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J E L E N T É S 
 

 Az előző számunkban  jelzett könyvünk: “HUNGARY AND 
THE HUNGARIANS” kiadása tovább késlekedett, de mire ezek a sorok 
megjelennek, már nyomdában lesz a kézirat. 

 A késedelemnek több  oka volt. Talán mondanom sem kell, az a 
könyv, melynek sok írója, fordítója, lektora van, igencsak ki van téve a 
késedelemnek. Ebben az esetben is  így volt.  Október végén egyik 
lektorunk hívta fel a figyelmemet  komoly hibákra, és felesleges  
szószátyárkodásra.  Így például az egyik cikket ki kellett dobni és  
másikat – sokkal rövidebbet – írni helyette. 
 Közben   jómagam is újragondoltam a  cikkek egyikét-másikét. 
Majd a  fényképeket illetően is  más döntés született.  Eredeti terv szerint 
olyan budapesti képeket szándékoztam betenni, amelyek ritkán kerülnek 
az úti vagy ismeretterjesztő könyvekbe, albumokba.  Közben  eszembe 
jutott Göbbels német propagandaügyi miniszter  vallomása  a Das Reich  
című lap 1945 március elsejei kiadásában:  “Budapesten Bécset 
védtük”. Nos, ha azért kellett Budapestnek pusztulnia, hogy a bécsi 
Burgot, Stephansdomot a Belvedere palotát és a Schönbrunnt a Gloriettel 
megmentsék, akkor  ismertessük meg a világot e gazemberségükkel. 
 Így  “before and after”  képekkel bemutatjuk, milyen károkat  
okoztak Hitlerék nekünk saját érdekeiknek megfelelően. Az első képen 
az általuk felrobbantott, életfontosságú  hidakat, Királyi palotát,  a 
második képen  pedig az eredeti szépséges palotát és az újjáépített 
hidakat mutatjuk be.  
 A Bécsieknek és a  németeknek lelkiismeret furdalásuk ugyan 
nem lesz, de legalább  a világ többi része megismeri  tragédiánknak  ezt a 
szomorú részét is, amelyet a  magyar nép hatalmas áldozatokat hozván, 
úgyszólván éhen és rongyosan épített újjá. 
 A kihagyott képek pedig a CD-re kerülnek, illetve igen sok  
honlap címét adjuk meg, amelyeken a  képek tízezreit nézhetik meg 
kedvükre. 
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*** 
BÁNK BÁN 

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumban megfeneklett a Bánk Bán Los Angeles-i 
előadása. Bár Szőcs Géza kulturális államtitkár mindent megtett a produkcióért, 
forrásunk szerint környezetében már nem mindenkinek volt szívügye a 
bemutató, és felszínre kerültek a koncertszervező botrányai is. 
A világhírű tenor,  rendező, karmester, Placido Domingo –  a magyar zene nagy  
barátja - mindent megtett a nemzeti operánk előadása érdekében.  Egyes hírek 
szerint nem veszett el minden,   lehet, hogy  a jövő évadban mégis műsorra tűzik 

*** 
E L I S M E R É S 

 
Magyaródy Tamás cscst írta: 

Olvasgatom az Angol nyelvű Lonely Planet tour guide book of Hungary 
könyvet (6th edition   published June 2009).   Ez a Tour Guide sorozat nagyon 
népszerű és jó minőségű.  Nori vette magának és kölcsön adta nekem.  

A 23. oldalán írnak a magyar történelemről is. Nagy örömmel láttam 
kihangsúlyozva a következőt: 
 

“The Corvinus Library of Hungarian History (www.hungarianhistory.com ) 

is a font of all knowledge and an excellent first step on the subject; the links to 

related topics - from language to painting- are endless.  

 

Azaz magyarul: “A Corvinus könyvtár – magyar történelem. 
(www.hungarianhistory.com) Minden tudás forrása és egy kitűnő első lépés a 
tárgyban, a végnélküli láncszem a rokon témákban – a nyelvtől a festményekig. 

Tény, hogy a világhálón megtaláljuk a honlapjaink cikkeit, idézeteit 
megszámlálhatatlan témában.  Még teljesen ismeretlen honlapok is átvettek 
tőlünk  óriási mennyiségű anyagot. Nem dolgozunk hiába…. 
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. 
 
Munkatársunk, történészünk, Dr. Lipcsey Ildikó nem volt cserkész, igy 
szokatlan a „hazament” útjel a sorok fölött, de szokásaink szerint  kell 
búcsúznunk tőle, mert   egész életét hazája és népe szolgálatában  töltötte. 
Halála napjáig dolgozott. Az utolsó hetekben már a hangja is olyan gyönge volt, 
hogy csak e-mailen keresztül tudtunk kommunikálni, vagy pedig unokahúga 
tolmácsolt. 
Amikor szeptemberben hazaértem eszembe ötlött, hogy eddig – tudtommal - 
rajtunk kívül  senkitől sem kapott kitüntetést. Elkezdtem tehát érdeklődni a 
lehetőségek felől. Kiderült, hogy  barátunk Lezsák Sándor a Kitüntetési 
Bizottság tagja. Így hozzá fordultam  Ildikó ügyében. Készségesen  megígérte az 
indítvány pártfogását, de  egy életrajzot és felterjesztési indítványt kért. 
Kértem is Ildikótól egy CV-t, de sokáig nem történt semmi. Újabb kérésemre 
megkérdezte, mire kell ez nekem? Miután  felvilágosítottam, megígérte annak 
teljesítését. Megkaptam, de már későn...  Miután nem  tudnék jobb nekrológot 
írni,  ezt a Curriculum Vitae-t adom helyette: 

-------------------- 
„El kell indulni minden úton, az embert minden úton várják,  

nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra s a kalandra.”                                                       
Csoóri Sándor 

Lipcsey Ildikó: önéletrajz helyett 
 
Fogantam Erdélyországban, születtem a Maradék hazában. Óbudaváron, 1945. 
január 27-én.  
 1970-1991 között az ELTE-n szerzett történelem-román szakos 
diplomával a MTA Történettudományi Intézete Tudományos-információs 
Osztályának munkatársa voltam, mint román referens. Tudományos fokozatok 
ellenére /1972, 1988/, mint a Kádár-korszak megtűrt kategóriájába tartozó 
alkotója, aki ráadásul erdélyi és középosztálybeli, csak 1990 után jelenhettek 
meg könyveim. Addig szakmai és irodalmi folyóiratokban publikáltam. Elsőként 
írtam a Magyar Autonóm Tartományról, vetettem fel a Magyar Népi Szövetség 
és a magyar baloldal felelősségét, árulását.  
  Publikációim: Erdélyi autonómiák, Nicolae Iorga és az erdélyi 
magyarok, Páskándi Géza /Máramarosi Iza álnéven/, A forradalom és 
szabadságharc Magyarországon. Hatása a Kárpát-medencében többszerzős 
monográfia egyik szerzője, "A CASBI" (A magyar vagyonok államosítása 
Romániában), Magyar-román kapcsolatok 1956-58, Utak és tévutak az erdélyi 
magyarság huszadik századi történetében, 103 nap, Budapest román megszállása, 
1919. Arcképvázlatok, Szomszédolás, Felelősségünk a máért, a holnapért, 
felelősségünk Trianonért, Olvasónapló és a Tanulmányok kötetek 2011-ben 
jelentek meg. És mivel vallom, hogy el kell indulni minden úton 1991-2001 
között a Miniszterelnöki Hivatal kelet-európai referenseként összeírtam vagy 500 
tanulmányt, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Ukrajna, Románia címen belső 
használatra készült kismonográfiát. Kirándultam a festészet és az irodalom 
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világába is. Nemzedéksirató, Családom regény, Anyám regénye és a "Szövöm 
már a szemfedőm" című verseskötete  ennek a kirándulásnak  a szülöttei. 

2003 óta az Erdélyi Szövetség elnökeként, 1996-tól az Erdélyi Magyarság 
majd az Erdélyi Szövetség főszerkesztőjeként és 2005-2010 között a médiák 
kuratóriumaiban szolgálom nemzetem. 

Lipcsey Ildikó, 2011. október 9. 
P.S. 

Az általunk kiadott, angol nyelvű könyvét nem említette. A könyv címe: 

“Romania and Transylvania in the 20th Century”. Kétezer példányban 

terjesztettük. Néhány könyve a  magyar nyelvű honlapunkon olvasható. 
 

*** 
AFGANISZTÁN ÉS LIBIA 

Sokan és sokat gondolkoztunk már azon, mi szüksége lehet az Államoknak 
és az öreg földrésznek  ezekre az államokra.  A nyugati pórázon vezetett média 
csak a demokráciáról, az emberi jogokról  papol. Az általában egy cseppet sem 
zavarja őket, hogy jó néhány  “szövetséges” országban  még csak nem is 
hallottak  ezekről a fogalmakról és eszük ágában  sincs emberi jogokat adni 
népüknek. Sok ilyen országban még ma is  erősen divatos a gyermek 
rabszolgaság és a sária törvény, amely nem áll erős lábakon a nők és gyerekek 
jogain. Eltekintve attól, hogy  rengeteget hivatkoznak a demokráciára annak  
pontos meghatározása nélkül.  

Az afganisztáni  háborúra a lithium miatt volt szükség. Ez a ritka fém 
szükséges a nagy befogadó képességű  elemek, és accumlátorok készítéséhez.  
Ha tényleg át akarnak térni az elektromos árammal üzemelő gépkocsikra, 
hihetetlen mennyiségű lithiumra van szüksége az amerikai iparnak.  

Miután az elmúlt évek alatt láttuk az ópium üzlet eltűrését, nyugodtan 
feltételezhetjük, hogy  az országot elhagyó amerikaiak megegyeznek a 
Talibánnal a bányakincsek kiaknázásának jogáért – cserében… 

Minderről ugyan nem beszélt Gen. David H. Petraeus, amikor bejelentette, 
hogy  itt egy hatalmas, lenyűgöző bányászati lehetőség van, de az összefüggés 
nyilvánvaló. 

Libia ezredese sem volt  egy ártatlan bárányka, de volt egy jó megállapodása 
az Olasz kormánnyal.  Némi előnyökért cserébe, elvállalta a déli menekültek  
feltartóztatását és táborokban tartását.  Az olaszok elégedettek voltak az árucsere 
egyezménnyel is, amellyel hozzájutottak a libiai olajhoz, dollárban való 
elszámolás nélkül.  Ilyen megállapodása a franciákkal is feltételezhető.  

Ez volt a megbocsájthatatlan bűne. Ugyanis a dollár  értékét  már csak és 
kizárólag az  OPEC államokkal való szerződés adja meg, amelynek értelmében 
dollárral lehet fizetni az olajért világszerte.  

Kadhafinak ez nem tetszett, tehát fizetnie kellett az életével.  Már az is 
kiszivárgott, hogy a csatározásokat nem a dron repülőgépek és kis teherautókra 
szerelt nehézgéppuskák nyerték meg, hanem az amerikai, angol speciális  
csapatok. Ezekről persze egy darab fénykép nem került az újságírók kezébe… 

Azóta már az afrikai menekültek elözönlötték az olaszokat és az újságokban 
az is megjelent, melyik ország hány százalékban részesül  az olajban… 
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EZEK ELLEN HADAKOZIK A KORMÁNY!! 
A nyugati sajtót bejárta ez a jellemző hír.  Ha eddig nem tudtuk volna, most 

rájöhettünk egyre-másra. 
A Coca-Cola  multinacionális vállalat  zsarolja a francia kormányt. Ugyanis 

„Zarko”  kormánya külön adóval akarja súlytani azokat az egészségtelen, 
agyoncukrozott  termékeket, amelyek a francia népegészségre rendkívül károsan 
hatnak .  A fő cél azonban az extra adó kivetésével,  a francia államadósság 
csökkentése. 

Felhorkant erre a Coke  igazgatósága.  Közölték a francia kormánnyal, hogy 
ha az adót bevezetik, azonnal leállítják a tervezett  USD 24 milliós 
franciaországi beruházást.  

Gondolom, a  franciák nem rezeltek be, hiszen az ő viszonyaikhoz képest 
egy USD 24 milliós beruházás  aprópénznek számít. Különösen akkor, ha tudjuk 
az amerikai  beruházások valódi értéke a töredéke annak, amit emlegetnek.  
Ugyanis a telken és az épületen kívül majdnem mindent külföldről hoznak be, 
különösen a termeléshez szükséges gépeket.  Ha ezek árát leszámítjuk, jó, ha az 
összeg negyede-harmada francia kezekbe marad. 

Ez a szemtelen, nyílt  zsarolás elgondolkoztató számunkra. Rámutat arra, 
milyen hihetetlenül nagy károkat okozhat egy-egy  külföldi kezekben lévő 
nagyüzem leállítása. Még rágondolni is hátborzongató, mi történne, ha  a 
németeket feldühítené a  magyar kormány. Győr, Székesfehérvár, Szentgotthárd  
és általában a  magyar nemzetgazdaság pillanatokon belül tönkremenne. 

Ezért kellene mindenáron a magyar ipar újjáépítésére  fektetni terveink 
főirányát. Nagyon rosszul hangzik  az „önellátás” szó a nemzetközi 
viszonylatban, amikor a  multik a  helyi ipar,  mezőgazdaság, kereskedelem 
tönkretételével  akarják  teljesen a  maguk uralmát megerősíteni az egész 
világon, nemcsak nálunk.  Az önellátás  majdnem immúnissá teheti az országot 
a nemzetközi gazdasági válság ellen.. Ha a készáru behozatal százalékát  
lecsökkentjük minimálisra, már elkerültük a  baj felét.  Ha közben sikerül a 
minőségi élelmiszer exportot növelni, nyert ügyünk van.  Ugyanis a  gazdag 
emberek a legnagyobb tömegnyomor idején is jól és bőségesen táplálkoznak és 
keresik a minőségi árut. 

Ha  van  szándék, akarat, megvalósítható. Az autóbusz gyártásunk az 
újjászületés jeleit mutatja. Minap olvastam, hogy Irán is szívesen vásárolna 
magyar buszokatA cukortermelésünk rövidesen  megvalósul. Szolnokon már 
elkezdődött a  magyar vasúti személykocsik gyártásának előkészítése.  A 
mozdonygyártás is megszervezhető, akár licencek segítségével is.  A napelemek 
gyártása is felfutóban van. Ha a Hangya szövetkezetek  szervezése megindul 
istenigazában, a konzervgyártás is magyar kezekbe kerülhet.  Talán a 
mezőgazdasági gépgyártást is magával húzná a mezőgazdaság minőségi 
termelésre igyekvése. 
Mindehhez nem kellene  túlságosan sok pénz és energia.  A szürke sejtek 
rendelkezésünkre állnak. Az irányítók pedig elgondolkozhatnának  a már 
sikeresem működő példán, a  MONDRAGON szervezésén (Drábik  J.: 
Orwellia). Mindezt csendesen, a legkisebb feltűnés nélkül kell megvalósítanunk! 
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Bünteti Magyarországot a pénzügyi világ 
November 2011 

“Az ország sokkal jobb helyzetben van, mint amit a világ elismer, és a 
nemzetközi befektetői és pénzügyi világ egy része meg akarja büntetni 
Magyarországot” - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) elnöke a Magyar Hírlapnak.  

"A nemzetközi befektetői és pénzügyi világ egy része bosszúra éhes. Meg 
akarják büntetni Magyarországot! Azok, akik az elmúlt másfél év kormányzati 
döntéseinek a vesztesei - egyes bankok, pénzügyi befektetők, kereskedelmi 
láncok, energetikai multik -, most bajkeverőknek tartanak minket" - mondta a 
Magyar Hírlapnak adott interjújában Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) elnöke. 

Az elnök szerint Magyarország "sokkal jobb helyzetben van és sokkal 
nagyobbakat lépett, mint amit a világ elismer". A hitelfelvétel nehézségeivel 
kapcsolatos újságírói kérdésre Parragh azt mondta: "máshol sem működnek jól a 
pénzpiacok. A kormánynak itt be kell avatkoznia". 

Az International Monetary Found   keményen elbánt a Fidesz kormánnyal. 
Bűnei, miatt lakolnunk kell: 

A büntetés:  Lerontották a forintot, lerontották az ország  hitelminősítését. 
Ezzel a tárgyalások újra felvételére kényszeríttették a  kormányt. Az ellenzék 
tapsikol örömében és álnok módon  Orbánt okolja.  Persze ők okozták az egész 
válságot az ország kiárusításával, ellopásával, eladósításával, ezzel történelmi 
jelentőségű hatalmas kárt okoztak hazánknak.  Ezeket a lelkiismeretlen  
politikusokat bíróság elé kellene állítani – ha nem védenék őket nyugati 
„barátaik” és bűntársaik! 
 

  
K I T Ü N T E T É S E K   

 
Dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a Kisebbségekért Díj 

Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozta a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetségnek a nyugati magyar diaszpórában élő fiatalok nevelésében, 
magyarságtudatának kialakításában és megőrzésében végzett több évtizedes 
kiemelt jelentőségű áldozatos tevékenységének elismeréséül. A Külföldi 
Magyar Cserkészszövetséget összefogó Magyar Cserkészszövetségek 
Fórumának alapító tagja három évig a szervezet elnöki posztját is betöltötte. A 
díjat a Szövetség elnöke, Lendvai-Lintner Imre, a Szöv. Főtitkára és a Kárpát-
medencei ügyek vezetőtisztje kíséretében 2011. augusztus 19-én a Parlamentben 
vette át. 
                                                        Nyugati Hírlevél, 151. sz., 2011. szeptember. 

* 
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Szeptember közepétől november közepéig  Budapesten tartózkodtam. 
Főként a „Hungary and the Hungarians” könyv végső szerkesztésén dolgoztam, 
illetve készítettem elő az otthoni nyomtatást. Ugyanis a postai szállítási 
költségek  megtakarítása érdekében  ezer példányt otthon nyomatunk ki.  A 
többit pedig az Egyesült Államokban, mint eddig. 

Közben  egymás után kaptam az értesítést három értékes  kitüntetés 
adományozásáról.  Ezek a nevemre vannak ugyan  kiállítva, de nyilvánvalóan 
minden munkatársunk, szerzőnk, támogatónk  érdemeit, önzetlen, áldozatkész 
hazaszeretetük elismerését jelentik és jutalmazzák. 

Az első a Magyar Örökség Díj  volt, amelyet  barátaink harcoltak ki 
számunkra: Dr. Lipcsey Ildikó, akit néhány nappal az ünnepség után temettünk, 
Dr. Bolváry Gyula,  Bakos István,  Kéri Edit, Dr. Samu Mihály, Kocsis István, 
Dr. Medgyessy István, Püski István, Dr. Halzl József, Dr. Imre László, Túri 
Gábor, Filep Tibor, Dr. Kenéz Csaba, Dr. Görömbei András, Dr. Jeszenszky 
Géza, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Medvigy Endre, M. Csisztai Gizella, Mandics 
György, Rétháti György, Aczél Ferenc, Szotyori Nagy Ádám, Balázsi László. 
Hálás köszönet Mindannyioknak! 

A díjazottak közül jelöltek ki, hogy mindannyiunk nevében köszönjem meg 
e magas kitüntetést. Tiltakoztam ugyan ez ellen, hiszen a többieket sokkal 
többen ismerték, de  Bakos István nem kegyelmezett. Először három percről volt 
szó, amely lecsökkent kettőre, de nekem  30 másodperc is elég volt.  Ezzel a fél 
perccel hatalmas sikerem volt.  A rövid, de velős „szónoklatom” illő bevezetés 
után kb. így hangzott: 

„.......ez a kitüntetés  annál is értékesebb, mert a kormányok olyan  
személyeknek adnak magas kitüntetéseket, akiknek egy tisztességes török 
szultán selyemzsinórt küldött volna.”  

Általános nevetés és taps  volt az eredmény.  Kissé megriadva néztem  a  
vezetőség sorára, vajh nem sértettem e meg valamelyiküket, de  mindenki 
nevetett és tapsolt, így a Torontóban jól ismert Németh Magda, a Bizottság tagja  
is.... 

A második kitüntetés a Honvédelmi minisztertől, Dr. Hende Csabától jött. 
Ez régi barátunknak (még az első Fidesz kormány idejéből) Dr. Demkó Attila 
főtanácsosnak köszönhető.  Már akkor  tudta, hogy a szellemi honvédelem is 
szerves része  érdekeink érvényesítésének. A kitüntetés hivatalos neve:  
II osztályú Honvédelemért  (Kitüntető Cím) 

A  harmadik kitüntetést egy szép ezüst emlékérmet – régi barátunk - Lezsák 
Sándor Úr,  a Képviselőház egyik alelnöke indítványára kaptuk a  Mindszenty 
Társaságtól.  
Lezsák Sándor  a Lakitelek Népfőiskola megálmodója és vezetője, nagyszerű 
telephelyén egy  Emigrációs Múzeumot és könyvtárat is létesített. Ebben a 
megtalálható sok angolnyelvű kiadványunk és a Washingtonban élő Pásztor 
László volt Republikánus  párti alelnök  iratai is. A népfőiskola hallgatói és a  
polgári pártok vezetői, képviselői között  a Kézikönyv  több száz példányát 
osztotta ki. Az évek folyamán  több alkalommal látott vendégül és adott 
alkalmat előadások megtartására, hallgatói számára. 
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PETŐFI 

 
Kilenc-tíz éves korom óta – szülői tiltás és pofonok ellenére -  újságolvasó 

vagyok. Akkoriban az „Az Est” (Miklós Andor lapja) volt elérhető számomra. 
Milyen cikkek érdekeltek? Már akkor is -  politika és történelem.  

Egyszer Petőfi nevére figyeltem föl.  Sírja felfedezéséről szólt.  Ugyanis 
akkoriban még sok  első világháborús  hazatért hadifogoly volt életben s  
beszéltek élményeikről.  

Az egyik túlélő beszámolt Petőfi sírjának  megtalálásáról.  Állította, hogy a 
helyi kocsma  festetlen deszka asztalain  magyar verseket  látott,  amelyekben 
Petőfi stílusára vélt ráismerni. Persze senki sem  tudta bizonyítani a hír 
igazságát, de sokan jelentkeztek  véleményükkel, gondolataikkal, ebben a  
témában.  Különösen megkapott egy fogorvos levele. Ebből a levélből tudtam 
meg, hogy Petőfinek volt egy – akkoriban farkasfognak nevezett - kiálló 
szemfoga.  Valaki azt is jelezte, hogy  Petőfi – iszogatások közben – tréfából 
gyakran „megharapta” ezzel a  fogával    barátai kobakját. Így aránylag könnyű 
volna  Petőfi azonosságának megállapítása.    

Nos, a Barguzinban  exhumált csontváz koponyájában hasonló fogra 
találtak. Még jó, hogy rengeteg fényképet készítettek erről is, mert valaki 
„kilopta.. itthon.” Azt is tudták, Petőfi válla keskeny, de  medence csontja széles 
volt.  Ezek valóban női jellegzetességek, de nem ritka férfiak között sem. Az én 
vállam is keskenyebb,  csípőm valamivel szélesebb a  szokottnál, de ugyancsak 
orrba verném azt az alakot, aki a  csontvázam után nőnek nézne. 

A  barguzini expedíció antropológusai   tíznél több olyan karakterisztikát 
találtak, amelyek megegyeznek Petőfi jellegzetességeivel. 

Azt is tudjuk, hogy annak a  személynek a  neve, akit  ott temettek el,  
Alexander Petrovics volt. Ez is valóság lehet. Ugyanis – legjobb tudomásom 
szerint - Petőfi soha sem változtatta meg a  nevét hivatalosan. Igaz, minden 
kortársa Petőfi néven ismerte, de a hivatalos papírjai, például a katonai elbocsátó 
levele (obsit)  nyilván a hivatalos nevére szólt. 

Újabban a nagy nyilvános viták alkalmával  megkérték az illetékeseket, 
engedjék meg, hogy a Fiumei úti temetőben lévő  édesanyja  sírját felbonthassák 
és a hajszálakból összehasonlító vizsgálatokkal,  állapítsák meg egyszer és 
mindenkorra,  Petőfi csontvázát találták, e meg vagy felejtsük el az egész ügyet. 
E mindent tisztázó vizsgálat elől az illetékesek mereven, nevetséges 
kifogásokkal élve elzárkóztak.  

Az „illetékesek” kétségbeesett küzdelmet folytatnak a „Petőfi nimbusz”  
megvédése érdekében.  Szokatlan durvasággal, csúsztatásokkal,  erőszakos  és 
átlátszó érveléssel tagadják a tagadhatatlant. Akadémiai személyekkel 
támadtatják a könnyen igazolható  tényeket. 

Egyik érvük szerint a cári hadsereg nem tartott meg hadifoglyokat. Kéri 
Edit  bécsi hadilevéltári adatokkal  bizonyította ennek az ellenkezőjét.  Igenis, az 
oroszok  foglyokat ejtettek és azokat Szibériába vitték. Nem csodálkoznék, ha a 
cári és császári titkos levéltárakban erre vonatkozó adatokat  lehetne találni. 
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Minden állítólagos korabeli tanú ellenére, egyetlen  bizonyíték nincs  Petőfi 
sorsáról. Egyszerűen eltűnt, köddé  foszlott. Így a döntő  bizonyítékot csak és 
kizárólag a genetikai vizsgálatok adhatnak. Akkor miért ragaszkodnak  a mende-
mondákhoz?  Ha nem is esett el a  harc mezején, ahogyan kívánta volna,  örök 
szégyene lenne a  magyar kormányoknak, ha nem  temetné  el ezt a  
magyarságáért hihetetlen szenvedés után idegen földbe  került nemzeti hősünket 
a nemzeti sírkertünkbe. 

Csak egyetlen okát látom ennek a  szégyenteljes cirkusznak: A mindkori 
kormányok félnek Petőfi izzó hazaszeretetétől és forradalmi  lelkületétől. 
Akár őt találták meg Barguzinban, akár nem, a  mindenképen felállítandó – talán 
csak jelképes - mauzóleuma   zarándokhelye lenne minden magyar nemzeti 
megmozdulásnak és új értelmet adna március 15.-nek! 

Magyaródy Szabolcs   2011, november 16 
 

*** 
A  KÉSEI  FIATALOK  FIGYELMÉBE 

Mi, akik már négyszer megértük a húszadik évünket,  már tudatában vagyunk  
szellemi kapacitásunk csökkenésének.  Ez lehet  aggkori memóriavesztésnek, 
demenciának, Alzheimernek,  akár  csendes elbutulásnak vagy második 
gyermekkornak  is  nevezni, kinek-kinek   vérmérséklete szerint.  Az eredmény 
ugyanaz.  

Szerény véleményem szerint, a kormányok nem törik a nyakukat  hasznos 
életkorunk növelésében, mert a nyugdíjalapok így is  végüket járják és az állami  
betegbiztósítók is a tönk szélén állnak. Így nem  lelkesednek  életünk 
meghosszabbítása  ügyében indított kutatások iránt. Így kétszeres öröm, hogy 
akadnak még  kutatók, akik szívügyüknek tekintik  jólétünket. 
Egy tiszteletünkre és hálánkra méltó Brit  kutatócsoport szerint  az Alzheimer 
megállítható vagy késleltethető:  B6, B12 vitaminok  és folsav (B9) nagy 
dózisaival. Ezek az anyagok megállítják az agy zsugorodását.  Ez sem semmi, 
mondanák Pesten 

*** 
Barátainkhoz 

A már régen ígért CD elfogyott. Rövidesen újból megrendeljük, bővített 
tartalommal.  Ezt minden  támogatónknak elküldjük. Ha  nem tudják használni, 
adják tovább  felsős gimnazistáknak, egyetemistáknak, könyvtáraknak. 
A „KÉZIKÖNYV” ötödik kiadásának  példányai Budapesten vannak. Ha olyan 
ismerősei,  vannak, akiket ez érdekelhetne, adja meg címüket. Szívesen 
postázzuk a példányokat. 
 
A könyvecske Rövid tartalomjegyzéke: 
Előszó. Kiskáté magyarok számára. Állampolgári jogok és kötelességek. Miért 
ilyen alacsony az életszínvonalunk? Magyar föld. Privatizáció. Művelődés. 
Ünnepeink. Nyelvünk. Napi életünk. Az önellátó falu. Hogyan menthetjük meg 
a falut? Pénznélküli kereskedelem. Energia. Mondragon. A Szövetkezeti bank. 
Hazánk maradék természeti kincsei. Világválság? Informare necesse est. Bűnös 
nemzet?. A Trianon szindróma. Mi lenne ha? A nemzet főbb gyásznapjai. 
Magyar szolidaritás tüze. Világkormány. 



 11

 
TÁMOGATÓINK 

2011 január és november 20 között  beérkezett adományok 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Csak a nyomtatott példányban látható 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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,  Somogyi Vince,  
Kis Ferenc, Lamperth Cili, Megyesi Zsuzsa-Csaba  Dr. Kontúr László, Ayklerné 
Papp Zsuzsi.  
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K Ö Z L E M É N Y 
Az Európai Bizottság nem hajlandó eleget tenni az Európai Parlament  

ciántechnológiával kapcsolatos tiltó határozatának 
2010. szeptember 8-án Tőkés László EP-alelnök Áder János, Daciana 

Sârbu, Kriton Arsenis, Tabajdi Csaba, Renate Weber, Linda McAvan, 
Mészáros Alajos, Michail Tremopulos, Nikolaus Chountis, Kartika Tamara 
Liotard, Anna Rosbach és Fiona Hall képviselőtársaival együtt nyílt levelet 
intézett Janez Potočnik környezetvédelmi biztoshoz. Ebben a képviselők arra 
emlékeztetik a biztost: az Európai Parlament 2010. május 5-i határozatában azt 
kérte az Európai Bizottságtól, hogy 2011 végéig vegye fontolóra a 
ciántechnológia bányászati betiltását az Unió területén. A képviselők 
csalódottságuknak adtak hangot amiatt, hogy a bizottság nem vette figyelembe a 
parlament 488–48 arányban megszavazott határozatát. Annak ellenére, hogy a 
határozat arra szólítja fel a tagállamokat, hogy ne támogassák a ciántechnológiát 
alkalmazó új bányák megnyitását, a román kormány késznek látszik 
engedélyezni a komoly környezeti kockázatokat rejtő verespataki bánya 
beindítását. Az EP vonatkozó határozatának megfelelően a bizottság miért nem 
tartotta fontosnak az Unión belüli tiltás foganatosítását, annak ellenére, hogy az 
ügy határokon átnyúló kockázatokat hordoz magában? – teszik fel a kérdést a 
folyamodvány aláírói. 

A képviselők levelét megelőzően, szeptember 8-án Európa különböző 
államaiból 125 környezetvédelmi szervezet vezetői is írásban fordultak 
Potočnik biztoshoz, amelyben hatástanulmány készítésére szólítják fel a 
bizottságot, annak bemutatása végett, hogy a ciántechnológia betiltása milyen 
anyagi, egészségügyi és környezetvédelmi előnyökkel és hátrányokkal járna.  

 
Tőkés László        EP-alelnök                 Brüsszel, 2011. november 23. 

 
A Nemzetközi Valuta Alap  (IMF) által levezényelt, e  napokban is zajló   média 
és bank hadjárat, megerősítik  az egyre jobban elterjedő hírt, hogy a 
„Világkormány” útjában állunk tehát minden eszközt felhasználnak, előbb a  
kamat rabszolgaságba  kényszerítésünkre majd teljes kiirtásunkra.  A világ 
minden táján támogatják a szabadság harcokat, de elnézik a  megszállt 
területeken végbemenő  lassú, de eredményes magyarellenes  genocidiumot. 
Köszönjük Tőkés Lászlónak és képvielőtársainak ezt a kemény küzdelmet, amit 
túlélésünkért folytatnak Brüsszelben.      

******** 

Magyar honlapunk www.corvinuslibrary.com 

Angol honlapunk: www.hungarianhistory.com 
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