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HUNGARY AND THE  HUNGARIANS 

Az amerikai kiadású Hungary and the Hungarians könyv és a Botlik József „The 
Fate of Western Hungary” (Lajtabánság, Rongyos Gárda, népszavazás)  
egyszerre ment a  nyomdába, november első napjaiban .  Tehát nagyon sokat 
késtünk.  A baj ott történt, hogy a magyar standard  nyomdai formátum merőben  
különbözik  az amerikaitól.. Igy nem tudtuk használni az otthon használt  
nyomtatási formát. Egyik  javitást a  másik után kérte a  nyomda. Keller  Márk 
barátunk alig győzte a javitgatásokat.  Egy időben  kénytelen volt az iskolai 
nagy kompútert használni, mert a  PC  nem rendelkezett akkora kapacitással és  
a megfelelő programmal, ami ehhez szükséges volt.  Ennek megfelelően, a  
nyomda is kénytelen volt  odébb tolni a  határidőt. 

Igy  a tervezett postázás januárra tolódott.  Természetesen a  Buffaloban 
lévő könyveink  postázása is  hasonló sorsa jutott. 

Az otthoni, már postázás alatt lévő H & H (+CD)  500 példányával együtt 
kb hétezer könyv kiosztását irányoztuk elő. Ehhez  jön még  ezer példány a 
Dispossessed című (a kitelepítésekről szóló) könyv postázása, a  többivel együtt. 
E könyvet és a postázásához szükséges összeget a Ladányi Foundation (Erdélyi 
András Úron keresztül)  fedezte. 

Otthon a  Hungary and the Hungarians könyv  kézbesitése  tervszerűen 
halad.  November  10-én kaptam  a jelentést, miszerint a  budapesti külföldi 
követségek már  megkapták a példányaikat. 

E  könyvből minden  barátunk kap, aki az elmúl három évben küldött be  
adományt, valamint munkatársaink.  A KMCSSZ  vezetői, és aktív tisztjei is 
kapnak, igénylések alapján, amennyiben igényt tartanak rá. Erre a  célra ötszáz 
példányt teszünk félre  

Ezenkívűl kérünk  mindenkit, aki tud olyan személyről, aki valamilyen 
módon  kapcsolatban van hazánkkal s annak sorsára hatással lehet (egyetemi 
tanárok- történészek, újságírók,  federál politikusk, stb.)  küldje  el nekünk a 
címet – címeket. 

E pillanatban az alábbi  US és kanadai címjegyzékek vannak birtokunkban: 
Egyetemi könyvtárak, nagyobb Közkönyvtárak, Katonai könyvtárak.  „Think 
tankok” Washingtoni és Ottawai idegen követségek. 

Magyaródy Szabolcs 

 



MAGYAR  ANTISZEMITIZMUS? 
Magyar rasszizmusról, antiszemitizmusról és cigányüldözésről  gajdolnak a  

baloldali politikusok, és terjesztik ezt a tévhitet az egész világon.  mi pedig  
gyámoltalanul és hatástalanul védekezünk.  

Természetesen  mások bűnei nem kicsinyítik a mieinket, de  nem vagyunk 
kötelesek egyedül elszenvedni a világ sajtóban megjelenő –  egyetemes 
antiszemitizmussal  vádló – aljas támadásokat.  A baj  az, hogy a  magyar  
polgári sajtó és politikusok berkeiben nagyon ritka a nyugati nyelvek ismerete.  
Viszont  a nyugati, magyarellenes  médiát és politikusokat  hazug hírekkel ellátó 
hazai liberális ellenzék prominens személyei vagy tudnak idegen nyelveken, 
vagy pedig vannak – valószínűleg jól megfizetett – fordítóik. Persze soraikban 
találhatók a  nyugaton  élő ismert  irók, publicisták,  az impresszárióktól függő 
müvészek (Fischer Ádám? Dohnányi?), akik  önként, családtagjaik pusztulása 
miatt, esetleg  megélhetési  kényszerből,  gyűlölethadjáratot folytatnak hazánk 
ellen. 

Az okosok úgy vélik,  legjobb védekezés a  támadás.  
A világháló tele van  antiszemita hirekkel. Például a  békeszerető, 

demokratikus Canada területén, a B’nai Brith 1135 zsidóellenes atrocitást 
jelentett 2008-ban.1 
Kiváncsi volnék, hány zsidót vertek meg Magyarországon az elmúlt évben.  
Csak egyről hallottam!  

A B’Nai B’rith 2011-es jelentése itt található Canadáról: 
http://bnaibrith.ca/files/audit2011/AUDIT2011.pdf 
 
A jó öreg Egyesült Királyság sem marad el  az antiszemitizmus terén.  Mind 
többen kritizálják a zsidó nagytőke  erős befolyását  az angol politikai életben.  
Az angolok mindig is a  palesztinok oldalán  voltak és erősen kritizálják az 
Izraeli  kormányt2 
 Soha nem tapasztalt számú antiszemita incidens történt Nagy-
Britanniában  2010 első fél évében - áll a 300 ezres brit zsidó közösség 
védelmére alakult biztonsági tanácsadó szervezet tavalyi összegezésében, amely 
szerint a vizsgált időszakban feljegyzett ilyen atrocitások száma meghaladta az 
eddigi teljes évi rekordot. A Community Security Trust (CST) közölte, hogy 
január és június között 609 verbális vagy fizikai támadásról szerzett tudomást. A 
tavalyi azonos időszakban 276 bejelentés érkezett a szervezethez. A CST a 
2006-os esztendő egészében regisztrálta az eddigi éves rekordot, ami 598 eset 
volt.Franciaországban még rosszabb lehet a helyzet, még  Izrael miniszterelnöke 
is, hazatérésre szólította fel a  francia zsidókat, az ottani üldözés elől..  Többszáz  
zsidó már  házat vett Izraelben, menekülésüket előkészítendő.  

                                                 1 http://www.nowpublic.com/ also: www.ynetnews.com ( 04  01 09) 
 
2  Howard Jacobson,  The New Republic  Published: Wednesday, April 15, 2009 



Ez  érthető, hiszen Franciaországban több millióra tehető az afrikai volt francia 
gyarmatokról beözönlő, zsidógyűlölő muzlim. Hozzánk meg  ezrével telepednek 
haza, teljesen legálisan,  az izraeli magyarszármazású zsidók illetve utódaik..   
A muzlimok tekintetében a franciák nincsennek egyedül, hiszen az UK-tól 
Belgiumon, Hollandián, Dánián, Németországon keresztül Svédországig baj van 
velük. 
Ez csak  néhány  szemelvény  a  sokszáz közül.  

Néhány  évvel ezelőtt dúló, vérre  menő harc folyt az amerikai egyetemek 
között. Ezt a  forró, sokak állásába kerülű vitát  két egyetemi tanár: John 
Mearsheimer (U of Chicago) és Stephen Walt (Harvard) könyve: „The Izrael 
Lobby” cimű könyve váltotta  ki. (ECONOMIST September 29, 2007, 87. 
oldal).  A két professzor  az amerikai külpolitikát irányitó lobbyról írott, 
kitűnően dokumentált  tanulmánya sokak szemét nyitotta fel Amerikában, 
egyúttal kiváltotta a zsidó szervezetek  kemény támadásait. 

Ez csak a  jéghegy csúcsa volt, mert sehol a  világon olyan intenzív 
antiszemita  harc nem folyik a világhálón, mint az USA-ban. Csak  egy kicsit  
körül kell nézni az interneten. A mi nyuszi lelkületű,  fegyvertelen gárdáink  
kismiskák az amerikai KuKluxKlan, a White Supremacy, stb. mozgalmak jól 
felfegyverzett,  zsidó, szines és katolikus gyűlülő szervezetekhez viszonyitva.  

A több amerikai  szélsőjobb   szervezet  kiképző táborokkal is rendelkezik, 
ahol fegyveres harcra  képezik ki  a lelkes, rasszista fiatalokat. Nálunk a 
„gárdák”, „csendőrők” még  megbízható, hatlövetű messzehordó csúzlikkal sem 
vannak  felszerelve... Néha azt is meg lehetne kérdezni  az amerikaiaktól és a 
kanadaiaktól, hogyan lehetne összehasonlítani a  magyar  (európai) cigányokat  
az indiánjaikkal.  
Sokat emlegetik itthon a Numerus Clausus  törvényt, amely a  hazánkbeli 
nemzetiségeknek  arányszámuknak megfelelően  biztosított helyet az 
egyetemeken.   A kritikusok  több tényről feledkeznek el.  Például arról is, hogy  
csak Budapesten tartották be ezt a törvényt,  azt is csak a területi autonómiával 
rendelkező egytemeken történt zsidóverések miatt, mert a vidéki egyetemeken 
vidáman tanulhattak a zsidó fiatalok is. 

A másik tény pedig az, hogy a legtöbb  UK és USA „Ivy ligue”  (régi, elit) 
egyetemeken ugyan nem volt törvénybe iktatva a diszkrimináció, de sem néger, 
sem zsidó diákokat nem vettek fel. Legfeljebb zseniális  vagy nagyon gazdagon 
adományozó zsidó papák gyermekei  esetében tettek kivételt. Több  egyetemen 
még a katolikusokat sem fogadták, vagy csak immel-ámmal. Ez csak a G.I. 
(frontharcos) törvény alapján változott meg a második világháború után.. Az 
elemi és  középiskolák (néger) integrálása csak hosszú harcok után valósult meg 
a hatvanas években.  

Az USA-ban történő antiszemita  cselekményekről itt  olvashatunk egy  
összegezést: http://www.adl.org/PresRele/ASUS_12/6128_12.htm   Ezenkívűl 
szemezgethetünk a Világhálón  a veszettül antiszemita amerikai honlapok 
tömkelegében. 

A két háború közötti  antiszemitizmus nem volt magyar találmány. Nehéz 
elhinni, de Roosevelt amerikai elnök sem lelkesedett értük. Joseph E. Persico, 



ismert amerikai történész-író a „Roosevelt titkos háborúja” (Roosevelt‘s Secret 
War, Random House Trade Paperbacks/New York 2002, ISBN 0-375-76126-8) 
című könyvben eddig jórészt ismeretlen tényeket közöl. Szemelvények: 
1. 218. oldal A St. Louis. Hamburg. Amerika hajón 1939 májusában menekülő 

930 zsidót nem engedték partra szállni az USA kikötőiben, de Jamaikában, 
Kubában, Kanadában sem. A Rooseveltnek írott távirat válasz nélkül maradt. 
Vissza kellett térniük Európába, ahol sokan a holocaust áldozatai lettek. 

2. 218 oldal FDR ajánlotta Morgenthaunak: talán Kamerunban kellene letelepíteni 
a zsidókat. Ott csodálatos sík felvidék és fű (!) van. Az egész országot 
felfedezték, felkutatták készen (van a telepítésre)  

3. 219-220 oldal. Észak Afrika megszállása után Rabatban a francia pk. 
tábornoknak az alanti kijelentést tette: A hivatásokban (orvosi, ügyvédi) pályán 
működő zsidók számát vissza kellene szorítani a lakossághoz viszonyított 
százalékukra. Ez a terv megelőzné a német problémát, ahol a zsidóság a 
népességnek csak néhány százalékát teszi ki, de az orvosok, ügyvédek, tanárok 
és professzoroknak közel fele volt zsidó… Mondotta Roosevelt.  

 
Ezek elképesztő tények, nem illik bele a nyugati világról alkotott 

álomképünkbe. Ehhez képest a mi „numerus claususunk” és a II. zsidótörvényünk 
gyerekjátéknak tűnik. 

 Ami a szomszéd „győztes” államok „dicső” tetteit illeti, nem árt sorra venni 
azokat sem. 
Szlovákia: Tiso páter vezetésével lelkes szervilitással vették át a német ideológiát. 
Minden elszállított zsidó után 500 DM-et fizettek a németeknek.  

Románia: A zsidóirtást a Vasgárda kezdte, majd a román hadsereg folytatta. 
Bizonyítottan, 250-400 000 zsidót öltek meg, borzalmas körülmények között. 
Mindezt a legcsekélyebb német ösztönzés és segítség nélkül. Ezt következetesen 
tagadták 2004-ig, amikor a zsidó szervezetek nyomására bevallották rémtetteiket 
és a kormányfő bocsánatot kért a zsidóságtól. Ennek az önkéntes akciónak a 
leírását olvashatjuk Matatias Carp: „A Román Holocauszt” című könyvében, ami 
magyarul és angolul is megjelent. Ugyancsak megírta ennek történetét Randolph 
Braham amerikai professzor is és még sokan mások.  Ceausescu pedig „kilóra” 
adta el a zsidókat Izraelnek, a szászokat pedig a németeknek. 

Szerbek 
Nyugaton már csak  Titó partizánjainak „hősies” harcáról szól a háborúból 
visszamardt nyugati propaganda.  Igaz ugyan, hogy  velük  főként a szerb 
kollaborátor miniszterelnök  Milan Nedic   szerb csapatai és a horvátok 
harcolgattak, kevés német segítséggel. A  szerb zsidókat  is ők irtották ki, minden 
német segítség nélkül.   

Ezeket  az állításokat és híreket  még hívatkozásokkal sem kell megerősíteni, 
mert ha elővesszük a jó öreg Google keresőt és beütjük a következőket: 
Antisemitizm in France (vagy akár UK, USA, Germany)  rengeteg  adat jelenik 
meg, főként az illetékes zsidó szervezetek jelentései.  

  
Mit is csináltunk mi magyarok,   
akiket előszeretettel neveznek hazai  és külföldi politikusok atiszemitáknak? 



A Szovjet elleni háborúba lépésünknek több oka volt. Íme néhány:  
Egy esetleges német győzelem lehetősége miatt nem maradhattunk ki a  

háborúból. Mert ha nem lépünk be a  konfliktusba, vissza vették volna a nekik 
köszönhető területeinket.  

Emellett Horthy tanácsadóit arra késztette a német megszállás réme, hogy 
rábeszéljék a Szovjet ellenes háborúban minimális erővel való részvételre, amely 
megmentheti a magyar zsidók életét is.  

Gondoljunk arra, hogy Horthyt nem állították a Nürnbergi Bíróság elé, és élete 
végéig a hálás Chorin Ferenc, Kornfeld Mór és társaik egy alapítványon keresztül 
tartották el a portugáliai Estorilban. Ifj. Horthy Istvánné pedig  meleg barátsággal 
emlékezik meg könyvében az őket segíteni akaró cionistákról. Megbízottjuk Dr. 
Ruben  Hecht el is ment Horthyékhoz, hogy „megköszönje apósomnak, amit a  
magyarországi  zsidókért tett”  írja özv. Horthy Istvánné. Nyilván nem ok nélkül 
voltak segítségükre.  

A köszönetet az a többszázezer magyar honvéd és zsidó munkaszolgálatos is 
megérdemelné, akik a magyar Holokauszt elodázásért is életüket áldozták. 
 

Amiről nem hajlandók  tudomást venni: 
 

A történelmünket valószínűleg  alaposan át kellene írni, ha  valaha is 
előkerülne annak a Koronatanácsnak az eredeti  - teljes -  jegyzőkönyve, amelyen 
elhatározták a Szovjet elleni háborúban való részvételt. 

Ugyanis állítólag csak  két példány maradt  meg, de mindkettőben a  második 
rész különbőzik egymástól. Igy  nyilván  mindkettő hamisítvány. 
 
1. Közel 200,000 lengyel menekültet fogadtunk be és tettük lehetővé 

továbbutazásukat, hogy az angolok által felállított Anders hadseregben 
harcoljanak tovább a németek ellen., A lengyel hadsereggel érkező zsidókat is a 
nemzetközi jognak megfelelően védtük és hamis papírokkal is elláttuk őket. 

2. Osztrák és cseh zsidó menekülteket is ezerszámra fogadtuk be és védtük 
egészen a német megszállásig (1944. március 19), de még azon túl is titokban 
és sokat kockáztatva, többször a helyi hatóságok hallgatólagos beleegyezésével. 

3. A német megszállás, 1944. március 19. után kezdődött a magyar zsidóság 
kálváriája. De amikor a német hadsereg java kivonult, Horthy leállítatta a 
deportálásokat. Ezzel kb. kettőszázezer budapesti és oda menekült vidéki 
zsidónak minősűlő magyar állampolgárt mentett meg.  

4. Eichman, az „Endlösung” végrehajtója mondta Izraelben, hogy az egész 
megszállt Európában, csak Horthyék merték őt kiutasítani az országból. 

5. Miért nem ugrottunk ki a háborúból? Erre, többek között, a brit 
külügyminisztérium egy nemrég felszabadított titkos jelentése adhat némi 
következtetésre okot. Egy Mr. Randal nevű magasabb beosztású úr jelentette, 
(értelemszerű fordításban): 

 
 
 

„1943. október 14 



 
A Zsidó Ügynökség (Jewish Agency) megbízásából Namier professzor kérte, 

hogy ne kényszerítsük a magyar kormányt az idő előtti kiugrásra mert ez német 
megszállást eredményezhetne. Ez pedig a 800,000 zsidó megsemmisítéséhez 
vezethetne, akik most relatív biztonságban élnek Magyarországon. 

Mr. Randal említette, hogy ez már oka lehet annak, hogy a magyar kormány 
nem közeledett a Szövetségesekhez... 

Dr. Namier reménykedik, hogy a magyar kormány nem mozdul, amíg a németek 
(egy kiugrási kísérletre) reagálni tudnának. 

Reg.: ) 012035/385/21î” 

 
Nos, kik is  az antiszemiták?? 

 
UTÓSZÓ: 
Sokan vádolnak minket azzal, hogy  nem tettünk meg mindent a  zsidó 

honfitársaink  megmentése érdekében és közömbösen viselkedtünk sorsuk iránt.. 
Ez sem igaz!  Budapesten és a  nagyobb városokban mindenki mentette a   zsidó 
barátait, családtagjait aki tehette. A  kijelölt gettón kívül feltehetően tizezreket 
bujtattak barátok, rokonok. Falvakban, kisvárosban  általában nehéz volt, hiszen 
mindenki belelátott a  másik tányérjába.   

Természetesen nincs olyan törvény a világ egyetlen országában sem, ami 
arra kötelezne valakit, hogy  saját és családja  életét kockára tegye másokért.  
Ennek ellenére  sokan vállalták a „felkoncolást”, amit a  nyilasok igértek a  
zsidómentőknek. Wallenberg sem volt  az egyetlen aki  ezreket mentett meg. 
Angelo Rotta pápai nuncius,  a  magyar Baránski Tíbor segítségével legalább 
annyi zsidót mentett meg mint  Wallenberg úr. Ezenkívül apácák, papok,  
hivatalnokok, katonák, rendőrök mentették zsidó polgárainkat. Köztük a volt 
európai körzeti parancsnokunk Kölley Páter is, aki közel 50 zsidó fiút mentett  
egy intézetben – élete kockáztatásával.  Egy razia alkalmával az apjától örökölt  
„vitéz” címe, leleményessége mentette meg őt és a rábízott gyerekeket a biztos 
haláltól.  

Ezenkívül tessék már tudomásul venni, hogy azok rendkivüli idők voltak. 
Túl voltunk Sztalingrádon, a  Második Hadsereg pusztulásán. Minden 
hadköteles  férfi katona volt. Nem volt már olyan  család  Magyarországon,  
ahol nem lett volna frontharcos, hősi halott, sebesült vagy  hadifogoly.    A 
Szovjet hadsereg a határaink előtt állt, augusztus óta már hazánk területén 
folytak a  harcok. Frontkatonáink  elbeszéléseiből és  1919-es kommunista terror 
óta tudtuk, mi vár ránk. Mindenki leszámolt a  saját és családja életével, 
bizonytalan jövőjével.   

44 április harmadika óta  pedig súlyos bombatámadásokat kellett 
elszenvednie az országnak. Budapestnek pedig  közel két hónapos ostromot 
kellett majdnem étlen-szomjan túlélnie. Jogosan teszem fel a kérdést:  melyik 
amerikai vagy nyugat-európai  nép mentette volna meg több zsidó állampolgárát 
(és idgeneket),  mint mi? 
 

 



. 
 

HAZAMENTEK : 
Sisa István  2012 november 20-án, szeretett csaléádja körében adta vissza 

lelkét a Teremtőjének. Bodnár Gábor felkérésére összeállította legszebb 
kiadványukat."Szétszórt árvalányhaj" címmel. Azóta is mindenkor a Szövetség 
rendelkezésére állt, amikor egy-egy cikkre, tanulmányra, előadásra volt 
szükségünk. Legjelentősebb munkája az emigráció legnagyobb könyvsikere a 
"Spirit of Hungary" volt. E munkát egyszeruen nem lehet túldicsérni.  
Negyvenezer példányban jelent meg. Ez az emigráció messze legnagyobb 
könyvsikere volt. 

Butty Ferenc  cserkész szülő, a  hamiltoni csapataink és a Hunyadi ÖCS 
MK  munkáját komoly összegekkel támogatta évtizedeken keresztül. Kevesen 
tudják, hogy  Teleki Pál volt főcserkészünk szobrának költségeihez  igen nagy 
összeggel járult hozzá. 

Dr. Hites Lászlóné,  lelkes támogatónk:  Hites  György és András  régi 
pártfogóink édesanyját temették Budapesten. 

Lónyay  László  hűséges  támogatónk János fiától,  kaptuk a  szomorú hírt, 
hogy megint  kevesebben lettünk.  Édesapja emlékére  adományt küldött, „Isten 
vigyázzon Rád” ajánlással. 
 
 

KITÜNTETÉS 
Dr. v. Kosztin Árpád  Írónk, kutatónk kiérdemelt kitüntetést, a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét kapta  Smitt Pál köztársasági elnöktől az alanti  
érdemeiért: 
„A magyar történelem fehér foltjainak feldolgozásában, az összmagyarság 
jogaiért folytatott harcban, az egyetemes emberi értékek hathatós  
gyarapításában  végzett munkásságáért, életműve  elismeréséért”  
Ehhez  hozzá kell adnunk, Árpád barátunk vitézi címet kapott az 1944-es Tordai  
Csata néven ismert  kemény küzdelemben tanúsított hősi  helytállásáért.  Az ott 
szerzett súlyos sebesülésének nyomait ma is viseli. 
 

 
 

A HAZÁRÓL 
Mindegy, kik beszélnek hazád nevében. Mindegy az is, mit mondanak azok, 

akik jogosultnak hiszik magukat, a haza nevében beszélni. Te hallgass hazádra. 
Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme 

számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a 
haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak 
adjál azt, ami legjobb életedben. 

Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri. 
  

(Márai Sándor: Füves könyv)



KEVESEN TUDJÁK: 
A magyar nemzeti kormányok kétszer avatkoztak be sikeresen az európai 

nagypolitikába, méghozzá a nyugati hatalmak akarata ellenére. 
Az első  alkalommal a lengyelek szabadságharcát segítettük győzelemre 

1919-ben a vörös hadsereggel vívott élet-halál harcukban. 
Amikor az addig győztes vörös hadsereg Varsóig nyomult előre, a  

lengyelek teljesen kifogytak lőszerből. A reménytelen  helyzetükben, az utolsó 
pillanatban   ért be a magyar kormány által a csepeli Weiss Manfred művekből 
küldött hatalmas lőszer szállítmány. A fellelkesedett  lengyel harcosok döntő 
vereséget mértek a vörösökre, akik kénytelenek voltak békét kérni. 

E sikeres  akciónak a lengyelek által elhelyezett emléktáblája  a csepeli 
Városháza oldalán  látható. 

A másik sikeres beavatkozásra a közelmúltban került sor.  Amikor a 
horvátok megpróbáltak önálló államot  alkotni, a szerb kormány csapatai 
hatalmas katonai  akcióval próbálták megakadályozni az elszakadást. A 
szokásos brutalitással  vezetett támadásnak  a horvátok nem tudtak ellenállni 
komoly fegyverzet hiányában.  Ekkor  az Antall kormány sietett 35,000  
rohampuskával és  megfelelő  mennyiségű lőszerrel az akkor alakuló  horvát 
hadsereg segítségére.  Ezek birtokában a horvátoknak sikerült megállítani és 
visszavonulásra kényszeríteni a demoralizált szerb hadakat. 

Jellemzően, a  nyugati hatalmak mellett a honi ballib pártok is hevesen 
ellenezték az akciót. Kül és belföldön támadták és próbálták  lejáratni. a 
kormányt. Jeszenszky Géza, akkori külügyminiszternek  komoly  problémát 
okoztak.  

Talán ennek a segítségnek köszönhetően a magyar-horvát viszony teljes 
fordulatot vett. Igy az ezeregyszáz éves jó kapcsolat  helyreállt.  Így ma két 
baráti államunk van, kiknek részéről legalább ellenséges magatartást nem 
várhatunk. 

***  
EGYÜTTMŰKÖDÉS Az  MCSSZ ÉS A KORMÁNY KÖZÖTT 

Magyarország, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságának 
összefogásában és a nemzettudat erősítésében mindig nagyon fontos szerepet 
játszottak a magyar cserkészek. Ezért tartotta kötelességének a magyar kormány 
munkájuk támogatását – szögezte le Semjén Zsolt a Magyar 
Cserkészszövetséggel való együttműködési megállapodás aláírásakor. 

Az együttműködés értelmében a kormány mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a Magyar Cserkészszövetség nevét, logóit, illetve szimbólumait 
levédesse, hogy azzal senki se tudjon visszaélni – szögezte le a miniszterelnök-
helyettes, hozzáfűzve: a megállapodás azt is biztosítja a Cserkészszövetségnek, 
hogy ha állami feladatot vállalnak át, akkor azonos költségvetési támogatást 
kapnak, mint a hasonló feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervek. 

 
ÉRDEMES AJÁNLANI HONLAPJAINKAT: 

Angol: www.hungarianhistory.com 
Magyar: www.corvinuxlibrary.com 
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SÁRVÁRI   BURGONYA 
A háború után a hires magyar „rózsa krumpli”  virusfertőzést kapott igy a 

termesztése lehetetlenné vált.   Éveken keresztül folyt a  küzdelem egy 
viruszmentes fajta  nemesitésére. Ez a  Sárvári család több generációs 
munkájával sikerült is.  Az elterjesztése a  nemzetközi burgonya kartel 
ellenállásába ütközött 

Néhány év alatt burgonyaexportőrré válhatna hazánk a Sárvári burgonya 
termesztésével. A magyarországi burgonyanemesítés olyan rezisztens fajták 
családját állította elő, amelyek a legnagyobb terméscsökkenést okozó 
vírusbetegségekkel szemben is ellenállóak. Vegyszerek nélkül is biztonságosan, 
magas terméshozammal termeszthetők, világszerte egyedülállóak, igazi 
hungarikumot képeznek. Nem véletlen, hogy a nemzetközi vegyszer- és 
burgonyalobbi igyekszik lejáratni a Sárvárit, és minden eszközzel próbálja 
ellehetetleníteni. Évi 140 milliárd eurós üzletet jelent a világban a 
burgonyatermő területek vegyszerezése. A GMO-mentes Sárvári nemesítésnek 
már Oroszországban is csodájára járnak. 

Reméljük, a  kormány és a vidék támogatásával  sikerülni fog e  burgonya 
tömegtermelését  minden nehézség ellenére  sikerre vinni. 

 
*** 

 
HÍREINK 

 
Kaptunk céladományt  a „KÉZIKÖNYV” hetedik kiadásának otthoni 

nyomtatására, terjesztésére. Ezeket az otthoni vidéki iskola  igazgatók kapják. 
Cimeket  már kértem  az    egyik állami hivataltól.  Ha  nem kapunk, egyenként 
kell kikeresnünk  ezeket az interneten. Komoly munka lesz’ 
 

A Sepsziszentgyörgyön  2012 november  24-én  nyilvánosságra hozott , 
Székelyföld autonómiáját követelő  nyilatkozatot megkaptuk.  Csermely Péter 
már fordítja angolra. Amint készen van, széltében-hosszában fogjuk terjeszteni.* 

 
George Pataki, New York állam volt kormányzója felveszi a  Magyar 
állampolgárságot. Köszönjük!!! 
 
Andy Harris: Aktívabb szerepet akar játszani az Egyesült Államok magyar 
caucusában Andy Harris, a képviselőház egyetlen magyar származású tagja. Mr. 
Harris  négy évvel ezelőtt szerette volna megszerezni a  budapesti US követi 
megbízás. Sajnos nem kapta meg.  
 
Meghalt Rózsás János, a Gulágot megszenvedett honfitársunk.*Alekszander 
Szolzsenyicin így nyilatkozott róla az irodalmi Nobel-díj átvételét követő 
sajtóértekezletén, 1974.  decemberében:    „A  GULAG-szigetcsoport  ősszel 
megjelenő  harmadik  kötetében  többek  között  megemlítem Rózsás Jánost. 
Éppen azért, hogy közismertté tegyem ezt a nevet, mert egy nagyon jó szándékú 
és tisztességes  magyar  fiatalember,  aki velem szenvedett egy táborban,  és ma 
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egy  ismeretlen kis magyar  helységben él.  S akit  két  éve  nyaggatnak, 
nyomorgatnak,  hogy  rólam  szóló  nyilatkozatot  adjon közzé.  

A  KGB  megbízottait,  s aztán  a  helyi  hatóságokat szabadították rá,  hogy 
 csak nyilatkozzék mindenáron  ellenem.  Ám ez a magyar fiatalember  mind a 
mai napig hallgat!  Nem  nyilatkozik.  Képzeljük magunk elé  egy  ilyen,  vagy 
hasonló  ember állapotát,  aki az életét  jobbá  és könnyebbé  tehetné azzal, hogy 
a  KGB  kívánságainak megfelelően nyilatkozik.  S  ő,  a  magyar, a tisztességes 
szándékú és jóakaratú magyar nem  nyilatkozik tisztességtelenül…” 
 

*** 
 
Lomnici Zoltán szeptember 20-án jelentette be, hogy petíciót nyújt be 

Szlovákia ellen az Európai Parlamenthez az Emberi Méltóság Tanácsának 
vezetője a magyar állampolgárságot felvett és emiatt különböző jogsérelmet 
szenvedők érdekében. A kezdeményezéshez csatlakozott Gubík László, 
felvidéki joghallgató, akit azt követően fosztottak meg szlovák 
állampolgárságától, hogy felvette a magyart. 

Gubik László  rendezte Léván az előadásomat a Wirt      vvezetet szép 
magyar házban... Nagyon kellemes és bátorító estét töltöttem Lászlóval és a 
lévai fiatalokkal.  Nagyszerű emberek és magyarok. 
 

Cleveland magyarsága visszakapta a  Szent Imre templomot! Öt év után 
vitték sikerre a küzdelmet, amlyet a  magyar kormány is támogatott. Végül a  
Vatikán  döntött a  helyi püspök határozata ellen.  Még a  plébánosukat, Sándor 
atyát is visszakapták!  Együtt örvendezünk a clevelandi barátainkkal. 
 

US Dollár: Az USA tartozása  nemrégen lépte át a 11 TRILLIÓ  dollárt. Ez 
olyan nagy összeg, amelyet sohasem tudnak kifizetni.  Az amerikai állam 
kötvényeket ma már csak a polgárok és a Federal Reserve Bank veszi. A „Fed” 
sem rendelkezik egy gram arany  fedezettel sem, tehát az is csak egy papirdarab. 
Már felhívtam a figyelmet  arra, hogy titokzatos kezek óriási aranyvásárlást 
folytatnak.  A „Nagytőke” szabadul a  papir pénztől.  Ne adjunk el egy  
tizedgram aranyat sem! Az ezüst felvásárlása is folyik. Ha valakinek van egy kis 
felesleges pénze, vegyen ezüstpénzt. 
 
Londoni Olimpia:  Magyar  versenyzőink várakozáson felül teljesítettek.  Senki 
sem számítot ennyi éremre:  
  2012 London        8 arany     4  ezüst    5  bronz 
Hihetetlen teljesítmény! 
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TÁMOGATÓINK 

2012  április 6 és november 27 között  beérkezett adományok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezúton is kifejezzük köszönetünket  támogatóinknak, akik a  nehezebb viszonyok 

között is  áldozatot hoznak  nemzetünkért.  Ezt a  munkát  folytatnunk kell – ha nem 
nekünk, gyermekeinknek  és unokáinknak, mert  az otthoni hihetetlenül rossz anyagi 
körülmények között  kínlódó  polgári kormány  sem  politikai sem anyagi felelőséget nem  
vállalhat e fontos  nemzetpolitikai munkáért. Talán egy-két év múlva  elkezdhetnek 
dolgozni  ezen a  feladaton is, ha kilábolnak az eddigi  ballib kormányok által bűnösen 
felhalmozott  adósság egy részéből. 

*** 
Akik az utolsó öt évben nem küldtek be adományt, most kapják utóljára a Hollót. 

Akik nek a jövedelméből nem futja, kérésre szívesen küldjük  továbbra is, ha visszaküldi 
a megajánló cédulát üresen. 

*** 
KÖSZÖNET  MUNKATÁRSAINKNAK 
Vámosi József-Margit, Hábel György, Csermely Péter, Bányai Ferenc 

Bereczky Zoltán, Désy-Nagy Lajos, Kardos Gabriella-Géza, Leczki   Lajos, 
Tábor Andrea, Magyaródy Rózsi, Gráber család, Dr. Forgách Péter, Horváth 
Mihály, 

 Somogyi Vince,  Lamperth Cili, Megyesi Zsuzsa-Csaba  Dr. Kontúr 
László, Ayklerné Papp Zsuzsi, Keller Márk. 

  
      

******** 

Magyar honlapunk www.corvinuslibrary.com 

Angol honlapunk: www.hungarianhistory.com 
 

---------------------------------------------------------------------------------
---- 
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