ig-

Az akkori korszellemet olvasgatva, N"gy Kdroly6k ,,kegyes" t€rit6s6t
elit6lni nem lehet. Medici Katalin j6 p5r sziz 6v mflva m6g, egy 6jszaka
(Szent Bertalan 6jszakija) 25 ezer ember tork6t v6gtja el valldsi tiirelmetlens6g6ben. Yagy ndzzik 6ppen Mdria Ter6zi5t, aki ,,kotelez6v6" teszi aSzt.

tflra, a mai Erd6lybe, vagy Etelkozbe, zz ott el6 magyerokhoz mentek. Nagy Kiroly h6dit6i, missziondriusok stb... a Tiszdn nem
mertek tril menni. A Tisza vonal6t6l nyugatra es6 r6szeken maradt avarok
tolotti gy6zelem nem (rgy igaz, ahogy
iwe tal6lhatjuk...

Istvdn iinnep6t iinnepelni, de a nagy kirdly ut6dait m6szdroltatni ,,kegyes"
eljirdsnak min6siti. Vagy, ha tudjuk, hogy pl. 1600 februdrjdban elevenen
el6getik Giordano Brrin6t a r6mai piact6ren, nrcrt azt hirdeti, hogy az Sltalunk ismert vildgegyetemen kiviil mds vildgegyetem is van a vildgon, 6s hirdetni meri a ,,szabad gondolkod6st", hogy ti. az egy€nnekjoga van azt gondolni, amit 6 akar... Mindezek tudatiban dllithatjuk, hogy Szt. Iswdnnak a
sajdt kordban tobb baja volt a ,,nyugati kultfra" terjeszt6ivel, mint a sajdt

,,Megsemm isit6" ... Kegyes Hazugsig.

^

Tisza foly6n

^zt

annak az egyre nagyobb egys6gnek a nev6t, amelyet ,,szI6v" tomegnek
napjainkra,,szliv" tengernek ismeriink.
Napjainkra fgy ,,kialakult" Eur6pa, mint a bibliai Bdbel. Egynyelvii,
egyv€rfi n6pek nem 6rtik egymds nyelv6t. A Hun Birodalom teriilet6n 616
n6pek
amely akkor m6g a mai Ausztridt is magdbe{ogleha az Enns foly6-

Igazsig az, hogy az avarok vSlasztott yezet6je Tudun, n6pe nev6ben
vette fel
tehdt csatlakozott
a nyugat-r6mai kereszt6ny
- a vesztiik...! Azonnal
- elvesztett6k a fiiggetlens6giiket,cs6sz6rs6ghoz...! Ezlett
foldrajzi
teriileteiket 6s n6ptiket sz6tforgdcsoltl,,k egyhSzi kertiletekbe... Felsziv6dtak
a kornyez6,,tored6k",,pr avoszlfv",,,szliy" v agy,,g6t" n6pekbe.
A Tisza foly6 vonaldt6l keletre es6 magyarok:6gy ndztlkezt abeolvasztdst, mint mi n€zzik az erd€lyi v6reink elol6hositdsdt...
A Benc6sek pedig beirt6k a Szent Galleni ,,nagykonyvbe", hogy a poginy avarok eltfntek ...Igazukvok, ha igy n€zzik...
Mit jelentett ez az egyhSzkeriletekre val6 bontdsa ndpeknek-orszlgoknak. Szent Iswdn kora utdni p6ld6val mutatunk re6, mikor a Nagy
Kirdly dltal biztos(rott nemzeti fiiggetlens6giikt6l csaldrdul megfosztottak.
, N"gy Lajos - Anjou-hdzi - idej6ben ,,hdrom tenger kozott hunyt el
Eszak - Kelet - 6s D6l hull6csillaga..." Roviden, hdrom tenger kozott magyar v6rrel kellett v6deni az egyhSrzi 6rdekeket...
Hunyadi J6nos6k a torok ellen v6dt6k N6ndorfeh6w6rt, ezt a r6gi avar
kozpontot. Mikor 6ri5si illdozatokkal visszavetr6k a torokt6l, k6t h6ten
beliil ki kellett iiriteni, s dtadni egy olasz 6rseks6gnek
merr annak birtoka volt
egyhizkeriiletileg. A mi korunkra Nindorfeh6rv6rb6l
Belgrdd
lett.
Ebben az 6vben kertilt a keziinkbe Murakiiz tiirt4nete cimen egy fizetecske, ir6je kozigazgatilsi tisztvisel6 volt valamikor csdktornydn, a
zrinyiekfbszk6ben. Ebb6l a kis ftizetb6l megtudjuk, hogy Murakoz elveszt6nek legf6bb oka az volt, hogy egyhdzkeriiletileg, a zigrilbi 6rseks6ghez
tartozott.Igy mikor a trianoni hatirokat hizt6,k, fitirtik a szintiszra magyar
Murakozt is Jugoszldvidnak.
Az Arpidok utdn fiiggetlens6g6t veszitett magyarsig, a Hunyadiak alatt
Iett ism6t fiiggetlen. Eml6kezziink Mdryis kirdly kor6ra, mikor minden
eur6pai udvar Budavdra fel6. n6zett... Jott a torok hdborriskod6s... Mikor a
torok hader6tBudavirilnill r magyaroklegy6zt6k 1686-ban, m6g nagyobb
szerencs6tlens6g 6rte 6ket, Habsburg Lip6t csavarta ki keziikb6l a koron6val egyiitt, a nemzeti ftiggetlens6get is. Az a tc., amely kimondja az ,,ellen-
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fejtijival...
Mikor kialakult az els6 nyugat-r6mai kereszt6ny csiszilrsig, az akkori
eur6pai n6pek nem tudtak irni-olvasni. A r6gi r6mai birodalom teriilet6n
irds-olvasis volt, a hunoknil rovisirls.
Kr.u. 547-ben Szent Benedek megalapitotta Monte Cassinoban az els6
Benedek-rendi kolostort. Term6szetesen r6mai-, vagyis latin nyelven. Ez
lett az egyhSz hivatalos nyelve. G6t lett volna a hivatalos nyelv val6szinfi,en,
ha akkor lett volna ml'r g6tiris...l
A Benc6sek rendje lesz a nyugat-r6mai egyhiz adminisztrativ szerve.
Nagy Kdroly a Benc6seket telepiti be. igy a Benc6sek lesznek a nyugatr6mai kereszt6ny csiszir sig kultrirdj 6nak me galap (t6i.
Szt. Iswdn ez€rt ,,6ppen" a Bencdseket telepitette be, mert m6s rend az
6 idej6ben m6g nem volt. Azok a ,,lovag-rendek" is j6val k6s6bb alakulnak
ki, amelyeket,,betelepitettek" Istvinnal... csak Szt. LiszI6 kordra.
Fulda, Szent Gallen, Solesmes, Monserrat, 6piiltek a Benc6s kolostorok. Az egyhiz tobbi rendjei majd a Benc6sekb6l alakulnak ki.
Nyugat-Eur6pa teri.iletdt a Benc6sek, f6lret6ve torzsi-n6pi, orszdg- 6s
nyelvi hatirokat, ,,egyh6zkeriletekre" osztanak fel. A keleti r6szekre menekiil6ket, ,,tored6k-n6pnek" s l6v6n m6r keleti egyhiz hive nagy r6szben,
,,pravoszl6v"-nak nevezik E jelz6 k6s6bb ,,szI6v" formij6ban ir6dik majd.
Fajra- 6s n6pi ktilonbs6gre va16 tekintet n6lkiil e gy6jt6n€v adja meg majd

-

dlldsijog" eltipr6s6t 6s ,,orok ajdnd6kba adjt" a Habsburgoknak Szent Iswdn
koronijit. Az 1687-i torv6ny azt is el6irja, hogy a magyarok ,,kotelesek
magyarri fogadni mindazokat a ktilfoldi idegeneket, akiket betelepitenek".
Ezek a ,,magyarrl. fogadott idegenek" n6hiny generdci6 rfi6n, az eg6sz
mary;r szellemi ft6nyit5st 5wett6k, tgazdasilgi 6letb6l a magyarokat kisema legmizt6k... A ket viligh6borf kozott
a trianoni Magyarorsz6gon
fels6 vezet6s 85 %-ban idegenek kez6ben volt. Pedig a Habsburg-h6zat u
I. vildghdbor:6v€gdn detroniziklk...t.Eryhizkeriiletileg, semmit sem vdltozott a.helyzet, Szt. Iswin ett6l 6wa n6p6t...! Rdk6czi Ferencre ez egyhizi
a sz6sz vSlaszt6fejedelem Szent Iswdn
6tkot a gy6ri ptispok hirdeti ki
torv6nye eztkizlrtevolna, hogy magyart saj6t hazljilban, idegen kozositsen
ki...
Nem kell nagy er6lkod6s ahhoz, hogy ldthassuk, hova lenne n6hdny
gener6ci6 ut6n a magyarsig, hogyha ism6t tr6nra iilhetn6nek M6ria Terlzia
az egyiut6dai...? A mi korunkban, a kornak megfelel6 vddakkal irtan6k
ket, mert ,,nyilas volt", a mdsikat mert ,,kommunista" volt...
MagyarorszS'gfelsza1953-ban XII. Pius pdpa kinyilatkozt^tte, hogy
baduldsa eset6re, azEgyhiz 6s az Allam viszonya tobb6 nem dll vissza rigy,
mint volt. Elkiiloniil. Az Egyhiz feladata lesz, hogy krisztusibb embert
nevel,
l.-J.l^ feladata, hogy magyarabb magyart, mert most l6tni, hogy a
^zEgyhilz kozelebb van a n6phez...
szeg€ny
A vatikdni r6di6, a Vatikin hivatalos lapja, s6t az amerikai Kat.
Magyarok Vasdrnapja is lehozta a pipai nyilatkozatot...
Honfoglal6 6seink 6s Szent Iswdn orszig1pitflse, tobb mint ezer esztend6vel ezel6tt, ezt az Sllilspontot k6pviselt6k.
A nyugat-r6mai keres zt6ny csiszdrs 69 azzal, hogy,,int€zm6nye sitette " a
kirdlyi korondt, az igy kialakul6 n6pi-nemzeti 6rdeket aldrendelte ez egyhSzi 6rdeknek. Ezilltal politikai 6s gazdasilgi vilighatalom lett. El6rt oda, ahol
akkor volt, mikor a kereszt6ny r6mai cs6sz6rsig kett6szakadt. Rovid p6r
sziz €v alatt.Ez ez akor, amelyet a Tort6nelem igyjegyez,hogy,,...a sot6t
kozdpkor"...
Csoda-e az,hogy az egyhizi 6s vildgiak politikai 6s gazdasigS verseng6se miatt vesz6lybe kertilt ezEgyh6z...? Hogy srilyos €s megriz6 tort6n6sek
sorakoztak...? Szent Iswin idej6ben ez egyhSz 6rdeke nagy vesz6lyben volcHa akkor a magyarok m6s utat villasztanek, 6s nem a nyugati egyhLzhoz
ma mdsk6ppen n€zne ki Eur6pa.
csatlakoznak
a
magyarok,
sem Szent Iswdn nem ,,a tekint6ly emel6s6re" kapta a
Sem
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korondt, akkor nem lehetne ,,apostoli", abban m idlben Eur6p6ban
Magyarorszdg volt a legnagyobb tekint6ly. Ha igy lett volna igaz, ahogy
irjdk, akkor kikot6seket nem tehetett volna. Mdr pedig tett... Legf6k6ppen
',rzt, amit kb. ezer esztend6vel k6s6bb )QI. Pius kinyilatkoztatott... ,,... hogy
Egyhiz 6s Allam viszonya nem azonos..." Azutdn a legmesszebbmen6
nemzew6delmi 6s maryar kozoktatdsi, n6pnevel6i rendelkez6seket biztositott.
Hogy milyen szi.iks6g volt arra, hogy Szent Iswdn ezt aleghatilrozottabban biztosithassa az egyhdziakkal szemben, arra mir Szent Ldszl6 kor6ban
sziiks6g volt.
Eppen a magyarok csatlakoz6sfval meger6sodott egyhiz mir kovetel6leg l6p fel a magyarokkal szemben, a Korona jog6n. Szent Liszl6 az akkori

pipfhoz int€zett level6ben azt irja, ... szents6ged jegyezze meg, hogy hol
van a hatSr az egyhiz 6s az orszlg kozott, mert a seregeimmel mutatom
meg. Szent L6szI6 ezen levele a passaui lev6lt6rban olvashat6...
Nem idegeneket telepitett be Szent Iswdn
s6t a kovetkez6 Arp6dh6zikirillyaink sem
hanem amlgfellelhet6 -hun-avar ut6dokat... Szent
Isw6n nevel6je lesz,-,mikor 8 6ves a ,,nyugatr6l betelepitett" Severini gr6f,
Horv5th Mihdly tort6n6n6sziink szerint, ez a Severini gr6f alapitja a mai
Tata nevf teleptil6st, Eszterhizya,k birtoka most. Rudnay Egyed
Atilla
tril6gia c. hdromkotetes miiv6ben olvassuk, hogy az Eszterhizyak
akir 6
is
hun szirmazisiak. Szent Istvdn nevel6je, ivad6ka annak a- Severin
- p6pinak, akit Atilla unok6ja, Odovacar tSmoget e, pipai tr6nra 6s 6lenev6
t6ben v6gig...
,,Barbdr, pogdny 6seink" tehdt nem idegeneket telepitettek be, hanem
,,hazatelepiteni" kiv6ntdk fajtdjukat. Es innen kovetkeztethetiink a koz6nk
pallntSlt ,,itrini itok" mes6re is, hogy ti. a ,,mtgyarok sz6thf z6k.."
Hazrgsilg ez is. Lithatjuk, hogy €vszizadoktSvlatitb6l is megkeresik a csal6di folytonossdgot...
A hirhedt ,,St.-Galleni" rabl6timadds a Benc6s kolostor ellen, amelyet
rigy kiszineznek
,,Magyarok rabl6kalandozisai a honfoglalds utdn" ...
nem egy6b, mint- az, hogy a St.-Galleni kolostorban tudtdk akkor m6g,
hogy a ktilonboz6 torzsekben 616 hunok-avarok, milyen egyhizkeriiletekbe lettek sz6tosztvt...

Mindezek ismeret6ben, ha visszagondolunk honfoglal6 6seinkre 6s
Szent Iswdnra, csak sajn6lattal nlzzik azokat az irisrn(iveket, amelyek
Szent Iswdn n6vi.innepe alkalmival olvashat6k. Lithatj6k, hogy minden
81

er6lkodd hidbaval6, mert nem lehet kimosni Szent Istvin ut6daib6l azt az
.. I
6ridsi oroks6ge t, amelyet hagytak reink, a szabad, ftiggetlen oroK
Mrgy ar or sz6g gondol atit.
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Ez 6v augusztus6ban 100 esztendeje annak, hogy elhagyta a nyomddt
J6kai M6r Politikai diuatok c. konyve.
Az6rt emlitdsre m6lt6 e konyv megjelen6s6nek 6vfordul6ja, mert a mf
tartalma 6s a jelen koriilm6nyei kozott 6l6nk hasonlatosseg van. Akik v6gigolvastdkJ6kai ,,Politikai divatok" c. konyv6t, felt6tlentil rdjonnek, hogy a tartalom, kis6rtetiesen egyezik a most 616 magyer tdrsadalom kortilm6nyeivel.
Hogyha pedig kicsit messzebbre kivdnnak tekinteni
pl. a tobbi n6pek
- n6p tirsadalmdban
fel6
vil6gosan felfedezhetik a most 616 valamennyi
azon ,,divatos" figurdkat, ahJk n 6let napos oldaldt maguknak akarj6k kisajititani. Ez azonban nemcsak most, de mindig is igy volt. Es igy is lesz.
J6kai konyv6nek ut6hangjdban megmagyarizza a tartalom n6melyiitt
osszefiigg6stelennek l6tsz6 cselekm6nyeit. igy meg6rttink olyan gondolatokat is, amelyeket nem irt le J6kai, de melyek leginkibb osztonozt6k beltil16l a nagy ir6t, hogy megirja ezt a konyvet.
Az 7848-49-es magyar szabadsdgharc utdn, a 13. esztend6ben keriilt a
konyv a kozons6g el6. El6 tandi vannak m6g nagy szimban a tortdnelmi
esem6nyeknek. Nemcsak ,,e16" tanfi, de 6l6holt szerepl6i is, akik felvett
nevekkel6lnekvalahol ahmiban, tdvol sajdt h6zukt6l, s akiknek sztilfifalujuk a temet6kertbe m6r sireml6ket lllitott. M6g telve vannak a bortonok
nemcsak minilunk, de a mi fiainkkal az osztrik bortonok is...! A ,fejvtdlszat" is folyik m6g nagyban ez id6ben.
Irja J6kai, hogy szeretett volna eml6ket dllitani az 7848-as esem6nyeknek addig, amig 6l6nken 6lt benne minden apr6 r6szlet
a ziszl6leha- timesztani a
nyatlSsa utdn
naivan azthiv€n, hogy ,... ezt mind frol lehet
hamub6l 6s kodb"l..."
Azonban...
De ftadom a sz6t a bevezet6sben is a halhatatlan ir6nak, hiszen rigyis
m6ltatlan pariny vagyok ahhoz, hogy magam keressem a szavakat ott, ahol
J6kai sz6lhat...
Mire elk6sziiltem a reg6nnyel
irja J6kai
akkorra v€ge lett az
-,
alkotm6nyos korszaknak. Jott tz iltokterhelt
Schmerling-6ra. Szizszorta
rosszabb a Bach-korszaknSl, mert ,,e2" egy becsiiletes abszolutizmus volt,
amely kimondta azt az 6szinte jelsz6t, amlhez tartsuk magunkat
- ,,Fizetni
€.s szijat befogni...!" De Schmerling6k egy hazudott alkotmlnyossdg szine
alatt kovettek el rajtunk er6szakot, s ha Bach korm6nyozni r6nk ktildte a
n6meteket 6s a katondkat, azok tisztesseges ,,idegenek" voltak, akikkel lehe83

tett besz6lni, ha n6metiil tudtunk, de Schmerling rdnk eresztette azokat a
htz6nh,fiait, akik gyfi loltek benniinket... !
Ime, mennyire szembeotl6 a hasonl6sdg a jelen 6s a 100 6v el6tti esem6nyekkel...?!
Azonban nemcsak a fenti id€zet, de a konyv tartalmdnak minden r6szletdre megtaldljuk a hasonl6sdgot napjainkban.

Ez volt az indit6 oka annalg hogy a lelkem m6ly6n 6ptilt templom
irasztelilre letegyem szivemb6l n6ttvirigaim nem hervad6 koszorrijdt, 100
6wel a fenti konyv megjelen6se utdn.
Annak idej6n J6kai M6r is azzal a szind6kkal orokitette meg ebben a
konyvben az 1848-49-es esem6ny el6k€szit6it, szerepl6it 6s 6ldozatainak
eml6k6t, hogy letegyen 6rettiik egy-egy sz6l virilgot e ma;ryar szellemis6g
(rrasztal6ra.
templomdnak
a rn Wat irodalomnak
J6kai 1862-ben, amikor kiadta a Politikai diuatok c. konyvdt, ponrosan
ezokat a k6peket l6tta, amelyek most 100 6wel k6s6bb is l6that6k ameryar
tdrsadalomban. Nem sokkal
nek, ezt irja:

-

Az utcdkon nagy volt a

- j6 eml6kezettik

13

6wel k6s6bb,

a

tort6nelmi esem6nyek-

s6r, ez 69 eg6szen nekikeseredve, akiknek

van, rn€g tal6n r6vedezik el6ttiik, hogy ez a nap,
mdrcius 15-e volt... Yal6szin(en nagyon r6gen el van ez m6r feledve...
Hj, bizony, bariltaim, a politikai divatok is csak olyanok, mint mis
- m(g fiinyes, mig rij, az eg€sz publikum
divatok,
hordja, mikor kopik, levenagyon

ti, zsibvislrra keri.il...
Nemcsak a kabitnak, a saliipnek, a krinolinnak van divatja, j6mbor
baritaim
mi is egyiitt figurdlunk abban, h6nyt-vetett emberek. Ma azt
- ,,6ljen!", egy 6v mrilva aztklrdeztk,
kitltjdk, hogy
hogy ,,m6gis 6lsz?"
Keser(ien mondatja J6kai a reg6ny egyik szerepl6j6vel, hogy sokkal
fijdalmasabb volt l6tni azt, hogyan fordul el, vagy m6lyiil kozonybe az
akkori llnagyar tdrsadalom, a szabadsdgharc r€sztvev6inek m6g bortonben
szenved6ivel szemben, vagy a h6sok 6s v6rtanrik meghozott illdozataival
szemben
mint a nery nemzeti
alkalmival temetni a holtakat.
-100 6v el6tti keseriis6getrag6dia
visszhangot ver a mi lelktink fal6n is.
J6kai
Hiszen a hasonl6sdg itt is szembeotl6.
Politikai divatok ... egyszer(ien felvenni 6s letenni elveket, mint a divatjamflt
tal6n m6g meg sem unt
ruhdt. Mik6nt a divatnak, rigy a poli-

-

tikdnak is megvannakatewez6i, kivitelez6i,
ural6i, kiszolgdl6i. Sokan 6lnek
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ebb6l. Sokan 6lnek ez6rt, de m6g tobben halnak a politikai divatok h6bortj66rt. Att6l ftigg, hogyan jovedelme z6bb...
A Szentir6sb6l tudjuk, hogy Krisztus urunk foldon jdrtdban, taniwin a
n6peket, h6rom alkalommal kifejezetten a fbrfiakhoz sz6lt. Egyik ,,utasit6sa" Krisztusnakaz volt, a fErfiak fel6, hogy: ,ligyizzatok, farkas jir a nydj
kcizott..." A magyar szabads6gharc 1848-as szerepl6i
mint a kovetkez6k
is
ezt a krisztusi utasitdst tett6k maguk6vd 6s Nemzetiik6rt,
a nyij1rt,
meghoztdk illdozatarket, hogy a zsarnok farkast ilrtttlanni tegy6k.
J6kai bemutatja nekiink a zsarnok farkas eszkozeit, az elveket, mint
6cska holmikat csereber6lget6, h6bortos divatfigurdkat. Ldtjuk a felel6tlen
f6rfin6vre is m6ltatlan
fbrfiakat, felel6tlen, tetszelg6, feltdn6si viszke-tegs6gben szenved6 n6ket,
- tfizreval6 pletyka ifiri 6s id6s szem6lyeket,
szembedlliwa a csalidjuk6rt s Nemzetiik6rt minden illdozatra k6sz tiszteletre m6lt6 hiwesekkel
6desanyikkal... akdr napjainkban...!
Azonban valami hiSnyzikJ6kai konyv6b6l. De ez a valami nem is lehet
benne abban az 1862-ben megjelent konyvben. Az ahiSnyz6 valami ugyanis 6ppen az atapasztelat, amely visszavezet benniinket a r6gi id6kbe, a legr6gebbi tort6nelmi id6kig visszamen6leg. Nemcsak azonosak az esem6nyek a 100 esztend6vel ezel6tti esem6nyekkel 6s taldn gydszosabbak is, hiszen jelentinkben
ugyan z a v6res 6s

cc. egy 6vtized alatt
k6tszer ism6tl6dott meg
if- risdgunkat a nemzeti Golgotira
k€nyszerit6 esem6ny.
Azonban ha pfirhuzamot vonunkJ6kai konyve 6s a legr6gebbi tortdnelem
kozott is, akkor rem6nnyel telik meg a sziviink a Jovend6t illet6en. J6kai
konyv6b6l is ldthatjuk, hogy nemcsak a Tort6nelem, de m6g a volt ellens6g
is azoknak adta a bab6rt 6s a m(ieml6ket, akik becsiiletesen 6s nyiltan szembeszdlltak vele. Akik nem forogtak az id6k szel6vel, 6s nem lettek szolgdi a
ma ilyen, holnap olyan dramlatoknak, hanem kitartottak.
A n6pek 6let6ben rendszerekjonnek-mennek. Hasonlatos ez a tengerhez, amelynek sima feliilet6t n6ha-n6ha 6ri5si viharok hasogatjdk, de a
vihar elmriltival a tenger uryarraz marad.
A mi magyar n6piink dtesett mir n€hiny ilyen ,,viharon, divath6borton." Tril6lte mdr azt,hogy ap6pahiiltkozza Rdk6czi Ferencet, de mdsfEl
6vsz6zad mflva, m6gis a mfltat 6rz6 magyarok sir6-nevet6 sorfala kozott,
mint h6st, hozzSrkhaze lldott porait idegenb6l. Mfieml6ket nem a Rdk6czi

irul6

t6bornokai 6s 6rul6 diplomatdi kapnak, hanem

a

,,Nagysdgos

Fejedelem" ah6l6s ut6kort6l. LdtjukJ6kait 6s kortdrsait, m(ieml6keit 6s a
nem hervad6 koszorrikat...
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Azonban sehol sem ldguk azokat, akik veltik egyiitt h6doltak akkor az
id6k divatjdnak.
vdltoznak a divatok. Jonnek-mennek. Megtort6nik az is, hogy a
tobbs6g ism€t azt a divatot tartja id6t6ll6nak,
egykor azok viseliek,
"m.ly.t
akik kitartottak viseletiik mellett, akilr a Golgot6ig...!
Ldm,J6kainak, Pet6finek, de valamennyi szerepl6nek, akik egykor azt a
viseletet vdlasztottdk
illdozatos honlednyoknak, edesany6knak
nev6t
im6dsdgk6nt emlitik -ma is, akik valljdk azt a r€gi divatoi. Hol vannak
a
,,sz6p holgyek", hol vannak a ,,fiirfiatlan-fErfiak...i' Es vajh hov6 tfinnek...?
Nagy tapasztalat nekiink ez a r00 esztend6s konyv. Thnulsig arra, hogy
6rdemes az€rt a ,,r6.gi divatcrt", amelynek 100 eszten d6vel ezel6tt is voltak
visel6i, elszenvedni enegy k6rd6jelet a kam6leonok szem6ben, akik leghangosabban kidltottdk az ,dljent", s ma k6rdezik
,,m6g 6lsz...?,, Erdemes kitar_
tani az elvek mellett.
Szolgahadra szriks6ge van a,,divattervez6knek", fizetett,,alkalmazottakra"... De egyenl6 tirgyal6f6lk6nt soha nem dllnak sz6balakSiokkal. szolgdkkal 6s 6rul6kkal, csakis azokkal, akik ugyanrigy, mint
-rg,rli a ,,divatter.uagy nemzetiik
vez6k" a saj6t csalddjuk
boldogulfusilrt dolgoznak,
,,tervezgetnek".

-

-

J6kai M6r odafontr6l kortdrsaival l6tja a mennyei Magyaro rszSgabl'k6b6l, hogy a Tortdnelem 6t, 6ket 6shozzllukhasonl6kat "lgazolta.
Mi pedig l6tha{uk, hogy mindaz, ami a m6ban van, ism6tl6d6s. A nagy
nemzeti trag6diSnk
ism6tl6d6s, amelyer felt6tlentil kovet egy m6sik
ism6tl6d6s, a nemzeti- feltdmadds.
Legyen ildott poraiban is nemzeti szellemis6grink halhatatlan papja,
_J6kai M6r, aki ezel6tt 100 esztend6vel kiadta potitiiai diuatok c. k6nw6t. 6s
azzal 6j er6t adott a 1 00 esztend6vel k6s6bbi v6reinek... !

KIK VOLTAK ERDELY LEGELS6 LAI{6I...
A Montredlban megjelen6 THE GAZETTE c. napilap 1979. nov. I7-i
szilrninak :utazisi rovatdban, felhivjdk a turistdk figyelm6t N6metorsz6gban Augsburg vdrosdra. Kozlik a Sz6kesegyhilz 6s aviroshizak€p6t is azzal
a felirdssal, hogy
ezt a sz6p v6rost, Bavdria sziv6t tobb mint 2000 6r,'vel
ezel6tt, Augsburg csiszilr idej6ben, a r6maiak alapitottdk. Aviroshlza el6tti parkban l6v6 forris ma is Augusztus nev6t viseli. Azzal folytatja, ebb6l a
vdrosb6l indulnak utak mds r6mai alapitdsri vdrosok fel6, amelyek kb. abban
az idlben dpiiltek, pl. Miinchen... stb. Augsburg tobb mint 400 6vig volt a
birodalom szerves r€sze
irjik
majd mikor a r6maiak elvonultak
-,
,,sztbadvdros" volt 500 6vig. V6giil olvashatjuk, hogy mind eme turistiknak
val6 csodal6winyoss6g csak 1911-ben keriilt napfiSnyre. Akkor is v 6 I e t I e n ii L Mi mindent rejthet m6g m6h6ben Foldany6nk..?
A R6mai Birodalom egykor magiba foglalta a mai N6metorszigot,
Franciaorszdgot, Spanyolorszig r€sz€t, s6t a mai Anglidt is. Roviden a
Foldkozi-tenger eur6pai medenc6j6t, de a Kozel- 6s Kozdp-keletet is, az
Afrikai-medenc6vel, valamint a szigewildgot. Palesztindban is ott voltak,
helytart6kkal korminyoztak (besrig6kat is tal6ltak). J6zus sziilet6sekor
6ppen Her6des volt a r6mai helytart6 Palesztindban.
A r6maiak visszavonul6sa rt6n nem taldlunk olyan teleptil6si helyre,
ahol hivatkozna veleki is arra napjainkban, hogy ,,r6mai ut6d..." A visszamarad6 n6pek torzsi vagy torzsszovets6gi 6letben 6ltek. Az 6n. ,,szabad
v6rosok" is k6s6bb alakulnak. H6dit6 Vilmos, mikor partra sz6ll Angliiban
1055-ben, ofi el6 torzsekkel 6s azokatvesz€lyeztet6 ,,el6bbil6togat6val", a
ddnokkal veszi fel a harcot. Magyarorszdgon, fbleg a Duna vonaldn
b6r
akad mis foly6k kortil is
a Dundntflon, amely a r6maiak t6rkdp6n mdr
mint Pann6nia szerepel.-,Erd6lyben talflunk afinylag legkevesebb r6mai
nyomot. Trajd,n hidjit, mint ,,r6mai kultrireml6ket" emlitenek a romdnok,
Dlc kultfreml6k6t hangoztatni eddig nem hallottunk. Azttin napjainkban
szokis lett a ,,szumir" k6tibl5,,h'ra val6 hivatkozds... Erre hivatkozott az az
amerikai szin€sz is, aki u 7976-os montredli Olimpidsz utdn, Romdnidba
ment a kis Kemenes Anna ,,haz5j6ba". A w-ben littuk-hallottuk, hogy
hangoztatja a ,,rom6n 2000 6ves kultldrilt". Ez is pl. ,,nyugati romdn kultrira"... Ezek a sumir k6t6bldk Erd6lyben p6r ezer 6wel el6bb ott voltak, mint
a rominok, vagy r6maiak. Eppen csak az a ,,v6letlen" hifinyzott, amely
mint 1911-ben Augsburg r6mai alapitSsSt fehlrtt
ott lett volna...

-
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A niai eur6pai h6ditdsok alatt,lfithaguk, hogy pl. Augsburg 400 6vig, a
mai Anglia csaknem 500 6vig tartozott a birodalomhoz... Erd6lyben azonban csak 170 €vig voltak. Azutin visszavonultak, mint k6s6bb a torok is
visszavonult haz6nkb6l 150 6vi megsz6llis utdn.
A r6maiak Magyarorszigot
aKl,rpit-medence 6s Duna-vonalat nem
telepiil6sre haszn6lt6k, o s s z e- ko t 6f6lwonalvolt abirodalom eur6pai
6s keleti tartomdnyai kozott, kereskedelmi c6lb6l. Karth6g6 megszerz6se
ut6n, a mai Anglidb6l 6s Eur6pa nyugatibb oldal6r6l Gibraltiron 6t folyik
ez az (twonal. Ezt leginkdbb a Tiajiln hfdja is bizonyitja, hogy
kereskedelmi rit
csupdn. Thajdn hidjdr6l egyebekben beigazol6dott,- hogy nem
r6mai kultrira
maradvilnya. Tiajfn csilszir h6dit6sa kozben
Mezopotdm i6ban jirvin, az E:ufr ateszen l6tta meg, s azt Erd6lyben leut6nozt^tta. Milyen kultdrdt k6pvisel tehdt Erd6lyben...? Hol van itt a ,,folytonossdg" bizonyit6se...? A dSk6romdn elm6let alapja...?
Kik jdrtak a r6maiak el6tt Hazilnkban, Erd6lyben, de legf6k6ppen a
Kirpdt-medenc6ben, Duna-vonalon, hagytak-e nyomot maguk ut6n, vane jogunk nekiink is magyaroknak hivatkozni, mint
,jogos tulajdonosnak,, a
,,folytonossi gra" ...?
Dr. Toronyi Etelka (herceg Hohenlohe Lajosn6, Argentfna)1974-ben
kiadott egy konyvecsk6t. cime ,,A Klrptlt-medence a kultilrtik baks1je 6s a
magyarob 6shazdja". Ebben azt irja, hogy 7963-ban ez UNESCo dltal
,,Prehistoria 6s kultfrdk" cimen megjelent munka, a legujabb archeol6giai
leletekre tdmaszkodik. Ez tz UNESCO 6ltal kiadott korryv az eur6pai
legels6 kultrirkozpontnak a k6 r o s i kultrirdtjeloli, 6s azt mintegy 5-6000
6wel Kr. e. teszi. Ezt a fejlett vdros6pft6szeti kultrirSt
fent nevezett
konyv megdllapitdsa szerint
mint irja dr. Toronyi E. - ,,preszeszklok,
-, hoztdk l€tre. Ezt a felt6n6
- meg)tatirozfust
szeszklok, vagyis el6-sz6kelyek"
6s megSllapitist az UNESCO szerz6i, pdr esztend6vel ezel6tt, az olt, a
Maros 6s a Koros volgy6ben, 6s a Bdn6t terrilet6n eszkozolt dsatdsok eredm6nyei alapjiln mondottdk ki. ui. a mrilt 6vtizedben, vegyes nemzetis6gfi
archeol6gusok, az

Olt volgy6ben,

H6romsz6k megy6ben egy

,,6s_

szeszkl6" vdrost, Er6sdot lstdk ki. Ez eviros, mintegy 5-6 ezer 6wel Kr. e.

6piilt el6re meghetirozott terv szerint, sz6les utcdkkal, t6gas kertekkel. Az
itt 616lakossdg tobbszobds, k6nyelmes, el6teres hilzaksan 6lt. Ahdzakat e
kozpontban elhelyezett szines csemp6kkel kirakott kemence f(itotte. A
hizek ormdt a sz6kely fafaragishoz hasonl6 diszek 6kesitett6k. Tobb ezer
esztend6s 6piiletek, a r6gmriltba vetitett k6pei a jelen sz6kely 6pitkez6snek.
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A kiSsott Er6sd romjai kozott tal6lt ed6nyekrajzai, azutin a Torock6n a mai
napig divatban maradt 6kes rajzolatf, szines csemp6kkel kirakott bribos
kemence. M6s eur6pai n6pekndl a domborkerdmiiknak a m(iv€,szet€t csak
j6val Krisztus utdn tal6ljuk meg. 1967-ben
irja tovdbb dr. Tornyai E. a
- kozel6ben egy 41 hizb6l
vaskapu korny6k6n dstak ki Lepinszki-vir kozs6g
ill6 egys6get a r6rak6dott foldtomeg al6l. Ezek sem ossze-vissza, hanem
tervszer(ien voltak 6piwe egymds mell6, teljesen azonosan, mint az el6bb
emlitett Er6sd vdrosban. Az elaprajz azonos Er6sd vdros alaprajzfival, a
hizak stilusa is. A vaskapu korny6ki Ssatdsokndl felszinre kertilt 33 db.
embert lbrizol6 szobrocska is. Az Er6sd vdrosi kerdmiai ed6nyek sz|zai
kertiltek szinre. v6giil a Gilgames-eposz, Arany Jinos Toldija 6s pet6fi
Sdndor Jdnos uitdzdnek szellemis€g6t hasonlitja ossze dr. Toronyi E.
ugyanez a szellemis6ge Arany Toldijdnak, vagy Petdfi Jdnos uitlz€nek.
M6lys6ges hit a Legfels6 Er6ben,
a j6 6s a rossz ordk harca, az erlnyek
diadala a gonosz folott, a h6si 6letszeml6let
6s a csaldd tisztasigilnak eszm6je.

Dr. Toronyi E. ill. az UNESCO 6ltal felsorolt rnegyarorszdgi 6koreml6keken kivtil

csalldnevek, utcan6v,

vdrosok, foly6nevek, hegyek nevei
- Pl. a Klrpitt hegykoszorf
honnan erednek?
neve? Pann6nia
Nyugat- voltak
Magyarorsz6gon, Erd6lyben az Olt koriil
ahol az 6satdsok
-,
mint olvastuk el5bb aBinitban is
a Barcasdg n6ven ismert r€s2...? yagy
Debrecenben a Kandia utca neve
gyermekkoromban idejdrtam 1 fill6r6rt kevert cukrot venni
Mit 6riz- ez a n6v ebben a tobbi magyar virosok
dltal is kimosolygott ,,maradi-6sdi"
v6rosban...? T6c6 n6ven ismert pataa

kocska ma milr a vdros mellett...? A Debre, Debris, az 6-gorogben is el6fordul. Ott is, mint a ma€16 angol nyelvben ,,debris" romos, omlad6kos a

jelent6se. T6c6 ugyan(gy az 6-gorogben is iszapos, l6pos foly6t jelent.
val6szin(ien a T6c6 foly6cska valamikor sokkal jelent6sebb volt, mint napjainkban... Arad, Zllah, Ba,ya... ?
Strab5
gorog Strabos
sziil. Kr. e. 66 6s meghalt Kr. u. 20-ban.
Gorog t6rk6prajzol6
6s rtzz6-volt. Strabos t6rk6pezte fel az akkor ismert
vildgot. Term€szetesen feljegyez minden emlit6sre m6lt6t a helyeken,
amerre jirt. o talllja meg Mezopotdmidban az Eufratesen a hidat, amelyn6l bejegyzi, hggy ,lfraj6n csiszir DSciSban ezt :utirrozt:- le, annyira megtetszett neki." Irja, hogy: ... az utols6 jdgkorszak :utin, a ma ismert eur6pai
szirazfold kialakuldsakoa a Foldkozi-tenger keleti 6s afrikai medenc6j6ben,
6s a szigewildgban mdr 6ridsi kultrira virigzlk. Az emberi tdrsadalom torB9

zsekben, torzsszovets6gekben, vSrosdllamokban 61. At ,gy foldrajzi teriileten 616, egyfajta 6s egyv6rii n6peket a tobbiekkel a sorskozoss6g egymds

mell6 dllitja. Kirdlysdgok, koztdrsasdgok, 6rdekszovets6gek alakulnak.
Torv6nyeket hoznak, szigorld betartisdr6l gondoskodn ak A vizi torv6nyeik

pl. olyanok

hogy az p6\da lehet mindenkor.

Strabo szerint

-,
Csal6dnevek alakultak
m6r ki, dinasztidk,
b i r o d a I m i gondolat 6s annak
r[egval6sit6sa. Ugyanrzt jelenti akkor, mint napjainkban
irja Strabo.

El6vettem egy 6kori t6rk6pet
1570-b6l val6 felegyz6se
az addig
- legujabbat. 1900. februdri szilrna az
ismert vil6gnak. Azutiln el6vettem egy

AmerikSban megjelen6 National Geographik Magazinnak. Majd Strabo
Gljegyz6se ut6n indulva, kikerestem a helyet, ahonnan kiindult a csal6d,
arnely Strabo szerint a Foldkozi-tenger afrikai medenc6j6ben, Kozel- 6s
Koz6p-keleten kialakitotta a ,,republicat". Abban az id6ben vizeken rort6nt
a tdvolabb j utis. igy az volt az ir, ah.j dr volt a vizeken. Abban az id,6ben a
"vizek :ur:-" a phoniciai n6p volt. A birodalom 6l6n pedig a Barca dinasztia
volt...! Az abban az id6ben kialakul6 Eur6p6ba, fel a vizeken
Olt, Maros,
ki indulhatott tehdt... Ki adta a hegyeknek aK6rpitnevet...? Rodos
6s a mai
IG6ta sziget kozott egy m6sik sziget van... Neve ma is Kirpitos.
Tyre, a libanoni tengerparton van... Ma mir jelent6ktelen kis hely. Az
angol lexikonok feljegyzik, hogy
6piilt Kr. e. 2800 esztend6ben. Fejlett
- el6Sllitott gyfirtminyokat visdrolhatkereskedelmi vdros. Els6, ahol k6szen
nak messze foldre
selyem, fest6kipar (K.. e. 2800 6wel) 6s, hogy ez a
vSros litja el druval-(kultrircikekkel) Babilonia, Syria, Persla vid6keket stb!
Es
mint irje az angol lexikorr- ez a n6p, amely 6pitette annak idej6n azt
az -6ri5si kereskedelmi 6s kultrirkozpontot, 6piti k6s6bb Karth6g6t, Kr. e.
1

100-ban.

Strabo feljegyzi, hogy az 6kori n6pek az akkori ,,tdl n6pes" r6szekb6l
rnegindultak, vdndoroltak az akkor m6g barb6r Eur6pa fel6...
Term6szetesen a Nyug.at fel6 vdndorlls, 6vsz6zados, 6vezredes folyarnat. A vizeken feljutnak Eszak fel6, ;-Kilrpit vonalt6l keletre es6 foly6k
rQent6n is. Feltehet6en 6k adj6k a mai Kr6ta sziget 6kori nev6t
Kandia
is. Ezt 6rzi val6szinfien Debrecenben a Kandia utca neve. A -Foldkozi-tenger mindk6t medenc6j6ben azonosnak tal6lhat6 minden Stirds n6lkiil
- Barca, Barcza n6v,
rrra is
azonos teleptil6sek nevei. A birodalomalepit6
ak6r Erd6lyben a
Pontosan igy van iwa, ma is a mai Libia teriilet6n
Barcasdg. Spanyolorszdgi egykori helyiket Barcelona -6rzi, Tyre a Krisztus
el6ni 6kori kultrira kozpontja. Beletartozik szervesen Mezopot6mia is.
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Az ismert sumir-akk6d vitdban tehdt eldonti a k6rd6st az angol lexikonok tud6sit6ja. Tyre :The Columbia Viking Desk Enciclopedia.
Az 6kori 1570-ben megrajzolt t6rk6p szerint
a mai Libia, Barcza
az 1980-as legujabb t6rk6pen mdr Barqa
alcimben Cyrenia. Az 6kori t6rk6pen a Barcasdgban (Libia) a kovetkez6 nevek ma is : B6da, Zllah, Bir

Zoken (Zoltin fra, vagy kis Zoltdn) Zeken, Hun. A mai Tirniszidban
(Karthdg6t6l kicsit d6lre) Arad, Bea-Baja?
A mai Algir vdros alatt Blida

(Atilla occse).
Strabo feljegyzi, hogy Karthi,g6t 6pit6 nlp, az az 6shaza nev6r adta a
vdros alatti tengernek, Zyren-tenger... El6bb azonban, a llSrpdtok ut6n,
megkeresztelik a ma ismert Tiroli-hegyeket. Mikor a Pun hdborrikr6l irnak
a tort6n6szek,,rpunok zlztt azt a n6pe; kell, 6rtsiik, amely n6p NyugatMagyarorszdgot Pun-Onilnak keresztelte, mert a r6maiak mdr Pann6nidt
irjSk a t6rkdpeikre...
Hogy a Foldkozi-tenger eur6pai 6s afrikai medenc6j6b en tel6lt,6s a mai
napig viltozatlanul megmaradt 6si nevek mennyit villtoztak eddig, Isten
tudja
vdrosnevek
torzsszillldsok, torzsszovets6gek nev6t 6rzi-e, vzry
szabad vdrosok, a titkot 6vezredek rejtik magukba. Hunok,Bajdn avarjai 6s
Karth6g6 €pit6i, eg6szen kozel vannak egymlshoz. HaTyre-t Kr. e. 2800ban 6pitett6k, 1700 esztend6vel azutin Karth6g6t, mig od6ig 6rtek, mindeniitt maradand6t alkottak.
1100-ban Kr. el6tt, dll Karth6g6. Az akkor ismert vildg Thyre utdn leghatalmasabb gazdasigi kozpontja. A r6mai birodalomnak sztiks6ge van red.
Birca, Hamilcar fia
Hannibdl
mint irja Strabo
leopdrdblr kaca- n6.z a r6maiakra...
ginnyal, mint,,had-fr"
Sok vita volt m6r akortil, hogy honfoglal6 apdink viselet6ben e pirdlcb6r kacaginy honnan eredhet...? Ugyanis ahonnan ezek a vadhordik beozonlottek a ,,kultfr Eur6pdba, ftzsiS,bz, ott pdrduc nincsen" 6s honnan ered
a mai ,,hadfr" szavunk?
Karth6g6nak el kell esni. A feljegyz6 szerint azonban az igazi ok nem
az,hogy az ,,erkolcstelens6ge" dontotte meg. Ugyanis a gy6ztes r6maiakndl
az ,,erkolcs" alatta van a karthdg6i erkolcsnek.
Tort6nelemfordul6 van. Eur6pa kezd ben6pesedni, torzsi 6letb6l n6pp6
formdl6dni. Es a leteleped6ssel j5'r6 fejl6d6 emberi ig6nyek, fe.llettefb
kapcsolatokat, kereskedelmi pontokat kivdnnak. Tobb hasznor a vdllalkoz6knak.

Felhivjuk

a

figyelmet az amerlkai tort6netir6 Herold Lamb
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-Hannibal

c. konjru6re. Akik tehetik ugyane szerz6t6l olvassdk el a sulejman

the

Magnfficent c. konyvet is. Ebb6l a magyarorszdgi torok h6borfskoddsr ismerik meg val6j 6ban. Hannibdl c. konyv6ben pedig e szerz6 a gorog Strabo fel-

jegyz6seit veszi vez6rfonalnak. Mint el6bb irtuk, Strabo Kr. e. 66-ban sziiletett. Mikor tehdt Karthdgo kornydk6t t6rk6pezte, m6.g,,szij-hagyominy,,
is 6rzi Hannibdl eml6k6t, s azt Strabo feljegyzi.Akik ismerikAtilla h6dit6sdnak irinyilt
mir ahogy meg van orokiwe
l6thatj6k, hogy az, mintegy folytatdsa-Hannibilnak a r6maiak elleni -hadjdntnill. Roviden, hogy
Atilla h6dit6sdnak c6lje, a r6maiak Sltal n 6sokt6l bitorolt oroks6g visszaszerzfse, e r6mei birodalom megbuktatisa. Ezt azonban csak Atilla unokija 6ri el, odovacdr. R6la azt irja e nyuga.ti tort6netir6, hogy ,,herulok kirily^".
Ezt a kis kit6r6t azlrt irtam le, hogy aki teheti, olvassa el a Hannib6lr6l
sz6l6 konyvet, a Strabo-fEle feljegyz6sek6rt... sok 6si legendinknak erede-

6t

talalja meg benne.
H6dit6 vilmos 1066-ban m6g v6res harcot viv, hogy l6bit megvethesse
a mai Angliiben. Arp6d
?pdnk 896-ba n mawzr birodalmat alapit, az els6t az
akkori Eur6p6ban.
Es dinasztijt. Ennek 6rt6k6t akkor tudjuk felmdrni,

- egys6ges Ndmetorszdgot csaknem egyezer 6v rt6n,
ha tudjuk, hogy a mai
akkor is 6ri6si neh6zs6gekkel tudja osszekovicsolni Bismarck, a sok kis
kirdlysdgb6l. A honalapitSsnak azt a tehets6g6t, m6r6l holnapra elsajdtitani
nem lehet. Itt nemcsak egyetlen vezlregy€nis6gre van sztiks6g, de 6rett
n6ptomegekre is. K6s6bb, mikor Szt. Iswdn megy6kre osztja az orsz6got,
szemiinkbe kell, tfinjon, hogy pl. Arad vdros, de tobb is
megye!
Honfoglal6 6seink, orczig1pit6 el6deink, ismert6k a n6piink tort6nelm6t
visszafel6 annyira legaldbb, mint mi...
A napjainban 2000 6ves mriltjukra hivatkoz6 rom6nok, mint 6slakosok,
kovetelik Erd6lyt
de azok is, akik e torekv6seket tdmogatjdk, a legnagyszer(ibben aztigezoljika
m(ivelt vll6gel6tt,hogy az elmrilt id6 alatt semmit sem fejl6dtek...!
A mai rom6nok kovetel6s6nek alapjdn
mi magyarok tobb joggal
kovetelhetn6nk pl. Arad vSrosdt
telepiil6s6ta mai rzrael dllam teriilet6n a Holt-tenger medenc6j6ben.- Es ha akadna,- aki emiatt m6ltatlankodna.
akkor romdnok adta p6lda alapjdn ,,h6borfs bfinosnek, gyilkos nyilasnak,
fasisztdnak, ndcinak" nevezhetn6nk...
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Az eur6pai or szighetilrok kialakulds6val, n6pek, nemzetek szaporoddsdval, egyre nagyobb jelent6s6ge van aKilrpit-Duna Medenc6nek. Az ott 616
tobbfble n6pek 6rdek6t, b6k6s egyiitt6l6s6t biztositani tud6, rin. ,,vezet6"
ndpre volt 6s van sziiks6g. Az Arpfdok 6s Hunyadiak koriban, a tort6nelmi
Magyarorszdg tertilet6n 616 n6pek 6rdekeit, b6k6jiiket, sok esetben a honf oglal6 magyarok illdozawilllaldsdval i s biztos itottdk.
7526-ban Moh6csndl a torokkel vivott harcban kiv6rzett a Magyar
Nemzet. Az orszig egyik r6sze torok megsz6llis, a mdsik r6sze Habsburg
uralom alatt van. A 150 6vig tart6 torok megsz6ll6s ut6n,1687-ben megsz(int a friggetlen, szabad, nemzeti Magyarorszig. Az 1687/4. tc. szerint a
magyarok annyira megoriiltek, hogy a Habsburgok felszabaditottik 6ket a
torok megsz6ll6s a161, hogy ,,h6l6b6l a Habsburg-hilzra rth6zt6k a

Koronit, 6s a nemzeti fiiggetlensdget biztosit6 ellen6ll6si jogot. 6si
Alkotminyunk meggyalizisa voh ez. Ezzel elkezd6dott nemzeriink csaknem 400 esztend6s trag6di6ja. A Habsburg-hiznak nem a magyarsdg kellett, hanem a KArpit-Duna Medence. Elkovetett teh6t mindent, hogy a
magyar fajtdt kiirtsa. Hazink kulcsteriilete Eur6pdnak, 6s ezen a kulcsteriileten keresztiil a Habsburgok kegyelm6t6l fiiggott Eur6pa 6s a keleti r6szek

fejl6d6se is.
1688-ban mdr dllanak a v6rpadok Hazdnkban a ftiggetlens6giiket kovetel6 magyarok szdmSra. Akaszt6fa-erd6k szerte az orszigban. Magyar rabszolgdkkal telnek messze orsz6gok rabszolga piacai, 6s magyar gilyarabok
hizzik idegen vizeken a haj6kat. zrinyi Ilona 6desapja zrinyi p€ter,

N6dasdy, Wessel6nyi, Frangepdn 6s Martinovics mint,,osszeesktiv6k"
n€gyfel€ vigatnak, 6s Erd6ly egyik virosdban Nagyvdradon 6 napig tz
emberi roncsok kifiiggeszwe 6llanak, augusztusi melegben, rovarok pr6dijdra, emberek veszedelm6re. Romdn nevet nem ldtunk sehol a magyar fiiggetlens6get kovetel6k sordban
de ott vannak a ,,szents6ges cs6sz6r"
ahogy 6 nevezte magSt
tilboritban. Napjainkban az in. Emberi jogokat
v6d6k el6 csak ezt az egyetlen tort6netet letenn6nk
mi lenne a v6lem6nytik. vegytik mindezek mell6 a m6g nagyobbat
a nemzeti 6letnek, szellemi sikon val6 megsemmisit6s6t. A kozoktatds magyartalanit6
igyekezet6t,
tort6nelmiink hamis(tdsdt.
Thokoly Imre, Rdk6czi Ferenc, Kossuth Lajos szabadslgharca fiiggetlens6giink6rl
n6ven lesz
,,cstk" forradalom, kirdly elleni ldzadds

megorokiwe. Az 7867-es kiegyez6s hozott megkonnyebbiil6st
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a Nemzetnek, de

ami6rt az 1.848-as szabadsdgharc kezd6dott
a Nemzet fiiggetlens6g6t
nem adta vissza. Magyarorszilgra ril€pitett1k
az Osztrdk-Magyar
Monarchi6t. Az L vildghdborri tt6n, megd6lt az Osztrilk-Magyar
Monarchia Thianonban, 6s annak alapja, Magyarorszdg kdrosodott legfobban... Sz6tdarabolt6k az orsz6gtest6t. V6reinket
csalddokat
sz1tsz6rtAk
Mi magyarok, a vil6g kozv6lem6ny6hez fordulunk,
k6rdezziik ... felel6sek lehetiink-e mi mindez€rt, amelyet a Magyar Nemzet nev6ben, a magyar fiiggetlens6get keziikben tart6, t6ltink idegen ,,koronds h6h6rok" elkovettek akir hazlnk teriilet6n 616 mis n6pek ellen, aki.r Eur6pa ellen...?
Sem az I. sem a II. vil6ghdborf nem a mi kezdem6nyez6stinkvolt. A k6t
hdborri kozotti trianoni Magyarorszdgnak 7 milli6 lakosa volt. Az orszig
ir6nyit6i (Sllami V fizet6si osztdlyig) 85%-ban az Osztrik-Magyar
Monarchia ,,itt felejtett" r€teg€b6l tev6dott. Az orsz6gban 3 milli6 koldus
volt, 100 Y"-ban honfoelal6 6sok ivad6kai.

per kapcsdn. Annak idej6n az amerlkai rijsdgok lehoztdk. A szabadfoldi
magyar sajt6 a mai napig sem hozta le.
Bach-huszdrok ser6nykednek a
magyar saj t6 berkekben.
Prof Macartney
az angol tortln€sz
october Ffteenth c. munk6j6- Szdlasinak magyar birodalmi
nak Szdlasir6l sz6l6 -r6sz6ben azt irja, hogy
tervei voltak...
Szdlasi Ferenc tisztibanvolt azzel, hogy a ,,magyar birodalom" visszadl-

litlsinaklegels6 pill6re, a m a gy a r fti g g e t I e n s 6 gvisszaszerz6se!
Ami nem sikeriilt lvszizadokon it, Es ami6rt annyi 6let- v6r- 6s konnySldozatot hozott Nemzetiink, a fels6ges Isten akaratdb6l 6s anernzetboldoguldsl6rt bit6t is vdllal6 magyar fErfiak akarati,b6l sikeriilt. A tort6nelmi
magyar hatirok visszadllitdsa teh6t csak id6 k6rd6se, mert nemzettinknek a
joga biztosiwa van ehhez.
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uj vil6g van kialakul5ban.

Szdlasi Ferencet az arra leghivatottabb F6rum
Izrael illlamigy€sze
- al6l. az Eichmann
Hausner, rehabilitdlta
mentette fel
a zsid6 v6r-v6d

Eur6pdnak ma sokkal inkibb sziiks6ge van
D6lkelet-Eur6pira, mint osszekot6re. Eur6p6nak ott ezon ahelyen
olyan n6pre van sziiks6ge, amely vezet6 szerep6t nem ,,hardcsoldsra",
hanem a tobbi n6pekkel b6k6sen 6lve, 6rdekeiket osszehangolni tudja.
, A kialakul6 Uj Eur6pdnak nem Tiianont m6dositgat6,,iagy ilyen-olyan
formdban uni6-kat szewez6 csoportokra, hanem a tort6nelmi Magyarorszigra van sziiks6ge, s lesz egyre jobban... A tortdnelmi Magyarorszigna.k
pedig Erd6ly szerves r6sze, HorvitorszigFium6vel ,,t5rs-orszig", mint volt
700 6ven 6t.
Lehet-e a romdnsdg ottyezet6, ahol sziils6ges a b6k6s egyiitt6l6s, a mai
Romdnia pedig nem a b6k6s megolddst keresi, hanem az ott 616 n6pek
k i i r t 6 s 5v a I akarja magdnak az egyeduralmat megteremteni...
A k6t hdborri kozotti rom6n 6rtelmis6ggel volt kapcsolatunk. 6u ttgy
l6tt5k, mint mi az elkovetke z6 rJj Ew6pa k6p6t. De a lI. vilighfborri utin
ezt a rom6r^ r6teget Pauker Anna 6s ,,munkat6rsai" pontosan igy irtottdk,
mint Rdkosi Mityds 6s ,,munkatirsaT" a magyarokat
fejvadiszokkal, a
napjainkig tart6 ,,fejvadilszattal" szerte a vildgon...!
Fentiekben bemutattuk, hogy kinek van 6sibb joga Erdl\yhez
az
eg€sz Kdrpdt-Duna-medenc6hez. Meggy6z6d6sem, hogy magyarok
otthon, de szerte a villgban is k6szek arra, hogy megdlljdk helyriket ezen az
6si oroks6gen, a Tort6nelmi Magyarorszigon.
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A romdnok r6szlr6l indul6

Albert elleni tdmaddsb6l l6tjuk, hogy
dr. Szem6kJen6 LiuingHistory of Hungary c.kiadvilny miatt tdmadj6k.
Dr.
Szemdkot ,,hdbords b(inos" ndci-nyilas-fasiszta (szokott recept) jelz6kkel
disziwe. Nevezett konyvet, a Sout California Egyetem adta ki el6szor, ez
egyetem enged6ly6vel adhatta ki'Wass Albert ism6t. Milyen titulust adnak a
South California Egyetemnek...?
Dr. Szemdk Jen6 iikapja, Rik6czi fejedelem jogi tanlcsad6ja volt. 6
maga iglrzsiekeres6. A bir6i eskii kizdrja, hogy politizdljon abir6sigtaga.
Dr. Szemdk betartotta esktij6t. Torv6nysz6ki bir6 kordban a fenn6ll6 torv6nyek alapj6n it6lte el Rdkosi M6ty5st,6s ezen torv6nyek alapjin it6lte el
Szdlasi Ferencet is. Rikosi idej6ben kikdrt6k minr ,,hdborfs bfinost". A
gy6ztes hatalmak egyik legnagyobb egy6nis6ge nem engedte 5t
Rikosi6knak, azzal az indokoldssal, hogy dr. Szem6k nemcsak r.rragyar
jogisz, 6s n 616 egyik legnagyobb nemzetkozi jogisz is, tehdt nemcsak
maryar 6rt6k. M6djdban lett volna a hazitlansilgban vihoztatni sorsdn, ha
,,politik6b6l" megalkuszik. Idegenek kegyelem seg6ly6n halt meg.
Wass
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6s lesz

