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Tisztelt Tamlcskozas! Kedves Barataim! Koszonom
a meghfvast ide, a Delvidek Magyar Szellemi Miihelyebe, T6thfaluba. Szfvbol gratuhilok Utasi Jeno atyanak es munkatarsainak ehhez a csodalatos, uj eptiletegytitteshez.
A Nemzeti Tankonyvkiad6 munkatarsakent es a
Bethlen Gabor Alapftvany kurat6riumi elnokekent is
tidvozlOm Onoket, amely Alapftvany tObb mint ket
evtizede ktizd a trianoni trauma enyhfteseert, az e1csatolt magyar nemzetreszek sorsanak jobbftasaert. H6di
Sandor kitiino bevezetoje, Csap6 Endre es Domonkos
Lasz16 atfog6 e16adasai titan engedjek meg, hogy en
egy kis konyvbemutat6val elegyftve foglalkozzak a
trianoni kerdessel.
Nemzettink nyo1c evtizede vergodik Trianon es a
parizsi kenyszerbekek szorftasaban, s a tOrtenelmi Magyarorszag e1csatolt tertiletein immar a negyedik nemzedek eH meg, hogy szertenez, s nem leli honjat a hazaban. A Himnusz kOltojetol, a reformnemzedek es a
szazadelo szamos nagy gondolkod6jat61, alkot6jat61
idezhetnenk into frasokat, sorokat, amelyek elore vetftettek a kozelgo vegzetet, amely a magyarsag Xx. szazadi kalvariajahoz, eleterejenek megtOresehezvezetett,
s amelyet elodeink megallftani nem .tudtak. Ahogyan
Ady frta halala elott: HMi voltunk a foldnek bolondja,
/Elhasznalt szegeny magyarok, / es most jojjetek, gyoztesek: Ddvozlet a gyozonek." Es ok jottek; nagy moh6saggal, kisszeruen es kegyetlentil.
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Az orszag harom reszre szakadasM es a masfelszaz
eves tOrok pusztftast eloidezo Mohacsnal stilyosabb
tragedianak alert veljtik Trianont es Parizst, mert a
tOrok idokben egesz Eur6paert es a keresztenysegert
hoztunk aldozatot. Melletttink tudhattuk a kereszteny
vilagot, bfrtuk egytitterzo tamogatasat, s fgy volt eselytink az orszag felszabadftasara, allamisaganak, egysegenek helyreallftasara.
Trianonban es Parizsban az ftelkezo gyoztes hatalmak zommel eur6paiak voltak, am a kereszteny Eur6pa
szellemisegetol idegen m6don, a masik felet meg sem

hallgatva, hamis adatokra, hazugsagokraalapozva szuklM6koru, QUOSkolonialis erdekeik miatt - hoztak
meg veszterhes donteseiket. A rossz dontes a nagyhatalmak kozott tijabb haborut gerjesztett, melynek kovetkezteben fel evszazadon bellil ketszer is vegigpusztftottak Eur6pM, s letagl6ztak, szetdaraboltak az ezereves Magyar Kiralysagot. Az tij hatarokkal megtOrteka
Karpat-medence termeszeti, foldrajzi es nepi egyseget,
a terseget az ortodoxia es a balkanizal6das fele taszftottak. Trianonnal elkezdtek, a szovjet megszallassal folytattak Magyarorszag kirekeszteset Eur6pab61.
A trianoni bekediktatum stilyos igazsagtalansagait
es tragikus kovetkezmenyeit, a bekecsinal6k okozta
beketlensegeket, s neptinket eft bantalmakat, faj6 sebeket mar akkor, s az6ta is politikusok, tud6sok, tOrteneszek es muveszek az ftelkezo hatalmakkal meg a rossz
szomszedokkal porlekedo tenyfeltar6 frasokban, konyvekben, politikai vitairatokban tartak fel, olykor idegen
nyelveken is. A vilag urai azonban stiketek, konyortelenek, nem hajland6k a mi bajainkkal es siramainkkal
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foglalkozni, meg akkor sem, ha mervad6 ktilhoni szemelyisegek: t6rteneszek, fr6k, miiveszek, papok es
tud6sok altal elismert j6vateteli kotelezettsegeik lenne-,
nek nemzettinkkel szemben. Nem hatja meg oket sem a
merhetetlen szenvedes, sem az erdoirtas kovetkezteben
pusztft6 tiszai arvfz, sem a gondatlan rabl6gazdalkodas
miatti
katasztrofaIis
cianmergezes,
sem
a
Dunaszaurosz kovetkezteben elhal6 csa1l6kozies kisalfoldi videk. Ugy tiinik, a ket vilaghaboni es a forradalmak veraldozata, valamint a gyiilOlkodokis nacionalizmusok altal elszenvedett pusztftasok vegtelen SOfa
is keves ma ahhoz, bogy a magyarok sorsa megindftsa,
erkolcsi szamvetesre kesztesse a nemzetkozi politika
formaI6it. Amikor azonban egy kritikus korszakban, a
H. vilaghaborU eloestejen, Teleki Palek elertek az orszaghataroknak az etnikai hatarokhoz val6 kiigazftasat,
s - a szomszedos aIlamok kozremiikodesevel, a nagyhatalmak j6vahagyasaval - fokozatosan megt6rtent az
elhibazott trianoni dontes bekes revfzi6ja, atmenetileg
mindenki megnyugodott, mert azt igazsagosnak velte.
Pedig az e1csatolt tertileteknek csupan egyharmada
kertilt vissza, de azzal a hataron hili magyarok ketharmada is! Trianont61 az etnikai hatarokhoz idomul6
orszaghatar-m6dosftasig kozel ket evtizeden at tart6
tudatos nemzetepftesre, a nemzetkozi tenyezoket mozg6sft6 es a ktilfOldikozvelemenyt megnyero ontudatos
ktilpolitikara, valamint a hataron beli.ili es tuli civil
tarsadalommal, sot a nepi ellenzekkel is parbeszedre
t6rekvo kormanyzati nemzetpolitikara volt sztikseg. No
meg olyan tudatos es elszant allamferfiakra, mint a ,6O.
esztendeje martfriumot vallal6 Teleki Pal, s olyan part96
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nerekre, mint peldaul Bajcsy-Zsilinszky Endre, Esterhazy lanes, a fieri ir6k voltak.
Teleki Pal es Perenyi Zsigmond az elcsatolt nemzetreszek gondvise16ikent segitettek a ktilhoni magyarok osszefogasat, megmaradasat szolgal6 szovetseg
letrehivasat. A nyugati magyarsag szervezettebb anyanyelvi-kulturalis eletenek tamogatasa es a ktilfOldimagyar lobbymunka erdekeben tamogattak 1929-ben a
Magyarok 1. Vilagkongresszusa osszehivasat - 24 orszag 80 szervezetenek reszvetelevel -, majd 1938-ban
ismet Budapesten a IT.Vilagkongresszuson, 950 nyugati rnagyar szervezet kepvisel6inek kezdernenyezesere a
Magyarok Vilagszovetsege letrehozasat. A Magyarok
Vilagszovetsege kereteben es azon tul is, az elmult
evszazadban a nyugati rnagyarsag felrnerhetetlen szerepet vallalt es vegzett a Trianon okozta sebek orvoslasaban, az elcsatolt tertileteken el6k rnostoha sorsanak
enyhiteseben, a nernzetkozi kozvelerneny befolyasolasaban. Ktilonosen fontossa valt a nyugati rnagyarsag
szerepe a szovjet rnegszallas evtizedeiben, arnikor a
rnagyar nernzetpolitikat j6reszt az ernigraci6 kepviselre.
Fajdalorn, hogy a rnagyarok erdekvedelrni es kulturalis vilagszervezete, 1993-as ujjaszervezeset es fokozatos fejl6dese~kovet6en az ut6bbi evekben bels6 testverharcok aldozatava valt, erejenek nagy reszet kicsinyes hatalrni vitakra tekozolja. Meg inkabb fajlalorn a
polgari koalfci6s tObbsegiiparlament 2000. decemberi
vegzetes donteset az MVSZ koltsegvetesi tamogatasanak megvonasar61, amely ellehetetlenitette a budapesti
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koordimici6s iroda es a magyarsag erdekvedelmi testtileteinek folyamatos mukodeset.
A MVSZ fotitkarakent 1995 juniusaban Trianon
75. evfordu16jan ket olyan tanacskozast is rendezttink,
amelyek jelentosege tulnott a szakmai korokon, hiszen
ekkor mar napirenden szerepeltek a szomszedos orszagokkal kotendo alapszerzodesek. Az MVSZ, mint a
magyarsag erdekvedelmi szervezete, mindvegig kovetelte, hogy a szovegezesbe vonjak be a hataron tuli
magyarsag kepviseloit, es tiltakozott a r61uk is sz616
szerzodesek nelktiltik Wrteno megkotese, az alapszerzodesek nemzettinket sujt6 egyoldalusagai ellen. A
Magyar tragedia - Trianon dmu konyvnek a Ptiski Kiad6val kozosen tartott vitaja, valamint az azt megelozo
nemzetkozi konferencia, ahol angol, amerikai, holland,
sved, nemet szakertok, Wrteneszek vettek reszt a vilag
huszonnegy orszagab61osszesereglett magyarok kepviseloivel egytitt, ennek a tiltakoz6 szandeknak adott
nyomatekot. Ezt kovette 1995.julius 27-en a debreceni
nagygyiiles a veszelyeztetett anyanyelv es a magyar
iskolak vedelmeben, amely a ktilfOld segftsegevel a
soven szlovak es roman Wrvenykezoket fekezte meg.
Talan nem veletlen, hogy ezt kovetoen ujabb iszonyatos sajt6tamadas indult Cso6ri Sandor elnok es az
egesz Vilagszovetseg ellen, amelynek hullamai akkor
is apasztottak szereny kOltsegvetesitamogatasunkat, de
csak az ezredfordu16n,az MVSZ parlament koltsegvetesi tamogatasanak megvonasaval csitultak el.
A trianoni traumat nem tudtuk, s nem tudjuk fOldolgozni, mivel azt ujabb es ujabb onkenyuralmi nacionalista akci6k es megpr6baltatasok kovettek.
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A masodik vilaghabonit koveto csapas 1947 februarjaban Parizsban meg sulyosabb volt, mint a trianoni,
hiszen nemcsak maradek remenytinket vettek el az
etnikai hatarokhoz kozelfto bekes hatarm6dositas ervenyesitesere, hanem az ismet megcsonkitott Magyarorszag meg a ftiggetlenseget is elvesztette. Az allamot fel
evszazadon at megsza1l6 szovjet csapatok es idegen
szellemisegii zsarnoki rendszer uralta, ahol a magyar
onismeret atprogramozasa, a nemzettudat negligalasa a
hivatalos politika resze volt. Meg inkabb szenvedtek
ezt a magyar nemzetellenes politikat a kettos megszallas alatt elo hataron tuliak, mivel a regi es ujabb megsza1l6knak, a rossz donteseket hoz6 nagyhatalmaknak,
sot a Moszkva altal kezben tartott anyaorszagi politikusoknak is arra iranyult minden erOfeszitese, hogy a
tOrtenelmi Magyarorszagnak es a Karpat-medence hajdani egysegenek meg az irmagjat is kitOroljek az emlekezetbo1.
Az orszagreszek uj urai igyekeztek minden magyar
emleket es emlekhelyet elttintetni, megsemmisiteni,
nemzetiinket multjab61 kiforgatni. Ahol lehetett, atneveztek a teleptileseket, az utcakat es a tereket, levettek
vagy leverettek az emlektablakat,eltavolftottakvagy
megrongaItak a szobrokat, kisajatitottak a kozintezmenyeket, a kozeptileteket, allamositottak az iskolakat, s
vele a tanitas nyelvet es szellemet. Atirtak a tankonyveket es meghamisitottak a tOrtenelmet.Feloszlattak a
polgari es az egyhazi tarsasagokat, egyestileteket, cenzuraztak meg a J6kai regenyeket, az Ady, PetOfi,Arany
es Vorosmarty kOteteket is, betiltottak a magyar szabadsagra emlekezteto tinnepsegeket, a dalokat, a ma99
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gyaros oltozetet. A magyar kozossegi vezetoket, ahol
es ahogy tudtak megalaztak, intemaltak, levaltottak, a
magyar ertelmiseget hatterbe szontottak. A kereszteny
egyhazak allhatatos kepviseloit tildoztek. Az orszaghatarokat megerosftettek, a magyar-magyar kapcsolatokat
korlatoztak, olykor tiltottak. VegUl mindent es mindenkit igyekeztek MIami fennhat6sag es ideo16giai ellenorzes ala vonni, maradek vagyonat6l, megfosztani.
Ezt az embertelen szovedeket 1956 okt6bereben a magyar forradalom es hosies szabadsagharc a vilag csodalatara fOlhasftotta, de a remelt nemzetkozi katonai tamogatas hfjan - amely a sziikllit6korUkolonialis erdekek miatt Szuez fete iranyult - ismet magunkra maradtunk. A magyarok kivandorlasa a Karpat-medencebol
ezert napjainkban is tart. Mindig azokr6l a hajdani orszagreszekbol tavoznak, ahol leginkabb megnehezUlnek az eletfeltetelek es akad res az elmenektilesre. Az
elmult evtizedben a haboruz6 Delvidek meg az elszegenyedett Karplitalja, elotte a Ceausescu veszelyeztette
Erdely, korabban a 68-as megszallast elszenvedo
Csehszlovakia es Magyarorszag magyarjai alkottak az
emigraci6 folyamatos utanp6t1asat. FUr Lajos: A magyar nepesseg a Karpat-medenceben cfmii kitiino
konyveben rendkfvtil alapos munkaval feltarta es a
tOrteneti statisztika m6dszereit felhasznalva elemzi az
elmult ezer evben a magyarsag szamanak es aranyanak
alakulaslit a tersegben. Az 0 adataib6l tudjuk, bogy a
magyarsag letet fenyegeti, a korabbi korok nemzetpusztftasat tulszamyalja a trianoni tertilete1csatolasokkal meg a fel evszazados szovjet elnyomassal rank
szakadt zsamoksagok hatasa. Trianon titan haromne100
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gyedmilli6 magyar hagyta el osei idegen alIamhoz csatoll fOldjet es menekiilt koziiltik felmilli6 a maradek
Magyarorszagra, illetve negyedmilli6 a nyugati vilag
orszagaiba. A masodik vilaghaboru titan megismetlodott e folyamat azzal a m6dosftassal, bogy a magyarok
eroszakos ki-es attelepftese az akkori Csehszlovakiaban mintegy 150 ezer honfitarsunkra terjedt ki. A parizsi kenyszerbeke kovetkezteben, az lijb61 trianonizaIt
magyar tertiletekrol tovabbi haromszazezer honfitarsunk menektilt el szerte a nagyvilagba. Az 1956-os
magyar forradalom es szabadsagharc levereset kovetoen az anyaorszagb61200 ezer ember menekiilt nyugatra, s azt kovetoen legalabb ilyen nagysagrendben menektiltek az e1csatolt teriiletek magyarjai Magyarorszagra es szerte a vilagba.
A kilencvenes evek nagy remenyei es nekibuzdulasa titan egy evtizeddel megalIapfthatjuk, bogy a szovjet
birodalom osszeomlasar es a rendszervaItasokat kovetoen, sajnos nem sokat javult a hataron tlili magyarok
helyzete. Pedig politikai jogaik szelesedtek, sajar partjaik megalakultak es harom szomszedos orszagban
parlamenti, sot kormanyzati szerephez is jutottak. A
magyar kormany felejtik iranyul6 tamogatasa is meghatvanyoz6dott. Eur6pai es vilagpolitikai tamogatottsaguk azonban keveset valtozott, s alig javult helyzettik. Nem va16sfthattak meg auton6mia tOrekveseiket,
nem kaptak vissza elvett kozossegi javaikat, nem, vagy
csak igen szereny mertekben szervezhettek ujja oktatasi-kulturalis intezmenyrendszertiket, a hivatalos tigyek
intezeseben es a kozeletben nem, vagy alig hasznalhatjak anyanyelvUket, nem erezhetik magukat igazan ott-
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hen szlilOfOldjlikon.A kedvezotlen korlilmenyek meg a
hiteletben is megmutatkoznak. R6mai katolikus anyaszentegyhazam peldaul nem ktild magyar papokat a
csang6-videkre, nem ad plispokot a Felvidekre, s nemreg tOrtenelmiegyhazmegyeinket is fOlszamoltak, s az
uj egyhazmegyei hatarokat a mai orszaghatarokhoz
igazftottak. Trianon kovetkezmenye szetsz6ratasunk a
vilag felszaz orszaganak nepi koh6jaba, ahol fokozatosan beolvadunk. Ennek illusztralasakent tekintslik at a
ktilhoni magyar iskolaskoruak helyzetet:
A magyar nemzetisegii es magyar szarmazasu diakok szama az orszag hatarain tul 700-750 ezer fOre
becstilheto, akiknek azonban legfOljebb a fele tanul
magyarul, vagy magyarul is.
A) Legrosszabb a helyzete e teren a tObbmint otven
orszagban elo, mintegy ketmillios lelekszamu nyugati
magyar diaszporanak, ahol az iskoldskoru magyar
gyerekeknek alig egytizede, egyhuszada, mintegy huszonot-harmincezer fo vesz, illetve vehet reszt a szervezett magyar oktatasban (iskolai reszkepzes, heti 4-6
anyanyelvi 6ra, hetvegi - egyhazi, vagy cserkesz - iskola, nyari anyanyelvi tabor.. .). Az iskolak, illetve az
onkormanyzatok csak nehany orszagban (Finnorszag,
Kanada, Svedorszag, Ausztralia..) nylijtanak osztOnzest
vagy tamogatast a bevandoroltak anyanyelvi oktatasahoz. A nyugati sz6rvany magyar szarmazasu fiataljainak tulnyom6 tObbsege fgy magyarul nem tanul, nem
tud, asszimilal6dik, legfOljebb szarmazastudatat

orzi

-

csaladi hatast61fUggoenhalvanyabban vagy erosebben.
A rendszervaltas utani szabadabb legkorben, s a gyakoribb hazautazasok nyoman erzekelhetoen no korukben
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az 6hazava1 va16 ismerkedes es a magyaru1 tanu1as
igenye is.
B.) A keleti es a Kdrpdt-medencei sz6rvdnyosod6
magyar kozossegekben, aho1t8bb mint egymilli6 honfitdrsunk el, glinteD igen rossz a magyar oktatas he1yzete. Becs1esek szerint e videkeken a magyar didkok
egyharmada, mintegy szdzezer didk tanulhat iskoldjdban magyarul, vagy magyarul is. Ide tartozik De1Bacska, a Bansag, De1-Erde1y,a Mez6seg, a Fe1fO1d
eszaki reszenek sz6rvany magyarsaga, va1amint a Karp<itokke1eti 1abanal 6shonosan e16 csang6sag (akik a
nye1vi diszkriminaci6t mindeD teren, meg a temp1omban is e1szenvedik).A sz6rvanyvideken tanft6 pedag6gusok es a diakok Wbbnyirekiszo1galtatott he1yzetben,
mostoha kartilmenyek kazatt, tagozatos es vegyes oktatasban, megfe1elO tankanyvek hianyaban vegzik
munkajukat.
c.) A Wrtene1miMagyarorszag egykori tertileten, a
karnyez6 orszagokban kaze1 ketmilli6 honfitarsunk e1
olyan magyar etnikai Wbbsegu Wmbakben, aho1 m6d
van gyermekeik anyanye1vu kepzesere. Igy mintegy
negyedmilli6 diak oktatasa magyar tannye1vu isko1akban, vagy magyar oszta1yokbanfo1yik,f6kent Eszak Erde1yben, a Partiumban, Eszak-Bacskaban, a Csa1l6kozben es Beregben. Az isko1arendszeriimagyar oktatag az adott orszag tantervi es oktatasi kovete1menyei
szerint e16frt es engede1yezett tankonyvekb61 fo1yhat.
A magyarorszagi tankonyveket 1egfo1jebbsegedanyagkent haszna1hatjak a diakok es a tanarok is. A tanft6k,
tanarok egy resze, az ottani pedag6gus szovetsegek es a
magyarorszagi partnerintezmenyek j6voltab61 immar
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egy evtizede bekapcso16dott a hazai pedag6gus tovabbkepzesbe, sot a nyari diaktaboroknak is gyakori
vendegei tanitvanyaikkal egytitt.
Kozos tigytink a magyar nyelvu es magyar nyelvi
oktatas a diaszp6ra magyarkent va16 tovabbelesenek
elosegftese, amely mindeD erdekelttol az eddigieknel
nagyobb erOfeszftest kfvan. J6, ha ezt az adott orszagok, a helyi onkormanyzatok es a magyar allam
anyagilag
is
oszWnzi,
(ahogyan
ezt
a
kedvezmenyWrvenybol is latjuk), de tudnunk kell,
hogy a sztilok, a ktilhoni magyar egyhazak es az ottani
kozossegek, civil szervezetek szerepe meghataroz6.
Rajtuk kfvtil a hazai intezmenyek, fgy peldaul jelenlegi
munkahelyem a Nemzeti Tankonyvkiad6 munkaja,
erOfeszftese is sztikseges a ktilhoni magyar oktatas
fejlesztesehez. Vegezettil engedjek meg, hogy egy
tankonyvtinket, amely a legveszelyeztetettebb magyar
nemzetresz, a nyugati sz6rvanyban elok magyar diakjai
szamara kesztilt, nehany f6lia segftsegevel kepileg is
bemutassam:
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HAZA, A MAGASBAN

Magyar nemzetismeret 1-11.tankonyv
A magyar nemzetismereti tankonyv - amely az
Oktatasi Miniszh~rium palyazatan els6 dijat nyert - a
nyugati vilag orszagaiban, sz6rvanyban e16nemzettarsaink, a magyarul tud6 es tanu16 tiz even feliili
diakok es tarut6ik szamara keszi.ilt. Az 6 tanulmanyaikat kiegeszit6 magyarsagismereti alapozasnak
szanjuk e munkat, amelyb61 - diakjaik tudasszin~et
(es a tantervi kovetelmenyeket) figyelembe veve tanari segedlettel osszeallithat6 a nyelvet ki.ilonboz6
szinten, jobban, vagy kevesbe j61besze16k, a kozephalad6k, a magyar erettsegire keszi.il6k (kotelez6 es
szabadon valaszthat6) tananyaga is.
A magyar nyelv, illetve a magyarsagismeret oktatasa csakis akkor lehet eredmenyes, ha meg tudjuk gy6zni gyermekeinket arr61, hogy sajat erdekilkben all magyarsaguk megtartasa. Ket kultUraban otthon lenni a vilagon ugyanis olyan adottsag,
amelynek birtokaban sokkal jobban megallha~ak
helyiiket az eletben, mint azok, akik csupan egyetlen kulmra szellemeben nevelkednek. E tankonyv
vonz6va, baratsagossa teszi az ismerkedest a magyar kultUraval, a magyar multtal, a magyar tajjal,
nyelvvel, es a nyereseg erzeset kelti a tanu16kban.
A szmes kepanyagban es illusztraci6kban gazJag kiadvany ket kotetes, de egyseges egeszet alkot.
Attekintest ad a magyar 6stortenet rejtelmeit6l a
nemzeti tulajdonsagok es jelkepek vilagaig; a Karpat-medence magyar nepenek es tajainak bemutata-
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sM6l, a Fold deli feltekejen vagy Eszak-Amerikaban
es Nyugat- Eur6paban ela magyarokig; a sok kis
fejezetben targyalt magyar tortenelemtal, a vilaghinl muveszek, tud6sok es sportol6k nemzeti panteonjaig, a magyar nyelv es az irodalmi muvek szepsegeital, legjelesebb alkot6ink poitrejaig.
Arra torekedtiink, hogy a magyarsagismeret
tantargyban megfelela szmvonalon specifikusan
magyar vonatkozasu ismereteket adjunk, illetve
arra, hogy a killhoni iskolakban szerzett tudas kiegeszitesekent alakitsuk a tanul6k magyarsagkepet.
Mivel rendkivill vegyes formak kozott, killonfele
iskolakban, illetve eltera szintii magyar nyelvtudassal tanulnak majd e konyvbal a kiilhoni magyar
diakok, igyekeztiink vilagosan fogalmazni - olykor
magyarazni -, a fejezeteket j61 tagolni, s rengeteg
szmes keppel, terkeppel segiteni a megertest, az
eligazodast.

Az Illyes-centenariumeveben - az a szellemi
iizenetet hordoz6 cimmel - megjelent hianyp6t16
tankonyv j6l hasznalhat6 a Karpat-medencei magyar sz6rvanyok es a killfoldi egyetemek magyar
oktaMsaban, valamint a hazai iskolakban is, mivel
tartalmazza az alapfoku oktatasi kerettanterv hon-es
nepismeret
tananyaga
B valtozatanak
tantervi kovetelmenyeit.
A tankonyv szerzai: Alfoldy Jena, Bakos Istvan,
Hamori Peter, Kiss Gy. Csaba.
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