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2004 március 30-án kaptuk az alanti megdöbbentö értesitést Magyarországról:

"A www.hungary.com domain nevunktol sajnos meg kell valljunk, a jovoben itt

Magyarorszag turisztikai site-ja lesz talalhato. Ez erinti az osszes tartalmat, igy a

www.hungary.com/corvinus/ -t is."

Hiába kértem, követeltem, esdekeltem e-mailen, telefonon, személyesen.  Fö

érvem ezt volt:

"Ez  nagy baj, mert ha  beütöd  a "Hungary vagy Hungarian history"  szavakat ,

majdnem minden  keresö a Googletól kezdve, a mi cimünket hozta be, sok témában.

Igen sok szolgáltató még a könyveinkböl a fejezeteket is külön  tálalja.  Ezzel

tönkreteszitek a honlapunkat és az információt keresök nem egykönnyen találnak

meg bennünket.  

Át tettek bennünket ugyan egy másik cimre (www.hungarian-history.hu) , de

mivel transfer hirdetést nem jelentettek meg a régi cimünkön  három hónsapra, amint

igérték,   legalább  fél éves kemény munkába fog kerülni,  amig  megtalál bennünket

minden "ügyfelünk".  Erröl ennyit!!

Csak annyit jegyzek meg, hogy  2004 június 4-ig 249,166 látogatója volt az

angolnyelvü  honlapunknak. Ha ezeknek csak 5%-a  volt rendszeres látogatónk, ma

már hiába keres bennünket.  Törzsvendégeink között voltak több állam kormányzati

hivatalai, könyvtárai, politikai kutatóintézetek, valamint egyetemi tanárok, diákok,

történészek, politikusok, katonák, ujságirók. Sok magyarszármazású, de nyelvünkön

nem tudó fiatal is  dicsérte  honlapunkat, mert segitettünk megtalálni gyökereiket.

Kinek voltunk az utjában?  Nem tudjuk pontosan, mert a szolgáltató  ezt nem

kötötte az orrunkra, de azt hiszem, nyomon vagyunk.  Ugyanis, ha  a Miniszterelnöki

Hivatal honlapját nyitjuk ki (http://www.meh.hu/),  jobboldalon, a linkek között

találjuk a  "Magyar túrizmus"-t. Ha rápöccentünk ez jön elö: 

http://www.hungary.com/.

Tehát valószinüleg a MEH Túrisztikai Államtitkárságának,  Magyar Túrizmus

RT. nevü "cége" (Budapest,Vérmezö út 4,  a Moszkva téri  61-es végállomása fölött) a

kedvezményezett és nem egy magánvállalkozás. Igy feltételezhetö, hogy a MEH

egyik államtitkára okozta a bajt,  valószinüleg nagyfokú  tájékozatlanságból.

Az élet nem állt meg, más megoldást kellett keresnünk. Kanadai szolgáltatón

leresztül új honlapot inditunk július közepén:

www.hungarianhistory.com
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Valószinüleg más cimeink is lesznek. Rövidesen  elárasztjuk   a változás hirével

a nagyobb keresöket, addig is kérjük, terjessze  új cimünket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy honlapunkon kb. 90 angolnyelvü magyar és

Kárpát medencei történelmi  könyv, 26 esszé és cikk volt a kitoloncolás

pillanatában. 

Az új honlapunkat  egy  magyar résszel is  bövitjük. Igyekszünk megjelentetni

minden olyan könyvet, amelynek  a magyar változata tulajdonunkban van.

Ezenkivül keresni fogunk olyan tárgyilagos,  és pontos magyarnyelvü könyveket,

esszéket is, amelyek  véleményünk szerint hasznára lehetnek az otthoni  magyar

ifjúságnak is.  

***************

A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE

A  Magyar Szolidaritás Tüze  rendben befejezte  a Földkörüli utját.  Ujzélandban

kezdödött és Honoluluban (a lányunkéknál) végzödött a tüzek fellobbanása. Az  USA,

Kanada, Délamerika, Európa, Ausztrália, Ázsia több államában, illetve

provinciájában és természetesen otthon a Kárpát-medencében égtek a tábortüzek és

mécsesek.  Singaporeban egy öngyujtó lángja lobbant fel egy honfitársunk kezében,

más helyeken a cserkészek  tábortüze lángolt.

Különös jelentösége van  ennek a kezdeményezésnek az elszakitott területeken.

Talán ez az egyetlen alkalom, amikor minden  rabságban élö magyar érzi és tudja,

hogy nincs egyedül. A világ magyarsága számon tart minden magyart, bárhol is éljen

a világban

Nagyon sokan vettek részt ebben a mozgalomban, de csak keveseknek tudom

megköszönni,  a cimek hiányában.  Kérek mindenkit, aki  tud az általa  toborzottak

résztvételéröl, továbbitsa köszönetünket. Ha valakinek van kedve és lehetösége,

számoljon be egy rövid  e-levélkében, hol hányan vettek részt  a megemlékezésben.

Nincsen öröm üröm nélkül! Sajnos a magyar média  igen magas százaléka nem

közölte felhivásunkat. 

A jövö évtöl fogva, a külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Cserkész Fórum

szervezeteinek állandó  munkatervében szerepel ez a Gödöllöi Jamboree-i  felújitott

kezdeményezés. 

Reméljük, lesz Magyarországon egy olyan kormány, amely  törvényben

nyilvánitja  Szent István napját  Magyar Szolidaritás napjának. 

********

A CD LEMEZ

"Hungary, Eleven Hundred Years of Success"  cimü CD lemezünk nemcsak

a kb 80 teljes terjedelmü angolnyelvü magyar történelemi tárgyú könyvet s kb.

28 esszét  tartalmaz., hanem szlovák-, román-, szerb-, és ruszinnyelvü történelmi

zsebkönyveinket is lehet rajta olvasni. 

Ezt már elöbb felajánlottuk támogatóinknak, de nagyon kevesen igényelték.

Tudjuk, kevesen vannak akik  internetbe kapcsolt számitógéppel

rendelkeznek, tehát nem tudják használni.  Az sem baj, mert majd' mindenkinek

van rokona, barátja, ismeröse - akármilyen nemzetiségü -  aki ilyennel

rendelkezik. Még a helyi könyvtárban is le lehet adni.
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Budapesti jelentés
2004 április 16-június 5

Az amerikai hadsereg szerint  "a madzagot csak húzni lehet, tolni nem".  Ennek a

mondásnak  igazságát hamar  felismeri az, aki szakirókkal és forditókkal dolgozik.  

Néhány könyvünk kiadása már évek óta húzódik, különbözö okokból.  Hol a

szöveg  megirása késik, hol  állandó javitásokra, toldásokra, átdolgozásra  kell

várni, hol a forditással van baj.  Igy volt ez most is, tehát megint haza kellett

mennem   áprilisban, hogy kilenditsem a kátyúkból az elakadt  munkákat. 

Ennek köszönhetöen  két könyv (Hévizi és Lipcsey) nyomdában van.  A

Pozsony könyv forditására igéretet kaptam ugyan, de  augusztus utolsó napjaiban  a

forditó visszaadta a megbizást.  Szerencsére  itthon találtam rá vállalkozót, aki

valószinüleg október végéig befejezi  a forditást

A régen húzódó, nagyon fontos könyvünk, a  "Hungary's Role in the  Fall of the

Soviet Union" ügye is  - látszólag - a helyes irányba  terelödött. Sajnos  hazatérésem

után a kiváló felkészültségü irónk  visszakozott.  Igy  szeptember elején újból ki

kellett irni a pályázatot.

Sikeres volt a szlovák történelmi zsebkönyv  tetö alá hozása is.  Az eredeti

magyar szöveget  Dr. Palinay Gyula és  Petró Zoltán lectorálták.  Ajánlásaik alapján

Balassa Zoltán  alakitott, illetve röviditett valamelyest  a szövegen és már le is

forditotta szlovákra.  E változatnak az ellenörzése után  rövidesen kinyomtatjuk 5000

példányban. Novemberben már elkezdhetjük  a terjesztést is.  Ebbe a munkába

szeretnénk bevonni minden olyan szervezetet, amely a Felvidéken tevékenykedik.

Az eddigi tapasztalatok alapján  személyesen kell felügyelnem a terjesztést.  Eddig

sem volt baj, de volt olyan terjesztö, aki száz példányt visszatartott a román

könyvböl "tartalékban". Ezt véletlenül tudtam meg Budapesten és csak határozott

fellépésem után kezdett hozzá megint a szétosztáshoz.

Mivel pénzünk soha sincs elég, a román történelmi zsebkönyv második -

javitott - kiadása  csúszni fog, bár  már hetek óta nyomdakész. Reméljük, hogy az

öszi gyüjtésünk  fedezni fogja ennek a kinyomtatásának költségét is. 

Idöközben a szlovák könyv angol forditása is készen van. Csermely Péter  

kiváló munkát végzett. A román köny javitott kiadásának angol forditását Bessenyey

Éva asszony  vállalta el.  Ezzel nem lesz sok baj, mert a régi szöveg  60-70%-a

változtatás nélkül használható.

Miután a negyedik  etnikai történelmi zsebkönyv angol anyaga is összeáll,

kétféle módon fogjuk kezelni.  Teljes egészében felkerülnek a honlapunkra, valamint

a CD-re is, másrészt  röviditve egy kötetben összevonva fogjuk kinyomtatni könyv

formájában.  Igy legalább az angol nyelvterület is megismerkedhet ezen népek

objektiv történelmével, valamint a magyarsághoz füzödö évezredes kapcsolatukkal.

A véletlen újból összehozott  Dr. Botlik Józseffel is. Újságolta, hogy  éppen

egy  terjedelmes munkát fejezett be, Kárpátalja XX. századi történelmével

kapcsolatban.  Ebben felfedte Benes ördögi mahinációit, amelyek Kárpátalja  Szovjet

uralom alá való átjátszásával végzödtek. 

Ennek igencsak megörültem, mert Benes nem tartozik  a kedvenc történelmi

példaképeim közé. Ideje volt már valakinek leszedni a keresztvizet róla.

Megegyeztünk, hogy munkájának a Benesre vonatkozó részeit önálló könyvként

adjuk ki, amint erre lehetöségünk adódik. Addig is leforditjuk, a honlapunkra és a CD-
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re tesszük.  Csermely Péter már dolgozik rajta.

Nota bene: Ez alkalommal sikerült a hasznosat a kellemessel  párositani.

Ugyanis Józsefnek van egy parányi, Édesapjától örökölt szölöskertje valahol a

Dunakanyar környékén. Még a Papa  szerzett valaha néhány ritka   kaukázusi

szölötökét, amelynek gyümölcséböl igen érdekes izü, fínom vörös bor készül.  Kara

Sirakh  a neve ennek a különleges, fejedelmi italnak. Érdemes megjegyezni. Nos,

ebböl a ritkaságból  kaptam közel három litert. Ennél nagyobb megtiszteltetést

ritkán kap az ember!

A nyugati emigráció  magyarságszolgálatáról általában keveset, a baloldali

lapok semmit sem irnak otthon. Igy minden alkalmat megragadok munkánk és a

többi fontos magyar lobby szervezet  tevékenységének bemutatására. Most is

sikerült néhány elöadást tartanom a témáról, bár - tavasz lévén - mindenki a kertjével,

kirándulásokkal és az EU választásokkal volt elfoglava.

Elöadások: 

1. Április 29, Pilisvörösvár. Czeglédi Gizella festömüvész rendezésében.

Kellemes meglepetésemre Eördögh  András SJ, volt Hamiltoni, Chicagói, Vancouveri

plébános is megjelent.

2.  Május 13.  Magyarok Házának Arany János termében.A Közg. Egy.  egyik

diákcsoportja, Német Zita rendezésében.

3.  Május 21. Az Urania Nemzeti Filmszinház alsó termében a Nemzeti

Reneszánsz Kulturális  Egyesület, József Janka rendezésében. Ezen föként olyan

fiatalok jelentek meg, akik a Közgazdaság Tudományi  Egyetemen ujságirói szakra

jártak, vagy járnak. 

4.  Május 22.  Az Erdélyi Szövetség  közgyülése, Dr. Lipcsey Ildikó

elnökletével.  Kb 20 perces elöadásom alkalmával bemutattam a jelenlévö iróinkat

(Hévizi Józsa, Balassa Zoltán,  Dr. Kosztin Árpád,  Dr. Botlik József). Ezen

alkalommal átvettem a Szövetség  bronz emlék plakettjét a Munkaközösségünk

nevében

5.  Május 26.  A Rákóczi úti Kráter kiadó üzletében Jeszenszky Géza

professzorral méltattuk Dr. Gecse Géza  történész két könyvét, amelyen kitértem

néhány Kárpátaljával kapcsolatos alig ismert történelmi eseményre.

6. Május 27.  Solymári Konzervativ Klub, Pirók Péter Rendezésében.  Itt nagyon

kevesen voltunk, a sok párhuzamos solymári rendezvény miatt.  Kárpótlásként

megjelent Mocsáry Péter  volt osztálytársam is, aki  a végén haza is szállitott.

7.  Junius 4.   Az MVSZ Magyarok Világkongresszusán, a "Magyarság és a

Nyugat", stratégiai konferenciáján  számoltam be  a nyugati magyarság

munkásságáról. Az elöadás után Prof. Gidai Erzsébet szekciófönök  emlitette, hogy

amit modtam újdonság volt számára és mindjárt meg is hivott egy október-novemberi

elöadásra a Soproni  egyetem közgazdaságtudományi  karára.

Fájdalmasan érintett, hogy a   Balassi Bálint  Intézet külföldi hallgatói számára

tervezett elöadásom politikai okokból elmaradt.   Az MVSZ volt  fötitkára, Bakos

István  által szervezett  megbeszélésünk után néhány nappal, az  illetékes igazgatót,  

dr. Újváry Gábort, azonnali hatállyal leváltották. Erre Bakos  István, szolidaritást

vállalván fönökével, lemondott. Ez  valószinüleg a Teleki szobor körüli herce-hurca

utóhatása volt. Remélem, az összel mégiscsak sor kerülhet erre a fontos elöadásra...  

A  Lakitelki Népföiskolai  elöadás a telefon bajok miatt halasztódott el az öszre. 
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Más események:

Április 25:  A  Reménység Szigete nevü  erdélyi protestáns parkban  találkoztam

Tökés László püspök úrral.  Helyeselte a román történelmi zsebköny kiadását és

vállalkozott a terjesztésére. Ugyancsak ott találkoztunk  nt. Sógor Csaba  román

parlamenti szenátorral, akinek   átadtunk kb.  száz darab angolnyelvü könyvünket, a

Bereczky Zoltánnál lévö budapesti készletünkböl. A román szenátus tagja, román

társait fogja "megörvendeztetni" velük...

Május 11.  Egy tévedés folytán Karcagra utaztam Hábel György és Bodó Sándor

festömüvész társaságában.  Amint kiderült, a Clevelandi Magyar Muzeum által

adományozott  szobormásolat felavatásáról volt szó. Az állomásról egyenesen a

vendéglöbe vittek bennünket, ahol nem kis meglepetésünkre  Friedrich Máriával  és

Szappanos Pistával találkoztunk. A sors úgy hozta, hogy ott találkoztam a harmadik

US katonai attassé helyettessel is az évek folyamán.  Az elsö az unokaöcsém,

Prileszky István volt, a második Keleti Edmund, a harmadik pedig Thomas Brown

ales. ott Karcagon. Mindjárt mellé is ültettek bájcsevegni.

Május 12.   A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság  munkatársával, Bordás Ákossal

csináltam egy  beszélgetést. Négyünkkel készült  riportokat játszottak volna be, de  

közben elavult a téma. Lehet, hogy valamikor lejátszák a velem készültet.

Május 14.  A  Szentháromság téri  kulturházban  rendezett csángó ünnepségen

találkoztam Pozsony Ferenccel, aki még mindig tartozik a  könyve két fejezetével.

Mivel lassan keszült a forditás, eddig nem nagyon piszkáltam az ügyet.  Most

megigérte, hogy amint  a forditónk kész az eddig átadott anyaggal, napokon belül

befejezi a maradékot. 

Május 19.  A Thököly úti Tolcsvay klubban, Gecse Géza  rendezésében

megtartott  Autonómia konferencián  hallgattam néhány kitünö elöadást a

kárpátaljai, erdélyi és délvidéki  autonómia törekvésekröl. Itt is bemutatkoztam

néhány szóban.

Junius 2.   Régi ismeretséget újitottam fel Dr. Holló József tábornok úrral, a

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Igazgatójával.  Ezentúl minden könyvünkböl  kapnak

példányokat és a budapesti készletünkböl is  rendelkezésére bocsájtottunk  több

sorozatot. 

Június 3.  Beszélgetés Bunyevácz Zsuzsával, a Magyar Jelen munkatársával.  A

cikket már itthon kaptam meg javitásra.  Nem tudom, mikor jelenik meg.

Az emlitetteken kivül igen sok baráttal, ismerössel és politikussal beszéltem

személyesen: Dr. Magyar Sándor,  Dr. Kontúr László, Borossa Károly,  Dr.Jókay

Károly,  Kálmán Szabolcs,  Szabó Imre (TV), Dr. Holló  József tbk., Dr. Plenter

János, Kocsis István-Mónika,  Dr. Benedek András, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Samu

Mihály prof., Dr. Csapó József, Dr. Popély Gyula prof., Dr. Bakay Kornél, Dr. Szájer

József képviselö,  Kenessey Csaba, Böröcz József, Lángi Mária.  Rajtuk kivül,

Magyarok Házában persze rengeteg külföldi és helyi ismerössel találkoztam.

Elözetes megbeszélésünk szerint találkoztunk a Várdy házaspárral.

Megbeszéltük könyvüknek a honlapra illetve a CD-re illesztését.  

Ugyancsak találkoztam  az MVSZ vezetöségével, a volt Külügyi Bizottságának

tagjaival és támogatóival (Zabolai Csekme Éva, Balogh Sándor, Nádasdi István,

Boros Béla, nt. Pungur József). Kisebb forditásokat is vállaltam, a Világtalálkozó

programfüzetének egyes fejezeteit ültettem át, nem egészen  Shakespeari nyelvre. 
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Mivel az utolsó napokban  már nem találtak orvostudományi forditót, kénytelen

voltam azt is elvállalni.  Szerencsére a magyar szövegben  a különbözö maládiákat

latin nevén emlegették, igy föként csak a szóvégzödéseket kellett megváltoztatnom.

Igy is felakadtam egyszer, mikoris  fiatalkori barátomhoz Dr. Lozsádi Károly profhoz

kellett fordulnom.  Itthon üszkélkedni akartam ál-tudásommal az orvos menyem elött,

de hál' Istennek ottfelejtettem a kinyomtatott példányt. Igaz, Kriszta igy  egy

veszedelmessé válható nevetögörcstöl  menekült meg...

Köztudomásu, hogy a Fidesz egyik súlyos politikai melléfogása az MVSZ

megnyomoritása volt. Ugyanis nem Boros urat választottuk meg  elnöknek, hanem

Patrubány Miklóst.  Ebben igen nagy szerepe volt az európai cserkészeknek is.

Nos, a demokráciákban a többség  akaratát illik figyelembe venni.  Ennek

sajnos az ellenkezöje történt. A hirhedt "tizenkettek", a demokrácia alapelvét

megcsúfolván, nem fogadták el a többség akartát és dühükben  megkisérelték  a

parlamenttel szétveretni az MVSZ, amúgy is gyenge szervezetét. 

Azóta  súlyos anyagi problémákkal küzdve, kemény nemzetpolitikai

tevékenységet folytatnak. Most fejezték be a háromszázezernél több szavazat

gyüjtését, amellyel  népszavazást akarnak kikényszeriteni a kettös állampolgárság

ügyében.  Gratulálok Patrubány Miklósnak, Okos Mártonnak, akik az önkéntesek

százaival  - minden papirforma ellenében - összegyüjtötték a szükséges ajánlásokat.

Ezzel a tevékenységgel azt a feladatot látják el, amelyet a mai pártok,  különbözö

meggondolások és a nemzetközi  nyomás miatt, nem mernek felvállalni.  Ez a

feladatuk!

Butty Ferenc hamiltoni barátunk megbizásából,  sátoradomány  ügyében

tárgyaltam  régi barátunkkal,  a MCSSZ  volt  vezetötisztjével, Lukács Jánossal.

Valamint a Teleki szobor ügyében  Bakos Istvánnal.

Böröcz  Józsefröl külön kell  szólnom. Már vagy tiz éve ismerem a svájci

magyarok e  "nagykövetét".  Ö az a kitünö, veleszületett diplomáciai érzékkel

rendelkezö  ember, akit minden  ottani hivatalban barátságosan fogadnak. Évek

hosszú során, gyakorlatilag mindent el tudott intézni a magyar menekültek részére.

Rengeteg pénzt és más segélyt juttatott el a megszállott területek magyarságának és

szervezeteknek.  Idös kora ellenére fáradhatatlanul közlekedik Svájc és a Kárpát-

medence különbözö pontjai között.  Biztattuk már többen is, irja meg, vagy legalább

mondja hangszallagra visszaemlékezéseit, hogy többen - hivatásos diplomaták is -

tanulhassanak belöle.

****************

VIRUSZOK AZ INTERNETEN
Minél több  cimre küldünk üzenetet, annál nagyobb a  viruszveszély. Mióta

szétküldtem a "Magyar Szolidaritás Tüze" körlevelet, napi 15-20-ra ugrott fel a

viruszok száma. A Dumaru-A (Román), Bagle-AA, és a Netsky-P  tipusok  jönnek.

A szolgáltatóm kiszüri ugyan a komputer romboló programokat, de azért csak

bosszankodik az ember.  Arról nem is beszélve, hogy a cimemet feladónak használva,

sokszáz  viruszoslevelet  irnak, a számomra teljesen ismeretlen gazemberek.

Vigasztaló tudat, hogy az igazi, óriási  anyagi károkat okozó viruszok ellen

folytatott harcban egy honfitársunk remekelt. Egy finországi antivirusz szervezetnek

dolgozó fiatal magyar: Erdélyi Gergely küzdötte le a hirhedt "Sobig F" viruszt

(Readers Digest,Sept. 04, Canada)
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KISSINGER KITÜNTETÉSE

Az elmúlt évtizedekben hozzá kellett szoknunk, hogy önálló külpolitikánk

nincs. Nem is lehet, addig, amig  az a generáció ül a  magyar szemétdomb tetején,

amely kiképzését és idomitását a nagy Szovjetunió iskoláiban kapta. 

Ha még  volna is valami hajlandóség a magyar  kormány egyes tagjaiban,  a

magyar érdekek védelmére, a környezethatás miatt erre nincs lehetösége. Minden

baloldali kis és nagy vezérnek elsödleges érdeke a maga elismertetése, mint bona fide

demokráciában ötvözött  szociáldemokrata, vagy  született tizedik generációs

törzskönyvezett liberális.   Ennek az elismerésnek az ára a nyugati politika

szemrebbenés nélküli  külpolitikai és gazdasági  kiszolgálása, a magyar érdekek

teljes  semmibevételével.

Napjainkban  adják  idegen kézre a magyar nemzeti vagyon  maradékát.  Csak

azon marakodnak a koalició ellentétes érdekü tagjai, hogy francia, német, orosz,

amerikai, vagy saját  kézre játszák át a maradékot. Maguk  felszinentartása érdekében

annyi külföldi kölcsönt vesznek fel, amennyit a  Magyar Köztársaság hitelképessége

lehetövé tesz.

Miután kifosztották  a mulya népet, amely nem tanulván a multból, újból a

kezükre játszotta a hatalmat,  még a magyar nép önbecsülésének a romjait is  tovább

gyengitik, olyan  külföldiek kitüntetésével, amelyek kimondottan és bizonyitottan

az érdekeinket sértették. Erre is nemrég tették fel a koronát, Kissinger kitüntetésével.

A letünt  miniszterelnök, Medgyessy Péter (D-209) külpolitikában (is)

meglehetösen  hiányos ismeretekkel rendelkezhet.   Ugyanis Péter(kém)  2004,

junius 24-én Henry Kissinger urnak  a Magyar Köztársasági Érdemrend

Középkeresztjét (a Csillaggal), adományozta. A büntett szinhelye a  New York-i

magyar konzulátus volt. 

Az indoklás szerint "kevés olyan embert lehet találni, aki többet tett volna a

hidegháború befejezéséért, mint Henry Kissinger."

Igaz, repülgetett   a "barátunk" sokat és távol, de  mint Nixon megbizottja, és

nem a saját szakállára.  Ezenkivül úgy rémlik,  mintha  az idösebb Bushnak és

Reagannak is lehetett volna valami köze a hidegháború  megnyeréséhez.  Kissingert

ezért kitüntetni pont olyan  tévedés, mint a nyugati határunk megnyitásának

dicsöségét Horn Gyulának  adományozni, holott ö sem volt sokkal több, mint a KB

fullajtára.

Aztán  valami olyasmit is mondott  Medgyessy úr, ami   hatalmas tévedésen

alapul:   "Ön sokat tett azért, hogy a világ békésebb legyen és Közép-Európa ujra

Európa része legyen."

Ha jól emlékszem, éppen Kissinger úr  külügyminisztersége idején, kedves

barátja és munkatársa Helmut Sonnenfeldt közzétette a " Sonnenfeldt Doctrine" néven

ismert gazemberséget, amelyben  Kelet-Európát felajánlotta a Szovjetéknek a

"megbékélés érdekében".

Tette ezt abban a "tévhitben" hogy  ennek ellenében a Szovjet biztosan feladná

agressziv terveit és békén hagyná Nyugatot.  Természetesen nem hihetö, hogy

fönöke tudta nélkül  kockáztatott volna meg egy ekkora jelentöségü  gaztettet.

Mindezt akkor ajánlotta, amikor a Birodalom eresztékeiben recsegett-ropogott

és az összeomlás küszöbén állt.    Ezt ö is láthatta - hacsak nem tök buta -, de annyira

félt a német egyesitéstöl, hogy órákkal az utolsó pillanat után még hajlandó volt 
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felajánlani minket "örökáron"  a Szovjetnek. Még szerencse, hogy  az idösebb  Bush

már nem hallgatott tanácsaira, bár a franciák és az angolok neki drukkoltak. 

Jellemzö a rosszindulatára, Kissinger még a berlini fal ledöntése után  Bonnban

is keményen kiállt a német egyesités ellen, mert az nyilván nem  állt Franciaország,

Anglia és mások érdekében.

Ezt az ellenségünket tüntette ki  Medgyessy - valószinüleg  Kovács úr tanácsára -

ezzel a magas érdemrenddel.   Ez annál is érthetetlenebb, mivel a napnál világosabb,

hogy  Kissingernek a külpolitikai befolyása  ugyszólván megszünt. Divatos

kifejezéssel, "okafogyottá vált".  Még a nemzetközi  elöadó körnek  divatos sztárja

ugyan, de a napi  eseményekre  nincs számottevö hatása.  Kár volt a kitüntetésért...

Egy jóravaló török szultán valószinüleg inkább selyemzsinórt küldött volna neki.

Nota bene: Még az MDF kormány külügyminisztere, Prof. Jeszenszky Géza,

megigérte, hogy felterjesztésünkre kitünteti azokat a nyugati magyarokat, akik

idegen nyelven  öregbitették a magyarság hirnevét. Gyakorlatilag azokat ajánlottuk

kitüntetésre, akik angolnyelvü  magyar történelmi könyveket irtak iletve adtak ki.

Igy számos éltes magyar egyetemi tanár részesült  szép kitüntetésben. 

Horn elvtárs regnálása idején azonban lesöpörték az asztalról a felterjesztéseket.

Igy sok derék magyar tudós halt meg  a haza köszönete nélkül. A legfelháboritobb

eset Kostya Sándor bácsié volt. A kitüntetés az ottawai magyar követségen volt már,

söt, a diplomáciai szokásoknak megfelelöen a kanadai kormány is beleegyezett az

érdemrend átadásába. A Governor General levélben gratulált Sándor bátyánknak.  Az

elvtársak azonban  fütyültek mindenre, nem adták át a kitüntetést. Igy Sándor bácsi is

annélkül halt meg. Fia, aki kanadai haderö törzstisztje volt, csodálkozhatott a

magyar(országi) kormány barbárságán.

A késöbbiek folyamán  reméltem, a nemzeti kormány  folytatja az akciót. Nem

igy történt. Azt  a nyomatékos nyilatkozatot kaptam, hogy "ha sokat ajándékoznak

egy érdemrendböl, elvesziti értékét és jelentöségét". Ez volt a legszebb kifogás! 

Hiába érveltem, hogy  ötven évig  egy rozsdás fülesgombot sem adtak a

nyugatiaknak. Ha csak évi tiz darabot számolunk, már ötszáz (500) érmet kellene

adományozniuk visszamenöleg. Nem hatódtak meg....

Nem adom fel könnyen a harcot. Azt ajánlottam tehát, alapitsanak egy olyan

érdemrendet a nyugatiak számára, mint amilyen a két háború közötti Nemzetvédelmi

Kereszt volt. Ebböl sok ezer ember részesült annakidején és mégis nagy becsben

tartották. Ha például  egy "Pro Patria in Exteris" feliratú emlékérmet vagy keresztet

adományoztak volna legalább az ifjúságot magyar nyelvre oktató önkéntes

tanároknak,  cserkész vezetöknek, a történészeinknek, a lobbizóknak, sokezer ember

hatódott volna meg a haza hálájának e csekély, de mégis becses kifejezésén.  

Igy csak keserüséggel  nézhetjük, amikor Kissinger úr és hozzá hasonló

érdemtelenek  "ócsitják"  a magyar érdemrendeket. Ha a következö kormánynak

mégis eszébe jutunk, az arra érdemeseknek 70-80 százaléka már  nem tudja átvenni  a

haza köszönetét.

Hogy tévedés ne essék, nem a magam érdekében irtam ezt a förmedvényt. Mi már

1993-ban megkaptuk a Magyar Köztársaság Érdemrend  Tisztikeresztjét. Nevemre van

kiállitva ugyan az oklevél, de az átadó Külügyminiszter Úr hangsúlyozta, hogy ez a

kitüntetés a Munkaközösségünk minden tagjáé!
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RITKA  IRODALMI  ESEMÉNY

Sisa István, a  rendkivül sikeres The Spirit of Hungary  szerzöje,

életmüvének megkoronázásaként  jelentette meg az ÖRTÁLLÁS NYUGATON  c.

360 oldalas, képekkel gazdagitott albumát. Ennek elsö harmada a szerzö emlékiratait

tartalmazza, mig kétharmada az emigráció 70 vezetö személyiségét mutatja be,

részben  az illetök saját tollából, tölük vett idézetekkel gazdagitva.

A nyomdából ez év októberében kikerült mü hátsó fedölapján, a szerzö önmagát

az emigráció "utolsó mohikánjai" közé sorolja, aki e korszak politikai és irodalmi

föszereplöinek legtöbbjét személyesen ismerte. Gróf Teleki Béla,  Bodnár Gábor, Dr.

Ottó von Hapsburg, Dr. Eckhardt Tibor,  Msgr. Henkey Károly, Ft. Hites Kristóf, Dr.

Szathmáry Lajos, Tollas Tibor,  Vörösvári István, gróf Wass Albert, Zákó András

tbk, Zolcsák István, csak példák az illusztris neveket tartalmazó névsorból.

Záradékul az iró bejelenti, hogy e mü megjelenése után leteszi a tollat.Könyvei

beszerzése és elolvasása révén honorálhatjuk egy életen át kifejtett munkásságát,

amelyet "magyarságmentés mindenekelött" szellemében folytatott.

ÁRJEGYZÉK (postázással együtt):

ÖRTÁLLÁS  NYUGATON... ......................................32.00 US$

THE  SPIRIT  OF  HUNGARY  (12. utánnyomás).................40.00 US$

AMERICA'S  AMAZING  HUNGARIANS  (utánnyomás)........8.00 US$

2004 karácsonya elött megrendelt 

 három könyv kedvezményes ára:  70.00 US$
A könyvek megrendelhetök a szerzö cimén:

Mr. István Sisa

311 Anthony  Home Road

Huddleston,VA, 24104-2906

*****
Nem szoktunk könyvet hirdetni, de ez esetben kivételt teszünk.  Ugyanis

nagyon  sokan kérdezték már az évek folyamán, hol lehet a "The Spirit of Hungary"

cimü könyvet megrendelni. Ezenfelül az "America's Amazing Hungarians"

könyvecske is  hasznos karácsonyi ajándék a magyarul nem olvasó gyermekeink és

unokáink kezében. Nekünk pedig  az "Örtállás Nyugaton" jelenthet örömet, hiszen

kortársai voltunk a könyv  szereplöinek.  

********************

ÚJ   MUNKATÁRSAINK
Az új honlapunk intézését  régi barátunk, Bozóki Barnabás ny. mérnök

vállalta. Már régebben is dolgozott nekünk. Könyveket olvasott be (scannolt) és

javitott. Söt, másokat is  ajánlott arra a munkára. Már  u.n. META tagokkal is ellátta

a honlapon lévö  könyveinket.

Hálás köszönet Bryan Dawsonnak is, aki értékes tanácsokat adott a

honlappal kapcsolatban. Persze ö is magyar, de tanácsosabbnak véli nem

nyilvánosságra hozni a nevét. Bryannak van egy értékes honlapja, amelyre most

kapcsot (linket) teszünk.
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BUTTY  FERENC  BÁ'  ADOMÁNYA

Hamiltoni  barátunk és cserkészszülö, Butty Ferenc bá',   a KMCSSZ

felhivására felfigyelve,  kifizette a Teleki Pál szobrára  még esedékes  tartozást.

Ezzel Feri bátyánk és felesége, Erzsike, volt Föcserkészünk emlékének

kiemelkedöen nagy összegü áldozatot hozott.  Az otthoni  Teleki Pál

Emlékbizottság, hálája jeléül,   2004. november 2. napján adja át Feri

bátyánknak a Teleki Pál emlékérmet, a Magyar Tudományos Akadémia

nagytermében, ünnepélyes körülmények között. Kérjük az otthoni  tagjainkat,

minél nagyobb számban jelenjenek meg ezen az ünnepélyen.

**************

Munkaközösségünk  hirei

1. Az egyik  fiatalon elhunyt (st.) történészünk  özvegye, a kb. 4000

kötetböl álló rendkivül értékes történelmi és szociológiai könyvtárat ajánlott fel

egy  Kárpát-medencei  egyetemnek.  Ugy véljük, a komáromi Selye János

Egyetem  könyvtára kiváló hely lenne e könyvek számára. 

Mi vállaljuk a könyvek  csomagolását, cimzését. A hazaszállitására

keresünk olcsó vagy ingyenes  lehetöséget.

2. A Sucsán Károly barátunk által bonyolitott Trianon akcióhoz  mi is

hozzájárultunk   CD lemezünk  210 példányával. A lemezeket az Egyesült

Nemzetek   delegátusainak küldik el,  memorandumukhoz csatolva.

3. Többszáz maradék Hollót, és 22 CD-t  juttattunk el Beodray Ferenc és

Kis Ferenc segitségével a Clevelandi Magyar Muzeum számára. 

4. Husz db. CD-t és 2-3 készlet könyvet (a budapesti raktárunkból)  visz a

Felvidékre Petró Zoltán cserkészszülö barátunk. Zoltán, szervezete gyüjtéséböl

nagyobb összegeket juttattott  el  csendben, felvidéki iskoláknak és más

intézményeknek, az elmúlt években. 

5. Két  készlet könyvet adományoztunk  a Bólyai Akadémiának, szintén a

budapesti raktárunkból.

6.  Szappanos István cscst. elvállalta a Borsi könyv beolvasását.  Ezzel a

kötettel igen sok bajunk volt, mert a betüfelismerö rendszerek rengeteg hibát

ejtettek a sok francia, magyar és román betüvel. Most pdf módszerrel fogjuk

lemezre vinni, ami fényképszerüen müködik.

7.  Hegedüs István st. elvállalta a  Pozsony féle Csángó köny forditását.

Most már biztosak lehetünk a sikerben.  Az eddig leforditott három fejezetböl

kettöt össze kell dolgozni. Ez sem lesz könnyü munka.

8.  A "Magyarok ellen elkövetett atrocitások" cimü  könyv  szlovák

adatainak a begyüjtésére még egy kisérletet teszünk az összel. Az Ipolyság körüli

falvakból elhurcolt   férfiak sorságól kevesen mernek beszélni.  A félelmet még

ennyi év után sem  tudják leküzdeni a túlélö rokonok.

9. Papp Gábor ny. mérnök elhunyt,  2004 márciusában. Gábor támogatónk

és munkatársunk volt.  Beolvasással és javitással segitette munkánkat.

Nyugodjék békében!
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TÁMOGATÓINK

Köszönettel nyugtázzuk a 2004 január 1-töl, szeptember 30-ig beérkezett

adományokat:

KÖSZÖNET   MUNKATÁRSAINKNAK:

Cseremely Péter, Désy-Nagy Lajos, Szöke János, Csóli Simon,  Kardos

Gabriella-Géza, Kaffka Margit,  Bányai Ferenc, Buda Márta,  a Makk Család, Glóbits

László,  Magyaródy Rózsi, a Gráber család,  Dr. Forgách Péter, Somogyi Vince,

Beodray Ferenc, Kis Ferenc,  Lamperth Cili,  Vámosi József-Margit, Kéri Edit, Hábel

György, Okos Márton,  Szucsán Károly, 
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 A  TÉLI  KÖLTSÉGVETÉSÜNK

2004-5  telén az alábbi könyveket  szeretnénk  kiadni és postázni:
1. Hévizi, Jozsa: Minorities in  Historic Hungary and the Rest of Europe

2. Lipcsey, Ildiko: Romania and Transylvania in the XXth Century.

3. Pozsony, Ferenc: The Changos

4. A négy etnik történelem angolul.

5. Atrocities committed against Hungarians

6. Balassa, Zolktán: Szlovák történelmi zsebkönyv

7. DuNay: Román történelmi zsebkönyv 2. kiadás

Az elsö öt költségvetési elöirányzata  cimenként  12,000 US$
A Balassa és DuNay könyveké egyenként: 6,000 US$

Összesen  kb.  72,000 US$ 

Ennek kb. a fele van meg. A téli gyüjtésünktöl függöen, néhányat el
kell halasztanunk. De melyeket?  Ez mind fontos könyv, hiszen
évszázados történelmi mulasztást pótol. 

Az elmúlt 30 évben többszázmillió dollár került Ohio állam
kasszájába a fellelhetö örökösök nélkül elhunyt magyarok
vagyonából.  Csak egy árva millióval meg tudtuk volna oldani az
ország könyvtárainak ellátását, számunkra kedvezö,
TÁRGYILAGOS könyvekkel

Volna  örökös nélküli  a támogatóink között?  Hogy
biztos lehessen dolgában, az elöszámla alapján egyenesen a
nyomdának és a postának küldheti a nagyobb összegü
adományát!

Ha  kifizeti  egy  könyvünk  költségeit,  nevét
feltüntetjük  a  könyv  impressum  oldalán!

**********
LÁTOGASSA MEG  ÚJ HONLAPUNKAT:

http://www.hungarianhistory.com
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