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Hitelestanok hitelesvallomasai
Nyolcvan ev kisebbsegben,Valogatas a Magyarok Vilagszovetsege Jugoszlaviai Orszagos Tanacsa aItal a millen-
nium tiszteletere meghirdetett palyazat legjobb munkaibol, Szerkesztette-HMi Eva cs HMi Sandor, TOthfalu,
Logos Grafikai Miihely, 2002.

A sZeehenYi Istvan Stra-
legiakulalo es Fejlesz-
lesi Inlezel T61hfaluban

a Logos Grafikai Muhellyel
egyUttmukMve auguszlus 31-
en lanaeskozaslszervezett Tri-
anon a magyarsag ludalvila-
gabandmmel, melyen bemuta-
lasra kerUlt a Nyolevan ev ki-
sebbsegb.enelmu kOnyv is. A
lanaeskozasi Ulasi Jena, a Lo-
gos igazgal6ja nyilotta meg es
elmondla. bogy az OsszejOvelel
eelja a multbeli sokaig tabukenl
kezelt esemenyek megvilaglta-
sa. mort ma is a mull flIggve-
nyebenelUnk.
HODI SANDOR elaadasl lar-

toll TOrtenelmi Iraumak a mag-
yarsag kollekllv ludalaban elm-
me!. "A Irianoni trauma pszi-
ehol6giai kOvelkezmenyei ott
vannak elctvilclUnkbcn, karak-
tcrjcgycinkbcn. gondolalaink-
ban. crzcseinkben. A nagy ka-
laklizma ul6rczgcseil mindany-
nyinn 011 crczzUk zsigereink-
ben. ;\zok is. akik a sokkbatas-
t61 hiszlcri,;s IUnctckbc mcne-

kUltck: amneziaba estck. mcg-
nemullak. sUkelck cs vakok lel-
tck. vagy felrcbeszclnek. Ok ki-
valtkeppcn szcrenesctlcnck. ;\
megvahozoll l5rtenehni korUI-
menyek uj helyzelcl Icrcmlel-
Ick. Annyiban Icgalabbis, bogy

hozz:\foghalunk a hlllelel elke-
szltesehez. A szellemi-Iudali fe-

lepOleshez sok idare van szUk-
seE. A felepOles iiljan Cantosle-

naeskozasunkkal, es az azt ko-
veto Nyolcvan ev kisebbsegben
e. kOnyv bemutat6javal, ebbez a
sz:\mveleshez, iIlelve Onismere-

Elel ausztrallai helilap fOszer-
kesztaje a tan:\eskozason fel-
sz61alasaban hangsiilyozta,

bogybekerees ren~revanszOk-

pest jelent a Trianon kOvelkez-
menyeivel valo sz:\mveles, ami
vollakeppen az Onmagunkkal
val6 szembenezesl jelenll. Ta-

tOok elmelyllesevel klvanunk
hozz:\jarulnl." - mondla a pszi-
ehol6gus.
CSAPO END RE, a Magyar. Bemutatjuk Somo~yi Lajost

A sziveID visszahuz
TIz ev ulan ismel szUla-

varosaban, Kikindan
lal:\lkozlunk Somogyi

Lajossa!. aki szOleivel AuszI-
rallaba koltOzott. Az akkori

nyoleadikos kamaszb61 auszl-
ral allampolgar Jolt. '93-ban
kel kofferral kellek ulra, a
no"""..., --" u.

diakszlnjatsz6 esoportnak, ott
Sldneyben hamarosan meg-
lalallam a Magyar SzOvelsegel
es bekapcsol6dtam a 1ev~keny-
segekbe. A zene volt az, ami
kiindul6ponlol jelenlett azuj-
rakezdeshez: zenekart alakl-

lottunk, felleplUnk, dalokal

jalekokon szemelyesen lalal-
koztam Orban Vlklor minisz-

lerelnokke!. Az Is sokal jelent,
bogy nom szakadtak meg a
haz:\hoz kOla szalak, figye-
lemmel klsertUk az itteni ese-

menyekel a love j6voltab61,
sok:\ig leveleztem volt oszt:\-

seE a Karpad-medeneeben es
ennek a magyar ncp az egyik
lelelemenyese.
DOMONKOS LAsZLO arra

hivta eel a resztvevak figyelmel,
bogy teljesen igazsagos halaro-
kat nom lehel hUzni, de ez meg
nom zarja ki annak a lehelase-
gel, bogy elnikailag igazsagos-
abb hatarokal lehelne kijelOlnl.
DR. GAL GY(}RGY a lole-

r(l11smagatartasl szorgalmazta,
bogy aljarhal6, logics hatlirok
legyenek. "Arra tOrekedjOnk,
bogy nyugodl, bekes legkorben,
bekessegben eljUnk, egymas j6
erzesel nom strtve es azt sem

elilelni, bogy ki milyen nyelven
beszel" - mondta a tanar or.

BAKOS ISTVAN Ma-

gyarorszagr61 jOlt, es eUI-
adasaban a Haza a magas-
ban dmu legujabb lan-

konyv kezirat:\1 '!'ulalta j
be, amelyel magyar
nemzelismereli tan-

kOnyvkenl jelenlel meg a
Nemzeli TankOnyvkiad6 a na-
pokban. A nepismerelet, muve-
szettortenelet, mldrajzi- es hon-
ismerelel tarta1maz6 kiadvliny
alfog6 ismerelel nyujl az elsa-
sorban nyugali sz6rvanyban ela
lanul6knak.

A NYOLCVAN EV kisebbseg-
ben dmu konyvel HOdi Eva, az
egyik szerkeszta, a blral6bi-
zottsag lagja mulatto be. A Ma-
gyarok VllagszOvetsege Jugosz-
laviai Orszagos Tanaesa pa-
Iyazalol hirdelett 2000-ben a
millennium tiszlelelere: "a pa-
Iyazat kilrasaval a kisebbsegi
sorban elak nemzell onismere-

let szerelne elmelyileni. Ossze-
foglal6 igenyu, a kisebbscgi Jet
fontosabb jelensegeire, tenden-
eiaira flgyela irasokat varunk.
Klvanalos, bogy a palyamu
szemelyi jellegu es esaladtOrte-
nolivonalkozasulegyen,solel-
je eel legalabb harom generaeio
elelel" - jelenl meg .. pal)'azal
szovegeben.
A BiRALOBIZOTIsAGHOZ

41 jelenlkez"s futott be, ebb61
egy level volt, 40 pedig palya-
zat. 01 orszagb61, 22 helyral,
Osszesen 1.300 aldol lerjede-
lemben. A legfiatalabb palyaz6
akkor 13 eves volt, a kikindai
Kiss Tivadar, a legidasebb 82
eves. A birfil6bizottsa Kavai

Annanak ilelle az elsO dijat, ma-
sodlk SzlobodaJanos lett, har-
madik F. Cirkl Zsuzsa.
A K(}TET reszlelekel kOzOI

egyes palyamunkakb6l, de lel-
jes lerjedelemben is jelentk meg
!rasok. Agoslon Mihaly a blra-

klklndal ~

16bi-

zollsag elnOkenek ertekele-
seben Igy If: "Egy ilyen IObb-
nyclvu komyezetben a nyilt es a
bekes egyUtttlesnek elafeltelele
az elfojlott felelmek es az el-
hallgaloll serelmek mielabbi
mloldasa es a koJcsonos meg-
crIes egymas irant, amikor iden-
tit:\sunk (elsasorban. anyanyel-
yank s anyanyelvi es anyanyel-
vu kullurank) megtartasara. s61
fejleszlesere IOrekszUnk."
UTOIRATABAN a lanar ur a

kOvelkezaket Irja: "A nyolevan
ev abrazolasahozill els6sorban

nom a j6 ccselre cs a gazdag
paleltara volt szOkseg, hanem a
hlteles tanu hileles vallomasara.

S mivel ez mcgvan, jelen van.
ez maid az 0lvas61 is megdob-
benli, es flgyelmet lekoli. meg-
ragadja ugy; bogy az a keg)'elet
erzeset es a lortenelmi okulasl

remelhel61eg osztOnosen is to-
vabbilja az ulokornak. de lalan a
barhol elaIObbsegieknek is."
FIGYEL.EMRE mel16 Hodi
Sandor tOrteneJmi visszalekin-

teSt az elmUlt 80 .esztend6r!', .
"Am hiaba a makaes hallgat:\s
Trianonr61. az clsa es a masodlk
vilaghAboriit kOvela idaszakrol.
az elmUlt nyolevan esztend6ben
kialakult labuk es mitoszok fo-

loll eljlirt az ida. Sokminden.
amiral eddig esak sziik esaladi
kOrben lehelett suttogva besze!-
ni mar resze a kollektiv emleke-

zelnek es kOzgondolkodasnak."
-jegyzi meg a szerkeszta.
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