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2008 augusz-
tusdban tav
tottuk meg
a Maryarok
VII. Vil6g-

kongresszus6t, a' Maryarok ViI6g-
szovets6g6nek rendez6s6ben. A VII.
Vil6gkongresszus vezlrgondolata a

,,A Fordulat" volt 6s maradt. A ma-
gyaror szdgl, mediak keves figyelmet
forditottak a kongresszusra, 6s nem
ismertettek annak anyag 6ft amaryar
tfrsadalommal. Most, n6hfnY het
mflva m6gis azt tapasztaliuk, hogY

akarva, akaratlanul a maryarorsz6gi
politika affa k6nyszerul, hogy a for-
dulat gondoLatirt figyelembe verye.
A jetenlegi politikai vezet6s, pelda-
uI Gyurcs6.ny, aki eddig hallani sem
akart nemzeti politik6rol, atra fa-
nyalodott, hogy,,nern?eti forurnot"
hivjon ossze, mert ury itelte ffieg,
hogy meg a kommunista eszmevil6g
sem alkalmas arra, hogy hossztitavu
potitikai tev6kenys6 gnek l6tszo n6p -
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becsap6st folytasson a n6p nelkul.
Most, amikor a p6nzugYi-gazdasdgi
v6ls6g elkeruthetetlen Maryararszil'
gon is, akkor esz6be iut, hogy ert a
probldmht a rablfs eszmej6t k6pvise-
lo kommunistakkal nem lehet megol-
dani, 6s nemzetpolitikai kerd6skent
p6rtpolitika fdl6 kell emelni.

H6nyszor elmondta a Maryarok
Vil6gsz6vets6ge es szem6ly szerint en
is az elmrilt 6vek sor6n, hogy nemzet-
politikai k6rd6seket nem lehet part-
politikai eszkdzdkkel megoldani, de a
voros zsirt6l bedugult fulek ezt nem
hallottdk meg.

Az elle nz6kis, melynek a flrlebe csak
r6zsaszin a zsir, most mfr fordulat1fi
6s vitJtoz6sert lddlt, 6s azt mondja,
hogy a v6ls6gbot ery rij Magyarorsz6g-
nak kell kikeruIni. Mi, p6rrton ki\nili
maryarok azt uzenjuk a hatalmukat
6s a veleirir6 p6nzt 6s kivdits6gokat
felt6 ugyndk6knek, akik Maryarorsz6-
got idegen 6rdekek6rt iuttattdk ebbe
ar, irtlryotba, hogY haryjanak fel Ma-

ryarorszdgon mindenf6le mag5rarel-
lenes tevekenys6ggel, szuntess6k be
a magyar nep elleni torvenyhoz6su-
kat, a vezetesre alkalrnatlan bdbokat
tuntess6k el a magyar kdz6letbol,
6s engedjek meg a sokat szenved6
magyar nepnek, hogy sajdt vezet6-
it megkeresse, 6s az otszdg es a nep
sors6t olyan vezetokre bizza, akik
.rrO, mdilik er rr"r*adik sorban is
mag5rarok, es a nep t6mogat6s6:vat
val6ban k6pesek ery megujutt Ma-
ryarorszdg vezetes6re.

Maryarorszdgot a p6rtos politike-
nak dledzott, magyarellenes politika
juttatta ebbe a keryetlen 6llapotba,
ezert ez a pdrtos potitika alkalmat-
1ann6. tette magfft a potitikdra 6s

k6teless6ge az orsz6g vezetes6t 6t'
engedni a nemzetpolitikat vallal6k
r6sz6re. Yrgydzz, magyar! A n6,P ne
a fu.ttatott iigAnokdkben keresse ae-
ztetdit!
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Az els6 vil6gh6boru vegen az antant
hatatmak T?ianonban kotdttek beket
Magyarorczaggal. Ez nagyon kegyet-

len volt. A felt6teleket eI kellett fogadni,

mert megv6ltoztatru nem lehetett. Oka
Karolyi6k 6ml6.sa, a hadsereg felbom-
laszt6sa volt. Megtagadtak a Szent Ko-
ronat, meggyengitett6k a nemzeti erz6st,

s ezzelv6dekez6skeptelen lett az orszag.

Areizio a b6kesz erzodls megvitJtoz-

tat6sa. A liberdlis 6s kommunista kor-
m6nyok bukasa ut6n rijra visszatertek
a Szent Korondhoz, helyre allitottak a

jogfolytonoss 6got. Visszat6rt a nemzeti
erzes, s katon6ink szabadcsapatokkent
megg6tolt6k az 6rvi0eX osztrdk elfog-

Ialasat .Igy kulfoldi kdzvetites reven sor

kerult n6pszavazasra, s ennek eredme-
nyek6nt Sopron 6s kdrny6ke megrna-

radt Magyarorsz6gon. Ez l6nyeg6ben
mat rcvizto.

Az utoddllamok tarryal6sra nem vol-

tak hajlandok. Maryarorszdgon megala-

kult aRewzios Liga, ami sokat dolgozott
a cel 6rdekeben. Olaszorsztry a huszas

6vek v6g6tol felkarolta az igyet. A lehe-

toseg adott volt, mert a N6pszdvets6g

es a bekeokm itnyhoz csatolt kis6r6lev6l
egyarttnt elismerte ezt a iogot. Kozben

a legk6r megvaJtozott, sokan bel6tt6'k,

hogy a b6ke feltetelei elhib 6zottak.
Nemet orszag me ger6sode sevel C seh-

szlov6kia k6nytelen volt elismerni nemet
polg6rai jogdt. A nemzetkozi egyezmeny

a magyarokra kiterjesztette ezt. Igy a

magyar- csehs zLovdk tdrgy al6sok ut6n a
ddntobiros6g, noha olaszok 6s n6metek
voltak, birta az angolok es franci6k elis-

meres6t is. AzI' b6csi ddntes nemzetise-
gi szempontb6l teljesen Lgazs6gos volt.
(A terutet 92 7o-6ban mdr elobb meg-

eryezett ak6t 6rintett.) Sajnos Tiso ma-

ryarorszdg; utia nem sikertilt, igy nem
terhetett vissza eg6sz Szlov6kia.

Csehszlov6kia teljes sz6tesese, Cseh-

orczag nemet megsz6ll6sa 6s Szlov6-

kia l6trejotte lehet6ve tette Kfrpfftalia
elfoglalasdt, amit a nemetek csak fa'
nyalogva vettek tudom6sul. A hdboru
kitdrese ut6n Maryarorszdg igSr tudott
segitseget nyuitani a lengSzeleknek, s

szerezte meg a nyugatiak iovdhagyfsitt
erre a reszre.

1940-ben a Szovjetuni6 megszdllta
Besszaritbritt, s szovetseget aj6nlott Er-

dety elfogtal 6sdhoz. Magy arorczag ezzel

nem elt, hanem tirrgyalt, majd fegSruer-

hez nyult. Ekkor Rom6nia dontobir6s-

kod6st k6rt, amit mi csak nehezen fo-
gadtunk eI. A II. b6csi ddntes eredm6-
nyet lenyeg6ben elismert6k m6rs 6llamok
is. Jugoszl6via felboml6sa ut6n B6cska
elfoglalilsixa milr fegyveres uton kerult
sor. A n6met-orosz h6boru kitdr6sekor
a Szovjetunio kesz volt ezt aiiraffirt e[s-
merni, Anglia 6s az USA mfx elobb meg-
tette hatlgatolagosan.

A h6boru minden rewzi6s eredmenyt
elvitt. A kommunizmus pedig meg a
gondolatifi is lehetetlenne tette a revi-
zronak Ujra csak buk6sa utdn t6mad-
hatott volna fel, hiszen most a lnatftrok
v6Jtoztak. Az MDF-kormfny azonban
nem tett semmit. Elmulasztotta mind a
Szovjetuni6, mind Csehszlovdkia, mind
Jugoszt6via felboml6rs6val felmerult es6-

Iyek kihaszn intlsftt. Alapsz erzodlseket
k6tott, amiben j6v6re n6zve is garant6{-

ta a hat6rokat, s6t az ott elo magyarok
javitra sem kdtott ki semmit. Nem elt
v6to lehet6seg6vel. Nem fogadta el a fel-

aj6nlott - Horv iltorszftgtol - teruIetet.
Arewzio tehat elmaradt. RemeljUk nem
orokre...

(Elhangzott a Magyqrok VII. Vilag-
kongres szus anak a Trianon
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