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Eg5r nemzet sr.illyed6se m6lypontj6nak kozeledt6t jelzi, amikor azokat
emelik piedesztrilra, akik a nemzet
jovend6j6t tonkretett6k. Sajnos a
maryar torb6nelmi hagyominry szftmos besz6des p6lddval szolgdl. Kossuthot megtagadta a kiegSrez6s, noha
a Cassandra{evel6ben kifejtett flg5relmeztet6 el6rel6trls6t az OsztrdkMagSrar Monarchia t6kolm6ny6nak
osszeoml6sdrr6l, 6s ebb6l kovetkez6
magyar trag6diar6l igazoltttk az esem6nyek. De ezt hiirommilli6 magyar
kivdndorl6sa el6zte meg majd Magyarorsz6g eg5rharmaddra csonkit6s6t eredm6nyezte 6s a nemzet, az
orszitg akkori magya-r lakoss6gdnak
tobb mint egrharmaddt, tobb mint
3 milli6 magyart, idegen ura-lom ald

nevjegy6n egykori magas,,szocialis_

ta" kituntet6se, az rijabbak mellett.
A Magyar KdztSrrsas6g hazug 6s
m6ltatlan,,alapit6i,,, ha m6ltailanul 6s 6rdemtelemil kapt6k is most
a kittintet6st, elj6n az id6, amikor
ink6bb hallgatnak r6la, 6s az elkctvetkezo 6vfordul6n a t6nyleges

dolgoz6 6s 6ldozatot v5ltal6, t6ny-

V::

juttatott.

Igaz, Kossuthnak Sllitottak szob-

rot majd minden vdrosban, de

fl-

g5relmeztet6 j6slatdt m6lyen elhalgatt6k. Aztdn a v6gs6 osszeomlds

ut6n n6h6ny 6vbizeddel, annak a
tehets6gtelen, politikai akarnok.
Karolyi MihdJynak Sllif,eff2k s265rot Budapesten, aki az antant ugSrnokek6nt 6s annak 6rdekeit kiszolg6lva, d.tengedte az orszdgot rabl6
szomsz6dainak, 6tadta a hatalmat
es 6letre s2616 szdvetsdget kotott
a maryar Sllamis6got tagad6 kommunist6kkal, vag5ris szovetkezett a
kovetkez6 6vbizedekben hatalmat
bitorl6, rabl6 nemzetarul6kkat.
Aztdn kovetkezett 1956, 6s most
az ut6bbi 20 esztend6 alatt naryr6szt az '56-os forradalom eszm6it
el6ru16 6s kisaj6tit6 posztkommunista hatalom osztogat kittintet6seket azoknak, akik f6szerepet vdlIa]tak a fomadalom eldrul6s6ban,
s6t a kommunizmus 6ltal elrabolt
allami- 6s mag6njavak saj6t tutajdo-

nukba vil6 fftjdtsz6s6ban. K6rd6s,
hogSr ez a torl6nelmi par6dia mikor
vSlik boh6zatt6, 6s rem6lhet6teg a
,,s z o I g amini s zt er elno k " aJtal nffi tott
kitrintet6seket maguk a kitrintetettek fogj6k sz6g5rellni, ha m6g itthon
lesznek, 6s nem trinnek eI a felel6ssegre vond.s el6l. Mert ahogy azOsztr6k-MagSrar Monarchia rjrsszeomlott,

6s a szovjet vil6gbirodalom is, ma
mar tdrt6nelmi panoptikumba keniLlt

ala_

pit6k 6s a maryar nemzet ugy66rt

osszes szerepl6ivel 6s kitrintetettjeivel egyutt, rem6lhet6leg ez a rabl6,
posztkommunista hatalmi csoport
is megismeri a t6rb6nelmi vaslogika
altal meghat{rozott sorsot, 6s nem
kerufi el az elszitmol6st. Igaz, addig
m6g telerabolhatja mag6t a marad6k
vagyonb6l, kimentheti (nem b6rondben, mint egrkor el6dei, Kun B6Li6k
a kincstilri aranyat), hanem klilfoldi
offshore c6gekbe brijtatva, rablott
vagyondt. ThI6n a nemzetkozi jog 6s
bfnuldoz6s ezeket a rabl6kat is utol6ri valahol 6s valamikor. De aranynyal es rablott valut6val teletomott
szrljukban sem vihetik magukkal ezt
a sirba. Szobraikat pedig elhelyezik majd a szobor panoptikumban,
mert abszurd helyzet, hogy a mtxtir
Batthy6ny eml6ke, Nagy Imre szobra
mellett egy tehets6gtelen, korrupt,
5ml6 hazug 6s gerinctelen Karolyi
Mihdtynak szobra legyen Budapest
kozter6n. Az 6 szobra oda va]6, ahol
Sztdlin, Lenin, Kun Bdta 6s tarsai
lifthat6ak tanuls6gul az utdkomak,
mfzeumi targSrk6nt.
Egy letfnt korszak kituntet6seivel pedig nem szoktak dicsekedni. Ki eml6kszik ma a SztdJin Dij, a
Szocialista Munka H6se stb. cimek
visel6ire - legfeUebb a lexikonszerzoket 6rdekli, ery bizonyos kor szinvonal6nak 6s jelleg6nek adatak6nt.
Aligha olvashat6 616 egyeilen mai
posztkommunista miniszter. tud6s

leges 6rt6ket teremt6k kapjdk meg
a megerdemelt elismer6st. Ez6rt is
krilonosen p6ldamutat6 6s elisme-

r6st 6rdemel Grosics Gyula dont6se, amellyel elutasitotta a Budapest
Diszpolg6ra kituntet6st, mert nem
akart azokkal egy sorba kerulni, akik
hazadrul6k6nt, a magyars6g pusztitits66rt kaptdk e cimet 6s m6g mindig nem fosztott6k meg 6ket ett6l.
CSEH ZSAR,OI"AS
NS

ANNUZETKOZI JOG

A BeneSidekr6tumok m6r szuletdsrik pillanatdban megs6rbett6k
az L945-ben a ,,potsdami 6rtekezlet
hat{rozatat" elnevez6ssel, a gSr6ztes
nagyhatalmak k6pviset6inek aJair6s6val 6rv6nybe l6p6 egSrezm6nyt,
mely meghatfuozta az akkori legfontosabb alapelveket 6s int6zked6seket a II. vil6gh6boru ut6ni rij eur6pai
rend helyre6llitds6ban. A politikai
alapelvek IV alpontja 8. szakaszdLban
az igazsftgszolg6ltat6s alapelvek6nt
leszogezte:,,A bir6sdgi renclseert
dtseerueeik a d.ernokratikw igazsagszolgdltatds eluei szerint, amety
a torudngess€gen 6s aala.mennyi
allompolgdr fajra, nemeetisdgre 6s
aallasra oal6 tekintet n1lkilIi egAenj ogrtsagdn alapszik." (Fonds : http:
II
u wu.b ibl.u- sze g e d.hu lb ib I I mit I ww Z I
dok si lp ots d.ami k ozlemenA.html )
A Hatirozat r6szletesen targyalja a hrlbonis brinoss6g fogalmdt, de
sz6 sem esik n6pekre, nemzeti, valliisi kozoss6gekre vonatkoz6,,kollektiv brinoss6gr6l", m6g akkor sem,
amikor a n6met n6pet felel6ss6 teszi
a n6cizmus tdmogatds66rt. Sehol
nem emlit ,,brinos nemzetet", nem
min6sit brinos kozoss6gnek egSzeilen
n6met tartomdnyt vagy orszitgr6szt,,
m6g Ausztriftt 6s azosztr6kokat sem

emliii. de a Tlso-fele Szlovakiat sem.
Ezt a fogalmat Benes hasznd-ita eloszor es Rdkosi6k hirdett6k meg Mary ar orszag eset6re alkalmazva.

Kulon fejezet foglalkozik a n6metek kitelepit6s6nek k6rd6s6vel, melyet szuks6ges teljes terjedelm6ben
kozolni, hory bizonyitottan vildgossd v6ljon, Bene5 hol 6s mikor s6rtette meg a nemzetkozi jog alapjait
(bizony fu a Sztdlin hallgat6lagos enged6ly6vel - ez kulon kutat6st ig6nyel - annyi bizonyos, hogy csereben

lemondott KitrpiftaJiir6l, ami akkor
m6g csehszlovdk fels6gterulet volt,
mert az 1938-as B6csi dontds 6rv6nytelenit6s6vel visszakerult CsehszlovdkiSLhoz. Teh6t BeneS, mint
Csehszlov6kia elnoke val6j6ban elttrulta a csehszlovdk 6llamot). A nemetek 6ttelepit6s6r6l sz6l6 dont6s a
kovetkezciket irja:
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got tajekozto.tjak nwid a fentiekrol,
ds azt jauasolldk nekik, hogy tartozkodjannk a n&net lakossd.g tot;d.bbi
kiutasf.tasd.t6l, atnig az illet6 konndnyok meg nem aizsgd.lid.k az Ellen6rzd Tandcsban rdszt ueu6 kdpuiseloik jelentdsdt." (Fonas: http: I lwuw.
bib l.u- sze g e d.hu lb ibl I mil I ww 2 I dok si I
po

ts

d arni _k o zlemenA

.hhnl )

Tehdt sz6 sines bfnos, fasiszta
nemet neprcil, de sz6 sincs magyarok kitelepit6s6r6l sem. M6g a n6met
lakossd,g te$es eg6sz6nek er6szakos,

deportdlds ritj6n torb6n6 kitiz6s6r6l
sem. Osztrdkok neve nem is szerepel. 5z6 sincs varyonelkobz6sr6l, kifoszt6sr6l, tomeggSzilkoss6g jogoss6g6x6l. Abir6s6gi elj6r6s, havolt ilyen,

alapelve vildgosan Ie van szogezve
az iddzetl r6szben. Mit tartott be
ezekbSl BeneS 6s az 6Jtala vezetett
korm6ny? Semmit. Mire jogositotta
fel az ald<or 6rv6nyes Potsdami hatfuozat? A n6met lakoss6g 6tkoltoz-

kouetkezo

megd.llapoddsra iutott ct rulmeteknek LengEelorszdgb6l, Cseh-

ban, hogg mindenfoita dttel.epitds'
nek, arnelyre tdnAlegesen sor kerit'L,
szertsezetten 6s hu:rndnas m6don kell
udgbemermie. Miuel nagasearrui ndmetnek Ndmetorsedgba ual6 drkezdse nooeli a megszdll6 hat6sd,gokra
arruigU is nehezedf terheket,

aharom

kormdng itgA udli, hogg mi.ndenekelStt a ndmetorsed.gi Ellen6rzd Tandcsnak kell tarutlrndnyozruia ezt a
pr obl6mdt, kill ono s fi. g U elemntel anr a,
hogg ezeket a ndmeteket aranyoscut'
ossadk el ualarnemtai megszdllasi
ouezet kdzott. Az Ellen6rz6 Tandcs-

bon m'iikodo kdpaiseliiknek azt ae
utasi.tast d.d;j dlt, hoga lehet6leg mindl
el6bb taj4koztassdk kortndnAukat
a.rr6l, hogg ae emlitett lakossag milyen sadmban 4rkezett mdri.s Ndmetorszd.gba Lengyelorszdgb6l, Csehszloudkidb6l €s MagAarorszd,gr6l, s
ho gA tegA enek j aa aslatot dt-rd, mikor
€s miWen iltemben folUtat6didk a to-

ad,bbiakban a lakossdg dttelepitdse,
figUel.embe adae a Ndmetorszd.gbon
fennd.ll6 helA zetet. Ezzet egy idej iileg
a csehszloudk kormdnat, a lenggel
ideiglenes konndngt ds a mogyanorszd,gi Szdu etsdges Ellmdrzd Bizottsd2AO9. november

tett a zsarol6snak, ami p6ld6tlan a
jogtoft6netben. De k6rd6s, mit erb el
ezzel Csehorsz6g 6s ahozzfi haltgatolagosan tarsult Szlov6kia? Felkavart
olyan indulatokat, melyek mar 169 feleddsbe merultek. Felvetette ism6tellen azt a k6rd6s, hogy k6rb6rit6s illeti
meg a BeneS-dekr6tumok altal anyagi,
erkolcsi 6s szabads6gjogokban s6rbett

3 milli6 n6metet, f6lmilli6 magSrarb
6s leszdrmazottut. Mert a Lisszaboid6leges,,mgedm6nEe"

ni Szerz6d6s

nem g6tolhatja meg a jogosultak 6s
orokoseik jog6rv6nyesit6s6t. Az er6szaldral elrabolt tulajdonok jogos orokosei, tulajdonjoguk bizonyit6sa eset6n nemzetkozi bir6s6gi f6rumokhoz
fordulhatnak. Meft a tulajdonjog nem
6vul el, megmarad, mig a jogos tulajdonos nem mond le r6la, mig van jogosult orokos, aki visszakovetelheti, vagy
kdrb6rit6si ig6nyb jelenthet be. A n6ci,

seloud.kidb6l ds Magyarorszd.g16l ual6 kitelepitdsdt illet6m:
A hdrom konnang, rniutdn megoiasgdlta a kdrdds minden oldalat,
elismeri, hogA a LengEelorszagban',
Csehszloudkidbon ds MagEarorszd.gon maradt neim,et lakossagot uagy
arm.ak egE rdszdt dt keII telepiteni
Ndmetorszdgba. EgAetdrtenek 0b-

EU-orszdgban elfogadott t,jsszaboni
Szerz6dest, hory a BeneS- dei<retumok
6rv6nyess6ge megmaradjon. Zsarolo
kis6rlete r6szben sikeriilt, mert ig6retet kapott, hory a Szerzdd6s legkozelebbi iltszovegez6se eset6n beiktatjak
ezt a kiviins{gitt. Az EU engedm6nyb

fasiszta, kommunista Sllamok jogtalan
rabldsai 6s kisaj6titasai 6vlizedek 6ta

t6tryu a nemzetkozi bir6s6golcrak 6s
hatalmas drtdkti varyonok vagy azol+
kal egyez6 6rb6hi javak keniltek vissza
egSrkori jogos tulajdonosaikhoz 6s azok
orokoseikhez.

tet6s6re fokozatosan, ahogy a n6met
bels6 helyzet ezt lehetSv6 teszi. Mit
el ezzel szemben, a ma eryesek r1ltal jogosan, h6bonis bfndsnek

kovetett

min6sithet6 Benei

6s korm6nya? Az

dttelepit6si hat{rozat 1945. augusztus 2-6n jelent meg, fokozatos, tobb
h6napnyi id6t jelolve ki a,,humanus"
v6grehajtfsra, BeneS6k augusztus
3-6n megkezdt6k a tomeges dePortal6st, elhurcol6st a n6met 6s magyarok lakba teruletekr6t.
A k6rd6s joganyaga konyvb6mYi,
a BeneS-i dokumentumok 6rv6nYess6ge az6ta is vitatott a nemzetkozi
jogban, mikozben amai Csehorszigban 6s a mindossze 15 6ves Szlov6ki6rban ma is 6rv6nyben van, 6s it6Ieteket hozhatnak annak szellem6ben. Ez a jo$ abszurdum ma m6r
csak ebben a k6t orsz6gban l6tezik,
mert minden 6llam - m6g a Posztkommunista 6llamokat is beleertve -, 6rv6nytelenitette a diktatfr5k
idej6n l6trehozott jogrendszert 6s az
eur6pai 6s az ENSZ AlaPokmdnYa,
az Eryetemes Emberi Jogok alaPjdn
dolgozta 6t torv6nykez6s6t.
A cseh allamelnok zsarol6 fellepesset rigy kiv6nta m6dositani a mAt 27

Ez olyan nemzetkozi jogi alapelv
6s eljards, mely al6t sem a BeneS-i
oroks6gre hivatkoz6 Csehorsz6Lg 6s
Szlov6kia nem vonhatja ki mag6t,
ahory m6g Ceauqescu Rom6ni6ja is
milliardos k6rb6rit6seket flzet, vary
visszaad jogos tulajdonokat. A jogos
tulajdon s6relm6re, semmilyen d,Jlam
nem kothet szerz6d6st a tulajdonos
Sllampolgarai s6relm6re, amak k6rara, semmilyen,,szocialista'', liber6lis vagy posztkommunista politikai
6rdekb6l. A jelen magyar korm6ny
,,nagyvonalfan" engedett a cseh 6llamf6 zsarolds6nak 6s nem tiltakozott
a Lisszaboni Szerz6d6s jogellenes,,ki-

eg6szit6se" ellen. De e{on eg5z m6sik
korm6nyzat, amelyik nem kotelezi el

mag6t,,szocialista szolidaritSsb6l",
hogli feladja saj6t 6Jlampolgarainak
6s int6zm6nyeinek 6rdekeit. Lesznek
6s vannak sza(iogdszok, akik a teljes

joganyag ismeret6ben bizonltj6k a
BeneS-i dekr6tumok jogelleness6g6t,
er6szakos 6s jogtalan int6zm6ny6t.
lis vannak 6s lesznek politikai er6k
Magyarorsz6gon, Ausztri6ban 6s N6metorszdgban is, melyek t6mogatjdk
dllampolgarailmak a jogos tutajdon6rt folybatott ktizdelm6t.

