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Annyiszor id6zik kolt6nk eme gondolat6t, d€ az elszakitott, Ieigtmott,

gyarmati sorba k6nYszentett maryarok kaPcs6n alig merik kimonda-

ni. De tgazl nagyiaink, mint J6zsef
Attila, Juh6sz GYula 6s Babits Mi'
h6ly sem hagyba sz6tlanul e gyalazatot.
Csak t:rat
A? er 6 szak b{iu \leteb en
mit baraia sok tdruenYhoeo,
hogU mint Pusztul el szdP fa,,

junk!"

J6zsef

Attila: Hazam

A szomsz6dok miatti taPintat, a
megb6k616s, a tolerancia, az eur6-

pais6g nev6ben hagYj6k, hogY az osi

maryar foldon, rtemzetunk ezethat'
szdz 6ves hon6ban (ha csak a hunokt6l vesszUk, mint az elso maryar
kr6nik6k) s6rba tiPorva az emberi
jogainkat, idegen megszallok basdskodjanak onk6nYesen, megaltmo
m6don es m6r Trianon el6tt is el6re
megfontolt aljas sz6nd6kkal. Rendszerek i6nnek, mennek, kormfnYok
kormdnyozgatnak, de aktx a Felvideken, akftt KfttPifialifin, avary Erd6lyben illetve a Vaidas6gban attta-

noni tolvajok

a

gY6ztesek dolYfos

cinizmus6val nyomjdk eI, olvasztiak

k6nys zenttkkulturaj uk vagy sztil6f61di uk feladdrs6ra azokat a szdzezreket, akiknek 6sei jogos drokosei e

b e,

tottak be, ha a maryarok rov6s6ra
Iehetett donteni.
Ebb6l egyenesen kovetkezik, hogy
ez nem a hdboru miatti meglorlas
volt, hanem bosszti6llas az6tl', merf
a Szent Korona atkotm6nyos rendjet
Snzve nem hagYtak a magyar foldet,
maryar iPart, magyar bankokat 6s a
keres zt 6ny e gyh6 zakat kis z olgdlt atni
ery nemzetkozi brinszdvetkezetnek'
nryszer t6rt6nt csup6.n ery rgazsagos, de csak r6szleges rendezes, az
etsO 6s m6sodik b6csi dont6s sor6n,
amikor a fenn6ll6 dilapotokat vett6k
flgyelembe, 6s 1938-ban a marya'r
tobbs6gu teruIetek jogosan keniltek
vissza az anyaorczitghoz. Azt az tdo'
szakot m6ltan tehet felszabadul6snak nevezni. Ugyanolyan nag5rhatalmi dont6s volt (francia, arugol, olasz,
n6met megeryez6ssel), mint a tna'
noni. A helyzet trag6dtdia csup6n az,
hogy a h6boru k6t kirobbant6ia k6z:.uil a szovjet tdmeggfritkos rendszer
kerult a gy6ztesek oldalara, 6s aldror,
jaj a Legyozdtteknek. S bi^r Romdnia
6s Szlov6kia is Hitler oldalan harcolt
(Magya^rorsz fryot is megelozve) a II'
vil6gh6boruban, av6g6n m6gis gYSz'
tesek lettek a naryhatalmak kegYebol (a felkel6secskek 6s ellendlldsok
nem szdmitottak, mert azt m6r nem
vett6k flgYelembe, hogy Maryarorsz6g mik6nt segitette Lengyelo rcza'
got a szovjetekkel 6s n6metekkel
szemben! Err6I m6g beszelni is tilos
volt, mert zavarta volna a P6nszltw
bolsevista tort6nelemhamisitfs kon-

t6jnak, 65 amennyiben az lnrendelkez6s val6ban dnrendelkezes lenre,
cepci6j at).
aldror itt ezek a betolakod6k csak
Arr6l sem akar m6g senki beszelj
meg.
turistak6nt elenhetn6nek
hogy a szovjetek mik6nt kebetri,
osztozut6nr
Az els 6 v:tash6borri
leztek be, raboltdk eI Ki.rPffiahiat,
kod6sn6l nem az onrendelkez6s, haamihez Ukrajn6nak aztdn mdr vegnem csuP6n a nemzetkdzi cionista
semmi kdze nem lehetne a
k6pp
maffla eltal befolydsolt nagSrhatalmi
j og minim6lis betartdsa
nemzetkdzi
6nz6s 6rvenyestilt. Olyan rgazsdgok,
a hdboni utdn jott, az
Ami
eset6n.
osztis
miszerint a maryar nemzet
a fasizmus eryenes folYtatdsa volt:
r6.k uralom alatt lev6 tertilet volt a
maryarryritoletb6l fakado tomegh6boru kitor6sekot, avary az ostjog,
t6bode m6g az abszolft t6bbs6gi jelen- gSzill<oss6gok, koncentr6ci6s
Szlov6ki6ban,
dePort6ldsok
iok,
let sem volt dont6. Sz6nb6nY6k,
Kfrpffiilii,i;l, Erd6IYb en, D 6lvid6ken
vasutak, k6zleked6si csom6Pontok,
jelenl6te
Csehorsz6gban is. Ezeket a tenye6s
gabonaterm6 teruletek
sehol a vildgon
hataro zta ffieg, hogy melYik t6rs6g ket i6zantorb6n6szek
a tettesek
Csak
hov6 fog tatt,oznt. Trianonban sem nem tudi 6k cfrtolni.
meghamisitani!
kivaniak
6s ut6dai
a melt6nYoss6got, sem a tisztess6oka van: a
ges emberi eljardsm6dot, sem az 5si Ennek Pedig eryetlen
ftztmaryarok
a
szdnd6ka,
6s
n6pirt
tarnem
nemzetkozi i oggyakorlatot

kai, gazdasegl, kultur6iis avary csak
statisztikai megsemmisit6se ! Felkeszulve ery olYan helYzetre, amikor
megis 6rv6nyesiteni kellene a nemzetkozi jogot, az onrendelkez6st, a
sz6l6sszabads6got, az lrrrgazgat6s
szabadsdgdt minden eryes telepul6sen. Mert al<l<or ezeket a tenileteket
vissza kellene szolgditatniuk megfe lel6 karp6tl6ssal egYetemben!
M6r most is kimutathat6, hogy
olyan falvak szfizaib&il, ahol 90 Vo'{fir
fel{ili volt a maryarok afirnya, riloStanra nincs maryar iskola, 6voda,
lelk6sz. M6dszeresen, sz'ewezett
program keret6ben telepitettek oda
idegen elemeket, hogY megbontsdk
a haryomdnYokat, szokdsokat, 6s a
magyarokat megf6lemlits6k, hogy
ne meri6k vdllalni nemzeti azonos'
sdgukat, hogy ryermekeiket ad'
j6k idegen nyetrni 6s szellemisdgii'
l6leknyomorit6 iskoldkba, litki6k
oda a ryarmatosit6k iink6nY6nek,
mint a sr'awasmarhat avdg6hidra.
Ezeknek m6g az sem szdmit, hogy
a haryom6nYok megbont6s6val a
ttirv6nytisztelet is megrendtil, 6s
megR6 a biintiz6s, a7' iinryilkoss6g, az erktilcstelens6g. De frry lat'
szik, hogy az ilYen ferde hajlamft
orsz6gbitorl6k el6tt m6g a biiniizfilr
is becsesebbek a tisztess6ges lr&ryarokndl. Ez vajon nem hasonlit
Auschwitzta? AvagY, ez a}rkor nem
biin, ha maryarokkal ttirt6nik?!!!
Az, hogy vannak elferdult hailamri 6s gondolkoddsm6du emberek,
azt az elmek6rtan nem tagadja, de
hogyha ilyenek kerulnek korm6nyra
6s hatalomra, az mdr f6lott6bb veszedelmes. Ha Pedig mindehhez az
Eur6pai Uni6 nagy keg;resen meg
b6logat is, avary hallgatdsdval jetzi
beleegyez6s6t, aldror itt nem marad m6s hdtra, mint az ellendll6s
alkotm6nyos j o ganak 6ru6nyesitese'
Slota, Fico, Meiiar es t6rsaik magatart6sukkal ezt k6szitik eI6, mert
ahol a iog, a ioszilndek es melt6nyoss6g nem iuthat szerephez, ott
mds irrinyban keII keresnt az rgazsftgos megoldast.

Epp ideie m6r!!!
(A seerzo kdzir6,
az MVSZ Fetaideki Orszd'gos

Tandcsartak alelnoke)

