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A TRIANON SYNDROMA
Megoldatlan probléma a Kárpát-Medencében

A mai döntéshozó politikusok, diplomaták igen keveset tudnak  a Kelet-

Középeurópai  problémák gyökereiröl.

Rá kell tehát világitanunk  egy  gyógyithatatlannak látszó fekélyre, amelyet a

politikusok és diplomaták  sötét tudatlanságukban legszivesebben a szönyeg alá

sepernének

Tények:

A gyözök lerombolták az Osztrák Magyar Monarchiát, az elsö világháború

után.  Egy csodálatos, bár sokban hibás, sok nemzetiségü,  közepes

nagyságrendü gazdasági, és geopolitikai egységböl   öt kisebb,  gazdaságilag és

politikailag   életképtelen, soknemzetiségü államocskát teremtettek: Ausztria,

Magyaroirszág, Csehszlovákia, "Nagy"-Románia, Jugoszlávia.  Ez a példanélküli

butaság - más okokkal együtt ugyan - a még tragikusabban végzödö második

világháborúhoz vezetett.

A Szovjet Unió ördögi követelésének megfelelöen az elöbbi

müködésképtelen határokat visszaállitották, amelynek szörnyü következményeit

még ma is szenvedik az érintett nemzetek.

Azóta persze   két, mesterségesen összetákolt állam  alkotóelemeire

bomlott, még több mini-állam alakulásával. Igy most az eredeti egy helyett hét

van:  Ausztria, Csehország, Szlovákia,  Románia, Maradék-Jugoszlávia,

Horvátország, Szlovénia és a medence-idegen Ukrajna.

Ennek a szörnyü tévedésnek a legnagyobb vesztese Magyarország. Az 1920--

as Trianoni Béke(diktátum) közel négymillió magyart juttatott az utodállamok

igájába. 

Azóta is, ezek az államok tüzön-vizen keresztül, minden  rendelkezésükre

álló eszközzel  a magyarság megsemmisitésére törekednek. Eszközeik:

deportáció, jogfosztás, eröszakos beolvasztás, kivándorlásra kényszerités,

kiutasitás és közvetlenül a háború után - tizezrek  fizikai megsemmisitése.

Természetesen, a világ egyetlen népe sem türheti el ezt a helyzetet. Ha a

gyöztes hatalmak annakidején, 1920-ban az etnikai határokon húzták volna meg

az országhatárokat, a revizionista törekvések tüzei  néhány év alatt kialvadtak 
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volna Magyarországon. De ilyen nyiltan lelkiismeretlenül ránk kényszeritett

"békeszerzödésbe" senki sem tud belenyugodni és eltürni a határok mai vonalát.

Ez az ördögi helyzet termelte ki a "Trianon Syndromát". Nemcsak mi,

minden Kárpát medencei nép ebben szenved még ma is. Mindegy, hogy mit

mond a mindenkori magyar (vagy magyarországi) kormány, milyen szerzödéseket

irat alá vele a külpolitikai  kényszer, a magyarok döntö többsége még ma sem

tudja elfogadni a mai határokat

Az utódállamok népei is ebben a kórban szenvednek és halálosan félnek a

magyar revizionizmustól. Nyilván magukról itélve, ök sem tudják elhinni, hogy

a magyarok hajlandók mindörökre lemondani az igazságtalanul elvesztett,

magyarlakta  területekröl. Ez a TRIANON SYNDROMA  mindenkit

megnyomorit.

A magyar kormány - nyugati "bátoritással" reménytelenül hisz abban, hogy

néhány éven belül minden környezö állam tagja lesz az Európai Uniónak és a

határok "légiesedése" minden problémát megold.

Ez sajnos nem igy lesz.  Belátható idön belül,  Szlovákia kivételével,

egyetlen utódállamot sem fognak bevenni ebbe  szervezetbe.  Az elkövetkezö 10-

20 évben - amig nagy-nehezen bekerülnek az Unióba,  a magyar szórványokban

élö magyarság beolvad, kivándorol, elmenekül, vagy  új  betelepitésekkel

elveszti  magyarságtudatát Romániában, Szerbiában és Ukrajnában. 

Ennek a vészét csökkentendö, a magyar kormány  keresztülvitte a

parlamenten a Statusz Törvényt, amivel megpróbálják elodázni - ha nem is

megszüntetni -  magyar testvéreink pusztulását és segiteni nekik nyelvük,

kulturájuk és hitük megtartásában, a nemzetközi jog, az ENSZ és a E.U.

idevonatkozó szabályaival, ajánlásaival nem ütközö módon.

Ezek az államok azonban, nevezetesen Románia és Szlovákia teljes

eröbevetéssel harcolnak ez ellen, amellyel a  magyar kormány igyekszik az ottani

magyarok integritását megörizni. Az egyáltalában nem zavarja öket, hogy nekik

hasonló és áthatóbb törvényeik vannak a más államokban élö testvéreik

megsegitésére. Nemkülönben más európai államoknak is vannak hasonló

törvényes és eltürt védekezö eszközeik. 

Miután az utódállamok ma képtelenek elfogadni e valóban gyenge kisérletet,

sokkal nagyobb áldozatokat kell majd hozniuk a jövöben.

MEGOLDÁS

1. Amint nagyon jól tudjuk, a határok reviziója majdnem lehetetlen a

nagyobb jelentöségü Német-Orosz és a Német-Lengyel  határ-problémák miatt,

nem is szólva az ENSZ  erre vonatkozó határozatairól.

2. Az Európai Unió határainak kitolásának   semmi realitása  nincs a

közeljövöben.

3. Az egyetlen megoldás  pillanatnyilag a három autonómia  ellenörizhetö

és szankcionalizálható megalkotása, minden  állam területén.
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Erre éppen elegendö példa van: Dél-Tirol Olaszországban, Baszkok és

Katalánok Spanyolországban, a finnek tulajdonában lévö, svéd lakosságú  Aland

szigetek, és a gagauzok a Moldvai köztársaság területén. 

Nagy Británia  igen széleskörü autonómiát biztositott a skótoknak és

valamivel kevesebb jogot a welszieknek. Iroszág nagyobbik részét már régen

szabadjára engedték. A francia kormány pedig kénytelen-kelletlen  engedményekre

készül Korzika esetében és emelkedö nyomás tornyosul  más kisebbségek

részéröl is (baszkok,  bretonok, olaszok, és föként a oxitánok).

Miért nem tudja az Egyesült Nemzetek vagy/és az Europai Unio

kényszeriteni ezeket a mini-imperialista álmokat kergetö államokat a Kárpát

Medencében?  Ha most elmúlasztják  ezt a lehetöséget. ök lesznek felelösek a

legnagyobb fokú etnikai tisztogatásért a "müvelt Európában"  - bármennyire is

csendben és titokban  vezetik azt le. 

Igaz! Autonómiát még egyetlen nemzet sem csikart ki magának, némi

véráldozat nélkül. Reméljük, most sikerül. Hacsak nem akarnak Európa urai  egy

másik elsöosztályú, forró  hibaforrást...

Magyaródy Szabolcs

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

UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG

Memory of the World Register
UNESCO világörökség listán egy magyar villamosmérnök munkája a

modern televíziózás alapjairól 

Az UNESCO felvette egy magyar villamosmérnöknek a  modern

televiziózás alapját lefektetŒ dokumentációját a szervezet világörökség-

programján belül a Világ Emlékezete (Memory of the World) listájára - tudatta a

Levéltár csütörtökön közleményben az MTI-vel. A Magyar Országos Levéltár

aznap kapta meg az UNESCO vonatkozó oklevelét.                                                         

Az UNESCO világörökség-programja keretén belül felállított "Memory of

the World" regiszterének célja, hogy listába  vegyék a jelentŒsége miatt

világörökségnek minŒsített dokumentációk gyıjteményét.  A felterjesztett

dokumentum az elfogadását követŒen bekerül a registerbe és megjelenik az

UNESCO internetes portálján:     www.unesco.org/webworld címen. 

 Magyarország múlt év decemberében terjesztette be Tihanyi Kálmán

európai hírı villamosmérnöknek a Magyar   Országos Levéltárban Œrzött

szabadalmi hivatali aktáját, amelyben Tihanyi a modern televiziózás mai is

érvényes alapvetŒ   elméletét és a gyakorlati kivitelére vonatkozó javaslatait

fogalmazta meg.  A tŒle megvásárolt szabadalmak alapján fejlesztette ki a Radio

Corporation (RCA) a mozgó alkatrészek nélküli elektronikus  televízió adó és

vevŒ rendszerét, amely az 1930-as évektŒl világszerte elterjedt.

Tihanyinak a Magyar Országos Levéltárban örzött anyaga az elsŒ olyan

magyarországi, levéltárban Œrzött dokumentum,  amelyet az UNESCO a

világörökség részévé nyilvánított - állt a közleményben.  
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 A KÖNYVAKCIÓNKRÓL

Alain DuNay: Románnyelvü történelmi zsebkönyv:  Kész. Május óta
terjesztjük. Lehet, hogy még ötezret ki kell nyomtatnunk belöle.

S. Benedek András: Gens Fidelissima, A ruszinok történelme, ruszinul:
Mire ezek a sorok megjelennek, a nyomtatás kész egy ungvári nyomdában.
Kétszáz darabot küldünk a Prágában megtartandó Ruszin Kongresszusra.

Szó van e könyv rövid változatának ukrán forditásáról is, hogy azok is
megismerhessék a ruszinok tárgyilagos történelmét. 

Vigh Károly: A szlovákok történelme, szlovákul: A kiegészitéssel, illetve
egy fejezet átirásával  még mindig bajban vagyunk, mert  Popély Gyula, súlyos
operációja miatt visszaadta a megbizást. Most keresünk valakit otthon, aki
vállaná.

Hungary and  Her Cohabitants:  Mind a négy mü angol forditását egy
kötetben adjuk ki:  Ez a könyv  a világ elé tárja mind a négy nép valódi,
tárgyilagos - a magyarságéval összefonódott  történelmét és rámutat a
Kárpátmedence gazdasági egységének visszaállitásának az elkerülhetetlenségére.

A ruszin és a szerb könyvek angol változatát most lektorálják barátaink
Budapestenn és Torontóban. A román változatot Bogsányi Dénes (Ausztrália)
forditja angolra. A szlovák könyv forditására sajnos még várnunk kell. Ez erösen
lelassitja  kiadási programunkat.

Forditás alatt:
Hévizi Józsa: "Autonómia tipusok Magyarországon és Európában" (Püski,

2001) Magyar és külföldi (angol, francia, német, orosz, stb.) törvényekkel és
rendeletekkel bizonyitja, hogy minden ellenkezö állitással szemben
Magyarország bánt  legtisztességesebben a kisebbségeivel. 

Dr. Lipcsey Ildikó:  Románok:  Dokumentumok tömegével  irja le a román-
magyar viszonyt  és a modern román történelmet. Külföldön  nem ismert
tényeket tár a nyugati olvasó elé.

Dr. Pozsony Ferenc: Csángók.  Nyugat csak most kezd  tudomást venni  a
csángókról. Ez a könyv kettös célt szolgál:  Megismertetni a csángókat
Nyugattal és ellensúlyozni a (sajnos magyar és vatikáni  segitséggel kiadott)
Valentin Stan és Renate Weber: "The Moldavian Csango" otromba ferditéseit
helyreigazitani. 

Sajnálattal  jegyezzük meg, hogy a nyugaton megjelent  müvek magyar
forditása egyre késik. Valószinü, hogy minden erölködésünk ellenére, otthon
még kevesen tudnak ezekröl a müvekröl Pedig a honi történészek közül  kevesen
olvasnak  angolul, igy rendkivül sok ujabb kutatási eredményröl  maradnak
tájékozatlanok. 

A "Hungary, Eleven Hundred Years of Success" cimü CD-ROM lemezünk
mester lemeze kész van ugyan, de nagybani gyártását még halogatnunk kell,
mert fontos müveket kell még a lemezre tennünk. Egyedi másolatok
ajándékozása már folyamatban van. 

Honlapunkat 2001 szeptember 25-ig 112,414 nyitották ki és nézték meg.
NÉZZE MEG ÖN IS ha van gépe, 

vagy kérje meg komputeres ismerösét, hogy mutassa meg Önnek:

http://www.hungary.com/corvinus
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Az alábbi tervezett elöadás kb. 10 oldalt tesz ki, igy helyszüke miatt csak
részletekben fogjuk közölni. Ha valaki most kivánja olvasni az egészet, szivesen
megküldjük postán vagy E-mailben.

Informare necesse est #2
A világ minden állama propagandát folytat, a pénzügyi és külügyi

helyzetének valamint concenzussal kitüzött  nemzeti céljainak arányában.

Hazánk azon államok kozé tartozik, amelynek belpolitikai helyzetéböl

eredendöen, valamint önálló diplomáciai hagyományok hiányában, nincs

számottevö propaganda tevékenysége.  Nem szivesen költöttek rá vezetöink. Jó

példa erre Bethlen István volt miniszterelnök  válasza Bolza Ilona  kérdésére,

akinél 44-ben bujdosott a Gestapo elöl. Bolza Ilona megkérdezte Bethlent:

"Hogyan lehet az, hogy a cseheknek, románoknak,  szerbeknek olyan jó

propagandájuk van nyugaton és nekünk semmi?" Bethlen némi gondolkozás után

igy válaszolt: "Nekünk arra soha sem volt pénzünk."  Persze nem csak a pénz,

szándék, helyismeret, szakértelem is hiányzott, de más akadályok is voltak és

sajnos vannak ma is.

A  jelentösebb politikai pártok állásfoglalása ellentmondásos ezen a téren.

Az internacionalizmusnak komoly gyökerei vannak hazánkban, az 1945-90

közötti  általános   nevelési irányzatnak megfelelöen. Az ugynevezett

nacionalizmust igyekeztek kiirtani a közoktatás és államvezetés minden szintjén.

Ezzel természetesen a Moszkva által elöirott "bünös nemzet" vonalat követték,

látványosan sikeres módon. Napjainkban zömmel még mindig azok a különös

gonddal kiválogatott  tanárok  oktatják az ifjuságot s a jövö tanárait, akik közül

még sokan máig sem tudták levetni Molnár Erik, Andics Erzsébet, Révai, Aczél

György által beléjük sulykolt örökségét.  Erre bizonyiték a történelmi

tankönyvek körül  máig is tartó vita, valamint néhány tanár által kiemelt, vagy

éppen ignorált történelmi kiértékelések.

Ehhez járul a baloldali  értelmiségnek  és az általuk befolyásolt politikusok,

ujságirók hangos  csoportjának a beléidegzödött félelme a nacionalizmustól.

Számukra a  ez a fajta "izmus"  csak az üldöztetés és megsemmisités árnyképét

jelenti, amit minden lehetö eszközzel üldözni kell.  Képtelenek differenciálni  a

természetes nacionalizmus és a megsemmisitö nácizmus és kommunizmus

között. Ennek megfelelöen nemcsak hallani sem akarnak az okos és szükséges 

propagandáról, de állandóam nyugaton  nyilatkoznak, vádolják a nékik nemtetszö

vezetést, vagy pedig az antiszemitizmus rémével ijesztgetik nyugati "liberalis"

(elv?-)társaikat. Öket nem érdeklik a tények. Azok  pedig örülnek, hogy végre

nem az ö börfejü legényeikröl és "white supremacy" mozgalom, vagy a Ku Klux

Klan botrányaikról van szó.

Ez az embertipus nem vesz tudomást a környezö  és távolabbi népek  sokkal

veszedelmesebb és bigottab  nacionalizmusáról. Nem akarnak tudni a szlovák

Matica, a szerb Matica es a  román Vatra Romanesca  magyargyülöletéröl, 

kormányaik covert (sokszor overt) akcióiról, amelyek a magyarság teljes

felszámolására, s ha kell,  fizikai kiirtására irányulnak.  Ezzel  a magyarság 
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kezéböl kiverték az ellenállás egyetlen fegyverét, az okos, mérsékelt és

méltányos patriótizmust.

Amint tudjuk, kevés nép  vesztett annyit vérben, pénzben, anyagban az

utolsó fél évezredben, mint  a magyar. Csak az utolsó száz évben háborus

veszteségben, jóvátételekben, a kommunista gazdaság által okozott  kárban,

elherdált nyugati milliárdos kölcsönökben több kárt szemvedtünk, mint bármely

más nép Európában. Ez a veszteség megfosztott bennünket a másik eszköztöl,

egy ütöképes hadseregtöl amely pedig feltétlenül szükséges volna puszta létünk

biztositására.

Csak egyetlen fegyverünk maradt, a propaganda, amelyhez egyrészt nem

értünk, másrészt saját állampolgáraink fosztanak  meg ellenlépéseikkel annak

esetleges eredményességétöl. Igy volt ez az elsö világháború után s sajnos e

szomorú állapot máig is csak részben változott.

Akkoriban a nyugatra szorult baloldalo értelmiségiek mindent megtettek az

ellenforradalom és az összmagyarság lejáratására.  Ilyen aktivitásban három

"kimagasló" egyén vitt vezetöszerepet: Göndör Ferenc a bécsben kiadott "Az

Ember" cimü hetilap föszerkesztöje,  Károlyi Mihály és Jászi Oszkár.  Bár

Göndör (bevallott) hazugságait az egész világon, több nyelven terjesztette a

gyanutlan ujságok között, nem müködött sokáig.  

A csehszlovák útlevéllel utazó Károlyi Mihályt nem vették túlságosan

komolyan Angliában, annak ellenére, hogy útját  Benes és a londoni házigazdája,

egy gazdag cseh bankár Mr. Panast egyengette.  Az USA csak feltételesen adott

neki beutazási engedélyt, amellyel erösen kurtitották szólásszabadságát. Az ottani

magyarok is elfordultak töle. Általában a magyarság esküdt ellenségeivel tartott

kapcsolatot, mint például H. Seton-Watson.

A legnagyobb kárt kétségkivül Jászi Oszkár okozta két, máig is

forgalomban lévö könyvével (The Dissolution of the Habsburgh Monarchy és a

Revolution and Counter-Revolution in Hungary).  

Amint  mindannyian  tudjuk, napjainkban  sincs  hiány   a magyarságot

külföldön lejárató politikusokban és ujságirókban. Tehát mint történelmünk

folyamán annyiszor,  a mélypontról kell indulnunk.

Folytatása következik

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

Otthoni segitség?

Három otthon irott könyvünk  forditásának költségének fedezését kértük az

Illyés Közalapitványtól.  Ez a  teljes kiadási költségeknek kb 10-%-át jelenti,

tehát nem valami jelentös összeg. Azért fordultunk hozzájuk, mert az amerikai és

kanadai adóhivatalok nem szeretik, ha az itt gyüjtött  pénzeket máshol költjük

el. Vannak ugyan kivételek, de a forditás nem tartozik ezek közé.

Régebben nagyon jó kapcsolatunk volt a Közalapitvánnnyal. Néhány

müvet, amelynek forditását kifizették, rövidségük és témáik miatt egy kötetben

jelentettjók meg rövidesen. Addig a honlapunkon olvashatók, letölthetök.
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MAGYARSÁG SZOLGÁLAT
Új rovatunkban  az angol nyelven, önkéntes magyarság szolgálatot teljesitö

személyeket és szervezeteket mutatjuk be.  Ugyanis  az ilyen munkát végzökröl

igen keveset lehet hallani. Hazaszeretetböl vállalt feladatukat rendszerint teljes

csendben, feltünéskeltés  nélkül végzik. Emiatt rendkivül keveset tudunk róluk.

Ideje lesz  bemutatni öket.  

Elsöként a Kanadában élö Dr. Pungur József protestáns lelkészt és ifj

Megyesy Jenöt   kérdeztük meg, mit is csinálnak:

 -Szerkesztem a négykötetes "Encyclopaedia Hungarica"  angol

verzióját mely magyarul jelent meg Calgaryban a 80-90-es években Bagossy

László szerkesztésében az ottani Lexikon Alapitvány kiadásában. Világszerte

harmincöt önkéntes forditó munkáját koordinálom. A forditásnak 60 %-a készen

van. Az angol kiadás bövitett változata lesz a magyarnak, jóllehet abból

bizonyos, az angol közönséget valószínüleg nem érdeklö része kimarad. Ez lesz

az elsö magyar tárgyú angolul megjelenö enciklopédia s mint ilyen hézagpótló.

 -Szerkesztem "A magyar református igehirdetök a 20-adik században" c.

angolul megjelenö antológiát   25 neves prédikátor 2-2 igehirdetésével

(Pld.Ravasz László, Muraközy Gyula, Tökés László, Csiha Kálmán). 

Coloradoi Magyar Klub

Nem sokat hallottunk róluk, még itt Észak-Amerikában sem. Csendben

végzik komoly értékes munkájukat. Ifj. Megyesy Jenö szükszavú

beszámolója:

"A Coloradoi Magyar Clubbal, a  Tiszteletbeli Magyar Konzulátussal

karöltve az alábbi   aktivitásokban müködtünk közre:

1. Két nagyteljesitményü  vizszürö berendezést  adományoztunk Szolnok

városának.

2. Nógrád városával  testvérvárosi  megállapodást kötöttünk, amelynek

keretében  iskolát,  öregotthont és  templomokat segitettünk kb. húszezer USD

értékben.

3. Számitógépekkel és könyvekkel segitettünk  iskolákat és magyar

intézményeket  Magyarországon, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és

Horvátországban. Eddig több, mint ezer teljes számitógép készletet juttattunk el

több mint száz iskolának.  Ez a munka tovább folytatódik

4. Rendszeresen fogadunk magyar politikusokat, müvészeket és elöadókat."

San Antonio Hungarian Association

Safran István a San Antonioi Magyar Egyesület szervezöje,  küldött egy

pár soros beszámolót eddigi munkásságukról azzal a lehangoló  bejelentéssel,

hogy  munkájukat befejezték. Ime a rövid levél:

"A mult héten az összes könyvek (50) megérkeztek. Végre elkezdhetem a

nem is olyan egyszerü szétosztását a kb. 140  könyvünknek: figyelembe véve az

általatok már  kiküldött könyveket a négy San Antonio-i egyetemnek.
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Mellékeltem egy "Cashier" csekket $295.90 összegröl, ami a maradék

vagyona volt a SAHA (San Antonio Hungarian Association) egyesületünknek.

Miután felavattunk: egy bronz  emléktáblát a St. Juan Capistrano Missioban,

továbbá egy Újházy mellszobrot az Incarnate Word egyetem új könyvtárában;

letettünk $6,000  egy ösztöndij magjaként magyartárgyú essay-k jutalmazására;

végezetül az emlitett  könyvek bevásárlására forditott cca $2,000 összeget; ez a

$295.90 maradt!

A bankszámlát felszámoltuk, de a "SAHA" bejegyzését  a fövárosban

meghagytuk. Hátha jön még egy fiatal magyar szervezö......

Köszönet  és Jó Munkát!

Safram István"

*

Az elmúlt évtizedek többszáz amerikai és kanadai  magyar templom, magyar

ház, egyesület, irodalmi kör felszámolásának kényszerü elszenvedése után, még

ma is megrendül  az olvasó, egy másik, igen eredményesen müködö magyar

egyesület megszünésének hirére.  A beszámoló irója azonban nyitva hagyott egy

reményt csillogtató kiskaput:

"Hátha jön még egy fiatal magyar szervezö..." Adja Isten!

Ezeket a beszámolókat folytatjuk. A következö számban a kanadai Széchenyi

Társaság hatalmas teljesitményeit ismertetjük Fekete Tibor tollából.

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

HIREK

A szombathelyi "Vas Népe" cimü ujság 2001, szeptember 3.-i számában

vitézi eskütételröl és avatásról olvastunk. 

A Don kanyarban hösi halált halt Siklós Kálmánt, háborús érdemeiért avatták

vitézzé (postunus). Ugyanakkor lányát, Gabriellát (Kardos Gézánét) és unokáját,

a Budapesten élö  Kardos Tamás segédtisztet is vitézzé avatták. 

Az eskütétel után, Budapesten a Szent Imre templomban történt meg az

ünnepályes avatás.  Gratulálunk Mindkettöjüknek!

The Trianon Syndrome

E  számunk vezércikkének angolnyelvü változata  a fenti cimmel olvasható a

honlapunkon. Böven ellátuk dokumentációval. EU és más európai törvényekkel,

rendelkezésekkel és ajánlásokkal. Ugyancsak csatoltuk a magyar Status törvényt,

annak szlovák, román, horvát megfelelöjét, majd  néhány jelenlegi  EU

tagállamnak hasonló törvényeit. 

Ha valaki azt hiszi, hogy a románok ezt tudomásul veszik és elhallgatnak, az

nem ismeri öket. Úgy tesznek majd, mint ha nem is hallottak volna ezekröl és

nekik sem volna hasonló törvényük. Erre születni kell.... román diplomatának!

Ezt a  kb. 40 oldalas angolnyelvü füzetet kinyomatjuk és a belgiumi Nádasdi

István kérésére, az MVSZ európai lobby csoportjának és más szervezeteknek

rendelkezésére bocsájtjuk
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Kitüntetések, illetve azok hiánya

Jó magyarjaink százai és ezrei dolgoztak  évtizedeken keresztül a magyarság

jóhirének elömozditásán és a magyar ifjuság nevelése terén. Nemhogy dicséretet,

vagy netán kitüntetést kaptak volna ezért az áldozatos munkáért, de még átkot is

szórtak rájuk otthonról.

A rendszerváltás után felvillant a reménysugár és az akkori külügyminiszter,

prof. Jeszenszky Géza, igyekezett leróni a nemzet háláját az  érdemeseknek.

Még ma is százszámra vannak olyanok, akik önként, ellenszolgáltatás nélkül

szolgálták ügyünket s ezért elismerést ezideig nem kaptak.

Az idén kértem a miniszterelnököt, hogy a  háború elötti nemzetvédelmi

kereszthez hasonló kitüntetést rendszeresitsenek a nyugatiak számára. Mint az

elödjét, ebböl is százszámra lehetett volna adományozni, az arra érdemesknek -

értékének csökkentése nélkül.

A kérelmemet - sajnos - elutasitották az arra illetékesek. 

Talán majd a választások után...?  Reméljük, ök gyöznek!!!

Huff István és társai már keményen dolgoznak a választáson. Ha már

személyesen nem is szavazhatunk, segiteni tudunk  - ami döntö lehet!

******************
Sabin Gherman

Ma már mindenki hallott róla ahol magyarok és románok laknak.  Cikkét,

könyvét (Torkig vagyok Romániával - "M-am saturat de Romania") mindenki

ismeri, akinek valami köze van Erdélyhez. 

Nyilvánvaló,  nem szereti a jelenlegi helyzetet, ami alig jelent többet Erdély

szempontjából, mint egy olyan gyarmat, mit be kell telepiteni  megbizható

románokkal és anyagilag kiszipolyozni, amit lehet belöle. Ez neki sem tetszik s

valami  autonómia féleséget akar, ami az ottlakóknak jóval több jogot adna a

politika és pénzügyek terén. 

Vitatható kérdés, hogy nekünk jó e az, amit akar. Valószinü, hiszen

majdnem minden jobb a jelenlegi türhetetlen helyzetnél. Az erdélyi románokkal

valamivel jobban megértjük egymást, mint a totálisan különbözö erkölcsü más

kultúrkörben nevelkedett regátiakkal.  Magyar barát Gherman? Nem valószinü,

hisz' olyan román még nem született,  de erdélyi szellemiségü, toleráns. Mellette

szól Maniu könyvének reprint kiadása is, amelyben a hajdani vezetö erdélyi

román  politikus nemtetszésének adott kifejezést a nagy egyesülés után. 

Van e reménye a sikerre?  Ha támogatjuk, igen. Tudják jól a gondolkozó

erdélyi románok is, hogy a Regáttal együtt nehezen fognak bekerülni az EU-ba.

Egy autonómus, netán önálló Transylvaniának jóval nagyobb az esélye a

bejutáshoz. Nekünk pedig minden kiválkozó alkalmat meg kell ragadnunk

véreink sorsának javitása érdekében

Úgy vélem, segitenünk kell Mr. Ghermánnak. Ha teheti, kérem támogassa a

"proTransylvania" mozgalmat. Szivesen vállaljuk az adomány továbbitását, de

arra adóelismervényt nem tudunk  adni.
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+

Taylorné, Kis Ida st., az 1948-ban Beodray Ferenc cscst. vezetésével a

németországi Pfarrkirchenben  alakult  12 sz. Rákóczi Ferenc csapat volt tagja,

2001, április 29-én  Pittsburghban visszaadta lelkét a Teremtöjének. 

***********

KOSZORÚMEGVÁLTÁS

Mr. Arthur Caleb Morgan emlékére:  Kardos Gabriella és Géza.  Hamilton,

ON.

***********
Ezer bocs.. . .

Elnézést kérünk mindazoktól, akik  levélben dicsérték munkánkat,

támogatásukról biztositottak vagy értékes tanácsot adtak és nem kaptak választ.

Mivel a könyvakció és a lobby munka mellett rendes levelezés folytatására

egyszerüen nincs idö, csak a legszükségesebb esetekben tudunk válaszolni. Ha

valaki telefonszámot küld, szivesen felhivjuk néhány percre, esetleges témák

megbeszélésére. 

**********
MUNKATÁRSAINK

Az elmúlt idöszakban a következö önkéntesek segitették munkánkat: Beodray

Ferenc, Kis Ferenc, a Gráber Család, Bedy Balázs, Falk Viktor,  Szabó Hunor,

Dezsö András, Karshay Maryanne, Bereczky Zoltán, Bányai Ferenc, Szigyártó

Zsuzsi, Kovács Mari, Vámosi József-Margit, Lamperthné Cili, Tarnóy Éva,

Désy-Nagy Lajos, Magyaródyné Rózsi, Kaffka Margit, Bereczky György, Buda

Márta, Bereczky Zoltán, Kövári György, Thomas-Szabó Kati, Huff István,

Bogsányi Dénes, Globits László, Tömöry Éva,  Kazal László, Somogyi Vince,

Szappanos István, Szappanos Tamás, Atzél Ferenc, Dr. Forgách Péter, Simon

András, Haverland Attila, Fekete Tibor, Jeszenszky Géza, Szabó Endre, de Kova

György, Bellér János, Draskóy György, Bessenyey Éva. 

******************
Új fcs. vezetötiszt

Itt is megtörtént  a generáció váltás.  A még otthon felavatott idösebb korosztály

már levonult, vagy levonulóban van a cserkész történelem szinpadáról. Igy

frissitésre volt szükség már évek óta. Végre sikerült valakit találni. A mindenki

által ismert Lukács Tibor cst. az új vezetötiszt. 

Széleskörü ismeretsége lehetövé teszi számára munkatársak toborzását, igy új

életre kaphat a mozgalomnak e minden évben fontosabbá váló  része. Bizom

benne, hogy Tibor sok szkv. cserkészt tud visszahozni a mozgalomba. Sok

szerencsét kivánok munkájához, s amennyiben néha egy kis munkára, bátoritásra

van szükség, szivesen segitek neki.

Szabolcs bá'


