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ELOSZO
A konyvben szerepld irdsok
az eredeti kdziratokr6l , azok felhasz nilisSval k6sztiltek.

A hiis6g eszm6nyi fogalom.

Szavakkal neh6z formilba onteni, mert

a

gyakorlati 6let szimtalan tertilet6n nyilatkozik meg.

Ebben a kotetben, ahol M. Katonka Mdria hungarista 6js6gir6n6
emigr6ns kiadv6nyokban megjelent vdlogatott irilsait tal6ljuk, els6sorban a
megyersilgltban tdntorithatatlan szerz6 hiwalldsa 6s h(s6ge t6rul az olvas6
e16.

Mint rovid 6lettort6nete eml(ti, az €bred6 gyermekl6lekben anyai nagyihal eliiltetett mzryar hagyomdnyokhoz regaszkodds adja az elapot

apja
Fed6ltery:
Dobsz ay Kdroly

fajtija szeretet6hez, ami v6gigkis6ri rogos emigrici6s ritjdn eg6szenhal6l6ig.
Mdr kora ifdsigdt6l keresi a mflt dics6 alakjair6l sz6l6 adatokat, ahez6juklrt Sldozatos vezet6kr6l sz6l6 megeml6kez6seket, h6si tetteiket, mepr6bi,katfusalkat Erz6keny lelk6ben felldngol a Honfoglal6s utdni lletSldozetok, mint Koppdny, Ajtony, D6zsa Gyorgy, a Nagysdgos Fejedelem, m Aredi
V6rtanrik 6s sok milli6 magyar v6rtanfsiga.
Keresi az utat a Horthy-6ra gazdasilgllag megnyomoritott, 3 milli6s
floldn6lktili paraszl're:rug gyotrelmes sorsdn javitani. Azdn a, r6teg6n, amely

it erejdt 6s szellemi abpj6t, r*6np6tl6s6t adta e Nemzetnek.
Ktizdeni akar az 1867-es Kiegyez6s utdni liber6lis m6tely ellen is, amely
k6t emberok6 alatt elsek6lyesitette az orszig szellemi 6let6t 6s mdr nem is
burkoltan mfikodik a nemzeti 6s kereszt6ny 6letforma al66s6sin.
A Hungarista Mozgalom megalakulisakor els6k kozott l6p tagjai sorSba. Hiszi, hogy a Mozgalom c6lkitfizdsei tz osszmegyersdg 6rdek6t szolg6ljdk 6s alkotmdnyos riton el6rhet6k, egy 6ltal6nos magyar 6bred6ssel.
Ujsdgir6i pllyafitlsit tz Osszetartds c. hetilapn6l kezdi. Az uralkod6
liberdlis r6teg ijedten figyel fel dllhatatos, kovetkezetes munk1'j6ra.
Kiszolg6l6juk, Sombor-Schweinitzer budapesti rend6rf6kapitdny utas(tds6ra a politikai osztilly detektivjei koholt politikai-osszeesktiv6si vidakkal
tobbszor is letart6ztatjdk 6s a hirhedt 200-as celldba z5'rj6k kozons6ges
b6noz6k koz6. MegfEleml(t6se nemcsak sikertelen, de megac6lozzt hitlt,
crej6t a tovdbbi ktizdelemhez.
Vdllalja a koplalist, az €hez€st a szimLrt szent elvek6rt.
A hungarista eszm6khez, vezet6lhez, mwketirsaihoz lrzett h6s6ge e
,,sot6t" h6napokban nyilvdnul meg igazin.
Amikor a bolsevista horda leigtzza az orszilgot, elvbar6taival egyiitt 6 is
f ryugatra meneki.il. A megpr6blkatis neh6z h6napjaiban 6lete kockSztatS,ezer 6ven
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sdval is vallja meggy6z6d1ses elveit.

Nem riad vissza a hazatoloncolds, a
b(inos"-s6
nyilvdnitds 6s kiadatis lehet6s6g6t6l sem.
,,hdborfs
Az amerikai egyenruhdba brijt fejvaddszok kihallgatjdk, neve a ,,hdbords
bfinosok" listijira keri.il. Ennek ellen6re a salzburgi bortonbe zirt €s kiadat6sra. v6r6, Szdlasi Ferenc 6ltal vezetett utols6 nr'awar koalici6s kormdny
csaldd n6lki.il maradt tagjait ldtogatja 6s igyekszik az 6hez€st6l legyengiilt
rabok 6let6t elviselhet6bb6 tenni olyan 6lelmiszercsomagokkal, amelyek
megszer z6 s66rt 6jj e Ii padl6sf roldst vdllal amerikai katonai klubbokban.
1,948-t6l
FranciaorszSgba telepril6se utin
fjrakezdi :6js6gir6i
tev6kenys6g6t,- majd Kanadiban folytatja.
Szdmos nemzeth(i emigrdns rijsdg 6s foly6irat kozli irdsait Brazlli6t6l
Norv6gi6ig. A hontalan, 6letlehet6s6geikt6l megfosztott magyarok lelk6be
onti a hitet 6s biztatdst: hf maradni a Hazihoz, szellemi 6rt6keinkhez,
hagyomdnyainkhoz, az iidott anyanyelvhez, mert egyszer v6ge lesz a bolsevista uralomnak 6s felvirrad a maryar felt6madds napja.
Ezt tiikrozi , szolgillja minden cikke, visszaeml6ke z6sei, az onfelildoz6
neves 6s n6vtelen m War h6soket dics6it6 sorai.
Amikor a nemzet nev6ben tiindokl6, de a R6kosi-banda utas(tdsait szolgai m6don v6grehajt6 45 ul'ini ,,magyar politikusok" azEgyesilt Allamokba ,,emigr6lnak" 6s megalakitjik az illnellr'zeti Nemzeti Bizottmdny elnevez6s(i gittegyletet, az els6k koz6 tartozik, akik leleplezik ezt a sz6lh6mossdgot.
Elhallgattat6sira ajinletot tesznek megbizottjuk 6tj6n: 3 6vig havi 800 doll6rt ig6rnek neki. Ez6rt ,,csupd.n" negyed6venk6nt egy-egy cikket kellene
irnia a Hungarista Mozgalom
Nyilaskeresztes p6rt ,,bels6 titkair6l",
- olykori v6lem6nyelt6r6st.
kipelleng6rezye a vezet6k kozotti
Ahow azt a
pdrt egy 6rul6 tega tette Habsburg Ott6 szilrnyai al6hiz6dva.
YSlasza az ajinlattev6khoz a kovetkez6 volt:

KATONKA rUArua ROVID

ErErn4JZe

19 13. mf'r cius 3 l-6n szij,letett J 6zsdn, a Debrecent6l.n6h6ny kilom6terre fekv6 faluban, ahol sziilei pdr holdon gazddlkodtak. Edesapja azl. vll6gh6borri kezdet6t6l az orosz fronton harcol, majd fogsdgba esik, ahonnan
megszokik €s ['zsi6n kereszttil gyalogolva 1920-bm 6rkezik vissza csal6djS-

,,Ha Ddrius minilen kincsdt

hoz. Anyai 6gon r kisbirtokos nemesi Sindor csal6db6l szirmazlk. A
Rdk6czi szabadsdgharc kezdet6n a kortdrs 6s csatlakozik a felkel6khoz.
V6gigktizdi a szabadsdgharcot kapitdnyi rangban. Biintet6siil a Habsburg
kamarilla megfosztja birtokit6l, nemesi cim6t6l. A p6r hold sz6l6birtokos
Sdndor ut6d, Mdria nagyapja iiltette el az unoka lelk6be a h6si magyar mflt
dics6s6g6nek magvdt. A fog6kony gyermekl6lekben gyokeret ver a Hun 6s
Magor csodaszarvas iildoz6s, Csaba kirdlyfi 6s 6gi sereg6r6l a reg6k, monddk, Szent Liszl6 6s mis tort6nelmi alakr6l sz6l6 legenddk. Mdr elemista
kordban brijja a lrragyar tort6nelmi konyveket, k6s6bb minden lehet6s6get
megragad r€gi tort6n6szek, f6leg gorog, perzsa, 6s torok szirmazilsiak
magyar tirgyi besz6mol6it olvasni. 16 6ves kor6ban megjelenik k6t magyar tort6nelmi-mitol6giai ir6sa egy hajdfsdgi napilapban. M6ra Ferenc,
Gdrdonyi G6ze,Tomork6ny Istvdn, Nyir6 J6zsef, Surdnyi Mikl6s mfiveinek tok6letes magyar mondatszerkezete alakftja benne tiszta magyar stilus6t, mondatfiSz€slt, amit hibdtlanul meg6rzott a tobb, mint f6l €vszLzados
emigrdci6 alatt is. M6lyen dt6rzi kedvelt ir6inak 6lethfien ecsetelt vid6ki
nyomorral knzd6 zsell6rek, foldn6lkiili paraszts6g
f6leg nagyalfbldi
megrSz6an maryar sorsit. Hajdfsigi lr:ragyar tort6nelem-szeml6lete a
Habsburg hiz t6lat6ban csticsosodik ki. A nemzet gezdasilgi kiszolgdltatottsega, k6lv6riilja is foglalkoztatja. Els6sorban Prohiszka ptispok konyveit
olvassa, tanulm6nyozza, ebb6l meriti hit6t a kereszt6ny-kereszry6n magyar
szocializmus megval6sitisa fel6 yezet1 elvekhez, kiizdelemhez. Egyfttal

kdhez, amtg csak l6legzek."
Ez ah(s6g sugdrzik e kotet lapjain

rd6bred a Kiegyez6s ut6n Hazilnkra szabaditott liberalizmus nemzetgyilkos
vesz6ly6re. Kiizdeni akar ellene. A harmincas 6vek kozep6n a f6v6rosba
koltozik 6s az Osszetartis cim(lapndl kezd el6szor, mint ktils6-, azutfir'
mint bels6 munkatdrs dolgozni. A kiad6 megbizza az Sllarni 6pitkez6sek,
kozt6mogatdsok kortil mindj obban elharap6dz6 megveszteget6sek, csal6sok felderit6s6re. Els6 ilyen irdnyri feladata az ONCSA csalddi hizak korii-

megsokszorozua aj6nlan6k sem lenn1k
fajtdm, a magyar fektdmaildsha vetett hitem, uolt uezetfiim, munkatdrsaim
drul6ja. Folytatot* a nehdz fizikai munkdt, amtg csak 6lek, amtg a
Magyarok Istene el nem sz6lit. Trszta lelkiismerettel akarok itdtflszdke el6
dllni. Hii maradok rrazdmhoz, Nemzetemhez, rdgi ds fij Mdrttrjaink eml6-

M. Katonka M6ria minden sordb6l.

li
A Kiad6

csalis kimutatisa, amit sikerrel v6.gez. Az lpitkezdsi v6llalkoz6 tizezer
aj6nlja fel, ha a cikk nem ldt napMdria majd 5 6vi keresetdt

peng6t
vildgot.

-

-

A Hungarista Mozgalom
Nyilaskeresztes pirt megalakulSsakor
- Szilasit 1938-ban bebortonozik,
pdrtirodai munkdt v6llal. Amikor
a pdrttagdijak annyira lecsokkennek, hogy szinte 6hb6r6rt dolgoznak, csupdn
meggy 6z6d6siik k6szteti 6ket munkdj uk folytatisir a. (Kiszabadul 6sa. ut6n
ez€rt nevezte el Szdlasi az Andrdssy :6ti p6rth6.zat a Hfis6g H6z6nek.) 1944.
okt6bere lu'tin a propaganda miniszt6riumban kap beosztdst. 1945. m6rciusdban a miniszt6riumot Salzburgba irilnyitjdk, itt €ri az osszeoml6s. Az
amerikai hadsereg oSS r6szleg6nek megyarorsz6gi sziilet6s6 f6noke,
Himler Mirton 6 s kop6i tobbszor kihall gatj dk p ilrtbizalmi, :6jsigir 6i m(ikod6se, cikkei miatt, aminek eredm6nyek6pp ,,hdbonis b(inos" list6ra keriil.
Ennek ellen6re bej6r e salzburgi ,,Landesgericht" bortonbe, ahol magyar,
horvdt, ukrdn stb. ,,hdborfs bfinosoket" tartanakfogu". Szdlasi Ferencet 6s
a pdrt n6hiny miniszter6t lStogatja rendszeresen. A szib6riai Gulag-t6borokhoz hasonl6 6lelmiszer elldtdsuk p6i6sire gyfjt 6lelmet a volt p6rttagokt6l 6s adja 6t az €hez6 raboknak, kimosort ruhanem(iikkel egytitt. Az
utols6 magyar koalici6s kormdny tagsaitaz USA kiszolgdltatj atgyan, ah6tt6rb6l Rlkosi ir6nyitotta ,,magyar" kormdnynak, de f6leg az angol korminy
nyomdsdra besztintetnek minden tov6bbi k6nyszer har;aszillitilst.
Igy Miria megmenekiil a vdrbosszrit6l f(itott bolsevista irinyitisdv1sztorv6nysz6k 6s hivat6sos ver6leg6nyekHnzilsa el6l, 6s Ausztri6ban marad.
Titkos dton kapcsolatot tart a Mark6 utcaifoghizban a hal6lra it6lt koalici6s
kormdny tobb tagiival. E leveleket a siralomhdzb6l ktildott bricsrisorokkal
egyiitt ereklyek6nt 6rizte .
A halilos it6letek v6grehajtdsa ut6n is talll kapcsolatot n6h6ny Milrtir
ozvegyen maradt feles6g6vel, 6s lehet6s6ge szerint tdmogatja 6ket.
1 948-ban Franciaorszdgba telepiil hilztar tisi alkalmazottk6nt. 1 949-ben
hizasslgot kot Fontainebleauban Mark6 Ferenc menekiilt honfitdrsfval, a
helyi m6rnoki tervez6iroda alkalmazottjival. Szoros kapcsolatba keriil prof
Bar ith Tiborral a S orbonne - on v 6,gzett magy xr tort6nelem-tud6ssal.
Prof Bar6th 7949-ben meginditja nemzetpolitikai foly6irat6t, a Nyugati
Magyarsdgot. Ebben jelenik meg Mdria nlhiny cikke, osrorozva a hazai bolsi
rendszer kiszolg6l6it. Kozottiik az akkor mdr hivatali limusinjdn Rikosi enged6ly6vel Svdjcba tivozott kisgazdapdrti miniszterelnokot, Nagy Ferencet 6s
tdrsait, akik kiszolgfltattdk az als6bb pilrwezet€st a R6kosi-terrornak.
Az er6s francia kommunista pdrt nem nagy szem€lyi biztonsdgot nyrijt
az akkor kezd6d6 hideghdborriban. Amikor Kanada 1951-ben megnyitja a
kivdndorllsi lehet6s6get, az 6v v6g6n 6thaj6znak 6s letelepednek

Montrealban. Mdria eleinte takarit6ssal 6s egy6b k6tkezi munk6val keresi
kenyer6t. Szabad idej6t itt is olvasdssal 6s ir6ssal tolti. Cikkei jelennek meg
kanadai, amerikai, eur6pai rnaryar lapokban. Kozben levelezik az emigr6ci6 szdmos kiemelked6 egy6nis6g6vel. Kapcsolatot teremt prof
Macartneyvel, az 7944. okt6ber 15-i esemdnyekkel elfogulatlanul foglalkoz6 angol nyelvfi konyv szerz6jlvel. Nemcsak ir, de szer6ny kereset6b6l
timogatja a gezdesigi neh6zs6gekkelknzd6 emigrdns m gy^r sajt6t is, mint
Feh6r M. Jen6 argentinai nyomdav6llalat6t Buenos Airesben. Tanulmdnyi
seg6lyben r6szesit erd6lyi teol6giai novenddkeket, timogatja az AV6 eltal
megkinzott alfoldi ref lelk6szt, gy6gyszereket ktild 6.s hozzllSrulist temploma szdmfra, javitSsi munk6latokra. Rendszeresen tdmogatja ozvegyen
maradt egykori irodat6rsdt Argentindban, az ernigrici6 kozkedvelt szin6szn6j6t, filmcsillagdt Amerikdban, 6s m6g sok mds anyagi neh6zs6gekkel
kiizd6 6rt6kes szem6lyt.
Az id6 rohan6s6val az 7945-46-os emigrici6 szirna rendkiviil apad.
Emigrdci6s lapok, foly6iratok sz(innek meg a lecsokkent olvas6tdbor 6s a
t6mogat6sok hi6nya miatt. Ez{rt 6tt1r a tdvoli rrraryar tort6nelmi esem6nyek ismertet6s6re. Ezeket m1gaz I. vildghdbord ut6n sem tanitottdk, cinkos m6don hallgattak r6la. Alkotmdnyjogi 6rtekez6sei, a mindig nemzeti
6rdekeket szolgSl6 foly6iratban, a Szittyakilrtben liltnak napvildgot. A r6gi
m Wx nagyasszonyokr6l sz6l6 6s egy6b cikkei pedig ktilonboz6, m6.g €letben maradt emigr6ci6s magyar hetilapokban. Ezek a cikkek alkotjik a
konyv tartalmit, biztosit6knak, hogy a jovend6 maryar generdci6knak
maradjanak adatai az elmrilt n6hdny €vszLzad elferditett vagy agyonhallgatott tort6nelmi esem6nyeir6l, eredeti megviligitdsban.
A Szovjetuni6 osszeomllsa utdn aggodalommal virja, a kibontakozdst,
rem6lve egy fiiggetlen nemzeti kormfny l6trejott6t. A,,rendszerv6ltis" ut6n
szomorfan Sllepitja meg, hogy a bolsevista rabsSgb6l a rabl6kapitalista rabsigba taszitotta az orszilgot, a Nemzetet az Antall-Goncz fogat. A k6nyszer
szLm(rzetlsnek m6g nincs v6ge, tovdbb kell kiizdeni egy ijra, szabad
Nemzet6rt.
1997. augrszns3l,-€n honv6gyt6l 696, a Nemzet€rtagg6ddst6l legyensitett szive megsz(int dobogni. Oly vdratlanul hivta el a Mindenhat6,
,rmin6 csak kegyeltjeinekjdr ki. Soha beteg nem volt. Almiban 6rte ahal6l,
claludt orokre.

M.

F.

ASzt.Liszl6 kirdlyr6l sz6l6 legenddk egyike szerint, mikor a Kirdly Ur
holttest6t viv6 menet megindult, hogy Sz6kesfej6rvdrra, a kirdlyok temetkezdsi hely6re menjenek, akkor a kopors6 megfordult a Bihar megyei
Naglvdrad iriny6,,ba. Sokak el6tt szinte 6rthetetlen ez a csoda. Azonban a
hajddsdgiak el6tt egySkaldn nem 6rthetetlen 6s nem csoda, hanem term6szetes. N6kiink pl. 6desapdnk sajdt occs6nek h6si hal6l6val kapcsolatosan is
azt mondotta valamikor, hogy b6r Semiczliben halt h6si haldlt, de a lelke itt
van veliink, mert a halott hajdd lelke Hadak lJtjilnvis.szatal6l, bdrhol van a
test, a l6lek otthon 6rkodik ov6i folott. Liszl6 Kirily lJr is minden bizonynyel m€rt akart Nagyvdradon pihenni, hogy 6rkodhessen ov6i folott...
T6ved6s volna azt hinni, hogy Hajdrisdg elnevez6s alatt csupdn Hajdf
v6rmegy6t,vagy m€gink6bb csupdn azt that hajdfvirost kell 6rteni, melybe annak idej6n Bocskai harcosait /lovas hajdfkat/ telepitette. Eztkizlrja a
hajdris6gi r6gi n6ta is, hogy,,Tizenhirom eziistpityke fityeg a ment6men, a
Gondoljunk csak a
legb6trabb hajdri vagyok hdrom v6rmegy6be11....r"
Hajdrisdg egyik nagy fidnak, AranyJ6nosnak vers6re: ,,Nagyszalonta nevem6gsem olyan nevezetes mdr most, mint mikor volt szabad
zetes v6ros,
hajdri f6szek", pedig l6m, Nagyszalonta sem Hajdf virmegy6ben van.
Hajdfdorog
Hajdfndnds
Hajdriboszorm6ny
A hat hajdfv6ros
6s Mikep6rcsre Bocskai azokat t
Hajdfhadhiz
Hajdriszoboszl6
- nemesi rangra emelt. De v6gered-hajdfkat telepitette, -akiket kiv6tel n6lktil
m6nyben ,,a leg6nyek elej6t" jelentett6k embers6gi alapon is ezek a harcosok. Szeretik sokan emlegetni, hogy a Habsburg csiszir ezt a nemess6get
sohasem ismerte el.Ezt sohasem a Hajdrisigban halljuk azonban emlegetni ... mert ott a csiszir sza,va sohasem jelentett tobbet a semmin6l. H.j,
pedig a Hajdrisdg n€pe igaziln kirdlytisztel6. Mdg ma is visszavdrjdk Szt.
Liszl6t csillagfEnyes 6jszakdkon... A hajd(r tdrsadalom tagiai kozott b6velkednek csalddi nevekkel, el6nevekkel olyanok, akik emberolt6kon 6tadj6k,
de maguk soha nem k6rkednek a szirmezisukkal.
A Hajdrisdg zome Erd6lyben, az elszakitott teriileten 61. Bihar v6rmegye, Szatrnilr, s6t lJng-lJgocsa, 6s szerte az erdllyi megy6kben. Rem6ljiik,
hogy ott is olyan orommel veszik a gyermekilddst, mint Hajdd megy6ben.
a fels6lJgyanis, akiket odatelepitett Bocskai vagy Bethlen Gdbor,
-h6la
ben6pes(tett6k fgy a Nagyalfoldet, hogyha egyszer valakiges Istennek
-,
nek esz6be jutna, hogy n€pszavazis :6tjS'n a Hajdrisdgot Erd6lyhez csatoljdk,

tal6n m6g Cegl6d is Erd6lyhez lenne csatolva, mert ott is hajdf m6dra
dobog a sziv.
Iskolai tort6nelemoktatdsunkban
a mi id6nkben legallbbis
a
Hajdfs6g eredet6r6l semmit sem tanitottak Debrecenben sem. Sajnos, -de a
k6t h6borri kozotti Magyarorszdgon m6g mindig a ,,csdsziri-kir6lyi" m6dszer szerint ,,kozoktattak" magyar tort6nelmet. Ebbo6l eredhet ezttin az a
nevets6ges valami, hogy akadnak, akik azthiszrk, hogy a hajdrisdgi t6rsadalom csupa nyugdiy'as megyei vagy v6rosi szolga. Ugyanis kiv6tel n6lkiil
,,hajdfnak" nevezik a megyei 6s v6rosi altiszti tirsadalmat, kik kozott bizony rnlg csak nem is magyar eredetfi szemlly is b6ven akad. A hajddk
gyonyorfi k6karany viselete (amilyet Bocskai 6s Bethlen szobrain ldthatunk)
egyszert irodai, altiszti egyenruha lett.
Mi nem akarjuk bdntani e szolgai, vagy altiszti tdrsadalmat, mert m6g a
rabszolga is viselheti riri m6dra sorsit, 6s kirdlyi paldst is takarhatja gyarl6
emberi 6rzelmek 6s 6rz6kek alacsony szolgijit. Mi inkdbb arra akarunk
rixlllgitani, hogy a ,,cs6sziri 6s kir6lyi" Magyarorszdgon volt egy olyan szfikebb n6pi t6rsadalom
mondjuk egy olyan vid6k, ahov6 L6szl6 Kirdly Ur
- le kellett 6rt6kelni valakinek.
lelke is 6rkodni vdgyott
-,
Vas Gereben, egy 7842-ben megjelent konyv6ben olvashatjuk, hogy
amikor V6rbrilcs vez6r sereg6nek marad6ka visszat6rt Augsburg al6l, akkor
6gy 6ket, mint mindazokat, akik V6rbrilccsal elindultak a hadjdratra, mely
nemzets6geikben is
rabszolgitv| min6s(tett6k.
svdszosan v€gz6dott
-,
Vas Gereben irja, hogy ezekb6l a rabszolg6vd tett honfoglal6 magyarokb6l
tev6dott ossze,Kopp6ny vez6r sereg6nek egy r€sze, vagy ivad6kaikb6l, akiket Kopp6ny lJr visszaemelt a tobbiek sor6ba.
A Hajddsdg eredet6t is valahol ott kell keresni,
abban az id6ben.
Vannak irott eml6kek is, hogy a hajddk az erd€lyi Gyula
Szt. Iswdn anyai
- hogy lednydnak
nagyapja
seregeinek ut6dai. Az erd6lyi Gyu16r61 tudjuk,
- 6s vej6nek Gejza fejedelem nyugati mintiraval6 SrllamSarolt
-lrcrendez6si
- terveit bizalmadanul
fogadta, -nem bizott Nyugatban. V6gi.i1
Szt. Isw6n a formdknak megfelel6en, beldtdsrabirta.
Ez a forma ez a szert6d6s, melyet Szt. Isw6n6k kotottek Nyugattal. Es ez a szerz6d€s nemcsak
kdteless6geket szeb e magyarsignak Eur6pa n6peinek sordban, de jogot is
lriztosit a magyarsdgnak. Az erd6lyi Gyula Ur ivad6kait, ivad6kaikban is ott
t;rldljuk a magyar tort6nelemben, valahdnyszor a Nemzet meg6rdemelt
logait kiils6 er6k csorbitani akarjdk.
Makkai Sindor, az egylk legnagyobb erd6lyi ir6, prot. ptispok irja
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Bethlen G6borr6l sz6l6 tanulmdnyitban, hogy a Fejedelem arra volt legbi.iszk6bb 6let6ben, hogy az erd6lyi Gyula egyenes 693leszlrmazottja.
tudtdk a hajdfk is,
Ezt csak 6gybeszirjuk, az6rt,hogy igazolhassuk,
a fejedelmeik is, mit csinilnak. Es a saj6t maguk ,,MA'-ja sohasem 6rdekelte 6ket, mindig csakis az egyetemes magyarsig,,HOLNAP"-ja, aJovend6
lebegett el6tttik.
TalSn 6ppen azza,lviw6k ki maguknak az idegen szdrmez|si uralkod6ha volt is j6,
h6z 6s szolgahadinak ellenszenv6t, mert cselekedeteikben
de megllttdk aJovend6t szolg6l6 er6t is. Azt,hogy mi a jelenben ,,csodasz1p" , milyen 6rat ftzetnek majd az unokik.
Alkotminyunk a vil6g mdsodik Alkotmdnya, az angol Magne Carte
ut6n ez a Nemzett6 sztilet6s okirata. Jelenti, hogy egy n6pb6l, nemzet lett.
Erett, komoly, megfontolt, hivataldnak magaslat6n 5116 emberi tirsadalom,
a nem felel6tlen n6ptomeg immdr. Az angol nemzet rtintehit, a mdsodik
emagyar rremzet a vil6gon. Akadnak kutat6k ma m6r, akik felfedeztek olyan
szillakat, melyek arra vezetnek, Endre kirily ,,csak ism6telten" kinyilatkoztatta, de val6j6ban Szent Iswin szerkesztette az Aranybulllt, a III. B6la
kir6ly angol feles6g6n kereszttil 6rt el Angli6ba, ahol h6t 6wel el6bb, mint
6llit6lag
Endre kirdly
,,ism6telten" lett kihirdewe.
A magyar- alkotm6ny- 6rtelm6ben idegen Magyarorszdgon kozhivatalt
nem tolthet be, vagyis hivatali m6lt6sdgot nem viselhet. Es mit ldtnak v6reink... A hercegprim6s sokszor idegen Hazilnkban Mir pedig magyar hercegprimds, elt6r6en mds kirdlysigi Sllamform Sban l€v 6 herce gprimdsokt6l
Az els6 z6szaz egyrk legnagyobb kozjogi m6lt6s6g visel6je egyben.

-

-l6srir...!

Endre kir6ly alkotmlnya azt mondja a tovdbbiakban, hogy a hatalmat
a nemzet jogait s6rti, akkor fegyveresen
gyakorl6 kirdllyal szemben
-ha
t6madhatnak. Ez a pont az dvezredek folyamdn oda m6dosult, hogy nem a
ha kivSntatik
az uralkonemess6g, hanem az orsziggy6l6.s szab hat6rt
d6 onk6nyeinek. Sajnos mi lett ebb6l...?
7687-ben a torokok al6li felszabadulis orom6ben a nemzet a Habsburg
hiz,lll. az uralkod6 javilra lemondott a labancok,,iigykod6se" folytin err6l.
felh6borodott. Egy 6wel BudaAz eg€sz orszitg- nemcsak a hajdris6g
Kolonics biboros 6s
ut6n,
megjelent
v6r a torokt6l val6 visszafoglaldsa
Caraff, ak6t f6h6h€r Hzzinkban, 6s az orszSg megtelt vdrpadokkal, akaszt6fekkal, a ndpolyi rabszolgavisdr pedig a legjobb magyar emberekkel, akiprotestins
I
ket mint v6sir6rut adtak-vettek. Bfiniik az egytk,,eretnek"
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mdsik rebellis katolikus megyar volt...! Es az uralkod6t felel6ss6gre vonni
imm6r nem lehetett.
Tort6nelmi t6ny, hogy a torok vardzstPetnehizy 6s a hajdrik tort6k meg
Budavir visszav6tel6vel... A bab6rt, Savoyai Eug6n kapta. Ez, nem f6jt a
hajdfsdgnak, sem a jcivend6t agg6dve n6z6 magyarsdgnak. De f6jt a tov6bbi,,m6dositdsa" Alkotm6nyunknak. Az Alkotmdnyunk 6rtelm6ben idegen
kozhivatalt nem viselhet, 6s ingatlant nem vdsdrolhat HazSnl<ban...
Az I. vil6gh6bori el6tt a kozhivatalok I-II-[I-, s6t m6g a [V fizet6si
osztilly is 85%-ban idegen kezekben volt. Az orszig foldbirtoka
a magyarellenes tev6kenys6gek jutalmak6nt, Bach-huszirok, azok el6dei
6s
ut6dai kezdbe keriilt. Es m6g ez sem volt e16g...
A II. vildgh6borri ut6nHaz6nkb6l eredeti n€pi t6rsadalmunkba vissza-

telepitett, vagy saj6t elhatirozdsib6l visszat6rt egy6nek, kdrtalanittaqjdk
rnagukat
sajnos nem a fenndll6 rendszer, hanem az orok Megyarorszilg
terh6re olyan ingatlan6rt, amely soha birtokukba nem keriilhetett volna, ha
rr Nemzet sajit ah.aratinak birtok6ban lett volna, ill. az Alkotmdnyunk alap.iin.
Ez az 7687.4. tc. csak 192t-ben, a Habsburgok detronizici6j6val szillt
vissza a Nemzetre, a maryar Orsziggy(l6sre. Ebb6l eredt Thokoly, Zrinyi
llona, Rdk6czi Ferenc 6s Kossuth Lajos szabadsdgharca, 6s ezen d6lt meg,
krils6 segits6get sehonnan sem kaphattak, mert a Nemzet szabadsigvilgya,
'csak fegyveres lizadds volt az uralkod6 ellen". Ha valamilyen tigykodds
itj6n, a Habsburgok a magyar tr6nra visszakeriiln6nek, ugyanolyan ,,iigykod6s" folytdn ez e nemzetgyilkos torveny 6jra 6letbe l6pne. Elv6gre ezen
torv6ny n6lkUl kirdlysdguk semmit sem 6rne, s meg sem maradhatna.
A fentieket el kellett mondanunk az€rt, hogy a k6k
arany pompds
- hogy a hajdrik
viseletet irodai, szolgai egyenruhivd ,,m6dositottik, az€rt,
t'redet6t elhallgattdk 6s szeretik 6ket, mint ,,rebelliseket" illliteni a magyar
t:irsadalom tobbi r6tege el6,
az1rtnem eg6szen rossz magyarok 6s nem
szolgalelkek. A tort6nelem fbnyesen
igazolta 6ket a labancokkal szemben...
A hajdrl szellemis6get
megismertiik fent. A hajdri lelkis1get, Liszt
-licrenc II. Rapsz6di6ba, dalba,koltotte. Koztudomdsd ui., hogy akkor irta,

,rrnikor B6csb6l baritjival, a francia Berliozzal hazajott, s elindultak
I lortoblgyra d6lib6bot ldtni. utkozben rettent6 6gihdborri kapta el 6ket...
t )sapkod a villdm az el6bb m6g deriilt 6gb6l ... omlik a zipor, sir minden...
ri jra kisiit a nap... magasan sz6ll a pacsirta...
Ady Endre
a mdsik hajdi irja fajtijir6l:
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