
- 10-

The Patt ern of Reform ln H.
II.F. Roblnson
London - New York

Széplrodalom:

Selected Poems & Texts
J6zsef Att1la
London, G.B.

The Tragedy of Man
Madách Imre
Corvlna, Budapest

Clouded Sky
Radn6t1 Mlklós
Harper, New York

The Sound of Tlme
John P. l>!lska
Lethbrldge, Canada

East and )'�est
Faludl György
Toronto

Szomoru. Több okb61. Először ls, eddlg még senklvel nem találkoztam,
akl akárcsak fut6lag ls emIl tette volna aZ angolnyelvü, magyarvonatko-
zásu forrásmunkákat, vagy azok gyér voltát a hamlltonl központl könyv-
tárban. Ugylátszlk senklt sem érdekel. Ebből egyenes következtetés, hogy
a magyarul már csak a konyhanyelvet lsmerő - vagy azt sem

-
másod vagy

harmadgeneráclósok flgyelmét senkl sem lrányltotta ezekre a müvekre.

Másodszor, s ez 1gen lényeges, a cseh, román, jugoszláv könyvek tömege
elképesztő. Ezek a népek már régen fellsmerték a propaganda szükséges
voltát, ugy mal kormányalk, ml nt emlgrác16lk kéz a kézben, közös ero-
feszltéssel ontják a könyvek és folyólratok tömegét.
Nékünk száz év sem volt elegendo a nemzetközl élet néhány alapvető
követelményének fellsmerésére. Ellenfelelnk teljes erővel, mlnden slkon,
több mlnt egy évszázada támadásban vannak.
Még ltt, Hamlltonban ls, ahol allg van néhány száz román, a könyvtár
polcaln ldőnként megjelenlk, egy Clevelandban kladott angolnyelvü
propaganda lrományuk.

Mlkor barátalmmal erről a tárgyról beszélgettünk, egylkük vállat volt,
s megjegyezte:"Reménytelen aZ ügy. Mlt tehetünk'i!"
Reménytelen aZ ügy? Lehet. Blztosra veszem, hogy Masaryk, Manlu, ~achek
s társalk ls gondoltak néha ügyük reménytelenségére a századforduló
tijékán. Elvégre aZ Osztrák-Mal<yar Monarhla fénykorát élte. Szárazföldl
hadserege talán másodlk-harmadlk volt a vllágon. Az utódállamok hajnala
még csak halvány derengésben sem mutatkozott a horlzont alján. Mégls
hlttek. Mégls lrtak, besz:deket mondtak, szerveztek, nyugatot utaztá'~
beléptek szabadk"müvesnek, barátokat szereztek ügyüknek. ~

A ml Ugyünk ls reménytelennek látszlk, ez 19az. Az ls lehet, nukleárls
katasztrófa küszöbén állunk s aZ egész Dunamedence üszkös, rádlóaktlv
romhalmaz lesz ml előtt ránkvlrrad a holnap hajnala. De ne reggellzzünk
azért, mert nem tudjuk mlt hoz a nap? Elképzelhetetlen és lndokolatlan
klcslnyhltü felfo~ás. Remény mlndlg van, s bármennylre sötét a helyzet,
a munkát meg kell lndltanl, s azt állandóan fokoznl kell.

Könyvekben, ma már nlncs hlány. Az ut6bbl néhány évben aZ emlgrácló,
mlntha csak aZ elmult harmlnc-negyven év mulasztását akarná rekordldő
alatt behoznl, ontanl kezdte a hasznos,ldegennyelvü szakkönyveket.
Amlben ma hlány van, az a helyzet s a feladatok fellsmerése, megoldás
megfogalmazása és vé~rehajtása.
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