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A nyár nagy eseménye a Fill~oreban megtartott GÖDÖLL~ Emlék-
tábor volt. Minket foként az Öre~cserkész Altábor érintett.
E tábor létszáma ~z ausztrálokkai együtt ötven fo ~olt. Persze
a hétvé~én jóval többen voltunk. A nagy forgalom miatt a tel-
jes létszámot nem tudtuk me~állapitani.
Torontoi körzetet Szathmáry Károly cscst., Hegedüs Ilonka,
Németh István, Mészáros József~ Schmidt Márton és j6magam
képviseltük. '
A tábor jellege multbanézo volt. Jelennel és a jövável alig
foglalkoztunk. ~e ez igy volt rendjén. Ötven évben egyszer ezt
a fényüzést megengedhetj~k mugunknak.

Az apáknapi ÖkörsUtést csak szeptember 18.-án tudtuk megtar-
tani. Az ido nem lehetett volna jobb. Kb. hatvanan veródtünk
össze. Az evésen kivül se~mi komolyabb téma nem volt. Igy
mindenki igen j01 érezte ma~át...

A tavaly elkezdett könvvakci6nk nehezen indul. Az év elején
megjelent hirdetéseinkre mindössze hárman reagáltak, de azok
sem a várt m6don. Igy kénytelenek voltunk mi összeállitani
egy listát s azt szétkUldeni véleményezésre. Remélem erre már
felfigyelnek szakértóink. Az ujeághirdetésekból az minden-
esetre kiderUlt, hogy egyetemi tanárai nk nem olvassák a magyar
ujsoigokat.

Szeptemberben nagy izgalmakat okozott az Arany János iskola.
Miután elUlt a harci zaj , s az iskola nagyszerüen megy Jankura
Ákos vezetésével, nem akarok sok szót szaporitani az ügyre.
Ugy érzem azonban, hogy Hamilton magyarságának joga van a té-
nyek ismeretére. Az ügyről szeptember 15.-én készült jelentést
a Holló egyik oldalán közzéteszem tehát.

A Hamiltoni Ma~yar Bizottság megalakitásira irányul 6 kisérle-
tek évek óta meghiusul tak néhány ember intranzigens magatartá-
sa miatt. Amikor a Kulturbizottság Dr. SZőke Lász16 cst. sze-
mélyében uj elnököt választott, reménykedni kezdtünk. Lász16
fáradozási azonban nem voltak sikeresek. Egy kis csoport, nem
értette meg, hogya HMB nem egy törvényhoz6 és adóztat6 testü-
let, hanem egy tanács, ahol a szervezetek vezetoi baráti meg-
beszé15seken alakitanának ki terveket, akciókat. Igy tehát se
a szavazati jog számszerü eloszt~sára sem vétójogra nincs szük-
ség, de még pallos jogra sem...
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P.1után a "Kulturbizottság" oszi gyül<§sein történtek a békés
kibontakozásnak még a reményét is szertefoszlatták, cseleked-
nUnk kellett. December 9.-én tartott gyülésen megalakitottuk
a Hamiltoni Magyar Bizottságot, a Magyar Klub(Hamiltoni Magyar
Kultúr Közp~~), az Erdélyi Kör, az Irodalmi és MUvészeti Kör,
a Nyugdijas l!ub, a cserkészek, az öregcserkészek az Arany
János iskola részvételével. ReméljUk, hogy a magyar egyházak
is rövidesen elfoglalják helyUket körUnkben.
Elsö rendezvényUnk a Március 15 emlékünnep lesz, a Kultúr
Központban, március ll.-én délután. lJnnepi sz6nok: Gyallay-Pap
Domokos, a Kanadai Magyarok Szövetségének elnöke.

Bir6 J6zsi elkészitette a VK tábori jelvények prés Bzerszá-
mát. Rövidesen olyan hársfaleveles jelvényeink lesznek ujra,
amelyek nem vesztik el szinUket. Hálás köszönet J6zsinak
ezért és az eddigi önzetlen munkájáért.

1111111.
Kedves cseh barátaink ujb61 loptak. Nem volt nekik elég a szin-
tiszta magyar területek jogtalan elrablása, az Ipoly haj6zha-
t6vá hamisitása -papi ron -, és a második világháboru utáni
ujabb terUletrablás Pozsonnyal szemben. Most Budai Parmenius
Istvánt lopták el: A Torontoban kiadott "First in Canada" ci-
mU könyvben "The first Czechoslovakian to come to Canada" cim'
alatt Parmeniust egyszerUen kisajátitották és szláv nevet ad-
tak neki: Thomas Stitnicky. Hogy az Istvánb61 vagy Stephenb51
hogyan csináltak Thomast, arra igazán kiváncsi lennék.
Mondanom sem kell, hogy a kiadó rövidesen szép levelet fog
kapni tőlUnk.

""",
Az ÁLLAMI NÉPI EGYUTTES januártól áprilisig, amerikai meghi-
vásra, Amerik~ban és Kanadában körúton lesz. Hamiltonban
április 2.-án, hétfon lépnek fel a Hamilton Place-ben. trde-
mes a kitünonek igérkezo mUsort megnézni, bár belehaltak volna
a pesti urak, ha nem tehettek volna bele egy cigány táncot.
Hiába, csak öregbiteni kell cigány hirUnket. Minden"kUlföldre
szakadt hazánkfia"évtizedek óta kUzd a lecigányozás ellen, de
a Horthy időben épúgy, mint a kommunista érában most is túrá-
ra kUldik a Rajk6 egyUttest. Olyanko~ aztán h6napokig magya-
rázhatjuk munkatársainknak, hogy nem, nem vagyunk cigányok.
Most végre a Népi EgyUttest küldik ki,de persze be kellett tenni
a mUsorba a szatmári cigánytáncokat. Nehogy véletlenUl elfe-
ledkezzen kUlföld a cigányeredetünkrol. Ez kinek az érdeke?
A szláv, román és német "testvéreinké". Ki képviseli ezek ér-
dekeit Budapesten?
A mUsor cime "Lakodalmas". A cigánytáncon kivül a két Sárköz
táncai, kalotaszegi legényes, északmagyarországi lakodalmas
hortobágyi pásztortáncok, zempléni karikázó, székely forgatós
a szatmári (cigány?) táncokra épült finálé szerepel. A hatás
kedvéért a zenekar egy Liszt rapsz6diát is játszik.Még az a
szerencse, hogy a kórus Kodály és Bárdos mUvekkel felejte-
ti el velUnk a nemmagyar elemeket.
Az EgyUttest annak idején Rábai Mik16s regóscserkész vezető
kezdeményezésére szervezték meg....

,"
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Nemzetpolitikai gyakorlatok. Kezdők részére...

Ha nemzetpolitikai szemléletet akarunk alkalmazni, sok, eddig
beidegz5dött meggy5ződést, véleményt kell feladnunk, megváltoz-
tatnunk. Vegyünk néhány példát:

"Magyar kötelességünk, a lábbal ezavaz:5, Ir.enekült magyar testvére-
inket segiteni".
Ha menekUltünket otthon életveszély fenyegette politikai állás-
foglalása miatt, menekUlése indokolt, s teljes, azonnali segit-
ségünkre jo~a van. Különben;egyszerü kivándorló, akit csak
humanista alapon, mindenki lelkiismerete alapján segitsen.
Keményen han~zik? I~en, de gondoljunk arra, ho~y minden maFJar,
aki elha~yja a ~una~edencét. ürt ha~y ma~a után, s azt mások
töltik be. Miért segitsük ezt az öngyilkos folyamatot?

"Mindenki árulé 0S társutas, aki hazajár az Anyanyelvi Konferenci-
ákra ~'
Jórészt i~az. Vannak bőven, akik

- másként nem érvényesUlvén _ a
meghivás elfogadásával próbálnak fontossági érzetet szerezni ma-
guknak. Vannak közöttük azonban értékes emberek, akik integritásu-
kat ott is megőrzik. Példa erre, az egyik, általunk hevesen táma-
dott professzor, aki keményen visszautasitatta az "56-os ellenfara-
dalom" meghatározást a pécsi konferencián. Ehhez ott nagyobb bátor-
ság kellett, mint

- mondjuk - Toronto, vagy New York biztonságában...

Van olyan hazajáró, aKi
- ha naiv módon is -, de meggyőződésből

keresi otthon a jó magyarokkal a kapCsolatot. De... Kitünó
könyvével rendkivül hasznos fegyvert adott kezünkbe a csehszlovák
vörös imperialistik ellen. Ez az ember, potenciálisan, többet tett
a magyarság érdekében, mint támadói együttesen. DédelgetnUnk és
védenünk kell ezt az értékes e~bert, még a saját naivitása ellen is.
Erről jut eszembe: Mennyit adtunk a könyve kiadásához?

A hazalátogaték örö~mel mesélik: "A néphadsereg kicsiny, felszerelése
másod-harmadrendU, szelleme csapnivaló. Nem hivnak be minden alkal-
mas fiatalt. Akit mégis behivnak, igyekszik az épitó egysé~ekbe
jutni, ahol még fizetést is kapnak.

"Kár. Nag.y kár. Egv n.§p sulvá t hadseregének erE' je s azt támogató
ipari 4s gazdasági er~ adja meg. Ilyen gyenge ország~al mi tör-
ténik, ha a na~yhatalmi egyensuly felbomlása vákumot idéz elő
a Dunamedencében? A mai helyzet erasen hasonlit az 1920-30 közötti
évtizedre. Akkor, mint ma is, 1:10 arányu volt a katonai eróviszony,
az utódállamok javára (Dálnoki Veress Lajos: ~agyarország Honvé-
del:ne, München, 1972), ami persze up:y akkor, mint most, a teljes
védtelenséget jelentette. Mert u~ye az 1:3 arányhoz szokva vagyunk,
de 1:10 már nekünk is sok.

"Ké:lveteljük az oroszok azonnali kivonulását~' Nagyon helyes, de
tegyük hozzá: Az egész Dunamedencéból. Ugyanis, ha csak a Csonka-
országot üritik ki "nagy barátaink". mi lesz a Felvidéken, Erdély-
ben, és Délvidéken maradt véreinkkel? Rövid időn belül nyomuk sem
maradna. Tehát fogcsikorgatva ugyan, de a román, cseh, szerb né-
pek szabads~ért is kell küzdenünk. De még ebben az esetben is
azonnali nyugati megszállást ke.lene kérnünk a hadsereg gyengesége
miatt. Csak gondoljunk az 1919-20-us román ~egszállásra. Most sem
hagynák ki a lehetőséget...
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Nemrég egy amerikai magyar bálon vettünk részt. Kitünően szSra-
koztunk. A költségeink igy alakultak: Je~yek: $65.00, ital $22.00. ~A ruha, cipő s egyéb, máskor is használhat6 holmi árát nem szá-

'mitva, 87 dollárt költöttünk. Ebbél a rendező magyar szervezet
kb. tiz dollárt nyert tisztán. Az oroszlánrészt az "elokelő
Hotel" vitte el. A tiz dollár nyilván nemes célt szolgált, de
ehhez 87 dollárt kellett kihuzniok a zabemból. Kb. kettószáz-
ötven pár volt jelen. Tehát $ 21,750-t kellett megmozgatni, hogy
a nemes célra kettóezerötszáz dollárt összeszedjenek. Ebből a
pénzből, tudomásom szerint, semmi sem ment an~olnyelvü magyar pro-
pagandára, s vajmi kevés az ifjuságnak. Megjegyzem angolnyelvü
diszvendégek nem voltak jelen. Mondja Grün, j6 ez nekünk?

.

Walessáné asszonynak néhány lelkes magyar 500 kemény dollárt kül-
dött. Régi szép mondás szerint, a pokolba vezető út jSindulattal
van kirakva:
56-ban, amikor többek között, a lengyelek segitségét is kértük,
azt a választ kaptuk, hogy nekik is van elég bajuk, tehát egyezzünk
meg abban, 'hogy mindenki a saját nemzetét segi ti.

Walessánér61 bőven gondoskodott a Solidarnosc. Nem volt szüksé~e
a segitségre.

Kitünően használható fegyvert adtunk a lengyel kormány kezébe: Itt
a bizonylték, hogy Nyugat pénzeli Walessát, hogy itthon ellenfonra-
dalmat szitsan."
Ilyen segitségre pont olyan szüksége volt Walessáéknak, mint abla-
kos t6tnak a hanyattesésre. Az ötszáz dollárra pedig nekünk is
szükségünk lett volna.

Ha a példák egyike-másika megdöbbentett, vagy vitát provokált.
elérte~élomat. Szokjuk meg, ma~ar vezetok, hogy mindent: hirt,
tervet, akciót, hideg precizitással kell kiértékelnünk. Olyan
kevesen vagyunk és oly kevés eszköz áll rendelkezésünkre, hogy még
apró tévedéseink, mulasztásaink sorozata is, a magyarság puszta
létét veszélyeztetik.

- -jj...
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Teleki Pál: Csak az tartozik a nemzethez, aki a nemzeti
feladatokat vállalja.

Konokul hiszek a magyar j6zanság győzelmében.

-------------------------------------------------.
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