni a sajât életformâjârol, de ahogyan mi nem tudnnk
teljesen beleilleszkedni az ô jelenlegi gondolkodâsukba, valoszi-
niileg nâluk is hiânyzik a Nyugat helyes kiértékelése. Ha mi a
magmik nyugati tapasztalataival és vâltozatlan magyarsâgnnkkal
segitséget vagy tanâcsot tudnnk adni nekik, nem hiszem, hogy
felesleges munkât végeziink ezzel.

Dr. Nagy Gyôrgy, a Kanadijîi Magyarck Szôvetsége fôtitkârânak,
Toronto (Ontario — Kanada) mâscdik felszôlalâsa :

Az elôzô felszôlalâshoz szeretnék néhâny szot szolni. Elsôsor
ban is szeretném leszôgezni azt, hogy teljesen egyetértek azzal a
propagandâval, amit a felszolalo ûr ajânlott. De szeretném hang-
KÛlyozni, hogy ez a propaganda, ha nincs is koordinâlva és ha
tâvolrol sines egységesen irânyîtva ûgy, ahogy kellene, mégis fo-
lyik és pedig elég eredményesen folyik. Ezt bizonyîtja az, hogy
a tavaly ôszi bukaresti kommunista kongresszuson — hiszen ma
mâr ez tobbé-kevésbé kôzismert Hruicsov azt mondotta,
hogy a NATO-t jol ismerik, attôl nem félnek. A katonai erôkre
vonatkozôan mindent tudnak, s azzal meg tudnak birkozni, de
pagyon kellemetlen a vengerszki emigrâciô. Ennél nagyobb elis'



uierést a mi kinti munkâiik nem kapliatott volna. Ha tehât a pro-
paganda nines is egységesen megszervezve, az a sokszâzezer ma
gyar menekùlt, aki a vilâg mludeii tâjân szét A^an szorva, min-
denûtt elhinti a maga kis propaganda-magvait. Ez természetesen
ïiem jelenti azt, liogy nem kellene ennek a propagandânak szer-
vezetten és még intenziA'ebben jelentkeznie. Sot épen erre van
Bziikség.

Amikor Dr. Nâdas Jânostôl megkaptam a megbivâst a MAGYAR
TALALKOZÔ-ra, a vâlaszlevelemet azzal kezdtem, liogy „Na vég-
re !' ' Erre vârtunk tiz év ota, erre volt .sziikség és az a rengeteg
levél, ami befutott Nâdas Jânoshoz, mind azt mutatja, liogy Ausz-
triâtôl Ansztrâliâig, Ujzelandig a magjmi'sâg erre A'ârt, ezt kiAAn-
ta. Bar maga a MAGYAR TALALKOZÔ a szellemi ôsszefogâsnak
egy laza szerA^ezete kiA'ân lenni, mégis kell majd egy bizonyos egy-
séges, koordinâlô szervezetet létesiteni a vilâg magjmrsâga kôrében,
hogy a mi kùlpolitikai mozgalmunkat egységessé és ezzel liatâso-
sabbâ tehessiik. Ezt a gondolatot itt a MAGYAR TALÂLKOZÔ-n
kell felvetniink. Természetes, hogy ennek az egész A'ilâgot âtôlelô
szerA'ezetnek a kérdését nem tudjuk sem ma, sem holnap elintéz-
ni, de ha ezt a gondolatot most felA'etjiik, akkor talân a kôvetke-
zô, vagy a liarmadik TALÂLKOZÔ-n ki fog az alakulni.

Ahhoz, hogy ennek a vilâgot âtfogô szervezetnek a megvalôsî-
tâsâra gondolhassunk, elsôsorban az amerikai magyarsâgnak kel
lene erôsebben torekedni az egységes szerevezetre. Sajnâlom,
hogy mint kanadai az amerikai magyarsâgot bîrâlom most, de
meg kell mondanom, hogy a legelso és legfontosabb, hogy itt az
Egyesûlt Allamokban alakuljon ki egy erôs, egységes felfogâs,
mert hiâba, itt van a legtôbb magyar, itt van a legjobb môdû ré-
teg, mindenki azt vârja, hogy innen induljon ki az akcio. Es saj-
nos, azt kell mondanom, hogy pont itt az Egyesiilt Allamokban
âlliink a leggyengébben ezzel az egységes felfogâssal, mig Eurô-
pâban, Kanadâban, Ansztrâliâban, amennyire tudom, arânylag
jôl kialaknlt, kôzpontositott mozgalmak vannak. Innen, a MA
GYAR TALALKOZÔ fôrumârôl kérjhk az amerikai magyarsâ
got, hogy alkossâk meg ezt a szerA'et — egy esiicsszervezetet, egy
kozpontot, akârminek is hîvjnk —, amelyik integrâlhatja az ame
rikai magyarsâg politikai és propaganda magatartâsât. Ha ez
meglesz, egész biztosan meg tudjuk csinâlni a vilâgszervezetet is,
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Mindaz, amit fentebb mondottam, nem azt jelenti, hopjy min-
dent csupân az amerikai magyarsâg szemszôgébôl nézziink. Igaz,
bogy itt van a legtôbb es legvagyonosabb magyar, de ne fele.itsiik
el, bogy — hâla Istennek — Nyugateuropa olyan erôvel tôr elô-
re, bogy maris majdnem vezetô pozicioba keriilt gazdasâgi ere-
jénél fogva és lebet, bogy ôt év mûlva mâr valôban vezetni is
fog a vilâgon. Ezért tebât ne csak Amerikâban foglalkozzunk ma
gyar kérdésekkel, banem Europâban is. Meg kell teremteniink
odafelé a kapesolatot, mert a jovôt, a jôvô reményét én nagyon
erôsen Europâban lâtom és nem Wasbingtonban.

ELNÔKLÔ HOKKY KÂEOLY : Nagyon ôrûlôk, bogy ûjbol
felszolalt Nagy Gybrgy dr., mert amint tegnap, ûgy ma is volt
mondanivaloja. Ha csak annyit mondott volna, bogy ,,Na végre!"
— maris vele lettem volna, mert én is azt mondom : na végre !
Szûkségiink van egy vilâgszovetségre és ebbez fel kell râznunk
az amerikai magyarsâgot. Mert igaz, bogy itt a leg.iobb modû a
magyarsâg, de épen ezért arânylag a legelernyedtebb és legkevés-
bé érdeklôdik a kôzôs iigy irânt. Az embemek szûksége van a
kûzdelemre, mint abogyan Madâcb mondja : ,,Ember kùzdj és
bizva bizzâl". Erre van nekiink sziikségûnk és ha ezt a kiizdel-
met abbabagyjuk, nem ér az egész munkânk semmit.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz :

Nemcsak lényegileg, de részleteiben is egyetértek dr. Nagy
Gryôrgy felszolalâsâval és az amerikai esûesszervezet kiépitését
magam is elsôrendû és legsûrgôsebb feladatnnknak tartom, bogy
azzal és Eurôpa bekapesolodâsâval a tôbbi vilâgrész magyarsâ-
gât, iUetôleg azok csûcsszervezeteit is egy vilâgszôvetségbe tômô-
ritbessûk.

Dr. Kovâcs Lajos, Cleveland (Ohio — USA) hozzàszôlàsa:

Én, bâr nem vagyok fiatal, de szabadsâgbarcos vagyok és tel-
jesen egyetértek az elôttem felszolalt Szegedi Dénes szabadsâg
barcos barâtommal, bogy nekùnk egy rettenetes nagy hibânk van
és pedig az, bogy egymâst akarjuk meggyôzni arrôl, bogy a kom-
munizmus nagy âtok és nagy veszély reânk, magyarokra.



En azt hiszem, helyesebben basznâlnârik fel az energiânkàt, ba
az amerikai polgârokat igyekeznénk meggyôzni errôl, mint ahogy
azt én âllandôan eselekszem a gyârban és aboi csak érintkezem
amerikaiakkal. Igyekszem megvilâgitani elôttiik, bogy a mâso-
dik vilâgbâborû alatti belytelen amerikai kûlpolitika, amely sze-
renesétlen békeszerzodésekbez vezetett és eladta Kôzépeurôpât a
szovjetnek, ugyanezzel megteremtette azt a borzalmas veszélyt is,
ami most mâr az Egyesûlt Allamokat is fenyegeti.

Hangsûlyozom, bogy ez a munka roppant nebéz, mert az ameri-
kaiak bizalmatlanok. Igy példâul a gyârban, amikor komoly ér-
vekkel jôttem elô, azt a vâlaszt kaptam, bogy azért beszélsz te
igy, mert Washington fizet téged és valamennyiôtoket, szabad-
sâgbareosokat. Mégis ezt az utat tartom az egyetlen gyakorlati
ûtnak itt Amerikâban és Kanadâban, mert értbetôen ezek az em-
berek nem tudjâk, bogy mit ér a szabadsâg, amiben élnek. Azt
csak az tudja, aki elvesztette.

Gyakoi'latilag a kôvetkezô javaslatom lenne. Abogy a kom-
munistâk a kâder-rendszerûkkel meg tudtâk alakîtani az ô batal-
mi szervezetiiket, nekûnk is ebbez basonlo esoportokat kellene
kialakitani az itteni amerikaiak meggyôzésére, akiknek fogalmuk
sincs arrol, bogy mi a kommunizmus. Mert az, bogy az iskolâk-
ban tanitani akarjâk a marxizmust, még nem jelenti a kommu
nizmus megismerését. Kétségtelen, bogy basznos lebet a marxiz-
mus tanitâsa, mert igy megismerbetik az ellenség fegyvereit,
amire szukség van abboz, bogy legyôzbessùk, amikor tâmad. Azon-
ban a marxizmus tanitâsât iigy képzelem el, abogy engem a bu-
dapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen Dr. Moôr Gyula ta-
nitott, amikor is megmondta, bogy mit tanit Marx Kâroly, bogy
mit akar' Lenin, de ugyanakiîor rôgtôn megfelelb ellenérvekkel
bebizonyitotta, bogy miért rossz mindez.

ELNÔKLO HOKKY KÂBOLY: Ên a marxizmus tanitâsât
csak magasabb fokon engedném meg, fôleg az egyetemeken, aboi
analizâlni tudjâk, bâr Marx ma mâr olyan, mint a fogatlan orosz-
lân. SzâiZ esztendô alatt ûgy elcsépelôdôtt az egész és a kapita-
lizmus olyan sokat baladt szociâlis irânyban, bogy a marxizmus-
nak a vonzereje ma mâr semmi.
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Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz;

Elvileg helyes lehet a marxizmus iskolai tanitâsà, gyakorlatîlag
azonban itt Amerikâban azzal a veszéllyel jâr, liogy mivel az
ôtôdik hadoszlop erôsen megszâllta a tanâri posztokat, valojâbau
nem a marxizmus és kommunizmus ellen nevelik az ifjûsagot,
hanem a koegzisztenciâs plattformra, ami mérlietetlen veszélye-
ket rejt magâban Amerika jbvdjére.

Bâchkaî Béla, az Amerikai Magyar Szovetség kôzponti titkârânak,
Washington (D. C. — USA) mâsodik felszôîalâsa :

iVIindenekalôtt végtelen hâlâsuak kell lennùiik a clevelaiidiaknak,
hogy ezt a MAGYAR TALÂLKOZÔ-t ôsszehivtâk. Igen nagy je-
lentôsége vau annak, hogy megismerjiilî egymâst, hogy megfoghat-
juk egymâs kezét és hogy -tudjuk, érezzûk, hogy jô eélokért és
jô munkâban haladunk egyùtt. Nem hiszem, hogy a részleteken
valaha is ôssze fogunk veszni, mert hiszen a kitûzott célok olyan
magasztosak és annyira kôzôsek, hogy a részletekben majd esak
megtalâljuk egymâst.

Az én mesterségemnek a nehézségei a szizifuszi munkâban és
a dolgok zsâkutcâba torkollô minôségében rejlenek. A szizifuszi
jellege a munkâmnak abban âll, hogy amint azt az elôttem szôlo
is feltârta, rendkivûl nehéz megtalâlni az érdeklôdést az ameri-
kaiaknâl, de kûlônôsen azok kôzôtt, akiknél a mi forgolodâsunk
a legtôbbet jelentené. Nagyon gyakran megtôrténik, hogy a mar-
xistâkat nem ott talâljuk, ahol leginkâbb elképzelhetôk volnânak,
vagyis az AFL-CIO-ban, amelynek elnokével kiilonben sikerûlt a
magyar szabadsâgharccal kapcsolatban egy nagyon szép cikket
iratni, hanem épen ott, ahol az ember nem sejtene marxista haj-
landosâgokat, mint példâul a Harvard, Yale, Columbia és egyéb
egyetemek végzettjeinél, akik nemcsak tanultâk a marxizmust,
hanem hiszik is (Felkiâltâsok: "Ûgy van!) A dolgoknak zsâkutcâ
ba torkoUo minôsége alatt azt értem, hogy hiâba probâl az em
ber akârmilyen jô otletet is megvalôsitani, a legtôbb alkalommal
kinai falba utkôzik.

példâul a Bang Jensen esetben sikeriilt a kongresszusi
vizsgâlatot meginditani. Ez a vizsgâlat remélhetôleg megfogja
majd a dolgok lényegét, mert eddig az amerikaiak érdeklôdése
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fôleg az eset elkenésében nyilvânult meg. Bang Jensen îiiaba ko-
pogtatott liônapokon keresztiil kiilôiibozb amerikai szerveknél,
nem talâlt iiiegliallgatâsra, mert uem tudott olyan adatokat szol-
gâltatni, amelyek az amerikaiak belyzetét megkônnyîtették vol-
na. Ez az ûgy természetesen magyar voiiatkozâsû is. Ennek meg-
felclôen a Bang Jensen tragédia felszinen valo tartâsa valameny-
nyiunk érdeke, de az, liogy egy Bang Jensen szobrot a United
Nations kbrnyékén, vag}* akâr anuak bat vagy uyolc mérfôldes
korzetében is felâllitliassunk, én mondom ônôknek, teljes lehe-
tetleuség. Eunek illusztrâlâsâra elmondom a Szent Istvân szobor
esetét. Mint aféle naiv es szentimeutcilis magyar ember, éu is
csatlakoztam azoklioz, akik a Szobonya Laszlô, clevelandi iizlet-
ember altal, az ôcska-raktârbol megvâltott Szent Istvân szobrot
megprobâltuk New Yoi-kban a United Nations keriiletében fel-
âllitani. Mâr maga a szobor megmeutése is sok neliézségbe kerûlt.
Nagy nehezen sikerûlt elhitetni az amerikaiakkal, hogy a Szent
Istvân szoborral kapesolatban sok méltânytalansâgot kbvettek el,
mert azt, mint badi zsâkmânyt raktâroztâk el éveken keresztiil
és utâna, mint ôcska aluminiumot kivântâk értékesîteni. Nagy
nebezen sikerùlt meggyôzni ôket, bogy ez a szobor mégis esak
egy mûérték, egy jônevû magyar mûvésznek, Ottman Bélânak
az alkotâsa, amely ott âllt a vilâgkiâllitâs bejârata elôtt. Ameri-
ka akkor, mint egy nemzetnek a szimbolumât akeeptâlta, tebât
ezt nem szabad bsszetôretni és ocska aluminiumként értékesîteni.
Igy azutân Szobonya meg tudta vâsârolni ezt a szobrot és fel-
ajânlotta arra, bogy New York vârosâban felâllitsuk. Mi erre azt
kértùk New York City-tôl, bogy a United Nations palotâjâval
szemben lévô és a New York vâros tulajdonâban lévô falra âlllt-
sâk fel és pedig azt kôvetôen tôbb mâs eurôpai nemzeti nagysâg
szobrâval egyutt. Ezen a falon ugyanis a kôvetkezô mondâs âll
Jeremiâs prôfétâtôl : „Fegyverekbôl és kardokbôl ekét kovâcsolâ-
uak". Miutân Szent Istvânrol az a meggyôzodése a magyarok-
nak, bogy ô is egyike volt azoknak, akik fegyverek belyett békés
eszkozôkkel és az eurôpai gondolatnak megfelelôen igyekezett az
eurôpai kultûrât Magyarorszâgon megteremteni, igy belye van
ott a békés gondolatok Amerika felé valô megbirdetésében. Ugyan-
az a United Nations és ugyanaz a New York-i vârosi tanâcs,
amely nemesak megtûrte, de szivesen fogadta Tito meztelen bôl-
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gyét, aki ott lovagol égy pâlmaâggal és amit tulajdonképen toi
amerikaiak fizettûnk ki a Titonak ajândékozott ezerhatszâz millio
dollar keretében, a mi szobrunkat nem engedte felâllîtani. Mâr
most, ami a Bang Jonsen szobrot dleti, megfelelô lépéseket tet-
tiiak, bogy amint ermek a vizsgâlatnak az eredményét meg fog-
juk tudni, és ba megfelelô pénzzel rendelkezùnk, ezt a szobrot
esetleg azon a helyen âllithassuk fel, ahol a magyar iigynek ez a
mârtirja holtan fekiidt. Ugyan tobb, mint huszonnégy orâja ha-
lott volt mâr, de ott csak négy ôrâja fekiidt. Érdekes, bogy az
orosz GPU modszereinek megfelelôen, a megtalâlâsa elôtt mintegy
bat ôrâval megborotvâltâk, ismétlem, annak ellenére, bogy mâr
kôrûlbeliil buszonnégy ôrâja balott volt. Mindezt csak azért em-
litettem, bogy lâssâk, bogy milyen egy zsâkutca.

Egy ilyen mâsik zsâkutca volt az Ausztriâval valô esetûnk
Liszt Perenc szobrânak elbelyezésével kapcsolatban. A detroiti
magyarok vâllaltâk Liszt Ferenc egy deli férfikorâbôl valô kép-
mâsânak mellszoborbau valô kiôntetését. Ki is fizették az ôntés
dijât, ami egyezer doUârba kerùlt. Hiâba van azonban a szobor
kiôntve, mert az osztrâkok értesitettek benniinket, bogy Burgen-
land kormânyzôsâga tiltakozik az ellen, bogy magyar adakozâs-
bôl Lisztnek szobrot âllitsanak, mert a kismartoni szocialista pâi-t-
titkâr szerint a magyarok vissza akarnak vonulni Burgenland-
ba. Igy azutân nem engedték meg a szobor felâllitâsât. Igen saj-
nâlatos ez, mert azért is jô lett volna innen Magyar-Amerikâbôl
szobrot kiildeni Liszt Ferenc jelenleg ausztriai szûlôbelyére,
bogy annak fénye âtsugârozzon a vasfiiggonyôn. Kiilônben a
sziilôbâz egyik bejâratân, amelyik a szûlô szobâboz vezet, a kô-
vetkezô szavak vannak felirva még 1938-bôl: „Dem grossen deut-
scben Meister das deutscbe Volk."

Azért néba az én szizifuszi munkâmnak is megvan az ered-
ménye. Igy, mondjuk, Bartôk Laci bâcsinak és szerénységemnek
bôszônbetô bizonyos mértékben, bogy amig ô a UN delegâciôkat
jârta, én pedig a Wasbingtonban székelô idegen kôvetségeket,
az utolsô percben sikeriilt megakadâlyoznunk azt, bogy a ma
gyar kérdést levegyék a napirendrôl. Ez azt jelentette volna,
bogy oda azutân visszavetetni soba tôbbé nem lehetett volna.

A mâsik dolog, ami igen lényegbe vâgô és aminek a fotogra-
fikus kôpiâjât elboztam ide magammal, az az, bogy most az
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otodik évfordulo idejéii sikerûlt az amerikai kûlugyminiszté-
riummal, ha nem is tulsâgos erôs, de minden esetre egy olyan
nyilatkozatot kiadatiii, amelybeu a magj-ar szabadsâgharcot elô-
szôr uevezik „national uprisiug"-nek. Ez rendldviil foutos dolog,
mert ez anuyit jelent, hogy elismerik, hogy pârtokon feliilallô
nemzeti felkelésrôl volt szô, a mâsik pedig, hogy ezzel mintegy
tuggôvé teszik a keleteurôpai népek jovôjét attôl, hogy a ma
gyar kérdés hogy intézôdik el. Az amerikai State Department
részérôl, ami egy rendkiviil nehezen megdolgozhato teriilet, ez
egy nagyon lényeges és évtizedekig tarto komoly igéret nekiink
yalamennyiûnlmek a magyar kérdés iigyében.

Vannak azutân kisebb-nagyobb sikerek is, amiket szivos mun-
kâval el tudtunk érni. Mindezt nem diesekvésképen vâzoltam,
hanem azért, hogy ne érezzék egy pillanatig sem azt, hogy mi
nem dolgozunk a magyar iigyôn, csupân az erônk kevés ahhoz,
hogy nagyobb sikereket kônyvelhessùnk el.

Rendkiviil fontosnak tartom, amit dr. Nagy Gyôrgy barâtom is '
hangoztatott, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ eszmeeseréjére
dontô nagy szûkség volt. Minél gyakrabban kellene talâlkoznunk,
hogy olyan lehetôségeket, amelyeket egy ember, vagy egy cso-
port nem tud kihasznâlni, de amit mas vidékrôl esetleg fel tud-
nak karolni, kihasznâljunk és megvalôsitsunk. Ezért ujbôl
meleg szeretettel és a siker legtestvériesebb kivânsâgâval ûdvôz-
lôm a MAGYAR TALÂLK0ZÔ4, mint egy mérfôldkôvet je-
lentô magyar kezdeményezést Clevelandban.

ELNÔKLÔ HOEKY KÂROLY: Nagyon koszônôm Bâchkai
Béla rendkiviil érdekes eloadâsât és arra kérem, hogy ameddig
csak ereje van, ne hagyja a magyar kérdést levetni az UN napi-
rendjérol, mert amig a magyar kérdésrôl beszélnek, addig min-
dig van egy kis reményùnk a megoldâsra.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

Csak a legutolsô zâro megjegyzésre kivânok reflektâlni, ami-
kor Bâchkai Béla azt mondotta, hogy az erônk kevés. Ez, saj-
nos, igy van és épen ezért ajânlottam legutôbb azt, hogy sok
kiyâlô magyart âllitsunk munkâba, akiken keresztiil ezt a kevés
erôt meg tudjuk sokszorozni.
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Ft. Gâspâr Mârton, plébânos, Windsor (Ontario — Kanada)
mâsodik felszôlalâsa:

Az antibolsevista harchoz szeretnék hozzâszôlni. A vilâgon
tôbb, mint szâzezer templom van, amelyekben a magyar katoli-
kusok ùgyét szonoklatokban târgyaljâk mai* évek ota. Amikor én
kijôttem 1948-bau Windsor vârosâba, akarkivel talûlkoztam,
mindenki azt kérdezte, bogy a magyar olyan-e, mint a német,
vagy lengyel, vagy az ukrân? De 1948 december 28-tôl kezdve,
amikor târsasâgba keriiitem és azt mondtam, liogy magyar va-
gyok, rogton râbôlintottak : igen, Mindszenty, mondtâk, tudunk
mindent a magyarokrol.

Az Egyesùlt Allamokban ôtvenezer katolikus pap van, egyete-
mi tanâroktol kezdve a kardinâlisokig, akik a magyar katoliciz-
mus ùgyével foglalkoznak. Bzen keresztûl tehât a magyar nem-
zet ùgyével is. Kôrnlbelùl egy évvel ezelôtt egy katolikus ujsâg,
amelynek a cime „Sunday Visitor" meginditott egy mozgalmat
amelynek ezt a cimet adtâk : „The Cardinal Mindszenty Founda-
tion Invites you to Combat Communism with Knowledge and
Peu". Vagyis a magyar katolicizmus kommunistaellenes moz-
galmânak itt Amerikâban ez a cime. A ,,Sunday Visitor" sok
szâzezer példânyban jelenik meg és a negyedik oldalon kozli az
erre vonatkozô hireket. Ennek a Mindszenty Poundationnak
2.300 szervezete van Északamerikâban. Kùlonbôzô kiadvânyai
is vannak, tôbbek kôzôtt a „Handbook to Combat Communism"
cimii, amely megmondja, hogyan lehet antibolsevista filmet,
tehât a magyar forradalomrôl szolô filmet is kapni, vagy pedig
kùlônbozô szônokokat kapni, kùlonbôzô szeminâriumokat ren-
dezni és igy tovâbb. Délamerikâban spanyol nyelven is megje-
lennek a Mindszenty Foundation kiadvânyai.

Miutân a kommunizmus tiz szâzaléka elmélet csupân és kilenc-
ven szâzaléka gyakorlat, ez annyit jelent, bogy Marxra ma mâr
senki sem hallgat, talân még maga Hruscsov sem. Igy a kom
munizmus ellen nemcsak elvi silîon, hanem annak gyakorlati
tâmadâsâval is kell barcolni. Nekùnk is lelietne ilyen fùzete-
ket kiadni, de legalâbb is egyet, amely felsorolnâ azokat a kôny-
veket, és pedig magyar nyelven, vagy pedig bârmilyen mâs nyel
ven meg jelent kônyveket, amelyekbôl a magyar ùgyet meg lehet
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ismerui. A Mindszenty Fouudation az amerlkai katolicizmusnak
a sejtrendszere és igy, lia mi magyarok komolyau akarunk a bol-
sevizmus ellen hareoliii, akkor csatlakozzunk ehhez a Foundation-
hoz.

ELNÔKLÔ HOKKY KAROLY: Koszônôm ezt a kivételes fel-
vilâgositâst és én a magam részéi-ôl élek is a jô tanâecsal és ajân-
lom azt az egész tiszteit kôzônségiiek.

Az elôadô megjegyzése a felszôlalâshoz:

Teljesen egyetéi-tek a fdtisztelendô atyâval. A katolieizmusnak
ez az erôteljes szembencillasa a bolsevizmussal egyike a legered-
ményesebb kiizdelmi eszkozoknek. A „Sunday Visiter" értékes
cikkei miudenkor nagy visszliangot keltenek. Tôbb hasonlo tô-
rekvés is van magyar részrôl az irânybaii, bogy angol nyelvii
szemlébeii ismertessék a magyar kérdéseket.

Dr. Szentpâly Istvân, New York (N. Y, — USA) mâscdik
felszôlalâsa:

Azt a javasiatot teszem, hogy széleskôrû tevékenységet kezde-
ményezziink arra, liogy a mi vasfûggony môgôtt szerzett tapasz-
talataiukat, amelyek a kôzvetlen âtélés erejével birnak, a nyu-
gati orszâgok olvasôi szâmâra sajât nyelviikôn kôzismertté te-
gyiik. Erre az adott nekem impulzust, bogy kezembe keriilt a
uew yorki egyetem diâk-ujsâgjânak nehâny szâma. Ezekben igen
komoly és igen sulyos kommunista propagandânak akadtam a
iiyomâra, de ugyanezek a szimptomâk keriiltek elém mas vonat-
kozâsban is. Ezért nekiink a tapasztalatainkat kôzkinccsé kelle-
ne tennunk épen a tâjékozatlan amerikai intellektuâlis ré-
teg, foleg diâkok részére. En Imagam- most fejeztem be
egy kis mnnkât, amit arra szântam, bogy angol, jnémet
es spanyol nyelven teljesen ingyenesen kerûljôn a megfe-
lelô^ belyekre. Ez a Jkis batvan oldal .koriili munka a
szoeiolôgia alapvetô kérdéseivel foglalkozik és ilyan gyakor-
lati példâkon keresztiil, mint példâul a bolsevizmus és a nyngati
vilâg életszinvonalânak ôsszebasonlitâsa, kônnyen érzékelbetô
modon mutatja be a bolsevizmus alacsonyrendûségét. Amerikâ-
ban a kommunista part lebet szâmbelileg gyenge, de ezzel szem-
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ben a propaganda, amit az egyetemeken, az intellektuâlis réte-
gekben, de mâshol is igcn erdszakosaii folytatiiak, a iiaiv es ta-
pasztalatlan amerikai kozvélemeiiyt kôunyen balfcle sodorhatja,
ami azutân a Kongresszusra és a Fehér Hâzra is rânyomhatja
késôbb a maga bélyegét.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

Mindenben egyezek a felszolaloval. Népszerù kis kônyvtârat
kellene megjelentetni, amelynek minden egyes fûzete kônnyen
érthetôen, az amerikai gondoUîOzâsnak megfelelôen lenne megirva.
Kùlônôsen fontos lenne ez az egyetemi hallgatôk részére, akik
a jovô amerikai vezetôréteget fogjâk alkotni.

IHés Lajos, irô, Cleveland (Ohio — USA) hozzâszôlâsa:

Az emigrâcio feladatât két fontos kérdés szorgalmazâsâban
lâtom. Az egyik Magyarorszâg felszabaditâsânak az iigye, a
mâsik pedig a Magyarorszâg jôvôjének kialakitâsârôl valô esz-
meesere. Az elsônél igen fontosnak tartom, bogy az bsszes rab-
nemzetek képviselôivel teremtsùnk ôsszmùkôdést, de legalâbb is
egy szoros kontaktust. A mâsodik kérdésnél pedig a magyar
teriileten beliil élt nemzetiségekkel kell hasonlô érintkezést talâl-
nunk, mint ahogy azt tegnap dr. Nagy Gyorgy, a Kanadai Ma-
gyarok Szbvetségének fôtitkâra kifejtette.

De azolmak a gondolatoknak az érvényesûléséhez, amelyek itt
kikristâlyosodtak és amit mi nyilvân egységesen fogunk vallani
az elkbvetkezendôkben, feltétlenul szùkség volna, bogy az emig-
râlt magyar sajto ezeket a gondolatokat tudatositsa és szétsugâ-
rozza és azokra szûnteleniil visszatérjen. Természetesen ez a
munka nem lebet egyoldalu, s ezért nekùnk ugyanakkor mindent
el kell kôvetnûnk, bogy ez a magyar sajtô minél tôbb ember
kezébe eljusson, mert biszen akkor ezen a sajton keresztûl a mi
tôrekvéseink jutnak el azokboz az emberekbez, akiket mi mun-
katârsunknak kivânunk megnyerni.

A mâsik nagycm fontos kérdés az ifjusâggal valo kapcsolatok
kiépitése. Az emigrâciôs ifjusâgot és itt elsôsorban az egyetemi
ifjusâgra gondolok, reâ kell nevelnûnk azokra a kôtelességekre,
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amelyekben ôk beununket legerôsebben tâmogatbatnak és késôbb
teljesen levâltbatnak.

A magyar jôvô nagyon nagy mértékben fiigg az eurôpai egye-
sûlés megvalosulâsâtôl. Ezt a fejlôdést igen nagy figyelemmel
kell kisérniink, s amennyiben csak lehetséges, az érdekelt âlla-
mok kôzvéleményének tudomâsâra kell boznunk, bogy ezt az
egyesiilési tôrelrvést a legmesszebbmenôen tâmogatjuk, belyesel-
jiik és attôl nemcsak Nyugateurôpa. hanem Kozépeurôpa és ab-
ban a magyarsâg .iôvôjének a megoldâsât is reméljûk.

ELNÔKLO HOKKY KÂROLY: Nagyon kôszdnôm Illés fel-
felszolalâsât.

Az elôadô megjegyzé&e a hozzâszôlâshoz:

Telj es mértékben egyetértûnk. Azt biszem, valamennyiûnk
gondolatai kôzôsek Illés Lajos kivâlô îrônkéval.

Burgyân Aladâr, Cleveland (dhio — USA) hozzâszélâsa:

Nekem az a felfogâsom, bogy olyan dolgokkal, amikbez az
ember nem ért, ne foglalkozzék, hanem hagyja azokra, akiknek ez
a foglalkozâsuk, vagyis akik szakértôk azokban. Én nem vagyok
szakértô a politikâban, de magyar vagyok és bogy itt vagyok,
annak az az oka, bogy sok gondot okoz nekem a magyar kôzélet
irânyitâsânak a kérdése. Az a meggyôzôdésem, bogy a magyar
iigyet csakis akkor belyezzûk megfelelô kezekbe, ba egy irodât
létesitunk, amelyben szakemberek, magas âtlagos fizetéssel, tel
les Idejuket a magyarsâg iigyének szentelbetik. Ismétlem és
bangulyozom, bogy ezeket a szakembereket meg kell fizetni, mint
abogy mindenkit meg kell fizetni abboz, bogy megfelelô munkât
végezbessen. Szerintem azok a kérdések, amelyek a magyarsâg
sorsâval kapcsolatban itt kifejtést nyertek, messze tulbaladjâk
a munka utân egy-két ôrât dolgozô, akâr szakember képességeit
is. Ezek az iigyek annyira komolyak és annyira nagyszabâsuak,
bogy teljes embert, sot teljes embereket kivânnak meg. Itt van
erre a legjobb példa, amikor Bâcbkai Béla, aki az Amerikai Ma
gyar Szôvetség egyetlen fizetctt alkalmazottja, egy csomô olyan
kezdeményezésrôl szâmolt be, amik részben komoly sikert arattak.
Ha egy ember ennyit tud végezni, akkor képzeljiik el, bogy egy
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olyan iroda, amelj'ben tiz ember dolgozik megffelelô fizctés mel-
lett, milyen komoly eredményeket tudna elérni.

A mâsik, ami gondot okoz nekem az, hogy itt megiiit nagyjii-
bôl ugyanannak a politikai, vagy vilâgnézeti felfogasnak a kép-
viseloit lâtom. Bz helytelen, mâr csak azért is, mert a IMAGYAR
TALALKOZÔ-nak az egész emigrâfio.s magyarsâg ps kbzvéle-
mény ôsszefogâsa a célja es feladata. Ennek megfelelôen szerin-
tem itt kellene iilni politikai felfogâsra valo tekintet nclkiil —
a kommunistâk kizârâsâval — mindazolcnak, akik veliink cgyûtt
akarnak mùkodui a magyar jovo érdekében. Akkor miért nem
liivjuk meg ôket? Én tehât arra szeretném ennek a MAGYAR
TALÂLKOZÔ-nak a figyelmét felhivni, hogy a megmozdulàst
Bzéleskorii, valôban m a g a r talâikozassa iDÔvitsûk ki.

Visszatérve az eredeti és legfontosabb moudanivalomra, azt ja-
vasolom, hogy inditsunk el egy gyûjtést, létesitsiink egy alapot,
hogy pénzùnk legyen, mert pénz nélkiil nem tndnnk fizetett al-
kalmazottakat tartani, fizetett alkalmazottak nélkiil pedig nin-
esen szâzszâzalékos magyar mnnka. En a magam részérôl havi
tiz dollârt felajânlok a MAGYAR TALALKOZÔ céljaira.

ELNÔKLÔ HOKKY EAROLY: Én Burgyân Aladârt gyakor-
lati embernek ismerem, de attol tartok, hogy ezuttal nem gyakor-
lati a javaslata. Azt mondja ugyanis, hogy fizetett alkalmazotta-
kat kell tartanunk. Ha Wshingtonban is csak egyetlen egy ember
van, akit meg tnd a magyarsâg fizetni, hogy tudnânk mi nem is
egyet, de tizet alkalmazni. Természetesen végtelen orvendenék,
ha neki leime igaza és nem nekem, mert az magâtol értetôdik,
hogy olyan emberek, még ha akârmennyire dedikâltak is, akik
egész nap kenyérkeresetiikkel vannak elfoglalva, s utâna farad-
tan egy-két orât szentelhetnek csak a magyarsâg kérdéseinek,
nem végezhetnek olyan eredményes munkât, mint azok a szak-
emberek akiknek erre az egész napjuk rendelkezésre âll.

Dr, Nâdas Jânos felszôlalâsa a zârszô jogân:

Az idô rendkivùl elôrehaladottsâga miatt sajnos nem tudok
élni azzal a lehetôséggel, hogy a zârszô jogân részletesebben
reflektâljak a felvetett szâmtalan értékes gondolatra, igy tehât



csupân a kôvetkezôkre teszem meg az alâbbiakban rovid meg-
jegyzéseimet.

Miként bevezetômben emlitettem, Europâbôl, Délamerikâbôl,
Kanadâbôl és Amerika tôbbi részébôl is igen sok kivâlô hozzâ-
szolâs és javaslat érkezett be bozzânk. Azt biszem, inkorrektek
volnank, ha legalabb is tômondatokban nem ismertetnénk ezeket
a javaslatokat. Az idô azonban annyira elôrehaladt, hogy ezt
most mâr nem tudjuk megtenui, ugy hogy azt a holnapi vagy
holnaputâni iilésre kell halasztanunk.

Engedjék meg, hogy elsôsorban a felszôlalâsok egyik legfonto-
sabb kérdésére vâlaszoljak, amit kùlônben mâr bevezetô szavaim-
ban is érintettem, a meghivâsok kérdésére. Kétségtelen, hogy a
homogenitâs lehetô megtartâsa miatt erre az elsô osszejovete-
lùnkre fôleg a jobboldali szellemi értékeinket hivtuk meg és fôleg
azokat, akiknek a cime megvolt. Helyeslem, amit Burgyân
Aladâr és mâsok is mondottak, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ
nem korlâtozodhatik csupân egyes csoportokra. Aki a magyar
iigyet bnzetlenùl és becsûlettel szolgâlni kivânja, azt nekhnk
meg kell hivnunk és a jovôben meg is szândékozunk hiAmi, ter-
mészetesen a kommunistâk kivételével. Mindenki tud szolgâlni
a magyar ûgynek, aki becsûlettel akarja ezt tenni és ebbol a
Bzolgâlatbôl igazsâgtalansâg volna valakit kizârni azért, mert
ilyen, vagy amolyan pârthoz, vagy^ vilâgnézeti felfogâshoz tarto-
zott. A mâsodik MAGYAR TALALKOZÔ elôkészitésénél ezeket
a szempontokat figyelembe fogjuk venni.

A mâsik kérdés, amit elôadâsomban emlitettem, de nem fej-
tettem ki eléggé az, hogy egy kis szemrehânyâsfélét tettem a
hârom helyi katolikus plébânos felé, hogy mennyire fâjlaljuk,
hogy a magyarsâg megmozdulâsaiban nem vesznek aktiv részt.
Végteleniil sajnâljuk, hogy nem lâtjuk itt ôket, amikor tâvolabb
lako kivâlô magyar katolikus lelkészeink, és a reformâtus és evan-
gélikus egyhâz lelkészei most is itt vannak kôzôttûnk, de egy
évtized 6ta minden magyar gyiilésen, minden magyar ûgy târ-
gyalâsânâl kôvetkezetesen megjelentek. Azt szeretnénk, ahogy
XXIII. Jânos pâpa elérkezettnek lâtta az idôt arra, hogy a
keresztény egyliâzak kôzôtti egyetértés ûgyét felkarolja, épen
ugy ennek az igazân nemes és magasztos intenciônak megfele-
lôen szeretnénk, ha a clevelandi rômai katolikus magyar lelké-



szek is lâtogatnâk a magyar osszejoveteleket és egyiitt miikod-
nének veliiuk a magyar iigy szolgâlatâban.

A harmadik igen fontos kérdés, amit le akarok szogezni az,
kogy mi a MAGYAR T AT;ALKOZÛ-val semmiesetre sem akar-
tunk és tovâbbra sem akarunk ûj egyesiiletet teremteni. Mi a
Vilâg magyarsâgânak szellemi elitjét szeretnénk osszcfogni, lassii,
szivos munkâval, mert szent meggyozôdésiink, hogy a magyarsâg
jôvôjét leginkâbb a magyar szellemi élit ôsszefogé, egyûttes mun-
kâjâval szolgâlhatjuk. Maris goudot okoz, hogyan tudjuk majd
az itt elhangzott batalmas anjmgot, tovâbbâ a rendkivûl értékes,
ragyogô javaslatokat kozvetiteni a vilâg magyarsâga felé.

A MAGYx\R TALALKOZÔ tebât nem kivân iij egyesiilet,
vagy ngynevezett esûcs-szervezet lenni. Ezt a szerepet igen meg-
feleloen ellâthatja, kiilônôsképen megfelelo szervezeti âtépités
utân az Amerikai Magjmr Szôvetség az Egyesiilt Allamokban,
feltéve természetesen, hogy a magjmrsâg tagdijhozzâjârnlâsaival
és egyéb modon megteremti a szûkséges anyagi alapot miikodésé-
hez. Az egyes orszâgokbeli liasonlô esûes-szervezetekbôl kell niajd
felâllltanunlc a vilâgszervezetet. Ez nem megy mârôl-holnapra,
de el kell indulnnnk és én hiszem. hogy ehhez az eszméliez sokan
fognak csatlakozni sziwel, lélekkel és talân egy kiesit még anya-
giakkal is, ûgy ahogyan azt Burgyân Aladâr tette. Legyen az
b âldozatkészsége kôvetendô példa mindazoknak, akik magyar-
sâgunk iigyét szivûkôn viselik és a magyarsâg szellemi erôinek
ôsszefogâsâra irânyulo munkânkat tâmogatni kivânjâk és tnd-
jâk. A most ôsszehivott MAGYAR TALALKOZÔ-nak csak le-
velezési bélyegkôltségei megkbzelitik a szâzôtven dollârt.

Végûl ismételten minden egyes felszolalonak hâlâs kôszbnete-
met fejezem ki értékes gondolataiért és javaslataiért.

ELNOKLÔ HOKKY KAROLY: Nagyon kbszbnom dr. Nâdas
Jânos szavait, magam is hirdetem, hogy nemcsak egyik vagy mâ-
sik irânyzat magyarjait kell ôsszefognunk, hanem az egész vilâg
johiszemu, becsûletes magyarsâgât, illetôleg annak szellemi elit
jét a MAGYAR TALALKOZÔ keretében.

Koszônôm megjelenésiiket és kitarto érdeklôdésûket. Ûlésiin-
ket bezârom azzal, hogy egy gyors ebéd utân délutân hârom
orakor folytatjuk a MAGYAR TALALKOZÔ târgysorozatât.
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A "LEVELEZÔ RÉSZTVEVÔK" JAVASLATAI

FIGYELEM! „JavasIat" alatt nem csupân az ilyen megjeloléssel bekiildott,
vagy ilyenként kidolgozott téteit értjiikj jhanetn minden, a ,,IeveIez6 részt-
vevôk" âltal felvett gondolatot, otletet, tervet, stb. is, ami a magyarsâg éle-
tét érinti.

Ezek a „javasIatok" nem kapcsolôdnak sziikségképpen a MAGYAR TA-
LÂLKOZÔ-n elôadott témikhoz, mégis, gyakorlati szempontbôl — témaro-
konsâguknak megfeleloen — a 3 eloadâs koré csoportositottuk azokat. A
mâsodik TALÂLKOZÔ-ra azonban mâs technikai megoldâst terveziinfc (lâsd
III. Részt).

A „javasIatokat" bekiildoik nevének alfabétikiis sorrendjében kozbljiik.
Az ,„idézôjelek" kôzti szovegrészek a bekiildô eredeti fogalmazâsât adjâk,

csetleg kisebb stilâris vâltoztatasokkal, kihagyâsokkal, vagy osszevonâsokkal,
amelyek azonban az eredeti fogalmazâst jèlentékteleniil, annak lényegét pe.
dig semmiképpen nem érintik

Elôadôk minden ,,javaslat" utân megteszik a maguk megjegyzéseit és ké-
rik, hogy a „iavaslat" fôlôtt aktiv vita és gyakorlati tervezés indnljon meg.

Dr. Parkas Lâszlô (Ithaca, N. Y., USA.) irâsbeli hozzâszôlâsa
és javaslatai:

1. A magyar élet része Eurôpa kôzôsségi életének, idôbelileg
pedig folytatâsa ezer év tôrténelmének, ennek megfelelô magyar
magatartâst alakitsunk ki.

2. A magyar tragédia egyik részlete a kozôs eurôpai tragédiâ-
nak, amibol nincs kulôii magyar kivezetô iit. Sorsunk azon for-
dul meg, bogy Europa népeinek tel,ies politikai kdzossége meg-
val6sul-e? Allîtsuk minden erôforrâsunkat ennek a szolgâlatâba.

3. Az emigrâeios magyar egységnek elvi szempontok kôrûl kell
kialakulnia, nem pedig személyek korûl. A magyar emigrâcio
képviseletére azok a legalkalmasabbak, akik europai miiveltsé-
gûknél, multjuknâl, tôrekvéseiknél és osszekôttetéseiknél fogva
ezt a szempontot leginkâbb képviselni tudjâk és ilyen irânyû bi-
zalomra legérdemesebbek, tekintet nélkûl elozô kôzjogi stâtusuk-
i*a, vagy bârmi mâs mellékkôriilményre.

4. Senki sem jogosult olyan elkôtelezettségek vâllalâsara né-
piink nevében, ami a magyarsâgnak Europa-ellenes, nagyszlâv
érdekeltségû, félkommunista Allamszôvetségbe valô besorolâsâra
irânyul. Népiink érdeke az erôs, kultnrâlisan egységes Europa
és az ahhoz valo szoros kapesolôdâs.

5. Pozitiv irânyû egyiittmiikôdést elsôsorban azokkal a népi
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emigrâeiokkal kell teremtenunk, amelyeknek tôrekvése veliink
azonosan Buropa egysége irânyâban fejezôdik ki. Szent Istvan
orszâgânak népei kôzôtt ûj vérszerzôdésre van tehat sziikség,
hogy az Eurôpa felé vezetô utat egységes ei-ovel tegyùk jârhatô-

6. A magyar sorskérdések nem gazdasâgi rendszerbeliek, lianein
exisztenciâlisan politikaiak. Jôvôbeli târsadalmi rendszerûnk
vitatâsa sziikségtelen ellentétekre vezet.

ELOADÔ MEGJEGYZÉSE ; Sajnâlom, hogy nem tudjuk tel
les terdelemben kbzreadni dr. Farkas Lâszlô nagyszeru mcgâlla-
pitâsait, de ez a kivonat is .reâmutat âllâspontja lényegére, amit
— a 6. pont kivételêvel — magunk is osztunk.

KIotz Istvân hozzâszôlâsa (Mindelheim - Németorszâg) :

Magyar érdek, hogy egységesen felismerjiik az elmnlt évszâza-
dok azon politikai tévedését, hogy az eddig nemzetiségként tekin-
tett idegen anyanyelvii csoportjaink nem nemzetiségck, ha-
nem idegenajkû magyar honpolgârok. E kôzjogi tévedésiinket
vissza kell vonnunk s ezt a helyzetet egy njabb âllampolgarsâgi
tôrA'énnyel rendeznûnk kell a USA es az egyéb befogadô orszâ-
gok âltal mâr kiprôbâlt, bevâlt s a nemzetkôzi jog szamara is
irânytado âllampolgârsâgi tôrvénj^eik alaptételei szerint.

Az elsô feladat Magyarorszâg felszabaditâsa, ennek megtôr-
ténte utân „mâr az elsd 24 orâban" fel kell mondanunk a tria-
noni és pârisi terûleti rendezéseket s az alâirô âllamok kiiliigy-
minisztereit konferenciâra kell ôsszehivnunk; gondoskodjanak a
nemzetkôzi jogellenesen elszakîtott teriileteink visszadâsîirôl. A
jelenleg ott lako lakossâg ottlétének a rendezése — magyar
belùgy, miként az elcsatolâs sorân is a lakossâg sorsa s elhelyez-
kedése az ûj âllamon belûl România, Jugosziâvia és a tôbbi
utôdâllamok belûgyének minôsiilt. Ez Magyarorszâg tekinteté-
ben sem lehet mâs, mert kétféle mértékkel (jogszabâlyokkal)
ugyanazt az ûgyet elbirâlni, intézni nem lehet. A totok, az olâ-
hok, râcok, svâbok és mâs idegen ajkû lakossâg sorsât teljesen a
magyarokéhoz hasonlôan rendezziik anélkûl, hogy az utôdâllamok
eluyomô eszkôzeihez nyulnânk.

A maga részérôl is siirgeti és helyesnek tarja a Kiilûgyi Bizott-
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sâg életrehîvâsât, az egyes âllamok emigrâns magyarsâga esûcs-
szervezeteinek megalakîtâsât s azok kozôs egyùttmûkodését.

A kùlfôldi magyarsâg célldtiizéseit a legnagyobb gonddal kell
kidolgozni és megâllapîtani, mei't ha kùlpolitikai vonalon mindig
mâs és mâs koucepciôt. hallaiiak a magyarsâgtôl a vilâg sorsât
intézô nagyhatalmak, ligy az hitelûnk rovâsâra mehet s ujbôl a
kisentente tagâllamai keriilnének elôtérbe, mert azok — legalâbb
veliink szembeii — egységpsek. Legyen alapelviink, hog; '̂ tar-
tczkodjunk a magyar nemzet évezeredes jogaival osszeférhetet-
len kiilpolitikai tervek propagâlâsâtol, mert ilyenhez a nemzet
eldzetes liozzâjàrulasa nélkùl senkinek sines joga.

Kôveteljûk egységesen az integer Magyaroszâg visszaâlUtâsât és
nemzetkdzi jovâtételt a magyarok tomeges legyilkolâsâért, a va-
gyonfosztâsnkért és ottlionaikbol valô eliildôztetésiikért, amelyet
az n. n. iitodâllamok 1918 ota a magj'arsâg teljes kiirtâsa érdeké-
ben elkôvettek és még ma is elkôvetnek.

Bizzunk a vilâglielyzet alakulâsâban, amely — reméljùk — ro-
videsen megliozza Magyarorszâg felszabadîtâsât is.

ELOADÔ MEGJBGYZÉSE : Nagy elismerés illeti Klotz Ist-
vânt azért a liazafias mnnkassâgâért, amit mind odahaza, mind
itt, az emigrâcioban az integer Magyarorszâg visszaâllitâsa ér-
dekében szôban és irâsban kifejt. Orômmel vesszûk a magyar
jovô erôteljesebb kialakîtâsâra vonatkozô javaslatait és azokat
ezennel vitâra bocsâtjuk.

Dr. Pâli Gyôrgy, New York (N. Y.-USA) liozzâszôlâsa :

Mint az erdélyi kérdés egyik alapos szakértôje s a Transsyl-
vania szerkesztôje, adatokkal kôzli, miért helyezkedett az Er
délyi Szovetség az Onâllo Erdély gondolatânak propagâlâsâra,
ahol sajât anjmnyelviikôn (magyar - roman - német - a Bânsâg-
baii szerb nyelven is) kormânyoznâk magukat a nemzetiségek a
svâjei kantonok mintâjâra, — nemzetkôzi garaneia mellett tel
jes egyenjogusâggal mind a kôzigazgatâsban, mind a bîrâsko-
dâsban.

A roman liivatalos 1956 februâri népszâmlâlâs adatai szerint :
România 17,489,450 fonyi lakossâgâbol anyanyelv szerint
15,080,686 roman, 1.653,700 magyar, 395.374 német, 34.337 jiddig
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stb., stb. (Nagy kâr, bogy Erdély terûletére nines kôzpontositott
Btatisztikai adat! mert ez adna igazi osszehasonlitâsra lehetô
séget!)

A roman statisztika szerint a nagyobb erdélyi, bânsâgi vâro-
sok nemzetiségi statisztikai adatai a kovetkezôk

Vâros magyar roman német zsidé szerb Ôsszesen
Kolozsvâr 74.155 74.023 990 4.530 154.723
Temesvâr 29.968 75.855 24.326 6.700 3.065 142.257
Arad 31.850 58.444 9.037 4.963 1.062 106.460
Nagyvârad 58.424 35.581 343 3.610 98.950
Szatmâr 31.204 18.120 129 2.390 52.096
Brassé 22.742 88.329 10.127 1.759 123.834
Nagyszeben 4.882 59.855 24.253 762 90.475
Marosvâsârhely 48.077 14.623 263 1.843 65.194
Resica 3.511 26.154 9.158 164 41.234

Nagybânya 15.322 19.320 103 1.059 3 5.920

Tartomânyokban a magyar, roman népesség szâmadatai :

Nagybânya tartomâny (most Mârmaros)
Kolozsvâr
Hunyad
Nagyvârad (most Crisana)
Sïtâlin (most Brassé)
Temesvâr (most Bânât Araddal)
Magyar autonom tartomâny

(most Maros ' Magyar)

magyar

214.Î41

262.014

38.265

253.939

111.087

160.616

575.737

roman

461.150

974.280
510.984

581.913

633.062

775.067

144.624

ELOADÔ MEGJEGYZÉSE : Kétségtelen, bogy a kôzreadott
statisztikai adatok a roman szâmbeli tobbségnek szomorû képét
mutatjâk. Tôrténelmi tény azonban, bogy Erdélyben a româ-
nok nem ôslakôk, banem gazdasâgi bevândorlôk, akik Erdélyben
megfelelô munkaalkalmat kaptak, telj es jogû magyar âllampol-
gârokkâ vâltak s a legmagasabb âllami âllâsokat is elérbették
(lâsd: Bud Jânos egy. tanâr, pénziigyminiszter). Mil yen cimen
kôvetelte a bevândorolt gazdasâgi munkakeresb, magyar âllam-
polgârrâ vâlt românsâg Erdélynek egy idegen orszâgboz, Româ-
niâboz valô csatolâsât, biszen még a kôzreadott roman népszâm-
lâlâs szerint is tôbb mint egymilliobatszâzezer magyar keriilt ez-
zel idegen uralom alâ — megkérdezésuk nélkûl?! Nem is be-
szélve az ugyancsak gazdasâgi bevândorlo négyszâzezer erdélyi
Bzâszrôl, akik két évszâzadon keresztiil a magyar âllam polgârai
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voltak s akiknek utodait, leszârmazottait mindenûtt ott talâlhat-
tuk a legniagasabb magyar àllami poziciôkban ? !

A legiiagyobb perfidiâja volt a triauoni ,,békekôtésuek" az is,
bogy ,,Nagyromâuia" életképeységére valô hivatkozâssal a tôr-
ténelmi Erdélyhez soha oda nem tartozô Partiumot, valamint a
Nagyvârad-Arad vasutvonalat és annak terûletét is Româniâboz
csatoltàk, ugyaiicsak az ott élo népesség megkérdezése uélkùl, sot
akarata ellenére.

Mindnyâjan ismerjiik, csak nem hangoztatjuk eléggé, hogy
mik voltak az okai annak, liogy a magyarsâggal szemben a ro-
mânsâg szâmbeli tulsûlyba kerûlt?

Az egyik oka az volt, liogy a magyar bazâért, Erdélyért év-
szâzadokon keresztûl folytatott kareokban Erdély oslakossâga,
a magyarsâg és a székelység nagy vérveszteséget szenvedett, és
igy inkâbb fogyott, mint szaporodott. Ennek kovetkezménye volt
a românsâg beszivârgâsa, amely valôsâgos bevândorlâsi âradattâ
ûôtt az 1848-as jobbâgyfelszabaditâs utân, amikor az erdélyi ma
gyar és székely jobbâgyok is ônâllô gazdâlkodôkkâ vâltak s a
munkâs nélkûl maradt erdélyi foldbirtokosok egyre inkâbb ro-
piân munkâsokat alkalmaztak.

A mâsik nagy oka az ôslakossâg arânyszâm-csokkenésének az
volt, hogy mig a magyarsâgnâl csalâdonként âtlag 1-2-3 gyermek
sziiletett, addig az igénytelenebb roman esalâdokban nem volt
ritka a 7-8-9 gyermek sem. A pôpâk azutân elvégezték a maguk
nemzetellenes munkâjât s irredenta românokat neveltek belolûk.
Plat igy is lehet orszâgot foglalni !

Tovâbbâ tudnunk kell azt, hogy az 1938-40 években a românok
tizezrei menekiiltek el az oroszok elôl Beszarâbiâbôl és ôzônlôt-
ték el Erdélyt, mint politikai menekiiltek, akik azutân ottmarad-
tak s a kbzolt 1956-os statisztikâban, mint erdélyi românok sze-
repelnek. Ezek a tizezrek természetesen az erdélyi ôslakossâg
arânyszâmât lenyomtâk, tehât ezt a statisztikai fôlvételt még târ-
gyalâsi alapul sem fogadhatjuk el, hanem a legutolsô magyar
néprajzi adatokra kell tâmaszkodnunk.

Peregrinus Anonymus Hungarorum javaslata:
Hiv.iâk ôssze a „Hontalan Magyai'ok Vilâgkongresszusât" !
Plontalan magyarsâgunk egyik kiilfôldôn élô értékes vezetô
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egyenisege, — aki kifejezetten kérte, hogy nevét ne liozzuk nyil-
vânossâgra, — a MAGYAR TALALKOZÔ-val kapesolatbaii negy-
venkârom-oldalas, sûrùn gépelt hozzâszôlâst s a javaslatok sorât
kiildte be hozzânk. Ezeket, sajuos, miként a ,,ievelezô résztve-
vok" tobbi javaslatait sem volt allialmunk idô hiânyâbau rész-
leteiben. ismertetui és letârgyaini, mert arra tovâbbi liâi-om nap is
alig lett voina elegendô.

„Ninesen. senkitôl sem megbizatâsom" — irja, — ,,mégis nem-
csak az egész kontalan magyarsâg, de a Trianoni hatârokon be-.
lui és kivùl élô magyarsâg nevében is mondok kôszoïietet és le
nem rohatô hâtât azoknak, akik a MAGYAR TALALKOZÔ gon-
dolatât elinditottâk. Ennek a gondolatnak kell a kovet a tobb
mint negyvenéves mozdulatlaiisâgâbôl kimozditani, liogy a lej-
tôn utnak eredve, mindent elsoprô lavinâvâ nôjjôii és szétsza-
kitsa a 15 esztendos pârisi gyalâzatos békeszerzôdést és azt
ôsszetorve, szétzûzza az immâr 42. évébe lépô trianonit is ". ..
„Ezért azt javaslom, hogy a MAGYAR TALALKOZÔeszmeese'
réje végeztével ne helyezze vissza a kôvet, hogy az tunya tétlen-
ségében tehetetleniil tovâbb szunnyadozzon — talân az Utolsô
Itéletig — hanem alakuljon ât a HONTALAN MAGYAROK
VILÂGKONGRESSZUSÂ-nak elôkészitô konferenciâjâvâ !" En
nek idôpontjâul 1962 évi Urnapjât javasolja, mint amely sok
tôrténelmi esemény évforduloja. Az ôsszes emigrâcios szerveze-
tek bevonâsâval induljunk el egy nagyszabâsu tômegmozgalom-
mal az ôsi fold visszaszerzésére. A Hontalan Magyarok Vilâg-
kongresszusa linnepélyesen mondja fel a rabsâgban szenvedô
nemzet helyett a trianoni és pârisi „békeszerzôdéseket" s tegyen
lépéseket a Kârpâtok ovezte Duna volgyében Trianonban léte-
sitett ot ,,mintagyarmat," és esonka hazânk egységesitésére.
Javasolja :

1. Hivjuk ôssze a HONTALAN MAGYAROK VILAG-
KONGRESSZUS-ât. Intézziink KIALTVANYT a vilâg szabad
népeihez Magyarorszâg trianoni perének perûjitâsâra. Szer-
kessziink egy DEKLARACIÔ-t arrôl, hogy mit akar a magyar
nemzet.

2. Kezdeményezzûk és szorgalmazzuk, az Egyesiilt Nemzetek
Szovetsége Alapokmânya oly kiegészitését, hogy az elavult, téves
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adatokra alapîtott, vagy megtévesztéssel létrejôtt nemzetkozi
szerzùdések i'elûlvizsgâlaudùk és érvéuyteleuîteudôk.

3. k'ogialjunk âllâst atekintetben, liogy kikuek lehet és kiknek
uem leliet a magyar emigrâeiôs életben belye és szava.

ijSok uagy alkalmat mulasztottuuk el a magyar igazsâg érvé-
uyesitése érdekében ! Kicsinybitiiek, tunyâk vagyunk magj^arok?
Dôntb pillanatban uem merùnk cselekedni ? ! Nincs bennûnk
kezdeméuj'ezés? Parancsra vârimk, vagy csodâra?" A
Clevelaiidban felgyujtott szeut lângot, amig esak éltek, âpoljâtok,
bogy az szivetekbeu soba ki ue aludjon és terjesszétek, amig csak
az ezeréves magyar batârokou is fel uem lobbau..

AZ ELOADÔ MEGJEGYZÉSB : Peregrinus Anonymus Hun-
garorum javaslata és annak indokolâsa szivem szerint valô, de
annak napireudre tiizése bosszu elokészlto munkât igényel. A
MAGYAR TALALKOZÔ ma még uem tartja magât illetékesnek
egy vilâgkonferencia ôsszebivâsâra. Bnnek a gondolatnak meg
keil érlelôdni magyar véreink lelkében, mert egyébként valoban
az kôvetkeznék be, amit maga a kitûno torténelmi szakîro is ir
javasiatânak egyik belyén: Ez a vâllalkozâs mindazok eli-
télo kritikâjât fogja kivâltani, akik téli âlomba merûlve vârjâk
a szâjukba repiilo suit galambot. Tebât igen sokan lesznek, akik
gâncsoskodni fognak. A kritikâk pedig uem jâmbor, jébiszemu
és konstruktiv célzatû véleménynyilvânitâsok, banem a kâkân
csomôt kereso, minden kozôsségi munkât megvétôzo, kiesinyes,
hibakereso akadékoskodâsok, iudoleneia és szâudékos meg uem
értés..." szôval uem éruéuk el a kivâut célt.

A KRÔNIIGÂT kézbezvevo testvéreink tegyék magukévâ a ja-
vaslatot, amely iij magyar utak jârâsâra mutât. A maguuk
részérol annyira érdekesnek, izgalmasnak tartjuk Peregrinus
Anonymus javaslatât és iudokolâsât, bogy az Allaudô Titkârsâg
egy kulugyi szakértôt kért fel a javaslat tanulmânyozâsâra és
kivitelre valo elokészîtésére, bogy azt kellô idôbeu a MAGYAR
TALAJCOZÔ elé terjesztbessûnk.

Dr. Takâts Géza és dE Csery Mihâly ihozzâszôlâsa (Montréal,
Quebeck - Canada) :

.)Az a korûlmény, bogy az ,Egységes magyar Jciilpolitikai szem-
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lélet MalaMtâsa' a TAI/ALKOZÔ napirendjére tiketett" — îr-
jâk a kitiinô szakirok liozzâszôlâsukbau, — azt a tragikus téuyt
tarja fel, liogy még ez a foUétlenuL sznlcséges feLjogâs-egysêg
sincs meg a szâmûzetésbe sodort magyarsâg soraiban! Jvell-e
ennéi sûlyosabb érv amellett, liogy a szâmuzetés magyarsâgât
széttagalô kulônbôzô kûlpolitikai nézetek vizsgâlata felettébb sùr-
gôs és basznos?! A sorainkban kitapinthatô nézetellentéteket
részben belpolitikai természetû elkotelezettségek okozzâk, tovâbbâ
a bizonyos méretekig elfogadhato elkeseredés a Nyugattal szeinbeu
az 195b-i magyar fôlkelés esûfos eserbeuliagyâsa ôta, végiil az a
kôrûlmény, hogy magyarsâgunk széles rétegei uincsenek a ki-
vânt mértékben felkésziilve és tâjékozôdva a bonyolult vilâg-
politikai problémâk és azok mûJielytitkai teréu, illetve ezeknek
a magyar kérdéshez valô vistzonyâban.

Az utôbbi idôben a magyar kûlpolitikai tâjékozôdâs ûgyneve-
zett âtértékelésének egyik jelensége az afro-âzsiai szbvetségke-
resés, holott ,,a Kârpâtmedence Burôpâhoz tartozâsâbol logiku-
san kôvetkezik, hogy a magyar nemzet felszabaditasâhoz és
europai reintegrâciôjâhoz az utat Azsia steppéin, vagy Afrika
dzsungeljeiben keresgélni, — enylién szôlva — tévedés."

„A hangsûlyt minden bizonnyal arra kell helyezniink, hogy
az Egyesûlt Europa megvalosuljon s hogy ennek a hatârai minél
Keletebbre fekûdjenek a Kârpâtok vonalâtôl. "

,,Vigyâzzunk a federâciôs tervezgetésekkel !"
„Kik képviseljék az emigrâciot? Az elvek és tettek embere.

Az egység kiilpolitikai gyakorlati kivitelezése képzett emberek
kezébe valo!"

Javasoljâk végiil, hogy kutassuk fel és âllitsuk munkâba az
idôsebb generâcio mellett a képzett és tehetséges fiatalokat is.

Helyes volna, ha megszerveznénk azokat a nem magyar szâr-
mazâsû ifjakat, idegenajkû ujsâgirokat, akik hajlandok a ma
gyar kérdéssel behatôan, az igazsâg restituâlâsa érdekében fog-
lalkozni.

Végûl a meglévô „dokumentâci6s kôzpontok", tudomânyos târ-
sasâgok rendszeres tâmogatâsât tartjâk sziikségesnek, mert szak-
szerû adatgyujtô és kôzlô munka nélkiil szâmbavehetô kûlpoli
tikai tevékenység az emigrâcioban elképzelhetetlen. Tâmogas-
Buk erkôlcsileg és anyagilag emigrâciôs szrvezeteinket amelyek
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pârtpolitikai szempontokbol mentesen, de szilârd vilagnézeti alâ-
pon mûkodnek, — s melyek mâr eddig is jeleutôs eredményeket
mutattak fel.

ELOADÔ MEGJBGYZÊSE : Évek ota figyelemmel kîsérjiik a
két hozzâszôlô kitûnô munkâssâgât, akik kozûl dr. Takâts Géza
a Magyar Târsasâg egyik kittîzôtt tôrténelmi pâlyamunkâjât
is megnyerte. Helyesnek és megszîvlelendônek tartjuk javaslata-
ikat, mert megfelelo dokumentâeios adatgyujtés mindeii tudo-
mâuyos muiikâssâgnak az elôfeltétele.

Vasvâri Zoltân, New York (N.Y. - USA) hozzâszôlâsa:

Miutân nem tudott személyesen résztvenni a MAGYAR TA-
LALKOZÔN, miiit a „Kard és Kereszt Mozgalom" tanâesânak
vezetôje, îrâsban iidvôzli a TALALKOZÔ-t és fejti ki vélemé-
nyét.

A MAGYAR TALALKOZÔ-t egy nemes „vitaforumnak " tart-
ja, amelyre nagy szûkség van, bogy egymâst megismerjûk, egy-
mas torekvéseit, belsô munkâjât leniérliessûk s bogy a vezetôk
kapesolatokat talâljanak egymâssal.

Az emigrâcios munka elsôsorban kùlpolitikai munka. Ismer-
niink kell kiilonosen a német és orosz tôrekvéseket. Az egymâssal
szemben âllô pângermân és pânszlâv megmozdulâsokkal szemben
Kozépeuropa népi erejének ôsszefogâsât kell szorgalmazni. Tâ-
mogatjuk az ukrânok hareât, bogy az orosztol kibareoljâk fiig-
getlenségùket, tâmogatjuk a szlovâkok barcât az elnyomô csebek
ellen, testvéri kezet nyujtunk a borvât nemzetnek, bogy a szerb
kisebbségi uralmat leverbesse. Segîtjiilï a bolgârokat elszakîtott
terûleteik visszaszerzésében, barcolunk a balti âllamok âllami
és népi fûggetlenségéért, sot a kozâkok, georgiaiak, febéroroszok
felszabaditâsâért. A fent emlitett népek itteni emgirâciôja meg-
kôzelîtôen 2.- 2.5 millio, politikailag tekintélyes ei'ô az USA-ban,
ba meg van szervezve. Ha ebbez az itteni németség erejét is
bozzâadjuk, akkor esak akcio-képességùnktôl fûgg, bogy torekvé-
seinket elérjûk.

A Menekiilt Nemzetek Heté-t tôltsûk meg tartalommal, agitâ-
ciôval, bogy Àmerika kôzvéleménye ûjra és ûjra tudomâst sze-
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rezzen arrol, hogy Kozép- es KeleteUropa égetô problémâi még
mindig ninesenek megoldva.

Belpolitikailag : A magyar egyiittmûliôdésre igenis nagy sziik-
ség van. A magyar eroket târgyilagos pârtatlansâggal ôssze-
fogô képviseleti szervre nagy szûkség van. Szivesen tamogatnâk
az Amerikai Magyar Szôvetséget, ha az hangot adna a magyar
emigrâeiô torekvéseinek és a gazdasâgi szervek, a magyar biz-
tosîtok irânyîtô szerepkikotése nélkûl adnanak tdmogatâst a
Szôvetség fenntartâsâhoz.

A politikai életet tâvol kell tartani a magyar târsadalom kép
viseleti esûcsszervétol. — Ettol fuggetlenùl szùksége van a ma
gyar életnek, hogy politikai felfogâsok szerint kiilon-kûlôn él-
jenek magyar kôzôsségek, amelyek minden politikai irânyzat-
hoz kapcsolatot talâljanak. Magyar szempontbol ez jol felfogott
érdekûnk, mig a kôzôs magyar iigyekben egy tâborban, a MA-
GYAE TÂBORBAN talâlkozunk !

ELOADÔ MEGJEGYZÉSE: Hirdetjûk — és ebben teljesen
megegyeziink a hozzâszôloval — hogy nagy magyar sorskérdé-
sekben elengedhetetlen kôvetelmény, hogy nézeteinket osszehan-
golva, egységesen foglaljunk; âllâst, esetleges politikai, vagy
egyéb felfogâsbeli kiilônbségre valo tekintet nélkûl.

Wass Albert hé, egyetemi tanâr, Gainesville (Florida - US.)
hozzâszôlàsa:

A kitûnô iré az elsôk kôzôtt jelentette be ,,levelezd részvé-
telét". Levelében kotzli, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ elô-
adâsaihoz „lâtatlanban " nem szôl hozzâ, de a KRÔNIKA kéz-
hezvétele utân részletesen ki fogja fejteni âllâspontjât és javas-
latait az „egységes kûlpolitika" és a kulturâlis kérdésben „ér-
demes-e magyamak maradni" elôadâsokhoz.

Szûkségesnek tartja a magyar egység sûrgôs megteremtését
az egységes fellépés érdekében és ezt demokratikus alapon ja-
vasolja megteremteni az alâbbi „lépések" szerint:

1. Minden magyar egyesûlet, szervezet stb. jelentse be rész-
vételét valamely megadando cimre, hogy a magyar egység meg-
teremtésében részt kivân venni. Kozolje cimét, taglétszâmât és
egyéb adatait.
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2. Ennek megtôrténte utân minden jelentkezô egyesiilet, szer-
vezet mindeii megkezdett szâz tagja utân vâlas^on egy-egy
képviseldt, akik levélbeli szavazâssal megvâlasztjâk a „Szabad
Magyarok Kozponti Bizottsâgâ"-nak hét tagjât. Olyan tagokat
kell megvâlasztani szeriute, akik a USA-ben laknak s egyformân
meg tudjâk kozeliteni New Yorkot é^Washington D. C.-t, az
USA két legfontosabb gocpontjât.

3. A megvâlasztott bizottsâg bejelenti mukôdését az USA kor-
naânyânâl, mint a szabad fôldôn élô magyarsâg egyetlen, demok-
ratikus formâk kozôtt megvâlasztott hivatalos szervezete. A
bizottsâg irodât nyit Washington D. C.-ben és megkezdi mu
kôdését.

4. A sziikséges anyagi fedezet elôteremtésére a esatlakozô egye-
siiletek, szervezetek tagdijaikat évi egy dollârral felemelik s azt
a kôzpontnak bekûldik. Bz szolgâl az iroda, adminisztrâciô fe-
dezésére, valamint a kiadandô angol nyelvû lap, a „Free Hun-
garian Quarterly" megjelentetésére.

ELOADÔ MEGJEGYZÉSE : Mindenekelôtt ôrômének ad ki-
fejezést, bogy a kitunô iro — mint valamennyi tôbbi bozzâszolô
és javaslattevô — lielyesnek és sziikségesnek tartja 16 évi kisér-
letezés utân az emigrâciôs magyar egység demokratikus alapon
valô megteremtését.

Wass Albert javaslata nagyon tetszetos, de a szervezô szem-
ûvegén keresatiil nézve gyakorlatilag alig megvalosithatô. A
tengersok magyar egyesiilet legtôbbje a tagok érdektelensége
miatt mûkôdési és pénzûgyi nehézségekkel kûzd. Wass Albert
javaslatânak az anyagi kérdés megoldâsâra vonatkozô része; az
ônkéntes megadôztatâs, tagonként évi plusz 1 dollar még az
elsô évben sem biztosîthatô. Arrôl nem is beszélûnk, hogy akik
a magyar kôzéletben résztvesznek, az egyhâzi és biztosito tag-
sagon kiviil, sziikségképpen tôbb magyar egyesûletben is sze-
repelnek, mint tagok — de a legtôbbszôr âllando tagdijhâtra-
lékban vannak. Igy a létrehozandô Bizottsâg anyagi kiadâsainak
fedezése, még ha mindenki dijmentesen is mukôdnék kôzre,
nem volna biztosîthatô.

A megoldâst mâs ûton kell keresni. Elôadô hivatkozik elô-
adâsa azon részére, mely szerint a lUSA teriiletén a mâr meg-
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lévô kôzpontot, az Amerikai Magyar Szovetséget kell kiépîtenî
és felhasznâlni.

Fogjanak ôssze az egyhâzak és egyesiiletek — amelyek még
nem tagjai az AMSz-nak — csatlakozzanak, tâmogassâk, vegye-
nek részt mûkôdésében és vezetésében. Kônnyebb és célraveze-
tôbb a régi elismert képviseleti szerv igénybevétele, mint egy
ûj kôzpont megteremtésének rendkivûli nehézségeivel megbîr-
kôzni és fôként az annale mûleôdéséhez elengedhetetlenùl fontos,
folyamatos, âllandô anyagi bâzist biztositani.

Meg kell jegyezzuk azt a szomorû valot, hogy bar Wass Al
bert kivâlô irônk javaslata a Pittsburghi Magyarsâg lijévi szâ-
mâban is vezetô helyen jelent meg, mindossze négy hozzâszolâst
vâltott kl s nincs tudomâsunk arrôl, hogy csak egy egyesiilet
is magâévâ tette volna a javaslatot.

— 116 —



DR. SOMOGYI FERENC ELÔADASA

A MAGYARSÂG KULTURALIS SZEREPE AZ EMIGRACIÔBAN
ÉRDEMES-E MAGYARNAK MARADNI?

Einôklô dr. Nagy Sândor;

Felkérem dr. Somogyi Ferenc egj'etemi m. tanâr urat, hogy elô-
adâsât megtartani szîveskedjék.

Elnôk ur, hôlgyeim és iiraim! Kedves magyar testvérek!
Amikor az elsô MAGYAR TALÂLKOZÔ kulturâlis vonatko-

zâsû eszmecseréjét par toredékes gondolattal bevezetem, akarat-
lanûl is Reményik Sândor hires, szép kolteményének sorai otle-
nek eszembe :

,,Nagy magyar télben pioike tûsek,
A lângotoTcban bîsom.
Legyen bâr messze piisztân rôzsélâng,
Bâr bolygâfény a sîron,
Szent hâz-tûz, vagy bujdosô zsarâinok:
Boldog vagyoh, ha magyar lângot lâtdk.

Csak égjetek, csaTc melegit&eteh ma,
Sose volt ily szïïksêg a lângotoTcra!

Jaj, de szétszârva égtek.., "

Pedig de kôunyen osszefoghatnânak ezek a lângok! Hiszen az
éltetô erôt mindannyiaii magyarsâgukhôl s a vilâgîto fényt an-
ûak ôsi kultûrâjâhôl merîtik...

Elsô lépésként kiséreljûk meg az alapfogalmak tisztâzâsât.
Ha feltesszûk a kérdést: mi a magyarsâg kulturâlis szerepe

âz emigrâciôban, belyes és kielégîtô vâlaszt csak akkor kereshe-
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tiink és ûgy talâlhatunk, ha tudjuk, mit jelent a .knltûra", mit
a „magyarsâg" és mit az ,,emigrâciô".

Kultûra

Lâssuk mindenekelôtt a kérdés kôzéppontjâban allô ,,kultûra"
fogalmât, amelyet igen sokféleképpen hatârozhatunk meg, de leg-
egyszerûbben és legrôvidebben mégis azt mondhatjuk, bogy a
kultûra az ember morâlis (erkôlesi) és intellektuâlis (értelmi)
képességeinek gyakorlâsa és fejlesztése ûtjân elért minden ered-
mény: gondolkozâs, érzés, izlés, szokâs, életmôd, bitvallâs és kor-
mânyzâs, târsadalmi és gazdasâgi berendezkedés, tudomâny, iro-
dalom és mûvészet stb. terén. A kultûra tebât elôszôr is cselek-
vô tevékenységre és annak eredményeire bontbato. Ezt a tagozo-
dâst igen talâloan jelôli meg a magyar ,,mûvelôdés" és „mûvelt-
ség" szô. A kultûra eredményeit megint két nagy csoportra szo
kâs bontani. Az egyik a szellemi mûveltség, a mâsik pedig az
anyagi mûveltség csoportja.

A kultûra tebât valamely nép, vagy nemzet elorebaladottsâgâ-
nak âllapota mûvészetben, tudomânyban és kormânyzati téren.
De a kultûra egyben vilâgnézet, gondolkodâsmod, erkôlesi maga-
tartâs és târsadalomszemlélet is. Egyetemes emberi tulajdon,
amelynek megnyilatkozâsi formai népek, nemzetek és korok sze-
rint kùlônbôznek.

Az emberek bizonyos csoportjait éppen kultûrâjuk alapjân ba-
târolbatjuk el egymâstol. Ezek a esoportok, a népek, a maguk
erkôlesi és értelmi képességeinek gyakorlâsa és fejlesztése kôzben
alakultak ki és kovâesolodtak az emberiség sajâtlagos egyénisé-
get és egyetemes értéket jelentô alkoto elemeivé.

A „vilâgnézet" itt azt az âllâspontot akarja jelenteni, amelyik-
rôl — végsô elemzésben bôleseleti alapon — a vilâgegyetem, az
universum létezését és mûkôdését szemléljtik. Mint kôztudomâsû,
etekintetben két irânyzat van : az Isten-hîvô és az Isten-tagado,
mâsszoval a lelki-szellemi vilâg létezését elfogadô és a esupân
anyagi vilâg valosâgât elismerô irânyzat. Vilâgnézeti szempont-
bol tebât az igazi ellentét nem a kommunizmus és a naeionaliz-
mus, vagy a kommunizmus és a krisztianizmus kôzôtt mutatko-
zik. banem a spiritualizmus és materializmus kôzôtt. A magyar-



sâg, amiota régészeti, nyelvtudomânyi es tôrténelmi alapon tu-
domâsunk van legalâbb kétezeréves bnâllô kultûrâjârol, mindig
hitt Isten létében s a lélek lialhatatlansâgâban, tehât mindenkor
a spiritualizmus liîve volt, elfogadta és vallotta a lelki-szeUemi
vilâg létezését. Vilâgnézetének alapja tehât a kereszténység felvé-
telekor sem vâltozott, esak modosult. A kommunizmus viszont
materialista, ezért a magyarsâg egész kiiltûrâjânak leglényege-
sebb alap-priiicîpimnât gj^okerében tâmadja meg. A magyar kul-
tûra hordozôja tehât sobasem lebet maradéktalanul kommunista,
legalâbbis nem addig, amîg a kommunizmus fel nem adja mate
rialista jellegét. Mâs szavakkal ez azt jelenti, liogy az a magyar,
aki kommunistâvâ lesz, vérségi kapcsolataitôl és magyar anya-
nyelvétôl teljesen fiiggetlenûl, illetoleg azok tovâbbi természetes,
materialista megtartâsa ellenére is: leJkigégéhen és ôsi hultûrâja
szempontjûhôl kereken megtagadta magyarsâgât. Ugyanîgy az a
„kommunista" is, aki feladja anyagelviiségének merevségét, rog-
tôn ,,ârul6ja" lesz a pârtnak és pusztulnia kell. Példâk idézése,
azt hiszem, felesleges.

A târsadalomszemlélettel kapcsolatban talâloan âllapitja meg
Lâszlô Gyula „A lionfoglalo magyar nép élete" cîmû 1944-ben
ruegjelent munkâjânak 498. oldalân, hogy a magyar nagy-csalâd
jibeletâgult a mindenségbe, ezen a fôldôn éppen ûgy, mint a
mâsvilâgon s ez adott egjmnlô célt, értelmet és rendet ôseinknek
akâr szegények voltak, akâr pedig szent fejedelmek."

Magyarsâg

A ,,magyarsâg" — mai tudomâsunk szerint — legalâbb 2000 év
ôta bnâllô kultûrât hordozô nép. Nemesak azoknak az emberek-
nek az ôsszessége tehât, akik vérségileg ugyanazoktôl az osôktôl
szârmaznak, hanem mindazoké is, akik az évszâzadok folyamân a
sajâtlagos magyar kultûra kohôjâban az elôbbiekkel eggyé lettek.
Es nemesak azoknak az embereknek az ôsszessége, akik a magyar
âllam keretein belûl élnek, hanem azoké is. akik a fôldkerekség
legkiilônbôzôbb részein akâr kisebb-nagyohb csoportokban, akâr
szétszôrtan élnek ugyan, de a maguk értelmi és erkôlesi képes-
ségeit magyar môdra gyakoroljâk és magyar môdra fejlesztik,
tehât a, sajâtos magyar kultûra hordozôi.
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A fentiekbôl vilâgosan kovetkezik, kogy magyarsâgunk nem le-
het fûggvénye valamilyen emberi, akâr egj'hâzkozségi, akâr âlla-
mi, vagy egyesûleti szervezethez, vagy politikai pârthoz valô tar-
tozâsnak. A magyarsâg: szent ôrokség, ôsi juss, amelybôl senki
sem tûrhatja ki a mâsikat. Am ez az ôrokség nemcsak anyagi ja-
vakbol tevôdik ôssze, banem elsôsorban kultûrâlis értékekbôl. A
magyarsâg : halhatatlan lelJciség, amellyel kapcsolatban nyugod-
tan idézbetjuk ismét Beményik Sândor szavait: ,,A test: semmi,
a lélek: minden!" De mindebbôl tâvolrol sem szabad azt kôvet-
keztetniink, bogy mindenki, aki magyarùl beszél, vagy meggyôzô-
dés nélkul, csupân megszokâsbôl, vagy érdekbôl magyarnak vall-
ja magât, valôban magyar is. Ak:i erre a kôvetkeztetésre jut, az
nem értette meg, vagy éppen félreértette az elôbb elmondottakat.
Szâmukra Széchenyi Istvânt kell idézniink : „A szôlâs még nem
érzés, a nyelv pergetése még nem a szivnek dobogâsa és akkép a
magyarùl beszélô, ha még ékesen szôl is, korântsem magyar még.
A hazafisâg kôntôsében nem mindenki bazafi."

Emigrâciôs vonatkozâsban pedig bangsûlyoznunk kell, bogy a
magyarsâgboZ ébii és a magyarsâguaA: élni: két egészen kiilônbô-
zô dolog. Itt, Amerikâban, példâul sokan élnek a magyarsâgbôl,
de vajmi kevesen a magyarsâgnak.

Emigrâciô

Harmadik alapfogalmunkkal, az emigrâciôval, talân még a ma
gyarsâg fogalmânâl is ovatosabban kell bânnunk. Ennek a szô-
nak magyar jelentése ugyanis nem azonos eredeti, latin jelenté-
sével, sem annak magyar forditâsâval, a kivândorlâssal ,amely-
nek ellentéte az immigrâcio, a bevândorlâs. Az „emigrâciô*' szô
a magyar nyelvben politikai magatartâst, politikai âllapotot jelent.
Van benne valami, ami az ônkéntes szâmûzôttség, az ônkéntes
szâmkivetettség fogalmâval azonos. Emigrâns az a magyar, aki
azért jôtt ki szûlôhazâjâbol, mert az ott uralmon lévô idegen Jia-
talom erejére tâmaszkodô kormânyzattal ellentétbe keriilt. És
mindaddig emigrâns marad, amig hazatérési szândéka az otthoni
rezsimvâltozâs, az idegen hatalmi elnyomâs megszûnése ntân be-
kôvetkezô idôre nézve akârcsak szive-lelke legtitkosabb zdgâban
is él. Es a kùlfôldôn élô magyarsâg tûlnyomô tôbbségben a leg-
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régibb idôktôl kezdve nap.iainkig miiidig ezt a politikai maga-
tartast tanusitja, ezt a politikai âllapotot éli. Vagy legalâbbis
tninden erejével arra tôi-ekszik, bogy befogado orszâgânak htisé-
ges polgâraként kormânyzatânak kiilpolitikai magatartâsât olyan
irânyban befolyâsolja, amely szulôhazâjânak âllami ônâllôsâgât,
szabadsâgât és fûggetlenségét elômozditja és biztosîtja. Jôlesô ér-
zéssel âllapithatjuk meg, bogy ezt a tôrekvést a mâsod- és har-
madnemzedékes magyarsâg is legszentebb ôrôksége gyanânt hî-
ven ôrzi és hiiségesen âpolja.

Amikor teîiât a magyarsâg kulUïrâlis szerepérôl beszélûnk az
emigrâciôhan, tulajdonképpen az ôrôk magyar szahadsâgharc sa-
jâtos ûton-mâdon valô folytatâsârôl és annak mikéntjérôl van szô.

Ezek utân s a moudottak âllandô szemelôtt tartâsâval mâr most
kônnyen kôrvonalazhatjuk kultûrâlis szerepûnket, amely min-
denkor és mindeuûtt kettôs : befelé és kifelé irânyulô lehet. A
bangsûly természetesen a tevékenységen van, tebât inkâbb a mû-
velôdésen, mint a mûveltségen, vagy kôzmûveltségen. KidtûrâUs
tevékenységiink mind befelé, teliât a magyar emigrâciô tagjai, a
kiïlfôldôn élô magyarsâg egyetemessége felé, mind kifelé, tebât
a magyar emigrâeiôval, a kiïlfôldôn élô magyarsâggal kôzvetle-
niil érintkezô szervek, intézmények, këzùletek és egyének felé
hârmas jellegû: megôrzô, védelmezô és megerôsitô lebet.

Megôrzés

1. A megôrzés befelé: a régi emlékek, ôsi bagyomânyok, bazai
szokâsok, a magyar életmôd, erkôlcs és becsiilet, név és nyelv, a
magyar kultûra eredményeinek, a magyar mûveltségnek, az ûgy-
nevezett mély és magas mûveltségnek egyarânt, egyszerû megtar-
tâsât jelenti.

De a megôrzés kifelé sem jelentbet mâst és kevesebbet. Magyar
multunkra, mivoltunkra, ba azt ismerjiik és tudatosîtjuk, csak
bûszkék lebetûnk. Bletmodunk, erkôlcsûnk és becsûletûnk sem le
bet kettôs, nem lebet mâs a magyarck felé s mâs az idegenek fe
lé. Nevûnk elidegenîtése szùkségtelen. Mâs nemzetiségek leszâr-
mazottjai sem vâltoztatjâk meg âllampolgârsâgukkal egyûtt ne-
vûket is. Az ékezetek elbagyâsa nemcsak felesleges, de értelmet-
len, sokszor nevetséges is. Bs lia ezt — szûkség esetén — keUô-



képpen meg tudjiik értetni, az idegen is gondosan ûgyel a fonâk-
sâg elkeriilésére. Csak néhâny példa az ékezet elhagyasânak kô-
vetkezményeire : Gômbôs — Gombos, Kâdâr — Kadar, Kôrbsi —
Korosi, Lél — lel, — vâd — vad, ût — ut, kâr, — kar, sziir —
szur. Ha ezeknek a neveknek és szavaknak magyar jelentését bâr-
mely nyelvre lefordîtjuk, az ékezet jelentôségére az idegen figyel-
mét igen kônnyen felhivhatjuk. De ha mi sajât magunk csinâ-
lunk a gômb-bôl gomb-ot, a kor-bôl kor-t, a vâd-bol vad-at stb.,
uem csodâlkozhatunk, ha kultûrânk kevésbbé szembeotlô sajâtos-
sâgait nem veszik tekintetbe.

Nyelvûnket nyugodtan beszélhetjiik magunk kozôtt mâsok
elott is.

A magyar kultûrânak a kûlfôldôn mâr ismert elemeit ontuda-
tosan, de sohasem eroltetett, vagy bânto modon, minden lehetô
alkalommal nyiltau és jogos bii-szkeséggel valljuk magunkénak.

Védelem

2. A védélmezô kulturalis tevékenységuek arra kell torekeduie,
hogy a kishitûséget kelto, bomlaszto, ellenséges propaganda ere-
jét hatâstalannâ tegye. A tévedéseket azonnal helyre kell iga-
zîtanunk. Lényegtelen, hogy azokat jôhiszemuség, rosszakarat,
vagy egyszerû tudatlansâg idézi-e elô. A szândékos hamisîtâso-
kat pedig késedelem nélkûl le kell lepleznûnk. Befelé azért,
hogy a magyarsâg ôntudata el ne gyengiilhessen, kifelé viszont
azért, hogy a magyarsâg jôhimevét minden csorbâtôl megvéd-
hessiik.

A védekezô jellegû kulturalis tevékenységnek napjainkban kii-
lônôsképpen nagy jelentôsége van, mert a szulôhazânkat meg-
Ezâllva tarto idegen hatalom kiszolgâlôi ôsi magyar kultûrânk
jelentôs szellemi részének megsemmisltését, vagy legalâbb tuda-
tos félremagyarâzâsât is fontos feladatuknak tekintik. Az ôsi ma
gyar kultûra ellen irânyulô tâmadâsok fôleg olyan terûleteken
mutatkoznak, amelyeken szâmunkx-a a legveszélytelenebbeknek
lâtszanak. .Fôként a tôrténelmi és a régi magyar târsadalom
szerkezetére vonatkozô ismeretek terén talâlunk nemesak renge-
teg tévedést, hanem tudatos ferditést, vilâgnézeti és pârtpoliti-
kai szempontbol elkôvetett hamisitâst is. Mi még azt ta;nultuk és



azt tanîtottuk, liogy a tôrténelem az élet tanitômestere, de ma
mâr azt lâtjult, és azt tapasztaljuk, hogy a tôrténelem csak esz-
kôz, fegyver azok kezében, akik a tudatlan és tâjékozatlan em-
berek hiszékenységével, félrevezetésével akarnak gyôzedelmesked-
ni a torténelmi tények és igazsâgok felett. Ma mâr ott tartunk,
hogy egyenesen a magyarsâg osrégi, bagyomânyos vilâgnézete,
tôrténelem- és târsadalomszemlélete forog veszélyben. Az emigrâ-
ciônak tehât azzal a feladattal is szâmolnia kell, hogy ezt a bâ-
rom utobbit, mint kultûrânk leglényegesebb alapelveit és egyben
alapelemeit: hamisîtatlanul âtmentse az utokor szâmâra.

A tudatos tôrténelemhamisîtâs jellegére esak egyetlen példât
idézûnk. A kûlfoldôn élô magyarsâg tâjékoztatâsa céljâbôl a mai
Magyarorszâgon késziilt kézikônyv torténelmi âttekintésében az
ezeréves magyar alkotmâuyrôl, amelynek gyôkerei a nemzetté-
ezervezôdés vérszerzôdéséig nyûlnak vissza, jôformân semmit sem
talâlunk. Az 1222-ben kiadott Aranybullârôl csak mint egyszerû
kirâlyi oklevélrôl tesz emlitést. Megâllapîtja ngyan, hogy ,,a ma
gyar âllam târsadalmi és âllami rendjét évszâzadokon keresztiil
eok tôrvény és rendelet szabâlyozta", de arrôl mâr liallgat, hogy
ezt a szabâlyozâsi môdot nemesak Magyarorszâgon, de Angliâ-
ban is torténelmi alkotmânyfejlôdésnek ismerte és fogadta el
mind a tôrténelem-, mind a politika-tudomâny. Ellenben biiszkén
kijelenti, hogy „a magyar tôrténelem elsô, minden lényeges kér-
désre kiterjedô alkotmânya 1949-ben jôtt létre."

Ebbôl az egyetlen példâbôl is vilâgosan lâthatjuk, hogy a lé-
nyeg nem is magân a tôrténelemhamisîtâson mûlik, hanem azon
a szinte gyermekies tôrekvésen, hogy az ûj rend ûj hatalmasai
mindenképpen bebizonyitsâk : csak ôk csinâltak ,tôrténelmet'. Ez
a tôrekvés gyakran olyan szembeszôkô, hogy mindôssze mosolyra
késztet benniinket. Igen, mert mi ismerjûk a tôrténelmi tényeket!
Kônnyen elképzelhetô azonban, hogy akik nem ismerik ezeket a
tôrténelmi tényeket, a hamis, egyoldalû beâllîtâs alapjân egyâl-
talân nem derûlnek mosolyra, hanem inkâbb haragra gerjednek.
A harag pedig még akkor is rossz tanâcsot ad, ha jogos, igazsâ-
gos és indokolt is. A mult elfogult meghamisitott ismeretébôl me-
rîthetô rossz „tanâcs" pedig ngj'anhgy a jôvô kialakîtâsa terén
érezteti kâros kôvetkezményeit, mint ahogy a târgyilagos, helyes



torténelemszemlélet a jôvô alapjainak megszilârdîtâsât, idôtâllô
tartossâgât liivatott elômozditani.

Megerôsités

3. A megerôsUô jellegu kulturâlis szerep a kôvetkezô négy vo-
natkozâsban. érvényesûlhet igen eredményesen :

a) a kazai (régi és ûj) eredmények ôsszehasonlîto propagâlàsa
révén,

b) a kùlfôldôn élô magyarsâg kulturâlis szerepéiiek, eredmé-
nyeinek, egyéni, vagy kôzûleti sikereinek, érdemeinek minél szé-
lesebbkôrû, târgyilagos (nem tûlzô) ismertetése ûtjân,

c) a kûlfold elismerô, târgsûlagosan értékelô, konstrulctivan
bîrâlô megnyilatkozâsainak ôsszegyujtése és tudatosîtâsa âltal és

d) a kûlfôldon elsajâtitott ismeretek és megszerzett elônyok
âtadâsa és biztosîtâsa segîtségével.

Az elôbbiekben vâzolt kettôsirânyû és hârmasjellegu kulturâlis
szerep lebeto maradéktalan betôltése érdekébeu szûkségesnek lât-
szik az évtizedek ôta kitunôen mûkôdô egyhâzak, egyletek iidvos
és âdâsos tevékenységének olyan hârma.s fokozatû Jciegészîtése,
amely lebetôvé tenné, bogy

1. a kûlfôldon élô magyarsâg akadémiai felkésziiltségû, Tcivâlà
egyéniségei âltalânos és kôzismert megbecsûlésben részesiiljenek
és mint szaktekintélyek is megnyilatkozhassanak ;

2. a kûlfôldon élô magyarsâg intézményes tâjékoztatâst kap-
hasson mindazokrol a korszerû vîvmânyokrôl és eredményekrôl,
amelyek a magyarsâg sorskérdéseit kôzvetlenûl érintik;

Magyarsâgismeret

3. a kùlfôldôn élô magyar ifjûsâg magasabb szmvonalû, rend-
szeres és modszeres magyarsâgismeretre teJiessen szert.

Talân mondanunk is felesleges, bogy ezt az utobbit tekintjûk
az emigrâciô legfontosabb kulturâlis feladatânak. Nemcsak az
emigrâciô sorsa, nemcsak a magyarsâg kùlfôldi megitélésének s
otthoni tôrekvéseinek szemlélete fûgg ettôl, hanem az egyetemes
magyar kultûra ôrôk értékeinek bagyomânyos megtartâsa, sôt
bizonyos értelemben tovâbbfejlesztése is. Nem elég a magyar
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Hyelv egyszerii tanitâsa, nem elêg csiipân a tôtténelem elbeszélo
modszerû oktatâsa. Reudszeres és môdszeres magyarsâgismeret
âtadâsâra van sziikség niinden fokozaton, de legfôképp magasabb
szmvonalon, bogy a befogadô orszâgok jôvendôbeli magyarszâr-
mazâsû vezetôi telj es felvértezettséggel âllhassanak bivatâsuk
magaslatân, amelyet magyarsâguk végzete osztott ki szâmukra.

A elevelandi Magyar Târsasâg kultûrâlis osztâlya ennek a szû-
lôk âltal mâr korâbban felismert szûkségletnek a kielégitése eél-
jâbôl — igen kôriiltekintô, gondos és bosszas elôkészités utân —
1961. november 5.-én „Magyarsâgismereti Akadémia" elnevezés-
sel két évre tervezett magyarsâgismereti tanfolyamot indîtott
meg elsôsorban tagjai serdiiltebb gyermekei, de minden mas
érdeklôdo szâmâra is. Ez a tanfolyam — egészen sajâtlagos môd-
szerrel — a kovetkezô ismeretkôrôket târgyalja:

1.) A magyar nép és nemzet oknyomozo tôrténelme a legrégibb
kortôl ncpjainkig.

2.) A magyar nyelv és irodalom.
3.) Magyar fôld- és néprajz.
4.) A magyar alkotmâny és a magyar jogrendszer.
5.) A magyarsâg kultûrâlis kapesolatai és kultûrâlis teljesît-

ményei az emberiség szolgâlatâban.
6.) A magyarsâg a kûlfoldon.

Bzt a rendszeres és môdszeres magyarsâgismeret-kozlést felkért
elôadôk bevonâsâval szabadegyetemi elôadâssorozat egészîti ki,
amely a magyarsâg sorskérdéseit érintô korszerû vlvmânyokat,
eredményeket és eseményeket bivatott a tanfolyam ballgatôi s
mâs érdeklôdôk elôtt ismertetni.

Ennek a kettôs-irânyû tevékenységnek legfôbb irânyitâsa és
tâmogatâsa céljâbôl viszont a Magyar Târsasâg akadémiai felké-
szultségû tagjaibôl âllô tanâcsot hlvtunk életre.

Azt biszem, olyan ût ez, amely minden magyar egyesûlet kere-
tén belûl kônnyen jârbatô s idôvel, amikor mâr az emigrâciô
egymâsra zûdûlô bullâmainak természetes ôsszeûtkôzési ereje
megsziinik, nagyszabâsû, âtfogô kultûrâlis, sot kimondottan tudo-
mânyos és mûvészeti tevékenység megvalôsitâsâboz vezetbet, vég-
sô fokon pedig megteremtbeti a kûlfoldon élô magyar tudôsok
és mûvészek Valédi akadémiâjât is.



Meggyôzôdésûnk, liogy az elobbiek értelmében gondosan ki-
munkâlt kultûrâlis szerepiink betôltésével nemcsak az emigrâ-
eiôban, de egyâltalân az egész kiilfoldon is hefclé: oiitiidatos,
biiszke magyarok, kifelé pedig : megbecsûlt., értékes magyarok tu-
dunk lenni és maradni,

Éfdemes?

De vajjon érdemes-e magyarnak maradni? Van-e értelme ma-
gyarnak lenni ma otthon és magyarnak maradni ma ittkinn?

Olyan kérdések ezek, amelyek rendes korûlmények kozôtt még
esak fel sem vethetôk. Hiszen az, hogy minek, bol és mire szûlet-
tûnk; nem tôliink fûggôtt. Sziileinket, fajtânkat nem magunk
vâlasztottuk, hanem a Teremtô akarata jelôlte ki szâmunkra. Ma-
gyarsâgunk tehât: emberileg megmâsitbatatlan isteni végzés.
Mint ahogy a szilva magjâbôl nem kelhet ki tôlgy s a tolgy makk-
jâbôl almafa, mint ahogy bûzaszembôl nem sarjadhat illatos fe-
nyô s a tiiskés galagonyabokron nem virulhat rozsa: ugyanûgy a
magyar sem lehet mas, mint aminek s amilyennek az tiristen te-
remtette. A féreg, amelyet bârki kônnyen eltaposhat, hiâba sze-
retne elefânt lenni. Végzete, hogy féreg maradjon. Végzete talân,
hogy eltapossâk, mégsem teheti fel a kérdést, van-e értelme lé-
tének.

Csak a szûklâtôkôrû, kishitii, kétségbeesett ember tépelôdik a
lenni és maradni kérdésén. A széleslâtôkôrû, messzirenézô, hlvô
magyar mindeniitt és mindenkor megtalâlja helyét és rendelte-
tését, hû marad ôsei szelleméhez, fajtâjânak tôrténelmi hivatâsâ-
hoz s az elôbbi kérdéseket fel sem veti, vagy ha felveti, azt esak
azért teszi, hogy vâlasza igen, igen és igen lehessen. Hogy vdla-
sza vilâgraszolo tanûbizonysâgtételiil idézheto legyen orok esz-
mék és tôrténelmi khidetések rendùletlen szolgâlata érdekében
idegenek részérôl is.

Mint Széchenyi mondta, „nemzetunknek mindig az volt egyik
legnagyobb hibâja, hogy vagy nem bîzott magâban, vagy elbîzta
magât". Pedig az isteni parancs az ember tragédiâjânak betelje-
sûlése végén legelsôsorban a mi nemzetûnk szâmâra is ûgy hang-
zik, ahogy Madâch Imre fogalmazta meg: „Mondottam, ember,
kûzdj és bizva bizzâl !' ' Ezért kell a lenni és maradni nagy kér-
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dését ma felvetniink. Mert a magyar is ember. És mert tragédiâ-
ja talân egyetlen mas fajta felett sem teljesedett be annyiszor és
olyau kétségbeejtô végzetszerûséggel, mint éppeu a magyar faj
ta felett.

Hitiink

Ha kétezeroves magyar torténelmûnk folyamât nézziik, elôszor
mindig a nagy népi és nemzeti tragédiâk sôtétlô foltjait lâtjuk.
Az urali oshazâbôl a kubani ôshazâba tôrtént âtkôltôzés tragikus
hâtterét nem lâtjuk még egész tisztân, de a dontovi és etellvozi
szâllâsok elfoglalâsânak elôzményeit, a bonfoglalâst megelôzo
bessenyô-tâmadâs szôrnyu csapâsât mâr Yilâgosan fel tudjuk
mérni. Az augsburgi véres vereséget, a tatârdûlâst és tôrokpusz-
titâst, Mohâcsot, Majtényt és Vilâgost, minden kovetkezményiik-
kel egyûtt, pontosaii ismerjûk. S ba ezt a népi-nemzeti tragédia-
sorozatot lâtjuk s ha tudjuk, hogy azoknak nem egyike utân a
kûlfold mâr-mâr azt bitte, a magyarsâg megszûnt, ônkénytelenûl
az a megâllapitâs szalad kl szânkon: esoda, bogy még mindig
vagyunk! Ennek a csodânak azonban van egy igen természetes
magyarâzata, nevezetesen ôseink renditbetetlen bite magyarsâ-
gukban, a magyarsâg tôrténelmi kûldetésében és ôrok emberi,
nagy és szent bivatâsâban. Ezt a bitet soba egyetlen katasztrôfa
sem tudta kiôlni magyarsâgunk lelkébol. Ez a bit, amèly meg-
gyôzôdésem szerint mâr tobb, mint természetes, mert Isten ter-
mészetfeletti adomânya, mindig megmentette, ûjra meg ûjra fel-
emelte, naggyâ tette a magyart. Mert abogy Papp-Vâry Elemér-
né mâr kozel félévszâzaddal ezelôtt oly gyônyorûen megfogal-
mazta „Hitvallâs' cîmû kôltményében :

a hit a fegyver, hatalom és êlet,
Èzzel porba zûzod minden ellenséged,
Eszel megvâlthatod minden ezenvedêsed."

Magyarsâgunk egész torténelme a koltô megâllapitâsânak iga-
zolâsa. Mivé lett volna magyarsâgunk enélkùl a bit nélkûl? Mi
tôrtént volna vele, ba bârmelyik nagy nemzeti megprobâltatâsa
utân kisbitûség lett volna ûrrâ felette és akâr Augsburg, akâr
Mobi, vagy Mobâcs utân a felvetodô nagy kérdésre, vajjon érde-
mes-e magyarnak maradni, nem a legbatârozottabb igennel vâla-

— 127 —



êzolt volna? Lehet, îiogy a torténelem lapjai oriznék még nevét,
vagy tetteiuek, hôsi harcaiuak, tragikus bukâsainak és niûvésze-
ti, tudomânyos alkotâsainak emlékét, a haniut, amelj' egykor izzô
parâzs, messze vilâgitô fény, pusztito lâng és cltotb meleget
ârasztô tûz volt, de a szikra, amelybôl a lélek akaratoi-eje ûj tû-
zet szîthat, réges-régen kialudt volna, niint ahogy a hi'in, avar,
bessenyô, kûn s annyi mas nép bitének éltetô szikrâja kialudt.

Érdemes!

Ezeréves kozéperôpai kûldetésûnk, tôrténelmi elhivatottsâgunk,
a szabadsâg eszméjének mindmâig egyedûlâllo, bnfelaldozo, hôsi
hordozâsa és sziintelen vérâldozatot kôvetelô szolgâlata niind a
Bzûlôhaza fôldjén, mind a szâmkivetettség ûj otthonaiban, nyel-
vûnlmek és kultûrânknak egészen a szumîr osidôkig visszanyûlô
elemei, vilâgszerte megbeesûlt nagy szentjeinck és hôseinek ra-
gyogo példâi, tudôsaink, mûvészeink vihigraszolo alkotasai, emigrâ-
ciôink jolismert szerepe s nem egyszer nemzetkôzi jelentôsége,
magyar véreink helytâllâsa otthon és szâmtalan tudomânyos,
mûvészeti és gazdasâgi sikere a kulfôldôn, végûl magyar hîrne-
vûnk âltalânos megbecsûltsége : kivétel nélkùl azt igazolja, hogy
igenls érdemes magyamak maradni ! Mert olyan szellemi orok-
ség birtokâban vagyunk, amilyennel még a legnagyobb nemzetek
fiai sem igen dicsekedhetnek.

Mindez azonban, kétségtelen, inkâbb a multté. Minket pedig
elsôsorban a jôvô érdekel. A trianoni és pârizsi tragédia betelje-
sedése utân ûjra esak az Ûr szavât hallhatjuk : „Mondottam, em-
ber, kiizdj és bizva bîzzâl!" Ha van miért kûzdenûnk és kûzdel-
mùnk sikerében élô hittel bizva bizhatunk, akkor legnagyobb el-
esettségiinkben is érdemes magyarnak maradni. Ami a kûzdel-
met illeti, a jôvôben is lesz és lehet belôle bôven részûnk. Hi-
szen magyarsâgunknak éppen a folytonos kûzdelem, ez a leg-
emberibb sajâtsâg, a legéltetôbb eleme. Sajô Sândor ,,Magyarnak
lenni" cimû kôzismert kôlteményében a magyarsâg lényegét szin-
te a kûzdelemmel azonositja:

„Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?
Kûzdelmet, fâjât^ vêges-végteïent;
Ssiiletni nagynah, iajban biiszlce hôsneTc,
Z>e dôntô haroban nem elég erôsnele;
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trgy ierêmtôâni erre a vitâgra,
Hogy mindig vcssunh, de mindig liiâba;
Sogy amikor mâr érik a vetés,
ATclcor zûgjon râ rontô jêgverés.. ,
Fôlajzott vâggyal, szomjan Tceseregve
A szabadîtô Môzest vûrni egyre:
Sogy porrâ zûzza azt a szirtfalat,
Mely végzetûnkneh Jcdvult âtkaul
BânJc nêz merôen, irgalmatlanul
S ûtunkat âllja zordan^ hallgatag...

Se tûl minden iûn, minden szenvedésen,
ônérzetûnket nem feledve mêgsem,
Nagy szivvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni biiszke gyônyôrûség,
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt neszket a Kârpâtok alatt;
Sa kûszkddôn, ha ssenvedôn, ha sîrva:
Viselni sorsunk^ ahogy meg van îrva;
Lelkûnkbe szlva magyar fôldunk lelkét,
Vérûnkbe oltva ôsôk honezerelmêt,
Féltôn borulni minden magyar rôgre
S hozzâtapadni ôrôkkôn-drôkre 1"

Kiizdelmunk célja

Az idézet mâsodik része mâr kuzdelmûnk céljât is meghatâroz'
za. Aki pedig azzal ôsszefûggésben politikai tôrekvésekre gondol,
vegye tudomâsul, hogy a kultûra tôbb és erôsebb, mint a politi-
ka, mert a politika, mint szellemi termék, maga is a kultûra ré
sze s mint ilyen, tûlnô a hatalom eszkôzeként hasznâlt âllam- és
târsadalomszervezési toreltvéseken, amelyeket gyujtô néwel
Ugyancsak politikânak szokâs nevezni. Természetszerûleg ilyen
értelmezésben a kultûra tûl is éli a politikât, fôként az utobbi ha-
talmi-eszkoz-politikât. Sajo Sândor kôlteményének soraival kap-
csolatban ilyen meggondolâs eredményeként jut eszembe Lâszlô
Gyulânak. „A honfoglalô magyar nép élete" cimû munkâjâban
talâlhatô igen figyelemremélto megâllapitâsa : „... a magyar
fbld a honfoglalâskor ûgyszolvân nyers fôld volt, amelyen a ter-
mészet a sajât tôrvényei szerint uralkodott. Ezt a fôldet a ma
gyar ember teremtette olyannâ, amilyen ma, tehât a fôld az ô
nevelése s ô a fôld neveltje. A magyar ember és a magyar fôld
elvâlaszthatatlan egységgé lett s igy a fôld még akkor is a ma-
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gyar nép kizârolagos es megvâlthatatlan tulajdona, ha esetleg
nem (is) neki ad most kenyeret."

Amikor a magyar emigrâciô kultûrâlis feladatairol beszéliink,
ezt a szempontot is feltétleniil figyelembe kell vennùuk. De ami
kor azt a kérdést vetjûk fel, érdemes-e magyarnak maradui, ezt
a szempontot a legeslegelsô helyre kell tennùiik. Nemcsak azért,
mert a kultûrânak a politikai hatalmakat messze tiiléro erejét
sok-sok tôrténelmi példa igazolja, nemcsak azért, mert két példât
arra is felmutat a tôrténelem, hogy ôsibb, magasabbrendû kultû-
rât hordozo nép, amely nemzeti ônâllosâgât elveszitette, késôbb
( a lengyel nép esetében hârom Izbeu is, a zsidosâg esetében pe-
dig pontosan 1878 év utân) visszaszerezte âllaini fiiggetlenségét,
hanem elsosorban azért, mert azon az ôsi magyar fôldon olyau
sajâtos kultûra fejlôdott ki, amilyen sehol mâsutt s amelyiiek
gyiimôleseibôl, tûlzâs nélkûl mondhatjuk, bôven jutott a vilâg
minden részére, de még tobb juthat, ha ennek a sajâtos, osrégi ma
gyar kultûrânak igazi értékeit valoban felismerik.

Kajtunk âll a vâsâr! Van tehât hivatâsunk, van feladatunk,
célunk, helyûnk a nap alatt és jôvônk, szerepûnk a nagy vilâg
most tisztulo ûj szinén is, hogy bebizouyithassuk, amit Zrinyi
Miklôs, a koltô mondott: ,,egy nemzetnél sem vagyunk alâbb-
valok!"

Brdemes ezért magyarnak maradni ? . ....

Mécs Lâszlô „Vagyunk" cimû kôlteményének soraival vâla-
Bzolunk :

„Egy magyar még semmi, szûz magyar még scmmi, milliô magyar ha
talâlkozih egyszer: meghillen a vén Fôld s ûj pûlyân Icezd futni!

Indulj el vilâggâ
pataTcoTc hamaszos, vad vidûmsâgâval^ fecsTcêTc derûjével,
hûcsûsoh hitêvel^ vetêseh vérével^ méhelo zenéjêvel
ês ne mondd, hogy vagyoTc^ de mondd azt, hogy: vagyunk!"

És hogy: maradunk!
Hûséggel mindhalâlig!
Magyarok.
Mert érdemes.
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HOZZASZÔLÂSOK Dr. SOMOGYI FERENC ELÔADASAHOZ.

Elnôklô Dr. Nagy Sândor:

Hâlâsau koszônôm dr. Somogyi Ferenc szabatosan felépîtett,
precîz ielôad^sât. Amit elmondott, azt hiszem, teljes egészébert
eli'ogadhatjuk és alâîrhatjuk. Valamivel mégis szeretném kiegé-
Bziteui. O tôi'téiiész, jogtôrténész s mint ilyen, a magyarsâg éle-
tét miutegy kétezer évesnek mondja. Én is tôrténész vagyok, ôs-
torténész és szei-etuék vele konkurrâbii. Hivatkozom a péeeli kul-
tûrâra, amelynek âsatâsi dokumentumai szerint Magyarorszâg
teriiletén mâr Kr. e. 2000 évvel virâgzô fôldmûves kultûra volt.
Hasonlo bizonyîtékokat szolgâltatriak a péesvâradi és a tâpéi
leletek is. Ezek alapjân mi egy Âi-pâd népéuél sokkal régebbi
nép leszârmazottai vagyunli. Azé a magaskultûrâjû népé, ame-
lyet Arpâd honfoglalo torôk katonanépe meghôditott. A bonfog-
lalâskor itt talâlt nép élete ugyanis a honfoglalâssal nem sza-
kadt meg, hauem tovâbb folyt. Mi teliât nem mindnyâjan szâr-
mazunk Arpâd népének vérébôl.

De a magyarsâg kérdése kûlônben sem esupân szârmazâs, vér-
ség kérdése. A magyarsâg érzéskomplexum. Kit mennyire kôt
ez az érzéskomplexum ahhoz a néphez, vagy ahhoz a fôldbôz:
annyira magyar. Én soliasem felejtem el azt a népet, amelynek
fiaként sziilettem, sem azt a fôldet, amelyen éltem. De gyerme-
keim és unokâim sem fogjâk soba elfelejteni. Huséggel és sze-
retettel gondolunk râ mindenkor.

A nyelvtudâs kérdése sem lebet dontô. A nyelv: alkalmaz-
kodâs és teebnika. Kornyezetûnk nyelvét meg kell tanulnunk.
Ezt az alkalmazkodâs tôrvénye kivânja meg. Mâsrészt, amit nem
gyakorlunk, az elfelejtôdik. De magyarok maradbatunk aklior
is, amikor mâr magyarul egy kukkot sem tudunk szolni. A ma
gyar népbez tartozunk, abboz a népbez, amelyik miatt nem kell
szégyenkezniink, mert a szâzadok folyamân mindig szeretettel
fogadta a fôld minden jôvevényét, minden szâmûzôttjét, min-
den menekûltjét és sobasem gondolt arra, hogy egyszer éppen
miattuk vesziti ei orszâgânak igen jelentôs részét.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

Tâvol âll tôlem az a szândék, bogy az illusztris bozzâszolôval
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vitâba bocsâtkozzam. Erre nem is érzem magam liivatottnak.
De — részben a magam âllâspoutjâuak védeliuébeii — râ kell
mutatnom, bogy szerény tudomâsom szeriiit a mai napig âlta-
lânosnak mondhatô tudomâuyos torténelmi âllâspoiit a magyar-
sâgot, mint népet, fôként pedig mint âllamalkotô és âllaml'enn-
tartô népet, tebât nemzetet, azonosnak tekinti Arpâd nôpével,
amelynek eredetét a uyelvtudomâny és a régészet kb. Kr. e. a
2. szâzadig tudja visszavinni, ôshazâjât pedig a Kôzép-Voiga
erdôs vidéke, az Oka, Kâma, Bjelaja folyok tajékan és ettol ke-
letre, a Toboly folyoig terjedô terùleteu keresi. Ezt a népet,
amely ugyancsak az elôbb emlitett tudomânyok egybehangzô,
âltalânos megâllapitâsai szerint két kiilon, de egyniâssal rokou
nép keveredésébôi keletkezett tebât nem tiszta torok iiép volt,
nem szabad ôsszetévesztenûnk sem oseivel, rokonaival, vagy hô-
doltatôival (hûnokkai, kazârokkal), bârmilyeii régiek, muveltek,
vagy hatalmasak voltak is azok, sem pedig esetleges részeivel
(kabarokkal, bolgârokkal, besenyôkkel, kûnokkal, avarokkai, pan-
nôniai sziâvokkai stb.), amelyek népi életének két évezrede fo-
lyamân kétségtelenûi beleolvadtak. A péceli, pécsvâradi, tâpéi,
stb. ôskultûrâk bordozôinak ivadékai teliât a magyar nép éiet-
korât éppenûgy nem vâltoztatjâk meg, mint aliogy példâul az
sem vâltoztatbatnâ meg, ba sikeruine bebizonyitani, bogy a ma-
gyarsâg egyenesen a szumiroktôl szarmazik. A peceli kultura
bordozôinak utôdait ugyanûgy mas vidékekre sodorta a tôrténe-
lem vibara, mint abogy a magyarsâgot az Uraltôl a Kaukâzusig
s onnan a Kârpâtokig ûzte-bajtotta. A péceli kultura emberébôl
Kr. u. 896 tâjân, tebât kôzel 3000 évvel késôbb, igen édes-kevés
maradbatott ôsi lakôbelyén, s ba maradt is, ugyancsak ôssze-
vissza keresztezôdbetett, réges-régen mâs nép fia lebetett s a
magyarnak, Arpâd népének legfeljebb csak igen elenyészô kis
(beolvadt!) tôredékévé, de semmiképpen sem ôsévé vâlhatott.

Ft. Gàspâr Mârton plébânos, Windsor (Ontario, Canada)
tiozzâszôlâsa:

A kultura az értelemnek, az akaratnak és az érzelemnek a ki-
miivelése. Az az érzésem, bogy az elôadô az utôbbit, az ér-
zelmet kibagyta, vagy legalâbb is nem eléggé bangsûlyozta.
Az érzelem kimûvelésébez tartozik elsôsorban a vallâs, azonkivûl



a dal, a zene, a tâne és sok minden mas, ami uagyon fontos a
kultvirember életében.

„Erôs A'âriiiik nekûnk az Isten", a katolikus Egyhâz és min
den mas elismert egyhâz. Mert a finn-ugor és tôrok eredetii
népcsoportok keveredésébol keletkezett magyar nép ezer éwel
ezelôtt keresztény lett. Es ez kétségtelenùl dôntô fontossâgû
volt az életében. Mert keresztény vilâgnézete volt a lelki motor,
amely Rzent Istvânt arra osztôkélte, liogy katolikus âllamot lé-
tesîtsen, Szent Lâszlot pedig arra, liogy a rokon, de pogâny
kûnokkal szembeszâlljon.

Magyar kultiirânkat ma is az egj'hâzak keretein belûl tudjuk
leg.iobban megôrizni s eszméiuket is ott tudjiik leginkâbb meg-
valôsitani. Ezért a lelkészek megnyerése gyakorlatilag igen fontos.

Minden emigrâns csoporttal kapcsolatban jelentek meg kiilon-
bôzô cikkek és értékelések; Ezek kôziil esak egy, a legûjabb cso
porttal foglalkozo ilyen értékelésre hîvom fel a figyelmet, mert
az a jôvôre, tehât sok tekintetben mirâuk magunkra is tanul-
sâgosan vonatkoztathatô.

Ez a cikk ot tételt sorol fel;

1) a félelmi pszichôzist,
2) az âllando erôszak alkalmazâsât,
3) a megbontott idegrendszert,
4) a céltalan életet és
5) a kuszâlt értékrendszert, amelynek leglényegesebb jellemzô-

je, hogy nem ismer tekintélyt.
A kommunizmns ezeket a tételeket alkalmazza és liasznâlja

fegyvereiûl.
Vâlaszom erre is: „Erôs vârunk nekûnk az Isten" és az Egy

hâz és a csalâd. Az iskola és a templom. De itt megâllok, mert
râ kell mutatnom arra, hogy 1945 ôta a csalâdokban nincs meg
a kellô érdeklôdés a vallâs irânt. A magyar esalâdok gyermekei
kôzûl nem kerûlnek Id ûj papok. S ez nagy hiba, mert hiâba él
az emigrâciôban mintegy 800 pap, az utânpôtlâs egyszer meg-
szakad.

Baj van a templombajârâs korûl is. En, mint DP pap, minden
DP testvéremtôl elvârom, hogy legalâbb havonta egyszer jelen-
jék meg magyar templomban, (természetesen ott, ahol van ilyen)



Én régi egyszerû magyarokkal knltnrhâzat épitettem, tânckart
és énekkart szerveztem. De a DP-k is ott voltak !

A Magyarsâgismereti Akadémiât én inkâbb Magyar Munka-
kozosségi Kôzpontnak nevezném és szervezném. Magyar vandor-
konyvtârral és megfelelô propagandaanyaggal latnâm el stb.
stb. Mûkôdését pedig iigy képzelném el, hogy példâul, ha Wind-
sorban szùkség van egy mâreius 15-i szonokra, akkor esak tele-
fonâlok ebbe a kôzpontba s az kikùldi oda a megfelelô embert.

Végûl a ,,magyarsâg" kérdésével kapesolatban szeretnék A^ala-
mire râmutatni. 1939-ben Szekfû Gyiila szerkesztésében jelent
mef eg3'' nagyon szép gyujteménj^es munka, amelynek a cime;
„Mi a magyar?" Ennek a kotetnek az elsô cikkét Ravasz Lâszlô
irta. Tanulmânyât magam is tôbbszôr felolvastam hiveimnek,
hallgatôimnak, mert nagyon helyesen és talâloan hangsûlyozza,
hogy magyarsâgunk kérdésében a legdôntôbb az az érzés, amely
azt a megâllapitâst vâltja ki belôlem : .,ez az enyém". Ez a
fajta, ez a nemzet, ez a nép : az enyém.

Szirmay Lâszlô, Détroit (Mich. - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Mint a legfiatalabb nemzedék tagja, én inkâbb a jôvôbe nézek.
Abba a jovôbe, amelyiktôl a mi fiaink sorsânak jobbrafordulâ-
sât reméljiik, de a magunkét is vârjuk. Ennek a jôvônek két-
ségtelenùl a multban kell gyôkereznie. S éppen itt mutatkozik
a legnagyobb nehézség. Mert talân soha két nemzedék kôzt nem
volt akkora kùlônbség, mint a mai és az elmûlt nemzedékek
kôzôtt. A legelsô feladat teliât, hogy a jôvô nemzedékével meg
kell értetni az elmûlt nemzedékek életét és felfogâsât.

A régi Magyarorszâg, amely fôldrajzi helyzeténél fogva egy-
ség, a jôvôben is dôntô szerepre hivatott Kôzép-Europâban.
Erre a kérdésre nagyon fel kell készûlnûnk.

A TALALKOZÔ-val kapesolatban Mârai Sândort szeretném
idézni, aki azt mondja, hogy „a gondolkodâs a eselekvés egyik
môdja". Mi valôszinûleg itt tartunk most, talân azzal a kûlônb-
séggel, hogy el is mondjuk gondolatainkat. Ezek a gondolatok
aztân majd valakiben termôtalajra talâlnak és eselekvésekké
vâlnak.

Ezért szeretnék néhâny gondolatot felvetni én is. Az elsd, ami
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sziikségesnek mutatkozik, egy esûcsszervezet megalakîtâsa. Ez a
szervezet mâr sok mindent megoldliatna. Pl. idônkint kiemel-
hetne egy-egy komoly cikket, amelyet uagy koponya alkotott,
s azt propagâlhatnâ.

Éveken ât dolgoztam egy intézetben, amelynek élén egy nagi""-
tekintélyu professzor âllt. Mindannyiunk munkâjât ô irânyî-
totta, de nem minden tanulmâuyt o îrt, ami az intézetbôl ki-
kertilt. De mindegyik az ô neve alatt jelent meg. S mi az ôreg
profeszor tekintélyébôl éltiiuk. A propagandânak ez egyik olcsô,
de hatâsos modja. Szeretném, ba azok a régi nagyok, akik âlta-
lânos tekintélynek ôrvendenek még ma is, megprôbâlnânak ki-
termelni egy ûj magyar ifjiisâgot, egy ûj magyar szellemi gar
dât s annak tagjait megtanitanâk a kulisszatitkokra.

Egész mai magyar életiiuk Triaiion âtka alatt nyog. S ez az
âtok nem magâtol szalcadt râuk, hanem sotét, misztikus erôk
munkâjânak eredményeként. Ezeket a misztikns eroket fel kell
deriteni s ha valaliol, akkor éppen itt, Amerikâban âllnak ren-
delkezésûnkre olyan këuyvtârak és gyûjtemények, amelyek lehe-
tôvé teszik szâmunkra ennek a feladatnak sikeres megoldâsât.
Ehhez viszoïit nem propaganda kell, hanem sejt-munka.

Hâla a régi Magyarorszâg apostoli kirâlysâgânak, vannak
még fô- és nagytiszteletû uraink, akik ma is felkotnék a kardot
a tôrok ellen, szivesen âllnânak tehât szellemi szabadsâghareunk
seregeinek élére is.

A demokrâciât kétségteleniil Amerika teremtette meg, de bi-
zonyos jelek szerint a megtai'tâsâért folytatott kiïzdelem terén
kissé fâradtnak tûnik. Talân itt az idô, amikor jobb lenne, ha
Europa venné ât a botot. Amerika megteremtette a szabadsâgot,
de itt az ideje, hogy abban végre Europa is részesuljon. És
Magyarorszâgnak az eurôpai szabadsâg erôs sziklâjaként kell
Bzerepelnie.

Szebediflszky Jenô, Pittsburgih (Fa.-U.S.A.) hozzâszôlâsa:

A kôvetkezô nemzedék megtartâsa a magyarsâg szâmâra elsô-
Borban a sziilôi hâz feladata és esak mâsodsorban az egyhâzaké.
Azokkal a gyermekekkel, akiknek a sziilei nem a dollâr- és va-
gyonszerzést tekintik elsôdleges feladatulaïak, nincs baj, mert
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amîg az apa dolgozik, az anya gondoskodik a gyermekek ma
gyar nevelésérôl és az otthon magyar légkôrérôl. Baj van a
vegyeshâzassâgokbol szârmazo gyermekekkel s azoknak a szûlôk-
nek a gyermekeivel, akik nem tanulnak meg angolul, csak a
gyermekeiktôl késôbb, amikor azok az iskolâbol a jo amerikai
nyelvtudâst hozzâk haza. Pedig gyakorlatilag igen fontos, bogy
gyermekeink megmaradjanak magyaroknak, mert itt is nekik
kell âtvenniôk a mi szerepeinket s ha majd egyszer felszabadul
Magyarorszâg s mi mâr nem érjiik azt meg, haza is nekik kell
menniôk helyettunk.

Javaslom tehât: jôjjiink ossze mâskor is, minél gyakrabban
s legkozelebb ki-ki hozza el a fiât, lânyât is, hadd szôljanak
fel ôk is, hadd ismerjék meg, hadd vegyék ât a mi problémâin-
kat addig, amig etekintetben lehet velûk eredményt elérni.

Ha felszabadul Magyarorszâg, elsôsorban papokra lesz ott
szùkség, aztân a kultûrâlis és egyéb szakkérdésekkel foglalkozô
szakemberekre. De ha mi nem érjiik meg ezt az idôt, s a fiaink
elvesznek a magyarsâg szâmâra itt, az idegen tengerben, akkor
nem lesz, aki a keresztény nemzeti kultârât ôseink fbldjén ûj-
jâélessze.

Nagy felelôsség hâml a szhlôk utân az egyhâzakra is, mert
gyermekeink magyarsâga tulajdonképpen azokban teljesedik ki.
Ott lâthatjâk és érezhetik, hogy mâsok is magyarok, nemcsak
ôk, s hogy érdemes magyarnak lenni és magyarnak maradni.

A bevândorlok kôzt kétféle ember van. Az egyik nagyon gyor-
san megérti Amerikât, a mâsik csak nagyon késôn, vagy talân
soha. Az elôbbi boldogul, mert sajât fajtâjânak kôzôsségében
megtalâlja ônmagât és hivatâsât, jovôjét is. Az utôbbi, aki még
magyar templomokba sem jâr, azt hiszi, tobbet ér el azzal, ha
teljesen kikapcsolodik a magyarsâg kôrébôl. Amikor tévedésére
râjôn, rendszerint mâr késô.

Meg kell azonban ôszintén mondanom, hogy a templomban an-
golosltâs folyik. Nem kutatom és nem részletezem, hogy miért.
Csak azt mondom el, hogy fiam 1956 elôtt nem tudott magyar
konfirmâlâsra menni, mert egyediil volt. 1956 utân lett hârom
magyar gyermek s azoknak mâr „érdemes" volt a konfirmâlâst
magyarul elvégezni.
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A MAGYAR TALALKOZÔ gondolatât nagyon jonak lâtom.
Legkozelebb még nagyobb propagandâval még tôbb embert hoz-
zunk ossze s ha leliet, nagyobb teremben, târgyalo asztalnâl.

Remélem. bogy Isten segîtségével kôvetkzd talâlkozônk még
eredményesebb lesz.

Palasics Jânos, Cleveland (Ohio - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Én amerikai sziiletésû magyar vagyok. Egyszeruen beszélek,
amerikai môdon. Nagyon tetszett Szeîîedinszky Jenô felszôlalâ-
sa. Orûlok, bogy elmondta, amit mondott.

Hogy én miért foglalkozom a magyar iiggyel, magyar tanfolya-
mokkal, magyar iskolâkkal, miért vagyok ezeknek bolondja, nem
tudom. Csak azt tudom, bogy amikor gyerek voltam, az anyâm
elkiildôtt a nyâri iskolâba, mert ott lesz magyar oktatâs. El-
mentem két nyâron. De magyarul nem tanultam egy szôt sem.
Maga a pap sem tudott magyarul. Irisb volt. De én a leckét
megtanultam tôle. Azota a magyar nyelv tanîtâsânak kérdése
mindîg szivûgyem maradt. Ennek tulajdonîtom, bogy a kôzel-
mûltban levelet kaptam New Yorkbol, amelyben azt kérték tô-
lem, îrjam meg nekik, mi a magyar nyelv mûltja, jelene és jô-
vôje, ki tud magyanal beszélni, bânyan vannak és kik ezek, mi
a magyar vezetôk (egybâzak, egyletek) véleménye és bâny ma
gyar iskola van Amerikâban. Nem tudom, mi okbôl akarja a
jelenlegi kormâny mindezt tudni.

A jUniversity of Penusylvania, Survey of Language Resour-
ces of American Ethnie Groups' emlîtett megkeresése alapjân
dr. Lote Pâl munkakôzôsségével karôltve elvégeztiik a sziikséges
adatgyujtést. Ennek ereményeképpen megâllapîtbatjuk, bogy az
Egyesult Allamokban jelenleg kb. 600.000 ember beszéli a ma
gyar nyelvet és tovâbbi 600.000-1,000.000 azoknak a szâma, akik
még érdeklôdnek a magyarsâg irânt.

262 magyar egybâzkôzség van. 109 katolikus, 136 protestâns,
12 baptista és 5 egyéb.

48 magyar "jsâg jelenik meg (s kôziiliik 16 Obioban).
28 râdioprogramot adnak és
225 magyar egyesûlet mukôdik. Ebbez az utôbbi szâmboz azon-

ban bozzâ kell még szâmitanunk 240 William Penn- (Verbovay)
fiôkegyesùletet.
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Ilyen adatok keretein beliil okos, nagy emberek vezetésével
nincs a fiataloknak belye a magyar életben ! Ez nem tragédia.
Ez bûn! A Eâkoczi és Verhovaj'- becsûletes magyar egyletekbôl
mi lett? William Penn, ahol mâr magyarul is alig beszélnek.

Az értelmiség sokat esinâlhatott volna, de valojâban nem sokat
tett. De akâr tesz valamit, akâr nem : tole fiigg a magyar jôvô.

Az én fajtâm mit tudott csinâlni? Nem sokat. De amit tudott,
azt megtette. Kb. 300.000 mâsod- és harmadnemzedékes tud ma
gyarul. De ha tud is, legtôbbje szégyenli, mert ô is megkapta
a ,honky' megbélyegzést, akârcsak én. De ez csak egy betegség,
amibôl ki lehet gyôgyulni.

Elnôklô Dr. Nagy Sândor:

Gratulâlok a gyonyôrû munkâhoz! Palasies Jânos hozzâszôlâsât
és az abban felsoi-olt adatokat rendkîvûl fontosnak tartom, mert
ezekbôl kîderûl, hogy Palasies Jânos és dr. Lôte Pal munkako-
zôssége szinte felderitette azt az amerikai magyar teriiletet,
amelyen a magyaroknak tovâbbra is dolgozniuk kell.

Némethy Lâszlô, Cleveland (Ohio - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Szebedinszky Jenô mâs sok mindent elmondott, amire én sze-
retem volna felhivni a figyelmet, ezért csak két-hârom gondo-
latot emlitek.

Az elsô az ifjûsâgra vonatkozik. Egy alkalommal nagy tô-
megben mentem a fiammal egyûtt és termé.szetesen magyarul
beszéltem hozzâ. S ô akkor arra kért, hogy ne beszéljek hangosan
magyarul. Ugy lâtszik, szégyelte magât a magyarsâga miatt.
Most mâr egyetemre jâr s amikor legutobb meglâtogattam, mâr
mâsok elôtt is minden fenntartâs nélkiil csak magyarul beszélt
hozzâm. Tehât az amerikai tengerben râjott, hogy a magyar
valaki. Kulonôsen az a roppant erô hathatott râ, ami akkor
szabadult fel, amikor az 1956-os magyar szabadsâgharcot leti-
portâk. Mert a vilâg ifjûsâga azota Budapest felé tekint, mert
érzi, hogy ô azt nem tudja megtenni, amit azok a budapesti
gyerekek és ifjak megtettek.

A mâsik, amit el szeretnék mondani, vallomâstétel akar lenni.
Bennem ugyanis annak példâjât lâthatjâk, hogyan emelkedhetett
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valaki a téglahordâsbol a magyar tiszti rangig azoû a Magyar-
orszâgon, amelyikrôl azt âlHtjâk, hogy ott mas nem érvényesûl-
hetett, csak az Y-osokuak a fiai. A debreceni egyetemen hârom
éven ât hordtam a téglât az épitkezéshez (ez minden egyetemi
végzettségem), de végiil is Magyarorszâg kormânyzôja bét târ-
sammal egyûtt tisztté nevezett ki.

A barmadik gondolât arra a kérdésre szeretne vâlaszolni, hogy
érdemes-e magyarnak lenni.

1931 nyarân a debreceni egyetem udvarân angolt tanultam.
Valaki odajôtt hozzâm és megkérdezte, miért-^ tanulok angolul.
S én akkor azt vâlaszoltam: azért, mert a németet mâr megta-
nultam és mert vilâggâ akarok menni, mivel itthon nincs jôvôm.
S ez a valaki csak annyit mondott: barâtom, el ne felejtse soha:
iHazâdnak renduletleniil légy hive ôh magyar!' Nem indultam
vilâggâ akkor, de késôbb parancsra kétszer léptem ât Bi magyar
hatârt s mind a kétszer Szentgottliârdnâl, aliol az egyik iskola
falâra vésve ugyanezt a figyelmeztetést olvastam.

Jobb magyar lettem itt kint, mint otthon voltam. Eâjôttem,
hogy érdemes magyarnak lenni. Ez a tudat adott kezembe tollat
s ez ôsztôkélt sok mâs cselekedetre is, mert lâgy éreztem, ha a
nagyok nem csinâlhatnak valamit, akkor a kicsiknek kell dol-
gozniok; ha a tâbornokok nem harcolhatnak, akkor a kâplârok-
nak kell kiizdeniôk.

Hîvô lélekkel Isten felé fordulni, nagy szellemek nyomdokai-
ban felemelkedni és mindhalâlig magyarnak maradni: ez a mi
kôtelességiink és ez a mi emberi hivatâsunk.

Hortobâgyi Jenô, Trenton (N. J. - U.S.A.) hozzàszôlàsa:

Mi 15 évig éltunk a kommuuista uralom alatt és sok mindent
megtanultunk amirôl korâbban fogalmunk sem volt. Gyakorlati
szempontbol csak egyet emelek ki. Jôl bevâlt môdszerûk volt, hogy
kiteregették a dolgaikat azzal az indokolâssal, inkâbb mi lâssuk
meg a hibâkat, mint mâsok.

Nem akarok a magyar békepapokra kitérni. de amerikai vonat-
kozâsban az egyhâzkôzségek életével kapcsolatban fel kell vetnem
a kérdést : mindig csak a kôzônségben, a hîvekben van a hiba ?
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Ft. Gâspâr Mârton plébânos, Windsor (Ontario - Canada)
mâsodik hozzâszôlâsa:

Mint hallottuk, 600.000 ember be.szél ma Amerikâban magyar-
rul. Ezek koziil nagyon sokan kizârolag az egyhâzaknak kôszôn-
hetik, hogy még mindig tudnak magyarul — jol. Termé.sztesen a
sziilôt semmi sem potolja, mert az iskola e.sak a esalâdnak a kifej-
lôdése, az egyhâzkôzség pedig a csalâdnak a megnagyobbodâsa.

Az 1914-ig ideérkezett magyarok gyermekei tudnak magyarul.
A kanadai Windsorba 1925/26-ban érkezett magyarok 1927-ben
mâr egyhâzkôzséget alakitanak és gyermekeik szintén tudnak
magyarul. A magyar iskolât a magyar apâcâk tartottak fenn 50
éven kere.sztul. A templomot 30 év\'el ezelôtt épîtették. Amikor
1948-ban kiérkeztem, rôgton megkezdtem a magyar iskola ujjâ-
szervezését. 48 gyermek jelentkezett. A régiek, az oregek gyer
mekei, mert azok nem tudtak angolul. Az rijak (volt tiszttârsaim,
ezredtârsaim) gyermekei nem tudnak magyarul s nem is jônnek
a magyar iskolâba. A magyar iskola kérdése nem a papon âll,
vagy bukik. Legalâbb is nem olyan helyen, mint pl. Cleveland,
aboi jonéhâny magyar professzor, tanito él. Itt nem kell pap. Bâr-
ki és bârhol vezethet magyar iskolât.

Lénârt Ôdôn cisztercita, akit a kôzelmultban otthon lecsuktak,
még 1945-ben cikket irt, amelyben vilâgosan kimutatta, hogy a
kôzéleti katolicizmusnak vége. A plébânos tôbbé nem fordulhat
tâmogatâsért a kozségi, vagy kôrjegyzôhôz, az esperes nem ke-
resheti fel tobbé a fôszolgabirôt s a pûspôk a foispânt. A jôvo
ûtja a târsadalmi katolicizmus felé visz — irta Lénârt Ôdôn
1945-ben s én ma hozzâteszem, hogy ittkinn ez az egyetlen célra-
yezetô ût. Ha van valahol 100 magyar csalâd és akar magyar
egyhâzkôzséget, magyar templomot, akkor van, vagy lesz. Ugyan-
igy lesziink az iskola kérdésével is. Ha van 20 sziilô, aki tanittat-
ni akarja gyermekét magyarul és akad 20 gyermek, akkor van és
lesz magyar iskola.

Bâchkay Béla, Washington (D.C. - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Magyarnak lenni mindig nehéz és drâga dolog volt. 40—50 év-
vel ezelôtt itt is, Kanadâban is lekùzdhetetleneknek tûnô akadâ-
lyokba ûtkôzôtt a magyar élet minden megnyilvânulâsa. De ma
is pionir-munkât kell végezniink.
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Az elôado emlitést tett annak jôvôbeli lehetôségérôl, hogy a
régi magyar kultûra maradvânyainak felkutatâsâra egykor majd
otthonrôl kutatôk érkeznek ide. En egészen mâstol félek. Kikiil-
denek ide majd elsôrendu képzettségii embereket, akik az angya-
lok és apostolok nyelvén fognak beszélni és olyan magasszinvo-
nalû folyôiratokkal ârasztjâk el Amerikât, bogy a jô Isten min-
den segitô erejével rendelkezzék az a mâsod-, vagy harmadnem-
zedékes magyar, aki ellen tud ezeknek âllni. Nekûnlt tehât legel-
sôrendûbb feladatunk, bogy fiataljainkat minél elôbb és minél
erôteljesebben felvértezzûk a magyar ôntudat és a magyar kultû
ra minden fegyverével.

Az a munka, amelyet Palasics Jânos munkatârsaival egyiitt
olyan kitûuoen végzett, egy régi panasz eredménye. A népszâm-
lâlâsok alkalmâval ugyanis sobasem az anyanyelvet vették ala-
pul s igy magyarokat bol csebszlovâk, bol roman, bol jugoszlâv
eredetûnek tûntettek fel. Csak a legutobbi népszâmlâlâs idejère
sikerûlt annyit elérni, bogy minden negyedik csalâd anyanyelvé-
re vonatkozo kérdéseket is kitôltbetett. Hogy a mâsik bârom csa
lâd eredetét, anyanyelvét ebbôl miként âllapitjâk meg, az a mi
szâmunkra ôrôk rejtély marad. Megértésébez tudmmk kell, bogy
az amerikai forradalmârnak tartja ugyan magât, mivel Ameri-
ka létalapja 1776-ban forradalom volt, de valojâban sovinisz-
tâbb, mint a magyar valaba is volt. Ha tebât mi bârmilyen ered-
ményt akaruiik elérni, ezen a ponton kell az amerikai kozvéle-
ményt megnyerniink.

1948-ban Pbiladelpbiâban meginditottunk egy sorozatot, amely
a kûlônbôzô orszâgokbol szârmazo amerikaiakat mutatta be. Bzt
a sorozatot szeretném folytatni a kôzeljôvôben ,,Amerieans from
Hungary" stb. cimmel, de lebetôleg olcsôbb kiadâsban, mint a
korâbbi 3 dollâros sorozat volt. Szeretnék ,,Do you know?" cim
mel meginditani egy mâsik sorozatot, amely a mâr magyarul
nem érto mâsod-, vagy barmadnemzedékes magyarnak elmonda-
nâ, mit kapott Amerika a magyar bevândorlôk kultûrâjâbôl. Az-
tân szeretnék elbelyezni minden olyan belyen, aboi magyarok
laknak, egy 200 oldalas zsebkônyvet amelyet A'alamennyi ,drug
store'-ban be lebetne szerezni 50 centért s amely elmondanâ pl.,
bogy a legelsô protestâns misszionârius, aki az Bgyesûlt ÂUa-
mokba kiérkezett, magyar ember volt, bogy Californiârôl a legel-

— 141 —



80 térképet egy magyar jezsuita rajzolta s hogy Wasliington
Gyorgy legmegbîzhatobb embere Kovâcs ôbester volt, stb.

Meggyôzôdésem, hogy ha mi ilyen .mankokkal' lâtjuk el fiatal-
sâgunkat, akkor az nem jârni, hanem szaladni fog.

Menkô Gâbor. Windsor (Ontario - Canada) hozzâszôlâsa:

Ez az elsô eset hosszû északamerikai életemben, liogy ilyen ér-
tékes, felemeld, magyar szellemet tâplâlo magyar értekezleten
résztvehetek, Keveset hoztam magammal. Sokkal tbbbet viszek.
Erôsebb magyar leszek.

Azt, hogy a régi magyarok tudnak magyarul, fenntartàssal fo-
gadom. Nemrégiben otthon jârt egyik nagyon kedves ismerôsôm.
Miskolczon talâlkozott sok-sok ismerosével, barâtjâval, rokonâval
8 azok hozzâtartozoival. Megkérték, hogy beszéljen az itteni élet-
rôl, sorsârol. S ô beszélt — mint maga moudta mintegy két orât
egyfolytâban. Akkor megâllt és vârta, hogy kérdezzenek tôle va-
lamit. De csak az egyik fiatalember szolalt meg :

— Gyuri bâesi, ez mind nagyon szép, — mondta, — de most
legyen szives mondja el nekûnk mindezt magyarul is.

A régiek bizony keverik a magyar szôt az angollal. S a kiejtés,
a hangsûly kôrûl is baj van.

Kolozsvâry Kâlmân, Cleveland (Ghio - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Az amerikai magyar kultûrârol beszélûnk. Emlités tôrtént a
magyar dalrôl, zenérôl, tâncrol is. Engedjék meg, hogy csak
egyetlen kis epizôdot mondjak el, hogy lâssâk, milyen volt itt
a magyar kultûra helyzete 60 éwel ezelôtt.

Pittsburgh-ben tôrtént. 600—700 magyar élt akkor ott. Mi, fia-
talok, szerettùnk volna dalârdât alakitani. Elmentiink a tôt plé'
bânoshoz és megkértiil?:, engedje meg, hogy a kântora, aki magyar
ember volt, Lovâszy Mârtonnak hivtâk, tanitson benniinket ének-
re. A plébânos. nagy ôrômmel fogadott benniinket és szlvesen
megadta Lovâszynak az engedélyt. A heti 5 dollar ellenében szor-
galmasan tanitgatott benniinket s mi annyira fellelkesedtiink,
hogy mârcius 15.-én dalestet, ùnnepséget rendeztiink. Mindenki
eljôtt messze kôrnyékrôl is. Nagy sikert arattunk. De amikor a
iegkôzelebbi énekôrâra megjelentûnk, szegény Lovâszy Mârton



kântor uramat a £eje bûbjâig bebugyolâltan âgyban talâltuk.
Sajât egyliâzkôzségének vezetôi verték ôssze, mivel minket ma-
gyarul tanitott énekelrd.

De a magyar nota nem némult el s a magyar kultûra is felvi-
râgzott itt Amerikâban. Aldjon meg az Isten mindenkit, aki to-
vâbbra is magyar notât dalol és magyar kultûrât terjeszt!

Hokky Kâroly, Cleveland (Ohio - U.S.A.) hozzàszôlàsa:

Csupân azt szeretném bejelenteni, hogy immâr 15 éve gyûjtôm
az adatokat „A magyarsâg az emberiség szolgâlatâban" cîmû
munkâmhoz. Ôrâkig tudnék beszélni ennek a kérdésnek tisztân
amerikai vonatkozâsû részeirol. Lincoln Abraham oldalân a pol-
gârhâborûban példâul 100 magyar tiszt harcolt s az itt élô 3772
emberbôl (férfi, nô, gyerek) valamennyi ember eca 800 fô vett
részt a kûzdelemben, akik az északiak 24.4 %-ât tették ki.

De a magyarsâg kivételes tehetsége megmutatkozott a sportban
is. Nem magyar szakember âllapîtotta meg valamikor, hogy tu-
la jdonképpen a magyarsâg az elsô sport-nép, mert szâmarânyâ-
nak figyelembevételével az olympiâkon a legtôhb érmet nyerte.
S igy folytathatnâm a zene, a kôltészet, a festészet, a talâlmâ-
nyok stb. stb. terén.

Elnôklô Dr. Nagy Sândor:

Ezt a munkât mindenképpen ki kell adni. De ezt megelôzôen
mindenképpen meg kell irni. Ha kiadâsa egyelôre nehézségekbe
ûtkozik is, legalâbb kéziratban legyen meg, de minél elôbb.

Annyi lelki hatâs hullott rânk, mint az ég harmata. Valameny-
nyien felelôsek vagyunk az Ûristen elôtt, ônmagunk és nemze-
tûnk elôtt, hogy alkossunk végre valami olyant, amely a magyar-
sâgnak mindenképpen javât fogja szolgâlni.

Onkéntelenûl is egy régi példabeszéd, mese jut eszemhe.
Valamikor a verebek gyûlést tartottak. Hosszû-hosszû ideig és

igen sokat csiripeltek, aztân megelégedetten szétrôppentek a szél-
rôzsa minden irânyâba. A bôlcs bagoly, aki végighallgatta az
egész gylilést, megkérdezte az egyik verebet:

— No, mit végeztetek?
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— Végezni, — felelte a veréb — nem végeztiink semmit, de
legalâbb jol kibeszéltùk magunkat.

Valabogy îgy vagyunk mi is. Ezért azt mondom : a szo utân
jôjjôn a tett!

A "LEVELEZÔ RÉSZTVEVÔK" JAVASLATAI

Dr. Bakô Elemér, Silver Spring (Maryland - U.S.A.) :

Nagyarânyû âttekintés helyett csak egy-két olyan részlet hoz-
zâadâsâval akarnâm elmélyiteni, illetôleg konkrétabbâ tenni a
nagyszabâsû tervet, amely tudomâsom szeriiit idôszerûen jârba-
to ûtakat nyit meg.

Az egyik az amerikwi tanulmânyok ùgye, kùlônôsen egyetemi
kutatoi szinten. Ezt fontos lenne kiterjeszteni nemcsak az Egye-
Bûlt Âllamok, banem legalâbb is egész Északamerika magyarsâ-
gâra.

Erdekes és fontos lenne az amerikai magyar népnyelvkutatâs
szerepének és probélmâinak, mint az amerikai hungarolôgia leg-
fontosabb âgânak bemutatâsa és megbeszélése.

A kitiinôen megszervezett kutatoi egyûttmûkôdés alapja az
Egyesûlt Âllamok mintaszerû kônyvtâri bâlôzata. Ennek tuda-
tâban kikerûlhetetleniil fontos az amerikai kônyvtârak magyar
gyûjteményeinek âttekintése abbôl a szempontbol, hogy mennyire
korszerûek, teljesek és bozzâférbetôek. Errôl is jo volna egy elo-
adâst hallani.

Dr. Balla Andrâs, Honesdale (Pa. - U.S.A.) :

Isteni tôrvény, orôk természeti rendelés és biologiai tény, bogy
az élôk vilâgâra a kôrnyezet, a rôg, a milieu mindenkor kisebb,
vagy nagyobb befolyâssal bir. Mig a nôvény- és âllatbirodalom-
ban ez a batâs (acclimatisatio, aecomodatio, variatio, modifica-
tio, stb.) az egyed akaratâtôl rendszerint teljesen fùggetlenùl
tôrténik, addig az emberi târsadalom egyénei, ha akarnak, ered-
ményesen tudnak a megvâltozott kôrûlmények ellen bol rész-
ben, hol egészben kûzdeni. Ezeknek az ismereteknek rôvid fel-
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ûjitâsa utân azt a kérdést, hogy érdemes-e magyamak maradni,
két nézôpontbôl kell megvizsgâlnunk.

Eszmeileg, ideâlis lelki szemszôgbôl kétségtelen, bogy magyar-
nak maradni nem érdem, hanem kotelesség. Kotelessége mindazok-
nak, akik lélekben és szivben nemzetiilîhôz, fajtânkboz, tôrténel-
ïniinkliôz és hagyomânyamklioz tartozôknak érzik magukat, még
akkor is, ha netân bôlcsôjiik mâr nem ringott is a magyar haza
terùletén. A falevél a fâhoz tartozik még abban az esetben is,
ha az âg idegen portâra nyulik ât, vagy ha a gally, amely a le-
velet hozta, egy mâsik fa lombsâtorâba hajlik.

Gyakorlati nézôpontbôl tekintve a kérdést : magyamak marad
ni nemcsak érdemes, hanem igen jô „iizlet" is.

Az ember szûletése phlanatâtol (valôsâgban mâr embrionâlis
életében is) mindaddig, amîg testi és lelki fejlôdését be nem fe-
jezi, kereskedelmi nyelven szôlva tôkeszerzô mûkôdést fejt ki.
Tôkét szerziink, amikor megtanulunk beszélni, jârni, amikor meg-
figyelés, tapasztalatgyûjtés sorân kifejlesztjûk ismereteinket,
mesterséget, képesitést, végzettséget sajâtitunk el, amikor kifej
lesztjûk itélôképességûnket, iparkodunk életbôlcsességet felszedni,
hogy majd az élet nagy kûzdôterén minél sikeresebben tudjnk
megâllni helyiinket.

Az egyszerûség kedvéért az amerikai, spanyol, brazil stb. ifjû
-ilyenmôdon megszerzett „élettôkéjét" értékeljûk fel, mondjuk
25.000 $-ra. Bzt az értéket természetesen az a magyar ifjû is
meg tudja szerezni, aki mâr az amerikai, spanyol, brazil stb.
kôrnyezetben szûletett, vagy ahhoz mâr teljesen asszimilâlôdott.
•De ha ezenkivûl még megmarad magyamak is, tôbb „élettôké-
Vel" indul neki az életnek, mint amerikai, spanyol, brazil stb.
kortârsa. Nagyobb tôke utân magasabb a hozadék, tehât materia-
lista, financiâlis alacon âUva is feltétlen érdemes magyamak ma
radni.

Ami vonatkozik az ifjûsâgra, szôrôl-szôra érvényes a felnôttre
is. Aki hazai égbolt alatt szerzett tôkével kerûlt ide, az ezt az
„élettôkét" nem dobja ki botorul az ablakon, hogy teljesen lij
,,élettôke" gyûjtésébe kezdjen életének hâtralévô idejére, hanem
otthonszerzett „élettôkéjét". mint idegen valutât, hosszabb-rô-
videbb idô alatt âtvâltja ûj kôrnyezetében érvényes valntâra.
És az a magyar kézmûves, fôldmûves, orvos, vagy mémôk, aki
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otthon elsajâtitott szaktudâsâhoz ittkinn hozzâtamilja ûj lakohe-
lyének fosâsait, ismereteit, tudomâuyât : a bennszùlôttel szem-
ben tagadhatatlanul elônybe kerùl.

Ami pedig a menekiiltre, az emigrâltra, a disszidensi-e, vagy ki-
vândoroltra vonatkozik, érvénj^es lesz mindazokra is, akik, amint
lehet, vissza akarunk témi szùlôhazânkba. Az itt esupân a szixk-
ségesség hatârâig „hasonult" magyarnak tôbb tôkéje lesz, mint
annak, aki otthon nôtt fel, vagy otthon élt. A felszabadulo hazâ-
nak sok tôkére lesz sziiksége. Szûksége lesz kiilfôldôn nevelkedett,
de magyarul érzô ifjaink, valamint bujdosâsba szakadt, de ma
gyarnak megmaradt véneink szellemi és anyagi erejére. Nagy
lesz a kereslet és ha mindnyâjan hazamegyûnk, még akkor is ki-
csi lesz a kinâlat. Ha tehât épitd szâudékkal kivânunk tokéink-
kel hazatérni, értékesek lesziink.

Tehât mindenképpen érdemes magyarnak maradni

Balâs L. Lâszlô, Trenton (N. J. - U.S.A.) :

Sokan kôzuliink fontos beosztâsban tôltôtték el életiiket, vagy
olyan ûgykôrt lâttak el, ami lehetôvé tette szâmunkra, hogy az
elmûlt vilâgégés magyar vonatkozâsû fontos részleteirol kôzvet-
lenûl tudomâst szerezhettek.

A vilâgégés sorân irattârak, konyvtârok, jegyzôkônyvek sem-
misûltek meg és igy fontos események részletei feledésbe menné-
nek. Ezért igen ajânlatos lenne, ha mindenki, aki ilyen lényeges
események fontos részleteirol tud, azokat pontosan és kello rész-
letességgel, az idô, a hely, a résztvevok és a taiiuk megjelôlésé-
vel minél elôbb irâsba foglalnâ.

Az igy elkészitett iratokat legjobb lenne lezârni és târgyukat
a boritékon feltiintetni : az iratok felbontâsâra vonatkozo kikôté-
sekkel és arra vonatkozo rendelkezéssel egyiitt, hogy a iratokat
ki és mikor bonthatja fel, vagy melyik otthoni hatosâg, intézet,
intézmény veheti ât.

Javaslom: a MAGYAR TALALKOZÔ kiildjon ki szûkkôrû bi-
zottsâgot olyan tervezet kidolgozâsa eéljâbôl, amely intézménye-
sen biztositja az elmûlt vilâgégés szemtanûi feljegyzéseinek ôsz-
szegyujtését és megôrzését.

Indokolâsként hivatkozom az egyesck âltal ôrzbtt magyar tôr-



ténelmi emlékek, iratok, feljegyzések ês kêziratok szinte biztos
elkallôdâsânak veszélyére, tovâbbâ arra, bogy bazânkban a kom-
munizmus rendszeresen pusztitja és égeti fel a multra vonatkozô
kônyveket, iratokat, ami késôbb a tôrténelem valôsâgos megka-
misîtâsât eredményezi. Feltétlenûl szûkséges, bogy erre az egyé-
nek figyemét intézményesen felbîvjuk és mindenkit feladatânak
teljesitésére bûzdîtsunk, minden értékes tôrténelmi adatot ôssze-
gyiijtsiink és az egybegyiilt anyagot az elkallodâstol megmentsûk.

Benedek Lâszlô, Southport (Connecticut- U.S.A.) :

Szerintem az emigrâeiôba keriilt magyarsâgnak egyik legfon-
tosabb feladata; barâtok szerzése az angol nyelvterùlet vezetô
egyéniségei, politikusai kôzûl, akiknek érdeklôdését fel lehet kel-
teni a magyar ùgy irânt s nevezettek ezâltal szôszolôivâ vâlhat-
nak a magyarsâgot megilletd igazsâgos teriiletrendezésnek.

Megfelelô anyagiak biânyâban arra nem gondolbatunk, bogy
ezt egy sajât angolnyelvû sajtoterméken keresztûl tudatosîtsnk
feléjûk, ellenben adva vannak a nagy lapok, ba ott sikerûl egy-
egy barâtot szerezni az ujsâgîroi garda tagjai kôzûl, a magyar
ûgynek felbecsûlbetetlen belyzeti elônyt teremtbetnének Mrve-
résûkkel.

A magyar baza sorsânak alakulâsa tôbbé nem magyar ûgy csn-
pân, banem a szemûnk elôtt filmszerûen lepergô orosz „kezde-
ményezések" tûkrében vilâgûgy is.

Tovâbbi javaslatom lenne, bogy a televîziôs âllomâsok egyik-
mâsik magyarâzôjât kérjûk fel — pl. az NBC-nél David Brink-
ley-t, — aki talân megfelelô patronâlôt is talâlna elôadâsânak
anyagi tâmogatojaként. Az ilyen adâson keresztûl kapnâ meg az
ùgy a legnagyobb nyilvânossâgot. ( (Kôzvéleményirânyîtâs).

Frankô Istvân, Buenos Aires (Argentina) :

Arra a kérdésre, bogy érdemes-e magyarnak maradni, szerin
tem nem nebéz megfelelni. Aki a kérdést még csak fel is tudja
vetni magânak, mâr nemleges vâlaszt adott. A magyarsâgtndat
véleményem szerint nem egy megvâltoztatbatô valami. Az vagy
mélyen belegyôkerezetten él az idôsebb egyén lelkében, vagy pe-
dig biânyzik belôle. Ha valakiben nincs meg ez a begyôkerezett
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.ma^arsâgtudat, akkor hiâba beszélùnlc neki, hogy érdemes ma-
gyarnak leimi, vagy magyarnak maradni. Legieljebb csak âtme-
meti -eredményt tudunk nâla elérni, mint ahogy pl. az 1956-os
m^yar .szabadsâgharc nimbusza is csak âtmenetiieg tudta meg-
nyerni a .kôzQmbôsôket'. A magyarsâgtudatot csak fiatal korban
lebet.az egyén lelkébe beplântâlni, miut ahogy azt Buenos Aires-
beu apâeâiuk és cserkészvezetôiuk teszik. De ez nem elég ! Annak
a szùloktôl kell .klindulnia.

Dr. Kerekes Tibor, West Newton (Massachusetts - U.S.A.) ;

A magam részérôl sokat foglalkozom a vasfûggôuy môgotti or-
szâgokkal. A Georgetown Egyetem kebelében ezért âllîtottam fel
az jlnstitute of Ethnie Studies'-t, amelynek vezetését nyugalom-
bavonulâsom utân is megtartottam.

Terraészetesen nagyon ônilnék, ha a MAGYAR TALADKOZÔ
foglaikoznék az Instituttal is, mert eddig magyaroktôl alig ré-
szesiiltem tâmogatâsban. Pedig nagyon szeretnék rovid magyar
1;anulmânyokat (angolul) kiadni. Most példâul a szatellis âlla-
mdk i^kommunista vezetôirôl adok ki tanulmânyokat.

A cseh-szlovâk és a lengyel tanulmânyok mâr meg is jelentek,
de nem tudok szert tenni egy magyarra.

Szerencsétlen szùlôhazânk sorsânak minden tisztességes magyar-
amerikai szlvûgyének kellene lennie. Sajnos, ez nincs îgy. Ezért
tartom fontosnak a MAGYAR TALALKOZÔ megtartâsât.

-Dr. KIobusitzky Dénes, a Nemzeti Orvosi Akadémia tagja,
Sac Paulo i(Brazilia)::

A TALaLEOZÔ jelôljon ki egy szervezetet, vagy kozosséget,
amélynél a kiilfôldôn élô magyar kutatôk, tudosok, îrôk, mûvé-
szek rôvid életrajzât -és munkâinak jegyzékét megôrzésre le lehet-
ne tenni. Véleményem szerint a magyar kultûra torténetének
szempontjâbôl fontos lenne ez az ,,irattârozâs", hiszen elôbb,
vagy utobb a magyarsâg érdeklôdni fog azirânt, mit csinâltak a
hazâjukbol akâr onként (mint ,pl. én), akâr kényszer kovetkezté-
ben (mint a jelenlegi emigrâcio tagjai) eltâvozott és szellemi,
.mû-vészi, irodalmi, kultûrâlis stb- mûkôdést kifejtô honfitârsai
az idegenben, az emigrâcioban, vâlasztott ûj hazâjukban és meny-
nyire domboritottâk. ki munkâikban magyar voltukat.



Mint erre alkalmas szervezetet, a Buenos Airesben- székelô
iMindszenty Tudomânyos és Târsadalmi Akadémiâ'-P (Galle
Gerrito 1241, Buenos Aires, Rep. Argentina) gondolnâm és java-^
solnâm, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ vezetôsége lépjen eb-
ben az ûgyben érintkezésbe az Alvadémia vezetôségével.

Kônnyû Lâszlô, Richmond Heights, (Missouri - U.S.A.) ;

A magyar teljesitményeket mi mindannyin ismerjûk és annak-
egymâskôzott valô bizonyîtâsa a dolgot nem igen viszi elôre. Ha
a vilâgot ôhajtjuk errol meggyôzni, azt vilâgnyelveken, itt ango-
lul kell elvégezni.

Ha ilyen angol szôveget adunk amerikai barâtaink kezébe,
a magyarsâg nagyobb megbecsiilését érjiik el vele. Ezért rend-
kîviil fontos, hogy a MAGYAR TALALKOZÔ az értékes magyar
îrokat, magyar és angolnyelvu irodalmukat tâmogassa és ter-
jessze. Ne felejtsûk el, hogy a kûlfôldi magyar irodalom tâmoga-
tâsa az amerikai irodalom tâniogatâsâval itt kezdôdik Amerikâ-
ban, aboi ezt az âltalânos jolét kûlônôsen is lebetôvé teszi.

Az emigrâciô arra tôrekedjék, hogy a kossuthi nemzedék, Appo-
nyi, Mindszenty, a régi magyar bevândorlôk és az 1956-os ma
gyar szabadsâgbare âltal szerzett magjmr szimpâtiât az ameri
kai kozonség elott fenntartsa, sot szellemi eszkôzôkkel nôvelje.
Okos szervezéssel és osszefogâssal a magyarsâgot Amerika egyik
legszimpatikusabb nemzetiségévé tehetjiik, melynek gyûmolcsét-
'— sorsânak remélt ûjjârendezése alkalmâval — élvezni fogja a
sokat szenvedett magyar nép is.

Lâzâr Jôzsef, Pittsburgh (Pennsylvania - U.S.A.) :

Mindenkinek belsô énje mondja meg, hogy érdemes-e neki ma-
gyarnak maradnia, vagy sem. Aki ûgy gondolja, hogy nem, az-
zal nem veszit a magyarsâg értékes elemet. Azok pedig, akik
gyermekeiket idegen szellemûvé engedik nevelôdni, hiint kôvet-
nek el fajtâjuk ellen. Az ilyeneket igyekezziink észretérîteni, de;
ha ez nem sikerùl, hagyjuk faképnél ôket. Nincs szùkségiink erô-
szakolt magyar utôdokra.

Haszonért, vagy kilâtâsba helyezett érvényesiilésért magyarnak
maradni rôviden annyit jelent, mint a magyarsâgbôl élni. Az
ilyen magyar nem igaz magyar.



Igaz magyar csak tigy vagyok. ha lelki kényRZPrus('\c:hol az ma-
radok. Ez vilâgos vâlasz a feltett kérdésre, mivel hogy îgy érde-
mes magyarnak maradni. Lelke sugallata ellenére csak az ârulô
cselekszik.

Kultûrâlis feladatunk, hogy a régi magyar kivândorlokat, il-
letve azok leszârmazottait megnyerjiilc a magyar iigy pârtolâsâ-
nak szolgâlatâra, hogy eloszlassuk elleuségeink rosszindulatû pro-
pagandâjânak és a hâborûk alatti magyarellenes sajtonak megté-
vesztô, kârtékony, sot rombolo befolyâsât.

Dr. Vitéz Sôlyom Fekete Istvân, Chicago (Illinois - U.S.A.) :

Miutân a most folyo év az ,Erdélyi Magyar Kozmûvelôdési
Egyesiilet' (BMKE) 75. juhileumi éve, szeretném, ha errôl a
Magyar Talâlkozo is megemlékeznék.

Az EMKE az az egyesiilet, amely 75 évvel ezelôtt Kolozsvârt,
abban a vârosban alakult, amely vâros Mâtyâs kirâly szûlôvâro-
sa, elsô alapitô tagjai pedig a kolozsvâri mârcius 15-i âllandô bi-
zottsâggal egyûtt a még élo 1848/49-es honvédek és turini emi-
grâciojâbol maga Kossuth Lajos voltak. Nagyszabâsû mûkôdését
nemcsak Erdélyben fejtette ki, hanem tobbek kozôtt az Ameri-
kai Egyesiilt Allamokban jôformân minden ma mûkôdô magyar
egyesiilet elôtt, mondhatni azok pionîrjaként szervezte és tâmo-
gatta az ide kivândorolt magyarsâgot.

Az EMKE jubileumi ûnnepségét 1961. szeptember 10 -én Chi-
cagoban rendezték meg, amelyrôl nemcsak a magyar sajto (Ka-
tolikus Magyarok Vasârnapja, Szabad Magyarsâg), hanem a chi-
cagôi angolnyelvû Tribune is beszâmolt. A bruxellesi nemzetkô-
zi sajtotâjékoztato pedig 18 nyelven jelenttette meg az egyesiilet
tôrténetét. A jubileumi iinnepség napjât Chicago polgârmestere
magyar kultûrnapnak nyilvânitotta.

Indîtvânyozom, hogy a magyarsâg szervezetei az 1962. év ele-
jén mâsutt is rendezzenek az EMKE jubileumârol megemlékezo
iinnepségeket.

Wass Albert, Gaïnesville (Florida - U.S.A.) :

Érdemes-e magyarnak maradni?
!,Aki magyarnak nem jô, embernek is hitvâny", mondta volt
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Hollo tiszteletes ûr „Mire a fâk megnônek" cîmû 1941-beii îrott
regényemben. Azôta 20 év telt el, de ezen a mondâson ma sem
vâltoztathatok semmit. Mindôssze annyit talân, kogy idôszeru
maradjak : ,,aki magyarnak nem jô, az amerikainak is hitvâny
lesz". A befogadô orszâg népének is tudnia kell s a gondolkodôi
feltétleniil tudjâk is, bogy nem vârhatnak bûséges és âldozatos
magatartâst az olyan ûj âllampolgârtol, aki nem tudott bûséges
maradni apjâhoz, anyjâhoz, a népbez, amelybôl vérség szerint
valô.

Itt nem az a kérdés, szerintem, bogy érdemes-e, vagy nem. Ha-
nem inkâbb az, bogy lebetséges-e, vagy nem, lelket, gondolko-
dâsmodot, apât-anyât cserélni? A magyar ember magyarsâga
nem ing, amit bétvégén tisztâra fôlcserélbet. Ne tévesszûk azon-
ban ôssze a lelkében-gyokerében magyart a mindôssze nyelveben
magyarral. Nyelvet lebet cserélni. De az olyan ember, alri nyel-
vével egyiitt lelket, gondolkodâsmôdot is cserélni tud, éppen any-
nyira nem veszteség a magyarsâg szempontjâbôl, mint amennyire
nem jelent nyereséget a befogadô orszâg szâmâra sem-
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DR. BÉLDY BÉLA ELÔADÂSA

A MAGYARSAG KÔZGAZDASAGI ÉS SZOCIALIS PROBLÉMAI
— ELSZIGETELHETJOK-E MAGUNKAT A KORFORDULÔ

FORRADALMI VALTOZASAITÔL?

Elnôklô Hokky Kâroly megnyitja az iilést.

Elnôk ur! Hôlgyeim és uraim, magyar testvéreim!
Engedjék meg, hogy elôadâsomat egy vallomâssal kezdjem.
Amikor a MAGYAR TALAEKOZÔ ideiglenes rendezôbizott-

sâga felkért ennek az elôadâsnak megtartâsâra, a témânak még
csak az elsô fele volt meg: „A Magyarsâg Kôzgazdasâgi és Szo-
ciâlis Problémâi". Akkor még ûgy éreztem, bogy lebet ilyen
kiilônleges problémâkrol beszélni. De abogy mélyebben elmerûl-
t.em a téma boneolâsâban, egyre inkâbb râjottem arra, bogy amit
mi a magyarsâg kiilônleges problémâinak tekintûnk, azok nem
partikulâris problémâk, banem egész Europa, Amerika és a tôbbi
vilâg — vagyis az egész emberi târsadalom — Tcozôs és oszthatat-
Idn problémâi. Ekkor csempésztem bele az elôadâs cimébe a
mâsodik részt: „Elszigetelbetjiik-e Magunkat a Korfordulô For-
radalmi Vâltozâsaitol" ? Amit tebât ma ballani fognak, kedves
hallgatôim, az az egész einberiség kôzgazdasâgi és târsadalmi kér-
déseinek analizise lesz, aminek szerves és elkûlônitbetetlen része-
ként a mi proilémâink is magyarâzhaiôlikâ és megoldhatâkJcâ
vâlnak.

Mârmost, badd âllapitsam meg az elôadâsom kôrét.
Elôszôr is, ,.magyarsâg" alatt nem csak emigrâns magyart,

banem ottbord magyart is értek, sot elsosorban ottboni magyart.
A bevândorolt magyarsâgnak lebetnek kiilôn, személyi gazdasâgi
problémâi, de nem lebetnek elûtô tôrelîvései sem kôzgazdasâgi,
sepi târsadalmi sikon az ottboni magyarsâg érdekeitôl. Ezéri

— 15^ —-



tehât — és foleg itt, ezen a nagyigênyû szellemi talâlkozon —
uem gondolkodhatunk csupân emigrâciôs kategoriâban. Jelen-
legi fizikai elkûlônûlésiink kizârolag egy rânkkényszerîtett szegre-
gâcio, de lényegileg; otthoni és emigrâlt niagyarok egyarânt a
magyarsâg oszthatatlan, egyetemes életének vagyunk a részesei.
Ez az egyetemesség âtugrik miiiden vasfùggônyôn es nem toro-
dik az ilyen vagy olyan ideolégia intézményeivel, mert hiszen
mindezek csupân a torténelem epidermiszének mulô pôrsenései.
Ami szâmit, ami egyedûl êzamit^ az az ôrdk magyar faj élete, a
magyar Mult és Jôvô szerves osszekapcsolâsa.

Predesztinâlt torténelme sorân — valahânyszor idegen liatal-
mak szâlltâk meg az orszâgot, vagy annak egy részét; vagy ami-
kor a nemzet szellemi és politikai elitje kénytelen volt idegenbe
kirajzani — ez a megosztott magyarsâg mindig elmenekilU a 3-
dimenziôs valâ^gbôl egy 4.-ik dimenziô metafizikai egységéhe.
A Hadak Utjân lovaglo Csaba kirâlyfi és népe ennek az eszmei
egyûttmaradâsnak brbk szimboluma. Éppen ezért csupân fôld-
rajzi kiilômbség lehet az otthoni és itteni magyar kozott, de ez
nem érinti életiinlc ritmusânak azonossâgât és problémâink oszt-
hatatlansâgât.

De, vajjon elképzelhetô-e ez az egyetemes magyar sors az egész
vilâgtârsadalomba valô aktiv beletartozâsunk nélkiil? Lehe-
tùnk-e konok siindisznô-âllâs az iitkôzô ideâk végtelen harcterén,
ahol a korfordulo forradalmi âtalakulâsa minden idôk legfélel-
metesebb és legsorsdontôbb csatâjât késziti elô?

Meg kell végre értenùnk, hogy nem vagyunk egyediil, mert —
nem lehetûnk egyediil. A vilâgforradalom sodrâban egyiitt ver-
gôdûnk minden néppel, naggyal és kicsinnyel, gazdaggal és sze-
génnyel, régivel és ûjjal egyarânt.

C- • •végelâthatatlan mentôlânc a magyar Tegnap és magyar Hoinap ko-
zikt.. . )

Ha ezt meg tudnânk érteni, akkor meg is tudnânk fogni egy-
mâs kezét, hogy egy végelâthatatlan mentôlâncot formâljunk a
magyar Tegnap és a magyar Hoinap kozott.

Ha ezt meg tudnânk érteni : nem volna kozottiink kûlônbség,
esak kiilônbôzôség ; nem âllna kôztùnk a brutâlis kâini pszichô-
zisbôl emelt berlini fal, amely az ilyen pârti magyart azf olyan
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pârtitol, az egjâk egyesûlet tagjât a mâsik egyesûlet tagjâtôl
stigmatizâltau elvâlasztja.

Ha ezt meg tudnânk érteni, sot, ha hinni és prédikâlni is tud-
nânk ezt : mi lehetnénk az ôsei annak a jôvendônek, ami Kôzép-
Kelet-Eurôpa tragikusan szétugratott és einikusan egymâsnak
ugrasztott kiesiny liangya-népeit valamikor és kikerûlhetetlenul
egyetlen bolyba fogja osszegyiijteni.

Az egyetlen engedmény, amit a mi 101 %-os magyarsâgunkbôl
le kellene adnunk: az egyetemes emheri kôzôsség vMlalâsa lenne.
Hz mâsszôval annyit jelent, hogy meg kellene szabadulnnnlc a
tôrténelmi keseruségûnkbôl és duua-tâji meg nem érettségiink-
bôl eredô egyetlen alapvetô hibânktôl: a sûndisznô-âllâs szellemi-
ségétôl, hogy megértsiik végre, hogy lehetiink egyszerre, egyidô-
hen egészen magyarok és egyetemesm embenek is.

Hel kellene végre adnunk azt a dacos esakazértissel telitett ma-
gatartâsunkat, hogy kizârôlag megfellebbezhetetlen, végleges ka-
tegôriâkban vagyunk hajlandôk gondolkodni, hogy csakis 'fel-
kiâltôjeles, âllito mondatokban vagyunk hajlandok beszélni, vagy
irni, aminek kdvetkeztében sohasem a kôzbs problémâink hanem
mindig egymas ellen harcolunk.

Meg kellene érteniink, hogy a korfordulo, amibe szerencsétlen-
ségiinkre beleszùlettûnk, nem esak nekûnk, hanem minden mâs
népnek, az egész vilâgnak is felboritotta az életét. Nemcsakmi
éliink ideiglenes életet, nemcsak mi vagyunk kiâsott fâk, ame-
lyek esupân a bennûk târolôdott ezredéves lét nedveibôl tâplâl-
koznak, nemcsak mi estûnk szét foghijjas, Jikvid emberi arcvo-
nalakra, hanem az egész vilâg egész emberi dârsadalma.

Aki a Holnap problémâit a Tegnap szellemiségével akarja meg-
kôzeliteni, az kiviïl âll a toHéno valâsâgon! A^ elefântcsont-
toronyban tronol és a sajât kiesiny életét ôsszetéveszti a magyar-
s.âg és az emberi târsadalom egyetemes életével.

Hadd idézzem most Ady Endrének csodâlatosan idevâ^o sorait;
„Minden egész eltorôtt,
Minden lâng esak részekben lobhan,
Minden szerelem darabokban,
Minden egész eltorott."

rigen, kedves rhallgatôim, minden egész eltorôtt a korfordulo
pôrôlyesapâsai alatt. Minden abszolût kategôria, amin eddigi



életformânk nyngodott, visszonylagossa mâllott szet. Minden
tan, elv, vilâgnézet, vagy filozofia csak részoibon lobban, mert
az ûj fârosz fénye mâr ott lângol az emberi lâtôhatâr szélén.

Lehet, hogy még nem balljuk tisztân emiek a vilâgforradalom-
uak az ûzenetét, lehet, hogy még csak irtozatos légnyomâsânak
elsô, suketitô hatâsait érezzûk, de tagadhatjuk-e, hogy mindany-
nyiunkban sûrûsodik mâr a vihar elôtti aggodâs és szorongâs és
hogy hiâba probâljuk befedni a szemùnket, a vilâgforradalom
hasito fényét nem lehet meg-nem-lâtni, hiâba akarjuk betapasz-
tani a fiilunket, a vilâgforradalom harsogo dùbôrgését nem lehet
meg-nem-hallani. A nagy vâltozâs mâr itt van, itt tombol, itt
ârad, itt tajtékzik kbriilôttûnk és mutatja mâr a Holnap arcât,
akâr észrevesszûk azt, akâr nem.

A mi erônk, természetesen, tulsâgosan kevés ahhoz, hogy îgy
vagy ûgy befolyâsolhassuk ezt a vâltozâst, mert hiszen ez a târ-
sadalom biolôgiai életének egy ûjabb fejlôdési szakasza lesz az
ôrôk tôkéletesedés utjân. De az intellektusunk elég eros ahhoz,
hogy ezt a vâltozâst mâr most felismerjûk, hogy jelentkezô jeleit
mâr most analizâljuk és ezâltal ezt a vâltozâst sajât nemzeti-faji
élményiinkké tegyiik és hogy tûlélési osztoniinket ahhoz adjusz-
tâljuk.

(.. .halalos tévedés lenne az ûj forradalmat az elsô tovâbbfejlôdésének
tartan!. .. )

De ha nem ismerjûk fel és fôleg, ha nem ismerjiik el, hogy
ilyen vâltozâs valôban szûletôben van és a végzet kikerûlhetetlen
erejénél fogva minket is magâba fog abszorbeâlni ; ha azt hissziik,
hogy Cyrano hetyke pôzâban ellentâllhatunk ennek a vâltozâs-
nak, akkor ebbe egyszerûen belepnsztulunk és — befejezzûk a
magyarsâg életét.

Ne kôvessûk el azt a halâlos tévedést, amit az amerikai kortârs
kôvet el most mindennap, minden orâban, egyre jôvâtehetet-
lenebhiil, egyre sebesebben hnllva sajât sirja felé, hogy tudniillik
a mâsodik modem technikai forradalmat az elsô techni-
kai forradalom tovâbbfejlôdésének tartja és igy ezt is a régi —
kiilônben sem megfelelô, kûlônben is régen kinôtt — kôzgazda-
sâgi és szociâlis szerkezetbe igyekszik belegyômoszôlni.



Pedig a mâsocUk ipari forradalom egy teljesen eliitô héplete
^9y ûj, totâlis vâltozâsnak. Természetesen, esupân egy elôre
kùldôtt szektora eiinek az egyetemes vâltozâsnak és nem maga
dz egész vâltozâs. Mivel az emberi târsadalom egy biolôgiai egész,
csakis a maga egészében tud nôni, fejlôdni, tôkéletesedni. Ezért
a vâltozâsnak miudig szervesnek és kiegészitônek kell lennie,
mâsszôval minden életszerviinkre és életfunkciônkra ki kell ter-
jednie. Igaz, hogy a technikai forradalom az elsô jelentkezése
ennek a totâlis vâltozâsnak, de ezt kôvetnie kell a technolôgiai,
kozgazdasâgi, târsadalmi és intellektuâlis forradalomnak is.

Az, hogy ezek a forradalmiszektorok sem idôben, sem térben
nem egyszerre, nem egy idôben jelentkeznek, az nem az elkùlo-
nithetôségûkre utal. Valamennyi szektor egyszerre fogant a
târsadalom méhében, csak, mint az egy ovumbol szârmazo ikrek
megszûletése : idôsorrendben kôvetik egymâst.

A kortârs végzetes tévedése volna tehât, ha az egyiitt-ôregedés
megtévesztô perspektivâjâban nem venné észre a mâsodik modem
technikai forradalomnak minden eddigitôl eltérô, valôban forra-
dalmi jellegét.

Mi éz a dôntô, élesen elvdlasztô kïdonbség, ami ezt a mâsodik
technikai forradalmat az elsôtôl elvâlasztja?

Hogy ezt megvilâgithassam, elôszor az elsô technikai forrada
lom lényeges kozgazdasâgi és târsadalmi hatâsait kell ismertet-
nem.

Az elsô modem technikai forradalom az erSgéppel ajândékozta
meg az embert : James Watt iigyetlen gôzgépével, majd a rob-
bano és elektromos motorral, amelyek kôré, sziikségképpen, a
munka-gépek egész nyâja sereglett. Ezek a gépek az emben
erônek lôerôkben kifejezhetô, hatalmas meghosszabiitâsât hoztâk.

Ezt megelôzôen az ember sajât fizikai elégtelenségének és iigyet-
lenségének rabszolgâja volt és alig kiilônbôzôtt attôl az igavono
âllattôl, amelyet munkâjânak megkônnyitésére, majdnem azonos
sorstârsként, alkalmazott. A tômeg-ember tehât nem szâmitott
tôbbet egy fizikai mtmkaerô egységnél és mert mint ilyen még
az âllatnâl is gyengébb volt, — rabszolga, vagy jobbâgj' sorsba
szorult vissza.

Ez a fizikailag gyenge tômeg-ember azonban nemcsak a tény-
leges kôzjogi szabadsâgtol volt megfosztva, hanem munkâjânak



.majdnem.âllati jellegénél fogva, bensôleg, lélekben sera érez-
hette szabadnak magât.

A reformâciô teremtette meg a bensô, lelki, gondolati szabad-
sâgot. Ez azonban még esak egy szubjektiv érzés volt, nem
annyira a szabadsâgnak, tehât a valosâgnak, hanem a felsza-
badulâs reményének, tehât az igéretnek az érzése. A francia
forradalom ezt a belsô diszpoziciot deklarâlt joggâ tette azâltal,
hogy rânyomta arra a kôzjogi pecsétet. Am ez a kbzjogi szabad-
sâg még mindig csak kerete volt és nem igazi tartalma a valôsâ-
gos emberi szabadsâgnak.

( . . .az eIsS ipari forradalom târgyi élménnyé tette a szabadsâgot. .)

Végûl is, az egyre nagyobb erôvel kibontakozo elsô modern ipari
forradalom vâltotta ât a szubjektiv érzésnek és a deklarâlt jog-
nak ezt a fôként elméleti képletét târgyi élménnyé, vagyis habâr
még mindig korlâtozott, de mégis valosâgos, élheto, szahad élet-
formâvâ.

A gépek âltal megsokszorozott fizikai izmok és teebnikai
ugyesség ugyanis bizonyos erôtudatot adott a régebben félig-
âllati munkâra korlâtozott munkâsnak, ami mâr kôzel jârt a târ-
sadalmi fontossâg ôntudatâhoz. Mihelyt a munkâssâg tômegé-
ben is megnôvekedett és szervezkedni kezdett, ugyszôlvân mârôl-
holnapra ôntudatos osztâllyâ vâlt.

Eoppant fontos felismerni, hogy az elsô ipari forradalom
alapvetôen megvâltoztatta az ember fizikai korlâtozottsâgât, ami
târsadalmi kiszolgâltatottsâgânak legfôbb oka volt; és hogy ezt
az câllati energiâval mért fizikai korlâtozottsâgot az erô- és mun-
kagépek korlâtlan teljesitményével annyira megtâgitotta, hogy az
mâr a târsadalmi és tôke-privilégiumok haszonélvezôivel egyen-
rangu iârsaddlom-rendezô erôvé lett.

Vigyâzziink, kedves hallgatôim, ez a szabadsâg egyelôre még
csak lOse.iâlyszabadsâg volt és sajnos az is maradt mindmâig.
Mâsszôval ezz.el a târsadalom korântsem vâlt organikus egésszé.
Az .osztâly-târsadalom a priori kizârja az organikus szerkezetet.
Az egyén, a maga osztâlyân keresztiil, felszabadult ugyan, de
ezâltal .azonnal is automatikusan szembekeriilt a tbbbi osztâlyok-
kal. Mint egyén pedig, a mi kapitalista târsadalmunkban ugy
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kell kiverekednie a boldogulâsât ; vagyis dz egész iârsadalommal
szemben ullva kell, lia tudja egyàltalâu, a jogait érvéuyesitenie.
Ezt mi ebbeii a kapitalista târsadalomban a szabadverseny el-
vének hivjuk, de gyakorlatilag nem mas ez, mint az egyéni sza-
badsâguak osztâly-gettoba valô szâmùzetése.

A marxista osztâly-târsadalomban az egyéii szubjektiv korlâto-
zâsa még nagyobb, s a kaszt-târsadalom lépesoi éppen olyan me-
redekek, mint a legtiirelmetlenebb viktoriânus korban voltak.
Csak az a kiilôubség, bogy neki nem a business-vonalon, hanem
a pârt-vonalon kell ,,bevâg6dnia", bogy érvényesulhessen.

De milyen szabadsag az, aminek kapitalista, vagy marxista jô-
vâhagyâson kell elôbb keresztiilmennie és amit csak valamiféle
kényszer-esatlakozâssal lehet megszerezni? Mégis, az elsô ipari
forradalom munkâsânak mai utôdja mâr majdnem szabad ember,
ba csak osztâlyân keresztùl is integrâlôdik a târsadalomba. Nem
vitâs, bogy ezt a szabadsâgot az elsb tecbnikai forradalom gépei
teremtették meg szâmâra.

C• • •az ûj forradalom anti-szociâlis hatâsll igêr. . . )

A most kibontakozoban lévô mâsodik tecbnikai forradalom
azonban âtlosan ellentétes, anti-szociâlis batâst igér.

Ez a mâsodik tecbnikai forradalom ugyszôlvân még csak a tu-
domânyos „âttôrés"-ek csecsemô korât éli, tecbnolôgiai sikon pe-
dig nem sokkal tôbb egy bizonyosra vebetô igéretnél. Mindazonâl-
tal: egyes prototipusaiban maris ûzemi alkalmazâst nyert. Vagyis,
mielôtt ez a mâsodik gépi generâciô kompletté vâlbatott volna és
igy en bloc belyettesitbetné az elsô gépi generâciôt, egyes ko-
raszûlôtt gyermekei maris osszekeveredtek az elsô gépi generâciô
utolsô, kitenyésztett gépeivel. Igy azutân âltalânos az a veszély,
bogy a kétféle generâciô gépeit azonositjuk egymâssal. Ez
lenne az a tragikns tévedés, amit mâr emlitettem, bogy tudniillik
az egyûtt-oregedô kortârs képtelen arra, bogy a yâltozâsnak ezt
az egészen mâsfajta dimemiôjât felismerje és ennek megfelelôen
alakitsa ât kôzgazdasâgi és târsadalmi szerkezetét.

Ennek a veszélynek potenciâlis rombolâsait nem lebet eléggé
tulozni. Kiilônôsen nem itt, Amerikâban, mert ez a tântorgô
ôriâs az egész vilâg életére dôntô batâst gyakorol. Mi, ameri-
kaiak, akik a szociâlis kategôriâban valô gondolkodâst valami
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sôtét merényletnek tekintjiik az „Americau Way of Life" ellen,
egyâltalan nem ismerjùk fel a mâsodik teclinikai J'orradaloin
teljesen kuldnbôzô szociâlis igényeit és azt i.s az elso forradalom
hiânyos kôzgazdasâgi-târsadalmi rendjébe akai-juk beleszoritani.
A mi profit-kapitalizmusiink nem hajlandô észrevenni, liogy a
mâsodik gépi generâciô mâr most, a kezdet legkezdetén is tûl-
nôtt azokon a szûk kereteken, ameddig a mi kbzgazdasâgi-tâi'sa-
dalmi rendszeriink rugalmassâga tart. Nem veszik észre, de lega-
lâbbis nem veszik tudomâsul, .liogy a mâsodik teclinikai forra-
dalomban nem esak ûjabb, modernebb, termelékenyebb géiiekrôl
van szô, hanem egcszen mds gépekrôl. Maga a gép is és annak
kôzgazdasâgi-târsadalmi asszoeiâeiôja is merôben mâs, mint az
elsô generâciô gépeié voit. Nem lâtjâk, hogy nem csak a teg-
napi ember, hanem a tegnapi gép is a kihalô bôlények tragikus
csordâjâhoz csatlakozott.

Most joggal kérdezhetik kedves hallgatôim, liogy mihen âll hât
ez az élesen elvâlasztô kiilonhség a két gépi generâciô kozôtt?

Az elsô generâciô gépe csak kiegészitô gép volt, vagyis târsa-
dalmi jelentôsége abban âllott, hogy messze kiterjesztette a ke-
zelô mimltâs fizikai és iigyességi limitjeit, de annak kôzremù-
kôdése, sot âltalâban : âllandô jelenléte nélkûl nem tudott dol-
gozni. Ezért: minél tôbb gépet âllitottak be a termelésbe, annâl
tôbb munkâsra volt sziikség. Ez az alaiovetô elv lazult iigyan
valamit gyakorlati vetûletében a még elsô generâciôhoz tartozô
automata-gépek egyre bôvûlô alkalmazâsâval, de lényegileg vâl-
tozatlan maradt.

A mâsodik generâciô gépe azonban nem kiegészitô, hanem
helyettesitô gép. Nem csupân fizikai megsokszorozâsa a kezelô
munkâs izomerejének és ûgyességének, hanem annak intellek-
tuâlis hiânyait is kitôltô, esetleg teljesen helyettesitô, ônâllô,
gondolkodô, sajât dôntéseit végrehajtô, quasi-emheri lény.

(. . .az ûj gépek kisajâtîtjik az ember intellektuâlis monopôliumât is. . . )

Ez a mâsodik gépi generâciô mâr az ember intellektuâlis egyé-
niségére is igényt tart és ezzel ezt az eddig kizârôlagosan emberi
monopôliumot részben, késôbb valôszinûleg egészben is kisajâ-
titja, s ezzel az embert nem csak fizikai, hanem intellektuâlis
selejtté is teszi. A mâsodik generâciôs gép intelligensebb és té-
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vëdhetetleiiebb, inint az âtlagképzettségû, vagy plâne âz azoH
aluli munkâs. A mâsodik gépi geuerâcioval tehât az elsô gépi
generâcio szubordintilt viszonya az emberhez legalâbbi koordi-
nâlt, de a fantasztikusau gyors fejlôdés figyelembevételével, ha-
marosan szuper-ordiiiâlt viszounyâ vâlik. Ez az uj gép mâr nem
az izomerejét kôlcsouado szolgâja az embernek, hanem legalâb-
bis egyenrangu munkàtstârsa, s egyx'e inkâbb : folottese. Nem
dolgozik mai- fizikai legi'eljebb ha egy korlâtozott intellektuâ-
lis szimbiôzisbau az emberrel, mert egyszeriien nines râ tobbé
szuksége.

Az, hogy ezeket a gondolkodô gépeket is utasitâsokkal, adatok-
kal kell etetui, hogy goudolkodhassanak és dolgozhassanak, sem-
mit sem vâltoztat a fenti megâllapitâsokon. Nem kellett-e isko-
lâkban uevelui, majd a gépére betauitani és azutâu is âllandô
instrukeiôkkal eliâtiii az elsô gépi generâcio munkâsât?

Biztosan. hallottak kedves hallgatoim a mi hires Univac-ûnkrôl.
Olyan valôszinûség-szâmitâsokat, amiken a legldvâlôbb matema-
tikusok egész hadserege éveken ât dolgoznék, a Univac par pere
alatt elvégez. Persze, ez egy kivételes, extra példânak tûnik —
még most. De ha a fantasztikusan komplikâlt iirrakétâk gondol
kodô és dôntô elektrônikus gépi berendezéseire, vagy ha a mù-
helyekben és irodâkban maris mûkôdô agygépek elektrônikus
esodâira gondolunk, akkor a Univac példâja egyszerre tipikussâ
vâlik. És hât sose szabad elfelednùnk, hogy még csak a kezdet
legkezdetén âllunk. Az uj gépi generâcio még csak egy totyo-
gô ôvoda, de jôl észrevehetôen mutatja mâr a leendô csodagyer-
mek minden elképesztô tehetségét.

És, természetesen, amikor gépekrôl beszélûnk, ezt csupân az
egyszeriiség kedvéért tessziik, de nem csak magukra a gépekre,
hanem annak az egész, merôben ûj vilâgnak a benépesitésére is
gondolunk, amit a matematika-fizika-kémia triumvirâtusa nyi-
tott meg elôttiink. Ûj anyagok sziilettek, mint a nylonok, plas-
tic-ok és târsaik, amelyek a tradicionâlis anyagok trônjât kezdik
mâr veszedelmesen rengetni. Ûj energiâk szabadultak ki az
atom-fizika Pandora szelencéjébôl, amelyek a szénre és olajra
épitett energia-dinasztiâkat rôvidesen fôldônfutô kolduskirâ-
lyokkâ tehetik. Az elektrônikus forradalomnak egymagâban is
mesékbe hajlô valôsâgai és még mesének is merész lehetôségei,
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tovâbbâ mindaz, ami még a tudosok kisértetjârta, alkimista labo-
ratoriumaibaii vajudik; egyszoval a masodik teelinikai forrada-
lom egyre szaporodô esalâdja egj'szerùen hihetetlcn perspekti-
vâkat târt fel az emberiség teclinikai-technologiai haladâsaban.

Hogy bova fog ez a mâsodik teehnikai forradalom vezetni és
bol fog végulis megâllni, bogy konszolidâlodjék, bogy kozgazda-
sâgi és szociâlis szerkezetté iutézményesedjék, azt nem tudjuk.
Amit tudunk, az nem tobb, mint ennek a forradalomnak express-
csomagban elôrekûldôtt ajândéka, most még esupân egy esomo
•— valoszinuleg egyetlen karâesonyfa alatt elférô — gyermekjâ-
ték a kôzeli évek és évtizedek esodâiboz képest.

(. . . a mâsodik forradalom osszetori a kapitalizmust és a marxizmust egy-
arânt.. . )

Egyet azonban biztosra vebetiink. Ez a mâsodik modem tecb-
nikai forradalom teljesen ossze fogja tdrni az individuâl-liberâ-
lis kapitalizmust és a koUektiv marxista kapitalizmust egyarânt.

Tôlûnk fùgg, bogy elôre megteremtjiik-e azt a kôzgazdasâgi-
târsadalmi rendet, amibe ez a teebnikai forradalom simân be-
leilleszkedbetik, vagy megvârjuk, bogy osszezuzza a régit és an-
nak a romjai alâ temesse egész civilizâciôiikat.

Kedves ballgatôim! A megelôzokben kûlônôsen hârom tételt
igyekeztem kihangstUyozni. Az egyik: bogy minden emberi
probléma és igy a magyarsâg kôzgazdasâgi és szociâlis problémâi
is egyetemesek, tebât a târsadalom totâlis életétôl el nem
vâlasztbatôk. A mâsik: bogy ez az emberi târsadalom egy 180°-
os âtalakulâsnak: a mâsodik modem teebnikai for
radalomnak és az azt rendszerbe foglalo kôzgazdasâgi és târsa-
dalmi forradalomnak a sodrâba kerult. A harmadik; ez a forra-
dalmi âtalakulâs az ember szerepét a termelésben és
ezâltal: viszonyât a târsadalomboz — kegyetlen bmtalitâssal,
alapvetôen meg fogja vâltoztatni.

Kûlônôsen igyekeztem kibangsûlyozni azt a kulcs-fontossâgu
tényezôt, bogy a mâsodik teebnikai forradalom gépi generâcioja
egészen mâs, mint az elsô gépi generâeio volt. Az elsô generâeiô
gépei kiegészitô târsai voltak az embernek, az uj gépek azonban
belyettesiteni fogjâk az embert, mert kisajâtitjâk annak eddig



kizârôlagos intellektuâlis monopoliumât és igy kérlelhetetlenûl
kiiizik az irodâbôl, mûkelybôl és minden gépesithetô foglalkozâs-
bol, amelyek kbre, mint tudjuk, egjnre bôvûl.

Ennek a kataklizmatikus vâltozâsnak olyan kôvetkezményei
lesznek mind az ember egyéni életére, mind târsadalmi stâUisâra
és ezâltal magâra a târsadalmi szerkezetre is, aminek a viziôjât
csak Jules Verne fantâziâjâval lebetne megkôzeliteni.

Az egyéni emberi tragédia az ember személyiségének fokoza-
tos, végiilis teljes beolvadâsa lesz egy uniformizâlt bastard-ba,
amelynek két sziiloje kozùl csak egyik lesz ember, a mâsik gép,
Az emberi személyiségnek ez a drâmai beleolvadâsa az egyre szûr-
kûlô tômegbe el fogja nyelni az ember egyéni és osztâly megha-
târozottsâgait, hogy végiilis egy szabvânyos sroffâ tegye azt a
nagy mechanizmusban.

( . . . homo automatikus-szâ fokozzuk le ônmagunkat. . . )

A renaissance ember tobzôdô szinei elfakulnak, s helyûlîbe egy
ûj szîn : a gépek acél-szine kerûk. A sofôr-tipus, vagy akâr az
agyonszabâlyozott szovjetember is tarka egyéniségnek fog szâmî-
tani ehhez a standardizâlt acélszûrkéhez képest. Ebben az ûj, gé-
pesîtett târsadalomban az ember le fog mondani arrol, hogy homo-
sapiens-nek tekintsék és homo automaticns-szâ fokozza le ônma-
gât. A gépek viszont elvesztik tisztân dologi jellegiiket és quasi-
emberi lénnyé lépnek elô.

Kedves hallgatôim, nem jâték ez a szavakkal, még csak nem is
tûl gyorsan repùlô fantâzia lUjbol hangsûlyozom, hogy a mâso-
dik technikai forradalomnak még csak a legkezdeti technologiai
szakaszânâl tartunk. Minden évben és évtizedben ûjabb és ûjabb
tudomânyos âttorések kôvetkezhetnek és fognak is kôvetkezni,
amik esetleg a jôvô gépeit mâr a szerves emberi élet chromosomâ-
ival is ki fogjâk egészîteni.

Most vizsgâljuk meg azt a Jiatâst, amit az ûj gépi generâcio a
a kôzgazdasâgi szerkezetre fog gyakorolni.

Amikor arrol a szôrnyû vâltozâsrôl beszélek, amit a mâsodik gé
pi generâcio a vilâg életében hozni fog, elsôsorban Amerikâra
gondolok, mert ez az orszâg nemcsak a leggépesîtettebb emberi
kôzôsség ezen a fôldôn, hanem mert a szabad vilâg gazdasâgi
koncertjének karmestere is.



Az Egyesiilt Allamokban mâr az elsô gépi generî'icio szelîd aiito-
matâi is egyre nôvekvô és egyre krônikusabbâ vdlô munkanél-
kûliséghez vezettek.

Az 1948/49-es amerikai gazdasâgi pangâs — récession — utân,
teliât az azt kovetô fellendùlés éveiben, a munkanélkùliség
ment vissza. Az 1953/54-es utân mâr csak 4%-ra. Az 1957/58-as
utân plâne mâr csak 5'^^-ra. Az 1960/61-es pangâs 7%-os maxi-
mâlis munkanélkûlisége pedig ezideig 6.7%-ra ment vissza esupân,
annak ellenére, Iiogy a kozgazdasâgi élet minden âga csûcsteljesit-
mények felé kôzeledik.

Nam a legvilâgitobb vészjelek-e ezek az adatok? Az elmûlt rôvid
tiz év alatt az automatizâcio, ami pedig legalâbb 95%-ban még az
elsô gépi generâcio automatâit jelenti, az amerikai munkanélkii-
liséget 3%-vôl 6% fôlé tornâszta fel. Mi lesz, ha a mâsodik gépi
generâcio a maga teljes arcvonalâval benyomul a mûhelj'ekbe és
az irodâkba? Csak a vak, vagy a nagyon clfogult kapitalista
nem tudja észrevenni, liogy ez az ûj gépi generâcio kdnyôrtele-
niil ki fogja szorîtani munkahelyérôl a dolgozô embert.

A legmegdôbbentôbb azonban az, hogy ennak a problémâyiak a
megoldésa a kapitalista és a szocialista rendben egyarânt #eZje-
sen lehetetlen.

A munkanélkiili segélyezés, az âtképzés, a szociâlis biztonsâgnak
akâr teljes kiépîtése is — bâr âtmenetileg nagyon sziikségesek
és hasznosak — esupân szimptomatikus kezelést jelentenek. A be-
tegség gyôkerei az elaggott kozgazdasâgi rendszer mély-talajâig
nyûlnak le.

Kedves hallgatôim, mérlegeljék csak ezt az amerikai dilemmât,
ami végsô fokon nem is kizârôlag amerikai dilemma.

. .az amerikai dilemma, amibol nincs menekvés. . .)

Az amerikai kôzgazdasâg egy majdnem zârt, ônfogyaszto piac,
mert hiszen a nemzeti termelés bruttoôsszegének mindossze egy
gyenge 4^°-ât exportâljuk. A termelés 96 %-ât tehât amerikai cé-
geknek és fogyasztoknak kell felvâsârolniuk. Ennek a kôzgazda-
sâgnak a sorsa tehât logikusan attol fiigg, hogy van-e elég Jiazai
fogyasztoja. Mârmost, amint lâtjuk, a gépesités munkanélkiilisé-
ge egyre nô, amivel szemben az âruk egyre szaporodnak. Mâs-
szoval : mikôzben az ârubôség nôvekszik, a fogyasztôk szâma .
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csokken. Ki fogja teliât az amerikai kôzgazdasâgot egyensûlyban
tartani? Ki fogja a teljes automatizâciô hatalmas ârûôzônét fel-
vâsârolni? A munkanélkùliek? Ezeknek szâma, teljes^ gépesîtést
szâmîtva és a jelenlegi kôzgazdasâgi rendszer fenntartâsa mellett,
meghaladhat.ia az egész munkakadsereg felét is.

Ennek a dilemmânak lialâlos csapdâjâbôl — a jelenlegi kôzgaz
dasâgi rendszer fenntartâsa mellett — egyszerûen nem lebet ki-
szabadulni.

Mârniost, mi a helyzet a csodâlatosan prosperâlo nyugat-eicrôpai
kapitali.sta orszâgokban, aboi a munkanélkûliség gyakcrlatilag
megszûnt probléma lenni?

Ugjmnez, csak azzal a kûlônbséggel, bogy^ ôk, mondjuk egy
évtizeddel késôbb fognak ebbez a problémâhoz elérkezni. Ma
még alacsonyabbak a munkabéreik, de tiz év ala,tt beboznak
majd benniinket. Ma még tudnak exportâlni, de tiz ev mulva
mâr ôk is egy még olcsôbban dolgoztatô ûj, batalmas konknr-
renssel fognak szembeâllni, mint mi most "veliik — a szovjet
blokk âllamaival. Ok még a bâborûs és a bâborû utâni évek nagy
ârûbiânyânak feltôltését végzik, s a nagy éhség a nagyobb jôlét,
a tôbb kényelem megvâsârlâsa irânt batalmas és biztosîtott belsô
fogyasztâst eredményez. De mibelyt ôk is elérik a mi telîtettsé-
giinket, arni most mâr rôvid idô kérdése, pontosan ngy kezdik
majd érezni a sajât zsirjuk fullasztô batâsât. mint mi.

De ez a végzet nem csak a privât kapitalizmnst, banem a Jcom-
munista orhit âllamkapitalizmusât is kikeriilbetetleniil utol fogja
érni. Nekik azonban Nyngat-Eiirôpânâl is tôbb lelelczetiik van
még, mielôtt megfulladnânak. Az ô kôzgazdasâguk a legprimiti-
vebb a bârom nagy termelô blokk kôzôtt, igy _™.eg bosszabb ideig
tart a teljes kifejlôdése és emellett fogyasztâsi javakkal valo sza-
turâltsâguk még csak a tâvoli jôvô igérete.

De az idô-elemet leszâmltva nem vitâs, bogy a mâsodik tecb-
nikai forradalom eWôpri mind a két rendszert^ bolott azok âtlo-
san ellentétesnek lâtszanak. A valosâgban azonban nem azok. Bi-
zonyâra ellentmondônak fog tîinni, amit most mondani késziilôk,
de ez a tény, ez a kiâltô valosâg. Hatalmi-politikai és târsadal-
mi-szerkezeti tekintetben egy egész vilâg vâlasztja el egymâstol
a két rendszert, de alapvetô filozofiai tekintefben iôbi kdztWk az
azonossâg, mint a kuWnbség. Lâssuk csak:
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— Mindkettô tisztân materiâlista.
— Mindkettô tisztân kapitalista, csak az egyik a magân pro

fit, a mâsik pedig az âllami profit alapjân âll. Ez azonban a ka
pitalista termelés môdszereinek és szervezetének azonossâgât nem
érinti és az itt is, ott is bérért dolgozô niunkâs szempontjâbôl
tôkéletesen mindegy.

— Mindegyik elveszitette a keresztény eivilizâciôval valo szer-
ves kapcsolatât. Ok deklarâltan ateistâk, de egy hitvalloan és ôn-
felâldozôan keresztény kisebbséggel, aniely egjn-e nô és Nero és
Caligula korânak keresztény heroizmnsâra emiékeztet. Mi âlta-
lâban istenhivôknek tartjuk magunkat, cle a mintegy 115 millio-
nyi amerikai kereszténynek, akik egyâltalân valameîy egyliâzboz
tartoznak, csak egy kis vékony rétegében él valosâgos, személyi
élményként a Krisztussal valô talâlkozâs csodâja. A tôbbi csu-
pân demonstrativ kereszténységben él. A Szentirâs nem csak a
Szovjetben, hanem Amerikâban is szâmûzve van az iskolâkbôl.

— Mind a kettô teljesen meebanikus gondolkodâsû. Ok a tôrté-
nelmi materiâlizmus és a dialektika bine print-jéhez mérnek
mindent, ami pedig az ûgynevezett szabadverseny lemezét for-
gatjuk, de mind a ketten mâr rég messzeszakadtunk ezektôl a
kôldôkzsinoroktol.

— Ok az egypârtra alapozott népi demokrâeia nonszenszét
propagâljâk, mi pedig a mi kétpârt rendszeriinket, amelyben
mindkét part tôkéletesen azonos ideologiai alapot vall. Ott sincs
és itt sincs ideologiai ellenzék, ideologiai kihivâs. Az ô egylistâs
vâlasztâsuk csak annyiban antidemokratikusabb a mi kétlistâs
vâlasztâsunknâl, hogy ott csupân egy emberre leliet szavazni, itt
pedig két azonos carbon copy-ra. Sem ideologiâban, sem személy-
ben nincs vâlaéztâs, csak szavazâs van mindkét rendszerben.

— De legfôképpen: ôk is a gépeTtben tisztelik az ûj târsada-
lom kivâlasztott lényeit és mi is. Ami az anyagon tùli, metafizi-
kai élet vilâgâba tartozik, azt mind a ketten nevetséges babonâ-
nak tartjuk.

. .a srôf-embert egyre tâgabb egységekbe terellfc az ûj gépek. . .1

Mindezek nem elvâlasztô, hanem kiegészitô tulajdonsâgok a
két rendszerben.
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Igy az emberiség legkozelebbi stâciojât az ôrôk fejlôdés kâl-
vâriâjâu kétségteleniil a gépeh târsadalom-rendezô hatâsa fogja
Tuegszahni.

A srôf-embert az egj^re tômegesebbeii termelô gépek egyre ta-
gabb kôzgazdasâgi és szociâlis egy^égehbe fogjâk terelni, hogy
az ily modon megnôvelt fogyaszto piac tovâbb konzervâlhassa
a râépîtett kapitalista rendet.

Ezek a szélesebb tômbôk uem csak az erôszakkal ôsszeabroncsolt
marxista orszâgokbôl alakulnak ki. A szabad gazdâlkodâsu or-
szâgok széttbredezett jégzajlâsa is kezd mâr egyre nagyobb tâb-
lâkba ôsszeâllni. Az eurôpai Belsô 6 és Kùlsô 7 ônmagâban is
erre mutât, de eiinek a két tômbnek az egyesûlése is esupân rôvid
idd kérdése. Sot, én elkerùlhetetlennek tartom Amerika és Ca
nada csatlakozâsât is ehhez a gigantikus Atlantic Community-
hoz. Mindez azonbaii esupân életmeghosszabbitô injekciôk soro-
zata, mert a magân kapitalizmus éppen anuyira halâlosan beteg,
mint a sajât testébôl kifejlesztett râkos daganata: a marxista
âllamkapitalizmus.

Ezért a mâsodik tecbuikai forradalom âltal bevezetett âltalânos
Eorradalmi âtalakulâs egy ujabb, hurmadik rendet fog hozni,
hogy az ûj gépi generâciôt szociâlis egyenletbe kényszerithesse.

Ha tehât végtelenûl elcsiiggesztô is, amit a korfordulo embere
maga elott lât, a târsadalom ôrôk életének tâvlatâban ez
mindôssze a gépek Spartacus-lâzadâsânak rôvid fellâugolâsât je-
lenti. A târsadalom nem csak gépi-technikai vonalon tokélete-
sedik, hanem kôzgazdasâgi és târsadalmi szerkezetének fejlôdé-
sével is. Az Istentôl ôrôkôlt lélek nem gépesitôdik soha. Lehet-
nek rôvid korok, amikor csak mécsesként pislâkol, de még ilyen-
kor is beragyogja a materiâlista vilâgot.

A gépek fellâzadhatnak a gondolkodô ember ellen és âtmene-
tileg gj^ôzhetnek is elleiie. De a lélek ellen nem gyôzhetnek soha.
A homo sapiens-bôl lehet egy rôvid tôrténelmi pillanatra homo
automatieus, de sohasem lehet mâr tôbbé homo animalis.

Amiôta — vagy mâsfél milliô éwel ezelôtt — az ember lemâ-
szott a fârol, ahol addig élt és két lâbâra âllt, gerincét kiegye-
nesitette és arcât az ég felé emelte, azôta a lélek él. Ez a lélek
él és virraszt a gépesitett târsadalom nyomaszto éjszakâjâban is.
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(. . .az „âtmeneti veszély" mir most koveteli az lij rend kicpîtcsét. . . )

Kedves hallgatôim ! Ez csak rôvicl és hézagos vazlat volt arrôl,
hogy mi tôrténhetik a vilâggal, ha egyszer a masodik gépi gene-
râcio a maga massziv tômegeivel elfoglalja életiink emberi tér-
ségeit. Mint mâr mondtam, ezt a kérdést sem a magan kapita-
lizmus, sem a marxista âllamkapitalizmus nem tndja megoldani,
hanem csakis az ûj, harmadik rend. Van azonban egy âtmeneti
veszély, amire a kommunistâk nagyon mohôn és sok joggal sza-
mitanak. Amikor a ml kapitalizmusunk a tômogmiinkanélkuli-
ség katasztrôfâjâval fog birkôzni, a marxista kozgazdasâgok ép-
pen teljes virâgzâsban lesznek, mert az évtizedok elmaradottsâgât
erre az idôre fogjâk behozni. Ez az idô kônnyen hozhat egy ha-
boru nélkùli teljes marxista vilâguralmat, természetesen csak
egy rôvid tôrténelmi idôre Hogy ezt clkeriilhessûk, egyetlen
megoldâs kinâlkozik: hamaraM megvalôsitani ezt az ttj rendet,
ami késôbb magâba szîvliatja a felbomlo marxista kozgazdasâgok
romjait is.

Ennek az uj kozgazdasâgi-szociâlis rendnek pont olyan abszolût
kôvetkezetességgel le kell kovetkeznie, mint ahogy az elsô ipari
forradalmat a kapitalizmus kôzgazdasâgi rendjének kellett kôvet-
nie. Mert a merkantilizmusba âthajlo feudâlis, hiibéri rend nem
lehetett kerete az elsô technikai forradalom ûj rendjének. Nem
azért mert rossz volt, hanem azért, mert mas volt, mint amire
az elsô technikai forradalom târsadalmi konszolidâlâsa érdekében
szûkség volt.

Ahhoz, hogy az igen nagy befektetést igénylô erô- és munka-
gépeket megszerezhessék és azok teehnologiai szervezetét kiépit-
hessék, hatalmas tôkékre volt sziikség, amelyek nem âlltak ren-
delkezésre, mert messze tûlhaladtâk a merkantilista kere.skedô-
hâzak magântôkéit és a fôldbirtokba invesztâlt és kiilônben is
immobil tôkéket. Ezt a nagytôkét tehât elôszôr meg kellett te-
remteni. Igy jôtt létre a személytelen tôkekoneentrâeiô, a rész-
vénytârsasâg, ami lehetôvé tette, hogy azok a kistôkék is bekap-
csolodhassanak a termelés sokat igérô ûj rendjébe, amelyek kii
lônben âlmodni sem merhettek ônâllo iparûzem létesitésérôl. Ez
alapvetôen megvâltoztatta a kereskedelmi jogot is, mert az addigi
teljes vagyoni felelôsséget limitait — a részvényre korlâtozott —
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felelôsségre szukitette. Ûj hiteltipusoknak is kellett kialakulniok.
Megszùletik az ipari kôtvény, a tôkebefektetések hosszulejâratu
finanszirozâsâra és a kereskedelmi hitel a termelés és szétosztâs
rovidlejàratu pénzellâtâsâra. Ennek megfeleloen egészen ûj
banktipusok keletkeztek és ezek koronâjaként: a papirpénzt ki-
bocsâtô jegybankok sora, bogy a nehézkes és kûlônben sem ele-
gendô arany- és ezûst pénz belj'ébe a csak részben fedezett bank-
jegy kerûlbesseii. Megszùletik tovâbbâ a mindennemû pénz-
forgalmat helyettesitô esekk. A konyvelés kettôssé bôviil, bogy
a mérleget és a nyereség-veszteség szâmlât kozzé tehessék a rész-
vénytârsasasâgok. Ôriâsi szâllitâsi vallalatolmak kellett alakul-
niuk a hatalmas ârnforgalomnak kûlônôsen tâvolsâgi mozgatasâ-
ra. A gôzvasut. a gôzhajozâs, a hirszolgâlati eszkôzok mind
hatalmas tôkéket nyeltek el és dôntô fontossâgu kôzgazdasâgi
intézményekké valtak.

Mindent egybevetve tebat: egy egészen ûj, egészen ma s
kôzgazdasâgi szerkezetre volt sziikség, mint a megelôzô kôzgaz
dasâgi rend. De ennek az egészen ûj és egészen mas kapitalista
kôzgazdasâgi rendnek a kialaknlâsâra semmivel sem volt nagyobb
szûkség akkor. mint egy egészen iij és mâs rend kialaknlâsâra
most, a mâsodik ipari forradalom keretbe foglalâsâra.

C• • •milyen lesz ez az ûj rend?. . .)

Milyen lesz ez a^z ûj rend?
Napokon keresztiil lehetne errôl beszélni. de akârmit mondanék

is, az csupân egyéni elJeépzelés lenne, mert hiszen nem lebet fo-
tokopiât késziteni valamirôl, ami még nincs meg.

Le lebet szôgezni azonban az elvi hdzisait.
Miutân a jelenlegi mecbanikus târsadalmak befejeztêk basz-

nossâgnkat, az uj rendnek a szerves és funkcionâlisan egyiitt-
niiikôdo târsadalom elvére kell felépûlnie.

Ennek a szerves târsadalomnak szintétizâlô eleme az embernek
sziiletésénél fogva Istentôl kapott — joga, bogy târsadalmâ-

nak mindenki mâssal egyenjogu és személyiségében teljesen sza-
bad tagja legyen. Mâsszoval, ezt a szerves târsadalmat nem egy-
mâssal szemben âllô egyének, kasztok, érdekesoportok, vagy osz-
tâlyok alkotjâk, mint a mai meebanilms târsadalmakat, hanem
teljesen szuverén emberek. Ezeknek a szabad embereknek nem
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kell a târsadalommal szemben kiesikarniuk érvényésiilésiiket,
életûk kiteljesiilését, hanem éppen a târsadalom adja azt nekik.
Ez az ûj rend teremtené meg' elôszôr az emberi torténelemben
a személyiÉég teljes szabadsâgât, amit sem osztâlyok, sem maga
az âllam nem korlâtoz.

Ennek a szerves târsadalomnak természetesen a kôzgazdasâgi
szerkezete is szerves és funkcionâlisan egyiittmukodô. Ebbôl
ônként kôvetkezik, hogy ennek a kôzgazdasâgi rendnek mâr nem
a profit, illetôleg a Part a kôzponti rendezô eleme, hanem az
Isten âltal kôzôs nevezôre hozott ember. Ez gyakorlatilag
annyit jelent, hogy nem az ôneélu, profitért valo termelés, ha
nem a fogyaszto ember âltalànos jàléte szab.ia meg a kôzgazda
sâgi élet tôrvényeit.

Hosszu volna errôl az osztâly uélkûli târsadalomrol és errôl a
verseny mentes kôzgazdasâgrol beszélni és hât ez is nagyrészt
talâlgatâs lenne, de ez nem is fontos ebben a pillanatban. Amit
elérni szeretnék, az az, hogy kedves hallgatôim meglâssâk ennek
az igazsâgra és szabadsâgra felépitett nj rendnek a viziôjât;
mindegy, hogy gyakorlati részleteiben milyen lesz a formâja és
milyenek lesznek az intézményei. Ez kiilônben is attol fiigg,
hogy az ûj rend egy szôrnyû ôsszeomlâs ârân és utân val6sul-e
meg, vagy pedig hogy ônként megyûnk-e elébe ennek a vâlto-
zâsnak.

A minket leginkâbb érdeklô, lényegi kérdés ez : mit vârhat az
egyetemes magyarsâg ettôl az ûj szerves kôzgazdasâgi-szociâlis
rendtôl ?

Legelsôsorban is: csakis ettôl az ûj rendtôl remélhetjûk a mi
nemzeti aspirâciomJc teljesûlését.

Mâsodsorban: csakis ez az ûj rend tudnâ megoldani azt a vég-
telenùl sûlyos feladatot, hogy Magyarorszâg jelenlegi, egyolda-
lû integrâciojât a szovjet kôzgazdasâgi rendszerbe — minden
emberi nyomorûsâg nélkûl — âltalânos eurôpai integraciovâ bô-
vîthessûk majd.

A legsûlyosabb veszély ugyanis, ami a magyarsâg életét fenye-
geti, nem annyira maga a kommunista ideolôgia, aminek az ott-
honiak sikeresen ellent tudnak âllni, ahogy ezt az 56-os dicsô-
séges forradalom is bizonyitja, hanem teljes beolvasztâsa a szoV'
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jet kôzgazdasâgha. Mivel ez kormânypolitikai intézkedésekkel
tôrténik, a nép aktivan nem tud beleavatkozni abba.

A Kôlcsôuôs Gazdasâgi Segély Terve, a KGST, amit Moszk-
vâbôl dirigâlnak, minden csatlôs orszâgnak mas és mas részfela-
datot osztott ki, hogy ezâltal kozgazdasâgi ônâllôsâgukat meg-
szûutesse és îgy a pân-kommunista kôzgazdasâghoz lâncolja ôket.
Magyarorszâgot elsôsorban az aeéliparra, az aluminium-kohâszat-
ra, a vegyiiparra és gépiparra szorîtottâk. Miiitan Magyarorszâg-
nak sem vasérce, sem megfelelô szene, sem annyi kôolaja nines,
kogy az a forszîrozott petrokémiai ipart tâplâlhassa, mindezt és
az aluminium-gyârtâshoz szùkséges ôriâsi elektromos âram meny-
nyiséget a Szovjetbôl és a tôbbi csatlôs orszâgokbôl kell impor-
talnia. Mârmost, ha ez a nyersanyag- és energia-âramlâs megâll,
megâll az orszâg ipari szîvverése is.

Ebbol a helyzetbôl majdnem lehetetlen a kiszabadulâs amed-
dig a szovjet-rendszer fennâll. Igy a magyarsâg egyetlen reménye
az lehet, hogy a kapitalizmus még idejében âtalakul, kiépîti az
ûj rendet, amibe késôbb a szovjet-szisztéma, a fogoly Magyar-
orszâggal egyiitt, belehullik, mihelyt az ô ôsszeomlâsuk is be-
kôvetkezik.

(-..lehet-e a magyarsâgnak szerepe az ûj rend kialakîtâsâban?. . .)

A kôvetkezô kérdés, hogy lehet-e a magyarsâgnak szerepe ennek
az ûj rendnek kialakîtâsâhan?

Nagyon komoly és nagyon aktiv szerepe lehet!
_Mint nép, természetesen kevesen vagyunk ahhoz, hogy a kor-
fordulô erôit befolyâsolhassuk, kûlônôsen, ha szembe akarnânk
szâllni azokkal. De mert az ûj rend nem materiâlista rend lesz,
hanem szerves, emberi rend, a magyarsâg faji diszpoziciôja na
gyon is alkalmas ennek az ûj rendnek szellemi-erkôlcsi elôkészi-
tésére, kûlônôsen a Duna-medencében és az ahhoz tâmaszkodô
térségben.

Igen, sajnos kevesen vagyunk. De ennek a kiesiny magyarsâg
nak az 1956-os forradalma nem vâltoztatta-e meg a vilâg gon-
dolkodâsât? Nem nyitotta-e fel a félelemtôl behûnyt nyugati
szemeket? Nem szolgâltatott-e olyan erkôlcsi példât, ami meg-
akadâlyozta a "lefekûdni" készûlôket abban, hogy valôban "le-
fekûdjenek"? Hogy magunkra hagytak bennûnket és ezzel el-



inulasztottâk az utolso alkalmat arra, liogy a szovjet birodalom
zip-zârjât leliûzzâk, nem csak a mi tragédiâiik, lianem az ovék
is és ezt — ha elkésetten is — tudjâk mâr es siratjâk mâr.

A magyarsâg egyetemes felkelése az embertelen, csak-materiâ-
lista életforma ellen kétségteleuûl példât mutatott a Nyugatnak
egy ugyanilyen hosi, de vértelen lâzadâsra a sajât materiâlista
bilincseik ellen. Nem vitâs, hogy azôta sok nyiigtalan nyugati
ember lelkében feluyilt a kérdés: ha a tizmillios kiesiiiy magyar
sâg vivhatott egy hôsi forradalmat a materiâlista rend ellen,
miért ne vivhatnâ meg ezt a harcot a Nyugat is a szellemi for-
radalom eszkôzeivel a sajât érelmeszesedett kôzgazdasâgi és târ-
sadalmi rendszere ellen?

Ennek a kérdésnek kiilonôsen az a része hangsûlyos, hogy a
magyarok 1956-ban nem csak szabadsâgharcot vivtak egy 300
milliôs idegen elnyomô blokk ellen, hanem forradalmat is a ma
teriâlista életforma ellen. Nem, vagy nem esupân a tôbb kenyér,
vagy a tobb politikai jog, hanem a tdhb emheri volt enek a for-
radalomnak az igazi, mélyen fekvô mozgato ereje. Az irok, az
egyetemi hallgatôk a lélek szabadsâgâért kezdték el a harcot és
a munkâssâg, a katonasâg és a magyarsâg tôbbi rétegei ôsztô-
nôsen megértették ennek a harcnak tiszta emberi motivumait.

- .a lélek és a réalités szintézise: a magyarsâg ôsi, megtartô tehetsége. . .)

1956-ban a lélek harcoU az anyag ellen Magyarorszâgon.
És ez ennek a forradalomnak ûj vilâg'-lelkiismeretet, ûj kor-

szakot, ûj torténelmet nyitô jelentôsége.
De a magyarsâg nem csinâlt mâst 1956-ban, mint amit egész

tbrténelme folyamân csinâlt. A magyarsâg diszpoziciôja a lélek
és a realitâs szintétizâlâsâra olyan erôs, hogy még egy nagyon
ellenséges, iitkôzô térségben is ezer esztendon keresztûl tudott
ônâllo âllamisâgot teremteni és egészen az elsô vilâghâborû vé-
géig a kelet-kôzép-europai térség rendezô szellemi ereje tudott
maradni. A magyarsâg ezer éven ât toltôtte be a maga térségé-
ben a politikai, gazdasâgi, szellemi és lelki katalizâtor szerepét,
ami a széttagolt térség széthullani igyekvô erôit mindig bizonyos
eurôpai szintézisbe foglalta.

A magyarsâgnak ez a katalizâtori szerepe sohasem volt any-
nyira fontos az eurôpai ember szempontjâbôl, mint most. Az 1956-
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os forradalom esak egy igen csekély polltikai-erkôlcsi segitséggel
teljes eiiropai ujjârendezéssé vâlhatott volua és liogy nem vâlt
azzâ, az nem a magyarsâgon mult, hanem a Nyugat ijedt paei-
fizmusâii és demokratikus politikai immobilitâsân.

Mâsszùvai, a kicsiny magyarsâg 1956-ban is felnôtt drôk em-
heri szerepéliez és azt Idaszikus hûséggel, az egész vilâg tapsai
mellett jâtszotta végig, amîg esak a vasfûggbny ismét le nem
gôdult.

E z a mi kulonleges képességùnk : a lélek és a realitâs egyidô-
hen valô szolgûlata és ennek a két lâtszôlag ellentétes tényezonek
Bzintézisbe foglalâsa. Ennek a faji géniusznak sohasem lesz na- .
gyobb lehetôsége, liogy Kôzép-Eurôpa, s azon keresztûl egész
Eurôpa és azon keresztûl az egész vilâg jôvô életéhez dôntôen
bozzâjâruljon, mint amikor elkôvetkezik majd az idô, hogy a
fuldoklô emberiség egy ûj rend szalmaszâlâba kapaszkodik, hogy
bele ne vesszen a feje folôtt ôsszecsapôdô vôrôs tengerbe.

Ablioz azonban, hogy ebbe a folyamatba belekapcsolôdhassunk,
a kdvetkezukre van sziikség •.

Eeladni az idok ârjâval szembeszegûlô sundisznô-âllâs lel-
kiségiinket ;

— Megérteni és elfogadni, hogy a vilâg soha tôbbé nem lesz
mâr ugyanaz, mint ami korâbban volt, mert a mâsodik teehnikai
forradalom és az azt rendszerbe foglalo kôzgazdasâgi, szoeiâlis
és intellektuâlis forradalom mindenképpen ûj rendet szab az
egyetemes emberiség testére;

—- Megérteni és elfogadni, hogy a magyarsâg ugyan szâm-
belileg kicsiny és gyenge, de van egy mâsutt nagyon hiânyzo
es nagyon nélkûlôzôtt hatalmas faji kincse: tud egyszerre, egy'
idôben magyar és ember lenni; tud egyszerre, egy idôben a lé
lek ôrdk eéljaiért és a pillanatok realitâsâért is hareolni.

Ezt tudomâsul venni, ezt âtérezni, ennek hivô és alâzatos pré-,
dikâtora lenni — az én véleményem szerint — az emigrâciôs
szellemi elitnek ezidô szerint a legfontosahb feladata.

( •••a Xegnapunk és tlolnapunk kozt nem hûzhatjuk le a kozonyfiig-
gonyt. . .)

Amit most mondtam, nem igen csendûlt kôzgazdasâgi téma-
kent. Pedig az volt. Mert — nincs kiilôn kôzgazdasâg és kûlôn
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târsadalom. Nincs kiilôn kôzgazdasâg és kiildn nemzeti-faji jovo.
Ezek a kategôriâk egybeolvadnak és én azt tartottam a legfon-
tosabb feladatomnak, bogy <iz e^zniei kantûrokat rajzoljam meg,
amiket késôbb részletekkel is ki tudunk tôlteni.

Kedves ballgatôim ! Tegyùk vissza az albumba a sârgulo fény-
képeket! Nincs idônk visszanézni, mert lekéssûk a jovôt. És bât
ezt a jôvôt nem lesz kônnyii ùstokén ragadni és leborgonyozni
a fâjdalmakkal telt Duna-tâjon. De a magyarsâg eddig sem in-
gyen kapta a tôrténelmét, hanem uzsoraàron : a vére, a verej-
téke, a esalôdâsai és sok bitang testvérbare ârân. A magyarsâg
elôre fizetett minden kôvetkezô évszâzadâért. Ennek a mostani
és minden eddiginél nagyobb fâjdalomnak keserii éveiben nem
mebetûnk egyszeriien njnigdijba a mûltunkkal és a mi dicsôsé-
ges Tegnapunk és igéretes Holnapunk kôzott nem hûzhatjuk le
a kôzôny-fûggônyt.

Nekùnk elôre kell néznûnk, elôre kell gondolkodniink és cse-
lekednunk, elôre kell âldoznunk és fâjnunk.

A "Pélrevert-barangû Napok" cimû versében ezt iizeni ne-
kiink Ady Endre:

„Neked a tuzvész mâr az élet. ..
S jaj neked, ba elfogy a fâjâs,
Lobogj, égj, fâjj, mert mâskép véged!"

A MAGYAK TALALKOZÔ befejezo eloadâsânak befejezô mon-
datai elôtt badd mondjam meg a személyesen, vagy lélekben
velûnk levôknek és azoknak is, akik a kozony-fùggony tulsô ol-
dalâra bûzodtak, bogy ez a TALALKOZÔ az ôrôk magyar szel-
lemi Hadak Ûtjânak egyik nagyszerû, ûj felvonulâsa volt és
biszem, bogy .tegyre boviilô felvonulâsa marad is.

És ezzel kapcsolatban barmadszor is idézem a nagy magyar
vâteszt :

„És mi mind, Csabânak ûj népe,
Egymâsra-lelten eslriiszûnk,
Hogy a Bakonyok Bakonyâbol
Minden rest âlom messzetûnt!"
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HOZZÂSZÔLASOK DR. BÉLDY BêLA ELôADASAHOZ

Elnôklô Hokky Kâroly:

Hâlâsan kôszouôm az elôado ûruak izgatôan érdekes eloadâsât,
Az élet alkouyâu jârok, de még sohasem talâltam embert, aki
kozgazdasâgi kérdéseket olyau elânnal, olyan kivételes jelzok-
kel, olyau mélyenjârô boleseséggel tudott volna kivetîteni bail-
gatôsâga felé, mint ahogy azt az elôadô ûr tette. Mindazok a
problémâk, amelyek bennùnket balâlosan érdekelnek, ebben az
eloadâsban klaszikusan kidomborodtak. Nagyon érdekes és iz-
gatô volt az, ahogy bemutatta uekiink a mult teebnikai forra-
dalmât és elôre vetîtette az ûjat. Ez egy olyau revelâeié volt,
hôlgyeim. és uraim, hogy egy egészen ûj vilâg târult fel elôttûnk.
Eord kép volt, auiit festett, amikor azt tnoudta, hogy a ''homo
sapieus" „homo automaticus"-szâ vâlik. Borzasztô kilâtâs ez, ami
a materializmus kôvetkezméuye. Néha mi is fuldokoltuuk ebben
a materiâlizmusbau. Megvallom, amikor az egyetemeu voltam,
tiem tudtaiu, hogy merre kell meuni. Akkor vilâgitotta be egy-
egy Prohâszka az ember lelkét, hogy lassa a tiszta, vilâgos utat.
Az elôadô ûr is megjelôlte ez utâu a riasztô kép utan azt az
utat, amelyeu haladuuuk kell : az ûj kozgazdasâgi és szôeiâlis
reudet, amiuek, — ahogy moudotta — mi kell, hogy legyiink a
mvLukâsai. Mi sziveseu kôvetjûk is ezt az utat, mert ûgy lâtjuk,
mintha egy fârosz jârua elôttiiuk és mutatnâ azt nekûnk. De
csak azt az utat, amelyet a magyarsâg- mindig kôvetett. Befeje-
zesûl arra kérem az elôadô urat, hogy a magyar lapokban is
vilâgitsa meg ezt a kérdést olyau klaszikusan és vilâgosan, mint
ahogy azt most tette, hogy lassa minden magyar, aldbeu egy pa-
rânyi jôakarat is van, az utat, amit kôvetnûnk kell.

Prof. Dr. Nagy Sândor, New York (N. Y. - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Szinte félve szôlalok meg, lâtva azt a nagy hatâst, amit az
elôadô elért. De mégis fel kellett âllnom és beszélnem keU, mert
en az emberiség jôvôjét nem lâtom olyan sôtétnek. Az elôadô
urat nem ismertem eddig, de beszédét hallgatva azt hittem, hogy
visszatértem hûsz éves koromba és a kôzgazdasâgtan professzo-
rât hallgatom. Mert a nivô tôkéletes volt, ha nem ennél is ma-
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gasabb. A mondanivalo is tokéletes. Talân a logikaî kapcsolatbâil
van egy kis eltérés kôztûnk.

Én a torténelem professzora voltam. Az én szemem is az evo-
lûciônak, az emberi fejlôdésnek volt a szemtaiiûja, végig a tor
ténelem sorân. Ha megengedik, én most felbontom az ô nagy-
szerû elôadâsât eiôszor az emberi evolûciora, azutân a gazdasâgi
evolûciôra. Mert az élet nem âll meg, a ma nem olyan, mint a
tegnap volt, és a holnap nem olyan lesz, mint a ma. Ez a tôr-
vény.

A târsadalom is éppen ûgy fejlbdik, éppen ugy nô fel, mint
a csalâd. Amikor az osszes gyermekek felnônek és onâllôsulnak,
az apa mâr nem abszolût ûr, mint korâbban volt, hanem barâti
târs a esalâdban. Ugyanigy a târsadalomban is: a vezetô, az
uralkodo abszolût ûr volt, kiosztotta a munkât, kiosztotta a bûn-
tetést, éppen ûgy, mint az apa a esalâdban. De a târsadalomban
is felnôtt az elso gyermek, aki megvagyonosodott, hatalomhoz ju-
tott és az uralkodo lâtta, bogy mollette egy mâsik erb nôtt fel,
amellyel neki meg kell alkudnia. Azutân felnôtt a mâsodik
gyermek és mâr az is beleszôlt az âllam irânyitâsâba. Azutân
jôtt a vârosi polgârsâg, amely szintén liozzâjutott tudâshoz, ne-
velésbez, gazdasâgi elônyôkbôz. Sieyès abbé, a franeia forrada-
lom egyik vezetô egyénisége, igy jellemezte a vârosi polgârsâg
felnôvekedését : "A harmadik rend, amely eddig nem volt, most
lenni akar." Azutân felnôtt a negyedik, a parasztsâg. Most ott
tartunk, bogy az ôtôdik gyermek is felnôtt: a proletâriâtus,
amelynek korâbban nem volt semmi szava. A târsadalmi evolû-
eiô tehât igy ment végbe és ez azt jelenti, bogy ma mâr elkép-
eelbetetlen egy olyan târsadalmi rendszer, mint a régi volt. Ma
csak az emberi egyenlôségen alapulô târsadalmi szervezet ért-
betô meg és fogadbato el.

Mi kôvetkezik a târsadalmi evolûciobôl? Lesz egy ûgynevezett
szociâlis târsadalom, amelyben mindenkinek egyforma joga lesz
és annak a târsadalomnak lesznek joszândékû emberei, akik majd
befolyâsoljâk a tôbbit és a batalmat csak a nép javâra engedik
érvényesûlni.

Most lâssuk az ipari evolûciot, amirôl az elôado tir gyônyôni
elôadâst tartott — mondom, mintba az egyetemi tanâromat bal-
lottam volna. Mikor az ember feltalâlta az elsô szerszâmot, ami-

— 178 —



Vel vadakra vadâszott és kiilsô tâmadâs ellen védekezett, mi volt
ez? A iiisztorikusok mind mâsrol és mâsrôl beszélnek. Beszél-
aek csiszolatlan és csiszolt kôkorszakrôl, de az elsô szerszâm-
anyag uem a ko, lianem a fa volt, mert azt koimyen meg lehetett
munkâliii. JJe mivel a fa mind elkorliadt, nem maradt nyoma,
îgy a tudôsok nem. jottek râ arra, kogy az elsô szerszâmot fâbol
készîtette az ember. Amikor az ember ezt az elsô szerszâmot meg-
csinâlta, lemerészkedhetett régi szâllâsârôl, a fârôl, mert mâr
meg tudta védeni magât. Ez is forradalom volt, mert olyaa
szerszâmot alkottak, ami addig nem volt. Vagy, amikor faka-
pâval, gorbe kapâval porlasztani kezdték a foldet és vadnôvé-
nyek magvait vetették bele és ezzel a mezôgazdâlkodâs alapjait
lefektették — oriâsi forradalom volt ez is. Azutân a tôbbi, amin
nem akarok most végig menni. Az ember most mâr any-
nyira fejlôdôtt, liogy az atomrobbantâssal szôrnyû erôt szaba-
ditott fel. Azt mondjâk, kogy ez a szôrnyii fegyver el fogja
pusztitani a vilâgot. Nem ! Az ember megmarad embernek. Ahogy
az elôadô ûr is megâllapitotta, a fejlôdés a nagy egységek felé
vezet és ha az egyik kontinensen ûj fegyvereket talâlnak fel, a
mâsikon is megcsinâljâk ezt. Az emberiség megmarad mindig a
jôzan ûton és megtalâlja a môdjât annak, hogy védje meg magât
es hogy éljen a târsaival egyiitt. A nagy egységek azt jelentik,
kogy az egységen beliil mâr nem lesz hâborû. És ha majd egy
pâr egységbôl âll csak a vilâg, még kisebb lehetôsége lesz ennek.

Ami az ipax'i hâborûkat illeti, ezeknek egyetlen oka van: az
emberi kapzsisâg. Az emberek azon igyekeznek, hogy minél na-
gyobb hasznot szerezzenek és nem tôrôdnek a nagy tômegek
eletlehetôségeivel. A nagy egységek kialakulâsa arra bîrja majd
az emberiséget, hogy békésen egymâs mellett éljen. Tehât nem
lesz olyan sôtét az élet. Az ember mindig megtalâlja a helyes
utat és eljôn az idô, amikor nem a kapitalistâk fogjâk irânyl-
tani az emberi sorsot, hanem, mondjuk a szoeiologusob.

A magyarsâg „sûndiszn6âllâs-felfogâsa" — ez sem volt, kérem.
Az emberek konzervativak, amlg egy jobbat el nem tudnak fo-
gadni maguknak. De ha meggyôzôdnek egy jobbrôl, akkor mâr
feladjâk a konzervativizmust.

Befejezésiil csak azt akarom mondani, hogy nem olyan sôtét
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a jovô, mint ahogy ebbôl a kivâlo elôadâsbol egy kicsit kicseQ'
gett. Bîzzunk az emberi jozansâgban és az emberi jôsâgban!

Elnbklô Hokky Kâroly:

Nagyon koszonôm dr. Nagy Sândor professzor ûi-uak ezt a
kivételesen szép bozzâszôlâsât. De abbau talân, liogy a szociâ-
lis rend magâtôl meg fog oldani minden kérdést, mégis téved,
mert példâul olyan szociâlis rend, mint Dâniâban van, talân
sebol sincs és mégis ott van a legtôbb ôngyilkos. A jozansâg és
jôsâg, amit végsô szavaiban emlitett, sejnos, csak kivételes egyé-
niségek tulajdonsâga és a nagy tomegek egyszerûen nem isine-
rik ezt. Néhol és néba felesillan, de magâban a nagy tomegben
nem jelentkezik.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

Végtelenùl ôrùlôk ennek az igazân értékes és tartalmas liozzâ-
szôlâsnak. De voina néhâny megjegyzésem, ami nem mindenben
fedi a profeszor ûr véleményét.

A târsadalmi osztâlyok evolûciôjânak ismertetésével egyetértek,
azonban azt kell kérdeznem, bogy organikussâ vâlt-e ezâltal a
târsadalom? Ez a mechanikus fejlôdés a târsadalmi osztâ-
lyokat legfeljebb a kozjogi egyenlôség bizonyos fokâval ruhâzta
fel, de nem tette azokat valoban — tehât gazdasâgi és emberi
vonatkozâsban is — egyenlokké. Emellett szembeâllitotta ezeket
az osztâlyokat egyraâssal és îgy szûkségképpen osztâlyharcot te-
remtett. A „szoeiâlis" âllam még mindig osztâlyâllam, akârmi-
lyen messzemenôen gondoskodik is a népesség gazdasâgilag gyen-
gébb rétegeirol. Egyedûl az osztâlytalan târsadalomban nines
osztâlyliarc, mert — nincsenek osztâlyok. Igy tehât csakis ez a
târsadalom lehet organikns és egyiittmukôdô.

A gazdasâgi evohicio ismertetése, szerintem, nem korlâtozod-
hatik egyes technikai fâzisok felsorolâsâra, mert minden teclini-
kai „forradalommal", legyen az a ttiz megszelîdîtése (amit kû-
lônben az elsô "ipari" forradalomnak kell tekinteniink), vagy
a nukleâris, vagy elektronikus forradalom, sziikségszerûleg egyûtt
jâr annak technologiai konszolidâlâsa, s ezzel a kôzgazdasâgi és
szociâlis szerkezet megvâltozâsa is. A gazdasâgi evolûcioknak
a rabszolgâs gazdâlkodâsbôl bubéri gazdâlkodâssâ, abbol a mer-
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kautilizmusba es abbol a kapitalizmusba valo âtalakulâsa voltak
a nagyobb âllomâsai. A modem teehnikai forradalomnak is csu-
pân egy ûj rend adliat keretet, de ez nem a "szociâlis" âllam,
— ugyanezzel a kapitalizmussal kibélelve — banem egy egészen
ûj kôzgazdasâgi és târsadalmi rend, mint abogy annak idején

egészen ûj ' ' volt a kapitalizmus is.

lloppaut sajnâlnam, ha bârkiben is azt a benyomâst keltetteni
volna, hogy „pesszimista" vagyok. Ez ugyanis azt jelentené,
liogy teljesen rosszul kôzvetitettem a gondolataimat, amiket elô
akartam adni. Elôadâsom tczisei ugyanis teljesen optitnistâk.
Ez nem is leliet niâsként, ha valaki az emberiséget quasi-biolô-
giai egységnek tartja és annak a tokéletesedés felé valô ôrôk
haladâsât a gazdasâgi - târsadalmi evoliiciôval azonositja, mint
^l^ogy én tettem.

A ,,sundiszn6-âllâs" fogalmât természetesen nem a haladâs és
konzervativizmus méi'tékével alakitottam ki, hanem a magj'̂ ar-
sâg egy részének makacs ellenâllâsâbôl minden emberi asszociâ-
ciôval szemben. A csak-magyarok és az egj'etemes emberi kôzos-
ségbe klvânkozô magyarok kozôtt nem a magyarsâg-tudatban
van kiilônbség, hanem éppen az emberi evoluciô irânyânak és
intenzitâsânak értékelésében. Vannak kôztiink még most is, akik

„mindent vissza!" jelszavâba a sajât volt târsadalmi-gazda-
sâgi privilégiumaik visszaâllitâsât âlmodjâk bele. Az, hogy az
emigrâeios magyarsâg nem tud osszefogui, pontosan ezeknek a
Bundiszno-âllâsban elszigetelt csoportokuak, vagy klikkeknek ne-
gativ âllâspontjân mûlik.

Én mélységesen hiszek az emberi jôzansâgban és jôindulatban,
ugyanakkor ismerem az emberi ostobasâg és rosszindulat pa-

ralizâlô hatâsât is. A jôindulat rendesen passziv, a rosszindulat
viszont agressziv és igy kizârolag erre a tobb mint kétes egyen-
sûlyra bizni az emberi és a magj'ar fejlôdést — nem volna cél-
ravezeto.

Ezek az eltérések, természetesen, nem jelentik azt, hogy dr.
Nagy Sândor professzor ûr hozzâszôlâsât nem fogadtam hâlâsan
es tisztelettel. Az d nagy tudâsa és ragyogô hozzâjârulasa a ma»
gyar kultûrâhoz olyan tények, amelyek minden elôadot kitûntet»
nek, akinek gondolataihoz ô hozzâszôl, azokat magyarâzza, vagy
kiegészîti.



Dr. Nâdas Gyula, Cleveland (Ohio - U.S.A.) hozzâszélâsa:

A liârom napos TALALKOZÔ a magyai'sâ<? sorskérdéseit târ-
gyalta és ennek keretén belùl hârom kivâlo elôaclâst kaptunk. A
mai elôadâsban az elôadô ûr tulajdonképpen az egyetemes embe-
riség problémâirol târgyalt, amibe, természetesen, beletartozik
a magyarsâg sorsa is. Mi, szerény tagjai a magyar târsadalom-
nak, a magas elméleti kérdések mellett az egyszerû gyakorlati
kérdésekkel foglalkozunk. A magas kôzgazdasâgi problémâk mel
lett a gyakorlati, hétkoznapi élet problémâirol sem feledkezhe-
tùnk meg. Azt mondottâk annak idején, hogy a szociâldemokra-
tâk azért vitték sokra, mert a politikai szervezetùk mellett meg-
volt a gazdasâgi szervezetiik is. Mindenki a sajât problémâjârôî
tud a legtobbet beszélni, engedjék meg tebât, hogy én is errôl
tegyek itt emlitést.

Évek ota probâljuk itt, Cleveland-ben egy gazdasâgi ôsszefo-
gâs létrehozâsât megvalositani. Orommel jelenthetem, hogy két
évvel ezelôtt sikeriilt „Kalâka" néven egy kis gazdasâgi szerve-
zetet létrebozni. Akik anyagilag tehetôsek voltak — nem csatla-
koztak. Mi nem mâsok pénzét akartuk elkolteni, hanem éreztûk
és érezzûk annak a szûkségességét, hogy gazdasâgilag b-ssze kell
fogunk. Felblvom a MAGYAR TALALKOZÔ-n keresztiil a vilâg
magyarsâgânak figyelmét, hogy gazdasâgi ôsszefogâst indîtson el,
minden orszâgban adjanak ôssze centeket, dollârokat és fogjâk
meg egymâs kezét, mert akkor megmaradunk magyarnak.

A magyarsâg életében két szerv van, ami âllandonak tekint-
hetô. Az egyik a gazdasâgi szervezet, a mâsik az egyhâz. Ez a
két legbiztosabb pillérje a magyarsâgnak. Mindenki tartozzék
magyar egyhâzhoz, de tartozzék egy magyar gazdasâgi szervezet-
hez is. Bz nem annyit jelent, hogy csak a biztositôkhoz tartoz-
zunk, hanem magunk csinâljunk gazdasâgi szerveket. Mindegy,
hogy mit: hitelszôvetkezeteket, fogyasztâsi szôvetkezetet, vagy
bârmi mâst, de sziikség van arra, hogy egymâs kezét megfog-
jnk Legyiink ôszinték! Az egyén nagyon ritkân hoz kozvetle-
nûl âldozatot a kôzért. A kôzôsségi szervek ezt meg tudjâk ten-
ni az egyén âldozatai nélklil. Amikor példâul az Amerikai Ma
gyar Szôvetséget a hârom amerikai magyar biztoslto fenntart-
ja, az legyen a legjobb figyelmezetetô arra, hogy milyen nagy
jelentôséguk van ezeknek a gazdasâgi ôsszefogâsoknak. Ha mi
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évi keresetûnk egy csekély hânyadâval ezt a gazdasâgi ôsszefogâst
és munkât tâmogatnânk, akkor azt hiszem, hogy az a célkitûzés,
amit a hârom napos TALiÂLKOZÔ maga elé tiizôtt — a magyar-
sâg ôsszefogtisât és a magyarsâg érdekeinek a tovâbbvitelét —
anyagilag is biztositva lenne.

Én csak ismételten koszônni tudom azt a magasnîvôjû elôadâst,
amit az elôadô ûr tartott és kérem, bogy az elmélet mellett a
gyakorlatrol sem feledkezzûnk meg.

Elnôklô Hokky Kâroly:

Nagyon kôszbnôm Nâdas Gyula dr. hozzâszolâsâk Ên is azt
biszem, nekûnk fokozott figyelmet kell a gazdasâgi kerdésekre
forditani és igj^ szivleljûk meg bozzâszôlô barâtunk szavait.
Az elôadô megjegyzése a liozzâszôlâshoz:

Megvallom, hogy mint kozgazdasâgtudomânyi doktort kissé
meglepett, hogy egy mâsik kôzgazdasâgtiidomânyi doktor igye-
kezett szembeâllîtani az „egyszerû gyakorlatot" a „magas elmé-
lettel". Amit én elôadtam, nem elméleti kôzgazdasâgtan volt,
hanem kôzgazdasâgi és szociâlis politika, vagyis a gyakorlat ma
ga, ha nem is kis necâkra, esetleg zsâkueeâkra felparcellâzva.
Emellett : a magyar szellemi élit talâlkozôjân mi eloadôk tar-
toztunk azzal hallgatosâgunknak, amelyet Hokky Kâroly elnôk
urunk a magyarsâg kvintesszenciâjânak nevezett, hogy a problé-
mâkat a maguk âtfogo szintézisében fejtegessiik. A részletkér-
désekbe valo bocsâtkozâs a hozzâszôlôk és javaslattevôk feladata,
valamint annak a széleskôrû vitânak résztvevôié, ami — ôszintén
remélem — a KRÔNIKA megjelenése utân — egyelore levélbeli-
leg, majd, a mâsodik TALALKOZÔ-n szôbelileg is — ki fog fej-
lôdni. Éppen ezért nagyon hâlâs vagyok a liozzâszôlônak azért,
hogy egy ilyen rész-problémât felvetett. Azt hiszem, hogy a ,,le-
velezô résztvevok" értékes javaslatait és Nâdas Gyula dr. javas-
latât ôssze kellene kombinâlni és ezzel ezeknek az ,,egyszerû gya-
korlati" terveknek a megvalosîtâsât elinditani.

Hortobâgyi Jenô, Treaiton (New Jersey - U.S.A.) hozzâszôlâsâ:
Nem akarok, de nem is tudok ezekhez a felszôlalâsokhoz hoz-

zâszolni, de most, amikor mâr biicsûzofélben vagyunk, érzem,
hogy egy irtôzatos felelôsség terhel. Amikor ugyanis, tôbbek
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megbizâsâbôl is, eljôttem ide, azt mondtâk nekem, figyeld meg,
hogy mi lesz ott Cleveland-ben, azutân majd mondd el roviden,
hogy mirôl is volt szo. Hoztam magammal papirost és ceruzât,
hogy egypâr gondolatot feljegyezzek majd és elhoztam magam
mal egy nagyon értékes bajtârsamat, Szegedi Dénest is, hogy ha
én valamit kifelejtenék, ô potolja. Most azutân, hogy haza aka-
runk menni, kétségbe vagyok esve. Egy egyszei'ii példâval azt
tudnâm mondani, hogy ugy jârtam most, mintha egy vidéki fiut,
aki a falujâbôl sose mozdult ki, hirtelen betennének New York-
ba, a Times Square kôzepére. Nem tudnâ, hogy merre induljon
el. Itt olyan magasnlvôju, koncentrâlt elôadâsok és hozzâszolâ-
sok hangzottak el, hogy én lelldismeretlenségnek tartanâm, hogy
az én egyetemi megbizoimat, akik azt fogjâk kéi'dezni tôlem : mi
volt ott, Cleveland-ben, csupân nagy vonâsokban tâjékoztassam.

Nâdas Jânos dr. megigérte, hogy az anyagot fel fogja dolgoz-
ni, de szinte nem merem elhinni neki, mert olyan nagyon nehéz
és terjedelmes ez az anyag. Igaz, hogy azt sem hittem volna el
senkinek, hogy egy ilyen talâllvozot valaha is ossze tudjanak hoz-
ni az Egyesûlt Allamokban.

Allitom, hogy ha ennek a mai elôadâsnak az anyagât
megkapom, nyugodtan kitehetek helyette tiz kôtetet a kônyvtâ-
rambôl, mint értéktelen anyagot. Ezt, higyjék el uraim, meg kell
ôrizni! Probâljuk valahogy ezt az alapos értéket megmenteni
magunknak nyomtatâsban. Én szegény ember vagyok, de minden
anyagi âldozatra hajlando vagyok érte, hogy eljuttassam Prin-
ceton-ba. a Brunswiek-i egyetemre, mert ez egy olyan erkôlcsi
alap, ami azt igazolja, hogy érdemes csatlakozni a MAGYAR TA-
LALKOZÔ-hoz De ha mi most szétmegyiink és nem marad ez meg,
én komolyan kétségbe lennék esve. Beszéljùnk errôl, egészen ko-
molyan, mielôtt szétmegyiink, hogy mentsûk meg azt az anyagot.
Erre kérem onôket, uraim.

Elnôklô Hokky Kâroly:

Szlvbôl ôrùlok, hogy ûjabb és ûjabb értékes gondolâtok csa-
podnak fel. Ez is egy ilyen értékes gondolât, mert valoban sziik-
ség van arra, hogy ezt az anyagot feldolgozzuk és mindenki szâ-
mâra hozzâférhetôvé tegyiik.



Az elôadô megjegyzése a liozzâszôlâshoz:
Nagy orôm és bûszkeség volt szâmomra a szabadsâgharcos emi-

grâciô egyik kitûno képviselôjétôl ennyi megértést és egyetér-
tést hallani. Természetesen, minden lelkesség tûloz és igy a hozzâ-
szolo ûr is aranytalanul eltûlozza elôadâsom értékét, de az is
igaz, liogy lelkesedés nélkûl uincs tovâbbi lépés, nines folytatâs,
nincs realizâlôdâs.

A „KRÔNIKA" megjelenésével kivânsâga, ime, teljesiilt: az elsd
TALALKOZÔ vitaanyaga eljuthat minden magyar kezébe, akinek
elég nemzeti lelkiismerete van ahhoz, hogy érdekeljék a magyar-
sâg sorskérdései. Hangsûlyozni szeretném azonban, hogy ez a
vitaanyag nem csupân kônyvtâri nyugalomra tart igényt, ha-
nem vitâra hîv minden gondolkodô és ôntudatos magyart szerte
a vilâgon. Legyen ez az anyag az alapja egy olyan széleskôrû,
aktiv vitânak, amelyben minden magyar, aki szellemi fiiggetlen-
ségét nem adta fel és bu maradt az egyetemes magyarsâg kôzôs
érdekeihez, résztvesz és segit kialakitani a magyar jôvô szellemi
profiljât.

Kûlônosen oriilôk annak, hogy a hârom napos TALALKOZÔ si-
keres megrendezését elképzelhetetlennek tartotta a hozzâszolô ûr
és ezzel igazolta a mi tôrhetetlen hitûnket és munkânkat, amivel
ezt a TALALKOZÔ-t megâlmodtnk, elokészitettiik és megren-
deztiik. Mi sem hittiink ilyen spontân és ekkora sikerében, de azt
mondtuk, hogy ha barman leszûnk is, akkor is megcsinâljuk, mert
mozdulatlanul maradni nagyobb bûn a magyarsâggal szemben,
mint rosszul megmozdulni. Istennek hâla, hogy ez a mozdulat
jôl sikerûlt. Ezt elsôsorban annak a kivâlô szellemi gârdânak
koszonhetjûk, amely nem egy autôbuszâtszâllôval, hanem a fé-
lelmes amerikai tâvolsâgokon ât juthatott csak ide kôzénk, de
mégis eljôtt, mert magyarsâgtudata, faji lelkiismerete és szelle
mi szomjusâga megérezte ennek az intellektuâlis ôsszefogâsnak pâ-
ratlan erejét. Ezek sorâban a hozzâszolô nrat, mint az ûj magyar
generâciô egyik kitûno tagjât kûlôn bûszkeséggel vâllaljuk és
kôszôntjûk.

.m

Bertalan Kàlmàn, Cleveland (Ghio - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Évekkel ezelôtt talâlkoztam egy ôreg amerikâs magyar mérnôk-
kel, aki még az elsô Pord-nak két gépet szerkesztett. Az egyik
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gép kipréselte az acéllemezbôl az auto sfirliânyojat, a ma.sik pe-
dig a koesi tetejét. Ezzel vetette meg az alapjât talân az elsô au-
tomata gépnek. Errol eszembe jut egy mâsik gép, amit a honvé-
delmi minisztériumban, a Pentagon-ban âllîtottak fel. Ez orosz
szôveget fordît, 60 ezres szôkincesel rendeikozik és âllitolag még
gondolkodni is tud: mult, jelen és jôvô idôt is fordît. A gépesi-
tés irama szédûletes. Pla az ember egj^beveti ezzel azt, hogy ami-
kor Angliâban a szôvôszéket beâllîtottâk, a kenyeriiket vesztett
munkâsok kalapâcesal osszetôrték ezeket a gépeket, hogy megint
dolgozhassanak és kereshesseuek. Onmagâbôl adôdik, hogy
itt is valami ilyen fog tôrténni, annal is inkâbb, mert itt Ame-
rikâban, ûgy irtjâk most az adôfizetôket és a vâsârlokat, mint
valamikor az indiânokat. A Time inagazin legutobbi szâmâban
lâttam egy képet; egy helikopter visz egy villamos oszlopot és
a kép alâîrâsa azt mondja, hogy ezzel a metôdussal 17 és fél perc
alatt elvégezziik azt a munkât, amit eddig 46 és fél emberi mun-
kaora végzett el. J61 tudjuk, hogy a inunkanélkûliség egyre na-
gyobb és jelenleg kôrùlbelùl az 50 éveseket és azon felùlieket
kezdik kidobâlni a gyârakbol. Ebbôl az kovetkezik, hogy annak,
aki itt él, 50 éves korâig annyit kell keresnie, hogy ebbôl 65 éves
korâig ki tudja hûzni, amikor a sovâny, de mégisesak biztos So
cial Security nyugdijat megkapja. De mi lesz, ha elkezdik a
35—40 éveseket is kidobâlni? Amikor az elôado ûr felvetette azt
a kérdést, hogy mi tôrténik, ha mâr esak egy nagyon vékony ré-
teg fog dolgozni, én esak egy megoldâst tudok, egy nagyon egy-
szerû megoldâst: azok, akik keresnek, el fogjâk tartani azokat,
akik nem keresnek.

Még ahhoz szeretnék egy megjegyzést tenni, hogy mi lesz ak-
kor, ha Magyarorszâgon esetleg nem tudnak nagyipari gyârtmâ-
nyokat produkâlni. Vissza fogunk térni a mezogazdasâghoz és a
nép boldog lesz. Ha szegény is lesz és vele egyûtt valamennyien
szegények lesziink is, de boldogok lesziink.

Elnôklô Hokky Kâroly:

A hozzâszolo ûr sajâtsâga az, hogy keresi az ellentéteket és azu-
tân azokat valami joviâlis tonusba burkolja és szorakoztatoan
adja elô hallgatosâgânak.

^ ^



Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

A liozzâszolô ûr remek példâkkal illusztrâlta elôadâsom idevâ-
gô részét, de iigy hiszem, liogy az a végkôvetkeztetése, kogy a
megoldâs egyszerû, mert azok, akik keresnek, el fogjâk tartani
azokat akik nem keresnek, a Hokky Kâroly elnok urunk âltal
emlitett „jovialitâs"-lioz tartozik. Sajnos, nem ilyen egyszerû a
megoldâs, amikor még azon is âdâz vita folyik itt, Amerikâban,
hogy a munkanélkùli segélyt meg kell-e hosszabbîtani, bogy az
emberek ne haljanak élien ebben a gazdag orszâgban. Nagyon
igaza volt, amikor azt mondta, bogy itt ûgy irtjâk az adofizetô-
ket és a vâsâxdôkat, niint haj dan az indiânokat.

Magyai'orszâgnak agrâr-orszâggâ valô visszafejlôdése balâlos
esapâs leune a niagyarsâgra, mert a boldogsâghoz, sajnos, nem
elég a szegénység, lianem jôl is kell lakni néha. Mâr pedig egy
agrâr-orszâg a nagyvilâg hallatlan ipari elôretôrése kôzepette
nem biztositanâ sem ezt, sem az âltalânos szociâlis és kulturâlis
fejlôdést. Hâlâsan kôszônôm a hozzâszôlâst.

Szegedi Dénes, Trenton (New Jersey - U.S.A.) hozzâszôlâsa:
Elnézést kérek, hogy ismét felszôlalok. Valoszinûieg nem tet-

tem volna, ha nem hallottam volna Béldy Béla dr. elôadâsât.
Eddig az ûgynevezett ,,dipikkel" piknikeken, magânôsszejôve-

teleken talâlkoztam, néha egyûtt szidtnk az oroszt, megkérdez-
tûk egymâst, hogy ki hol lakott Magyarorszâgon, ki mit vesztett
a Szovjet-ember bejbvetelével és ezzel ki is merûlt a kôzôs téma-
kôrûnk. Ne értsenek félre, de ahogy azt az elôadô ûr is kifejtet-
te, ônôk is egy osztâlytârsadalombôl jôttek — ellenkezô elôjelû
osztâlytârsadalombôl, de osztâlytârsadalombôl — tehât feltételez-
tem azt, hogy ennek megfelelôen vannak osztâlykorlâtjàik is. Ezért,
amikor tegnapelôtt felszôlaltam, nem mertem érinteni olyan dolgo-
kat, amiket tulajdonképpen el akartam volna mondani. Ahogy
ez alatt a hârom nap alatt megismertem ônôket, tudom, hogy
mélyen érzô, jô magyar emberek, de ismétlem: feltételezem,
hogy vannak osztâlykorlâtjàik, amelyek talân kôzôttûnk âlla-
nak. Béldy Béla dr. elôadâsa utân azonban, amit lâtom, hogy
bnôk is akceptâltak — nem érzek mâr semmi kûlônbséget. Mint
a fiatal, szabadsâgharcos nemzedék tagja: ezért kôszônôm neki
kûlônosképpen ezt az elôadâst.



Mi fiatalok a szabadsâgliarc jelentôségét elsôsorban nem ab-
ban lâtjuk, hogy fegyveresen felkeltûnk egy elnyomô nagyhata-
lommal szemben; mi sokkai jelentôségteljesebbnek tartjuk azt,
hogy még a fegyverek zaja el sem csendesedett, amikor mâr a
munkâssâg valoban târsadalmi tulajdonba vette a gyârakat.
Mint minden kozépiskolât végzett egyén, én is kéuytelen vol-

tam marxizmust tanulni, volt azonbaii annyi kritikai érzékûnk,
hogy észrevettùk a marxizmus elleutmondâsait. Ok azt âllitottâk,
hogy a marxizmus egy élenjâro, elore mutatô elv. Mi pedig âl-
landôan arrol gyôzôdtûuk meg, hogy mindig visszafelé magya-
râzkodnak, hogy ez vagy az mért nem ûgy tortént, ahogy azt
Marx megmondta. Bzért jôtt a leninizmus, majd a sztâlinizmus
és most a kruscsevizmus. Mindegyik lényege az, hogy nem iga-
zak, mindig kénytelenek visszafelé magyarâzkodni, mert egy ter-
rorra épitett, meddô osztâlytârsadalmat képviselnek. A magyar
forradalomnak a nagy jelentosége abban volt, hogy mi elôre néz-
tûnk, egy ûj, emberi rend felé. Egy fiatal iro barâtom, aki ott-
hon maradt, mert ûgy érezte, hogy otthon a helye, ezt irta leg-
utôbb: „Dénes, érzed-e azt, hogy a vilâg jôvôje itt, nâlunk, Kô-
zépeurôpâban forr? Itt minden kis villamoskalauz felelôsnek ér-
zi magât a vilâg jôvôjéért." Ha ezt ôsszehasonlitjuk az itteni
kisember kôzdnyével, jol lâthatjuk a magyarsâg szerepét az ûj
târsadalmi-gazdasâgi rend kialakitâsâbau.
Még csak egyet szeretnék mondani. Lehet, hogy az elôado ûr

szandekosan nem emlitette ezt a problemat, ami az egész kérdést
még komplikâltabbâ teszi, tudniillik a szûletésszaporodâst. Erre,
szerintem, nagy figyelmet kellene forditanunk.

Elnôklô Hokky Kâroly:

Nagyon koszônôm a fiatal generâcio képviselbjének értékes fel-
szolalâsât és kûlônôsen azt a megâllapitâsât, hogy mâr nem érez
kozôttûnk ellentétet.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz;

Ha mâs eredményt, v^y hatâst nem is ért el elôadâsom, mint
azt, amit a hozzâszolô ûr kihangsûlyozott, hogy mâr nem érzi
tôbbé a vâlaszfalat a ,,dipik" és a ,,szabadsâgharcosok" kôzôtt,
nagy elégtétel szâmomra.
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A pesti villamos kalauz, aki felelôsnek érzi magât a vilâg sor-
sâért, legékesebbeu igazolja elôadâsomnak azt a sarkalatos téte-
lét, liogy a magyarsâg szerepe a nagy vilâgvâltozâs elôkészitésé-
ben nemcsak kiemelkedôen fontos lehet, hanem, hogy ez a szerep
maris elkezdbdôtt. Nem utâuozhatuânk mi is, itt az emigrâciô-
ban eunek a pesti kalauznak a példâjât? Ennek a kis kalauznak
a nagy, emberi lelkiismerete a magyar forradalom eszmei tôrek-
véseit fejezi ki és mi esak alâzattal koszonhetjûk a Mindenhatô-
uak, hogy a magyart — az otthoni magyart! — ennyire emberi-
vé gyûrta ât, mikôzben mi itt kint klikkekre oszlottan marjuk
egymâst.

A népesség robbano szapoi'odâsânak kérdését valoban szândé-
kosan nem hoztam fel. Nem azért, mintha félnék ennek a kérdés-
nek a szemébe nézni (hiszen errôl két izben is tartottam elôadâst
a clevelandi mindennapos magyar râdionak, az UJ MAGYAE
HANG-nak a programjâban), hanem, mert ez — és tôbb mâs
kihagyott probléma is •— tûlsâgosan megnyujtotta volna amûgy
is hosszû elôadâsomat. Teljesen osztom a hozzâszolo véleményét,
hogy ezt a problémât nem szabad figyelmen kivûl hagyni, mert
szemérmes elhallgatâsâval nem szûntetjûk meg dôntô hatâsât,
amit a vilâg ûj târsadalmi-kôzgazdasâgi rendjének kialakitâsâra
gyakorol.

Prof. Dr. Somogyi Ferenc, Cleveland (Ohio - U.S.A.) hozzâszôlâsa:

Az osztâlytârsadalom és a szûletés-szabâlyozâs kérdésével
kapcsolatban kôtelességszeriien râ kell mntatnom két letagadha-
tatlan. tôrténeti tényre, amelyet otthon tudatosan elhallgatnak,
ittkinn pedig lassan teljesen elfelejtenek.

Valoban, mi osztâlytârsadalombôl kerultiink ki a kûlfôldre.
Azt az osztâlytârsadalmat nem mi alakîtottuk ki, hanem egy
destruktiv nemzetkozi irânyzat hazânkban is érvényesûlô esz-
meâramlata, amely a magyarsâg évezredes hajôjât zâtonyra jut-
tatta s egész gazdasâgi és târsadalmi felépitettségében végzetesen
megrongâlta.

Azok a nemzedékek, amelyeknek képviselôi ma itt is jelen van
nait, elsôsorban pedig mindazok, akik kôziilûnk a magyar tôr-
vényhozâsnak tagjai voltak, vilâgosan felismerték a veszélyt és
Prohâszka Ottokâr vészkiâltâsâtôl kezdve kétségbeesett elszânt-

— 189 —



sâggal kûzdôttek a i-ombolo ârral s mindent elkôvettek, hogy a
magyarsâg sùllyedô hajôjât ûjjâépitsék. Nem az ô hibâjuk, hogy
a vilâgtôrténelem borzalmas vihara lesopbrte oket a nemzet ba-
jôjânak fedélzetérôl s ma csak az emigrâeioban siirgethetik az
osztâlytârsadalom végleges felszâmolâsât. Nem itt és nem ma
teszik ezt elôszor. Itt és ma csak azt folytatjâk, amit mâr évtizc'
dekkel ezelôtt ottbon hirdettek és tettek.

Antal Géza reformâtus pùspok kbzvetleniil a trinanoni béke-
paranes rânkkényszerîtése utân râmutatott arra is, liogy triano-
ni tragédiânknak nemcsak ellenségeink voltak az elôidézôi, ha-
nem részben sajât magunk is. Amig ugyanis a magyarsâg egy-
kézése falvakat néptelenitett el, gazdasâgi tehetetlensége pedig
szâzezreket kényszeritett kivândorlâsra, kisebbségeink szaporod-
tak s a legûjabb korok beôzônlô idegen elemeivel egyùtt gazdasâ-
gilag is megerôsôdtek.

Ennek ellenére pontosan husz év kellett ahhoz, hogy a magyar
orszâggyûlés megalkothatta az 1940:XXIII. t.e.-t, amely a târsa-
dalmi ellentétek kikûszôbôlését, magyarân, az osztâlytârsadalom
kâros kovetkezményeinek megsziintetését âllami feladattâ, kor-
mânyzati^ és kôzigazgatâsi tevékenységgé tette, a megélhetésiik-
ben veszélyeztetett, sokgyermekes csalâdok erkolesi és szellemi
felemelését pedig az Orszâgos Nép- és Csalâdvédelmi Alap létre-
hozâsâval s az Orszâgos Szociâlis Peliigyelôség megalkotâsâval
intézményesen és gazdasâgilag is alâtâmasztotta. A gazdasâgi
(anyagi) alâtâmasztâs 194Q-ben 29,471.636 P-t, 1941-ben 91,002.
162 P-t, 1942-ben 86,158.126 P-t jelentett csak az âllami kôltség-
vetésben. Ezek az ôsszegek 1948-ban és 1944-ben méginkâbb meg-
nôvekedtek.

A tôrvény jelentoségét az egész magyar nemzeti târsadalom
azonnal felismerte. Mindszenty Jozsef blboros hercegprimâs mâr
zalaegerszegi apâtplébânos korâban „a szociâlis Magyarorszâg
aranybullâjânak" nevezte s valoban mindenki egyértelmûen kor-
szakalkotônak tekintette. Egyhâzaink, kormânyzati és kôzigaz
gatâsi szerveink târsadalmi és gazdasâgi alakulataink nemes ver-
senyre keltek egymâssal gyakorlati megvalosîtâsa terén. Nehéz
lenne eldônteni, ki tett tôbbet, ki volt nagyobb. Talân az elsôség
mégis fajtânknak azt a rétegét illeti, amelyiknek érdekében a
szociâlis Magyarorszâg aranybullâja megszûletett. Egy azonban

— 190 —



egêsz biztos : a két évtized elôtt ùjjâszûletett, ôsrêgi magyar ha-
gyomânyok mélyébeu gyokei-ezô kôzôsségi miinka meglepôen rô-
vid idôn belûl fel tudta volna épiteni az osztâly nélkiili târsada-
lom korszerii szociâlis Magyarorszâgât.

Az elôadô megjegyzése a (hozzâszôlâshoz:

Végteleuiil hâlâs vagyok dr. Somogyi Ferene igen kedves és
nagyrabeesult barâtomnak, hogy môdot adott a felszôlalâsâval
két olyan kérdés tisztâzâsâra, amelyek — nyilvânvalôan — tisz-
tâzâsra szorulnak. Az egyik : volt-e, vagy sem osztâlytârsadalom
a két liâborû kôzti Magyarorszâgon ; a mâsik; mit tettûnk és mit
nem a sokat emlegetett egyke megsziintetésére ?

Nem tudom ugyan hatârozottan, csak ûgy gondolom, hogy a
liberâlizmus az a „destruktiv nemzetkbzi eszmearamlat", amire
a hozzâszôlô lir eélzott. De ha a marxizmus volna, akkor is: mi
re ezek az eszraeâramlatok eljutottak Magyarorszâgra, rég kiala-
kult mâr az osztâlytârsadalom — a feudâlis, késôbb fél-feudâlis
nagybirtok-rendszer, Az ehhez hozzâragasztott ipari kapitaliz-
mus csak szelid fecskefészek volt a nagybirtok-rendszer eresze
alatt.

Ezen az osztâlytârsadalmon szerhezetileg sem a régebbi, sem az
ûjabb nemzedékek nem vâltoztattak. Hogy volt egy bizonyos
,,szociâlis" kozmetika, az tény, de a ,,szociâlis âllam" — még ha
teljes skâlân valôsitjâk is meg — még mindig osztâlytârsadal-
mat jelent. Bârmennyire nagyjelentoségii tôrvény volt is —
mert az volt! — az 1940:XXIII. te. ez nem magânak az osztâly-
târsadalomnak a lilcvidâlâsât vette tervbe, hanem az osztâlytâr
sadalom ,,kâros kôvetkezményeinek" megsziintetését. Ez a tôr
vény tehât tipikusan „szociâlpolitikai" torvény volt, s ha a
szociâlis lelkiismeret ébredezése szempontjâbôl valôban nagy lé-
pés is volt elôre, az osztâlytârsadalmat természetes premisszânak
tekintette, hisz ezért akarta annak „kâros kôvetkezményeit" ki-
kûszôbôlni. Az osztâlytârsadalom haszonélvezoi hallani sem akar-
tak radikâlis fôldreformrôl, ami az elsô, de tâvolrol sem az utol-
sô lépés lett volna az osztâlytârsadalom lebontâsi munkâlataiban.

Ami az egykét illeti, ezt mint az egykés Ormânysâg egykori
képviselôje, a helyszinen volt alkalmam tanulmânyozni. Az egy
ke sajnâlatos jelenség volt, de jelentosége nemzeti viszonylatban
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sokkal kisebb volt, mint azt a koréje szott emocionàlis legenda-
kor âllitotta. Kûlônben az egyke is okozat volt, elsôsorban a
nagybirtok-rendszer ôriâsi kîgyôja fojtotta meg az elvetélt mag-
zatokat. Ennek megfelelôen nem kegyes szolamokkal, banem ra-
dikâlis gazdasâgi âtalakulâssal kellett és lehetett volna segiteni
rajta. Eadikâlis foldreformmal, ami fôldbôz juttatliatta volna a
meg nem szûletett nemzedékeket is; az ipar erôteljes kiépitésé-
vel és decentralizâlâsâval, ami lokâlis munkaalkalmat biztositott
volna a „feleslegesek" szâmâra; jô falu-kozi ûthâlôzat kiépité-
sével, ami a kora ôszi esôzésektôl kezdve a késô tavaszi esôzések-
ig tartô majdnem teljes elszigeteltséget — a „beltenyészet" egyik
igen komoly okât! — megszùntette volna és igy tovâbb.

Ismétlem, ez nem, vagy nem csupân ,,erkôlcsi" kérdés, nem is
,,szociâlpolitikai" feladat volt, banem a gazdasâgi szerkezetnek
és âltala az egész magyar târsadalmi életformânak teljes megvâl-
toztatâsâtôl fûggôtt. A nagy-csalâd csak addig erkôlcsi plusz,
ameddig a gyermekeket emberi életszinvonalon lehet ellâtni és
felnevelni. Mihelyt a bô gyermekâldâs nyomortanyât teremt az
otthonbol, ez az erkôlcsi plusz erkôlcsi minusszâ vâlik.

Ezek olyan realitâsok, amelyeknek az etikai szempontok termé-
szetes, inberens elemeit képezik ugyan, de megoldâsukat elsôsor
ban egy gyôkeres gazdasâgi âtalakulâs biztositbatta volna. Erre
viszont a nagybirtok-rendszer még csak lehetôséget sem adott.

A LEVELEZô RÉSZTVEVÔK JAVASLATAl

Frankô Istvân, Buenos Aires (Argentina) javaslata:

A kdzgwgdasâgi részhez-.
1. A kommunizmus ellen nem elég a fegyverek ereje, banem

6gy olyan ûj életformât kell teremteni, amely az âltalânos jôlé-
tet magasabbra képes emelni, mint ,,az ôsszes tôbbi izmusok".

2. „Ez csakis egy ,szintézis' lebet, amely ugyan az egyén kez-
deményezési lebetôséget biztositja, de annak tûlkapâsait kizâr-
ja." Ezt a szintézist ûgy képzeli el, bogy abban „a kisiizem
szabadon fejlôdbetik, de minden 10 munkavâllalônâl tôbb sze-
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mélyt foglalkoztato vâllalkozâs csakis részvénytârsasâgként mû-
kôdhetik. A részvénytôke 40%-a a vâllalkozôt (a tôkét), 40%-a
az ott dolgozô munkavâllalôkat, 20%-a pedig az âllamot illeti,
amely îgy jutna ado lielyett a vâllalkozâs laasznâhoz. Ily môdon
az âllam a vâllalkozôk kozti minden esetleges vitât, a maga 20%-
os szavazatâval eldônthet. " E dontések ellen bâi'mely fél egy
fûggetleii âllami bîrôsâghoz fellebbezbetne (mint amilyen otthon
a Kozigazgatâsi Bîrôsâg volt), amely az igazsâgot és a kôz érde-
kétimiudig érvényre juttathatnâ.

3. Penti tervbol onként kôvetkezik, bogy „a magyarsâg nem
szigetelheti el magât az ilyen, vagy liasonlô âtalakulâstôl, ha
csak uem akarja sajât jôvôjét veszélyeztetni".

A szociâiis rés'zhëz ;

4. „Az emigrâcioban élô oregjeink — fôleg a mâsodik vilâg-
hâborû utâii elmenekûlt intellektuellek — sorsa gyakran szivet-
facsai'6, kùlonosen, ha megbetegednek, mert a legtbbb délame-
rikai orszâgban nincs, vagy csak elégtelen szociâiis biztositâs.
Ugyanigy: a temctkczési kôltségek is clvisclhctctlcn tcrhct rônak
a hâtramaradottakra.' '

5. Ezért ,,cgy létesitcndô ncmzctkôzi magyar esûcsszcrvezct
clsô fcladata Icnuc cgy kôzpontilag irânyitott .betcgség, ôrcg-
ség és tcmctkczcs csctérc szôlé biztosîtâsi intézmény' létrcho-
zâsa."

Az elôadô megjegyzése a javaslathoz:

Ad 1. Nagyon hclycs mcgâllapitâs.
Ad. 2. „A szintézis" valamcly formâja kétségteleniil elkeriil-

hctctlcn az cmbcriség fcjlôdési folyamatânak Icgkozclcbbi sza-
kaszâban. Gyakorlati szcrkczctc fclôl Ichct vitatkozni, de sziik-
ségcsségérôl nem.

Ad. 3. Tcljcs mértékbcn hclycslcm.
Ad. 4. Bz Europât, New Zcaland-ct, Canada-t és — csak rész-

— -Az Egycsiilt Âllamokat és Ausztrâliât kivéve mindcnûtt
égctô probléma, ami gyors és tcljcs mcgoldâsra vâr.
Ad, 5. Ha kétségtclenul nagyon nchéz Icnnc is ennck a javas-
latnak a megvalosîtâsa, de olyan gondolât, aminck tovâbbfcj-
Icsztésc minden munkât és âldozatot mcgérdemel.
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Prof. Dr. Klobusifzky Dénes, a Nemzetî Orvosî Akadémîa tagja,
Sac Paulo (Brazilia) javaslata:

1. „Létesîtsen a MAGYAR TALALKOZÔ egy âllâst kozvetî-
tô és âllâsokrol felvilâgosîtâst nyujtô kozpoutot az emigrâcioban
élô diplomâs lionfitârsak részére. Igen gyakrau megesik ugyanis,
liogy egyik, vagy mâsik orszâgban az elhelytzkedé.s bizonyos
szakban munkalehetôség hiâuya miatt nem lehetséges, viszont
ugyanebben a szakban egy mâsik orszâgban hiâny, teliât keres-
let van. Az âltalam javasolt kôzpontnak az volna a feladala,
hogy a bozzâfordulokat a lehetoségekrol felvilâgositsa és elhelyez-
kedésûket osszekôttetései révén megkônnyltse. A kôzpout az ogyes
orszâgokban uralkodô pillanatnyi helyzetrôl unkéntes levelezôk
révén szerezné be az adatokat, amelyek alapjân a bozzâfordu
lokat tâjékoztatja. Esetleg arra is lehet gondolni, hogy a kdz-
pont idôrôl-idôre kiadâsra kerûlô tâjékoztatôkat boesâtana ki."

2. „Semmi esetre sem volna szabad az ellielyezkedésnél, tâmo-
gatâsnâl az illetô elôbbi politikai magatartâsât figyelembe venni.
Bz, szerintem ennyi idô mûlva nem létezbnek, nem megtôrtént-
nek volna tekintendô."

Az elôadô tnegjegyzése a javaslathoz:

Ad. 1. Rendkivûl jo gondolât, bâr nem tudom, hogy az egyes
âllamok bevândorlâsi és munkavâllalâsi rondelkezései mennyiben
akadâlyoznâk gyakorlati mûkôdését.

Ad. 2. Teljes mértékben helyeslem, sot vallorn és hirdetem.

Kovâts Komél, Philadelphia (Pa - USA) javaslata:

Az otthoni, egykori „Ônâll6sîtâsi Alap' ' -hoz hasonlô szerv léte-
sîtését javasolja a magyar gazdasâgi tehetségek ônâllosîtâsâra,
akik a szùkséges tokét nélkûlbzik. „Ehhez a szervhez benyujtott
iizleti terveket egy szakbizottsâg felùlbîrâlnâ " és azok elfoga-
dâsa esetén a szervbe bevont tôkések kôziil az, aki kîvân, tôké-
jével belépne a vâllalkozâsba. A vâllalkozâs tiszta nyereségének
10-15%-a a szervet illetné, hogy axinak fenntartâsât biztosîtsa.

Az elôadô megjegyzése a hozzâszôlâshoz:

A terv kétségtelenûl igen tetszetôs, attôl tartok azonban, hogy
— legalâbbis a USA-ben — egy kizarolagosan magyar csoport
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nem igen szâmîthatna a befogadô orszâg tôkéseinek tâmogatâsâra,
kûlônôsen itt, ahol ez a gondolât teljesen ismeretlen és idegen.
Érdemes lenne azonban a gondolatot pro és contra megvitatni.

Lâzâr Jôzsef, Pittsburgh (Pa - USA) javaslata:
1. ,,CsodâIkozom azon, hogy forradalmi âtalakulâsrôl esik szô.

Magyarorszâgon nem volt forradalom sem 1918-ban, sem 1945-
ben." . .. „Anii végbement, az mind az orosz imperializmus kô-
vetkezménye. ' '

2. ,,A ioldbirtok-reform radikâlis vâltozata mâr a millénimni
év, 1896 utân azonnal esedékessé vâlt, s elmulasztâsânak kôvet-
kezményeképpen valoban veszedelmes és nagyméretû kivândor-
lâs induit meg ide, Amerikâba." ...,,Sajnos, az elsô vilâghâ-
borû utân sem eszméltek râ kormânyzô kôreink arra a kétség-
bevonhatatlan igazsâgra, hogy a fôld kizârolag a magyar népé."

3. „A magyar kozgazdasâg csakis a fôldmuves osztâlyon nyu-
godhatik. Ô-hazânlc természeti adottsâgai a mezôgazdasâgra utal-
nak minket. Egyedtili eélszerû utunk és môdozatunk e téren a
mezogazdasâgi ipar felkarolâsa. Legyen jelszavunk: kertészet és
agrâripar. ' '

Az elôadô megjegyzése a javaslathoz:

Ad. 1. Valôszinîileg az elôadâsom cimének félreértése ez, ami
az elôadâs szôvegének elolvasâsa utân ônmagâtôl eloszlik.

Ad. 2. Tôkéletesen igaz.
Ad. 3. A megjelôlt cél igen hel3''es és kovetendô is, de onmagâ-

ban nem elég. Az egyre gépesitôdô mezogazdasâg rovidesen még
a lakossâg negyedét sem tudnâ foglalkoztatni. Emellett nem im-
portâlliatunk minden ipari ârût, ha fizetési mérlegûnket és ez-
zel valutânkat egyensûlyban kivânnânk tartani. A termelési alap-
iparok és a fogyasztâsi iparok fejlesztése biztosîthat csak âltalâ-
nos jolétet és nôvekvô civilizâciôt.

Padânyî-Gulyâs Jenô, BilKngs (Montana - USA) javaslatai:
A „Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének" volt

elnoke, aki kivâlo mérnôk és kitûnô kozgazdâsz egyszemélyben,
'jhogy valami foghatô jelét is mutassa a TALALKOZÔ célkitû-
zéseivel valô ôszinte rokonszenvének", megkûldte a Kârpâtme-



denee ujjâépîtésének elomunkâlataira vonatkozô 7 pontjât es
„Az Elsô Tennivalôk a Kârpâtmedenee Gazdasâgi Ujjâreude-
zésére" cîmii vâzlatos tanulmânyât. Mindkettôt teljes szove-
gében kellene kôzôlnurik — annyira izgalmasau érdekesek és
alapvetôen fontosak. Sajnos, azonbaa tér biânyâban kénytelenek
vagyunk kivonatosan hozni azokat.

A 7 pontban megâllapitja, bogy ,,a trianoni békeszerzôdést az

1944 ôta lefolyt események elsôpôrték" (I. pout), ,,a pârizsi
békék pedig elfogadbatatlanok", mert tâvolrol kényszeritették
azokat a tâj népeire. (IV.) „A népek ourendelkezési elvével
egyidejûleg az egyiittmûkôdés elvét is el kell ismerni és valôbap
érvényesîteni" (II.). A nemzetiségi elv nem reiidezô elv (V.),
kûlônôsen, mert „a tâj népeinek sorsa ôsszefûggô és szétvâlaszt-
batatlan" (III.), de azért sem, mert „a tôrténelmi elv az ûjabb-
kori nemzetkozi gyakorlatnak megfelelôen (Izrael, Cyprus, stb.)
dôntôen figyelembe veendô" (VI.). Végûl megâllapîtja, bogy
„a magyarsâg nem vâdolbatô és nem itélhetô el azért, mert
tôrténelmi mûhelyét, âllami és târsadalmi berendezéseit a szom-
széd népek szâmâra is vonzôvâ alakitotta ki" és Igy „ezek a
nemzetiségi beâramlâsok. .. nem magyarâzhatok a magyarsâg
kârâra; viszont a magyarsâg javâra irandô, bogy instituciôi
mellett a fennbatôsâga alatt élô népek mind megmaradbattak,
.. nemzetiségi ôntudatban erôsôdbettek, nyelvûket megôrizbet
ték". Végûl a magyarsâgot „igazsâgos itélet és elismerés" illeti
„azokért a vérâldozatokért, amelyeket a tâj és az ôsszes ittlakôk ' '
védelmében „1222-tôl, 1526-on ât, 1956-ig bozott." (VII.)

,,Az Elsô Tennivalôk" cimû vâzlatos tanulmânyâban megâl
lapîtja, bogy „a Kârpâtmedenee. . . egy fôldrajzi, vlzrajzi, gaz
dasâgi és kulturâlis szempontbôl egységes, politikai és néprajzi
szempontbôl viszont erôsen megoszlott tâj."

„Megâllapltbat6, bogy mindaz a nyugtalansâg és zavâr, ami
az itt élô népek életét az utolsô emberôltôk sorân keservessé
tette, azon szenvedélyek és nacionalisztikus mozgalmak nyomân
âllott elô, amiket a politikai és néprajzi megosztottsâg alapjân
mesterségesen szitottak fel. Joggal remélbetô, bogy ezt a korsza-
kot maguk a kârvallott népek zârjâk le. Jogos tovâbbâ az a re-
mény is, bogy a fejlôdés a kooperâeiô elemeit veszi ismét elô,
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s a szétvâlasztô tényezôk helyett a tâj fôldrajzi, vîzrajzi, gazda-
sâgi és kulturâlis jôvôjére alapîtja a népek jôvôjét."

„Elfogadva a nemzetkozi szempontbôl kitiizott célt, hogy (1.)
a felszabadîtandô âllamok minél hamarabb és minél biztosabban

megâlljanak a sajât lâbukon, tovâbbâ, hogy (2.) mielôbb részt-
vehessenek mint termelôk és fogj^asztôk a Pbld gazdasâgi éle-
tében, két kérdés nyomul elôtérbe: rendelkezik-e a tâj kellô
természeti kincsekkel, amelyeket kiaknâzhat? Tovâbbâ, hogy
rendelkezik-e a kiaknâzâshoz sziikséges eroforrâsokkal ?"
„Az elsô kérdésre igeunel vâlaszolhatunk. A tâj agrikulturâlis

termékei a sziikségletet meghaladjâk, értékes exportât tesznek
lehetôvé. Éreek, elsôsorbau a vilâgviszonylatban is szâmottevô
bauxit telepeknek koszonhetôen, kielégitô mennyiségben âllnak
rendelkezésre, hasonlôképpen fa is."

,,A mâsodik kérdés azonban, az energia problémâja, egyre sû-
lyosabbâ vâlt mâr a mûltban is az iparosodâs fejlodésével."
i.Mâr az elsô vilâghâborîi elôtt is tervek készûltek a ,,jôminô-
ségû szenekben kûlônôsen szegény teriilet gazdag vizierôinek
hasznosltâsâra. Ebbôl a szempontbôl kûlônôsen a Tisza jôtt el-
sôsorban tekintetbe." Ezeket a terveket az elsô vilâghâborû és
annak kôvetkezményei kivihetetlenné tették. ... Nem hogy duz-
zasztô gâtakat és elektromossâgot termelô vizerô telepeket nem
alkottak ezekben a szerencsétlen évtizedekben, de még a legele-
tnibb vizszabâlyozo mtiveletek is elmaradtak."

„A Kârpâtmedenee vizierôinek elektromos energia termelésére
valô igénybevétele elsôrendû szûkségesség. Elegendô és olcso
elektromos energia nélkûl modem iparosodâs, de még modern
hâztartâs is alig képzelhetô el. ... Minden olyan rendezés, ami
ezt a kôrûlményt figyelmen kiviil hagynâ, a legkînosabb prob-
lémâkkal terhelné ... a Kârpâtmedenee népeit. ... Ezért a fel-
szabadulâs utân keU gondoskodni arrôl, hogy a tâj vizerôi az
ôsszes ott lakô népek kôzôs érdekében hasznâltassanak fel, egy-
séges vizgazdâlkodâsi program alapjân."

„Nem feledhetô el a lakôssâg fûtési szûkségleteiiiek problé
mâja sem." A tâj ugyan bôvelkedik fâban, de a fa értékét a
papîrgyârtâs és az épitôipar sokkal jobban ki tudja aknâzni.
Igy fûtési célokra elsôsorban a fôldgâz jôn tekintetbe, ami fôleg
a Româniâhoz csatolt terûleteken fekszik nagy bôségben.
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A hydroelektrikus és foldgâz energia-hâlôzattal ellâtott tâjon
a bôségesen feltârt barnaszénuek is meglesz a maga célszerû
felbasznâlâsi lebetôsége, csakûgy, mint a jelentékeny olajnak is.

Igen fontos és sûrgôs lesz a természetellenes irânyokba kény-
szeritett kôzlekedési vonalak ujjâépîtése is. Ugyancsak nélkû-
lôzbetetlen lesz a tenger felé vezetô nagyteljesitményû kôzleke
dési utak kiépitése, és a tâjnak az eurôpai légi forgalomba valo
bekapesolâsa is.

Igen nagy sûlyt kell majd helyezni rogtôn a felszabadulâs
Utân a lakôhâzak tomeges épitésére, ami a Kârpâtmedencének
hosszû ideig elsôszâmû ipari tevékenysége lesz. Etekintetben
ajânlja az elôregyârtott alkatrészek ùtjân valo standardizâlt és
modem épitkezést.

,,Az emberek békeségre és boldogulâsra vâgynak", és igy „re-
mélhetôleg a kôzos tennivalokban ismerik majd fel bivatâsukat."

Az elôadô megjegyzése a javaslatokhoz:

Mint mâr a bevezetô sorokban îrtam, nagy kâr, liogy ezek a
javaslatok, amelyek ugyan mâr szûkebb kbrben ismeretesek,
nem voltak teljes egésziikben beiktatliatôk a KRÔNIKA-ba, hogy
a széles olvasotômegek is megismerbessék azokat.

A 7 pont a legtbmôrebb és legreâlisabb âllâsfoglalâs megeson-
kittatâsunkkal kapcsolatban, amit eddig olvastam. Kulonôsen be-
cses benne az egészen ûj Mvatkozâs a tôrténelmi elv preceden-
seire (Izrael, Cyprus) és a VIT. pontba foglalt ragyogoan lo-
gikus és tômor igazolâsa a magyarsâg évezredes tûrelmességé-
nek és emberi âllamvezetésének.

„Az Elsô Tennivalok" szintén roppant érdekes szempontokra
mutât râ. Sajnâlatos, hogy csupân vâzlatban és nem részletes
kidolgozâsban îrta meg ezt a tanulmânyt a szerzô. A mai Ma-
gyarorszâgon sok, ezzel kapcsolatos probléma mâr megoldâst
nyert, mert az orszâg — sajnos — a tôbbi esatlosokkal egyiitt
egyetlen nagy kôzgazdasâgi egységet alkot a Szovjettel, a KGST
igazgatâsa alatt. Ma Magyarorszâg ôriâsi mennyiségû olajat,
foldgâzt és villamos âramot importâl a KGST âllamaibol, mâs-
szôval részben sajât elszakUott teruleteirôl is. (Kôolajbol évi
kb, 2 millio tonnât az ûjonnan kiépitett csôhâlozatQn keresztiil,
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200 millio kôbméter fôldgâzt ugyancsak direkt csôhâlôzat ûtjân
és mintegy IVz milliard kw/6ra villamos âramot.)

Ezek az adatok igazoljâk Padânyi-Gulyâs Jenô megâllapitâ-
sât, liogy a Kârpâtmedeuce energia tekintetében esaknem telje-
sen ôiiellâtô terûlet leliet, kellô egjdittniùkbdés esetében.

Szerintem azonbau az ,,elsô tennivalok" kôzott elsôsorban kell
szâmolnunk egy nem emlitett, de ballatlamil nehéz feladattal :
azzal, hogy a felszabadtilt orszâgot bogyan bâmozzuk ki a szov-
jet-kozgazdasâgba valô beépitettségébol és integrâljuk a nyugat-
eurôpai kozôsségbe. A mai Magyarorszâg iparânak csakaem tek
jes fiiggôsége a KGST-kozgazdasâgoktôl végtelenûl nebézzé teszi
taajd az âtmenetet.

Ezek azok a problémâk, amiket nem csak napirenden kell tar-
tanunk, lianem igyekezniink kell alternativ terveket Idd^^zm
majdani szùkség esetére. A kovetkezô, vagyis mâsodik MAGYA
TALALKOZÔ-n kûlônben ezek a témakorôk prioritâst kapnak
és ôszintén remélem, bogy Padânyi-Gulyâs Jenô egyike lesz
azoknak, akik e kérdések megvitatâsâban aktivan és személyesen
résztvesznek. Noblesse oblige !!

Temesvâry Lâszlô, (Ausztrîa) javaslata;

cimmel. Mint a tôbbi javaslatnâl, ûgy ennél is oszmten sajnai-
juk, hogy a magas nyomtatâsi kôltségek âltal erôsen ora ozo
terjedelmû „KRÔNIKA-"-ban nem kôzôlhetjiik egesz terjede-
mében, mint ahogy azt kétségteleniil megérdemelne. sszevon
gondolatmenete ez : . . . i. i ' ' i

Fejtegetéseit az aranyvalnta rendszer hibâira es bukasara a a-
pozza.

Az elsô vilâghâborûig a vilâg gazdâlkodasa az aranyledezeti
rendszerre épiilt. A bankjegyek ugyan csak részben v°"ak ±e-
dezve arannyal, mégis a bankjegy vert aranypénzre volt bevalt-
hato. Pénzùgjdleg jol funkcionâlt ez a rendszer, de, mert a
bankjegyek kibocsâtâsât a bank birtokâban lévô aranymennyiseg
korlâtozta, ez az orszâg kôzgazdasâgi tevékenységét is ennek az
aranyfedezetnek a hatârâig limitâlta. „Arr61 soha statisztika nem
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késziilt, hogy az arany hiânya miatt mennyi miinka maradt el-
végezetlen és îgy az emberiség mennyivel szegényedett. "

Mikor az elsô vilâghâborû kitort, a bankjegyeknek vert arany-
pênzre valô bevâltâsât mindenûtt felfiïggesztették. Ez — vala-
mint maga a badigazdâlkodâs — a békebeli pénzpolitikât teljesen
felborîtotta. A megnôvekedett termelés kôvetkeztcben, amelynek
tûlnyomo része a badigépezetbe âramlott, megnôvekedett a kere-
set, a vâsârloerô, ezzel szemben a rendelkezésre allô fogyasztâsi
javak mennyisége egyre esôkkent. Igy alakult ki az inflâciô,
amit az akkori nemzedék még nem ismert. Az inflâciô rengeteg
bajt okozott. de a badigazdâlkodâs igen sok hasznos tanulsâggal
is jârt. Kideriilt ugyanis, hogy ,,a tôbblet termelést lehet hazai
tôkével is finanszirozni, ha a jegyhank erre a célra rendelkezésre
âll". És igy, ha a termelést megnôveljiik és ezzel pârhuzamban
a kereset, a vâsârlôerô is nô, az inflâciô elmarad. Ezzel a libe-
râlis-kapitalista rendszer orôkéletûnek hitt „klasszikus" kbzgaz-
dasâgtana megdôlt és ûj vilâggazdasâgi formâk kialakitâsa vâlt
szûkségessé. A nemzetkôzi pénziigyi hatalom Angliâbôl az Egye-
sûlt Allamokba tolôdott el.

A két hâborû kozott sûlyosbodtak a valutapolitikai problémâk.
3 nemzetkôzi konferenciâtis tartottak. hogy megbirkôzzanak veliik,
de ez nem sikeriilt. mert ahhoz az alapkérdéshez, hogy az ara-
nyalap egyâltalan hasznalhatô-e meg és ha igen, miképpen, ha
pedig nem, milyen mâs rendszerrel kell pôtolni — egyâltalân
nem nyultak hozzâ. Génuâhan (1922) azonban egy igen fontos
dôntés tôrtént. A korâbbi aranyvaluta helyébe elfogadtâk az
aranymag valutât, vagyis, hogy a jegybankoknak mâr nem kell
vert aranypénzre bevâltaniuk hankjegyeiket, csak aranyrudakra

nemzetkôzi viszonylatban. Az aranydeviza rendszer beveze-
téséyel lehetôvé tették, hogy a pénz fedezetéiil olyan kûlfôldi
vâltôkat is felhasznâljanak, amelyek aranyrudakra bevâlthatôk.
Ez konnyitett a jegybankok helyzetén, de a megbukott arany
problémâjât megoldatlanul hagyta.

Az Egyesûlt Allamok, amely a hâboru alatt ôriâsi aranytarta-
lékot gyûjtôtt ôssze, egyre inkâbb a vilâg pénziigyi ellenôrzésé-
nek poziciojâba keriilt. 1919 ôszén a New York-i tôzsdén egy
spekulâciô induit meg, ami felszivta Amerika minden fôlôs
pénzét és az addig kétkézzel szôrt USA-hitelek egyszerre bedu-
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gultak. Az ily môdon keletkezett sulyos pénzhiâny az egész vi-
lâgot sulyos vâlsâgba taszitotta, aminek kôvetkeztében a legtôbb
âllam deflâciôs politikâra tért ât, hogy a pénzt — de nem magât
a gazdasâgi életet! — megmentse. A deflâciôs politika a terme-
lést megszoritotta, s a munkanélkiiliség ôriâsi méreteket ôltôtt.
A vâlsâg okânak azt tartottâk, bogy az a tultermelés kôvetkez-
ménye. Ez természetesen nonsens. Az dltalânos kereset volt
kevés, nem az âru sok.

A sok pénz inflâciôja és a kevés pénz deflâeiôja egyarânt ha-
lâlos betegség. Meg kell talâlni az utat az ,,elég pénz" politi-
kâjâhoz, amellyel ,,minden hasznos munka finanszirozâsâra môd
adôdik egészen a teljes foglalkoztatottsâg megteremtéséig."

A Szovjettel szemben a Nyugatnak éppen az igazi pénziigyi
egészség fenntartâsa lenne a leghatâsosabb fegyvere, de ez nem
az arany uralmân nyugszik. Ellenkezôleg. A Szovjet szâmâra
a nyugati aranyfedezeti és aranydeviza rendszer fenntartâsa nem
esak kivânatos, hanem szinte életfeltétel. A Szovjetnek ugyanis
a kùlkereskedelmébôl és egyéb nemzetkôzi forrâsokbôl esak
egészen jelentéktelen jovedelme van, viszont roppant nagy nem
zetkôzi kiadâsait (propaganda, kémkedés, egyes orszagok tâmo-
gatâsa, stb.) esak arannyal fizetbeti. Ha a Szovjet nem tudnâ
ujabb és ujabb aranyeladâsokkal fedezni ezt a kôltseget, kiszo-
rulna a hideghâborubôl. A Nyugat azonban maga siet a Szov
jet segitségére azzal, hogy mesterségesen fenntart egy aranyârat,
amit 1934-ben a USA finom unciânként 35 dollârban âllapitott
meg. Ekkor még kônnyû volt vâllalni, hogy a kûlfôldi jegyban-
kok dollâr-kôveteléseit aranyban fizetik ki, mert a vilâg pénz-
eélu aranytartalékânak 40 %-a a keziilihen volt. A mâsodik vi-
lâghâboru folyamân ujabb hatalmas aranymennyiségek jârultak
ehhez a tartalékhoz. Am, az inflâciô hatâsâra, a dollâr vâsâr-
lôereje egyre siillyedt és igy a 35 dollâros aranyâr fiktiwé vâlt.
„Ez letagadhatatlanul bizonyitja, hogy nem az arany tartja a
dollârt, hanem a dollâr az aranyat. Ezzel viszont megdôl az a
sokszor hangoztatott elv, hogy a pénznek fémértékének kell
lennie.' '

A sokszor felbukkanô kivânsâg, hogy a 35 dollâros aranyârat
— a tényleges helyzetnek megfelelôen — fel kellene emelni, esak
a Szovjet malmâra hajtanâ a vizet, amely igen tekintélyes arany-
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mennyiséggel rendelkezik (a mâsodik legnagyobb arauytermelô
a vilâgon). Ha a USA felemelné az arany ârât, ezzel maga fi-
nansziroznâ a Szovjet hidegbâborus kbltségeit. Kennedy elnôk
kijelentette, bogy errol szo sem lehet és remélnûnk kell, hogy ki
is tart ezen elhatârozâsa mellett.

„Minket, magyarokat ez a kérdés sokkal kozelebbrôl érint, mint
elsô pillanatra lâtszik. Egész Keleteuropa sorsa azon mûlik, hogy
a Szovjet fenn tudja-e tartani jelenlegi nemzetkôzi kiadâsait."
Ha ezeket lényegesen csbkkenteni, vagy éppen megszûntetni kény-
szerùl, ôsszeomlik, mert „nyilt hâborut kezdeni nem mer, viszont
hidegbâborus képessége megsziinnék."

Az USA-ben vannak pénzûgyi kôrok, amelyek szivesen meg-
szabadulnânak az arany terhétôl. „Ha a USA elejti az aranyat
és nem tartja a mesterséges aranyârt, aldcor az arany ara visz-
szaesik arra a mértékre, amit a kereslet-kinâlat alakit ki. Bz
pedig —ha nem szolgâl mâr pénzfedezetiil— igen kicsiny."

„És ezzel a Szovjet megkapnâ azt az elsô hideghâborus csapâst,
amibôl aligha tudna tobbé kilâbalni."

Az elôadô megjegyzése a javaslathoz:

Temesvâry Lâszlô értekezése nemcsak elméletiieg értékes, ha-
nem a gyakorlati utra is râmutat, ami a megbukott arany-érâbol
egy ûj, egészségesebb valutâris megoldâs felé vezet. Mivel a
szabad vilâg egyre nagyobb kereskedelmi egységekbe valô tomô-
rûlésének kikerûlhetetlenûl valutâris egységhez is kell vezetnie,
ez kedvezô alkalmat és târgyi feltételeket biztositana az arany-
uralom végleges likvidâlâsâra.

Természetesen a valutâris problémâk megoldâsa esak egyik
szektora az uj târsadalmi-kôzgazdasâgi rend kialakulâsânak, ami
jôl hallhatoan kopogtat mâr az ajtonkon. Ezért, mint minden
kozgazdasâgi jelenséget, ezt is esupân a szociâlis kategôriâban
szemlélhetjûk.

Nagyon kivânatos volna, ha Temesvâry Lâszlo tézise fôlôtt szé-
leskôrii vita alakulna ki, mert ez véglegesen tisztâzhatnâ az egye-
temes magyarsâgnak ezzel a létfontossâgu kérdéssel kapcsolatos
érdekeit és tennivaloit.
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DR. NÂDAS JÂNOS ZÂRÔFELSZÔLALÂSA

Eluok ûr ! Hôlgyeim és uraim, magyar testvéreim!
A MAGYAR TALALKOZÔ tanâcskozâsainak a végére érve,

engedjék nieg, hogy miiidenekelott két elôadôtârsamnak, dr. Bél-
dy Bélânak és dr. Somogyi Ferencnek kôszonjem meg valôban
értékes elôadâsukat, valamint a tanâcskozâsok elnôkeinek, Hokky
Kârolynak és dr. Nagy Sândornak az lilések magas nivôjû, szak-
szerti levezetését. Koszônôm a résztveAmk értékes hozzâszôlâsait,
valamint a ,,levelezô résztvevôk" részérôl megkûldott nagyjelen-
tôségû Javaslatokat, valamint liozzâszôlâsokat. Koszônôm a nagy
szâmban megjelent kozônség érdeklôdését, kûlônôsképen a tâ-
volbol érkezett résztvevôk âldozatvâllalâsât. Innen kiildjûk me-
leg ûdvôzletiinket mindazoknak, akik a tâvolsâgok miatt eljônni
nem tudtak, de lélekben ezen a bârom napon velûnk egyiitt
voltak.

A résztvevôk és felszolalok egyôntetû kivânsâgâval egyetértve,
kijelentem, hogy a meginditott munkât nem hagyjuk abba. Ad-
dig folytatjuk, addig prôbâlkozunk. amig szerte a vilâgon egy
csodâlatos ôsszefogâsban és ôsszhangban egyûtt tudunk kûzdeni
otthoni magyar véreinkért és magyar hazânk mielôbbi szabad-
dâtételéért. Reméljiik, hogy ebben a nagy hazafias mnnkâban
mindenki meg fogja hozni a maga erkôlcsi és anyagi âldozatvâl
lalâsât.

Bejelentem, hogy egy bizottsâgot kiildtùnk ki dr. Nagy Gyôrgy
vezetésével, a MAGYAR TALALKOZÔ zârônyilatkozatânak
megszôvegezésére és javaslom, hogy ehéd utâni iilésûnkôn hall-
gassnk meg a bizottsâg jelentéstételét.

Végiil njra csak leszôgezem, hogy véget nem érô, ônzetlen, ha-
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zafias munka az, amit magiink elé tîiztùnk és fanatikus hittel
hissziik, hogy meg is fogjuk céljainkat valosîtani.

ELNÔKLO HOKKY KAROLY : Megkôszoni dr. Nâdas Jânos-
nak, ugyis, mint a Magyar Târsasiig elnôkének, hogy munkatâr-
saival egyiitt ezt a nagyjelentoségû MAGYAR TALALKOZÔ-t
megszervezte. Felhivja azonban a figyelmet arra, mint a MA
GYAR TALALKOZÔ egyik elnôke, hogy anyagi felajt'mlâsok
nélkûl ezt a nagyszahâsu munkât seni fenntartani, sem folytatni
nern lehet. Ezért javasolja, hogy az elsô ùlésen dr. Nagy Sândor
anyagi felajânlâsra tett inditvânyât, valainint Burgyân Aladâr
kiegészitô javaslatât, hogy a TALALKOZÔ felmeriilt anyagi ki-
adâsainak fedezésére évi vagy havi hozzâjârulâsokat ajânljunk
fel, tegyùk megfontolâs târgyâvâ. A maga részérôl, mint oreg
nyugdijas, nem tud tobbet felajânlani, mint évi 10 dollârt s hâ-
lâsan megkôszoni Burgyân Aladâr évi 120 dollâros felajânlâsât.
Tegyuk lehetôvé, hogy mindenki hazafias érzéstôl âtitatva, anya
gi helyzetének megfelelôen hozza meg a maga anyagi âldozatvâl-
lalâsât a kituzôtt fontos cél érdekében.

ZAR6NYILATK0ZAT

A clevelandi (Ghio, USA) MAGYAR TALALKOZÔ 1961 no-
vember 24-26 kôzôtt hârom napos tanâcskozâst tartott. Ennek
folyamân az elôadok, a hozzâszolok és a levelezô résztvevok
javaslataibol egységes és hatârozott âllâspont alakult ki. A ta-
nâcskozâs egész anyagât sajto alâ rendezziik.

A MAGYAR TALALKOZÔ egyhangûan égetôen siirgôsnek
ïiyilvânitotta a magyarsâg szellemi erejének egybefoglalâsât és
az egyetemes magyar célok munkâlâsâba valô beâllitâsât.

E cél elérésének alapvetô szervezési feltétele a vilâg kûlôn-
bôzô orszâgaiban mûkôdô magyar szerve<zietek ôsszefogâsa és
ahol még ilyen nincsen, orszâgos csûesszervezet megalakitâsa.

Az Egyesiilt Allamokban az Amerikai Magyar Szôvetség mu-
tatkozik a legalkalmasabb szervnek erre a célra, mint az itteni
magyarsâg tôbb mint félévseâzad ota fennâllô képviselete, amit
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Ilyenként az amerikai kormâny kivatalosan mindenkor elismert.
Canadâban a célkitûzéseink munkâlâsâra a Kanadai Magyarok

Szôvetsége vaii hivatva, amely az orszâgos jellegû magyar ôsz-
szefogâst maris,példaszeriien megvalositotta.

A vilâg magyarsâgâra, de kulônôsen és elsosorban a szellemi
elitre vâro nagy feladatokat a MAGYAR TALALKOZÔ az alâb-
bi fobb csoportokbaii jelôlte meg:

1. Kiizdelem Magyarorszâg felszabaditâsâért ;
2. A felszabadult Magyarorszâg beilleszkedésének elôkeszî-

tése az ûj Europâba, a szomszéd népekkel valô osszemû-
kodés kiépitésével;

3. A szabad vilâg liivatalos szerveivel, valamint a rabnem-
zetek képviselôivel valo kapesolatok kiépitése;

4. A kiilfôldi magyarsâg kulturâlis, gazdasâgi és szociâlis
kérdéseinek szolgâlata.

A MAGYAR TALALKOZÔ tovâbb kivânja épiteni azt az
utat, amely a vilâg-raagyarsâg szellemi erôinek ôsszefogâsâhoz
vezet. Addig is sziikségesnek lâtja az egyes orszâgok szervezetei
kozti egyûttmûkôdés megvalôsitâsât és a MAGYAR TALAL
KOZÔ âllandô jellegû fenntartâsât s ezért elhatârozta, hogy a
jôvôben reiidszeresen tart TALALKOZÔ-kat a magyarsâg kû-
lônbazô nagyobb kôzpontjaiban.

A eél megvalôsatâsânak érdekében egy szervezô és adminisz-
trativ titkârsâgot âllit fel, amelynek vezetésével, a szûkséges
szervezési munkâk és egyéb teendôk ellâtâsâval dr. Nâdas Jâ-
nost, a elevelandi MAGYAR TARSASÂG elnôkét bizza meg.

A MAGYAR TALALKOZÔ megâllapltotta, hogy a Titkârsâg
mûkodéséhez anyagi alapra van szûkség és ezért felkéri a vilâg
magyarsâgânak szervezeteit és tehetôsebb tagjait, hogy lehetô-
ségeihez képest tâmogassâk ezt a magyar jôvôt épitô mozgal-
mat.

A MAGYAR TALALKOZÔ felhivja a vilâg magyarsâgânak
szellemi elitjét, tovâbbâ a szabad vilâg magyar szervezeteit,
hogy esatlakozâsukkal vegyenek részt a MAGYAR TALALKOZÔ
munkâjâban.
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A "MAGYAR TALÂLKOZÔ"
SZEMÉLYES ÉS LEVELEZÔ RÉSZTVEVÔI

(Akiknek neve utân vâros — âllam nincs feltiintetve, azok a MAGYAR
TALÂLKOZÔ Cleveland és nagykomyéke résztvevôi és kedves vendégei
voltak. Elnézést kériink azoktôl, akik nevét nem sikeriilt feljegyezniink.)

APPONYI GYORGY, Bruxelles (Belgium)
. A korlevélben kifejtettelîkel fenntartâs nélkiil egyet-

értek és ezennel bejelentem „eszmei" részvételemet... "
„... Az emigrâns magyarsâg kôréu beliil feunâllo poli-

tikai nézeteltéréseket egyâltalân nem tekintem katasztrôfâ-
nak. Sot, inkâbb azt tartanâm bajnak, ba a politikai kér-
dések felé teljes érdektelenség kerekednék felul kùlfbldre
menekult honfitârsaink kôzôtt, avagy, ha — ami az elôbbi-
vel egyértelmii lenne — mindeuki valamely ,,régi", vagy
„ûj" emigrâns „vezetbség" âltal diktâlt programmot krh
tikâtlanul magâévâ tenne. Minden egészséges demokrâeiâ-
nak elsô feltétele az eszmék és programmok szabad verse-
nye..."

Ellenben sziikséges, hogy legyen olyan talâlkozâsi
lehetôség, amely biztositja a valamennyiiinket érdeklô âlta-
lânos magyar problémâkkal valô foglalkozâst és amelynek
keretén belûl ôsszejohetnek a kiilônbôzô irânyzatok képvi-
selôi e kérdések megvitatâsâra. Itt elsôsorban kulturâlis vo-
nalon talâlkozhatunk mindannyian ôssze... De tovâbb me-
gyek. Épen a MAGYAR TALALKOZO pârtpolitikamentes
jellege révén kônnyebb lesz annak keretén beliil az ellen-
tétes politikai felfogâsuak „semleges" terùleten valo talâl-
kozâsa és idôben a benniinket széjjelvâlasztô politikai kér-
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déseknek is fesztelen, barâtî szellemben valo megvita-
tâsa..

ASBÔTI-I GYULA, ev. lelkész, Détroit (Mick. - USA)
ADAM JANOS
BABNIGG ISTVAN, Syracuse (N. Y. - USA)
Dr. BAKÔ ELEMÉR, Silverspring (Md. - USA)
BALASSA IMRE

Dr. BALAS LASZLÔ, Trentou (N. J. - USA)
Dr. BALLA ANDRAS, Honesdale (Pa. - USA)
BARANCIil TAMASKA BNDRB, Pittburgh (Pa. - USA)
BARCSIK JANOS
BARCSIK JANOSNÉ
Dr. BATTHA PAL, Buffalo (N. Y. - USA)

„... A MAGYAR TALALKOZÔ-t nagyvonalu kezdemé-
nyezésnek tartom... A MAGYAR TALALKOZÔ eélkitd.-
zéseit ôrômmel tâmogatom..."

BACHKAY BÊLA, Washington D. G. (USA)
BENEDEK LASZLÔ, Southport (Conn. - USA).
V. BENKO BÊLA, Solbad Hall (Ausztria).

Teljes erovel tâmogatja a MAGYAR TALALKOZÔ eszmei
célkitûzéseit. Az itt elhangzott elôadâsok ismertetéset és vi-
tâjât kitûzik az egyetemistâk kultur- es sprotklubjâban
(100 tagja van a klubnak), amely hetenkent tartja ossze-
jôveteleit. Kéri, hogy akâr hangszalagon, akâr îrâsban kiild-
jûlî; meg a TALALKOZÔ elôadâsait.

BERLANYI ZSIGMOND, Highland Park (Mich. - USA)
BERTALAN KALMAN
BERTALAN KALMANNÉ
Dr. BÉLDY BÊLA

BOCZONADI SZABÔ IMRE, Vancouver (Canada)
Dr. BOKOR JANOS, Chicago (lU. - USA)

„A tervezett széleskôrû tanâcskozâsok sok haszuos ered-
ménnyel jârhatnak. Sok eredményt kivânunk..."

Nt. BORSHY KEREKBS GYÔRGY, Washington D. C. (USA)
Nt. BRACHNA GABOR, ev. fôesperes
BURGYAN ALADAR
BURGYAN ALADARNÉ
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BURJAN GYULA, CMcago (111. - USA)
Szeretném, ha megkûldenétek a ,,vitaauyagot" ..

CSATHÔ GABOE

CSATHÔ GABORNÉ
CSASZAR BDE, Garfield (N. J. - USA)
Dr. CSÂVOSSY LBÔ, New York (N. Y. - USA)
Dr. CSBRY MIHALY, Quebeek (Canada)
CSIGHY SANDOR, New Orléans (La - USA)
Dr. CZBRMANN ANTAL, Pineorchard (N. Y. - USA)

. A szép elgondolâshoz és a jôl kidolgozott tervhez szîv-
bôl gratulâlok és kivânom annak sikerét. . . Szolgâlati vi-
szonyaim nem teszik lehetôvé a megjelenést. . . Isten âldâ-
sât kivânom munkâssâgtokra."

CZILLIGH DBZSÔ
Dr. DABAS R., Montréal (Canada)

„Az ÉSZAKI PÉNY szerkesztô-bizottsâga kbszônettel vet-
te a meghivôt a MAGYAR TALÂLKOZÔRA.. . A kezde-
ményezést rendkivûl ûdvosnek tartjuk és ,,levelelzo részvé-
telûnket" bejeleutjûk... Nagy érdeklôdéssel vârjuk a MA
GYAR TALALKOZÔ KRÔNIKAJAT..

Nt. DARÔCZY MATYAS, réf. lelkész
Nt. DARÔCZY MATYAS, réf. lelkész
DAUBNBR KÂROLY, New Brunswiek (N. J. - USA)

»... Bgészségi âllapotom nem engedi meg a személyes meg
jelenést, ezért, mint ,,levelezô résztvevb" îrâsban fejtem
majd ki âllâspontomat... "

DBAK LAJOS
DBLY GYÔRGY
DBLY GYORGYNÉ
Dr. DBMB KAROLY
Dr. DBMB KAROLYNÉ
Pôt. DBRBCSKBI JANOS S. J.
Dr. DÉRY BÊLA
Dr. DÉRY BÉLANÊ

DIBNBS LASZLÔ, szerkesztô, New Brunswiek (N. J. - USA)
,,Nagyon lelkesen îrt lapjaiban a MAGYAR TALALKOZÔ
elôkészitô munkâlatairôl.' '

DIBTRICH DÉNBS



DIBTRICH IMRE 0. C., Wien (Auszti-ia)
DONÔ ANDRÂS
Dr. ECKHARDT TIBOR, New York, (N. Y. - USA)

a legmesszebbmenô sikert kivânom... Feltétlenûl
szùkséges, hogy tisztult légkôrben szôt érthessenek egymâs-
sal a tisztességes amerikai magyarok..."

ELEK KALMAN
EOTVÔS TIBOR, Windsor (Canada)
PALCIONE ARPAD, Buenos Aires (Argentina)
PALUSSY ALAJOS, New York (N. Y. - USA)

mint az A. M. Sz. iigyv. elnôke jelenti be részvételét: „re-
mek gondolât"

V. KISBARNAKI PARKAS PERENC, (Németorszâg)
„... Ôrômmel iidvôzlbm a MAGYAR TALALKOZÔ esz-
mei intézmény gondolatât és minden tagjât, akiket a kôzos
magyar sors ônzetlen és ônfelâldozô szolgâlata hozott bsz-
sze. A magam részérôl szivesen résztveszek a tervezett le-
Yelezô egyiittmulïodésben és az elsô sikeres TALALKOZÔ
utân kérni fogom tôbb barâtunk meghivâsât is... "

PARKAS GÏ3ZA
PARKAS GÉZANÉ
PARKAS LASZLÔ, Alliance (OMo • USA)
PARKAS LASZLÔNÉ, Alliance (Ohio - USA)
Dr. PARKAS LASZLÔ, Ithaca (N. Y. - USA)
PAULHABER ADAM

PEKETE PERENCNÉ
Dr. PIEDLER KALMAN, Chicago (lU. - USA)
PLÔRIAN TIBOR, Englewood (N. J. - USA)

Ki-vâlo kôltônk nemcsak koltôi szavakkal kôszontotte a

MAGYAR TALALKOZÔT — hanem egy „Pogadalniat"
is îrt, amely a MAGYAR TALALKOZÔ târsasvacsorâjân
keriilt felolvasâsra, igen nagy siker mellett:

„Fogadalom!
Magyarorszâg, te szent, te âldott, fogadjuk, hogy kiir-

tnnk szivunkbôl minden hiitlenséget, magunkra tekintô on-
zést. Minden nap cselekszûnk érted valamit és bârmilyen
messzire sodorjon sorsunk, minden ôrâban kôzelebb kerû-
lûnk lélekben Hozzâd.
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À vîlâgnak mind a nêgy tâjékârol feléd tekintiiiik es ne-
ked âldozunk. Neved tiszteletére, nyelved szeretetére és
orokkévalô kuségére tanitjuk gyermekeinket is. Isten min-
ket ûgy segéljen!"

. Eddig a magyar egységet csak alprôfétâk és kûlôn-
féle csoportok elnôkjeloltjei hirdették, akik a maguk képé-
re szeretuének alakîtani mindenkit s liarcot liirdetnek azok
ellen, akik erre nem hajlandok. Egység helyett a szeretet
és egjanâs megbecsùlését keressétek. Adjatok tiszteletet
egymâs hitének és véleményének. Mi magyarok tudunk
egyezséget — néha kényszeregyezséget — kotni ellensé-
geinkkel, de még tisztességes fegyversziinetre sem vagyunk
hajlandôk sajât testvéreinkkel szemben..."

PEANKÔ ISTVÂN, Hurlingbam (Argentina)
PRATER ERNO
PRICKE VALÉR

PRICKE VALÉRNÉ
PÛRY LAJOS, Silver Spring (Md - USA)

A kitûno irô igy iizeu. a MAGYAR TALALKOZÔ-nak :
„... Igen hasznosnak és értékesnek tartom elgondolâsto-

kat, annak kiterjesztéséhez és megerositéséhez én is hozzâ-
jârulok. Lekotôtt szereplésem miatt most nem tudok részt-
venni, de a legkôzelebbi ôsszejovetelen feltétleniil veletek
leszek..."

GALLNER OSZKÂR
Dr. GALLUS SANDOR, Nunawading (Ausztrâlia)

,,Kezdeményezéstek rendkivûl érdekel és mint ausztrâliai
levelezô résztvevô jelentkezem. Mindennél fontosabb fela-
dat a tâvolsâgok legyôzése és az emigrâcioban az egy nem-
zettesthez valo tartozâs ébrentartâsa. Ûgy szoktam kifejez-
ni magam, hogy egészen a honfoglalâsig a magyarsâg no-
mâd ôsztonei a tûlontûl nagy veszélyre a kitéréssel, a mâs-
bovâ telepûléssel reagâltak. Nos, emigrâeiônk oly nagyszâ-
mû és oly nagyarânyû, hogy szinte valamely magyar tôrzs
régi oszônôkre ébredt nomâd kitérési stratégiâjâra kellene
gondolnunk és aszerint is cselekednûnk."

GAYER ANTAL
Pot. GASPAR MARTON P. P., plébânos, Windsor (Ont. Can.)



GEDEON JÔZSEP
GEDEON JÔZSEFNÉ
GÉZA ISTVÂN, Zurich (Schweiz)

A TALÂLKOZÔ archivuma részére megkuldôtte a Kâr-
pâtmedence rendezése c. tanulmânyât, valamint a nemze-'
tiségi kérdéssel foglalkozô négy részbôl allô nyîltlevelét,

GROSSWALD JÂNOS
GYÉKÉNYESSY L. GYORGY
GYIMESY KASAS JENÔ, New York (N. Y. - USA)

„Mint a Magyar Képzômûvészek Szôvetsége elnôke jelenti
be esatlakozâsât. A MAGYAR TALÂLKOZÔ célkitiizéseit
helyeslik és tâmogatjâk."

HALASY SANDOR
HALMOS PAL
HAVASYIMRE
Dr. B. HAMORY VARNAGY DALMA, Hamm ii. Haltern (Né-

metorszâg
Nt. HEPTY LASZLÔ, lelkész, Maywood (lU. - USA)
HERCZEGH JANOS, Montréal (Canada)

Vegyûk szâmba emigrâeionk erkôlesi, szellemi, leiki
és anyagi értékeit s ôntndatra ébredve, ônfegyelemmel és
nemes mértékadâssal pârosnlt, îgy mindig tiszteletreméltô
bnérzettel kezdjék el legjobbjaink megalkotni az emigrâciô
ûj Magna Carta-jât !... "

hokky karoly
HORTOBAGYI JENÔ, Trenton (N. J. - USA)
HORTOBAGYI JENÔNÉ, Trenton (N. J. - USA)
HORVATH GÉZA:

A magyar jôvô elôkészitése érdekében az emigrâciô Ma
gyar Kûliigyi Târsasâga megalapitâsâra tesz értékes javas-
latot.

HULLERNÉ, TARNÔCZY MELITTA, Kairuku (Papna - Uj
Guinea)

HUNKAR ANTAL
HUNT BÊLA, szerkesztô
ILLÉS LAJOS
ILLÉS LAJOSNÉ
V. ILLÉSY Gyula, Sao Paulo (Brazilia)



IVANiCS FERENC
Dr. JASZ TIBOR, Taylor (Midi - USA) ;

Egy egész Amerikâra szôlô kultûrprogram kidolgozâsât
javasolja.

n. JBDLICSKA JÔZSEP
JESZENSZKY IMRE, Clifton (N. J. - USA)

Javasolja a még meglévô, de haniarosan veszenddbe meno
magyar emlékek gyiijtését. — Az ottlioni jovdt az otthoniak
fogjâk eldônteni és nem mi, ne akarjunk teliât alkotmânyt
adni nekik idekintrôl...

JÔNAK ERNO
JÔNAK BRNÔNÉ
Dr. KACZVINSZKY PAL
KATONA GÉZA, Palis Chureh (Virg. - USA)
KAUTZKY KAROLY
EALLAY ANDRIENNE
KALLAY KALMANNÉ
Dr. KARPATHY KAROLY

KERECSENDI KISS MARTON, lapszerkesztô, Toronto
(Ont - Canada)
,, ... Az emigrâcio politikailag annyira széttagolt, hogy
mâr szinte jelentéktelen, mert niries vilâgpolitikai hâttere.
A MAGYAR ÉLET szerkesztôi munkâja miatt nem tudok
résztvenni a TALALKOZÔ-n, de szivesen foglalkozom a TA-
LALKOZÔ-val és ismertetetem annak munkâjât..."

Prof. Dr. KEREEBS TIBOR, West Newton (Mass. - USA)
KBRTÉSZ LASZLÔ, Garfield (N. J. - USA)

îrô és kôltôi nevén : Zalai Kobzos Lâszlo, lelkes kozremtidb-
dô tagja volt az innsbrucki Magyar Târsasâgnak, aki nem-
csak lelkesen esatlakozott a MAGYAR TALALKOZÔ-hoz,
de osszegyujtbtt hazafias verseit is megkiildôtte liangsza-
lagon.

KIRALY IMRB, "Washington D. G. (USA)
»... Ne hagyjâtok elaludni a honszerelem lâmpâsâbart a
lângot! Legyen Cleveland tovâbbra i^ egyik t^'ilagito tor'-
nya az amerikai magyarsâg szùlôfold irânti szeretetének-..."

KLINGA JÔZSEP
Prof. Dr. KLOBUSITZKY DÊNES, Sac Paulo (Brazilià)



KLOTZ ISTVAN, Mindelheim, (Németorszâg)
KOCSMAR JANOS
KOLLÂNYI KAROLY, Miiuchen, (Németorszâg)
KOLOZSVARY KALIMAN
Dr. KONCZ ZOLTAN, Mt. Vernon, (Ohio - USA)
Dr. KOVACS LAJOS
Dr. KOVACS LAJOSNÉ
KOVACS PÉTER
KOVATS KORNÉL, Pliiladelphia, (Pa - USA)
KOVELL FERENCNÉ
KÔNNYÛ LASZLÔ, îro, St. Louis, (Mo ^ USA)
ifj. KONYVES MIHALY
Dr. KRÛDY PERENC, Toronto (Ont - Canada)

. Oszinte ôrômômet és elismerésemet fejezem ki a szép
gondolatért. Kivânom, hogy emigrâeionk értékes tagjai
produktiv szellemi munkâra âlljanak ossze. A most ossze-
sûruspdô Ûj Europa, az Eurôpai Egj'^esûlt Allamok épii-
letének niegteremtésében, annak szellemi munkâjâban részt
kell vennùnk. Sok kivâlo szakembere van a magyar emigrâ-
cionak szerte a vilâgban, akik ôsszefiiggô, tervszerû mun-
kâval oriâsi eredményeket végezhetnek... Egy uj çzellem-
tôrténeti korszak kûszobén vagyunk s a jpyo megoldâsokba
idejében kell bekapesolôdnia a politikai és szakembereknek,
de nem a dilettânsoknak !...

Nézetem szerint emigrâeionk tevékenységének sûlypont-
ja Europâba helyezôdôtt ât és az ott tudomânyos munkâra
vâllalkozô munkatârsaink munkâjânak és kapcsolatainak az
Europa Parlament tagjaiboz is el kell nyulnia! Egyébként
legyen szemûnk elôtt, akik a Dunavôlgy jôvô jôlétének a
fejlôdésével tisztâban vagyunk, tudos âllamférfiunknak,
Teleki Pâlnak sokszor ismételt mandata: — Magyarorszâg
Europa kôzepébe benyujtott csemegéstâl! —"

KUN SANDOR, Keokuk (lowa-USA)
Dr. LASZLÔ BÊLA, Akrpn (Obio - USA)
Dr, LASZLÔ BÊLANÉ, Akron (0)iio - USA)
LAZAR JÔZSEP, Pittsburgh (Pa - USA)
Dr. LEGEZA ISTVANNÉ
LESZKÔ PAL



LINKA LASZLÔ
Dr. LIPP'ÔCZY MIKLÔS, Passaic (N. J. - USA)

Tâviratâbol : „Akadâlyoztatâsom miatt nem utazhattam, sok
sikert kivânok. Minden magyar ma lâthatatlan diplomatâ-
ja az orszâgnak és ki mint él, épîti a magyar jôvot. Kultu-
râlis sikerek jelentik a legjobb politikât..

Dr. LOTE PAL,
Prof. C. A. MACARTNEY, Oxford (Anglia)

„Nem kivânok egy formâlis „ùzenetet" kiildeni ez alkalom-
mal, de szivbôl iidvozlôm minden barâtomat, kûlonôsen azo-
kat, akikkel Innsbruckban alkalmam volt megismerkedni.
Oszintén remélem, bogy legkozelebb lâtni fogjuk egymâst..."

MACKER GYULA, Pittsburgh (Pa. - USA)
Prof. dr. MADAY BÊLA, Washington D. C. (USA)

„. .. . Mi magyar szârmazâsû USA-polgârok ciriâsi szol-
gâlatot tehetiink a magyarsâgnak és befogadô hazânknak
egyarânt két sikon : szellemi és anyagi erônkkel tâmogat-
hatjuk a magyarsâg fizikai fennmaradâsât és osszekôtô
kapocs és tolmâcs szerepében kozvetithetjûk e két orszâg
és két nép érdekeit egymâsnalc. Mi tehât — szemben a nem
polgârosodott emigrânsokkal — nem „képviselhetjûk" a
magyarsâgot, de folyamatosan interpretâlhatjuk a magyar
sâg jelenét és kivânsâgait. .. Szâmtalan alkalom nyilik az
irodalmi, tndomânyos, ùzleti és mûvészi életben arra, bogy
a magyar értékek megbecsiilését Amerikâban elôsegîtsiik s
az 1956-os magyar szabadsâghare utâni magyar szimpâtiât
ne esak megtartsuk, banem kimélyîtsûk. Ez Amerika ér-
deke is, hiszen a vilâg tobbi népeinek ismerete nélkûl nem
tud bolcs hatârozatokat bozni. . ."

MAGYARY KOSSA ALADAR, Dearbon (Mich. - USA)
MAGYARY KOSSA ALADARNÉ, Dearbon (Micb.-USA)
NT. MARKOVITS PAL, ev. lelkész, Pittsburgh (Pa.-USA)
Dr. MARÔTHY KAROLY, Buenos Aires (Argentina)

Kitalâltâtok a magyar légihidat. Nemcsak az oeeânok fe-
lett, bogy vilâgrészekbe szétszort magyarokat kossétek
ossze, banem azt a bidat is, amelynek képzése még nebezebb
és amely az egyik magyar szivétôl a mâsikig ivel.

Én mindenkit bivnék, aki nem âll idegen zsoldba^. A



baloldalt is. Az ô csalodâsuk nagyobb a miénknél: ôk azt
hitték, bogy megnyerték a hâborut...

Tragikomikus volna még a l'égi, fonnyadt politikai ellen-
tétek tiïskéivel koronâzgatnunk egj^mâst most a vizôzôn
kdzepén, az emigrâcio Ararât begyén.

Nem felejtve a tanulsâgokat, mégis bizakodâssal egymâs
irânt, iiljunk le a magyar kerekasztal-konfereneiâhoz s
beszéljiik meg dolgainkat. Értsiink egyet kardinâlis kér-
déseinkben. A politikai kérdéseket pedig szoritsuk mâsodik
vonalba.

Nagy dolgot muveltetek. Véget vetettetek aluszékonysâ-
gunknak. Megmozdultunk. Fôrumot adtatok, aliol felelôs-
séggel szolhatunk. Voltak eddig is szép eredményeink, de
ezek inkâbb lokâlisak voltak. Eddig csak a magyar kônyv
kôtotte ossze az emigrâeiot. Most azt bisszùk, elindaltunk
a tapasztalat-âtadâsok ûtjân. És a nemzettéformâlôdâs felé.

Mâr itt az emigrâeioban ki kell alakîtanunk a jôvô Ma-
gj^arorszagât, mely nem ismer semmiféle mâs kivâltsâgot,
csak a nemzetszolgâlatban hozott âldozat kivâltsâgât.

Oseink, mikor a haza veszélyben volt, lovasokkal szâgul-
doztattâk be az orszâgot s a lovasok kezében magasra tar-
tott, véres kard volt. Mindenki tudta, hogj'' kôtelessége
badba szâllani. Ilyen véres kardot lâtunk bivâstokban.
Pelôvezziik magunkat és indulunk..."

Dr. MATÉ IMRE, New Brunswiek, (N. J.-USA)
MENKÔ GABOR, Windsor (Ont.-Canada)
MENKÔ GABORNÉ, Windsor (Ont.-Canada)
MENYHART SANDOR
menypiart SANDORNÉ
MENYHART ISTVAN
MÉSZAROS ISTVAN, Solbad HaU (Ausztria)
Dr. MIKEHAZY ISTVAN
MOLNAR BÊLA, Philadelpliia (Pa.-USA)
Dr. MOLNAR GYULA, Portsmuth (Ohio-USA)
Dr. NAGY PRIGYES, zeneszerzô, Chicago (Ill.-USA)

. Vajlia Cleveland lenne ennek a valôban konstruktiv gon-
dolatnak nemcsak szulôanyja, hanem a gondolatnak mielobbi meg-
valositôja is!"



Dr. NAGY GYOKGY, Toronto (Ont. - Canada)
Prof. Dr. NAGY SANDOR, New York (N.Y. - USA)
NAGYMIHÂLY GASPÂR, Miami (Fia. - USA)

„Nagy elfoglaltsâgom miatt nem tudok résztvenni a
MAGYAR TALÂLKOZÔn, kdtelezettségeim itt tartanak-
Addig is, amig valoban Veletek lehetek, kùldok 50 dollârt
a nemes cél megvalôsitâsâra.. •"

Dr. NADAS GYULA
Dr.NADAS GYULANÉ
Dr. NADAS JANOS
Dr. NADAS RÔZSA
Fôt. dr. NÉMETH KALMAN, plébânos, Adah (Pa. - USA)
NÉMETHY LASZLÔ

Dr. NERÂTH VILMOS, Détroit (Mieh.-USA)
,,Teljesen âtérzem a megbeszélések jelentôségét. A USA-

beli magyar târsadalmunk idejét multa, vagy mâr nem
aktnâlis elvek szerint valo megoszlottsâga, széttagoltsâga,
magyar kôzvélemény hiânya, vagy erôtlensége, a magyar
sajtô politikai hadakozâsa, a magyar intézmények részbeni
hiânya mind olyan sorskérdések, melyekrôl szivesen beszél-
nék, de melyek jelentôségét sokkal nagyobbnak tartom,
semhogy irâsbeli hozzâszolâs formâjâban érinthetném azo-
kat. Ezeket elôbbrevalônak tartom a gazdasâgi és kulturâ-
lis kérdéseknél, melyek a TALALKOZÔ homlokterében
âllnak. A szellemi érintkezést teljes mértékben fenn kivâ-
nom tartani s mielôbbi alkalommal személyesen is be kivâ-
nok kapcsolôdni a célul kitûzôtt nagy munkâba... "

Dr. NYILAS FERENG
Dr. NYILAS IVAN
Dr. NYILAS IVANNÉ
Dr. NYIRJESSY SANDOR, Englewood (N. J. - USA)
OBRINCSAK PAL
V. ÔZDY BELA
V. ÔZDY BÉLANÉ
PAÂL ISTVAN
Dr. PADANYI GULYAS JENÔ, Bellings (Mo. • USA)
PALASITS JANOS
PALASITS JANOSNÉ
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PAPP LÂSZLÔ, New Canaan (Conn.-USA)
Prof. Dr. PALINKÂS LÂSZLÔ, Firenze (Olaszorszâg)
Dr. PÂLL GYORGY, New York (N.Y.-USA)
Dr. PANDY FERENC
V. dr. PESTHY MULLER JÔZSEF, Buenos Aires (Argentina)
Nt. PÉTERFFY ICALMÂN, réf. lelkész, Wien (Ausztria)
PÉTERY ISTVAN, West Newton (Mass.-USA)
Dr. PILISY TAMAS
Prof. PULVARI F. KAROLY, "WasMngton D. G. (USA)
RAJNAY ZOLTÂN
T. RATZ PAL, New York (N. Y. - USA)
Dr. RÉTHY W. GÉZA, Los Angeles (Calif.-USA)
Dr. SANDOR ILONA
SARI GAL IMRE
Dr. SCHAUER GABORNÉ
SERES PÉTER, Buffalo (N.Y.-USA)

,,...Mikor ébrednek tudatâra az emigrâcioban politizâlôk,
hogy a politlkai féltékenység s a taktikâzâsok ideje mâr
elmult..."

Dr. SERLY BÉLÂNÉ
V. SIPOS LÂSZLÔ
SMITH LAJOS, Pittsburgb (P. - USA)
Prof. Dr. SOMOGYI FERENC
Prof. Dr. SOMOGYI FERENCNÉ
SOÔS ISTVAN, Los Angeles (Calif. - USA)
Dr. V. SÔLYOM FEKETE ISTVAN, Chicago (111.-USA)
Dr. STRADA FERENC
SÛTO KOVACS LÂSZLÔ, Golden (Col.-USA)

300 drb. sajât tervezésû trianoni levelezôlapot és 10 dollart
kûldôtt a Krônika kinyomtatâsi kôltségére. Javasolja,
liogy minden évben rendezziik meg a MAGYAR TALAL-
KOZÔT!

Pot. dr. SZABÔ ISTVÂN, egyhâzkeriileti elnôk
V. SZABÔ ZOLTAN
V. SZABÔ ZOLTANNÉ
SZALAY EDE
SZARKA LAJOS, Philadelphia (Pa. - USA)
SZEBEDINSZKY JENO, lapszerkesztô, Pittsburgh (P^.-USA)
SZEGEDI DÉNES, Trenton (N. J. -USA)



SZEGEDI DÉNESNB, Trenton (N. J.-USA)
Dr. SZEMÂK JENÔ (Ausztria)

Mint az Orszâgtanâes egyetlen kûlfôldôn éld tagja es eliiôke,
a szâmûzetésbe kényszerûlt magyar orszjiggjâilésnek célki-
tiizéseit, feladatait megkuldte a TALALKOZÔ archivuma
részére. Értékes irâsâval nem érezzûk magunkat illetéke-
seknek érdemben foglalkozni.

SZENDREY MARIA
SZENTIVANYI JÔZSEP
Dr. SZENTPALY.4STVÂN, New York (N. Y.-USA)
Dr. SZILAGYI PERENC, Richard Center (Wisc. - USA)

. A kettôs jârom alatt minden nap .szenvedô magyar és
székely testvéreink tôlùnk, szabad fdldôn. ôsszehasonlîtha-
tatlanul jobb kôrùlmények kôzôtt élô, testvéreiktôl joggal
szâmon kérhetik, hogy a nagy politikâban tortént jelentos
vâltozâsok idején, mit tettiink érdekûkben? Ha semmit,
utâlkozva fognak reânk gondolni és ha mi, vagy iitodaink
baza térhetiink, liâtat forditanak, mert az egyéni tollaso-
dâst, mulatsâgainkat elôbbrevalonak tartjuk, mint az ô
érdekeikben valô cselekvést.

.. • Elsôsorban — erdéljd szempontbol nézve — rendezni
kell sorainkat, mert csak a USA-ben két székely csoport is
van, melyek kûlônbbzb végcélt hirdetnek. Az egyik az
ezeréves Magyarorszâgért kûzd, a mâsik ônâllo Erdélyt
akar, megosztottan. ..

Csak a torzsalkodâsaik keserû ize jut nekiink s egy lépés
sem tbrténik az otthon szenvedôkért. Elsô inditvânyom
tehât: bivjuk ossze az Erdélyi Kongresszust, az EMKE
garanciâja mellett vâlasszunk elnokôt, szùkebb tanaesot,
kikben tôkéletesen megbîzunk, tâmogatunk és ha kell,
anyagi âldozatot is hozunk Hazânkért!

Mâsodik inditvânyom, hogy hazânk felszabaditâsânak
anyagi koltségei biztositâsâra létesitsiink egy nemzeti ala-
pot-.

SZILAGYI IMRB

SZILAGYI PAL
Dr. SZILASSY BÊLA, Pékin (111. - USA)
SZIRMAY LASZLÔ, Détroit (Mich. - USA)
Dr. TAKATS GÊZA, Montréal (Canada)



TAMAR ANDRAS. Montréal (Queb. - Canada)
TAVASST LAJOS
TEMRRVART LASZLÔ, Stein/Enns (Ausztria)
TOLDY FERENC

TORMA JANOS
TORNAY KAROLY. Kûssnaeht (Sebweiz)
Dr. TÔTH KALMAN
Dr. TÔTH KALMÂNNÉ
Dr. TÔTTÔSY ERNO, Bruxelles (Belgium)

Szinte inefflepd, bogy a fiatalabb nemzedékhez tartozo tigy-
véd, a ..Magyarok" e. hetilap szerkeszto.ie velûnk egyidô-
ben Briisszelben MAGYAR TALALKOZÔT rendezett tôbb
enropai orszâg kikuldôttei bevonâsâval. A tanâcskozâsok
a tomôrulés, a barâtok keresése, a kôzvélemény alakîtâsa,
a fiatalsag bekapcsolâsa, gyermekeink magyarrâ nevelése
és megtartâsa érdekében torténtek, majd mint ,,Eurôpai
Magyar Szellemi Munkakôzôsség" megalakultak és idôkô-
3;onként ôsszejôvetelt fognak tartani. Lelkesen ûdvôzôl.iiik
magyar véreink megmozdulâsât és a kapesolatok felvételét.

Dr. V. ÛJLAKY LASZLÔ, New York (N. Y. - USA)
Dr. VACZ ELEMÉR, Buenos Aires (Argentina)

Mint az ottani Mindszenty-Akadémia târselnôke melegen
iidvôzli a MAGYAR TALALKOZÔ-t. Teljes mértékben
tâmogatjâk azt és hivatalosan is tudomâsunkra bozza, bogy
minden konstruktiv emigrâcios târsadalmi és kulturâlis
munkâban készséggel résztvesznek.

Dr. VASKÔ ILONA
VASVARI ZOLTAN, New York (N. Y. - USA)
VOGL C. ELVIRA
Dr. WAGNER FERENC, Washington D. C. (USA)
Prof. WASS ALBERT, Gainesville (Fia.-USA)
ZSITVAY JANOS.





III. R É s Z

ÉS ÏGY FOLYTATÔDÏK...

A "KR6NIKA"

A „KRôNlkA" szerkesztésérôl.

A szerkesztô szives elnézést kér, amiért a „KRÔNIKA" eny;-
nyire késôn — mint egy félévvel àz I. MAGYAR TAlxALKOZÔ
ûlésezése titari — jeléùik meg.

Sàjnos, semmi sem ment olyan jol, mint akogy mehetétt Volna,
h a elegendo pénz, egésznapos munkatârsak, gépironôk és a
gyors és jo szerkesztésnek mas, sziikséges kellékei rendelkezésre
âllhattak volna. Talân még îgy is meg lehetett volna rôvidîteni
a hosszû inteïvallumot, dehât a szérkesztônèk is ineg kellett él-
nie valamilyen „mellékfoglalkozâsbôr '. De, ha kissé késôn is,
mégîscsak inegjelent és mégisôsak eljut a nagyvilâgbàn szétszôrt
magyarokboz az elsô MAGYAR TALALKOZ'ô „KRÔNI.
KLiJA."

A szerkesztô még elnézést kér az egyéb hiânyossâgokért is; és
âltalâban minden esetleges panaszt, vagy bîrâlatot, ami a „KRÔ-
NIKA' ' -val kapesolatban vàl^ha is elhangzik, elevé niagârà vâl-
lal; még ha valôjâban nein is ô felelfis érte.

A „KRôNIKA*' kiadàsàrôk

Mîg- à szerkésztô a „K-RÔNIKA'' hatalmas anyagânak a koflâ-
tozôtt kônyvtérjedelembe valô belészôritâsâé'tt és àz ézzel' ôha;-
tatlanul egyiittjâïô', s o h à s e m s z â n d é k o s, kiSebb-nagyobb
„igazsâgtàlànsâgokért'' felel, à Madô még ennél i's nagyobb âî-
dozatôkat hozott. Nàgy osszeget fektetett be egy kônyvbé, amély-
nek nincs elôdje és îgy nines semmi gyàkorlati mérték sem afra,
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hogy annak kelendoségét elôre lemérhessiik. Nem hiszem, liogy
valaha is akadt volna ônfelâldozôbb kiadôja egy emigrâciôban
megjelent magyar kônyvnek, mint az elsô „KRÔNIKÂ"-nak.
Azok, akik esetleg haboznak majd, hogy kiadjanak-e 5 dollârt a
U.S.A.-ben és Canadâ-ban (a tbbbi ox'szâgokban pedig még en-
nél is kevesebbet) a magj^ar sorskérdéseknek ezért a desztillâlt
anyagâért, gondoljanak arra, hogy a kiadô egy pillanatig sem
habozott hogy négyszâmjegyii ôsszeget fektessen be. Pedig még
akkor is, ha ,,befut" ez a konyv — amiben kûlônben éppen any-
nyira hisziink, mint ahogy annak idején a TALALKOZÔ sike-
rében is hittûnk — éppenhogy visszakaphatja a pénzét, mert a
terjesztést onzetlenûl vâllalja. A remélhetô hasznot a II. TA
LALKOZÔ elokészitésére és megrendezésére forditjuk. Oszinte
elismerés illeti tehât a kiadôt, nem is csupân a befektetett pénzé-
ért, hanem legalâbb annyira a hitéért is, ami talân még a pénzé-
nél is fontosabb. Lehet, hogy akadtak jo-magyarok, akik most
cinikusan elfintoritjâk az arcukat és „business"-t emlegetnek, de
ezeknek ezennel és kôtelezô erôvel felajânljuk a m a s o d i k
„KRÔNIKA" finanszirozâsât, nehogy valaki véletleniil is kima-
radjon a „nagy ûzletbôl",

A II. MAGYAR TALALKOZÔ.

Itt az idô, hogy beszéijiink a m â s o d i k MAGYAR TAXiAL-
KOZÔ-rôl is.

Nem akarjuk ûjbôl elkôvetni a kezdeti hibâkat, îgy azt szeret-
nénk, ha mâr jôelôre elokészithetnénk a kôvetkezô TALAL-
KOZÔ-t.

A II. MAGYAR TALALKOZÔ idôpontja.

A II. MAGYAR TALALKOZÔ-t az
1962 november 22—25 kôzdtti 4 napon kwânjuk megrendezni.

November 22.-ike, csûtôrtok, az Egyesùlt Allamokban „Thanks-
giving Day", egyike a legnagyobb és legszebb iinnepeknek. Szom-
bat és vasârnap ipso facto szabad nap és az eddigi tapasztalatok
alapjân azt reméljiik, hogy a legtobb vâllalat a pénteki munka-
ûapot fizetett szabadsâgnak adja. De ha ez itt-ott nem is tôrtén-
nék meg, mindenesetre konnyebb egy napi elmaradâst kapni,
vagyis a „személyes résztvevôknek" 4 teljes nap âllhat rendel-
kezésiikre a mûltévi 3 helyett.



A lî. magyar TALALKOZô helye.
Mivel a szervezés szâlai amugyis a Glevelând-ben inukôdo Âb

landô Titkârsâgnâl futnak ôssze, ûgy gondoltuk, hogy — leg-
alâbbis még ezuttal — ûjbol

Cleveland-hen reiide^ziik meg a MAGYAR TALALK0Z64.
Késôbb azutân gondolhatunk mâs nagy magyar gôepontokra is.

A II. MAGYAR TALALKOZô programja.

A 4 nap programja, természetesen, még nem alakulhatott ki
teljes részletességgel a „KRÔNIKA" szerkesztési zârlatâig, két
alapvetô pontban azonban maris majdnem teljesen biztosak va-
gyunk.

AZ EGYIK: hogy a II. MAGYAR TALALKOZÔ kôzponti té-
mâja annak az oriâsi potenciâlis erônek jovôtformâlô hatâsa lesz,
amit

az Eurôpai K'âzgazdasâgi Kôzôsség teljes kialakulâsa fog
gyakorolni Magyarorszâg és Kôzépeurôpa poUtikai, k'âzgaz

dasâgi és tâ^'sadahni életére.
Kétségtelen, liogy az Eurôpai Kozgazdasâgi Kôzôsség és az azt

esetleg nyomon kôvetô politikai kôzôsség megvalôsulâsa a XX.
szâzad egyik legfontosabb és legvâratlanabbul kialakulô esemé-
nyének igéi-kezik, ami a benne ôsszezsûfolôdô hatalmas energiâk
kisugârzô erejénél fogva a Szovjet-tomh életét is dôntôen iefo-
lyâsolja majd. Ez a kôzôsség lesz az elsô szervezett, aktiv erô,
ami a Vasfiiggôny elrozsdâsodâsât igéri.

Ennek a hatalmas kérdéskomplexumnak a keretén belûl foglal-
kozni kivânunk a „fokozatos felszaiadulâs" lehetôségével is,
amit éppen az E.K.K. hatalmas Yonzôereje nyomân: a magyar-
szovjet viszony fokozatos meglazulâsa idézhet elô.

Tovâbbâ annak a kérdésnek r e â 1i s megvitatâsâval is, hogy
milyen târsadalmi, k'âzgazdasâgi és politikai szerkezet felelne
meg leginkâhh az otthoni magyarsâg tényleges igényeinek
— felszabadulâs esetén.

Ennek a kérdéskomplexumnak feldolgozâsât, kiértékelését és
alternativ tervekbe valô ôntését a szabadfoldi magyar szellemi
élit legsilrgôsehh éS legfontosdbh feladatânak tartjuk.

Hogy pontosan milyen elôadâsok és milyen elôadôk fogjâk ezt
a sokrétû kérdést a MAGYAR TALALKOZÔ résztvevôi elé târ-
ni, e pillanatban még nem tudjuk, de a târgyalâsok folynak és
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befejezésiik utân az elôadâsok téhiâit azonnal kikorlevelezzûk a
MAGYAR TALÂLKOZÔ résztvevoinek. Késôbb az elôadâsok
v&zlatât is rendelkezésre bocsâtjuk résztvevôinknek, hogy igy
mindenkinek, aki ehhez a kérdés-komplexumhoz szoval, vagy îrâs-
ban hozzâ akar szôlni, elegendd idô és konkrét alap legyen a ke-
?ében hozzâszalâsânak elôkészîtéséhez. Szeretnénk ezzel elérni,
hogy a személyes résztvevôk rogtônzôtt és a levelezo résztvevok-
nek nem egészen a târgyhoz szôlo hozzâszolâsai helyett szorosan
és szakSzerûen a târgyhoz szâlô vita alakuljon Id.

A MASIK PONT : hogy a MAGYAR T^VLALKOZÔ nagysza-
bâsû pâlyâzatot és dijazâsi rendszert létesit.

A PALYAZAT ÉS DIJAZAS

A MAGYAR TALALKOZÔ — annak az eredeti célkituzésének
megfelelôen, hogy a szâmûzetésben élô magyar szellemi élit mun-
kâssâgât ôsztônôzze és annak érvényesùlését, valamint méitô elis-
merését hiztosîtsa —

évrôl-évre visszatérô pâlyâzatot hirdet és a legldvâloih
szellemi alkotâsok jutalmazâsâra évrôl-évre kiosztâsra ke-

rûlô dijakat rendszeresit.

A pâlyâzat târgya.
À pâlyâzat târgya

a mâgyar szellem hârmilyen vonatkozâsû, kiemelkedô ér-
tékû, irâsheli alkotâsa lehet.

1. Mmfajâra valo tekintet nélkiil, bârmilyen târgyû, még meg
neni jetèni îrâsbeli alkotâs bekûldhetô. Tehât pâlyâzni lehet szép-
irodàlmi, szakirodalmi (politikai, kozgazdasâgi, târsadalmi, kul-
turâlis, tudomânyos kutatâsi stb.), kôzîroi, râdiô-eloadâsként el-
hangzô, vagy bârmilyen mâs, irâsha foglalhatô szellemi alltotâssal.

Terjedelmi korlâtozâs nincs.
A pâlyâzati mûvet kônnyen olvashatô, r i t k a sorokban gé-

pelve, 3 példânyban kell bekiildeni.
Ha a pâlyâzati mû 25 oldalnâl hosszabb terjedelmû, azt alcî-

^ekkel ellâtott fejezetekre kell bontani és a gépirathoz egy —
3 r it k'â h" gépèlt oldalnâl nem hosszabb — vâzlatoà, ôssze-
foglalâst is kell csatolni, ngyancsak 3 példânyban.

2. Bârmilyen, mâr megjelent (vagy râdioban elhangzott) îrâs-
béli oly alkotâssâl is lehet pâlyâzni, amelynek megjelenési (el-
hahgzâsï idéjé 1956 oktober 28-ikânâl nem korâbbi keletû.
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Minden mâr megjelent mûbôl is 3 példânyt kell bekiildeni, a
megjelenés helyének, pontos dâtumânak és egyéb fontosnak tar-
tott koriilménynek megadâsâval.

3. A MAGYAR TALALKOZÔ-nak szândékâban van a jôvôben
évrôl-évre hôvîteni a pâlyâzat kôrét a zene, képzômûvészet, épî-
tészet, fotômûvészet, stb. alkotâsaival is, tovâbbâ teljesitmények-
kel is, amelyek a magyarsâg szellemi életében, az idegenbe me-
nekùlt magyar kultûra gyarapitâsâban kiemelkedô értékii intéz-
ményeket, stb. teremtettek (pl. egy tudomânyos intézet megszer-
vezése, vagy egy kiemelkedô lap, folyoirat, râdiôprogram, stb.
létesitése).

4. A pâlyamûvek hârmily nyelven îrliatôk. Bz vonatkozik a mâr
niegjelent pâlyâzati mûvekre is. Ezt a lebetôséget azért biztosît-
juk a pâlyâzôknak, mert egy idegen nyelven irt mû éppen aimyit,
esetleg tôbbet is basznâlhat a magyarsâg céljai és tôrekvései
szempontjâbôl, mint a magyar nyelven irt mû. Kivételesen oda-
itélhetô bârmelyik Arpâd-dij olyan nem magyar szârmazâsu szer-
EÔnek, aki a magyarsâg egyetemes céljait és érdekeit kiemelkedôen
szolgâlô mûvet alakitott.
Jelige hasznàlata.

A még meg nem jelent pâlyâzati mûbôz jeligével ellâtott zârt
boritékot kell csatolni, amely a pâlyâzô nevét és pontos lakeimét
tartalmazza.

A mâr megjelent pâlyâzati mûvekre ez a kikôtés, természetsze-
rûleg, nem vonatkozik.
A pâlyâz?ati mûvek elbirâlàsa.

A beérkezett pâlyâzati mûveket a MAGYAR TALALKOZÔ
Âllandô Titkârsâga részérôl felkért Birâlô Bizottsâg birâlja fe-
lûl, amely — a sajât maga âltal megalapîtott ûgyrend szerint
végleges batâllyal dont a pâlyadijak odaitélésérôl.

A Birâlô Bizottsâg esakis abszolût értékû pâlyâzati mûnek îté-
H oda a pâlyadljat. Ilyen, vagy ilyenek hiânyâban a pâlyâzat
részben vagy egészben meddô marad.

A, Bizottsâg tagjait egyrészt a magyar szellemi élit ki-vâlosâgainak, mâsrészt gyakorlati életpâlyâkon mûliôdô jeleseink-
nek soraibol kéri fel az Allandô Titkârsâg, hogy a pâlyâzati mû
vek abszolût értéke mellett azoknak a magyar kozôsségre és a
befogadô orszâgdkra gyakorolt batâsât is kiértékelbessûk.

A Birâlô Bizottsâg tagjai nem vehetnek részt a pâlyâzaton.
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Az Arpâd dijak.

A kivâlouak minosîtett pâlyâzati mûvek szerzôinek jutalmazâ-
sâra a honszerzô Arpâd fejedelemrôl elnevezett es a magyar nem-
zet legôsibb cîmerét âbrâzolô, otvôsmûvészeti kivitelben készitett
arany-^ eziist- és hronzérmeket és diszokleveleket ad-unk ki.

A legkivâlôbbnak minosîtett e g y pâlyâzati mû szerzôje
az ar any Arpâd érmet és

az ABPAD NAGYDIJ NYEBTESE eîmet kapja.
A mâsodsorban legkivâlôbbnak minosîtett hârom

pâlyâzati mû szerzôi
az e z û s t Arpcid érmet és

az ABPAD KÔZÉP-DIJ NYEBTESE cîmet kapjâk.
A harmadsorban legkivéïlôbbnak minosîtett hat

pâlyâzati mû szerzôi
a b r o n z Arpâd érmet és

az ABPAD du NYEBTESE cîmet kapjâk.

A pâlyâzat eredményének kihirdetése,
A pâlyâzat eredményének kihirdetése s az érmek és diszolde-

velek ùnnepélyes âtadâsa a nyerteseknek a II. MAGYAR TA'
LALKOZÔ teljes ùlésén tôrténik.

Azoknak a nyerteseknek, akik a II. MAGYAR TALALKOZÔ-n
nem jelenhetnek meg, az érmeket és okleveleket postân kiildjùk el,

Az ARPAD DIJASOK dîjnyertes alkotâsait a II. MAGYAR
TALALKOZÔ ,,KRÔNIIGâ.JA"-bau — a rendelkezésûnkre âllo
kôny\'terjedelem keretein beliil — ismertetjiik és méitatjuk. Fel
fogjidi kérni tovâbbâ a magyar sajtotermékek és râdio-âllomâsok
vezetôit, hogy az ARPAD DIJASOK aikotâsaival behatôan fog-
lalkozzanak.

Ezen feliil, a MAGYAR TALALKOZÔ Âllando Titkârsâga —
a dîjnyertes kivânsâgâra — minden rendeikezésére âllô modon
elomozdîtja a még meg nem jelent mû esetében : annak kiadâsâtj
mâr megjelent mû esetében pedig; annak fokozott terjesztését.

A II. MAGYAR TALALKOZÔ ezzel a nagyszabâsu pâlyâzat»
tal a magyar géniusz szabadfôldi ùnnepélyes felvonulâsâvâ vâlik.

Az ARPAD DIJASOK az egész vilâg magyarsâgânak méltô
bûszkeségei lesznek, akiknek alkotâsaiban a szabadfôldre mene-
kûlt magyar kultûra kiemelkedô teljesîtményeit fogjuk értékelni
és tisztelni.
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ÔSSZEFOGLALÔ

A "MAGYAR TALÂLKOZÔ" VAL KAPCSOLATOS

TUDNIVALÔKRÔL

Az ÔSSZEFOGLALÔ-ban rendszerbe szedjiik a MAGYAR TA-
LAKOZÔ-val kapcsolatban akâr korleveleinkben, akâr magâban a
„KRÔNIKÂ"-ban kozolt tudnivalôkat, hogy résztvevôink szâmâra a
magyar TALÂLKOZÔ munkâjâba valô bekapcsolôdaat konnyebbé
tegyiik és hogy a csadakozni klvânôk szâmâra elhatârozâsukhoz târ-
gyilagos és âttekinto alappal szolgâljunk.

Mi a MAGYAR TALÂLKOZÔ?

A MAGYAR TALÂLKOZÔ a szabad vilâgban szétszôrtan élô
magyar szellemi élit eszmei szervezete.

A MAGYAR TALÂLKOZÔ nem egyesulet és nem is kivâû az'
zâ lenni : hanem az emigrâciôs magyar szellemi elitnek minden
alapszabâly, elnôkség, vagy mas formalités nélkùli, teljesen sza-
had talédJcc/zâsi- és vita-fôruma.

Azért zârtult ki eleve és véglegesen. az egyesûleti formât, mert
nem akartuk a hozzânk csatlakozôkat egy alapszabâly kényszer-
eubbonyâba oltôztetni és ezâltal szavazo statisztâkkâ, a tôbbség
,,hatârozataival" némasâgra itélt „tagokkâ" redukâlni.

A fentieknek megfelôen : a MAGYAR TALÂLKOZÔ nem korlâ'
toit célû (pl. jôtékonysâgi, târsadalmi, stb.) szervezet, vagy ér-
dekképviselet, nem is lokâlis, de fôleg nem politikai (vilâgnéze-
ti) tomôrûlés.

Teljes mértékben respektâljuk a bârmilyen mas szempontok
Bzerint szervezett szôvetségek, egyesiiletek, bizottsâgok, tanâcsok,
etb. létét és munkâjât is, de meggyôzôdésûnk, hogy csakis a ma-
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gyar emigrâcio egész szellemi elitjének e gy ut t mûkddé^e
jârulhat târgyi alapon a magyar sorskérdések megoldâsâhoz. Meg-
gyôzôdésiink, hogy csupân szônoklatokkal és emociokkal ziem le-
het Magyarorszâgot sem felszabadîtani, sem aniiak felszabadulâs
utâni jôvôjét szolgâlni. Ebhez szaktudâsra ésl tcrvszerû koncen-
trait szellemi tevékenységre van szûkség. Mi e z t akarjuk. És
e z é r t bivunk bârmily egyesiilethez, csoporthoz, stb. tartozô,
vagy sehova sem tartozo szellemi értéket a sorainkba, mert kulôn-
kiilôn kevesehb eredméivnyel dolgozhatunk, mint egyiitt. Bizto-
Bit.nnk mindenkit arrôl, bogy sem formâlis, sem leplezett cenzura
nem fogja munkâjât befolyâsolni, ellenôrizni, vagy plane eloirni.
Az egyetlen kôzremûkôdési feltétel: az ôukéut viillalt koo-
perâeiô erkôlcsi elkotelezettsége.

Hogyan keletkezett a MAGYAR TALALKOZô?

A MAGYAR TALALKOZÔ aunak a 18 éves, âllandosult on-
gyilkossâgi kisérletnek felismerésébôl keletkezett, amely a vilâg
ôsszes emigrâcioi kozûl a legintelligensebb magyar emigrâcio
szellemi eroinek teljeà elhanyagolâsâval megelégedett az inkâbb
szétparcellâzô târsadalmi és poUtikai alaptômisû csoportosulâsok
létesitésével.

A MAGYAR TALALKOZÔ ennek a bihetetleniil konnyelmu
nemzeti erô-pazarlâsnak akar véget vetni azâltal, hogy a magyar
emigrâeioban felzsûfolôdott ôriâsi szellemi energiâkat feltârja és
munkâba âllitja a magyar jôvô, a faji életfolytonossâg érdekében.

Vilâgosan lâtjuk, hogy az emberi târsadalom 180°-os âtalakulâs
kùszobén âll. A Szovjetimpérium KGST-jének és a most kiala-
knlo Europai Kozgazdasâgi Kôzôsségnek vetélkedése, de âltalâ-
ban: a mâsodik modem ipari forradalomnak ûj târsadalmi-kôz-
gazdasâgi rendet sûrgetô dinamikâja annyira gyors és szervezett
gondolkodâst és dôntéseket kivân a kortârstôl — tehât tôlûnk,
szabadfôldi magyaroktôl is, — amiket egyszerûen nem lehet hete-
rogén egyesûletek tôbbségi szavazataival, vagy a bârmennyire is
felvilâgosult „egyetlen tekintély" diktumâval kialakîtani.

Ehhez a szintézishez az egész magyar szellemi élit szabad esz-
meeseréjére és kiértékelt âllâsfoglalâsâra és âUandô egyhttmulio.
désére van szûkség, nehogy megismételjûk azokat a sûlyos hibâkat,
amiket a multban elkôvettûnk.
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Ki lehet a MAGYAR TALÂLKOZÔ résztvevôje?

A MAGYAR TALÂLKOZÔ-nak — mint mondtuk — nincse-
nek tagjai, csak „résztvevôi". Kétféle — kùlônben teljesen azo-
nos — ,,réàztvevô" van: 1. „személyes résztvevô" akinek egyéni
kôrûlményei megengedik kogy Gleveland-be utazbasson a TA-
LALKOZÔ-ra és 2. „levelezô résztvevô", aki a nagy tâvolsâgok,
kôltségek, szabadidô biânya, stb. miatt csak îrâsban, levelezés ut-
,iân tud részt venni a TALÂLKOZÔ munkâjâban. A kétfele
résztvevô kôzôtt nincs semmiféle lényegi kulônbseg.

A MAGYAR TALÂLKOZÔ résztvevôje — akâr személyes,
akâr levelezô — az lehet, aki 1. szellemi képességeinél és egyiitt-
mukôdési készségénél fogva ide tartozik és aki 2. szellemi fûgget-
lenségét megôrizte és igy nem âll semmiféle idegen ideologia,
vagy idegen érdek szolgâlatâban és az egyetemes magyarsâg ôrôk
céljaiboz és kôzôs érdekeiliez bû maradt.

Hogy lehet valaki a MAGYAR TALÂLKOZÔ „résztvevô"-iévé?
A MAGYAR TALALKOZÔ-hoz valô csatlakozâs meghwâs ût-

jân tôrténik. A meghlvâst âltalâban vagy ajânlâs, vagy a csatla-
kozni kivâno igénylése elôzi meg és az Âllando Titkârsâg bocsât-
ja ki. (Kivételes esetekben kozvetlenûl is megbivott a MAGYAR
TALÂJjKOZÔ ideiglenes Rendezô Bizottsâga, majd Allando Tit-
kârsâga egyes kôzismert, prominens szellemi értékeket).

Hogyan mùkôdik a MAGYAR TALÂLKOZÔ?
A MAGYAR TALALKOZÔ-t egyenlôre minden évlen, novem-

ber végén, Cleveland-hen (Ghio, U.S.A.) rendezi meg az Allando
Titkârsâg, amely ezen kivùl minden mâs adminisztrativ munkât
is ellât. Az Allando Titkârsâgot az I. TALALKOZÔ âllitotta fel
és vezetôjéûl dr. NADAS JANOS-t kérte fel.

A MAGYAR TALALKOZÔ ôsszejôvetelein a felkért elôadék a
magyarsâg legfontosabb sorskérdéseirôl és egyéb, a magyarsâgot
kôzelrôl érintô kérdésekrôl tartanak szakelôadâsokat, amelyeket
a személyes résztvevôk helyszini vitâja kôvet. Az elôadâsokrôl
és a személyes hozzâszolâsokrôl a „KRÔNIKA" szâmol be. A
,,KRÔNIKA"-t minden személyes és levelezô résztvevônek meg-
kiildjûk és îgy ez utobbiak is teljes és részletes informâciôkat
ezerezhetnek a TALALKOZÔ vitâirôl és ntolag, levélhen bekiild-



hetik hozzâszôlâsaikat. Ezeket nevezziik ,,levelezô hozzâszolâsok'
aak", amelyeket a II. TALALKOZÔ-n a plénum elott felolva-
eunk, majd, az elôado esetleges viszontvâlaszâval egyiitt a II.
,,KRÔNIKÂ"-ban kozlûnk.

A TALALKOZÔ személyes résztvevôinek Autaja az eloadâsok
felett — a „KRÔNIKA", — a levelezô résztveA'ôk utolagos, levél-
beli hozzâszôlâsa — ez utobbiak plenâris ismertetése a kôvetke-
zô TALALKOZÔ-n, — a kôvetkezb „KRÔNIK1A" : az a vonal,
amely a legtâvolabbi vilâgrész legkisebb lielységében élô résztve*
vt is helekapcsolja a nagy szellemi âramkdr'be.

A „Hozzâszôlâsok" rendje.

Hogy idôt takarîtbassunk meg, ami a TALALKOZÔ-k nôvek-
vô programja miatt egyre fontosabb, a személyes résztvevôk boz-
zâszolâsât 10 pereben, a levelezô résztvevôkét pedig 3 ritkân gé-
pelt oldalban (aminek ismertetése kb. 10 percet vesz igénybe)
leszûnk kénytelen megâllapîtani. Azok a személyes résztvevôk,
akik bosszasabban kivânnak bozzâszolni a témâhoz, ebbeli szân-
dékukat 1962 november 15-ig szivesked,ienek bejelenteni az Al-
landô Titkârsâgnâl. A levelezô résztvevôk pedig sziveskedjenek a
hosszabb irâsbeli hozzâszôlâsukat 1962. szeptember 30-ig bekûl-
deni és egy 3 ritkân gépelt oldalnâl nem hosszabb vâzlatot is csa-
tolni ahhoz.

FONTOS! Minden, a MAGYAR TALALKOZÔ iilésén elmondott,
vagy az Allandô Titkârsâghoz îrâsban bekiildott hozziszôlâs", „ja-
vaslat", vagy bânnilyen tnâs szôbeli, vagy îrâsbeli kozlemény szerzoje,
az elmondis, vagy bekiildés tényével felhatalmazza az Allandô Titkâr-
sâg-ot vagy annak megbizottjat (megbizottjait) arra, hogy ezen szel
lemi termékét a MAGYAR TALALKOZÔ „KRÔNlKAjA«-ban,
vagy annak fiiggelékeként kbzbihesse. Ugyancsak felhatalmazâst ad a
szerzô az Allandô Titkârsâgnak, vagy megbizottjânak arra is, hogy
az elmondott, vagy îrâsban bekiildott szellemi terméken, a lényeg tel-
jes épségben hagyâsa mellett, stilâris vâltoztatâsokat eszkozbljon, azo-
kat megrôvidîthesse, vagy kivonatolhassa és hogy azokat a sajtôban,
vagy râdiô-programokban hirdethesse, vagy részben, vagy egészben
kozbihesse. Az esetleges szerzoi tiszteletdîj a szerzôt illeti.

A „Javaslatok" rendje.

A „javaslatok" a jôvôben kizârôlag azt a célt szolgâljâk, hogy
a TALALKOZÔ meghirdetett témakôrein kivulesô bârmilyen kér-

^ 230 —



déshen valamely konkrét tervet, megvalôsîtandô otletet, gondol?
tôt, stb. ajânljanak a MAGYAR TALALKOZÔ résztvevôinek.

Ezzel azt kivânjuk biztosîtani, hogy a TALALOZÔ ne korlâto-
zôdjék csupân néhâny témakôrre, hanem a magyarsâg életének
minden mâs kérdése is bârmikor a TALALKOZÔ pléniuna elé
kerûlhessen.

A ,,javaslatok" csakis irâshan terjeszthetôk be (tebât a szemé-
lyos résztvevôk részéi'ôl is!), 1962 november 15-ig az Allandô Tit-
kârsâgnâl és terjedelmûk nem lialadhatja meg a 3 ritkân gépelt
oldalt. A javaslatokat a plenâris ûlésen Ismertetjiik és vitâra bo-
csâtjuk. A „javaslat"-ot és vitâjât a kôvetkezô „KRÔNIEA."-
ban kozoljiik.

Az Allandô Titkârsâg a nagyobb jelentôségû és gyakorlati al-
kalmazâsra megfelelô „javaslatok" megvalôsitâsâra munka-bizott-
sâgokat alakit, amelyek a javaslattevôvel valô szoros egyiittmukô-
désben igyekeznek a javaslatot a magyarsâg érdekében és javâra
a gyakorlati életbe âtiiltetni.

Utôlagos vita az I. TALALKOZÔ anyagârôl.

A „levelezô résztvevôk" esak a „KRÔNIKA" kézbezvétele utân
ismerkedhetnek meg az I. TALALKOZÔ elôadâsaival és vita-
anyagâval, igy irâsbeli bozzâszôlâsaik csakis a II. TALALKOZÔ
plénumân kerûlhetnek ismertetésre. Bzért a II. TALALKOZÔ-n
még vissza kell térniink az I. TALALKOZÔ-n elbangzott anyag
vitâ.iâra is. Kérjiik „levelezô résztvevôinket", minél szâmosabban
vegyenek részt ebben az ntôlagos vitâban, mert liiszen a MA
GYAR TALALKOZÔ nem korlâtozhatja a vitât a szûkségkép-

peu csekélyebb szâmû személyes résztvevôkre. Arra kérjiilî leve-
lezô résztvevôinket, hogy az esetleg bekiildendô hosszabb hozzâ-
szôlâsokhoz vagy tanulmânyokhoz hârom ritkân gépelt oldalnâl
nem hosszabb „levelezô hozzâszôlâs"-t kiildjenek be, mert a TA
LALKOZÔ kôtôtt idôbeosztâsa miatt esak ezeket âll môdunkban
ismertetni a nyilvânos hléseken. A hosszabb tanulmânyokat az
elôadônak és az érdeklôdôknek rendelkezésére bocsâtjuk, majd
végûl a MAGYAR TALALKOZÔ archivumâba ôrizziik meg.

A III. TALALKOZÔ-n ihœn ntôlagos vita mâr nem lesz, mert
a levelezô résztA^evôk elôre megkapjâk az elôadâsok vâzlatât és
îgy a II. TALALKOZÔ elôtt bekûldhetik Irâsbeli hozzâszôlâsukat.



Mîbôl îedezziik a MAGYAR TALÂLKOZÔ kôltségeit?
A MAGYAR TALÂLKOZÔ nem egyesùlet és igy ninesenek

tagdîj bevételei sem. Ennek megfelelôen esakis a ^észtvevôk ôn-
kéntes hozzâjârulâsa fedezheti a kétségtelenûl nagy rendezési és
adminisztrativ kôltségeket.

A MAGYAR TALÂLKOZÔ onkéntes tâmogatâsa a résztvevôk
részérôl két niôdon torténhetik :

ONKÉNTES ÉVI FELAJANLA8 és A „KRÔNIKA"
MEQYASAREASA és TERJESZTÉSE ÛTJAN.

1. AZ ONKÉNTES ÉVI FELAJANLAS kérdése az I. MA
GYAR TALÂLKOZÔ iilésein tobbszôr felmeriilt, aliogy azt a
„KRÔNIKÂ"-ban is olvasbatjuk és mindenkor a résztvevôk egy-
hangû helyeslésével talâlkozott. Akkor azouban nem akartuk a
lelkes hangulatot pénzûgyi kôtelezettségek vâllalâsâra kihasz-
nâlni. Ûgy éreztiik, bogy ez nem illett volna azolchoz a komor
sorskérdésekhez, amiket târgyaltunk. Ennek ellenére, mâr az I.
TALÂLKOZÔ-t megelôzôen, levélben, készpénzben, majd magân
a TALÂLKOZÔ-n és azota is tôbb onkéntes felajânlâs tôrtént,
évi 12 dollârtol egészen évi 120 dollârig terjedôen.

Kétségtelen, bogy a „résztvevôk" rendszeres anyagi hozzâjâru-
lâsâra sziikség van, mert enélkùl a MAGYAR TALÂLKOZÔ-t
nem fejleszthetjûk, sot esetleg még a jelenlegi kereteit is szûkî-
tenûnk kellene.

Arra kérjûk tehât ,,résztvevôinket" és mindazokat, aldk ké-
BÔbb csatlakoznak majd akâr személyes, akâr levelezô résztvevô-
ként bozzânk, bogy anyagi belyzetiiknek megfelelôen

ajânljanak fel egy évi dsszeget
és azt vagy egyôsszegben, vagy negyedévi (esetleg bavi) részle-
tekben kiildjék be Dr. Nâdas Jânos nevére, az ÂUando Titkârsâg
cimén. Minden beérkezett bozzâjârulâst a râkôvetkezô Kôrleve-
liinkben egyénileg nyugtâzunk.

Aki az U.S.A.-ben és Canadâ-bau legalâbb évi 12 dollârt (mas
orszâgokbol pedig a „KRÔNIKA" ottani ârânak legalâbb kétsze-
resét), vagy ezen feliili ôsszeget kiild he, annak a „KRÔNIKÂ"-t
dîjmentesen kiildjûk meg.

2. A „KRÔNIKA" MEGVASARLASA. Szeretnénk, ba sze
mélyes és levelezô résztvevôink egyarânt

onkéntes kotelezettséget vâllalnânak arra, hogy a
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,,KBÔNIKA" egy példânyât megveszik
és ezen feliil mindent elkôvetnek, hogy azt barâtaik és ismerô-
seik korében terjesszék. Meg vagyunk gyozôdve, bogy a „KB6-
NIKA" ônmagât is segiti eladni annak a magyar kotelességtu-.
datnak szinte jârvânyos terjedésével, ami a TALALKOZÔ részt-
vevoinek szâmât is egyre magasabbra duzzasztja. És még vala-
mit! Mi nem esak kapni akarunk, banem adunk is : egy
gyouyorû kiâllitâsû kôtetet, ami târgyi és erkolcsi értékével tô-
ven kompetvzâlja az ârât.

(Megjegyezzûk még, liogy a ,,KRÔNIKA"-t nem felesleges lu-
xusbol kôttettûk borbe, hanem mert Argentinâban — aboi a
kônyvet nyomattuk — a borkotés és vâszonkotés ara kôzôtt alig
van kiilônbség).

Plangsiilyozni kivânjuk, bogy a MAGYAR TALALKOZÔ-val
és a ,,KRÔNIKA"-val kapesolatban igen kemény munkât végzô
munkatârsaink soba, semmiféle cîmen egyetlen fillér megtéritést
sem kaptak, de- nem is fogadnak el, sot: munkâjukon kiviil ko-
moly anyagi bozzâjârulâssal segitik a magyar szellemi eRt ôsz-
szefogâsât.

Kérjûk személyes és levelezô résztvevôinket:

1. tâmogassanak benniinket a II. MAGYAR TALALKOZÔ si-
ma lebonyolitâsâban azâltal, bogy „levelezô bozzâszolâsaik-
nak", ,,javaslataiknak" stb. hekiUdési terminuéoit és oldalfer-
jedelmét poniosan hetartjâk és igy a sziikséges idôbeosztâst
lebetôvé teszik szâmunkra;

2. kiildjék be minél elôbb azoknak a barâtaiknak, ismerôseiknek
nevét és cimét, akiket a MAGYAB TALALKOZÔ résztvevôi-
nek ajânlanak, bogy mâr azok is résztvebessenek a II. TA
LALKOZÔ munkâjâban;

3. dnkéntes évi felajânlâsiikkal és a „KB6NIKA" megvâsârlâ-
sâval jâruljanak bozzâ a magyar szellemi élit ezen belâtha-
tatlanul nagy liorderejû és jdvojû eszmei szervezetének fenn-
tartâsâboz és tovâbbi fejlesztésébez.
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Minden irâsbeli megkeresést és pénzkûldeményt
az alâbbi cimre kérjiik kuldeni:

Dr. Nâdas Jânos
HUNGARIAN MEETINGS,
Permanent Secrétariat

1425 Grâce Ave.,
CLEVELAND 7, Ohio
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