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IN MEMORIAM 

Borbándi Gyula (1919-2014) 
 

2014. július 23-án Budapesten elhunyt Borbándi Gyula, a második világháború utáni nyugati emigráció áttekintő, az egész 

emigrációt összekötő történetírója. Ő megtett valamit, amire szinte senki sem gondolt: gondoskodott arról, hogy az emigráció 

írói írjanak s ami az emrációban történt, azt - ami leíródott, ami megtörtént - összekapcsolta, annak arcot adott. Közös magyar 

arcot az egész világon  

A második világháború után a legfontosabb változás történt a magyar történelemben a honfoglalás óta: kiterjesztettük 

hazánkat az egész földgömbre. Tudjuk, hogy ezt sokan másképpen látják, de mi a történeti események pozitív értékelési 

lehetőségének is szeretnénk hangot adni. Mi szerintünk most vagyunk igazán elemünkben. Minket nem határol be trianoni 

határ. A mi hazánk a földgömb, azaz a Magyar Szellemi Haza. Mi mindenütt vagyunk s mindenütt otthon vagyunk. A világ teli 

van új lehetőségekkel, csak látni kell őket, csak fel kell használni őket.  

A probléma abban van, hogy a Szellemi Hazát szellemmel, azaz önértéktudattal telt gondolattal kell megtöltenünk. Ha nem 

töltjük meg gondolattal, nívós gondolattal, akkor elveszelődünk  a népek kavargásában. A sorsunk a magunk kezében van, soha 

sem másokében! Nekünk a kihívásokra kell ügyelnünk s azokkal szembenézve előre lépnünk. Ehhez tudnunk kell, kik vagyunk 

és mi a küldetésünk. Másszóval nekünk a gyökereinket magunkba kell bevonnunk, hogy bárhol a földgömbön újra gyökeret 

verhessünk. Nekünk a Kárpátmedencén kívül otthon kell lennünk Berlinben és Sidneyben, Rio de Janeiroban és Moszkvában, 

Kairóban, New Yokban és Tokioban. Nem csak kivételes embereknek, hanem minnyájunknak. Beszélnünk kell minden nyelvet 

s bele kell magunkat fúrnunk minden nép kultúrájába, abban szerepet vállalni, de önmagunkat megőrizni. Mi olyanok vagyunk 

mint a szivacs: magunkba szívunk szívesen minden más kultúrát. Rendelkezünk egy egyedülálló nyelvvel, egy egyedülálló 

kultúrával, amely mindíg minden hatást felvett, a maga arcára formált és továbbadott (ez az ú.n. Szentistváni Állameszme 

lényege) s kiváló az emberek közötti nyílt kapcsolat megteremtésére. Minden fajta ember között. Mi a született 

kapcsolatteremtők vagyunk. A feltalálók között sok a magyar. Miért? Azért mert találékony, eredeti gondolatokat teremtő, el 

nem zárkózó nép vagyunk. Nyitott elöttünk a világ, mert mi magunk nyitottak vagyunk. 

Ehhez azonban szükséges, hogy a magunk szellemi tartalmát ismerjük, hordozzuk, fejlesszük. Fontos, hogy tudjunk 

egymásról, met ezáltal összeötvözhetjük a diasporát az egész világon. 

Ehhez van szükségünk olyan emberekre mint Borbándi Gyula. Nem is tudok róla múltidőben beszélni, mert még most is 

használom könyveit mint tájékozódó és tájékoztató írásokat. 

A magyar szellemörténet szempontjából a második világháború utáni periódus nagyfontosságú időszak. A világon 

mindenütt ott vannak a magyar üzletemberek. A világ szinte minden egyetemén megjelentek nem csupán magyar diákok, 

hanem magyar tanerők is, profeszorok, docensek. Kulturális szervezeteknek se szeri se száma a világ minden sarkában. Az 

egyházak követik híveiket s megszervezik a Nagy Magyar Diaspórát szerte a világon. Mert egyházak nélkül minden széthullik. 

Ezért van olyan égető szükség a magyar lelkészre mindenütt az emigrációban, akár főállásban végzi ezt a fontos munkát, akár 

önkéntes munkaként, amint azt számtalanszor látjuk. Erre a feladatra fel kell készíteni a jövendő lelkipásztorokat. A 

szétszórtságban való élet egész más hozzáállást, egész más szellemi tartalmat igényel mint az ‘otthoni’, a megszokott 

körülményekben lefolyó élet. Az emigráció világa a változás, az új, nemzetközi helyzetekhez való alkalmazkodás világa. 

Nyelvismeret, jó nyelvismeret nagyon fontos etéren.  

Irodalmunkat pedig szintén minden nyelvre le kell fordítanunk, ahol magyarok élnek. Óriási feladataink vannak. Ezeket be 

kell töltenünk. Ez a Kárpátmedencén kívül élő magyarság feladata. Nekünk tudatosan be kell rendezkednünk a maradandó 

diaspora-életre. Ezt jórészt még  nem tettük meg, pedig ebben van a jövendőnk.  

Borbándi Gyula szintézisteremtő ember. Nem csupán az emigráción belül, hanem a magyar szellemi önkép kialakítása 

területén is. Megírta a Népi Irodalom történetét úgy, ahogy azt csak olyanvalaki írhatja meg, aki abban ízig-vérig benne volt, 

de aki azt kívülről is szemlélni tudta. Ez az a magatartás, amelyről Ady mondja a minden művészre, tudósra, a szellem minden 

emberére illő szavakat: “szívük izzik, agyuk jégcsapos”. A két háború közötti időszak magyar irodalmi életének egyik 

legfontosabb fejleménye volt a népi irodalom, amelynek a jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Erről írt könyve, mely németül 

hozzáférhető, elhelyezi irodalmunk ezen részét a megfelelő értékösszefüggésben. 

Borbándi Gyulával kapcsolatban különböző gondolatok tolultak tollunkra. Az Új Látóhatárban folytatott szerkesztői 

munkája – ne felejtsük soha: Molnár Józseffel együtt! – döntő történelmi jelentőségű. Az Új Magyar Úttal, az Irodalmi 
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Ujsággal és a Katolikus Szemlével együtt  e folyóiratok alkották az emigráció szellemi lelkiismeretét. E lista közel sem teljes.  

Ha belelapozunk e folyóirat kiadványaiba, újra és újra elhülve látjuk annak az emigrációnak a szellemi gazdagságát és alkotó 

erejét, amelyiknek a gyökere a két világháború közötti Kárpátmedencében volt. A mi feladatunk az, hogy ezt a munkát 

folytassuk. A Mikes International, Magyar Szellemi Fórum ezt tudatosan teszi mint az 1951-ben alapított Hollandiai Mikes 

Kelemen Kör tette és mindmáig teszi, amelyből a folyóirat és az ugyanazon nevű könyvkiadó alapítvány 2001-ben, annak 50 

éves jubileuma alkalmából kinőtt s azóta kiadványaival (többek közt a Journal of Eurasian Studies-szel) hordozza azt a 

pártatlan magyar szellemiséget, amely munkájában a minőséget és az erkölcsi tisztaságot tekinti egyedüli iránymutatónak. 

(http://www.federatio.org/mikes_per.html  és  http://www.federatio.org/mikes_bibl.html) A Mikes International az Új 

Látóhatár és a többi említett folyóirat sok cikkét átvette és átveszi ‘Így írtunk mi’ rovatában és ilymódon is fenntartja azok 

szellemiségét mint történelmi dokumentumot és példaképet az egész világon elérhető formában. 

Borbándi Gyula a Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napjain többször szerepelt éppenúgy mint a Nyugateurópai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem és a Pax Romana összejövetelein és szerte az egész világon a legkülönbözőbb magyar szervezetek 

összejövetelein. Mindenkit ismert és mindenki ismerte őt. Kedves és szeretetreméltó, segítőkész ember volt s így marad meg 

mindnyájunk emlékezetében, akik – bármilyen formában és bármilyen földi távolságra is - együtt dolgoztunk vele. Most, hogy 

eltávozott tőlünk testben, megmaradt a szellemi közelség lélekben a Magyar Szellemi Hazában.  

 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör                   A Mikes International alapítvány 

Bally György és Balla Katalin                         Tóth Miklós és Farkas Flórián 
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