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 A  H O L L Ó  
 
  105 SZ. ÖCSCS. 
 HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉG 
HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION 
 Homepage: http://www.hungarianhistory.com 
 
Ha nem születtem volna is magyarnak              Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb 
E néphez állanék ezennel én                              Minden népek között a föld kerekén 
 
68 sz.           2013 október 15 
                                       JELENTÉS   
 
A clevelandi cserkészek  önkéntesei  szeptemberben  két alkalommal gyültek 
össze és Horváth Mihály  cscst vezetésével, a Gráber család gyárában 
csomagolták, postára elkőkészítették majd feladták  az alanti  könyveket és CD 
lemezeket, az  „Elosztás” lista szerint. 

 
   INDULÓ LELTÁR:                          
HUNGARY AND THE HUNGARIANS        3000 
Botlik: THE FATE OF WESTERN-HUNGARY    2000 
Molnár-Szarka: DISPOSSESSED (kaptuk, elfogyott)   1430  
CD : H.Eleven Hundred Years of Success      3000 
CD: Hungarian World Encylopedia  (Prof.Pungur József fizeti)    3000 
     Összesen          12,430 drb.  
 

Elosztás: 
1/ US Universities            1038 
2/ US Public libraries         119 
3/ US Military libraries             35 
4/ US Professors                          54 
5/ US Think tanks           25 
6/ US media               81 
7/ Washington foreign embassies                  172 
8/ US senators and reps                                   297 
9/ US  Támogatóinknak                                  64 
Összes csomag postázva           1885 
 
KMCSSZnek                         500 
Clevelandi munkatársainknak    50                      
CanadianUniversities                  50 
Canadai támogatóinknak .                              89  
Írói tiszteletpéldányok                                    100           
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Hamiltonban kb                    30 
                                Összesen          2704 drb 

Nyomdai és más költségek 
 
Hungary and the Hungarians    8,841 
The Fate of Western Hungary               4,883 
Bélyeg ............................................    8,445 
Success CD.....................................  2,202 
Csomagoló anyag...........................  1,793 
Fénymásolás...................................          171 
Expenses       ........................................      75 

             Összesen    $  26,410 
 
Nem végleges. Ma is befutott egy  Uline számla  358.00  dollárról. 
 
A DISPOSSESSED könyv, amelyet szétosztásra kaptunk Erdélyi András úrtól,  
teljesen elfogyott. A Bottlik könyvből csak a  kanadai egyetemeknek szánt 
mennyiség maradt. A maradék könyveket  a befuto igénylésekre és az  arra 
érdemes befolyásos személyek címére, esetenként postázzuk. 
 

A CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, POSTÁZÁS MUNKÁJÁBAN AZ 
ALANTI CSERKÉSZEK ÉS VEZET ŐK  VETTEK RÉSZT: 

Borosdy Erzsébet, Dolesch Mária, ifj. Gráber István, Gulden Katalin, ifj. 
Györky József, Horváth Judit, Horváth Mihály, Kezdi Hajnal, Kezdi Sándor, 
Mészáros Andrea, Muhoray Kornél, Rátoni-Nagy Tamás, Rátoni-Nagy Vali, 
Szigeti Lajos, Szigeti Mátyás, Torma Jutka, Kozmon Teri, Kozmon László 

Lelkes és pontos  önkéntes munkájukért  szívbőljövő köszönettel tartozunk 
mindannyiuknak.  Az akció minden egyes tagja, szállásadója,  vezetője hatalmas 
szolgálatot teljesít nemzetünk érdekében.  

Az akció költségét csak és kizárólag az amerikai, európai és kanadai 
támogatóink adományaiból fedezzük. 
 
Magyaródy Szabolcs  

 
 

*** 
Magyar Szolidaritás Lángja – Los Angeles 

2013. augusztus 26. 9:45 
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére, 

2013. augusztus 20-án Los Angelesben is fellobbant a Magyar 
Szolidaritás Lángja, amely a magyar emberek összetartozására és 
együttérzésére kívánta felhívni a figyelmet. 
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Az ünnepségen a 17-es Könyves Kálmán Cserkész Csapat tagjai, a Los 
Angeles-i Magyar Főkonzulátus részéről pedig dr. Paczuk Miklós Tamás 
konzul és Mező Borbála konzuli ügyintéző vettek részt.  

VÉLEMÉNYEK 
Ezt a  könyvet már júliusban postáztuk  a kanadai támogatóinknak. Így 

máris befutott néhány szívmelengetően jó vélemény. Októberben már New 
Yorkból is. 
Balázs Lajos (Hamilton) írja: „Áldjon meg a  Jóisten ezért a  nemes 
foglalkozásodért!” 
Csordás László (Vancouver): „Őszinte elismerésem  Ahhoz a gigantikus 
munkához, amit hosszú évek  folyamán végeztél.” (végeztünk) 
Szendi Ica (Toronto): „Szívből köszönöm  az értékes  és gyönyörű könyvet és a  
sok áldozatos munkátokat..” 
Kis Erika  (Toronto):” Ezt felváltva  (és sírva) olvassuk, amig látásunk 
megengedi. Ennek a  „darab”  történelemnek mi is tagjai vagyunk, s minden szó 
igaz ebben a  könyvben.  Egy hibája van a könyvnek:  nem lehet letenni” 
Knausz Imréék (New York): ...amint kiolvastuk átadjuk felőtt gyermekeinknek 
olvasásra. Ez a  könyv egy KINCS!  Nagyon köszönjük a szerkesztőknek, és 
mindenkinek akinek a munkája  ebben a  könyvben, CD-ben benne van. 
Utólérhetetlen munka! 
Július hetedikén  postára tettem a könyv egy példányát Orbán Viktor   
miniszterelnök Úrnak.  Csatoltam a „Kézikönyv” egy példányát is. Kíváncsi 
vagyok, ez a kis csomag áttöri e a titkárság  betonfalát és  valóban  kézbekapja e. 
 
Mint érdekességet jegyzem meg:  Néhány  magasállású úr/úrhölgy, államtitkár 
helyettes,  képviselő, már a  nyár elején megkapta e könyvet, de eddig egyetlen  
sor megjegyzést  nem kaptunk. Gyanum szerint nagyon kevesen tudnak angolul, 
így  nem is várhatunk   véleményt, kívánságot, netán tanácsot... Kár! 

hirdetés 
 HOL, MERRE VANNAK? 

Kanadai támogatóinknak postázott HUNGARY AND THE 
HUNGARIANS  könyvünk két címről jött vissza:  Hidas Tíbor 
Whitby, Muray Botos Ellen Toronto,  
Ki tudja, merre vannak? 
 
 

A NYUGAT MAGYARORSZÁGI H ŰSÉGES FALVAK:  
Alsócsatár, Felsőcsatár, Horvátlövő, Kisnarda, 
Magyarkeresztes, Nagynarda, Németkeresztes, Ólmod, Pornóa 
páti és Szentpéterfa az a tíz nyugat-magyarországi, Pinka-völgyi 
hűséges falu, amelyek 1923-ban, három éves eltökélt, helyenként 
fegyveres harc árán visszaküzdötte magát ausztriai elcsatoltságából 
Magyarországhoz, a Szent Korona országához.  
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A nyugati határszélen küzdő  Rongyos Gárda és más  önkéntes 
szabdságharcosokkal karoltve küzdöttek az Osztrák „szocialista 
kormány”  hullarablói ellen    Tisztelettel adózunk előttük! 
 
 
 

HAZAMENTEK 
Beodray Ferenc, a Hontalan Sasok egyik alapító tagja, a  
Pharkircheni 12 sz. Csapat szervezője, a KMCSSZ  meghatározó 
vezetője  távozott közülünk.  Néhány évvel ezelőtt még Vele és  
Kis Ferenc Árpáddal csomagoltuk, zsákoltuk az Ausztráliába  
eljuttatott könyveinket.  
Angolnyelvő történelmi könyvakciónk lelkes támogatóját 
vesztettük el. Temetéséről és  megemlékezésekről az alábbi 
honlapon olvashatunk.: 
 
http://www.csbk.org/wp-content/uploads/2012/07/Beodray-Ferenc-
gyaszmisze-fuzet.pdf    
 
Kis Ferenc Árpád a Clevelandi  csapatok és a könyvakciónk lelkes 
támogatója. Cserkész pályafutását  még  Németországban, Beodray Ferenc bá’ 
csapatában kezdte, majd  a párizsi vegyescsapat parancsnoka és szervezője 
volt.Temetési szertartása után a cserkészek  megalakították a  szeretetkőrt a 
koporsója körül és elénekelték a „Szellő zúg távol” tábortűzzáró dalunkat. 
 Pusztai Ferenctől búcsúztunk Hamiltonban.. Tagja volt a 105-ös 
öcs.csapatnak. Hosszú éveken át    hűséges munkása volt a Sik Sándor cs. 
parknak.  Hamiltonban elsőnek részesűlt  a clevelandiak mintájára a  cserkész 
búcsúztatásnak.   
 
Borossa Károly  egyik leghűségesebb támogatónk volt.  Csak későn, az 
interneten keresztül értesültünk távozásáról. Néha  telefonon beszélgettünk 
élményeiről. Megjárta a Selyem utat, a Himaláját olyan korban, amikor más 
ember örül, ha a kandaló előtt melegítheti  fázós lábait. 
 
Rácz Sándor Koránál fogva nem lehetett cserkész, de jellemében 
az volt. Az 56-os tettei örökre beírták nevét a  magyar 
történelembe.  
Ismertem, sokszor beszélgettem vele. Úgy érzem, Ő volt az a 
tisztalelkű  messze kimagasló politikai személyiség, aki csak és 
kizárólag  nemzetéért élt és küzdött.  Valószínűleg csak ezért nem 
jelölték köztársasági elnöknek a „rendszerváltás” idején. 
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BÉKE PORAIKRA! 

 
 

AURELIEN SAUVAGEOt : TRIANON 
1923-ban, amikor Aurélien Sauvageot-t (a késobbi híres nyelvészt, az elso 

magyar-francia és francia-magyar nagyszótár szerzojét – a fordító megjegyzése), 
amikor tehát Aurélien Sauvageot-t az Eötvös Kollégiumba küldik, hogy ott francia 
nyelvet tanítson és elsajátítsa a magyart, szomorúan állapítja meg, hogy 
Magyarország „Trianon kórtól szenved”, betege annak a  szerzodésnek, amely a 
„béke” nevében született, de amelyik olyan vadállati kegyetlenséggel tépte szét 
Magyarországot, mint a barbárság legsötétebb korában. 1947-ben, amikor engem 
küldtek Gödöllőre, hogy ott francia nyelvet tanítsak és elsajátítsam a magyart, 
kénytelen voltam megállapítani, hogy Magyarország ugyanúgy Trianontól 
szenved, az igazságtalanságnak ettől a borzasztó emlékművétől, amelyet egy 
második, ugyancsak a „béke” nevében született szerződés egyszerűen felújított 
1947-ben, alig néhány hónappal Magyarországra jövetelem előtt. 

 Emlékszem, hogy akkoriban a diplomaták azzal mentegetőztek, hogy a 
Szovjetunió bénító katonai ereje miatt nem áll módjukban változtatni Trianon 
rendjén, mivel az nem akarja kockáztatni, hogy az esetleges tárgyalásokon szóba 
kerüljön az a felháborító zsivány eljárás, amelyhez a Szovjetunió szomszédai 
rovására folyamodott. 

 90 év elteltével és négy évtizeddel a kommunista diktatúra, terror és 
visszaesés után az 1920-ban Trianonban hidegvérrel elkövetett és 1947-ben 
megismételt mészárlás ma is vérrel festett betűkkel áll Európa térképén.  Pedig ez 
a világ már nem is hasonlít az akkorihoz. Trianon vérfertőzött gyermekei azóta 
hajótörést szenvedtek. Csehszlovákia szétesett. Nem létezik. Jugoszlávia 
darabokra tört. Már nem létezik. 
Nyugaton az Európai Unió szerencsére már az együttműködésre épít az 
évszázados ellentétek helyett. De Trianon még most is itt van abszurd határaival, 
kisebbségeivel, lakóhelyükről elűzött tömegeivel, felkavaró és diszkriminatív 
intézkedéseivel. 
Elkerülhetetlen, hogy az Egyesült Európa egy napon szembenézzen azzal a 
drámával, amely itt, Versailles-ban játszódott le az első világháborút követoen. 
Mert a múló idő nem megoldás. Nem változtat az igazság megcsúfolásán, amit 
annak idején a koncért való undorító tülekedésben elkövettek. 
Aláírás: Bernard Le Calloc  (MVSZ) 

*** 
 

Június 14-én az amerikai kongresszus huszonegy képviselője levélben 
kérte John Kerry külügyminisztert: erőteljesen lépjen fel a román kormánynál 
annak érdekében, hogy az állam maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar 
egyházak 1945 után elkobzott javait. 

  

„Az erdélyi magyar történelmi egyházak 1700 ingatlant igényeltek vissza a 
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román államtól, ezek közül eddig 1100 esetében született döntés. Mintegy ezer 
igénylést hagyott jóvá a bizottság, de ez nem jelenti azt, hogy az egyházak 
birtokba is vehettek minden épületet" - vázolta a helyzetet egy korábbi 
nyilatkozatában Markó Attila 

RÖVID  HONI JELENTÉS 
BUDAPEST  2013 ÁPRLIS 6 – MÁJUS 21 

 
 
Április 9   “The Fate of Western Hungary” példányait átadtam Botlik Józsefnek (6+3)  
Április 11  Hévizi Józsáéknál  munka vacsorán. Átveszi Körömi Teréztől a könyv írását. 
Április  13   Reménység Szigete  Erdélyi  Konferencia. Hévizi Józsa vitt ki. Találkoztam 
Szili Katalinnal és két képviselő társával: Kerényi György  felhívta nekem Komlóssy 
Józsit, rég  “elveszett” autonómia szakértőt.. 
Április 14   Reménység Szigete  Erdélyi  Konferencia Találkoztam Németh Zsolttal és  
Csóti Györggyel. Mindkettőnek adtam egy-egy  példányt a HH könyvből   
Április 17  Előadás Léván HH könyv Wirth  Jenőnek. Este  hosszú beszélgetés Müller 
Péter történelem tanárral        

 Április  20 Bécs. A Bécsi Collégium Hungaricum (HH könyv) termében előadás. 20 jól 
képzett hallgató.  Szemerédi Tíborék rendezték.  
Április  24 Kumin  Ferenc h államtitkárnál.  Átadtam az anti cikket, jelentést, iroda tervet 
és HH könyvet. Ott találtam a denveri Megyesy Jenő főtanácsadót is. 
Április 28 Ebéd Zabolai Csekme Éváéknál: Cey-Bert   Róbert, és Szaniszló Ferenccel. 
Április 29. Szegedi előadás. Dr. Hováthné Margó és Nagy Asbonyi Attila kitűnő 
rendezésében.  A Ferences  kolostorban szállásoltak el. Ez a  templom és kolostor Szeged  
méltatlanul  „eltitkolt” kincse, a Szilágyiak és a Hunyadiak építették. 
Május 2   A kézikönyv szövege  Buda Mártának tördelésre. 
Május 3   Munkaebéd Lendvai Imrével 
Este KMCSSZ öszejövetel a Veres Pálné utca 7-ben  (Lendvai Imre, Konthur  Mari, 
Diego Fedor Alíz,  Szórád Gábor stb, kb 25 résztvevő) 
Május 4   A tördelt Kézikönyv B. Mártitól.Kézikönyvet leadtam a Gördülő nyomdába.   
Egy hét gyártási idő. „Félreértés” miatt csak május 20-án kaptam meg 100 példányt. A 
számla összegét Lamperth  Cilike pénztárosunk utalta át  Budapestre. A rendelt 2500 
példányból 100-at visszatartottam. 2400-at pedig a  vidéki iskolaigazgatók kapnak a nyár 
folyamán. 
Május 6 A HH könyveket – kérésükre - leadtam a  Képviselőház postahivatalában: 
Szájer József, Bagó Zoltán, Hankis Ágnes és  Gál Kinga EU képviselők számára.  
Május 7   Leadtam a HWE CD-t gyártásra. Távollétemben Megyesi Csaba volt szíves 
felvenni a  CD-ket 
Május 8 10.30 Rádió. Cservenka Judittal  beszélgetés a Vasárnapi Újság számára. 
6.00 Sikeres előadás: Hegyvidéki Trianon Társaság. Böszörményi út 24-ben.  Régi 
barátunk, Láng Péterné Andrea rendezésében.  
Május 10 Lekenye, Gömör, Beke Bea és Porubán Ferenc vettek fel Bánrévén. Az 
előadások sikeresek voltak:  
Tornagörgő, Gömör m. előadás  
Május 11   Jablonca, Gömör m. elődás.   
Május 14 Tiszasziget Előadás a pompás Faluházában a helyi polgármester Ferenczi 
Ferenc,  Nagy Abonyi Attila és a négy szép és okos gyerekes Nagy Gábor  
rendezésében.  
 Az “Önellátó falu” élénk – pozitiv – vitát keltett mindenhol 
Május 17 100 HWE CD Magyarok Világszövetségének 
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Horváth Misi  :100 HWE CD  Eljuttatt Niagara Fallsra Pungur József nt. Részére. 
Május 20 , Gördülő Nyomda, Szecsődi István kihozott  100 Kézikönyvet Felvett 100 
HWE CD-t  és 3 kötet Hollót  Lezsák Sándor . részére  
Dr. Magyar Sándoréknál. Kézikönyv  Kontur  L. és Kosztinn Árpád részére is. 

 
KÁROGÓ  

Már az első világháborús  orosz fogságból hazaérkező katonáink  is  
megtalálták  Petőfi sírját. Sőt a  helyi kocsma sztalán   Petőfi stílusában írott vers 
maradványokat is  többen láttak.  Erről az akkori lapok, például az „Az Est” 
című lap is szemtanuk alapján közöltek cikkeket. 

A Morvai expedíció kétséget kizáró ásatási és antropológiai eredményei  és 
Kéri Edit bécsi hadilevéltári bizonyítékai  alapján Petőfinek már egy öt 
megillető mauzoleumot is kellett volna   építeni a Kertepesi  temetőben, nem 
pedig minden  galád eszközzel tagadni  a kétségtelen tényeket. 

A „Petőfi nimbuszt”  védeni, az igazság  ellenében, ostobaság és bűnös  
kegyeletsértés. Petőfi Sándor  helye  a  magyar irodalomban és történelemben 
csak erősödne, ha e tragikus sorsú nemzeti hősünknek megillető temetésben 
részesítenénk.   

A mai nemzeti kormány vezetőinek emberi nagyságát  óriási módon  
erősítené  meg az igazság elismerése éa a Petőfi Mauzoleum megépítése.  Petőfi 
megérdemelne egy nagy nemzeti temetést! 

*** 
Április elején jelent meg a  hír  a budapesti lapokban, hogy háromszáz fiatal 

izraeli katona érkezett budapestre – tisztek nélkül -  túristaként.  Háromszáz 
talpas, tisztek nélkü?. Mesebeszéd. Legfeljebb azok is fiatal hadnagyocskák 
voltak és nem viseltek rangjelzést. 

Azóta ennek a  hírnek a  nyomát sem lehet találni a  Google lapjain. Talán 
az alanti néhány sor is ide tartozik:  
Megnéztem barátom, Kocsis István: Árva Bethlen Kata monodrámáját  az Új 
Színházban. Előadás után eltévedtem a  nagy épület  útvesztőiben. Mire kiértem 
a Paulay Ede utcaára már senki sem volt a környéken, kivéve egy csomó 
egyenruhás biztonsági embert, akik  álványokra szerelt  parkolást tiltó 
szalagokat öriztek Majd némi kiáltozás után  eltávolították a rudakat és a 
szalagokat.. 8.30 kor már sötét volt, amikor bevonult az utcába 2 fehér minibusz, 
10 fehér,2 kék kb öt tonnás zárt teherautó, hidraulikus hátsó “ajtóval” és 2 fehér 
minibusz a végén. A minibuszok ablakai feketék volta, nem látszottak az utasok. 
Eltüntek egy modern irodaház parkolójában. Senki sem tudja, kik vagy mik  
voltak bennük. A Zsidó Világkongresszussal  kapcsolatban talán?) 
Nem értem a  titkolódzást! Törvényeink szerint minden  magyar állampolgárnak 
még az unokái is kérhetik az állampolgárságot. Kb. 300.000 azaz háromszázezer  
zsidó honfitársunk  vándorolt ki az akkor alakuló Izraelbe a német táborokból. 
Ők és unokáik is magyar állampolgároknak számítanak. Ha  van magyar 
útlevelük, miért a  nagy titkolódzás? Teljesen legálisan közlekedhetnek Izrael és 
Magyarorszuág között! 

*** 
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Vélt vagy valós bűneinkért senkinek sincsn joga bocsánatot kérni senkitől a  
nemzet nevében. Erre egyedül a  magyar  Parlamentnek van  joga, de még annak 
is, csak akkor, ha szépen mérlegre tesszük az egymás ellen elkövetett  bűnöket s 
mi bűnösebbnek bizonyulunk ellenségeinknél. Arra pedig  a gyilkosságok 
számát összevetve, nincs lehetőség.  

*** 
Támadják a  fegyertartás jogát, amely az USA alkotmányának egyik 

sarkalatos pontja.   A támadás alapjául a vérengzések és a tömeggyilkosságok 
szolgálnak.  Arról viszont  egyetlen politikus sem  tesz említést, hogy a TV 
állomások,  és   Holywood  minden nap ontják a véresebbnél véresebb, 
borzalmasabbnál borzalmasabb filmeket a szerencsétlen, primitiv  nézők  
nyakába.  Ezekből a  gyilkos  képekből tanulják a   “máskéntnormális” nézők a  
gyilkosság  örömeit és mikéntjét.  “A najom látja, a  majom csinálja!”. 

Persze a “szólásszabadság” illúziója  szent és sérthetetlen, ahhoz nem mernek 
hozzányúlni, de bűnbakot kell találni. Így  a fegyvertartás jogát akarják 
korlátozni vagy  elvenni a honpolgártól.  Hogyan fognak háromszázmillió 
fegyvert begyüjteni?  Azt hiszem, az nehezebb feladat lenne, mint a  
vérengzéshez kedvet csináló filmeket  letompítani… Azt talán ne is említsük, 
hogy a bűnőzők és az őrültek  nem is szolgáltatnák be  a fegyvereket.  Jó példa 
erre “Detroit North” azaz Toronto, ahol a tisztességes embernek a törvény 
szigora miatt nincs  kézifegyvere, de a  bűnőzőknek annál több. Használják is 
szorgalmasan ezeket. Majd’ minden napra esik egy gyilkosság vagy  súlyos 
sebesítés.   
 

HOGYAN KÉNYSZERÜLTÜNK A  HÁBORÚBA? 
Béka perspektívából... 

 
Valamikor  1942-ben  beléptem a Magyar Királyi Külügyi Társaság ifjúsági 

csoportjába. Ennek persze előzménye is volt. Már vagy kilenc éves kromban 
újságolvasó  voltam. Az „Az Est”  (Miklós Andor lapja) című  erősen liberális 
lapot bőngésztem. . Persze akkor még  nem tudtam, mit jelentett ez a  szó. 

Az egyik ismerősünk, amikor látta, hogy lecke helyett a lapot böngésztem  
figyelmeztetett. „Nem nagy baj, ha ilyeneket olvasol, csak ne felejtsd el, hogy 
amit  az újságokban találsz, legtöbbször még az ellenkezője sem igaz!”   

Mivel egyik rokonunk, tartalékos Kaiserjäger főhadnagy (Vaskorona rend, 
III oszt. Tiszti Érdemkereszt kitüntetéseit ma is őrzöm) szívesen  magyarázgatta 
nekem a  világ sorát, a  háborút és Trianont,  hamar megtanultam a sorok között 
olvasni, vagy a híreket helyesen értelmezni – többnyire. 

Főként a  külföldi politikai, történelmi,  katonai hírek érdekeltek. A 
bűnügyektől, pletykáktól már akkor is ösztönösen óvakodtam,  érthetően a  
külügyek iránti érdeklődésem dominált.  Így történt, hogy  beléptem a  Magyar 
Királyi Külügyi Társaság ifjúsági csoportjába 

Az MKKT  szemináriumait  a Pázmány Péter Tudományegyetem (ma 
ELTE)  főépületében tartotta.   Talán  százan voltunk egy nagy teremben.  Mi  
középiskolások is felíratkozhattunk hallgatónak, de nem vizsgázhattunk.  
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Előadóink  közül ma már  csak Br. Eöttevényi Olivér (a MKKT elnöke), 
Horváth Jenő, és Haltenberger professzorok  nevére emlékszem.  Volt követek,  
diplomaták, katonák tartották a  nagy érdeklődéssel  kísért előadásokat.  Az 
előadások nyíltak,  aránylag  tárgyilagosak voltak. Azt hiszem, abban az időben  
csak két helyen lehetetet nyiltan beszélni, ott és a parlamentben. Sokszor még ott 
is mellékelten, talán véletlenűl (készakarva) buggyant ki  egy-egy fontos 
információ. 

Egy jellemző eset Haltenberger professzorhoz fűződik.  Egyik előadása 
végeztével, kérésére valaki azzal a  kérdéssel állt elő, hogy ki fogja megnyerni 
ezt a háborút?  Ez sokak számára  furcsa kérdés volt, mert  még Sztalingrád előtt 
történt az eset.  

Haltenberger professzor komor arccal válaszolt. Kedves Úram! Nem 
vagyok jós, de  segíthetek önnek, eldönteni a  kérdést. 

Azzal a táblához lépett és  három vizszintes és sok fűggőleges vonalból egy 
táblázatot készített. Majd  a bal oldalra írta: „Ök”, alatta „Mi”. Az oszlopok 
tetejére felírta a  hadviseléshez szükséges  anyagok neveit: Vas, Szén, Olaj, 
Króm, Nikkel, Réz, majd a végére: Emberanyag. Ezek után – fejből – beirta a 
számokat.  

Azzal letette a  krétát, leverte a krétaport a  kezéről  és jóéjszakát kívánva, 
csendben  elhagyta a termet.  

Az „Ök” és „MI”  ősszegek között  óriásiak voltak a különbségek. A  
legvadabb németbarátok is  megdöbbenhettek. 

Más előadók szépen elmagyarázták a „statikus” és „dinamikus” államok 
közötti különbséget Dióhéjban, akik még  nem ismerik ezeket a fogalmakat:  A 
statikus, vagy szárazföldi államoknak kényszer-terveik vannak egy várható 
konfliktus esetére (felvonulási és hadi tervek). 

A dinamikus államoknak óriási hadi és kereskedelmi tengeri flottájuk van. 
Csak stratégiai terveik vannak, főként más államok felhasználására. Maguk 
pedig a  kezdeti vereségek után  alaposan felkészülnek egy hatalmas erejű 
támadásra, mégpedig ott és akkor, ahol és amikor ők akarják.  

Németország esetében  megtudhattuk, hogy ők a kétfrontos háborútól 
rettegtek egész modern történelmük során.  Katonapolitikai előadáson 
bemutatták ennek bizonyítására  a német vasúti hálózat térképét.  Hat vagy hét 
párhuzamos, nagyteljesítményű vasútvonal félkaréjban húzódott  a nyugati 
határvonaltól a  keletiig.  Ez persze  csak a  légifölény  birtokában volt hatásos, 
mert gyorsan szállíthatták csapataik tömegét és a hadianyagot keletre vagy 
nyugatra, amint szükséges volt. Ezekből az adatokból  mindenki előtt világos 
volt a szomorú, elkerülhetetlen sorsunk. 

Ha ezen adatokról tudott a Külügyi Társaság, nyilván a  magyar kormány is 
teljesen tudatában volt  a tényeknek.  Horthy Miklós is tengerész volt, tudta 
nagyon jól, a kombinált angol,  amerikai  flotta  és az amerikai ipar verhetetlen.  
Fia, István amerikai tanulmányútja során a  Ford üzemek hatalmas 
teljesítményeiről  meggyőződhetet és tájékoztathatta Édesapját.    
Montgomerytől, a volt USA  ügyvivő könyvéből és más forrásokból is tudjuk,  
volt kommunikáció az angol admitalitás, az amerikai elnök FDR,  és Horthy 
között.  
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Felvetődik a  kérdés, minden tudás és információ ellenére: miért  léptünk be 
a  háborúba – német felkérés nélkül? 

Erre már sok választ kaptunk. Például azt, hogy ha nem  csatlakozunk a 
németekhez, esetleges  győzelmük  esetén vissza kell adnunk a  Felvidéket,  
Kárpátalját és Észak. Erdélyt  azoknak, akik részt vállaltak a  Szovjet elleni 
háborúba. Bácska és Bánát pedig német Gau lesz. 

A másik lényeges választ csak feltételezhetjük,  kikövetkezhetjük a  
korabeli külföldi  jelentésekből.  Ugyanis kaphatnánk  egyenes és világos 
választ, ha rendelkezésünkre állna a  hadüzenetet eldöntö Koronatanács  
jegyzőkönyve. Az pedig nincs. Helyesebben van, de a jegyzőkönyv másik fele, 
amely az erre vonatkozó részleteket leírja – hiányzik. Állítólag kétféle 
változatban  található, de a  lényeges második fél, mindkét  iratban különböző. 
Ez annyit jelent, hogy kétféleképen hamisították meg, valakinek, vagy 
valakiknek az érdekében. 

 
Ha  nincs is a  kezünkben  egy hiteles jegyzőkönyv, néhány kérdést  feltehetünk: 
Kik voltak jelen azon a sorsdöntő koronatanácsi ülésen? 
Kinek, kiknek  volt a  legfőbb érdeke, hogy elkerüljük a  német megszállást?  

 
Amig nem találják meg annak a  Koronatanács ülésnek valódi 

jegyzőkönyvét, a háborúba való belépésünk valódi okát  nem lehet 
megállapítani. Jól tudom,  könyvtárakat írtak már tele erről a szomorú témáról, 
népbíróságokon  ítélkeztek a „háborús és népellenes bűnös Bárdossy” felett, de a  
valódi okot még ma sem ismerik, vagy titkolják.  Titkolják azért, mert nem 
akarják, hogy a  magyar nép minden kétséget kizárólag megtudja, megint 
idegeen érdekekért vérzett.  Az is igaz, ha nem lépünk be a háborúba, Hitlerék 
megszállták volna az országot és az általuk kinevezett quisling kormány  
belevitte volna a háborúba  a nemzetet. Abban az esetben a „béketárgyaláson” 
talán jobban jártunk volna. Nem volnánk „bűnös nemzet”. Persze igy is úgy is 
azt kaptuk volna „jutalmul” amit a  lengyelek kaptak.... 

 
*** 

ÉLETSZÍNVONALUNK 
Addig-addig ömlött ki az országból  az adóparadicsomokba a 

leggazdagabbak magánvagyona, mígnem a világranglistán a 13. legnagyobb 
„offshore-zó” országgá nem váltunk. Döbbenetes, de a kiszivattyúzott 
milliárdok végösszege nagyobb, mint  hazánk teljes külső adóssága. 

Mivel ez az elképzelhetetlenül  hatalmas összeg  a  Németh kormány 
rendelkezései alapján. „legálisan”  került a  rablók kezére, nem lehet bíróság elé 
vinni őket. 
Magyarországból 242 milliárd dollárt szivattyúztak ki 30 év alatt. 
 
Amint  a pesti  mondás járja, a Szovjet tankokkal a Nyugat 
bankokkal igázott le bennünket. A főként az első kormány alatt, 
majd később a „no és” pufajkás kormánya alatt bagóért árusították 
ki az ország keservesen  összegyüjtött, felépített termelő vagyonát. 
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Legjobb régebbi, világszínvonalú gyárainkat bagóért adták el, 
amelyeket a szemfülesek rogtön továbbadtak a nyugatiaknak. Azok 
első dolga  a szabadalmak  átvétele, majd a  gyárak eladása  volt. 
Mert hiszen csak a  piacokat akarták megszerezni. Ez az oka a 
szörnyen alacsony életszínvonalunknak! 

TÁMOGATÓINK 
2012 utolsó két hónapjában beérkezett adományok: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 január 1 és október 14 között beérkezett adományok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezúton is kifejezzük köszönetünket  kitartó támogatóinknak. 
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A kezdeti időszakról nem is szólva, még öt évvel ezelőtt is ezres 
példányszámban nyomattuk a  Hollót. Ma már csak háromszázat nyomatunk, de  
az is sok. Kérjük, ha  módjában áll, szerezzen újabb támogatókat 

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 

VOLNA RÁ ÖNKÉNTES? 
Aki a "Nagy morva birodalom" témájára kiváncsi és tud németül, olvassa el az 

alanti könyvet: 
ANTON HIERSEMANN STUTTGART, 1995 

MONOGRAPHIEN ZUR GESCHICHTE DES MITTELALTERS 
DAS REALITAT ODER FIKTION? 

EINE  NEUE INTERPRETATION DER QUELLEN ZUR GESCHICHTE 
 

DES MITTLEREN DONAURAUMES IM 9. JAHRHUNDERT 
VON 

MARTIN EGGERS 
 
Ebből a hatalmas munkából kiderül, hogy az a "birodalom" Belgrádtól keletre 
eső Morava folyó körül volt. És a hittéritő testvérpár Cyril és Metod, sohasem 
jutott Csongrádtól északabbra. 
Ez már csak azért is érdekes, mert szlovák “barátaink”  meg vannak győződve, 
hogy  a testvérpár komáromnál lépett a “Nagy Morva Birodalom” területére. 
Már  szép szobrot is állítottak a  magyarok bosszantására Komáromban.  Még 
jó, hogy nem találták meg a  sárba száradt lábuk nyomát.  

Ha netán valakinek kedve volna németről angolra vagy magyarra forditani, 
vagy szinopszist késziteni, tudnék adni egy (elég hibás scanned) kópiát CD 
lemezen 

*** 
BARÁTAINKNAK  

Amint a 11. oldalon láthatjuk, két külön táblázatban ismertetjük adakozóink  
jegyzékét. 

Az első táblázat 2012 utolsó két hónapjában beérkezett adómányokat 
mutatja. A második táblázat 2013 január 1-től, október12-ig beérkezetteket  
rögzíti. 

A clevelandi  munkatársainkon kívül az alanti barátaink álltak melletünk 
munkával és tanáccsal: 
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,  Somogyi Vince,  
Lamperth Cili, Megyesi Zsuzsa-Csaba  Dr. Kontúr László, Ayklerné Papp 
Zsuzsi. 
 
Magyar honlapunk www.corvinuslibrary.com 
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Angol honlapunk: www.hungarianhistory.com 
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