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TRIANONROL
A Szechenyi Istvan
Nemzeti Strategiakutat6 es
Fejlesztesi
Intezet es a
hazigazda
Logos Kiad6
szervezeseben
szombaton
delelott TRIANON temajara
eloadassorozat
zajlott le,
amelyben a delvideki nemzeti
ertelmiseg
meghivottjai
vettek reszt, es dr. H6di
Sandor intezeti elnok mondott
bevezetot.
Dr.
H6di
a
kiszakitott
magyar
nemzetreszek
kollektiv
tudatat a megvert, megalazott
gyermek dacos, (am vegiil)
onfeIaldoz6
lelkiiletehez
hasonlitotta.
A magyar
(okkal, ok nelkiil) biintudatos,
mig Amerika
polgara
(ugyancsak okkal, ok nelkiil!)
erot, gogot, biiszkeseget
araszt, lelkileg megtisztult,
holott sokkaL t6bb veT tapad
hazaja
tOrte-nelmehez,
gondoljunk
csak
a
rabszolgatart6 idokre, vagy az
atombomba beveresere...!
.

Elbukott

szabad-

sagharcainkon tul a legsulyosabb csapaskent eft
benniinket az orszagdarabol6
Trianoni Szerzodes, abb61
ered
maig
tart6
tudatzavarunk.
A
kiszolgatatott nep meg-pr6bal
azonosulni elnyom6-javal,
ami onfeladashoz
vezet.
NemzetfeItes
csak ritka,
iinnepi sz61amokban csillan
meg, am tettIeg az elnyorn6
tObbseghez igazodunk. A

FELSZABADULTAN
komenizmus
hitvany
embereket emelt hatalomba.
A magyarsag sajatos
kollektiv
tudata szerint
veszelyes es haszontalan
dolog magyarnak lenTIl, a
nemzeti tartast sokszor
"magyarok"
t6rik le. A
"vadasagi" magyarok elenjar6k az emlekezet-vesztesben; egyeseka megszaIlast
felszabadulasnak, a nepirtast
testveriseg-egysegnek
es
Tit6t
a leg-nagyobb
magyarnak tartjak.
Am az uj politikai
szeljaras most fordulatot
hozhat, zarta bevezeto szavait
dr. H6di, nemi deriilatassal.
Az ot koveto negy
eload6 megmaradt a borulat6
hangnemnel.
A Magyar
Elet
hetilap Ausztraliab61 jott
szerkeszt6je Trianont tudatos
osszeeskiivesnek
nevezte,
melynek fenntartasat szorgalmazza a mal Amerika s az
elvbarat anyaorszagi hazaaru16hatalom.
Domonkos Laszl6
tortenesz kozir6 az onfeladast
ecsetelte, Hraiindulattal.
Gal Gyorgy tanar,
aki allit61ag egykor az
iildoz6k oldalan hivatasb61
kezdett megismerkedni
a
sz6ban forg6 temakorrel, arra
emlekeztetett, bogy a szerbek
a Monarchia alattva16ikent
hoztak (hoz-haMk!) letre a
nemzeti intezmenyeiket, mig
vegiil 1918-ban nemi kiils6

seged-Iettel
"felszabaditottak" magukat.
Am bizonyos fal-firkak arra
utalnak, bogy meg ma sem
erzik
magukenak
"allamukat" .
Bakos J6zsef,
a
N emzeti Tankonyvkiad6
hataron
tuli fele16se
bemutatta
a kiszakitott
nemzetreszek
fiataljainak
tudati epiileset szolgal6
HAZA A MAGAS-BAN c.,
rov i de s en megj el en6
kiadvanyt. (A ketkbtetes szev
kbnvvet a HeN szerkeszt6sege
is forgalmazni szandekozza.)
Az e16adasokat
kovet6en egyetlen kerdest
inteztem
H6di Sandor
strategahoz:

-

A trianoni kerdesek

kornyeken mi valtozott meg,
hisz sem a teriiletszabdal6knak, sem a megjutalmazottaknak ma sem jut
esziikbe magukba szaIlni...
Mifele uj szelek kavaroguak,
honnet...?!
Magunkb61!
Igazsagerzetiink sugallatara
vegre egyszer felelem nelkiil
hagyjuk el6tomi a panaszt es a
szamonkerest!
Merjiik
felvetni, napirenden tartani,
kitargyalni a serelmeket...!
Talyogkent felnyitni a sebet...
Mert kiilonben
a biin
termeszete s~erint titokban
akar maradni.
Vic;eiKaroly

