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Időnként illik beszámolni munkánkról, így ebben a   számunkban főleg ezzel 

foglalkozunk: 
 

JELENTÉS  AZ  ANGOLNYELV Ű  KÖNYVAKCIÓNKRÓL 
MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK CÉLJA: A magyarság külföldi hirnevének javitása, 
ellenfeleink propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok, egyetemi tanárok 
felvilágositása. A Magyar külügyinisztérium és a magyar lobby csoportok munkáját is 
hatásosan kivánjuk elökésziteni és angolnyelvü szakirodalommal támogatni – tudtuk 
és felkérésük nélkül. 
Távolabbi célunk a Duna-medence népeinek megbékélésének feltételeit feltárni. 
és lehetövé tenni. 
Tevékenység: Angolnyelvü magyar történelmi tárgyú könyvek kiválasztása vagy 
iratása, forditása, nyomtatása, vásárlása és azok ingyenes terjesztése. A mai napig 
több mint százhúszezer kötetet és CD-t ajándékoztunk (föként) amerikai egyetemi, 
államvezetési, kutatóintézeti és media könyvtáraknak, valamint történészeknek és 
diplomáciai képviseleteknek.2oo4-ben terjesztettük ki müködési területünket, 
Magyarországra, EUra és Távol-Keletre. Az eddig kapott, beszerzett, kiadott 
könyveink nagykereskedelmi értéke jóval több, mint egy millió US dollár. 
2002-ben - a hamiltoni Vámosi család jóvoltából - Sisa István: "The Spirit of 
Hungary" cimü nagyszerü munkájából 500 példányt ajándékoztunk, az amerikai 
szenátoroknak, washingtoni és budapesti külföldi követségeknek, külföldi 
tudósitóknak, kutatóintézeteknek., és 191 EU és NATO döntéshozónak, diplomatának, 
háttérirónak. 
Az EU cimekre ugyancsak elküldtük Janics Kálmán: “Czechoslovak Policy and the 
Hungarian Minority 1945-1948”, illetve Charles Wojatsek: “From Trianon to the first 
Vienna Arbitral Award” cimü könyvek, valamint az "Eleven Hundred Years of 
Success" CD lemezünk egy példányát. 
Részt vettünk a Herr Verhaugennek a "Kedvezmény Törvény"-röl a magyarországi 
miniszterelnöknek irott levelének a cáfolatában is. Kb 320 EU cimre küldtük el a 
"Kettös mérce" (Double Standard) cimü rövid memorandumot.  
Herr Verheugen egyik titkára levélben magyarázta fönöke bizonyitványát, 
mellébeszélve a témának. 
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Ugyancsak  szétküldtük  Sólyom László (akkoriban a Legfelsöbb Biróság elnöke): 
"What did the Venice Commission declare?" cimü tanulmányát is, ugyanezekre az e-
cimekre. 
Részt vettünk a Human Rights for Minorities in Central Europe - Vancouver Society, 
Papandreu, soros EU elnökhöz irott levélirási akciójában. 
Az "East-Central European Syndrome" (magyar verzió: "Trianon szindroma") cimü 
memorandumunk, többek között,  megjelent a MVSZ által kiadott "Fehér könyv" 
oldalain is. 
A honlapunkon eddig közel 200, teljes hosszában olvasható és letölthetö angolnyelvü 
könyv és   40 esszé jelent meg. Eddig kb. 400,000 alkalommal nézték meg. Érdemes 
megemliteni, hogy a számunkra nagyon fontos EDU (föként tanárok) 4773, a GOV 
(amerikai kormányzat) 439 és a MIL (amerikai fegyveres erök) 554 alkalommal 
kereste fel a honlapunkat.  
Ez mutatja, hogy elérjük azokat a helyeket, ahol az általunk szolgáltatott tájékoztatást 
fel is használják. 
A "Hungary, Eleven Hundred Years of Success" cimü CD-ROM lemezünk terjesztését 
folytatjuk A magyar történelem és más adatok tárháza, amit minden diák, tanár és 
kutató megkaphat, aki igényli. Otthon, házi eszközökkel elöállitott 1000 példány 
kiosztása megtörtént. Ujabb 1000 gyári példány készült el, amelyeket föként 
Európában az EU és NATO vezetöi között terjesztettünk. A hatodik - bövitett - kiadás 
2009 -ben került kiosztásra 3500 példányban.  A  hetedik kiadás 1800 példányát a  
vidéki iskolák igazgatóinak juttattuk el. Az 2012-es kiadásból kb 3500 példányt a 
HUNGARI AND THE HUNGARIANS könyvünkbe ragasztva terjesztettük. 
A nyugati magyarság lobby munkájában is résztveszünk. Kiadtuk és terjesztettük az 
elöbb emlitett körökben a két "fehér" könyvünket "The East-Central European 
Syndrome I és II" és a CD lemezünket. 
Munkaközösségünk tagjai önkéntesek, fizetést semmi féle jogcimen nem kaphatnak. 
Költségtérités csak számla  alapján fizethetö. Akciónkat a kanadai és amerikai magyar 
(föként kisnyugdijasok) támogatásából tarjuk fenn. 
 Külön meg kell emlékeznünk  a Vancouver és  Los Angeles környéki 
magyarság felajánlásáról. Mindkét helyen, vállalták egy-egy  könyvünk kiadásának 
majdnem teljes költségét  az azóta elhunyt Maticza Ágnes és  Huff István  
kezdemányezésére.  
 
Könyakciónk helyzete és terveink 
 
Néhány könyvünkről: 
Simon, Andrew: "Made in Hungary".  Prof. Simon András könyvét Prof. Wagner 
Ferenc müve felhasználásával irta, de attól erösen különbözik. Bár az ilyen könyv 
kiadása pillanatában már elévült, a magyarságnak külföldön hirnevet szerzett 
tudósaink, müvészeink, sportolóink, feltalálóink, katonáink és történelmünk hasznos 
tárháza.  
Balogh, Sándor: "Autonomy and the New World Order".. Balogh professzor 
alapmüve igen hasznos a magyar kisebbségek számára. Ugyanis külföldi szerzök 
müveivel, nemzetközi szerzödésekkel, az Egyesült nemzetek alapokmányával, stb. 
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bizonyitja, hogy minden ellenkezö propagandával szemben, nemcsak a területi 
autonómia követelése jogos, hanem végsö esetben az országtól való különválás, söt az 
anyaországhoz való visszatérés is jogos, s nemzetközi jogba nem ütközik. E rendkivül 
fontos könyv magyar forditása elkészült. Kiadását  az MVSZ  vállalta.  
Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai  és  délvidéki véreink  komoly hasznát vehetik, a területi 
autonómiáért folytatott harcukban. 
Kapronczay, Károly:" Refugees in Hungary". Köztudomású, hogy az elmúlt 
évtizedekben ugyszólván csak vélt vagy valós büneinkröl volt szabad irni. 
Dr. Kapronczay Károly felkérésünkre megirta a második világháboru idején 
Magyarországra menekült lengyelek, zsidók, olaszok, oroszok, hollandok, belgák, 
franciak, stb. életének alakulását. E könyv bizonyitja, hogy még a német megszállás 
(1944, március 19) után is folyt a lakosság részéröl a menekultek segitése és mentése, 
sokszor a németeket kiszolgáló hatóságok hallgatólagos beleegyezésével is. 
Chászár, Edward: "The International Problem of National Minorities".  Chászár 
professzor könyvének harmadik, bövitett kiadása nélkülözhetetlen a kisebbségekkel 
foglalkozó személyek, hatóságok és NGO szervezetek részére. Megtaláljuk benne 
valamennyi EU és más ajánlást, határozatot, stb, amelyeket a kisebbségek védelmében 
érdekében hoztak.  
Erdély és a  románok történelmével  közel húszonöt könyvünk foglalkozik. 
A két Du Nay könyvünk, Kosztin Árpád, Illés Elemér két könyve  a Köpeczi: 
Erdély Története, Lipcsey Ildikó  könyvei  még  ma is foglalkoztatja  román 
“testvéreinket” 
2008 végefelé adtuk ki  két  otthoni történész Benesről  készült könyvét: 
Gulyás László: Benes, Stateman or Charlatan? The plans and  the  reality 1908-
1948 
Botlik József: “Eduard Benes and Podkarpatsá Rus” Hungarians, Rusins and Czechs 
in Subcarpathia 1919-1938/1939 
Mindkét könyv alapjaiban  tépázza meg Benes  hirnevét a  nyugati világban. 
 
Szerb, roman, ruszin, szlovák nyelvű kiadványaink: 
Mivel az utóbbi másfél évszázadban egyetlen magyar kormánynak sem jutott 
eszébe a nemzetiségeink számára a saját nyelvükön megirt történelmüket a 
kezükbe adni, erre a feladatra is vállalkoztunk. Mind a négy  zsebköny elkészült, 
összesen 18,000 példányban. Persze tizszer ennyi is kevés volna, de csak ennyira 
jutott pénz. Viszont a honlapunkon is olvashatók a többi, angolnyelvü 
könyvünkkel együtt.  
Szilágyi Károly: "Dobri susedi, losi susedi" cimü szerb nyelvü történelmi 
zsebkönye a sallang és mitosz nélküli történelem valóságát mutatja be. Ezt a könnyen 
zsebben tartható, igénytelen külalakú könyvecskét főként a szerb nyelven tanuló 
magyar diákoknak, de a szerb tanulóknak, tanároknak, ujságiróknak, politikusoknak is 
szántuk. Ennek elolvasása után, nem valószinü, hogy kétkedés nélkül olvassák majd a 
hivatalos verziot. E könyvecskét még a szerb kritikusok is tárgyilagosnak ismerték el. 
A szerb Matica próbálta eldönteni, hogy ellenkönyvet adjanak e ki, vagy ignorálják a 
"problémát". Az 5000 példány szétosztása megtörtént. 
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Alain DuNay: Romani si  Maghiari in vartejul istori ei: Ebböl is 5000 példányt 
juttattunk át Erdélybe. Második  kiadását 2014-ben nyomdába adjuk. 
Stumpf-Benedek András(+): Gens Fidelissima, A ruszinok történelme: Terjesztését 
is befejeztük a  szerző segitségével. 
Balassa Zoltán: Dva národy v jednej domovine: A Rákóczi Szövetség oroszlánrészt 
vállalt a terjesztésben. Már az angol forditása is elkészült. 
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 egysége visszaállitásának az 
elkerülhetetlenségére. 
 

2006-ban, az 56-os forradalom ötvenedik évfordulójára 
az alanti könyvek kerültek szétosztásra: 

1, Hévizi Józsa: "The Minorities in Hungary and the Rest of Europe." A fiatal 
történész a letagadhatatlan tények erejével bizonyitja, hogy a Magyar Királyság 
összehasonlithatatlanul tisztességesebben bánt a kisebbségeivel, mint azok, a karmaik 
közé került magyarokkal és a "müvelt" európai államok a sajátjaikkal. 
2. Pozsony Ferenc: "Hungarian  Csango of  Moldova." Magyarul már megjelent. a 
bövitett, átdolgozott kiadás forditása  A csángók történetének meghatározó 
forrásmunkája  az angolnyelvü világban. 
3. Lipcsey Ildikó: " Romania and Transylvania in the 20th Century" cimü 
munkája  nélkülözhetetlen   az  angolszász világban.  
 

TERVEINK 
1. M.Sz.(szerk.) :"Atrocities Committed Against the Hungarians". A könyv anyaga 
majdnem összeállt. Most még a "Csehszlovákok" által elkövetett atrocitások 
dokumentált leirása hiányzik. A  meglévö anyag a honlapunkon van. Az 56 utáni 
román megtorlások történetét rövidesen megkapjuk.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára készültünk kiadni 
a: "Hungary's Role in the Fall of the Soviet Union" cimü könyvet, de  nem  
találtunk rá  szerkesztőt. Az évek  folyamán négyen  fogadták  el  a megbizást, de  
sorban  visszaléptek. .  E könyvnek lett volna a feladata a világ figyelmét újból 
felhivni arra a forradalomra, amely meginditotta a Szovjet rendszert a pusztuláshoz 
vezetö lejtön. Fontossága abban rejlik, hogy a cseh diplomácia és propaganda gépezet 
egy pillanatra nem engedte elfelejteni a "bársonyos forradalmat", mig a mi - 
összehasonlithatatlanul nagyobb jelentöségű - forradalmunkról már alig esik szó a 
világban. 
E könyv megirását otthon nem vállalta senki. A pályázatot az ismert történelmi 
magazinok nem közölték. Egy közismert intézet vezetöje, kerek-perec megmondta: 
"Erre nem találsz egy ismert  történészt, mert ennek a megirásával az egész eddigi 
munkásságát meg kellene tagadnia." 
 
Helyette  kiadtuk a “Hungary and  the  Hungarians”  cimű  könyvet, amelyről már 
szó volt  “A HOLLÓ” lapjain is. Természetesen  ebben is van egy  az ötvenhatos 
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forradalommal  foglalkozó rész.  A könyv belső boritójára tervezett tasakban van a 
CD lemezünk, kb. 90 angolnyelvű könyv és 50 tanulmány teljes szövegével..   
Ezzel a  kiadvánnyal  nemcsak egy  könyvet adtunk a külföldiek kezébe, hanem egy 
egész kis könyvtárat.  Ezt a könyvet háromezerötszáz (3500) példányban ingyen 
terjesztjük.  Támogatóink  pedig   kezelési és postaköltség ellenében  juthatnak hozzá. 
Ezzel a  könyvvel és CD lemezzel együtt osztottuk szét a Corvin History Society 
(Edmonton, Alberta, Canada), Pungur József professzor úr szerkesztésében megjelent 
lemezét is: HUNGARIAN WORLD ENCYCLOPEDIA: History, Culture and Politics. 
 
Folyamatban van a volt nemzetiségeink Történelmi Zsebkönyveinek   újabb kiadása 
is. Terveink szerint, a  könyvecskék  A6 méretben, kb 40 oldalon jellennének meg.  Ez 
aránylag olcsó lenne de tartalmazná. a lényeget. 2015 őszén készülnek el. 
 
Ugyancsak tervezzük  egy képes ismeretterjesztő könyv:  „STOLEN HISTORY”   
(Elrabolt történelem) angolnyelvű kiadását. Ebben bemutatjuk az  elorzott magyar 
történelmi várak, városok képeit, fontos épületeit, a megszállók  hazugságait és a  
valódi történetüket, történelmi jelentőségüket 
A „ZSIDÓMENT Ő MAGYAROK”  könyvünk szerkesztése már folyamatban van. 
Természetesen ezt is angolul adjuk ki.  Az eredeti szerző,  a néhai Körömi Terézke  
rengeteg anyagot gyüjtött össze, amelynek feldolgozás igen sok időbe telne.  Így más  
anyagot is felhasználva, rövidesen nyomdakész lesz. Ma már  egy fél könyvre való 
anyag le is van fordítva,  de további, az egyének által vállalt  mentések   történeteit 
gyüjtjük. 
Máshol is   segitünk, ahol tudunk.  Több évvel ezelőtt   a korán elhunyt segédtisztünk 
Szendrey Tamás   egyetemi tanár  hagyatékából ötezer könyvet  szállitattunk el Erie-
ből  Rév Komáromba a  Selye János  magyar egyetem részére. Ugyanabban a  
szállitmányban  többszáz könyvünket  juttattuk el kiosztásra Budapestre illetve az 
Országos Széchenyi Könyvtár részére. 
1183   könyvet  és 300 CD-t  küldtünk haza általános elosztásra Ugyancsak  
hazajuttattunk kb 60 doboz könyvet  Várdy Béla és  felesége Huszár Ágnes, egyetemi 
tanárok, cserkésztisztek magánkönyvtárából, a Miskolci Egyetem  részére. E 
küldeményt az akkori  MSZP-SZDSZ kormány  forgalmi adóval akarta  sulytani.  
Otthoni munkatársunk, Nt. Bereczky Zoltán, nagy nehézségek és küzdelem után  
kiharcolta  ennek a  nagy összegű  vámnak  elengedését.  
A Mikes Kelemen akció keretében kb. 1500 angolnyelvű könyvünket küldtük haza a 
Buffalo és Cleveland városokban lévő készleteinkből. Hamiltonból pedig kb ötszáz 
könyvet vittünk a torontói  gyüjtőhelyre 

Magyar Szolidaritás Tüze – Lángja 
Néhány évvel ezelőtt felelevenitettük a  Magyar Cserkész Szövetség  gödöllöi 
jamboree idején szervezett “Magyar szolidaritás tüze” akcióját. 1933-ban, a  
megbeszélt időben fellobbantak a tüzek  minden csonkaországi és  elszakitott területen  
szervezett magyar cserkészcsapat  rendezésében. A Hargitától a Felvidékig, Bácskától 
Sopronig, Vereckéig, Bakonyig fellobbantak  a  Magyar  szolidaritás és élniakarás 
lángjai.  
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Ma  már az egész világra kiterjedő  mozgalom lángjai a  nemzetközi dátumvonaltól 
nyugatra, helyi időszámitás szerint  esti kilenc órakor  lobbannak fel.  Újzéland, 
Ausztrália  vonalátol fokozatosan  halad  nyugat felé. Budapesten  a Szent István napi  
tűzijáték kezdetén halad át, majd   Honoluluban, az ottani este kilenc órakkor lobban  
fel az utolsó láng.  
Főként a Külföldi Magyar Cserkészszövetség  csapatai rendezésében indult a  
mozgalom, de  ma  már  sok más szervezet és  magánszemély gyújt legalább egy 
gyertyát.  Igy Kolozsvártól  Sidneyig,  Narviktól Buenos Aires,  Sao Paolon keresztül 
Caracasig,  Ungvártól Párizson, Londonon az USA-n, Kanadán keresztül  lobbannak 
fel a  lángok óránként. Az egyik legsikeresebb rendezvény Dunaszerdahelyen történt, 
amelynnek hire és képei  nagyon sok nemzeti honlapon jelentek meg. Ilyenkor azon 
honfitársaink felé száll gondolatunk, akiket  a  történelem viharai idegen országokba 
sodortak, vagy a  határokat húzták át a  fejük fölött. 
 

PRO PATRIA IN EXTERIS   érmek 
Jeszenszky Géza  professzor úr  külügyminisztersége alatt, kérésünkre kb 25 angolul 
publikáló történészünk számára  adományozott a Magyar Köztársaság  nevében 
érdemrendet. Azóta nem  tudtunk  magyar állami kitüntetéseket szerezni azok részére, 
akik idegen nyelvű felvilágositó munkát végeztek  külföldön.   Azzal érveltünk, hogy  
a  magyar kormány  közel ötven évig egy  „jóviseletért” érmet sem adott egyetlen egy 
patrióta külföldi magyar történésznek sem.  Tehát, ha  csak ötöt adtak volna évenként, 
akkor is sokkal többel tartoztak volna  mint  amennyit még kértünk. Mondanom sem 
kell,  felterjesztéseinket  a baloldali kormányok lesöpörték az asztalról.  Helyettük sok 
olyan  személy kapott, akik nemzetpolitikai szempontból érdemtelenek voltak  és egy 
aránylag tisztességes török szultán  inkább selyemzsinórt küldött volna nekik 
„jutalmul”. 
Más  megoldás nem lévén, verettünk tehát  bronz érmeket, amelyeket  emléklappal 
együtt  azon munkatársainknak és  támogatóinknak adományozunk, akik munkával 
vagy adományokkal segitették  erőfeszítéseinket. 
Egy nagyobb  érmet  -  Riegel  György, ismert magyar szobrászművész alkotását 
adtuk azoknak, akik  nagy összeggel vagy rendkivül fontos  munkával segitették  
munkánkat. 2008-ban  Dr. Palinay Gyula (+), Hites András+, Hites György, Dr. Jeney 
László,  Csermely Péter, Vámosi József és felesége Margit, kapták  ezt az érmet. 
Azóta  Budapest, Buffalo, Cleveland,  Honolulu és más városok jelöltjei is megkapták 
a szokásos érmet.  Főként  a  támogatóinkat, iróinkat és munkatársainkat  tiszteljük 
meg a  60 mm átmérőjű éremmel és  emléklappal. Rövidesen újabb jelöltjeink  
részesülnek ezen elismerésben. 
 

MUNKATÁRSAK 
Ma is aktív belsö munkatársaink: Vámosi József és Margit, Seregélyes  Márton, 
Magyaródy Rózsi, Lamperth Cecilia (Hamilton), Ayklerné Papp Zsuzsi, Csermely 
Péter, Hegedűs István (Toronto), Dr. Forgách Péter, Somogyi Vince (Buffalo, NY),  
Nt. Bereczky Zoltán,  Hévízi Józsa, Bányai Ferenc, Buda Márta, Leczki Lajos 
(Budapest), Horváth Mihály és cserkészei akik  nemrég hatalmas csopmagolási és 
postázási akciót  mintaszerűen végezték (Cleveland, OH),  
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Raktárak: Egyedi könyvek: tárolás, csomagolás és postázás: Hamilton, Buffalo, 
Budapest, Cleveland. 
A programunk végrehajtásához szükséges pénz az amerikai és kanadai kisnyugdijas 
magyarok adományaiból származik. Az utóbbi években nagyobb adományt három   
barátunktól  kaptunk. A támogatóink létszáma, a természet törvényei szerint állandóan 
csökken. Új adakozókra  volna sürgös szükségünk ebben az évben, hogy 
programunkat végrehajthassuk. 
A magyar kormánytól számottevö összeget az MDF kormányzása óta nem kaptunk. 
2003-ben költségvetésünknek kb. 5%-át fedezte az Illyés Közalapitvány. 
(Magyarországi forditás). Azóta  egy fillért sem kértünk vagy kaptunk. 
A HOLLÓ cimü 12 oldalas körlevelünk évente legalabb ketszer jelenik meg. 
************************************************** 
Könyveink az angol honlapunkon:   
List of Books on the Homepage 
WWW.HUNGARIANHISTORY.COM 
Welcome to our Corvinus Library. Here you will find some books on Hungarian 
history, published in the United States of America, in the English language. Some 
others are translated from Hungarian. Please excuse our accent...). 
There were a lot of anticipated, but unexpectedly fast changes lately in Central and 
East-Central Europe and the Balkans. Researchers, historians, diplomats, professors 
were scrambling for information on historical and artificially created states of the area. 
Unfortunately, there were very few - fair and objective – books available on Hungary. 
To help to fill the sudden demand, we have distributed thousands of books on the 
subject among university, research, media and government libraries. 
 
List of Books and articless: 
Act on Hungarians Living in .... 
Ágoston, Vilmos Ed.): Autonomy 
Balassa, Zoltán:Czechoslovakia: The Land of Lawlessness 
Balogh, Sándor: Autonomy and the New World Order 
Balogh, Sándor: Separating Myths and Facts 
Balogh, Sándor: Transylvania: Balkan or Europe? 
Bandholtz, Harry Hill: An Undiplomatic Diary 
Baross, G.: Hungary and Hitler 
Bendek, Andras S.: The Rusyns, Gens fidelissima 
Biro, Sandor: The Nationalities Problem in Transylvania 
Bodolai, Zoltan: Hungarica - A chronicle 
Bodolai, Z.: The Timeless Nation 
Bogdan, H.: From Warsaw To Sofia 
Bokor, Imre.: Ten Great Lies That Shook the World 
Bonsal, Stephen: Suitors and Suppliants 
Borsody, S.: The Hungarians: A Divided Nation 
Borsody, Stephen: The New Central Europe 
Botlik, József: Eduard Benes and Podcarpatska Rus  
Brády, Zoltán: Nobody Cares About You . 
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Cadzow,, Ludanyi,., Elteto, Transylvania 
Carp, Matatias: Holocaust in Rumania 
Chaszar, E.: The Czechoslovak-Hungarian Border 
Chaszar, E.: The International Problem of ... 
Council of Europe Csángó Minority Culture in Moldavia 
Csapo, E.: Peace to end Peace 
Cseres, T.: Serbian Vendetta in Bacska 
Documented Facts and Figures on Transylvania 
Du Nay, Alain Hungarians and Rumanians 
Du Nay, Alain and Du Nay, André Transylvania - 
Du Nay, Alain Romaini si maghiari 
Du Nay, André The Origins of the Rumanians 
Dupka, Gy. ed.) Genocide -Transcarpathia 
Eckhardt, Tibor: Regicide at Marseille 
EGGERS, Martin: Das "Großmährische Reich" 
Ethnic cleansing in post World War II Czechoslovakia: 
Fehervary, Istvan: The Long Road to Revolution 
Fejerdy, Andras: The Moral Stalingrad of World Bolshevism - 
Gabor Aron Study Group :Hungary in the Mirror 
Gal, Gajdos Balogh, - Imreh, Atrocities Against 
Genocide in Transylvania - Nation on the Death Row 
Gracza, Ralph: Editorials and letters concerning the "Status Law" 
Gross: Positive experiences of autonomous 
Gulyás, Lászzló: Benes, Stateman or Charlatan? 
Halecki, Oscar: Borderlands of Western Civilization 
Hevizi, Jozsa: Autonomy in Historic Hungary. 
Hokky, Charles J. : Ruthenia 
Horthy, Miklós, Admiral: The Annotated Memoirs 
IL SINDROMA DEL CENTRO EUROPA 
Illyés, Elemér: National Minorities in Romania 
Janics, Kalman: Czechoslovak Policy 
Jeszenszky, Géza: Restoration of Vojvodina's Autonomy: 
Jeszenszky, Géza: From Eastern Switzerland 
Jeszenszky, Géza: Review of Ignác Romsics: The Dismantling... 
Josika-Herczeg, Imre: Hungary after a thousand years 
Kapronczay, Karoly: Refugees in Hungary: 
Kazar, Lajos: Facts Against Fiction: Transylvania 
Kazar, Lajos - Makai, János: Transylvania i 
Kertész, Stephen D.: The Last European Peace Conference: 
Kertész, Stephen D.: Diplomacy in a Whirlpool 
Kertész, Stephen D.: Between Russia and the West 
Kincses, Elöd: Black Spring 
Kiraly, B. K. ed.): The Hungarian Minority's 
Kiraly, B. K., Pastor, P., Sanders, I.: A Case Study on Trianon 
Kocsis, K. - Kocsis-Hodosi, E.: Hungarian Minorities 
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Komjathy, A. T.: A thousand years of the Hungarian art of war 
Kostya, Sándor: Pan-Slavism 
Kosztin, A.: Cronicle of Cruelties - Romanian Mistreatment 
Kosztin, A.: The Daco-Roman Legend. 
Lambert, Miles: Hungarian Surnames in the Stropkov 
Lázár, István: Transylvania - A Short History 
Lázár, István: HUNGARY - A Brief History 
LE SYNDROM DE L'EUROPE DE L'EST 
Lettis, Richard: The Hungarian Revolt 
Lipcsey, Ildikó: "Romania and Transylvania in the 20th Century" 
Lote, Louis L. Ed.): Transylvania and the Theory 
Ludanyi, and Nádas, : "Property-Restitution 
Macartney, C. A.: Hungary - A Short History (Short sections) 
Macartney, C. A.: Hungary and Her Successors (Short sections) 
MACMILLAN, Margaret: PARIS - SIX MONTHS...(XX. Chapter) 
Magyarody, S.J. ed.): "The East-Central European Syndrome. 
Magyarody, S.J. ed.): "The East-Central European Syndrome II. 
Magyarody, S. J. ed.): Autonomy in Europe 
Magyarody, S. J. ed.): The Tsangos of Romania: 
Magyaródy, S.J.(editor) : Hungary and the Hungarians 
Major, Mark Imre: American Hungarian 
Maracz, L.: Hungarian Revival - Political 
MITTELOST-EUROPÄISCHES SYNDROM 
Mócsy, I. I.: The Effects of World War I 
Montgomery, J Hungary - The Unwilling Satellite 
Palotas, Z.: Borders of Trianon 
Perjes, G.: The Fall of The Medieval Kingdom 
Pastor, P.: Hungary Between Wilson and Lenin: 
Pozsony Ferenc: "Hungarian  Csango of  Moldova." 
Pungur, J. ed.): A theology of national minorities 
Romsics, Ignac: Wartime American Plans for 
Rothermere, V.: My campaign for Hungary 
Rupprecht, Paul: The Image of Hungary's International…. 
Samu, Mihály: On the Right of Peoples to Self-Determination 
SINDROMUL CENTRAL- SI EST-EUROPEAN 
Simon, Andrew L.: John Hunyadi: Hungary 
Siladi, Karolj: Dobri susedi, losi susedi? 
Simon, Andrew L. Ed.): Balkan - Historical Snapshots: 
Simon, Andrew L.: Made in Hungary: 
Sisa, Stephen: The Spirit of Hungary 
Szent-Ivany, Gabor: Count Janos Esterhazy  
Szilágyi, Károly: Good Neighbors or.... 
Tánczos, Vilmos: Csángos in Moldavia 
Treaty of Trianon Peace Between the Allied and ... 
THE AUTONOMY STATUTUM OF SZEKLERLAND 
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The Trianon Syndrome - Unsolved Conflict 
UN and US Reports on the Hungarian Revolution of 1956 
Vékony, Gábor: Dacians-Romans-Romanians 
Veress, Laura-Louis: Clear the Line - 
Wagner, Francis S.: Toward a New Central Europe 
Witnesses to Cultural Genocide - First-Hand Reports 
Wojatsek: From Trianon to the First Vienna 
Ez a jegyzék folyamatosan bővül 
 

HÍREINK 
Nagyobb  könyv postázás nem lesz a tervbevett könyveink kiadása előtt. Addig is  
apránként küldünk ki köteteteket olyan személyeknek, akik azoknak hasznát vehetik. 
Így az új budapestre kinevezett amerikai nagykövetnek, Ms. Colleen Bellnek is 
küldtünk két könyvet: Hungary and the Hungarians és Kapronczay:  Refugees in 
Hungary. Nagyon kellemes és nem várt meglepetésemre, Ms, Bell ajánlott levélben 
köszönte meg a  könyveket néhány nagyon kedves mondatban. „Jóbarát” durva 
garázdálkodása után a hetedik menyországban éreztem magam.       Természetesen 
tudom, az amerikai kormányerők érdeke nem mindenben egyezik a  magyarság,  
különösen a  kárpátaljai magyar testvéreink érdekeivel,  de az  „eltérést” civilizáltan is 
lehet érvényre juttatni. Ms. Bell úgylátszik  olvasott Mária Terézia esetéről: aki a  
fiacskájával karján (Józsika a későbbi „kalapos király) szépen szólt a  magyar 
nemesekhez s azok „Vitam et sanguinem” kiáltással álltak mellé. Persze volt olyan 
ősünk, aki a mai viszonyokat előre látva kiáltott: Sed avenam, non! Azaz a  zabunkat 
nem... 
Lényeg az, hogy a nemvárt sikeren felbuzdulván újabb két könyvet tettem postára Ms. 
Bell címére:  Montgomery: „Hungary the Unwilling Satellite” és Balogh Sándor: 
„Autonomy and the New World Order.”  
 Aki naponta olvassa az amerikai külügyminisztérium sajtótájákoztatóját, érti, 
hogy a külügyminiszternek halvány fogalma sincs arról, mi folyik – például -  a  
magyar viszonylatban. Neki sokkal fontosabb feladatai vannak, mintsem hogy 
piszlicsári ügyekkel foglalkozzon. Ami a „Secretary’s remarks” címszó alatt 
megjelenik, az mind a fullajtárok terméke, a miniszter nem is látja azokat, hiszen egy 
perc ideje nincs ilyesmire. Mondjuk Tanzania fennállásának  xx. évfordulójára küldött 
kétoldalas dísztávirat szövegét valami harmadosztályú  slapaj írja meg, amiről még az 
osztályvezetők sem vesznek tudomást. Ilyenformán feltételezhető, hogy a 
Magyarországgal kapcsolatos politika nagyrészét olyan „tanácsadók” fogalmazzák, 
akiknek van némi sütögetni való pecsenyéjük – a főnök tudta nélkül... 
 
Seregélyes Marci  ásta elő ezt a  szenzációs idézetet, amely minden valódi 
nemzetpolitikusnak meg kellene szívlelnie: 
 

"Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell,  
de mindig meg kell tenni azt,  amit lehet." 

  (Bethlen Gábor) 
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TÁMOGATÓINK 
2014.  . és 2015 április. 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 
és külpolitikai  körülmények között  kínlódó  polgári kormány  sem  politikai, sem 
anyagi felelősséget nem  vállalhat e fontos  nemzetpolitikai munkáért. Talán egy-két 
év múlva  elkezdhetnek dolgozni  ezen a  feladaton is, ha kilábalnak az eddigi  ballib 
kormányok által bűnösen felhalmozott  adósság egy részéből. 

Akik az utolsó öt évben nem küldtek be adományt, most kapják utoljára a Hollót. 
Akiknek 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, 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. 
  -------------------------------------------------------------------------------------  

@ Published by SJ. Magyaródy 
42 Juanita Dr., Hamilton, ON 
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L9C 2G3, Canada 
E-mail: corvinus@mountaincable.net  
 
 

. 
HAZAMENTEK 

Vámossy Vilmos. Vili bá nélkül nem lett volna teljes a tiszti tábor. Több-
kevesebb sikerrel oktatta a KMCSSZ szabályzataira a tisztjelölteket. A clevelandi 
gyászmisén 50 egyenruhás cserkész tisztelegve állt sorfalat a  koporsója mellett.  

Támogatóink  sorsáról alig tudunk valamit. Csak akkor tűnik fel hiányuk, ha már 
egy éve nem kaptunk hírt tőlük. Csak ritkán kapunk érteítést a rossz hírről.  A 70 sz. 
Holló  visszajött azzal a hírrel, hogy régi, hűséges  támogatónk  Tóth Zoltán (Surrey, 
BC, Canada) is hazament. 
 

 
ÉRDEMES AJÁNLANI HONLAPJAINKAT: 

Angol: www.hungarianhistory.com 
Magyar: www.corvinuxlibrary.com 

 


