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 "The East-Central European Syndrome"

Amint már az elözö Hollóban is emlitettük, mivel  a Kedvezmény

Törvénnyel kapcsolatban a Külügyminisztérium, de az Imázs  Hivatal  sem

remekelt, igy  kénytelenek voltunk segiteni  valamelyest

Az ilyen törvényt már jó elöre be kellett volna harangozni a világban,

alaposan megmagyarázni az elözményeket és az okokat. Köztudott, hogy

nemcsak a külföldi politikusok és diplomaták nem tudnak a Magyarországot és

az utódállamok  érintö kérdésekröl, de még  a magyarok sem sokat.  A

kommunista kormány mindent megtett a sérelmeink elhallgattatására.  

Meg sem volt szabad mukkanunk Trianon miatt, mert a "szocialista

testvérek  érzékenységét nem volt szabad sérteni..." Oda jutottunk, hogy az

erdélyi, felvidéki, délvidéki magyar testvéreinket sokan még ma is úgy ismerik,

mint magyarul beszélö szlovákok, románok, szerbek, stb. 

Mit várunk akkor a külföldi diplomatáktól, akiknek kisebb gondjuk is

nagyobb volt annál, hogy pont velünk foglalkozzanak.  A fiatalabbak pedig még

nemcsak 56-ról, de még mondjuk Tökés Józsefnek  a román forradalomban

elszenvedett szerepéröl sem tudnak. Ilyen körülmények között robbant bele a

nyugati politikai képbe a magyar statusz törvény román és szlovák reakciója. 

Igazán nem csoda, hogy a nyugatiak elsö döbbenetükben azt hitték, hogy ez

egy teljesen új, példanélküli kezdeményezés és nekiestek a magyar kormánynak.

Ök nem akarnak semmi vitát az államok között. A magyarok pedig maradjanak a

fenekükön.  A románok és a szlovákok pedig szitották a "mübalhét", gondosan

eltitkolván, hogy nekik keményebb  "kedvezmény törvényeik" vannak.  De

nemcsak nekik, hanem Európa majd' minden államának. 

Ilyen esetben a legjobb védekezés a támadás. A magyar külügyminisztérium

gurujait  sajnos nem ebböl a fából faragták. Nekünk kellett támadásba

lendülnünk.
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Sebtében összeállitottunk egy kis 64 oldalas "fehér könyvet": "The East-Central

European Syndrome" cimmel.

Ebben minden benne volt, ami szükséges a magyar "kedvezmény törvény"

védelmére. Itt a tartalomjegyzék:

DOCUMENTS AND LAWS

No, I:  LAWS  AND  PROVISIONS  FOR  THE  BENEFIT  OF  NATIONAL  MINORITIES

IN   EUROPE

No.II BASIC PRINCIPLES OF THE EU CONCERNING THE BAN ON NEGATIVE

DISCRIMINATION,  AND  THE  PROTECTION  OF  NATIONAL  MINORITIES

No. III INTERNATIONAL  CONVENTIONS  ON  THE  PROTECTION  OF  MINORITIES

RELEVANT  TO  THE  EU  BASIC  PRINCIPLES  AND  REGULATIONS

No. IV  LEGISLATION  OF  SELECTED  EU  MEMBER  STATES  CONCERNING

THEIR  NATIONAL  MINORITIES  LIVING  ABROAD

No.V ACTS OF SOME EU ENTRANT COUNTRIES ON THEIR PARTICULAR

NATIONAL  MINORITIES  LIVING  ABROAD

No. VI THE HUNGARIAN  GOVERNMENT: Consultations with neighbouring

countries

No. VII  ACT  LXII  OF  2001  ON  HUNGARIANS  LIVING  IN  NEIGHBOURING

COUNTRIES*

No. VIII Report on the Preferential Treatement of  National Minorities by their Kin-State,

adopted by  the European Commission for Democracy Through Law  (Venice

C o m m i s s i o n ) at its 48th Plenary Meeting - Venice, 19-20 October 2001

No. IX  REFERENCES

Ezt a dokumentum könyvecskét  Budapesten nyomattuk ki és az ugyanott

háziipari módon elöállitott CD-ROM lemezünkel együtt  kiküldtük kb. 200 EU és

NATO cimre  ilkletve a tagállamok miniszterelnökeinek és külügyminisztereinek.

Több fontos személytöl és hivatalból kaptunk választ. Számunkra valószinüleg

a legjelentösebbet  Pat Cox, az EU parlament elnöke irta (magyar

forditásban):

" Nagyon köszönöm  levelét és a nagyon érdekes csatoltakat: "The East-

Central European Syndrome" és a CD lemezt:  "Hungary - Eleven Hundred Years

of Success".

Az ezekben a  kiadmányokban felvetett néhány ügy  valóban  az Europai

Parlament tárgyalási pontjai közé tartozik, és  az Ön információit továbbitani is

fogom az érdekelt kollégáimnak."

Pat Cox   (sk. aláirás)
*************

"The East-Central European Syndrome II"
Felbuzdulván az elsö kiadás sikerén, szeptember elején kezdtük kipostázni a

könyvecskénk második részét.    Tartalomjegyzék:

The East-Central European Syndrome. (változtatás nélkül)

The Benes Decrees*
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Addendum* (A Benes Decrees tételes felsorolása)

Prof. Sandor Balogh:     

Romania's Admission to NATO.

Ilona Teleki: What About Vojvodina?.

The Lund Recommendations

Amint látjuk, ebben a könyvecskénkben a többünk által aláirott  The East-

Central European Syndrome   deklarációt - vagy, ha úgytetszik memorandumot

ujból leközöltük. A  hangsúlyt a Benes dekrétumokra helyeztük ugyan, de nem

feledkeztünk meg Erdélyröl és  Délvidékröl sem.  Ugyancsak belefoglaltuk a LUND

ajánlások teljes szövegét.

Prof. Balogh Sándor memoranduma a románok NATO tagságának

lehetöségét és feltételeit taglalja, tények és eddigi tapasztalatok alapján. (Ez a kitünö

memorandum már számtalan helyre eljutott, többek között a fontosabb amerikai

törvényhozók kezébe is. Minden komolyabb magyar forum terjeszti)

Teleki Ilona cikke pedig  nagyon idöszerü, amikor az Amerikai kormány

igyekszik elfelejtkezni a Vajdaságnak igért autonómiáról. Különösen érdekes  az a

tény, hogy  Teleki Ilona a rendkivül  fontos Center for Strategic and International

Studies ((CSIS) Washington, DC. munkatársa. Ez az intézet az amerikai

külügyminisztériummal szoros kapcsolatban álló "Think Tank, amelynek ajánlásai

alapján alakitják ki a Department of State külpolitikáját.

Persze nem biztos, hogy ez esetben figyelembe veszik Teleki Ilona  irását, de

nem is hanyagolhatják el teljesen, már csak az Intézet presztizse miatt sem.

A "Lund Recommendations" pedig, az  Organization for Security and

Cooperation in Europe (OSCE)  által kinevezett  High Commissioner on National

Minorities (HCNM)  vezetése alatt szervezett  nemzetközi konferenciaán összeállitott

gondolatokat tartalmazza. Bár nem kötelezö e szabályok elfogadása, mégis ezzel

akarják  a kisebbségek és a kormányzatok közötti viszonyt elviselhetövé tenni és a

konfliktusokat megakadályozni. Ez is egy fontos eszköz a véreinkért folytatott

szüntelen harcban.  

Mind a négy témát igen fontos és szükséges volt elküldeni ugyanazokra a

cimekre, amelyekre az elsö kiadást postáztuk. Terjesztési körünk is  folytonosan

bövül és más szervezeteknek is szivesen átadjuk önköltségi áron, ha kérik.

 "The East-Central European Syndrome III"

Ez a kiadás is készülöben van. Ennek fötémája a magyarok sérelmeinek

felsorolása és azonnali orvoslásának követelése lesz a környezö államok EU

belépése elött.  Rövid példák:

1. A csángók iskola és egyházi ügye. Hiába  vannak meg a megfelelö törvények,

amelyeknek alapján magyarnyelvü iskolákat kellene felállitani számukra. A helyi

hatóságok mindent elkövetnek a törvény végrehajtásának megakadályozására.

Hiába dicsérik meg  az EU tisztviselök Romániát a "kisebbségi kérdés

mintaszerü megoldásáért", ha a helyi hatalmasságokon minden megbukik.

Ugyanigy az Egyház sem hajtja végre a  zsinati határozatot, mely szerint a misét

anyanyelven kell mondani. A román katolikus egyház fütyül rá... A téma a Vaticánt 

sem érdekli, mert "jó viszonyt akar az orthodox egyházzal". Ök még nem tudják, 
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hogy azok ebben nem érdekeltek?

2.Az erdélyi magyar egyházi anyakönyvek, mükincsek, dokumentumok

visszaadásáról szó sincs. A dokumentumok vizsgálatát annyira megszigoritották,

hogy ahhoz magyar kutató nem fér hozzá.  Ez egyszerüen rablás volt, amelyet  a mai

(és vélhetöen mindenkori) román kormány nem hajlandó jóvá tenni, azok

visszaadásával.

3. A háború utáni idök vérengzéseinek feltárása, a végrehajtók, gyilkosok

felelöségrevonása, a tömegsirok feltárása a Bánátban, Románia és Szlovákia egész

területén. Az 56 utáni magyarellenes terror  nyomozása, az elitéltek rehabilitálása,

kárpótlása.

4. Az elkobzott ingatlanok visszaadását ugyan garantálták  a románok - Nyugat

meg is dicsérte öket ezért - de a végrehajtást úgy húzzák, hogy azok az elkövetkezó

évtizedben nem kerülhetnek visszaadásra.  Mire azok esetleg visszaadásra kerülnek,

már nem lesz kinek visszaadni...

5. A legfontosabb követelésünk pedig a három autonómia garantálása minden

Kárpát-medencei magyar számára.

Teljesen érthetetlen, hogy a  brit, spanyol, olasz, finn, és moldovai példa

alapján véreink ne kaphassák meg ezeket a természeti jogokat. Ha a baszk, katalán,

gagauz, svéd, dél-tiroli németeket megilletik ezek a jogok, hogyan lehetséges az,

hogy ezek az államok, amelyek ezeket a jogokat megadták a kisebbségeiknek, nem

követelik másoktól ezek békés megadását?

Tudjuk, a  magyar (magyarországi) kormányok amelyek eddig nem vetették fel

ezeket a kérdéseket, söt  megtiltották a külügyéreknek Trianon emlitését, nem fognak

támogatni bennünket. Söt, a moszkvai talpnyaláshoz szokott ál-szocialisták, most a

nyugatról érkezö parancsokat teljesitik  eszeveszett gyorsasággal. Hornék - a

budapesti és bukaresti amerikai követek nyilt  felszólitására hanyatt-homlok aláirták

a román "alapszerzödést", annak ellenérem hogy a szemfüles románok kivetették

velük a 2001-es ajánlás részét, ami az autonomiákra vonatkozott.

A Meciar vezette szlovák küldöttség is átverte öket Párizsban, az utolsó

pillanatban kiötlött pótlások hirtelen benyujtásával. Hornék - állitólag el sem

olvasták idejében ezt a dokumentumot. A "szakértök"!

Igy ezt a harcot nekünk kell megvivni, koordinálva a kisebbségbe szorult

véreinkkel és minden más  velünk egyetértö otthoni, vagy külföldi  szervezettel. Az

általunk felvilágositott EU képviselök kérdéséeire talán a mi külügyéreink is

csinálnak valamit? Még hiszünk a csodákban...

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

A J Á N D É K

Régebben megigértük, hogy minden támogatónk könyvet fog kapni. Ez a

kisérlet heves kritikát váltott ki sokakból. Kritikusaink - helyesen - azon a

véleményen voltak, hogy ne porosodjanak a könyveink a polcainkon, hanem

kerüljön csak mind a könyvtárakba.

Most módját találtuk annak, hogy mégis ajándékozzunk valamit barátainknak:

HUNGARY - ELEVEN HUNDRED YEARS OF SUCCESS

Minden idei támogatónk megkapja e CD-ROM lemezünk egy példányát. Ha nincs

szüksége rá, adja tovább egy középiskolásnak, vagy egyetemistáknak
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DE KOVA  GYÖRGY
Gyurkával már régen  tartottuk a kapcsolatot. Söt, néhány évvel ezelött  
személyesen is megismerhettem a vancouveri látogatásom alkalmával. Ma is

elöttem van szakálas, magas alakja, amint rendkivül komolyan,  nagy

elismeréssel  beszélt munkánkról, az ottani szép Magyar Házban. 

Rendkivül jó benyomást tett rám, akit méltán sorolhatunk be  magunkfajta

"végváriak" közé. Nagyon sokat segitett minden olyan  szervezetnek,  amely a

magyarság  jóhirét szolgálta. Többek között forditott magyarról angolra, a

Magyar Encyclopédia szerkesztöjének, Dr. Pungor József kérésére. A vancouveri

magyar végváriak vezetöjének Huff Istvánnak is segitett a Benesi Decrétumokkal

kapcsolatban.  Minket nemcsak pénzzel, jószóval, hanem  ugyancsak forditási

munkával is segitett. 

Utóljára  Junius 16.-án kaptam töle levelet. Többek között ezt irta:

"Mivel jelenleg a sajat végrendeletem  naprakész módositásával is

foglalkozom,  egy irodalmi alapitvány (részetekre)  felállitasanak szöveget is

meg kell gondolnom.  Régebben beszéltünk már arról, hogy jó lenne egy ilyen

MINTASZÖVEG  közlése, hogy mindenkinek alkalma legyen a végrendeletébe,

vagy akárcsak a kiegeszitésbe, -minden ügyvédi segitség nélkül is felvenni. Úgy

tudom, egy CODICIL  érvényes, csak két tanú aláirása mellett is!    Mostani

közleményed ideális alkalom lett volna ezt a sokakat érintö ügyet is

nyilvánosságra hozni !  Várom válaszodat." 

Ez a pár sor jellemzö Gyurkára A haza szolgálata nyomta rá egész életére a

ki nem törölhetö bélyeget. Amikor a fenti sorokat irta, már tudta, hogy

fájdalmas betegségére már nincs orvosság. Még ezekben a szomorú és kinokkal

telt napokban is a hazáját szolgálta,  vasakarattal  kényszeritve meggyötört testét

a töle még telhetö utolsó rohamra. 

A végrendeletéhez csatolt CODICIl értelmében  megkaptuk a szóbanforgó

összeget ($1700.00), amelyet  Gyurka terveihez hiven, az egyik könyvünk

nyomtatásának költségeit fedezzük.

Természetesen a könyv impressumában szerepelni fog a neve, mint "major

contributor". 
Eltávozásával  megint eggyel kevesebben vannak azok, akik neveltetésük,

élményeik alapján  a Haza szolgálatára szentelték életüket.  Generációja

letünésével  komoly bajban leszünk, mert nagyon kevesen részesültek azokban a

magyarságélményekben, amelyek szükségesek e szolgálat ellátására. 

Minden reményünk azokban a másod-hatodgenerációsókban lehet, akik már

nem  beszélik ugyan  nyelvünket még a konyhai szinvonalon sem, de

származásukat nem felejtik el  s az eltávozott de Kova Györgyök hosszú sorának

nyomába lépve segitik Hazánk sorsát javitani.
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A román elnyomás és megfélemlités hirei

A Bukaresti Levéltári Egyetem Archeolografiai szakára csak

megbizható románnyelvü fiatalokat vesznek fel. Ezek aztán  magyar középkori

nyelvet is tanulnak, hogy megérthessék az Erdélyben összegyüjtött levéltári

anyagot. Miután az egész Erdélyböl összegyüjtött levéltári és anyakönyvi

anyagról van szó, követelni kellene ezek  maradéknélküli  visszaszolgáltatását.

Ugyanis komoly veszélye van a számukra kedvezötlen  dokumentumok

megsemmisitének. 

***********

Hadgyakorlat miatt légiriadót fújtak ma hajnalban Sepsiszentgyörgyön.

Kovászna megye székhelyét éjféltájban -- a forgatókönyvnek megfeleloen --

nyolc harci gép kezdte "bombázni". Az akcióban szállodatüzet is utánoztak,az

egyik központi szállodában. A gyakorlat részét képezte a turistákkimentése is. A

város csaknem valamennyi egészségügyi személyzete részt vett az

elsösegélynyújtásban és a sebesültek elszállításában, a megyeszékhelyen

szünetelt a gázszolgáltatás, a tüzesetek körzetének kivételével pedig leállt a

vízellátás is. A hadgyakorlat háromnegyed órát tartott. (MTI)

Ez a cirkusz, csak és kizárólag a magyarok megfélemlitését célozta.

Sepsziszentgyörgyön komoly katonai vagy stratégiai célpont nincs. Nem

hinném, hogy Sadam Husseinék bombázni akarnák ezt a  magyar várost.

A NATO mit szól ehhez?  A washingtoni és brüsszeli magyar aktivisták

megkérdezték  az ottani vezetöktöl, hogy ki kezdeményezte ezt a pimaszságot?

***********

 KÖSZÖNET   MUNKATÁRSAINKNAK:

Cseremely Péter, Désy Lajos, Hegedüs István, Szappanos István, Szappanos

Tamás, Szöke János, Csóli Simon, Wojatsek Károly, Kaffka Margit,  Kovács Mari,

Komlóssy József, Bányai Ferenc,  a Makk Család, Magyaródy Rózsi, Glóbits László,

deKova György(+),  a Gráber család,  DR. Forgách Péter, Somogyi Vince, Beodray

Ferenc, Kis Ferenc, Horváth Mihály, Bereczky Zoltán, Derényi Mária, Huff István,

Kövári György, Buda Márta, Geonczeol Gyula.

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

"HUNGARY - ELEVEN HUNDRED YEARS OF SUCCESS"

Cimü CD-ROM lemezünket minden idei támogatónknak ajándékba küldjük.

Ezen a lemezen közel 90 (kilencven) angolnyelvü könyv és essay van letölthetö

formában.  Kitünö tájékoztató forrás történelmünkröl.

Olvasásához természetesen "Netscape" vagy más kutató programmal felszerelt

számitógép szükséges. Ha Ön nem tudja használni, kérjük adja tovább rokon és

ismerös fiataloknak, valamint  ujságiróknak, tamároknak, politikusoknak. 

Ha  karácsonyi vagy más ajándéknak szánná és többre volna szüksége,

önköltségi áron adjuk támogatóinknak. Kérjen  megrendelö lapot.
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A példaadó magyar akció

Hódik András irja Svédországból:

 Simion Sorin úr  a www.alba.nu svéd társadalmi-politikai Internetes  újság

levelezö munkatársa, a képpel is  ellátott   életrajza szerint, az újságíró

szakmában tevékenykedik. Hogy tud e svédül,  vagy valaki segít e neki, az egy

nyitott kérdés. Tény, hogy ezen az  Internetes lapon 97-98 óta rendszeresen

jelentet meg proromán,  dákóromán, és erdélyi magyarok elleni cikkeket. Mi egy

olyan cikkére  válaszoltunk (kétszer is, amely az erdélyi magyarság illojalitásáról

szólt) s amire az illetö egyén elöször igen durván válaszolt, majd a  második

terjedelmes, átfogó válaszunkra már sehogyan sem. Három -négy  lehetöség van:

vagy olyan durva volt a válasz, hogy a svédek nem  jelentették meg az oldalon,

túl keménynek találta az anyagot (esetleg  gyüjti az ellenérveket, amik

nincsenek), vagy leintették Bukarestböl,  esetleg az Alba Internetes újság kapott

figyelmeztetést innen  Svédböl, hogy ne jelentessék meg az antimagyar és

antidmokratikus  jellegü propagandaszerü beírásait,  vagy az Alba szerkesztöség

átismerte a munkatársat és menesztette a levelezö-szerkesztök  sorából. Majd az

ösz folyamán kitünik. Viszont utánnajárván a  dolgoknak, s beletekintvén a

svédországi, dániai és norvégiai román  követségek honlapjaira, elmondhatjuk,

hogy mindegyiken ott van a  dákóromán elmélet és  Erdély történelme -

természetesen román szemmel  nézve. 

Ha az Alba oldalán rákattintunk a "Redaktion" kapocsra - "link"-re és

utánna a kérdéses Simion Sorin névre, képpel ellátott, rövid,  svédnyelvü

bemutatkozásra lelhetünk: "Sorin Simion är Albas  medarbetare i Pitesti i

Rumänien. Tills nyligen arbetade han pl´ en  lokal tidning i Pitesti, som är

Rumäniens tredje stad. Chefen ville  att han skulle ljuga om en skandal, vilket

gjorde att han slutade.  Sorin valde journalistiken framför korruption och vi pl´

Alba känner  oss hedrade över vl´r korrespondent. 30.4.1998" Ebben a szövegben

úgy  mutatkozik be a román úr, hogy egy helyi, Pitestiben, Románia  harmadik

legnagyobbb városában székelö ujságnál korrupcióba akarták  keverni, ezért

inkább felmondott és ezért az Alba újság  (ez már a  svéd vélemény) kitüntetve

érzi magát azáltal, hogy S.S. a  levelezömunkatársa lett az Albának.

Elsö válaszunk az úrnak közvetlenül az Albán, a második  válaszunk viszont

a terjedelme végett (negyven oldalnyi) a  Hunsoron jelent meg, de "link" van a

cikkhez az Albáról.  A Hunsoron a következö címen található meg az anyagunk:

http://www.geocities.com/ihunsor/scaninfotar/historiskaminoriteter2.htm

Még talán annyit, hogy ennek az Alba újságnak a tiszteletbeli

szerkesztöségében csupa svéd elökelöség van: különbözö pártok  politikusai,

híres közgazdászok, professzorok, kultúr-emberek és  kutatók. Az újság

következö száma okt. 24 én fog megjelenni.

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

HONLAPUNNAK július 1-ig 153,654 LÁTOGATÓJA VOLT
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KÖNYVAKCIÓNK HIREI

1 .  Az ausztráliai  Boros Béla barátunk és mások, már régen emlegették,

hogy oda nem jutnak el könyveink. A románok persze ott is  tömegével

terjesztették az övéiket. Tehát, ha egy egyetemi tanár, hallgató vagy kutató

kiváncsi volt a Kárpát medence ügyeire, kénytelen volt megelégedni az erösen

féloldalas román forrásokkal.

Ezen  az áldatlan állapoton segitendö,  megegyeztünk az ottani barátainkkal,

hogy  a könyveinket postázzák az  egyetemi és más könyvtári cimekre.  A

lebonyolitást a Hungarian Club of South Australia Inc., Norwood vállalta.

Ezentúl minden új kiadású  cimböl kapnak 50-50 darabot.

A  clevelandi készletünkböl  szeptember 12-29 között postáztunk  összesen

300 kötetet 11 postazsákban az alábbi részletezés szerint:

50  Balogh, Sándor: Autonomy and the New World Order

50  Du Nay,  Du Nay, Kosztin  Transylvania and the Rumanians

50  Du Nay, André The Origins of the Rumanians 

50  Vékony, Gábor: Dacians-Romans-Romanians

50 Simon, Andrew L.: Made in Hungary:

A clevelandi csomagolást Beodray Ferenc cscst., Kis Ferenc st. végezték.

További segitséget nyujtottak Gráber István és  Horváth Mihály  cscst.-k

2 .  A washingtoni és európai  politikusokkal tárgyaló Geonczeol Gyula 

(felvidéki MVSZ vezetö) Úrnak is átadtunk terjesztésre:

150 példányt az "The East-Central European Syndrome" cimü 72 oldalas

kiadványunkból, és 

36 példányt a Janics Kálmán: Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority

1918-1944, cimü könyvünkböl.

3 .  Kb. 200 European Union és a NATO vezetönek valamint  az

Europa Parliament fontosabb tagjainak az alantiakból álló   csomagot postázzuk

október elsö napjaiban   Buffaloból: 

1. Sisa István: The Spirit of Hungary

2. Janics Kálmán: Czechoslovak Policy And the Hungarian Minority                                                 

3. "The East-Central European Syndrome", and

4. Hungary. Eleven Hundred Years of Success cimü CD lemez

(Összesen  804 kiadvány)

4 . Az otthoni egyetemeknek, föiskoláknak és külföldi magyar

intézeteknek szánt  könyvek sorsa is  egyenesbe jutott.  Már régebben

felajánlottunk 6 könyvünkböl 100-100 példányt, ha a külügyminisztérium

hajlandó hazaszállitani öket.  Gondoltuk, ha már nem segitik a könyvakciónkat,

legalabb az ingyen felajánlott 600 könyv portóját fizessék ki. Hosszú huzavona

és cenzura (MTA?) után hajlandók lettek volna 5 (öt) könyvünkröl gondoskodni.

Ebböl azonban elvi kérdést csináltunk. Ugyanis a szóbanforgó hatodik könyvet

(Vékony Gábor: Dacians-Romans-Romanians) valami oknál fogva nem

vállalták. Mi azt a könyvet két külföldi  szakértönkkel elbiráltattuk, mielött 
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lefordittattuk volna. Mindketten tartalmilag kifogástalannak találták. Gondosan

vigyázunk könyveink tartalmi minöségére, mindegyik megfelel a rendkivül

szigorú amerikai egyetemi kivánalmaknak.  Lényegbeli  kifogás tehát nem

lehetett. 

Ezeket és más  a könyveket most containeres módszerrel szállitjuk haza,

amely jóval olcsóbb a postainál és senki sem szólhat bele a könyvek

kiválasztásába.

5. A Hévizi  könyv forditása teljesen elkészült. A lektorálás utáni

javitások rövidesen elkészülnek. A térképek beszerzése is folyamatban van igy a

könyv rövidesen a nyomdába kerül.

6. Pozsony  Ferenc  Csángó könyve forditása is folyamatban van.

Reméljük, még ebben az évben nyomdába kerül.

7 .  A Szlovák  történelmi zsebkönyv ügye is egyenesben van végre.

Október végefelé ülünk össze az egyelöre meg nem nevezhetö történész

barátunkkal s a meglévö vázlatok és kéziratok, adatok alapján  összeállitjuk.

Budapesti tartózkodásom idején szeretném már nyomdába adni.

Innen már csak egy lépés lesz a szlovák könyv angolra forditása és a négy

"ethnic" történelmi zsebkönyv egy kötetbe süritése.  Megjelenése óriási hiányt

fog pótolni.

8 .  Többen úgy vélik, magyarul is meg kellene jelentetni ezt az összefoglaló

müvet, mert  Magyarországon még nem jelent meg ilyen felfogásban - senkinek

az érzékenységét figyelembe nem vevö -  könyv a magyar és a környezö

nemzetek  viszonyáról és azok történelméröl. Ezután az "ezeréves  magyar

elnyomás" hazug mitoszát nyugodtan sirba lehet tenni,

különösen akkor, ha azt összehasonlitjuk az angol, francia,

német, orosz, spanyol, olasz stb. államok kisebbségi

politikájával. 

9 .  Különös gondot okoz az otthoni fiatalság ellátása nem-marxista,

tárgyilagos szempontból szerkesztett történelemkönyvekkel. Ma még mindig a

"bünos nemzet" az uralkodó nézet, ha már nem is nagyon hangsúlyozzák. Azért a

XX. század történelmét  erösen baloldali szempontok szerint tárgyalják. 

Például  Magyarország részvétele a második világháborúban beállitása

hihetetlenül egyoldalú. Mindenkinek tudnia kellene, hogy nincs fekete-fehér szin,

csak a szürkének végtelen számú árnyalata. Jó volna, ha egy kicsit árnyaltabban

tanitanák otthon ezt a szörnyü periódust. Ha ezt a külföldi történészek

(Sakmyster, Macartrney, Montgomery) megtehetik,  az otthoni történészek miért

nem? 

Szükséges volna tehát egy otthonra irányuló honlapot  szervezni,

amely a könyveink magyar eredetijét vagy forditását mutatná be a magyar

egyetemi és középiskolai fiatalságnak. Talán a tanáraik is tanulhatnának belöle.

Otthon is vannak nagyszerü könyvek, amelyek nem jutnak el oda, ahová kellene.

Gondolok itt például Szakály Sándor:  "Volt e alternativa" cimü munkájára és a



magyarok ellen elkövetet atrocitásokról szóló könyvekre (Matuska, Kosztin...)
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HUNYADI ÖCs.MK.                                                    Fax: (905) 389-0248

42 JUANITA DR.                                                      Tel :  (905) 389-5007                                                                         
HAMILTON, ONT.
L9C 2G3, CANADA                        H - 47
                       F  E  L  A  J  A  N  L  A  S                                                    F  E  L  A  J  A  N  L  A  S                                                                                            

Az öregcserkészek angolnyelvû, magyar történelmi tárgyú könyvakciójára
felajánlok az 2001. évre:  Egy összegben:....................$, 
Kérjük a csekket “HUNYADI ÖCS. MK. BOOKS“ névre kiállitani.  
Az adóelismervényt erre a névre kérem kiállitani:

NÉV:.........................................................................................................

UTCA.......................................................................................................

VÁROS..............................................ST./Prov...........Ir.Sz/Zipp.................
                                                      
Adó elismervényt kérek   (harminc dollaron felül)            nem kérek.  

CODICIL ürlapot kérek
****************************************

ANYAGIAK

Mind kevesebben vagyunk, akiket érdekel a magyarságszolgálat annyira,

hogy áldozzunk is valamit erre a célra. Az utolsó öt évben óriási szerencsénk

volt. Talán százötven  kitartó állandó támogatónk  és négy nagyösszegü

adományt nyujtó barátunk (Dr. Jeney László, Dr. Palinay Gyula és a Hites

testvérek, András és György, valamint  a Corvinus Society és a Széchenyi

Társaság) lehetövé tették  a megfelelö irók, céljainkat szolgáló könyveinek

kiadását. Pillanatnyilag három tervbevett könyvünk kiadásához és terjesztéséhez

szükséges összeg biztositottnak látszik, ha nem emelkednek költségeink.  A

terveink jövöje  azonban kétséges. 

Jeszenszky Géza külügyminisztersége óta uralmon lévö kormányok nem

segitették munkánkat. Az Illyés Közalapitvány tette, amit tudott, de a

költségvetésünkhöz képest nem nagy összegekkel (hálás köszönet érte).

Legnagyobb csalódást az elözö kormány Imázs Központja okozta. Erröl jobb, ha

a jelen körülmények között nem beszélünk...

Ezért kérjük Barátainkat, hogy hosszútávú terveinket segitsék

végrendeletileg is, mint De Kova György barátunk tette.

Hogy teljesen biztos lehessen, hogy  a pénz a kitüzött célt szolgálja, a

következöket teheti:

1. A végrendelet végrehajtója az elöszámla összegét egyenesen a nyomdának

fizetheti, vagy

2.  A pénzt kifizetését a Külföldi Magyar Cserkészszövetségre, vagy a

Clevelandi Cserkészbarátok Körére  bizza.

A már emlitett CODICIL ürlapot szivesen kiküldjük cimére. 



Mindamellett, kivánjuk, hogy még nagyon sokáig éljen, mert a pénz akár

husz év múlva is "jól fog jönni"! A munkát nem lehet abbahagyni.
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A Pat Cox  válaszlevelének  helye

NÉZZE  MEG  HONLAPUNKAT:

http://www.hungary.com/corvinus
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