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A Szarszo '96 Budapesten
A tanacskozas

programja

Eload6kentmeghivastkaptama Szarsz6'96 Budapesten
c.konferenciara.
Bara haromnapostanacskolasidopontja:szeptember
20.,21. es22. nemnagyon
fele\t meg, hiszenaz egybe esett a VMSZ valasztasi
kozgyulesevel
es a MagyarokVilagszovetsege
elnoksegi
iilesevel,a meghivasnak
elegettettem,esresztvettema
"masikMagyarorszag"
hagyomanyossa
val6 nagysereglesen,a Testnevelesi
Egyetemzsufolasigmegtoltottdisztermeben,
'
Mindenekelotttajekoz6dnimenterna magyar"jovoepites"lehetosegeirol,
meghallgatniazokataz'eminens
el6ad6kat,akika "stratE?giai
osszefogas"
jegyebeneddig
is sokatfaradoztaka magyarsagjov6kepenek,nemzettudatanaka kialakitasan
esvalamilyennemzetiminimum
letrehozasan,

c. tanacskozas

margojata

elvarnLA Szarsz6'96 konferenciaazonbanmeggy6z6en
peldazta a nemzeti er6k egyseges$zembem\lIasata
jelenlegi kormann~'al. Talan ennek az eloerzetevel
magyarahat6a szocialistaerzuletUmeghivottaktavolmaradasaa tanacskozasr61.

Szemelyes
allaspontomaz,bogyszakftanikellezzela
viselklldesslIl. A politlkilbiln nlntl holy!! .llImmll~11I

nemzetre
kivetitettkishitlisegnek.
IIIetveha eza beallf.; .,'
t6dasessiemleletm6d
k6igondolkodasl1nkbarimegisje
"
ret Dyer,aznem'amagyarsag,hanem,mas()kipOlitilim
,)"'loh!!
q<>s6tf 6
erdekeit
jelenftimeg, ,,',
Enmagam~ajlamosvagyokannakafenetetezese

'

Az alabbibeszamol6val
nemaz a celom,hogy

osszefoglaljam
a tanacskozason
elhangzottaka!.
Akit
erdekel,azmaidmegvasarolja
esatlapozza
a tanacsko- ..bogyenneka kozgondolkodasnak
a liialakul~saegy'
'.
politikanaka kovetkezmenye.
zasr61
keszult
kiadvanyt.
Abenyomasaimr61
kivanok
sz6lni, tudatos(ertekromboI6)
a celja?SzigorU
korlatok
esismertetnem
azokatagondolataimat,
amelyeket
eloa- Hogymi enneka politlkanak
k6zeszoritani a magyarok eletszervezooeset.
Ezaz igyekves '
dasomban
megosztottam
a hallgat6saggal.
,

~

6sszecsengazzal a nagyhatalmi torekvessel;amety
nemcsaka virtualisval6sagban,hanemde fade feldafabellaazorszagot,esrabiga)Ja
dontottea magyarsagot.
Ezena tanacskozason
is, mint csaknemminden
No de az a hatalmasveszteseg,
_amita magyaisag
mert siolgaimajs.!a,sziin~len
magyar-magyar
f6rumon,ugyanaz
a szemleletm6d
es Trianonbanelszenvedett,
NyMnvat6an alert; mert;j!zt~lY:-',
hangulati
beallit6das
voltmegfigyelheto,
Az el6ad6kes onvadlasokalapjaul?
koltak,eseztsulykoljakmaisbelenkHaddillu~ainteZt
A programszeriAtazels6napa magyar kultura es
hozzasz616k
t6bbsegeolyanelmenyvilagot
jelenitettmeg,
nehanyszemlelteto
peldan.Olyanhamisall[tasoko'n,
ame.c
oktatiis kerdeseszerepelt
napirenden.Azezerevesiskola
amelypszichol6giailag
a lelkilegmegt6rtembereksajaija,
Or6k6s6nvadolasok,
azbnbecsles
elvesztese.
a tevekeny- Iyekamagyarkozgondolkodaspa
marbeeptiltek,
jel~nt6senjovokepe,nemzettudat
a protestansiskolarendszerben,
a
a nernzeti6nerteketes
csokkenesehei.
- mindezpersze hozzajarulva
a mozgaster
beszukii\ese
nepi-nemzetiirodalomkuldetesea tortenelmiMagyar- seglegatl6dasa,
." .
a nemzetre
kivetitve,Szunni
nemakar6panaszaradat
arr61,
orszagon,a magyarifjusaguj parainezise,kuzdelema
mediaert,uj Il)agyarelettervezes
es-iranyftas,tudomany- hogya magyarnepbeteg,sotetarmany aIdozata,amely
athidalhatatlanvalsagbakerUlt.bogy a kormanyrossz,
esmuv~szet-szervezes,
a videkiMagyarorszag.
milli6k rettegnekq holnapt61,mindeDpusztules vesz,
A lema gazdaja:KanyarJ6zsef.Folkert el6ad6k:
'.
',',;'
Kul6nbseg
legfeljebb
abbanvana felsz61alasok
k6z6tt,bogy
MeszarosIsMn, LadimyiSander,CzineMihaly,KdlerKine hallotta volna,.hogy acmagyarsaga,le9tra-A
Ctjabb
ervekkel,masszernpontb61, gikusabbsorsunepeEurepanak,vagycsaknem
mayerMikl6s,SomorjaiAdam,SzOgiLaszl6,SliraSander, ki tudjameggyoz6bben,
cg'egesz<;
sotetebbszinekkel
ecsetelnia helyzet,remenytelenseget. vilagnak.EltekintVeaMI, hogyszamtaIaneloadas;cikk,;
K6saFerenc,FeketeGyula, G. NagyneMacz6Agnes,
Szerencsere
mindig vannakkivetelek,elszantemCseteGyorgy,SomodiIstvan.
hfradasilyenlesujt6esremenytelen
kepetjgyekszik
testeD\;
befell,akikrea bizakodas,
a tettvagyjellemz6,!lyenkivetelt
A masodik
naptemaja:Mai magyar kozelet
m~g11'[
a magyarsagr61,
mintegyadolgo~os~egezesekent
nemzeti jova. A nemzeti
let,a nernzetimegmaradas kepeznekt6bbnyirea hatarontUlimagyarokreprezentansai eza keptelen
allitasisuton.lltfeJen.elhangZik:
';0;';';;;1'1'"
szellemi,
erkolcsi,
politikaialapjaie.sfeltEitelei
avilaggaz- is, akiksokkalgyakorlatiasabbak
ebbeDa kerdesben.
Maskerdes,.hogyez
azaUitas
,a t6rtenelmi.es,jJolifikaL
Az esetekt6bbsegeben
azonbanminthavalamilyen parhuzamok
dasagesa vilagpolitika
malkoriilmenyeikozott..
Mai
alapjannem'alljafki;semmife!e3PssieV~t
megnevezhetetlen
felelern,a m~gsemmisules
erzesetelemagyar
kozelet,
magyar
belpolitika
aKarpat-medenceben.
preMja!. A t6rtenelmi esemenyekes az id6szerCt
prob~~i
Nernzetgazdasagi.
strategia
es.szocialis
biztonsag.
Onall6 pednea lelkekre,ami a nemzeti6nertekelescsokkene- alapjan 11nepek sorsatHIetoenmindenkeppen so\lkaloVaa nemzetkimeletlenszigorU tosabbankellenemegvonnia pamuzambkatSe,nllisen),tudja,
allamisag,
alkotmanyossag,
onkormanyzatisag
esahazai seben,hevesvadaskodasban,
tobbpartrendszer.
Lehet-eigy Iiemzetet
esdemokraciat kritikajaban61tteste!.
miertemeljukki eshangsUtyo7Z\Jk
az1100eveslWZdelem,
Mindez a melank6liajellemzoje,Nem veletlenul
epfteni,shanem,akkorhogyan?
helytallas. orszaggyarapiti\s,gyozteshadviselesk6iiitilzt 11
A lemagazdaja
Bir6Zoltanvolt.A folkertel6ad6k tartjak sokan a magyart melankolikusnepnek.Aki a
nehany epizooot, amely vereseggelvegzod6ttszarminkra?
"V; ,:",').l;,:
kerdeseivelfoglalkozik,azl
pedig:Cso6ri
Sander,
Csurka
Istvan,Dud4sKaroly,
Duray magyarsaglelki-egeszsegugyi
I
..,'..,
Mikl6s,FiilopG.Denes,
GiczyGyorgy,
KadarBela,Kiss is tudja,hogyeza melank6lia,sajnosgyakranott sulyos
"lIyen
melyponton'meg'
Gy.Csaba,M. KissSander,KukorelliIsMn, Lezsak depress~ivformat.Arinal inkabb szuksegunkvan iealis
sohasem
V91!~.~i~~;;":;')"6':;:~:
6nbecslesre.
Sandor,A:>zsgai
Imre,PoloskeiFerenc,
SamuMihaly, 6nismeretreesegeszseges
..
."".
,'" ,i<..'"", "".;,.~",.,!\;j
A lelektanazttartja,hogya tUlszigorU"felettesen"
Szab6Zsolt,Szokai.
Imre,J6thKaroly.
Sokan
arrql
i
gyekeznek
pte!!W6z~i
?~nn~]~~tl:~OW
A harmadik
napen:Kozep.Europaes.anemzeti felelosa melank6liaes a depresszi6kialakulasaer!.A
a magyarsag
e, gysellanem
1610tt
'.'.'.
.,' ! ,"'n"
,. ,szellemher~o!csl,,;', ,,' - ,,'"'w, ""',,,
kozossegek
jovajecfmena terseg
nemzeti
regionalis
es kUlvilagnormaiteselvarasaitmegjelent6"felettesen' az,
gazdasagi-bioI6gialpu5zhilas'
aldozata.'
Afnet9'.~r1!9~
ratelepszik,
a gondolkodast
beszuklh, meteen
kisebbsegi
kerdesei
keriiltek
teritekre.
MitjeleIitill esmost amiazelmenyvilagra
t6rtenelmileg
gemigazezazallitas.Nernigaza
anemzetallam
fogalma?
Elhetnek-e
onrendetkez6
kozos- a cselekvestkorlatokk6zeszoritja,Mine!szigorubbez a
rendszerv~ltoztatas
vonatkozasaban
gem'.De'ha!ko&l- .
segekben
azallammasnyelvupolgarai?
MilyenkorUl- "felettesen", annaterosebba kilatastalansag,erzes,az nezunkegykicsitK6zep-Kelet-Europabail,
esI~ljuk,' hogy
menyekkozottlephetfel Magyarorszag
a hat~rontlili
onvadlas,annaljobbanelszegenyedik,
besz\ikUl,
e!szurkiil milyen sulyos valsagban vllnnak a Ma\}YarorSzag'gal
a szemelyiseg.
magyarok
jogaiert?
'
szomszedos orszagok, nom; milyenszellem!-~rkOICsi" Eza melank6!iashangulatgyakranmasszemelyekre,
A temakorgazdajaKissGy. Csabavolt,.a folkert
gazdasagi-bioI6~Iai,pusztulas
megy~~glJe
eld~ui"aBal..
el6ad6kpedig:LechWalesa,BohumilDolezal,Joz.Rudolf,
iargyakra
tol6dik,at.Mikozben
szigoru"felettes
en';-unk kilneD, e sieri1iifmrtelJJ1s~'i' ",!
,
res':
said!magunkaterezzukrossznak,
TabajdiCsaba,LukaLaszl6,GrendelLajos,H6di Sander, miattvoltakeppen
esemenY~b61~aqa§a~~gye9;ri
Jtn
Bod6 Bama, BorbelyImre, CsapodyMikl6s"Nemeth
tehetetlennek,
bun6snek,
ertektelennek,
ezta nemzettel eza velejeighar1ils~llifaski'nal ..
. ..
""'Rn
val6azonosulas
mentenmagaraa nernzetre
vetftjukkL
Zso\t,GorombeiAndnls,KolozsiBeta,Szesztai
Adam.
persze
vanriakM~gyMbf~a:gorii${diko1~ri~~M~,
'.n
a nernzet kepzelet
A folkerteload6konkiviil a resztvevoknek.m6djuk Massz6val
szintjen
felveszi
a.,magat alkalmazniahhoz,hO9Y~hn~kalapJSrt~;~!ut1!-lf"-.9i\\:1
volt felsz6lalasra,
akikeltekis ezzela lehetoseggel.
!lyen
fenyegetve
erzo,szorong6,sarokbaszoritottszemelytulaja magyarsag
helyzete~
lassuk' .,'"
.
szempontb61
azonbanmindegyiknaprovidnekbizonyult. donsagait.
Bevallom,engernzavarez a melankolikusszemleAz id6 hianyabanel nem hangzotthozzasz61asok
az
, "Tortenelm~~I<
~~'Y~IS.';?i;'
elhangzottakkal
egyuttkonyvalakbanfagnakmegjelenni letm6d,hiszena val6sagbannema nemzet,hanemaz
a PuskiKiad6nal.
egyenekcselekv6kepessege
estevekenysegi
koreaz;"ami
'""". ",'"
A tamkskozason
szamos
k!tun6eloadas,
helyzet~lem- legatl6dik.A nemzetostorozasa,a buntudatkeltes,a
szenve
Ju.,
(;-fl'<.i"'i~t,"'i
'
szuntelenvadaskodasabb6i a konfliktusb61
es ambiva"c', ';:,:!,.'xr:'fi .:'(::At!\:a':ifi~,;m
leg,ertekeles,
javaslat,
meglatas
h~ngzottel.
"Nemzeti
'
terv" perszenem sziiletettbeI6Iuk."Strategiai osszefogas"
lens viszonyb61ered, hogy 6nazonossagunk
targya,a
Nyilvanpenzugyies
gazdasAgiSi~k.e~b;~KQ~~nF
gemjottletre.!lyenszeles
plenumt61
nemisleh~tettezt nemzetnemoidia meghelyettunka sorskerdeseket.
k6nnyueligazodni
agazdasagielet" so~pr' f~nsmer:
"
.,';"" '."

Magyar melank6lia

"Amagyarsag Europa ~k
legtragikusabb sorsu nepe"
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hetclle,isegig
6onyolult
utveszloiben.
SokanMagyarorszag: e~~ezazt is, hogy Magyarorszagazonkevesor$lagok
,gazcJasagi he~~~rol.~~r evek6ta oly!,ns6t~t~ep~t!,A~ze tartozik,amelynek
hatarainbelUlsinesenek
nyelvi
.
. ,f~enek,
hof ateinber,a magyarsag
)6vojefillet6en
' 'problemak. Merthogy Eur6pa 6t orszagat(Svajcot,
. pusitanezekhallatanis hajland6volnaa t6rulk6zot Hollandiat,
Danial.Finnorszagot
esSvedorszagot)
kiveve

'

bedobni.'. .:'
~let-K5z~p-,Eurqpa
kapkod6menekutesea kapitil-

a $labad nyelvhasznalatotiIIetoenminden orszagban
hevesvitak, haicok zajlanak,val6sagosnyelvhaboruk

Iizi1}Us
.fide mlriden orszagbanegyutljar a gazdasagi

dulnak, amelyekbarmikor val6sagoshaboruva fajul-

tennetesjelentOsvjsszaesesevel.
.A volt konimunista
.
hatnak.
~~ok
l~hebbQL;

,kOzii\azonbanneni Magyarorszag
all a'
j611ehet
aeseheka magyaroknaljobban

A mu It fele fordula$

zodesekben
kivanjakbiztositva
latnia hatarokserthetetlenseget
esa teriiletik6vetelesek
kizarasat,
abb6!a
felismeresbOl
filkad,bogytartanak
a magyarsag
n6vekvo
sulyanak,
befolyasanak
a veszelyetol.
Magyarorszag
nemakarjahatarait
eroszakkal
megvaltoztatni.
AHelsinki
Zar6okmany
tiltjaahatarok
eroszakos
megvaltoztatasat.
Ha a szom$ledos
allamokmindezt
valamiertmegiskevesnek
tartjak,azegyertelmiien
arra
utal, bogyj6vebenieselyeiket
rosszabbnak
tartjaka
magyarokenal.
Bizonyara
nekikvanigazuk.

aDriaI/;A
peniiigyi.esgazdasagiszakertokMagyaror$lagot
Gyakranfelr6jaknekunkmagyaroknak,
bogya
a trozepmezenybe
helyezik,eslegpiackepesebb
orszagnak
tekiiitik.'SOt,
tal nemnagy,debizonyosmertekiigazdasagi multbanefunk.alland6ana t6rtenelmiserelmeinket
emlegetjuk.
Ezalert van,mondjak,martninesj6voA pesszimista
allitasokszerint
a magyarsag
j6voje,
novekedesrel
beszelnek.,
kepunk.
A jelenkihivasait61
esaj6votolval6felelmunk, azeur6painepektel
val61emaradas
miatt,gyakorlatilag
~.;Mindenatt61fUsstehat,hogy kihez,mihezhasonbenamultbankeresunk
kapa$lkod6kat.
kilatastalanna
vat!.Haddcafoljukeztill csakegyetlen
, UljUkhelyzeb1nket.
A fejletttakesorszagokhoz
vi$lonyitva,
Amultbafordulas
esakugyan
lehetvalsag
jele.A peldaval.
AfejlettEur6paban
aboldogabb
j6vebevezeio
I piackepesseg
ide,gazdasagi
novekedes
oda,nyilvan ,
fejlodesutja.
magyarsag
azonbannema mullertekeineka kutatasaval, ut, minttudjuk,a tudomanyos/technikai
siralomvolgynektiinik az ege$l. No, ,deha rajtunk,
nema nemzet6ni6mjene- A j6ve epitesetiIIeteen.tehatnekunkis, mint mas
, magyarokonennyireeretve$la depresszi6,
mit $l61jimak nema mull megszepitesevel,
azonkelllennunk,bogyerrelazutrolle ne
azen)berekSzerbiaban,
Horvatorszagban,
Szloveniaban, zesevelvan elfoglalva,hanem a nemzetszetdarabolt- nepeknek,
okaival.Amivi$lont a nernzetfennmaradasa, maradjunk.
Bulsana.~, Maced6niaban,
Romaniaban,
Szlovakiaban, saganak
Aszamit6gepek
koraban
elvevegyuk
mindjartalapul
Ulgajl1aban,
Oro$lorszagban?
Amig gyarapodasaszempontjabolnagyon is j6vobe mutato
I Lerigyelorszagban;
akomputert.
Nos,eltekintve
att61,
bogymara$lamit6gep
~ Magyarorszagon.a,rend$zervaltozas
eletti$linthezkepest kerdes,Nem veletlen, hogy sajatj6vojuket iIIetoena
$lomszednepeknekis elosz6rTrianonjut e$lukbe.
letrej6tteben
is jelenteserdemekiIIetika magyarsagot
a'Visszi!eses
csekely,'1az
emlitettallamokt6bbsegebena
(gondoljunkcsaka szamit6gepatyjara,Neumann
gazdasagi
'novekedes
40 szazatekot
is visszaesett.
I:,

Jovovalsag?

.

.
.

"Ki$n~p

A kisebbsegi

vagyunk"

kerd~s

Sokanugytarqak,
bogyMagyarorszag
szamara
terhes
es
kezelhetetlen
6r6kseget
jelentenek
a
hatarontuli
De'm~ghaeterenjobbanisaUnaa $lenank,
hiaba
kisebbsegek,
akik nehezitikboldogulasat
es politikai
. minden':imertkisnep vagyunk.Kevesenvagyunk. manoverezesi
lehetoseget.
Mi tagadas,
aza k6riilmeny,
Anny\szo~
sulykoltakeztbetenk,bogyezcsekelyseg-erzes
bogya trianonibekediktatum
k6vetkezmenyekent
az
lehervasitesaknemmindenmagyart.R!dighazugsagaz
t egesz.hiigazsag az,hogy.a8Iagyarulbe$lelek$lamat
':'
'n:tve~
.lv .a Vila,gOnes Eur6paban igen
' teki
ri!3gya nve
rango5;tielyen.:611,:A
vilagona 40., Eur6pabanpedis a
.
.
. .
'11.:.12.~RaadAstira
kornyezeorszagokban
m
.
. ind kisebb
.. .
.
.
.
"'IekszamunePe.ltetnekmintpeldaula
SzIoveriek,
hor.
.
.
"
~Ibanok,m~ced~nok,
VAI«)~,'mu!m iiOI( Szerbek,.

r

I

.

r

a

~

.

b'olgarok,-Szlovakok,
csehek. MI ISakkor a ba) tula)don.
.

.

.

,

utOdallamokban
jogfo$ltotthelyzetben
tartanakt6bbmilli6
magyarkisebbseget,
nemk6nnyitimega magyarkormany

helyzetet.
,
Akisebbsegi
kerdesazonbankorantsemcsakmagyar
kerdes.Europaorszagaibana niintegy750 milli6 l~kos
k6zUlt6bb mint 100 milli6anelnekkisebbsegben.
Esa
kisebbsegekhelyzetetcsakkeveshelyen sikeriilt megnyugtat6modon megoldani.A kerdesmegoldatlansaga
miatt6 or$lagban(Nagy-Britannia,
Romania,Szlovakia,
..Spanyolorszag,Maced6nia,Moldavia)jelentesetnikai
fe$lUltsegek
vannak.Tovabbi6t orszagban(T6r6kor$lag,
Horvatorszag,
Jugo$llavia,Bo$lnia-Hercegovina,
Oroszorszag)azetnikaifeszUltsegek
vereskonfliktusokkavaltak.

Janosra),
amia szamit6gepes
felszereltseget
esfelke$lultseget
iIIeti,Magyaror$lag
maa 4. helyenall Eur6paban.Gondoljuk
meg,mitjelentezaj6ve$lempontjab61.
MilyenhaUatlanelonytjelent eza magyarsagnak
napja.

inkban,amikora szamit6gep
azInternethal6zatreven
teljesen
uj arculatot
adavilagnak.
EselanaterenahatarontUlimagyarsag
sinesnagy
lemaradasban.
Azegyikvajdasagi
magyarkisvarosban
pI.t6bbmint500szamit6gep
van,est6bbenrakapesolOdtak
marazInternet
hal6zatra.
Holvanill alemaradas?

~

.Osszegezes

Hos$lasansorolhatnank

tovabb azokat a megala-

pozatlanvadakat, amelyeka nernzettovabbi eselytekeppen?,l~ ",,.
"
'..,
.
'
lensegetvolnankhivatottakpeldazni:De a fenti peldak
':~\~);.~i~:.,}>"",, ,'.," ",
;f.,
.
alapjanis nyilvanval6,bogy ezekazallitasokmind egy
1','"'ldegen,nyelvtengerben
iranybamutatnak:a magyarsag6nertekeleset
kivanjak
alaasni.Sajnos,ezeka gondolatokmarnemkismertekben a nemzeti6ntudainaka hamistartalmi elemeive
f ' Amhiabaszakitunk
akisnepmito$laval,
ujabbervek Otor$lag pedis (Albania, G6rogorszag,Bulgaria, Ukrajna,
valtak,amelyekIJptalmasrombolastvegeznek:alaassak
sz61nak
gya$lossorsunkbeteljesedese
mellett.A ma- Lettor$lag)etnikai feszultsegben
el a $lom$ledosalla6nbizalmunkat,5 hozzajarulnaka nernzet6npusztit6
vonakodjekis Eur6patale, a
gyarsag
kiIa~~
nepekenel
akkorisrosszabbak,
mert, mokkal.Barmennyire
magatartasahoz.
. igya fama,ciZlidegen
nyelvtimgerben
~16magyarsagot fennall6nemzetisegiproblemakmegoldasaesa konflikEzeka masokalia!"realistanak"
mondottmeglatasok,
',eq~,~g!!S"'1epek
ve$likk6riil,akikpu$ltulasara
t6rnek. tusok megelozeseszempontjabolelengedhetetlena
"racionalisnak"tartotthelyzetelemzesek
a legkeptelenebb
eslegirracionaliSabb
eleterzest
sugalljak,melyekeredme'~,Neniigy vanei,sem.A nyelvrokonsag
hianyama kisebbsegikerdesrendezese,
nyekenta tersegbenketsegkivlila magyarnep rendUlt
n~~ja~:sz~repetazellensegeskedesben.
ElIenkezoleg,
iden6tasUkmegerzeseeroekebennapjainkban eppen azok
megleginkabbk6z6ssegitudataban,
a nepekv~ltakegymaselszantellensegeve,
amelyek
Nem arr6t van $l6, bogy lehetosegeinket
iIIetoen
Ezekbena napokban szinte minden nemzetben hamisremenyekettaplaljunk.Ha azonbanvalaki tenynyelvUe,g
ige,n
kozelaUnak
egymashoz;
akikkUl6n6sebb
kommunikaci6s
nehezseg
nelkiilmegertik
egymast.
Acseh gondolkod6ember!paralizala magyar-romanalap$ler- legesena bajokkeresesere
szanjaramagat,esszamvetest
esa SzIovak,
szerbesa horvat,a maced6n
esa bolgar lodes alairasa.Nem vitas, bogy az allamszerzodesek ke$lit a dolgokallasar61a magukkerlelhetetlen,pantos
nyelvkOz6tt
konnyiiazatadas-atvetel,
alertmindegyik kapesana baloldalimagyarkormanyugyanazta politikat
esigazmivoltaban,a legnagyobb
$ligormellettsemnyerne
minta szomszed igazolasteza magyaronostorozas.
neri~tt6\retteg,hogy,
oyelyetbekebt!lezi
a masiknyell.! folytatjaa hatarontUlimagyarokkal,
kormanyai.
EgylittproElsees legfontosabbdolgunk!ehataz, bogy ezt a
rh~;.Jd.~Q~~fii YeSzelYt
j~lentii'JlJasik nep.Tegyuk allamokvoltpOsztkommunista
baljakmagukalagyiirnia
rebellis
m
agyarokat
az Eur6pai
~~rtff9.i,z
.FP~:e(aVe$leIY
~~I,reali~abb,mint
r61unk'alkotott hamiskepet'feladjuk.Hogy $lakitsunk
I,njfk
.
..
.
allamokpolitikaivezetoinek
a segedleh!vel. azzala t~vhittel,bogya magyarsagnehezebbhelyzetben
JfJj~.
'~~,~g'eseleben.Gpn~oljunk
csakMasaryk Uni6-b~1i
I~ .. ,'M@Jy:fUilrh,.ul6vAI(nyelv
nines.
DeutalA nepeert,nemzeteert
felelosseget
erzokormany van, minta tersegt6bbi orszaga.Szakitsunka kis nep
hatnAnkippenseggelVukDraSkovic
$lerbellenzekivezer
nemmondhatleazelszakitott
teriileteken
elo
egyebkent
mito$laval.Vessukelazellensegekkel
korlilvettmagyarsag
kijelent~re, aki szerintviszonthorvatnyelv nines.A
t6bb milli6s lelekszamu
magyarsagr61,
hetyzetenek hiedelm~t.Ne fogjukfIll veresegkent
all is,amigyozelem.
bosnyakokr61,
vagya szerbekesa montenegr6iakk6z6tti
rendezesere
iranyulojogi k6vetelesekrol,
beleertveakara
Vegyuke$lre,bogya milli6keletetelpu$ltit6kommunista
visza1yr61
nemis beszelve.
hatarokbekesmegvaltoztatasat
is.Ha eztmegismegte$li,
rend$lerhaldoklik.HogyMagyarorszag
nehanyeve$labad
, Aferiti
peldakkalellentetben
amagyarsag
letezeset akkor ezt vagy nem $labad akaratab61cselekszi,vagy orszag.T6bbmintegyezredevutan- megannyi tud6stes
nem a nemzeterdekeitkepviseli.A legjobbesetbenis
senkisem pr6balta'~gk~rclojelez~i,yagy tagadni. A
szentetadvaa vilagnak legyunkbuszkekmagyarmagyarnyelves a magyarnep masok6nazonossaga Hem a j6zan merlegeles szabalyai szerint cselekszik.
sagunkra.A esuggedt,
6nmarcangol6
esmedd6politizalast
szempOntb61
nemjelentvesielyt,ahogyanra nezvesem
A helyzet azonban korantsem olyan csuggeszto.Az a
pediscsereljukreieselekvo,helyzetteremte
magatartasra.
k6rulmeny,hog,!M,t~\!~mr5zag
szomszedai
""";°,:"
jelentkOzved~n
veszelytegyiknepsem.HOZ7.a
teretr!('nk
Dr. H"rl"i Sandor
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