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Ha nem uüJettem volna ii"l magyarnak. Mert plhalfVott.
mf"rt 8 Ipft'Jhal:VOtUbbB néphfoZ ál1anék e7.P.nnf'1 én. Minden népek közt a töJd kerekéa~

JELEI1TtS 1984 junius

Január IB.-án tartottuk a szokásos Batyuvacsorát. Mint mindig)ez
alkalommal is kellemesen szórakoztunk. A hölgyek alaposan kitettek magu-
kért. Nincs olyan vendégl~ Kanadában amelyik versenyezhetett volna az
ételek min5ségével Js változatosságával. Köszönet érte.

A márciys 18.1 koncert: 200 Years of HU~ar1an Music sikeres volt.
n Zpectatortol- ha nem is a teljes programot érin~kritlkát kap-
tunk. Hamilton nem magyar zeneértő közönsége ujból tudomást szerzett a
magyar zenér?l s előadó müvészekrol. .

A Spectatorban megjelent fizetett hirdetéseken kivUl, majd' minden
környékbe11 lap, rádió, kábel TV s a Hamilton Magazin megemlékezett a
hangverscnyr;l.

Anyagilag sajnos nem volt teljes a siker. Kezdés elott két órával
kezd5d~ hóvihar legalább ötven nézótol fosztott meg minket. Igy az előa-
dás közel $ 300.- ráfizetéssel végz5dött. Ez 30-35 jegy árának felel meg.

Hálás köszönet Hidy Mártának, aki a koncert mUvészi vezetője volt,
és a mUsor összeállitója, és Kardos Gabriellának, aki most is lelkese-

~ssel adta tudása legjavát. A sok és értékes segitségért köszönet
.rdos Géza,Balogh Lajos,HegedUs Ilona, MagyaródY Rózsi, Lamperth Cili

acs.-nak, val~mint Nagy Ferenc Páternek, és mindazoknak akik csendes
hirveréssel segitették a jegyeladást. ~tékes anyagi támogatást kaptunk
Butty Ferencéktól, Dr Magda Zsoltéktól,és Dr Neubauerékt51.

Persze nincsen öröm Ur öm nélkül. Pár nappal a hangverseny el~tt,
r,éhány tag összeh1vatta a Szt. István eFyházközség tanácsát, amelyen azt
aZ inditványt tették, hogy tiltsák meg az öregcserkészeknek, hogy az egy-
házközsép: nevét használhassuk a meghivókon, mert mi csak"kihasználjuk az
egyházat". Tiz aláir(, volt a levél alján, de nagyrészUk jóindulatú tisz-
tes ember, akik tájékozatlans~gb61 vettek részt az akc16ban. Pinczel Bé-
la, Csorba András, Deme Lajos barátsá~ára azomban _

a je-lEk szerint - egyenlore nem számithatunk.

~~~I'J~
f11'1
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Az Öcs. könyv 1984-es kiadása szedés alatt áll. ~§~ nem tud~uk. ~i-
bSl fog~uk kinyoma~ni, de rem~ljUk az is megoldódik valahogyan. k ~u:tban
sokan panaszkodtak az apró betUk miatt. Most jóval naf-yobb bet~kkel nyom ~
tat juk s igy a terjedelem kétszeresére n5tt, n€~ is beszélve a b5vebb a~.
nyagrél és ornamentikárél.

.................

Az Arany János Iskola alsó tagozat!). sikerrel zárta tanévét. Kö-
szönet Jankura Ákos igaz~atónak és munkatársainak: Pusztai Lászlóné,
Lamperth Zol tánné, Bárdos Margit, Bár:;os Domokos tani tóknak. Külön kö-
szönet illeti a szü15ket, akik hüségesen hozták gyermekeiket hóban, fagy-
ban, es5ben.

Az ';tolsé e15adás május 8 ~-án volt L> azétó. :r:ár a bizony i tvár..~-ok
is kimentek.

Különös örömöt okozott a ~"eln5ttek osztálya, akJk /kett5 kivéte-
lével/ végig kitartottak s nagy lelkesedéssel igyekeztek Bárdos Jcmckos
tudományát elsajátitani.

A kezd5 létszám 67 valt, s a lemorzsolódás a vártnál sokkal k1s-
sebb. Csupán négyen maradtak ki.

A "Credi t" tunfolj" am is sikerrel végezte az évet. Petr::' Zol tán veze-
tésével. A létszám szint5n kielégi t5 volt, de szeptemberben na";," er'ífe-szitést kell tennCnk a toborzás terén. A cserkészek többsége tavaly és
az idén végzett, ig;," onr'an keve sebb tunulóval kell számolnunk. K6r ~Uk
tehát aZ egyházakat fs egyesületeket, buzditsák fiataljaikat á tan~olyam
felvételére. i\ Mai'yar CserkÉ:sz Szöveteép: ."!laF"yar irodulmi érettsé,Ü vizs-
gá~át Maj"er Norbert, L1;rir:cz Ede, Petr{ Szilvia, L1;r1ncz Andrea .h ifj.
Deme Lajos tette le sikeresen.

.................

," . AZ.5
ar:golnyel vU sZ~kkön~v, akció szervezésének folya:natli. nb.gyot

len-d~~t a k_~a~~vek vi~szaerke;eseve~. F~ldolgozásuk folyamatban van.
A kerd~ivekneK kb. 75~-át k~ldtck vissza a cimzettek. Ep:yenesen

~egdö~bent5 a,válaszok és a~ ajánlo~t.könyvek kUlönböz'ísége. Y.ég' a p~_
l~tik~ilag maJdnem azonos nezeten lev~ embereknek i8 sokszor ellenkez;
velemenyei vannak a rendelkezésre ál12 könyvek értékeléclbten.

. Mindezek ellenére'..1ehet8égesnsk látszik a jeg;,'zék összeáll1tása
bar.. a ~1ta ~"aJdnem elkerulhet~tl ennek tUnik. Remél jUk, hogy sikerül el~

~
~~~~;~~~k

a Spirit Of Hungar;,' körül kialakul t vi ta méreteIt G8 inten-

@
Sgyik lef'TéR'ibb öregcserkészünk, Gserháti Lénárd ha~ott

itt bennunket,"hosszu szenvedés ut3n, mireius ötöd~kél!-' Leni,
az egy~k miskolci csapatban tett fog~dalmat s egy IdeIg bod~ar
Gábor LV .:~. njában cserkészkedett.Mar 1954 - ben,1,Jeka.ecs91o-
dott az akkorI T!amil toni cserkészcsapat ö~'egcsen::esz orsenek
munkéjrba s a H.M.M.K. rÜapitó tagja volt. Vid~ ,bani~~ozá~ra
l~ész alantermészete, sok jó barátot szerzett szamara. },onnyu,
szivbóljÖvó nevetése sokáig fog fülünkben csengeni.
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~A~us 29.-én este, Dr Vlossák Rudolf, Ferenczy Tibor GS Gy~llay
Papp ;:;omokos rer.dezGsGben gyUlés v::Jl t Torontoban. A HUNGARIAN HUlliAN

RIGHTS FOUNDATION ICHRR uj nevel vezetője H~mos László, Majd Nyárády ~le-
mér tartottak beszámolót ~unkájukról, s a kanadai magyaroktól kért se-
gitség részleteirol s m6dozatairól. Hamiltonból Kardos Géza, Petró Zoltán
is gagyaródy SZabolcs vettek részt a ~'ülésen. Az anyagi alap megszer-
zése nyilván inkább az ~rdélyi Kör munkaterUlete, igy ahhoz Balogh Lajos
t~vollétében nem akartunk érdemben hozz~szólni, de a HHRF tudósitásai-
nak s körleveleinek kanadai BzótkUldését aZ örE~cBerkészek elv'llalták.
A szintén felutazott Latkóczy EmesGvel való beszélgetés után ujból jól-
esoen vettük tudomásul, hogya HHRF vezetőinek s munkatársainak dönt5
többsége cserkész. BUszkék vagyunk önfeláldozó munkát végz5 másodgene-
rációsainkra, akik az angolt, magyart anyanyelvi szinvonalon beszélik,
irják s aZ amerikai hely és szakismereteik s magas összeköttetéseik seFit-
ségéveI, a pillanatnyi helyzetadta elonyök kihasználásával küzdenek a
mag}ar nemzet érdekeiért. Ezt a munkát mi soha sem tudtuk volna ilyen hasz-
nos fokon és intenzitással teljesiteni.

1983 December 31.- iszámunkból kimaradt az 4mnesty
International felkérésére i~t leveleinkről szóló hir. Az egyik
levél a románoknakszólt SZOCS GÉZA ügyében,a másikat a cseh
kormámmakkiil:Jtük DURAY mIKLÓ::; klszaoaditása érdekében.
Undké't levelet 217 - en utak alá. Szeretnők hinni, hogy a mi
szerény levelünk is hozzájárult e ~ét ~erék magyar..k~sza?a~-
dulás~hoz.A m2so1atokat per~ze elk~ldt~ka kanada~,kulu~~mlgls~-
tériLmba s a budapesti kormanynak IS. ~zt az akclot az ~rdelYl
körrel közösen hajtottuk végre.

...................
A ~amiltani reforTitus cserkészcsapatok április 4.-9n tartott évi
cserkész vacsoráj~n, Kardos G1za est. kezdeményezésére gyűjtést

rendez-tek az erdélyi 5egesvár reforxátus templomának ujjáépitisire. A befolyt
összeget eljuttatták Fere~czy Tibor öre~cserkészürk kezébe, az 111et5kes
helyre való tov1btit1srRo

II

Haraszti Endre, aki tollá~al so~ értékes szolg~lat9t
tett a 1.'.Gs.Sz.nek, hazaindult lato~tob? szerete~~ ,!"arosa-
ba ~udapestre: Feleségével együtt ket szep napot F~rlzsban.
töl töttek,

.

maid berepnltek Fer~hegyre r ah91 r?kon~Ü s barat-
taik v8rtak. Erzsikét átengedtek az ut~evel vlzs~l~tog ,

andit azonba!; nem.Elv~zett~k egy..szo~aba, aho~ Koz~l t~~ vele,
hogva"Eagyar l~ét)k

.

öztar~asag ~er~lete~e :r:emleph;,t . !,,~ndez
azután töríent ho9'v az l,ttaW8.1 kovetsegtal, .annaK rendl~-
média szerint 'prv8

.
'nves vizumot kapott, s maJ~ezer dal art

kU lött a je"yr~. :Iog.,y miért kapta a"~z?:mü~etést" és a~ ezer
~olláros II' Denzbilnte~ést ", azt nem kazol tek vele. . Taldl~at-,
ni azonban lehet: valamelyik ~ikke ~iatt? .v~gy talag a . bara-
ti szocialistafl Romá~ip Kormanla ~ovetelesere ~obtak VIssza
a hscu féle cikke, valTv az II TH]';1THNIC HI§TqR~ C~ T~AiiS-
S
.

YLVAN
.

lA ff vagy az"OR'ItUi OF' THr; RUMAHIANSkog:yvel m~att?
Ki tud' a Talén soha sem f9gja megtud!)-i. ~laaa. Ah ~n8mzet~ért dol~ozik mi~dig s~amlthat ~ tamad~srar ~e~ub-
dosásra s a hazáYból v81ó kltolancolasra. FlzettsegKepen.
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A S~jt~ szerek~ a tájékoztatás. Volna, ha tényle~ tájékoz-
tatnána. z egyI ujság utózni látszik a problémáktol s
l~ny'egtelen,s?t-érdeKteI~n 9ikk~t közöl, a sok ,hirdetés melle~
kozott. A masIk csak aszInten lenl,egtelen szemel1es s közbot-
rányok szenzációs feltálalásával 'Keresi kenyeret ". A harma-
dik teljesen ~lomvilágban éle A negyedik hol ezt támadja, hol
azt esetleg mIn~enkit egyszerre. Gsak a lényeget nem irja meg
senki. PedIg a környé~beli magyarokat érdekelné ,hogy:

1. Mi történik a torontói Szt. Erzsébet templom.eladása
körül? Annyit tudunk, hogy a püspök eladta a tem~lomot a
torontói katolikus magyarok feje fölül s az eladasi árnak csak
egy részét használja fél az uj templom és iskola épitésére.

2. A magyar borok körül valami nincs rendben. Hosszu
hónapokig nem voltak kaphatók. Még páliDkák, likörök sem.
Mi az igazság Y Miért vonták ki ezeket a forgalomból ?

Miért a nagy titkolódzás ? Tárgyilagos hiradás sok mende-
mondának elejét veszi. Elhallgatás KarOS rémhireket termel.

Vagy még most sem tanultunk a mult tévedéseiből ?

.................

A 27/49 - es csapatok versenyőrsei kitünöen szerepeltek
az idei Akadályversenyen. Ot induló közül négy őrs hozott
haza dijat I L elSO ! masodik és l harmadik! A-kitünő mun
kához gratulálunk Jankura tlaba és Jankura fkos parancsnokok
s az őrsök tagjainak: Szilágyi Rózsi, G:yurkó Kati, Kalmár Patti,

Varga Christie, riata Piroska, Gyurkó Anarea, Sorger Lóri, Karikó
Szilvia i Tulipán Erika, Varga Anita, Berényi HiKi, Meischel Bóra,
Meische Pamela, Lőrincz Jancsi, Vámosi AttIla, Vámusi Huba,
GJU!ká Jancsi, Lőrincz Ede, Bata Józsi, Mayer Norbert, Butty Dani,
Jankura Andor.

A Harmadik / legidősebb/ korosztály pálya parancsnoka
Magyaródy Szilna est. volt ,aki a IIforgatókönyv"alapján
mag'tervezte az akail.ályokat s a versenyt megszervezte. Munka-
társai és pontozói nagy l~lkesedéssel és szakértelemel vettek
részt a zökkenőmentes-lebonyolitásban: Karikó Lili, Filó tamás,
Farkas tgi, Farkas Marika, Balatoni Ferenc, Márton Edit
Lamperth Zolti, Pusztai Krisz, Magyaródy Tamás~ Szendy Lenke,
Csermely Ildikó,Jankura tlaba, Preczner Gábor, ~ubrits Miki,
Fiilöp Gyula, Göcsei Ri ta. Fodor Zsike.

Tiba:y Mariann, Dala Irén, Skerlán Neszti, Kompolthy Matilda,
Szendy Kinga, Horváth Krisztina, Tamogg tva Lehotay Vera,
iarga Toni, Szabó Laci, Solymos Péter, Tibold Ákos, Lajtavári
Danl, Engyel Gyula.

Itt meg kell emlltenl Deme III cst.et, akl a harmadik törvénytink
szellemében egy szóra vállalta az ebéd é~ vacsora f5zését hat ld~s sze-

mély számár~, hogy Zslke elmehessen az akadályversenyre. Köszönet III nénl.
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Junius 10.-án, a Szt. István Egyházközség, A Hamiltoni Magyar Kultur
Központ és aZ öregcserkészek rendezésében tartotta meg Y~ROSI JULIA

., ". -Csoéri Sándorné -, előadóestjét. A müsor: "EL KELL INDULNI MINDEN. ~ UTRA" , felejthetetlen élményt nyujtott a hallgatóságnak. Julika,
csodálatos átérzésseI adta át az erdélyi és csáng6földi utjain gyüj-
tött anyagot: vallomások, népdalok, imádságok, balladák, átkok,
keservek, tréfák, csufbeszédek sorát. Nem interpretált, nem stilizált,
változtatás nélkül adta a lényeget és részletet egyaránt.

Az előadás megható jelenettel bóvült, amikor Kucha István bácsi, az
1912 évben Erdélyben töltött katonai szolgálata idején, székely baj-
társaitól tanult, s azóta sem hallott imádságot együtt énekelte
Juliával. Bizony nemcsak, hogy egy szem sem maradt szárazon, de még
Julika ls könnyes szemmel ölelgette meg Kucha bácsit, s csak percek
mulva tudta folytatni az elóadást, amikor az érzelmek hullámai benne
ls és a hallgatóságban is lecsillapodtak egy kissé.

A cserkész vonatkozások itt is előbujtak: Gyüjtéseinek egyik-másik
szinhelyén, például Széken (Kalotaszeg) Magyar6dy Szilvia, Seregély es
Marci, az akkor még Jeney Kriszta és Magyar6dy Tamás jártak külön-
böző években. Bényben és KéméndenCFelvidék, Garam völgy) pedig
Magyaródy Szabolcs járt még 1939-ben, a 160-as cscs. Hunyadi Lász16
raj ának kerékpáros kirándulásán. Ifju Seregélyes Márton pedig Julika
fiával, ifj. Cso6ri Sándorral találkozott otthon, egy népzenei
funkción.

Marosi Julia, a szöveg közt megbujt, sok szomoru erdélyi és felvidéki
hir mellett, magyar hitünket erősitő tényeket is emlitett: Magyar
testvéreinket nem törték meg az elnyomás és üldöztetés évei. A magyar-
ságtudat a meg szállt területekr51 a csonka Hazába is átcsap. Az ifjuság
tömegével járja a Felvidéket és Erdélyt (a román megszoritások elle' _
nére) s az ottani tapasztalataik birtokában, hazatérésük után, az
otthoni történelemhamislt6k arcába kiáltják az igazságot.
Bényben és Kéménden, mint máshol is a Felvidéken, még azok is nép-
viseletbe öltöznek vasárnaponként, akiknek már a szüleik is "kivet-
klIztek".

Hálásak vagyunk Marosl Juliának e szép s felejthetetlen élményért.

..................

'~ Hamiltoni Magyar Bizottság rendezésében megtartott márciusi ünnep-
ség müsorában, Fülöp Gyula, Karik6 Lili, Karikó Szilvia, Bata Piroska,

~ Magyaródy Szilvia, Márton Edit adták elő a Nemzeti Dal megzenésitett
változatát. E változatot az otthoni nemzeti érzelmü ifjuság énekli,
vagy játsza magnóról, hanglemezról. Fiataljainknak megtetszett ez
.a feldolgozás s elhatározták betanulását. Heteken keresztül pró-
báltak s végülis sikerült. Az ujszerU élményt nyujt6, mUvészi szin-
vonalu elóadást nagy tapsvihar követte. Megérdemelték.
A jelenlév5 ChilIa Páter kivánságára, e kis kamarak6rus megismételte
e számunkra oly jelentőségteljes mU elóadását, a Szt. István Egy_
házközség alapitásának évfordulóján adott diszebéden. Szintén nagy
sikerrel.
Ugyanezen a március 15.-i ünnepségen, Petró Szilvia adta elő
Illyés Gyula. nemrég elhunyt költóórlásunk "Ozorai Példa" clmU
költeményét.

A Kanadai. Magyarok. Szövetsége, fprilis 8. - i gyül-
lésén Kardos Géza est - t. egyéni tagKént igazgatÓsága sorá-
ba felvette. Gézá~Dr Zsigmona András, a torontoi Magyar élet
fószerkeztóje ajánlotta e tisztségre.
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A Farmenius ÜZ'Iben megirtuk a beÍi!ért levelet s Dosta-
fordult8.val kaptuk a"v:Haszt. It köznjtik mindkét levelet:

A 105 SZ. KANADAI MAGYAR ÖREGCSERKÉSZ CSAPAT HAMILTONI

HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉGE
HUNGARIAN OL.O SCOUTS

-
MATTHIAS HuNYADI WORKSHOP

42 ,JUAN ITA DRIVE, HAMILTON.O.NTARIO. CANADA. Lec 2G3

January 23, 1984

The President
Rolph-McNally Ltd.
366 Magnetic Dr.
Toronto, Ont.
M3J 2C4

Dear Sir,

1 was reading your book: First In Canaja. 1 have enJoyed it,
and learned a lot from it. The book is excellent and fill ed
a need.

1 have found only o~e erroneous article in it, which is
serieous enough to raise the eyebrows of the Hungarians or
the Canadians of Hungarian origin. The title in question is
"The First Czechoslovakian to come to Canada", which states,
that Stephen Parmenius of Budawas the first "Czechoslovakian
to visit Canada.

In fact, Czechoslovakia d1d not exist before the end of the
first World War: 1919. Therefore no Czechoslovakian could
visit Canada in the sixtinth century.

Further~ore, Parmenius Was a Hungari an , and he made no attempt
to claim any other ancestry. For proof 1 respectfully
recommend you read:

THE NE~ FOUND LAND OF STEPHEN PAID4ENIUS

By: David B. Quinn, Liverpool, and
Neil M. Cheshire, Bangor

1968
University of Toronto Press.

The book is available in the University of Toronto library.

It would be very kind of you, if you would correct this item
in the next edition of yourbook.

Respectfully yours,

S.J. Magyar6dy

Encl.Photostat cop1es.
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Rolph.McN811,
Llml_

366 Magnetic Drive
Downsview, Ontario
Csnada M3J 2C4
Phone (416)663-2980

S.J. Magyarody
Hungarian Old Scouts
Matthias Hunyadi Workshop
42 Juanita Drive
Hamilton, Ontario
L9C 2G3

February 3, 1984

Dear Mr. Magyarady,

Thank you for bringing this error to cur attention.
it on future issues.

We will correct

Mr. Johnston, the artist on the series, passed away recently so we
shouldn't really blame him for the mistake.

1 will advise Mrs. Johnston so that if anyone else uses this drawing,
the copy will be corrected.

Yours Sincerely,

Art Alder
Special projects

AA/jw



8
HUNGARIAN HUMAN RIGHTS FOUNDATION

Post Office Box "J," Gracie Station
New York, New York 10028

(212) 289-5488

HUNGARIAN HUMAN RIGHTS ~ULLETlN
Ex tr a Edi tion

For Immediate Release
May 20, 1984

Hungarian Minority Advocate JaiJed
In CzechoslovaKia

New YorK, May 20. MiKlós Duray, a 39 year old advocate of Hungarian minority

rights in CzechoslovaKia was arrested in Bratislava on May 10 on poJitical charges,

according to telephone calls received from Bratislava sources by the New York-based

Hungarian Human Rights Foundation. The information was confirmed over the weeKend in

telephone conversations wlth usualJy reJiable dissident sources in Budapest. According to

the reports, in addition to Duray eight other Hungarian minority intellectuals have

repeatedly been summoned for poJice interrogations in Bratislava and other towns in

south eastern CZechoslovaKia during the past 10 days.

Duray was charged in Bratislava under 5ections 112 and 119 of the CzechoslovaK

Penal Code with "activities contrary to the international interests of the state" and

"distribution of inciting materials," laws which are usually appJied against poJitical

dissidents. If found guilty of the infractions, he will be sUDject to imprisonment ot 3 years

and 6 months, respectively.

During the past three months, Duray led an unprecedented and successful

protest campaign, with petitions signed by some 10,000 citizens, against passage of a law

which could have resulted in the eJimination of the minority-Ianguage sChools and classes

serv ing Czechoslovakia's one million Hungarian inhabitants. Duray is a member of Charta
77, the CzechoslovaK human rights monitoring and reporting organization.

Since 1978, Mikl6s Duray, a geologist-writer, has authored a number of studies

smuggled out of the country and pubJished in Paris and New YorK, documenting official

measures which deprive Hungarians of human rights in present-day CzechoslovaKia. He

was imprisoned for his writings on Novémber 10, 1982 and released on February 24,1983

only as a result of a vigorous international protest campaign in Europe and the United

States on his behaIt. Among those who pUDJicly demanded that the CsechoslovaK

government fuJfiU the provisions of the Helsinki Final Act in its treatment of Duray and

the Hungarian mmority were several United States government and Congressional figures

and the writers Irv ing Howe, Susan Sonntag and Kurt Vonnegut.

More information, photograph: Hungarian Human Rights Foundation, (212)

289-5488
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