
Ka nya rJózsef: 

Ki viszi át a nemzetet a túlsó partra 
az új évezred küszöbén? 

Az elmúlt évben a Magyarok Világszövetsége történelmünk igen érzékeny időpontjában -
új évezred és új évszázad fordulója felé közeledve - hívta össze a világ minden tájáról a ma-
gyarok szekértáborait, azzal a magasztos céllal, hogy a nemzet jövendőjéről, szétesett nemzet-
tudatáról és sorskérdéseiről tanácskozzék. A nemzet értelmiségének a követei - itthonról és 
külhonból egyaránt - szép számmal vettek részt a találkozón, mivel arra a nagy nemzeti szö-
vetségek és egyesületek és azok fényes személyiségei mindenünnét elfogadták a Világszövet-
ség meghívását, köztük a 250 éves múltra visszatekintő hazai honismereti mozgalom is. 

Hazánk mindig a történelem éltető földje volt Árpádtól Szent Istvánig, s ebben a régióban 
mindig mélyek voltak a honismeret-történelem gyökerei. Ennek a földnek a lakóit a honfog-
lalás utáni első évtizedekben Szent István eszméje vitte át az országgal együtt a keresztyén 
Európa túlsó partjára, a megmaradás földjére. Lényegében ma is ez a nagy feladat számunkra, 
a magyarságnak második évezredében is nemzettudatával kell Európához kapcsolódnia. 

Miért van a magyarságnak új nemzettudatra szüksége? Történelmünk két hódoltságot is-
mert: a török másfél századot és a szovjet négy évtizedet. Mintha az előbbi - nagy pusztítása 
ellenére is - liberálisabb lett volna, hiszen a reformáció nagy korszaka is e másfél század idején 
zajlott le. 

AII. világháború évei után mintha egy „harmadik világháború "esztendei borultak volna a 
nemzetre. E négy évtized alatt vodka került bor helyett az asztalunkra, a nemzet lelke kezdett 
kicserélődni, öntudatát imperativ keménységgel verték széjjel, s bekövetkezett a magyarság 
széjjelesése. Ebben a négy évtizedben a szabad szellem elfojtása terén nemzetmegosztó és 
nemzetrontó, magyarságellenes törekvések okoztak súlyos sérüléseket. Ez a korszak volt nem-
zeti önismeretünknek és identitástudatunknak nagy hiánykorszaka, hazai sorskérdéseink 
agyonhallgatásának az időszaka, nemzetünk történelmének a kiárusítása. 

Az I. világháború előtt és után kialakított nemzetkép is tovább romlott, gyűlölettel mondtak 
rosszat nemzetünkről. Márpedig akiről rosszat mondanak, azzal a nagyvilágban rosszul is bánnak. 
Ha nem így lett volna, sem Trianonban, sem Párizsban, sem '56-ban Moszkvában nem így húzták 
volna meg az ország határait, nem így bántak volna forradalmainkkal 1848-tól 1956-ig. 
. Még sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az 5 részre szakadt magyarság történelmének deltája 
célhoz érően betorkolhasson az ezredfordulón a nemzet történelmébe. Ám ahogy ez megtörtén-
hetett a millennium idején az 1896. év VII. t. c. útmutatása alapján, úgy a közeli esztendőkben tető 
alá hozandó új törvény alapján nekünk is át kell vinni a nemzetet a megmaradás földjére, ahogy 
ezt annak idején a honfoglaló és az államalapító nemzet tette Szent István idejében. 

Közben pedig vigyázni kell arra, hogy a Közép-Európába beszivárgott történelemhamisítások 
soha ne válhassanak a régióban raffinált genocídiummá, s hogy a szellemi Közép-Európában, az 
itt élő népek és nemzetek közös otthonában lehetséges legyen az egzisztenciális jövendőről tár-
gyalni s - uram bocsá' -Trianon történelmietlenül igazságtalan voltáról: a „szivárványos ábrándról" 
is lehessen gondolkodni, és lehessen védekezni minden nemzet ellen irányuló atrocitástól, hiszen 
még ma is sok mindent elkövetnek a nemzetek ellen a fegyverek és az erőszakos indulatok, 
amelyek a kultúrát, a szellemiséget és az etnikumok lelkiségét megsemmisíthetik. 

Ezért javasoljuk honismereti közösségeinknek a világ minden táján, hogy hozzák tető alá a 
honfoglalás 1100. fordulóján történelmi emlékbizottságaikat, szorgalmazva az emlékünnep 
törvénybe iktatását a millecentenáriumon, amely emlékezik egyúttal a magyarországi iskolák 
ezeresztendős múltjára is. Felhívással fordulunk ezekhez a honismereti emlékbizottságokhoz, 
hogy mindenütt készítsék el az 1996-os ünnepi esztendő programját: kiállításokkal, haza- és 
szülőföldszeretetet sugárzó kiadványokkal, településkrónikák összeállításával, pályázatok ki-
írásával, honfoglalás-honismereti táborok, tudományos tanácskozások, honismereti akadémi-
ák és konferenciák, valamint az ezeresztendős múltra emlékező iskolák tanulóinak különböző 
szintű vetélkedőit és honismereti-történelmi demonstrációit. 
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A nagy ünnepségre való készülődéssel párhuzamban felszólítjuk a világ minden magyarját 
arra, hogy segítse összeállítani a II. világháború csaknem egymilliós magyar veszteségének a 
lajstromát, a magyar katonasírok feltérképezését, de segítse 1848/49, valamint az I. és a II. 
világháború és 1956 hősi halottai és áldozatai egyetemes emlékművének a felállítását az ezred-
forduló tiszteletére. 

Ennek a nemzeti mozgalomnak a lebonyolítása a honismereti egyesületek és szakkörök 
tiszte lehetne, a többi magyar egyesülettel összefogva, amelyeknek a hadtörténeti levéltárak 
és múzeumok, az anyakönyvi kerületek, a katonai naplók és emlékiratok, a még élő tábori 
lelkészek iratai és levelezései, az ugyancsak még élő katonák és hadifogoly hozzátartozók, 
üldözöttek és internáltak emlékei lennének a fő forrásai. 

E cél érdekében az öt részre szakadt s a nagyvilág nagyon sok tájára szórványként széjjel-
szóródott magyarságot össze kellene kötnünk a haza, a szülőföld, a nemzettudat és a honis-
meret-történelem /orró<iró/-hálózatával, amelynek áramköréből el kellene távolítani minden 
kóbor áramot, amely a nemzet egységbe kovácsolását akadályozhatná. A magyarságnak már 
nem Mohács kell, hanem egységben élő és dolgozó jelen, biztató holnap és nemzetfenntartó 
jövendő. A századokon keresztül a török, a Habsburg és a szovjet imperializmus albérletében 
nyögő és pusztuló Magyarországban a magyarság csak így válhat Közép-Európa otthonos 
főbérlőjévé. 

Mit tud a 250 éves honismereti mozgalom segíteni az ezredfordulón a nemzetnek? Minde-
nekelőtt azt, hogy még aktívabb legyen nemzeti tudatunk környezetvédelme és legyen szel-
lemi védernyö a szülőföld, a haza történelme felett. Kívánatos, hogy a civil társadalom demok-
ratikus arculatát építő mozgalom egyre intenzívebbé válhasson, olyanná, amely nem kap al-
lergiát - mint itthon egyesek - a magyarság, a haza, a nemzet, a honismeret fogalmától. 

Segítse ez a mozgalom újra szent tárggyá tenni az igaz és a gyógyító magyar történelmet. 
Legyen mindig modern és hasznos, és tanítsa a nemzet „lámpás szép fejeinek" az eszméit. 
Fékezzük általa a nemzeti tudat roncsolódását és segítsük az idegen hódoltság morális és 
szellemi fertőzöttségének a mielőbbi felszámolását. Tanítsuk általa tilalmas idők honismereti-
történelmi stúdiumait magyarságtudatunknak. Segítsük hazánkban a posztgraduális népkép-
zést, nemzetünk közértelmességének a nevelését. Építsünk segítségével új nemzeteszmét az 
új ezredfordulóra és segítsük a nemzet etnikai védelmét: Transsylvániában, Kárpátalján, a 
Felvidéken, Burgenlandban, csakúgy, mint a Vajdaságban és a diaszpórákban. Ne engedjük, 
hogy Szlavóniában Kórógy, Szentlászló és más települések magyarságát elűzhessék szülőföld-
jükről - mint szélkergette kórót - az idegen etnikumok. 

Szeretnénk szembenézni e mozgalom segítségével a nemzet sorskérdéseivel és a vidéki Ma-
gyarország számára szeretnénk minél több értelmiségi szakembert nevelni. 

Szeretnénk divattá tenni magyarságtudományunk és honismeretünk-történelmünk új isme-
retrendszerét. Szeretnénk a magyar vitalitás korszakát megteremteni, amelyben megszívlel-
nénk ugyancsak Ady szavait: „Halj meg már bennem te civódó magyar..., nézzél immár na-
gyobbakra is". Fogadjuk el ma is és mi is e nagyobbakra néző civódó magyar haláláról Ady 
próféciájának az igazságát. 

Nemzetünk a közelgő esztendőkben, az 1100. esztendő ünnepségeire készülve a Széche-
nyit kiegészítő kossuthi életműre is kezd figyelni, halálának 100 éves évfordulója (1994) és 
születése 200 éves közelgő ünnepe (2002) alkalmából. Ez az emlékezés önmagában is meg-
teremtheti a nemzet oly hiányzó belső és külső egységét. Egyedül csak az egységessé kovácsolt 
nemzet tudja majd átlépni a honfoglalás 1100. esztendejének a küszöbét. 

A magyar nemzetet Trianon, Jalta, Párizs után és '56 leverésével a volt Szovjetunió is cser-
benhagyta. Mindehhez a világ nagyhatalmai is asszisztáltak. Nagyon nehéz a világbéke kor-
rekcióját napjainkban megcsinálni. Lám, milyen tétlenül és közömbösen nézik a most folyó 
balkáni háborút is a nagyhatalmak! 

A Trianonban szétvert magyarság gazdaságát és kultúráját csak a nemzet önbecsülésének a 
feltámasztásával, új nemzetképével és -tudatával tudjuk helyreállítani Európában, ahol nem-
zetként is jobban kell éreznie magát a magyarságnak és kisebbségi félelmeitől meg kell sza-
badulnia. Ahhoz, hogy magyarságunkat organikus nemzetté és Közép-Európa „mozaiknem-
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zetévé" (Csoóri Sándor) emeljük, ahhoz egy önismeretében erősen összefogott, erkölcsében 
és szellemiségében forrástisztaságú, sok etnikumú kultúrájában pedig toleráns eszmeiségű 
nemzetté kell válnia. Csak így tudjuk az új millennium második századában kiépíteni nemzetté 
válását Közép-Európában a magyarságnak! 

, (létrehozta az Új Szó vállalkozói közössége, a Vox Nova Rt.) 
S O M O R J A 931 oi Samorín, skolská 2, CSFR 

Magyarországi folyószámla: Rákóczi Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, Szent 
István út 16., OKHB Győr, 335-8887 (a szelvény hátlapjára szíveskedjenek ráírni: „Bibliotheca 
Hungarica") 

A Bibliotheca Hungarica önszerveződéssel létrejött, alapítványi formában működő nemze-
tiségi tudományos kutatókönyvtár, gyűjteményének törzsanyagát a felvidéki-szlovákiai hun-
garikák alkotják. 

A Bibliotheca Hungarica az alábbi részlegekből áll: 
1. KÖNYVTÁR, az alábbi gyűjtőkörökkel: 
a) az egykori Felvidék magyar vonatkozású honismereti, helytörténeti, művelődéstörténeti, 

néprajzi, egyszóval: önismereti irodalma; 
b) szlovákiai magyar szerzők szépirodalmi és társadalomtudományi művei; 
c) a szlovákiai magyarság történelmére, a nemzetiségi kérdésre vonatkozó magyar és ide-

gen (szlovák, cseh, angol stb.) nyelvű szakirodalom (szociológiai, politológiai, demográfiai 
stb.); 

d) magyar-szlovák, magyar-cseh kapcsolattörténeti irodalom; 
e) a hungarológiai diszciplínák műveléséhez szükséges alapmunkák, monográfiák, kézi-

könyvek, lexikonok, szótárak stb. 
2. KISNYOMTATVÁNYTÁR, felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével 

kapcsolatos dokumentumokat (színházi műsorfüzetek, múzeumi kalauzok, Csemadok-doku-
mentumok, iskolai évkönyvek stb.). 

3. LEVÉL- ÉS KÉZIRATTÁR, a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumen-
tumok; közéleti személyiségek, írók, művészek levelezése; írói hagyatékok stb. 

4. FOLYÓIRATTÁR 
1992 márciusában létrehoztuk a Bibliotheca Hungarica Alapítványt, melynek célja, hogy 

megteremtse az anyagi feltételeket a hazai magyar könyvtártudomány kibontakozásához, 
olyan információs központ és báziskönyvtár kiépítéséhez, amely nélkül nem képzelhető el a 
szlovákiai magyarság történelmének, társadalmi és kulturális életének, irodalmának a kutatá-
sa, a nemzeti(ségi) tudattal összefüggő hungarológiai diszciplínák művelése. Az 1990 őszétől 
folyó gyűjtőmunka eredménye mintegy kétezer könyv, több száz kisnyomtatvány, értékes 
nemzetiségpolitikai levéltári anyag, a mai szlovákiai magyar sajtó szinte teljes anyaga. Alapít-
ványunk pénzvagyona jelenleg kb. 25 000 korona - huszadrésze az optimálisnak. Támogatási 
kívánalom: a BH rezsiköltségeinek fedezésére évi 50-60 000 koronás kamatnyereségre, ehhez 
viszont mintegy 500 000 koronás zárolt alaptőkére volna szükségünk. Szeretnénk remélni, 
hogy a kívánt összeg - nem egyetlen, hanem több különböző forrásból - előteremthető, s 
működőképessé válhat egy új - eleddig fájón hiányzó - szlovákiai magyar tudományos mű-
hely, a Somosai Bibliotheca Hungarica, elősegítve a nemzetiségi tudományosság kibontako-
zását, s betagozódva az anyaország megfelelő könyvtár- és intézményközi kapcsolatrendsze-
rébe, hasznosan szolgálja majd az egyetemes magyar művelődés ügyét. 

Dr. Zalabai Zsigmond kandidátus, 
a BH alapító tagja 
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