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HOLLANDIAI ‘MIKES’-NAPOK, 2007. SZEPTEMBER 26-30
Az ismert hollandiai Mikes-Napok ezévben új kombinációban kerültek megrendezésre. A
Tanulmányi Napok előtt a Mikes International jogi keretén belül és azzal együtt működő
Böhm-Bartók Társaság filozófiai symposiumot rendezett. Alapmegfontolásunk ennél az volt,
hogy egy népnek szüksége van közös filozófiára, amelyben önmaga gondolkodási struktúráját
mintegy tükörképben felismeri, mint pl. a francia Descartes-ban, az angol Locke-ban, a német
Kantban és Hegelben. A magyar szellemi élet is rendelkezik ilyen bölcseleti egészekkel (Böhm
Károly, Bartók György, Pauler Ákos, Brandenstein Béla filozófiája). Az eredeti tervek szerint
ez a symposium a résztvevő filozófusok eszmecseréje lett volna egymásközt. Tekintettel
azonban a téma jelentőségére és a Mikes általános nyílt gyakorlatára ezt is nyilvánosan
meghirdettük, amivel többen éltek is. A symposium előadásait, azoknak jórészt szakmai
tudományos jellege miatt, csupán címükkel jelezzük. Mind a Symposium, mind a Tanulmányi
Napok előadásai teljes szövegét kiadjuk a Mikes International-ben s ilymódon minden
érdeklődő számára minden előadást hozzáférhetővé fogunk tenni. Az alantiakban – eltérően a
rendezési időbeli sorrendtől - először a szokásos módon a Tanulmányi Napokat ismertetjük.
Azután adunk rövid áttekintést a Symposiumról.
*
48. MIKES TANULMÁNYI NAPOK
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a Mikes International-lel együtt, ezévben szeptember 27.
és 30. között Elspeetben rendezte meg hagyományos évi TANULMÁNYI NAPJAIT - 1959től számítva a 48-at - a következő címmel:
MAGYAR KULTÚRA II.
MAGYAR SZELLEMI MŰHELYEK WORLD-WIDE
Három pólus:
Magyarország, Utódállamok, Nyugat
Az egész világon jelenlevő magyarság képében szükséges ügyelnünk azokra a szellemi
műhelyekre, amelyekben a magyar kultúrvilág lélekzik, funkcionál. A 20. század a Nagy
Magyar Emigráció évszázada. [1] 1920-ban Trianon következtében kényszerből ‘emigrált’ a
Kárpát-medencében a nemzet nagy hányada, mégpedig olymódon, hogy ott maradt, ahol
évszázadok óta lakott. A magyarság ezen része más országokba, az ún. utódállamokba került,
ahol a kisebbségi sors keserű tapasztalataival szembesül. [2] Az 1. és méginkább a
2. világháború következtében és azután emigrációba menekült/költözött/költözik a magyarság
egy másik, minőségileg jelentős része, legnagyobbrészt ‘Nyugat’ felé és ott beleépült/
beleépül a nagyvilág társadalmi és kulturális egészébe. [3] Az önálló államként megmaradt
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mai Magyarországon él a magyarság számbelileg legnagyobb része. Ez az ország
egy-nyelvűvé vált ellentétben az ezeréves tudatosan többkultúrájú és többnyelvű
Magyarországgal 1920 előtt. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy Magyarország is emigrált
önmagától. A három részre darabolódott, új élethelyzetekbe került, ma már az egész világon
élő magyarságnak megvannak a maga éltető és összetartó szellemi gócpontjai. Ezeknek és az
ezek között kiépítendő kommunikációnak szenteltünk figyelmet ezévi Tanulmányi
Napjainkon. Közös feladatunk: magyar munka-összefonódás, szellemi, társadalmi és
gazdasági összjáték a világban, bárhol éljünk is. Ez a jövő útja. Ezt az utat mutatják a
tények, hiszen a magyarság migrációja minden irányban óriási méreteket öltött és még
jelentősebb formákat fog ölteni. Mi napjainkban az egész földgömbön élünk. Erre kell
tudatosan berendezkednünk. Ebben a ‘nyugati’ magyarságnak feladata van.
*
Mikes Irodalmi díj. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör ‘MAGYAR IRODALMI FIGYELŐ’
nevű irodalmi díját ezévben Arday Géza (Budapest) laudatioja alapján az Oslo-ban élő és
dolgozó Sulyok Vincé-nek ítélte oda egész életművéért. A díjról érem és diploma tanúskodik.
*
MŰSOR (Rövid ismertetés)
Szeptember 27., csütörtök: Tóth Miklós, elnök (Hága) megnyitója és Farkas Flórián
(Hága) általános témabevezetője után Tóth Miklós ‘A magyarság jövendő életmezői’ című
előadását azzal kezdte, hogy ‘Magyarország 1526-ban elköltözött a mennyországba és a
mennyország tartotta meg. Mi mindmáig ebben a mennyországban élünk és az tart össze
bennünket.’ Ez alatt azt az ideális hazát értjük, amelyben mi egymást a magyar történelem
értékvilágában felismerjük. Aláhúzta a magyarságnak az egymásrautaltságát az egész világon.
Fontosnak tartotta az oktatás kiépítését minden területen mindenütt, ahol magyarok élnek.
Utalt a magyarok képességeire nemzetközi síkon (tudományban, az üzleti és a társadalmi
életben). Hangsúlyozta, hogy nekünk a jövőre tekintve egymás érvényesülését kölcsönösen
elő kell segítenünk. * A ‘Magyar Szellemi Műhelyek world-wide’ cím alatt négy előadó
nyújtott betekintést munkájába: 1. Orbán Anita (Budapest) a Budapest Analyses független,
eredeti, külpolitikai informáló és hírkiértékelő munkájáról szólt annak sokoldalú nemzetközi
összefüggéseiben, melyek nagyon fontosak a magyarság számára az egész világon.
2. Gy. Gyüre György (Veszprém) Internetes televíziók és rádiók szerepéről beszélt, melyek
különösen fontosakká váltak a szétszórtságban élő magyarság életében. 3. Ferenczes István
(Csíkszereda) a Székelyföld folyóirat munkáját ismertette, melynek ő a főszerkesztője.
4. Sepsiszéki Nagy Balázs (Sepsiszentgyörgy) Székelyföld az ezredfordulón című hatalmas,
négykötetes néprajzi munkáját mutatta be, amelyben az egész Székelyföldet részletesen,
tudományos pontossággal leírta.
Szeptember 28., péntek: Marácz László (Amszterdam) a Magyar lobbytársaságok
történelmi szerepéről tartott előadásában többek közt szólt az erdélyi fejedelmek és Kossuth
nemzetközi lobby-munkájáról. Említette, hogy jelenleg Brüsszelben a magyar lobby nem
szembeszökő. Aláhúzta a nyugati magyarság fontos feladatait etéren. * Ungvári Zrínyi Imre
(Marosvásárhely-Kolozsvár) Filozófia-értelmezésekről és filozófiai műhelyekről adott
áttekintést a magyar kultúrvilágban. Vele együtt tartott előadást Laczkó Sándor (Szeged)
A ‘virtuális’ magyar filozófiai hagyományról és a Böhm-Bartók Társaságról. Elmondta, hogy
a Társaság – amely a Mikes International jogi keretén belül működik – első éve alatt sok
mindent vitt végbe. 1. Kiírta első pályázatát a 2006. évre szóló Böhm-Bartók-Díjra, amely
2.500 euró jutalommal jár. Erre négy pályázat érkezett be. A díjat Kissné Novák Éva nyerte
el. 2. Kiírta első Böhm-Bartók ösztöndíját is egyetemi hallgatók és középiskolások számára,

-2-

amely 500 euró egyszeri pénzjutalommal jár. 3. Időközben kiírta újabb pályázatát a 2007. évi
Böhm-Bartók Díjra is. 4. Ezév szeptember 4-én Szegeden a Mikes International – BöhmBartók Társaság és a Szegedi Tudományegyetem Filozófiai Tanszéke közösen márványtáblát
leplezett le Málnási Bartók György, a Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár-SzegedKolozsvár) filozófiaprofesszora emlékére a fakultás épületének a falán. A leleplezés előtt a
Tanszék nagy előadótermében Mariska Zoltán és Tóth Miklós tartott megemlékező előadást e
nagy magyar filozófusról a nagyszámú megjelent közönség előtt, köztük egy delegációval
Erdélyből. Az emléktábla leleplezése után Kissné Novák Éva, az Egyetem professzora és
Mader Béla, az Egyetemi Könyvtár igazgatója az egyetem főépületében megnyitotta a Bartók
Györgynek szentelt kiállítást. A Filozófiai Tanszék nagy tanterme a jövendőben a ‘Málnási
Bartók György-terem’ nevet fogja viselni. 5. Megrendezésre került a Társaság első filozófiai
symposiuma a jelen Mikes Tanulmányi Napokkal egybekötve ‘Teendőink a Magyar Filozófia
Ügyében’ címmel. (Lásd alant.) Hasonló tervek vannak a jövő évre is. * Tompa Gábor
(Kolozsvár), a Kolozsvári Magyar Színház igazgatója ‘A folyamatos újítás hagyománya –
A 215 éves Kolozsvári Magyar Színház’ címmel adott megragadó és mélyenszántó körképet
az egész magyar kultúrvilág ezen legrégibb és mindig magas művészi teljesítményeket
felmutató színháza munkájáról. * Este Asbóth József és Wonke Rezső (Budapest), a Duna TV
munkatársai a ‘Duna TV Közönségtalálkozó’ keretében filmbemutatóval egybekötött
áttekintést adtak a magyarság ezen egyik legfontosabb szellemi műhelyéről, amely már
majdnem az egész világra – és rövidesen az egész világra – sugározza műsorait.
Szeptember 29., szombat: Káldos János (Budapest) ‘Világkönyvtár’ – ‘Magyar Elektronikus
Könyvtár’ címmel nyújtott részletes, alaposan dokumentált képet az Országos Széchényi
Könyvtár internetes tevékenységéről, amely a világon mindenkinek a szellemi szolgálatára
áll. Az adatok szerint ezt a szolgálatot nagyon sokan veszik igénybe. Ez napjainkban az
összmagyar kultúrvilág nélkülözhetetlen része. (A Mikes International kiadványait a Magyar
Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu teljes egészükben átveszi.) * Balla Bálint (Berlin)
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem előállását és idestova négy évtizedes munkáját
ismertette mindmáig. A Szabadegyetemet – a KMÉM-Pax Romana mozgalommal együtt – a
Hollandiai Mikes Kelemen Kör mindig ugyanazon az ‘érték-hullámhosszon’ gondolkodó és
tevékenykedő jóbaráti nyugat-európai magyar kulturális mozgalomnak tekintette, amellyel az
együttműködés mindig kiváló volt. Annak ‘Könyvbaráti Köre’ évtizedek óta a magas nívójú
nyugat-európai magyar könyvkiadás műhelye. A Mikes International kiadványai között a
Könyvbaráti Kör több átvett kiadványa szerepel. Az eszmecserében is kifejezésre került a
további szoros együttműködés kívánatossága, szükségessége és az ahhoz való készség. *
Haynalné Kesserű Zsuzsanna (Buenos Aires) Jelentkezés Dél-Amerikából címmel részletes
áttekintést adott a nagyszámú – és a magyarság fontos részét képező! - dél-amerikai
magyarság kulturális és társadalmi életéről, annak eredményeiről és nehézségeiről ezen az
újra és újra nagy gazdasági, társadalmi és politikai változásokat átélő kontinensen. Kitűnt
előadásából, hogy szívesen működnek együtt más magyar szellemi műhelyekkel szerte a
világon, amint az ebben a találkozásban is megtörtént. * Este Farkas Flórián szokás szerint a
Mikes International elmúlt évi eredményes munkájáról számolt be. Kiadványainkat az
interneten mindenki áttekintheti és letöltheti. Ez utóbbi meg is történik nagy számban szerte a
világon vagy egyenesen honlapunkról: http://www.federatio.org/mikes_per.html (folyóirat) és
http://www.federatio.org/mikes_bibl.html (könyvkiadás) vagy az Országos Széchényi
Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára honlapjáról (címet lásd fenn). Olvasottságunk nagy
az egész világon. * Ezután Arday Géza tartotta meg Magyar Irodalmi Figyelő-előadását (lásd
fent). * Ezt követte a szokásos MIKES IRODALMI EST. Ezen Németh Péter Mikola
mutatta be legutóbbi könyvét ‘Mysterium Carnale Homage à Pilinszky’ címmel. Az Irodalmi
Esten továbbá részt vett: Arday Géza, Kibédi Varga Áron (Freiburg i. Br.), B. Kovács István
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(Rimaszombat), Sepsiszéki Nagy Balázs és Tóth Z. László (Riemst). * Utána fogadás
következett, amelyen a jelenlevők az ismert baráti légkörben a kora reggeli órákig együtt
maradtak.
Szeptember 30., vasárnap. Ezen a napon egy előadás szerepelt a műsoron: Mariska Zoltán
(Miskolc), aki A nemzet filozófiai fogalma egykor és most címmel taglalta ezt a kérdést, amely
a magyar nemzet külső és belső megosztottságában különös aktualitással rendelkezik. Az
előadást hosszú eszmecsere követte. * Ezután Tóth Miklós, elnök zárta be ezeket a kiváló
előadásokban bővelkedő Tanulmányi Napokat. Hangsúlyozta az egész világon szétszórva élő
magyarság összetartozását a Magyar Szellemi Haza egységében. Ezt a magyar történelemben
kivirágzott és vérünkkel ezerszer megpecsételt általános emberi értékek éltetik és tartják
össze. Ebben mindenki, aki ehhez tartozónak tudja magát, egymás természetes szövetségese.
Szellemi műhelyeink, amelyekből természetesen csak néhányat tudtunk felmutatni, e téren
fontos szerepet játszanak, a jövőben még inkább, mint a múltban. Ez közös feladatunk.
FILOZÓFIAI SYMPOSIUM
A Mikes International – Böhm Bartók Társaság 2007. szeptember 26-27-én Elspeetben,
Hollandiában rendezte meg első. filozófiai symposiumát a következő címmel:
TEENDŐINK A MAGYAR FILOZÓFIA ÜGYÉBEN
A címet Málnási Bartók Györgynek egy 1928-ban írt tanulmányának a címéből kölcsönöztük.
A symposiumon Tóth Miklós (Hága), elnök megnyitója után a következő előadások
hangzottak el és kerültek megvitatásra.
Farkas Flórián (Hága): A Philosophiai Symposium témájának bevezetése. Ungvári Zrínyi
Imre (Marosvásárhely-Kolozsvár): Irányzatok, iskolák és szellemi alkotóközösségek a magyar
filozófia történetében. Mészáros András (Illésháza-Pozsony): A magyar filozófiai kultúra
múltja és jelene a magyar filozófia történetírásának szemszögéből. Weiss János (Pécs):
A rendszerváltozás és a magyar filozófiai élet. Mester Béla (Budapest): A magyar
filozófiatörténet újraírandó kánonja. Kissné Novák Éva (Szeged): Értékek tegnap és ma.
Mariska Zoltán (Miskolc): A philosophia perennis lehetősége egykoron és ma. Laczkó
Sándor (Szeged): A ‘virtuális’ magyar filozófiai hagyomány. Tonk Márton (Kolozsvár): ‘Van
a filozófiának egészen erdélyi feladata is...’ – Kolozsvári forráskutatások a magyar filozófia
körében -. Gál László (Kolozsvár): Mi visszaszerzendő a magyar nyelvű logika történetéből,
különösképpen Erdélyben a XVII. század közepétől a XX. század közepéig terjedő
időszakban? Angi István (Kolozsvár): Az erdélyi magyar filozófia esztétikatörténeti vonulata
máig. Farkas Flórián: A Mikes International a magyar filozófia szolgálatában. Veres Ildikó
(Bükkszentkereszt-Miskolc): Filozófiai rendszerek: Böhm Károly és Brandenstein Béla.
Somos Róbert (Pécs): Pauler Ákos logikai platonizmusa. Tóth Miklós: Új theológia. –
A symposium Tóth Miklós , elnök zárószavaival ért véget.
Szerdán, 26-án este és csütörtökön, 27-én délelőtt, kimerítő plenáris megbeszéléseken vitatták
meg a jelenlevők az elhangzottakat és a jövendő munkára vonatkozó gondolatokat.
Valamennyien azon a nézeten voltak, hogy ezeknek a symposiumoknak a Hollandiában
leendő folytatása a jövendőben hasznos és szükséges.
A HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR
A MIKES INTERNATIONAL
vezetősége
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