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Az elmúlt 
hét

ÖTVEN ÉVE
A hazai közvéleményt persze sem-

mirôl sem tájékoztatták, a másnapi 
Népszabadságból (1968. augusztus 
22.) is csak annyit lehetett megtudni, 
hogy „Magyarország a VSZ-tagorszá-
gokkal vállvetve internacionalista se-
gítséget nyújt a baráti Csehszlováki-
ának”. Moszkva döntött: csatlósaival 
fölkeresi Dubcek Csehszlovákiáját, 
ahol akkoriban kezdtek más szelek 
fújdogálni. Mondják, Kádár morgott 
egy keveset, de aztán összecsapta a 
bokáját, és a 11 ezer fôs magyar had-
osztály is átlépte a határt, bevonult a 
Felvidékre.

Kevesen hitték volna, hogy odaát 

leköpik a magyar katonát. Akkor, 1968 
ôszén leköpték.

Csehszlovákiának is megvolt a maga 
„Kádár Jánosa”. Gustáv Husáknak 
hívták az ottani Júdást, életrajza szá-
mos hasonlóságot mutat a mi kacsin-
gatós Jani bácsinkéval. Nemcsak földi 
pályájuk hossza, de születésük és halá-
luk ideje is nagyjából egybeesik, meg 
még sok más…

A háború elôtt mindketten illegális 
kommunistaként bosszantották hazá-
juk törvényes rendjét, majd amikor 
pártjuk hatalomra került, egyaránt 
vezetôkké lettek. Persze, csak ideig-
óráig, mert a koncepciós perek során 
–- ez odaát is tradíció volt –-- Husákot 
is, Kádárt is lecsukták a saját elvtár-
saik, négy-négy évet ültek.

Ahogyan 1956-ban Kádár Nagy Imré-
hez, ugyanúgy viszonyult 1968-ban 
Husák is az ottani reformer miniszter-
elnökhöz, Alexander Dubcekhez: elô-
ször támogatta, majd ellene fordult. A 
„rendcsinálás” után természetesen 
Husákból is elsô ember lett, akárcsak 
a mi köpönyegforgatónkból. Neki is 
járt a harminc ezüst… Lemondatásuk 
is nagyjából egybeesik: Husáknak 87-
ben, Kádárnak 88-ban kellett mennie.

Halála elôtt mindkét ôsateista papot 
kért, meggyónt. Talán azt az ötven év-
vel ezelôtti, gyalázatos napot –-- 1968. 
augusztus 21-ét –-- is, amikor a vörös 
ármádia 500 ezer katonája lerohanta 
Csehszlovákiát. Brezsnyev ötletére, 
Husák árulásával, Kádár kacsintásá-
val.

NEM TUDJA, 
DE MONDJA

Miközben Heller Ágnes marxista fi-
lozófus A nacionalizmus ellen az egy-
séges Európáért címmel demonstrá-
ciót szervez Budapesten, elvtársa és 

ahogy 
Pilhál György 

látta

kollégája, Vajda Mihály a 168 Óra 
hetilap olvasóit arról tájékoztatja, 
hogy „Az orbánizmus felel meg leg-
inkább annak a jobbágymentalitásnak, 
ami Magyarországot visszatérítette 
régi önmagához”.

A 83 esztendôs, hardrocker frizurás 
Misi bácsi legutóbb januárban került a 
figyelem középpontjába, amikor friss 
kötetében nemes egyszerûséggel lepa-
rasztozta a Fidesz híveit. Így aztán 
nem meglepô, hogy mostani eszmefut-
tatásában is helyet kap az agrárha-
sonlat. „Húszévi vergôdés után egy 
kellôképpen gátlástalan politikus meg-
buktatta a rendszert, és a saját képére 
formálta –-- mondja Orbán Viktor 
miniszterelnökrôl. –-- Ami a választók 
magatartásában változatlan, az (…) a 
szavazók jobbágymentalitása.”

Én viszont inkább Misi bácsi kinyilat-
koztatásában érzek prosztó elemeket. 
Amire egyfajta magyarázat lehet, 
hogy tudományos tevékenységének 
legjavát „munkás–paraszt” kormányok 
idején fejtette ki a Kádár-korban.

Az egyik kommentelô meg is jegyzi: 
a paraszti mentalitással nincs semmi 
baj, sokkal inkább a Vajda Mihály-
félék szemléletével. Azzal az észt osz-
tó, arrogáns, liberális tempóval, ami 
ezeket a világmegváltó szobatudósokat 
jellemzi. De mit lehet tenni ilyenkor? 
Írassuk le százszor rocker Misi bácsi-
val: „Nem mocskolom, nem pocskondi-
ázom, nem jobbágyozom le a választó-
polgárt még akkor sem, ha nekem 
nem tetszô dolgot tesz, mert azzal 
elárulom, hogy mekkora tahó vagyok!” 
Reménytelen.

Megjegyzem, nekem az interjú vége 
(amikor a riporter Magyarország sor-
sa felôl kérdezi Misi bácsit) kifejezet-
ten tetszett. Ôszinte volt. „Valószínûleg 
katasztrófa lesz --– közölte Misi bá’. -– 
Vagy lehet. Vagy úgy néz ki. Nem tu-
dom. Tulajdonképpen semmit sem tu-
dok.”

A szánkból vette ki a szót.

MÉG MINDIG 
SZEKERES

Nagy Imrének mennie kell? –-- teszi 
fel az álnaiv kérdést a Népszavában 
(jócskán lemaradva a szoboráthelye-
zésrôl szóló, többhetes alaphírrôl) egy 
másik Imre, a régen látott/hallott Sze-
keres Imre. (Akinek viszont a szoci-
alista párt vezérkarából kellett mennie 
néhány éve…) Aztán minden különö-
sebb átmenet nélkül dicsekedni kezd 
azzal, hogy ô egyike volt annak a hat 
országgyûlési képviselônek, aki annak 
idején, 1996-ban kezdeményezte a 
mártír miniszterelnök emlékének tör-
vénybe iktatását.

„Álljon itt mementóul az akkori elô-
terjesztés néhány mondata” --– java-
solja, majd minden további nélkül be-
másolja a cikk háromnegyedét(!) ki-
töltô „néhány mondatot”. A dokumen-
tum legveretesebb része így hangzik: 
„Az ô (Nagy Imre) és társai koporsó-
jánál mondta ki a magyar társadalom 
az ítéletét a múltról és tett ígéretet a 
jövendô generációk számára.” Ezzel 
nem is lehet vitatkozni, a társadalom 
tényleg ítéletet mondott ott, a Hôsök 
terén 1989. június 16-án.

A legemlékezetesebben talán az ifjú 
Orbán Viktor fogalmazott, beszédének 
egyik mondatát egyenesen Szekeres 
Imrééknek címezte: „Értetlenül állunk 
azelôtt, hogy a forradalmat és annak 
miniszterelnökét nemrég még kórus-
ban gyalázók ma váratlanul ráébred-
nek, hogy ôk Nagy Imre reformpoli-
tikájának folytatói.” A „ráébredôk” 
között ott találhattuk a most hôbörgô 

Szekeres Imrét is. Bizony ám! Hôsünk 
elôzôleg Veszprém megyében a véres-
kezû párttitkár, Pap János csicskája-
ként szunyókált. Állítólag egész jól 
kijöttek egymással…

A szoboráthelyezés miatt most mél-
tatlankodó, „megvilágosodott” Szeke-
res Imre szerint a legfontosabb, hogy 
az ember az élet döntô pillanatában 
legyen képes „felmagasodni”, és szakí-
tani azzal, ami hazug volt. Merthogy 
„az igaz emberek emlékét megôrzi az 
emlékezet.”

Stimmel. De hogy jön ide Szekeres?

NEM ISMERIK 
A TRÉFÁT

Befejezvén a nyaralást, újra a hírek-
ben kíván szerepelni a Momentum 
gyülekezet. Erre utal, hogy Fekete-
Gyôr András elnök már nyilvánossá is 
tette a pártocska legfrissebb ultimá-
tumát.

A fogalmazvány nem hagy kétséget 
afelôl, hogy a tavaszi választáson 3,06 
százalékot szerzô felekezet arculata az 
ôszi szezonban is tenyérbe mászó ma-
rad, ahogyan azt már megszokhattuk.

A nyilvánosságnak szánt tájékoztató 
zárómondata például ekképp hangzik: 
„Addig fogjuk ütni a rendszert, amíg 
össze nem roppan!” Bár a hadmûve-
letrôl nem tudunk meg részleteket, 
Fegyôr stratéga annyit elárul: ezentúl 
a Momentum fogja tematizálni a köz-
életet, mert a Fidesz–KNDP-nek lejárt 
a jegye, megy a lecsóba.

A harcos ifjak három fronton fognak 
„benyomulni a témába”, úgymint: tár-
sadalmi építkezés, politikai akciók, 
iskolai és egyetemi hangulatkeltések. 
Csak figyeljünk erôsen!

A Nolimpia-kampány is azért lett 
sikeres, magyarázza a pártvezér, mert 
meglepte a kormánypártokat, „ettôl 
zengett az egész magyar közélet”… 
Most még ennél is keményebbek 
lesznek –-- figyelmeztet a proklamáció 
–--: a Momentum követelésekkel és 
politikai akciókkal fog nekimenni az 
idejétmúlt rendszernek.

Felkötheti a Fidesz a szuszpenzort --– 
sugallja emberünk. Hogy még öblö-
sebb legyen a kacajunk, felidézek né-
hány hasonlóan vicces Fekete-Gyôr-
szózatot a közelmúltból.

„Végre kell hajtanunk a bevándorlók-
kal kapcsolatos EU-döntéseket. Ne 
ijedjünk meg néhány száz jámbor ven-
dégtôl, öleljük keblünkre valameny-
nyit!” „A Momentum fogja majd átve-
zetni a XXI. századba Magyarorszá-
got.”

A legnagyobb kedvencem az, amikor 
Fekete-Gyôr András kijelenti: minisz-
terelnökként csak akkor lesz hajlandó 
találkozni Putyinnal, ha az orosz elnök 
kivonta csapatait Ukrajnából. Ezen 
mindig kifekszem…

MÁR SZAGUK VAN
Most éppen a vasárnapra tervezett 

Horthy-emléknap ellen tiltakozik a 
Demokratikus Koalíció. Azt nehezmé-
nyezi Gyurcsány Ferenc gyûlöletpárt-
ja, hogy a kenderesi önkormányzat 
rendezvényén elôadást tart majd a Ve-
ritas Történetkutató Intézet fôigazga-
tója, és beszédet mond a térség fide-
szes országgyûlési képviselôje.

„Gyalázat, hogy egy állami szerv, 
teljes kormánypárti asszisztenciával 
megemlékezést rendez róla [Horthy-
ról], és abban egy állami intézmény 
vezetôje kulcsszerepet vállal” --– ször-
nyülködik a DK-közlemény, és persze 
jön a szokásos pártállami mantra 
bûnös Horthy-rendszerrôl, deportált 
zsidóságról, Don-kanyarban feláldo-

zott katonákról stb.
Valamiféle hívószónak, nemzetegye-

sítô felhívásnak szánja Horthy Miklós 
emlékének gyalázását a kétségbeejtô 
gyülekezet.

Szegény Láriferi beszorult a KISZ-
székház liftjébe lefelé menet…

Most ennek az ûzött tekintetû ember-
nek kezdjem el mesélni, hogy Magyar-
ország néhány kivételes államférfinak 
–-- Horthy Miklós kormányzó mellett 
Bethlen István miniszterelnöknek és 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek 
–-- köszönheti, hogy az elvesztett világ-
háború, a vörösterror és a trianoni 
diktátum ellenére sem tûnt el a törté-
nelem süllyesztôjében?

A Gyurcsány-féle bukott kommunis-
ták „érdeme”, hogy a mai napig meg-
próbálják befeketíteni azt az embert, 
akinek még Hitler szövetségeseként is 
volt mersze befogadni lengyel mene-
külteket, aki az 1944-es német meg-
szállásig megtagadta az itthoni zsidó-
ság deportálását, sôt páncélosaival vé-
delmezte ôket.

Horthy Miklóst még a gyôztesek sem 
tekintették háborús bûnösnek –-- csak 
a ránk ültetett új vezetôk, Rákosiék, 
Kádárék, Gyurcsányék… Az ô hamis 
„történelemkönyveikbôl” szivárog 
még mindig ez a nemzetmegosztó gyû-
lölet. Ebbôl akarnak még most is kü-
lönórát tartani a makacs, itt feledkezett 
utódok. Már szaguk van…

MÁR A JOBBIK IS 
NÁCIZIK

Az nem derült ki, hogy pártja nevé-
ben beszélt-e vagy csak a saját ökör-
ségeit tette közkinccsé Pintér Tamás, 
a Jobbik országgyûlési képviselôje, 
amikor minap az ATV Start mûsorában 
kijelentette, hogy Magyarországot 
egy náci párt vezeti, Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek pedig szélsôségesen 
antiszemita kijelentései vannak Soros 
Györggyel kapcsolatban.

Ezt a kérdést még a két meglepett 
mûsorvezetô is elfelejtette föltenni a 
gördülékenyen anekdotázó Pintérnek, 
csak annyit jegyeztek meg, hogy fur-
csa ezeket a szavakat éppen egy 
jobbikos honatya szájából hallani. Ami 
lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy a 
kedves riportalany ezek után úgy hi-
teltelen, ahogy van. A pártjával együtt 
persze.

Kíváncsi lennék, vajon a naprakész, 
snájdig politikust alakító Pintér Tamás 
tisztában volt-e azzal, hogy ütôsnek 
tervezett „országértékelôjével” csak 
magából és pártjából csinált még na-
gyobb bohócot. (Nagyon gáz voltál, 
Tomi!) Szegénynek nyilván kiesett az 
emlékezetébôl, hogy a nemrég Buda-
pestre látogató izraeli miniszterelnök 
kifejezetten nagyra értékelte a ma-
gyar kormánynak a hazai zsidósággal 
kapcsolatos politikáját, miközben --– 
nem mellékesen – maga is határozottan 
osztja Orbán Viktor „Soros-nézeteit”.

Ha én vagyok a riporter, ezek után 
biztosan megkérdezem a lázas ütem-
ben „néppártosodó” Jobbik képviselô-
jétôl: hogyan van az, hogy most, a nagy 
megszelídülés kellôs közepén vissza-
került a párt élvonalába Kulcsár Ger-
gely?

(Emlékszünk még a Duna-parti cipô-
emlékmû-köpködô, horogkeresztes le-
veleket küldözgetô fotogén ifjúra?) 
Állítólag az új Jobbik-elnök, az egykori 
szkinhedvezér, Sneider Tamás megbo-
csátja a köpködôs legény valamennyi 
korábbi botrányát. Mindenkire szük-
ség van. (Talán Szegedi Csanádot is 
visszaveszik. A Facebookon már Hel-
ler Ágnesrôl beszélnek…) 

Nyitott a párt.

Sorosék nemet mondanak az adófizetésre
Lapzártánkig egyik potenciálisan érintett szervezet sem regisztrálta magát 

adóalanyként a hatályosuló bevándorlási különadó kapcsán. Ismeretes, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban közölte, az új adóteher szabályait 
következetesen számon fogja kérni.

A NAV honlapján elérhetô tájékoztató szerint adóköteles a bevándorlást segítô 
tevékenység anyagi támogatása. A NAV, illetve a törvény szerint ilyen tevé-
kenységnek minôsül minden olyan program, akció, amely közvetlenül vagy 
közvetve a bevándorlás elômozdítására irányul, továbbá „médiakampányok, 
médiaszemináriumok folytatása, és az abban való részvétel, oktatásszervezés, 
hálózatépítés és -mûködtetés vagy bevándorlást pozitív színben feltüntetô pro-
pagandatevékenység keretében valósul meg”. Az ezekre juttatott pénz- vagy 
tárgybeli adományok huszonöt százalékára tart igényt az állam, a befolyt össze-
get határvédelemre költi majd.

Sors László, a NAV vezetéséért felelôs államtitkár a Magyar Idôknek beszélt 
arról is, az érintett szervezeteknek augusztus 25-ig kell bejelentkezniük a NAV-
nál, elsô adóbevallásukat szeptember 15-ig kell leadniuk. A bevallást ezt köve-
tôen a támogatás utáni hónap tizenötödik napjáig a támogatást nyújtó szerve-
zetnek kell elkészítenie és megfizetnie.

Mindenképp kibújt a sarc alól a Migration Aid, amely a 2015-ös migránsválság 
óta segíti a bevándorlókat, ezért úgy döntöttek, párttá alakulással oldják meg a 
helyzetet. Ez annak tükrében furcsa lépés, hogy a pártfinanszírozási törvény 
nem engedi a külföldrôl történô támogatást, márpedig a szervezet jórészt ebbôl 
tevékenykedett az elmúlt években. A mûködésüket segítô alapítvány ugyanak-
kor tudatta, hónapokon belül beszüntetik a mûködésüket.

A terrorizmussal vádolt Ahmed H. melletti szolidaritási akciót szervezô Am-
nesty International részérôl Demeter Áron szakértô a Népszavának úgy 
nyilatkozott, megpróbálják jogi úton bizonyítani, hogy a „törvény rossz”, azon-
ban még nem döntöttek a regisztrációról. A TASZ közölte, szerintük rájuk nem 
vonatkozik a szabályozás, viszont a minap a tranzitzónák elleni kampányba kez-
dett, korábban a bangladesi migránsokat a magyar állammal szemben védô 
Magyar Helsinki Bizottság már döntött: nem iratkoznak fel a NAV-nál.

Ami a tranzitzónákat illeti, a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, a 
helsinkis megmozdulás nem más, mint a Soros-szervezetek újabb hazugsága, 
lejárató akciója. Hozzátették, a magyar törvények világosan kimondják, hogy 
minden migránsnak, aki menedékkérô státuszban tartózkodik a tranzitzónában, 
jár és biztosított az ellátás, amire éves szinten fejenként több mint hétszázezer 
forintot áldoz a magyar állam. 

Úgy tudjuk, a hatóságokat szintén a menedékkérôk éheztetésével vádoló 
Gyurcsány-féle DK Iványi Gábor lelkésszel közösen készül a hágai Nemzetközi 
Bírósághoz fordulni.

GecziRL
Area Highlight
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Provokációk kora
A fizikai határokat le lehet zárni az 

illetéktelenek elôtt, a lelkieket meg 
újra az élethez, szeretethez, a termé-
szethez illeszteni. S a megszakadt szép 
imát folytatni

Azon a pénteki hajnalon kevesen 
tudták, hogy véget ér egy hosszú, 
évezredes korszak Európában, s hogy 
látványos kontinuitásban csak az ál-
landó provokáció marad fenn napjain-
kig. Keleten, Oroszországban már 
1917-ben megkezdôdött egy hosszú 
rémálom, de Moszkva és a kommunista 
valóság messze volt. Európában nem 
is tudtak sokat a hatalmas keleti mons-
trumról. Pedig nagyon is európai am-
bíciói voltak Úgy tûnhetett, s valójában 
így is volt, hogy a nagy buta orosz 
medvét valakik mindig felhasználják, 
hogy aktuális ellenfeleiket velük gyôz-
hessék le, de közben az a medve nem 
is volt olyan buta. Egyre beljebb és 
beljebb jutott Európába. A bolsevikok 
1919-ben Magyarországon és Bajoror-
szágban rövid idôre a hatalmat is meg-
szerezték, és a következô évben csa-
pataikat is elindították Berlin felé, 
hiszen Szászországban is kikiáltottak 
egy anarchista „tanácsköztársaságot”, 
a Rajnán túl pedig a Vörös-Ruhr had-
sereget csak komoly harcok árán sike-
rül megfékezni. Az orosz támadás ak-
kor Varsó alatt elakadt. Pedig Tuha-
csevszkij marsall megmondta: „A vi-
lágforradalom sorsa nyugaton dôl el: 

Lengyelország holttestén át vezet az 
út az általános világégéshez!” Lenin és 
Sztálin pénzzel, emberrel, menedékkel 
folyamatosan provokálta Európát a 
húszas–harmincas években. Ezt tette 
Adolf Hitler is, hatalomra jutása után.

És azon a pénteki hajnalon, a német 
csapatok is megindultak Lengyelor-
szág ellen. Kevesen látták tisztán, mi 
történik. Talán bíztak a magabiztos 
lengyel hadseregben, amely szintén 
nem ment a szomszédba egy kis pro-
vokációért. Vagy bíztak abban, hogy a 
brit (és francia) hadüzenet mégsem 
jelent újabb világháborút. A konfliktus 
„lokális” marad. Az ember mindig bíz-
ni akar. De a német–lengyel háború 
tizenhetedik napján újra megindult 
nyugatra az orosz (szovjet) hadsereg. 
Államok tûntek el a térképrôl. Létre-
jött a szovjet–magyar határ. Mint egy 
évvel korábban a német–magyar ha-
tár. És nem volt titok, hogy a szovje-
teknek más terveik is vannak. A néme-
tek meg ki tudja mire tartottak igényt? 
A Dunántúlra? Az életterükre? És a 
két agresszív hatalom szoros politikai, 
katonai szövetséget kötött. Együttmû-
ködtek! Hitler és Sztálin! S aztán 
Churchill és Sztálin!
Miféle korszak volt ez Európában? 

Az értékek hierarchiájának felbom-
lása, a bizonytalanság, a jó és rossz 
összezavarása, a szellemi és politikai 
prostitúció, az állandó provokációk 
kora. A szabadság mámorából a szaba-
dosság káoszába vagy a parancsuralom 
„rendjébe” menekülés idôszaka. De 
egyben a fejlôdés, a technikai csodák, 
a pezsgés idôszaka is. Európa össze-
zavarodásának szimbóluma Németor-
szág volt. Ebben oroszlánrészt vállalt a 
(háborúban csak az amerikaiak által) 
gyôztes franciák elképesztô mohósága, 
kivagyisága. A németek folytonos 
megalázása, nyomorba, kilátástalan-
ságba és káoszba taszítása. A jóvátételi 
követeléseket teljes képtelenségig fo-
kozták, és 1988-ig fizettették volna. Ez 
is provokáció volt. Mint a Közép-Eu-
rópát szétzúzó és védtelenné tévô bé-
kerendszer, kivált a tria noni tákol-
mány. Provokáció volt az emberi ér-
telem és lélek ellen. A clemenceau-i 
vízió a francia vezetésû Európáról, a 
hitleri a nemzetiszocialista német–
germán ezeréves birodalomról, Mus-
solinié a fasiszta Római Birodalomról, 
Leniné a kommunista világforrada-
lomról…

A provokáció a mûvészetetekben is 
megjelent. A polgári mûvészetet Ru-

benstôl el kell égetni! –- szavalták. 
Éljen az új gépmûvészet! Az erkölcs 
megtámadása. „A gyönyör hiénái.” A 
Hamletet, nôvel a címszerepben. Új 
tánc a shimmy. „A lábak rángatóznak, 
nem is tánc, hanem lázas delírium.” S 
aztán jön a mindent elsöprô charleston. 
És a jazz s persze Josephine Baker. 
Megjelenik az elsô vámpírfilm, a Nos-
feratu, az expresszionista film, amely 
azt üzeni, hogy a rémálom elôl nincs 
menekvés. De már játsszák Chaplin 
filmjeit is, az „isteni Garbo” hódít, és 
1927-ben készül el a német vízió, a 
Metropolis, amelyben harminchatezer 
statiszta szerepelt. Közben az Egyesült 
Államokban már a húszas évek végén 
több mint a húszmillió automobil járja 
az utakat. A sebességrekord 1922-ban 
215 km/h. Nagy csoda a léghajó, a 
repülôgép, építik a hatalmas óceánjáró 
hajókat, megszólal a rádió és hama-
rosan a film is. Charles Lindberg átre-
püli az Atlanti-óceánt (1927), s Endresz 
György.

Közben Mussolini fekete ingesei Ró-
mába masíroznak, átveszik a hatalmat. 
A bizonytalanságot a fasiszta vezér 
szavai pontosan kifejezik: „Mindig a 
körülményeknek megfelelôen vagyok 
reakciós vagy forradalmár.” Megala-
kul a Szovjet unió, kezdetét veszi Sztá-
lin rémuralma, a marxizmus és a 
kommunizmus terjed Nyugat-Euró-
pában is. Németországban Hitler egy 
sikertelen puccs után 1933-ban hozzá-
foghat a nemzetiszocializmus gyakor-
lati megvalósításához. Merénylôk 
megölik az osztrák kancellárt, a 
jugoszláv királyt, Indiában Gandhi éh-
ségsztrájkol és erôszakmentes enge-
detlenséget hirdet, Kínában Mao csa-
patai hosszú menetelésbe kezdenek --
– zajlik a polgárháború --–, miként 
Spanyolországban is. Amerikában a 
Ku-Klux-Klan szervezkedik, és virág-
korát éli a gengszter világ, fôleg az 
évtizedes szesztilalom miatt.

Ugyanakkor megvalósul a nôk politi-
kai egyenjogúsága, egyre fontosabb 
helyet vív ki magának a sport, 1936-
ban a kor legnagyobb sportrendez-
vénye, a berlini olimpia már politikai 
felhangokat is kap. Mint ahogy Pi-
casso, Miró, Dalí és más festôk mûvei 
is. Az építészet fantasztikus teljesít-
ményei csodálattal töltik el a világot. 
New York felhôkarcolói, a Golden 
Gate híd San Franciscóban, a római 
EUR negyed a „kocka Colosseummal”, 
a Bauhaus stílus és szemlélet, az elsô 
autópálya Németországban. A tudo-
mány is szállítja a szenzációkat, a kor-
szak felfedezése többek közt a penicil-
lin és a C-vitamin.

Magyarország, miután talpra állt a 
trianoni csonkítás után, ennek az Eu-
rópának szerves része volt. Mûvészei, 
tudósai, mérnökei, sportolói elismerést 
vívtak ki Európában és a világban. A 
magyar ipar világszínvonalú terméke-
ket is gyártott, az ország erején felül 
költött oktatásra, tudományos kuta-
tásra. A politikai stabilitás is hozzájá-
rult, hogy a világválság után prosperált 
a gazdaság. A harmincas években a 
nemzetközi elismerést is jelezte, hogy 
nálunk tartották a cserkészek világta-
lálkozóját és az eucharisztikus világ-
kongresszust. A nemzet legfôbb össze-
tartó erejét az a gondolat adta, hogy a 
trianoni szétszakítottság nem marad-
hat fenn örökké, a rossz döntést békés 
revízió alá kell venni. De legalább 
ilyen fontos volt maga az eszköz, 
amellyel ezt elérni vágyták. „Az er-
kölcs és tudás hatalmával meg akarjuk 
hatványozni a magyar munka terme-
lékenységét, és ennek a termékeny 

munkának révén módosabbak, e révén 
függetlenebbek és mindenekelôtt ön-
tudatosabban magyarok akarunk len-
ni” –-- adta meg a programot Kle-
belsberg Kuno.

Azon a pénteki hajnalon, 1939. szep-
tember 1-jén végérvényesen véget ért 
egy korszak Európa és a világ törté-
netében. Az euró pai ember változott 
meg, miután 1945 tavaszán feljött a 
pincékbôl, és körülnézett a romokon. 
Voltak, akik ünnepeltek, gyôztesnek 
érezték magukat. Mások azonnal 
szembesültek a sötét jövôvel. Nyugat-
Európának volt még egy hosszú léleg-
zetvételnyi feltámadása a hatvanas–
hetvenes években, de a szétszakítottság 
nem csak a szovjet uralom alá került 
keleti részeknek ártott meg, hanem a 
Nyugatnak is. Olyan szellemi, gazda-
sági, demográfiai folyamatok indultak 
meg, amelyek mára már veszélyeztetik 
az öreg kontinensnek a két háború kö-
zött még élô, de már sérült szellemi-
ségét. A Nyugat a szabad kereskedelmi 
prédalesés okán védtelenül hagyta lel-
ki és fizikai határait. Ennek következ-
ményeit látjuk most eluralkodni, a nap 
nap után bekövetkezô tudatos provo-
kációkban. Esztelen víziókban. A cle-
menceau-i víziót ma Macron játssza, 
Németország eltébolyodottsága elke-
serítô és félelmetes, Oroszország me-
gint messze van, s hol vagyunk már a 
DADA provokációitól, s hogy Asta Ni-
elsen játszotta Hamletet? De talán 
észhez lehet még téríteni a megromlott 
kontinens lakóit. A fizikai határokat le 
lehet zárni az illetéktelenek elôtt, a 
lelkieket meg újra az élethez, szeretet-
hez, a természethez illeszteni. S a meg-
szakadt szép imát folytatni.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Padovától BelgrádigAz immár 11. alkalommal megtar-
tott Nemzeti Hét keretében Bala-
tongyörökön „Padovától Belgrádig. 
A Monarchia felbomlása 1918-ban” 
–- címmel tartott Ligeti Dávid tu-
dományos munkatársunk elôadást. 

Elmondta: az elsô világháború utolsó 
évére minden hadviselô fél kimerült, 
az Osztrák–Magyar Monarchia a vég-
sô tartalékait élte fel. A k. u. k. haderô 
azonban az év derekáig minden nehéz-
sége ellenére sem volt kedvezôtlen 
helyzetben: az oroszországi bolsevik 
hatalomátvétel következm nyeként a 
keleti fronton ugyanis megszûntek a 
harcok, 1917 végén pedig gyôzelemmel 
fejezôdtek be az isonzói csaták is. A 
caporettói áttörésben két olasz hadse-
reget szétzúzva 120 km-t sikerült elô-
renyomulni, egészen a Piave folyóig. 

A háború folytatását ekkor a tekinté-
lyes hadizsákmány tette lehetôvé. Li-
geti szerint a vég elôjele volt a júni-
usban kudarcba fulladt offenzíva. Ez 
ugyan eltörpült a korábbi évek vérfür-
dôihez képest, a hátországban morális 
szempontból mégis döntô hatást gya-
korolt. 

Hozzátette: Woodrow Wilson ameri-
kai elnök 1918. január 8-án kiadott 14 
pontja is jelentôs szerepben aknázta 
alá a Monarchia struktúráját. 1918 
októberének elején a Monarchia a 14 
pont alapján ajánlott fegyverszünetet 
az amerikaiaknak és rajtuk keresztül 
az antantnak –-- az USA ugyanis csak 
„társult hatalomként” lépett hadba 
elôbbi oldalán, formálisan nem volt a 
szövetségi rendszer tagja. 

Wilson hosszas, majd három hétig 
tartó csönd után elutasította IV. Ká-
roly javaslatát. 

Az egyre élezôdô szociális és politikai 
feszültségben Károly egy jó szándékú, 
de végzetes lépésre szánta el magát: 
átalakította a birodalom struktúráját. 
1918. október 16-án az uralkodó mani-
fesztumot bocsátott ki, amelyben 
Ausztriát –-- vagyis a kettôs monarchia 
Bregenztôl Ternopolig, valamint Tep-
litztôl Dubrovnikig terjedô osztrák 
részét – föderalista állammá alakította, 
és elismerte az egyes „néptörzsek” 
autonómiájához való jogát. 

A dokumentum kiadásával Károly 
elejét kívánta venni a nemzetiségi 
szeparatizmusnak, de ebbéli törekvé-
sében kudarcot vallott és mindez csak 
felgyorsította a kibontakozó katasztró-
fát. 

A manifesztum hatására a magyar 
fél is változásokban gondolkodott, te-
kintettel arra, hogy a kiegyezés alap-
jául szolgáló 1723. évi Pragmatica 
Sanctio törvényében is változás állt 
be. 

Ligeti szerint itt bizonyosodott be, 
hogy a kiegyezés rendszere olyan tö-
rékeny alapokon állt, amely egysze-
rûen nem tudott elviselni egy ekkora 
változtatást. 

A hátország egyre gyorsuló felbomlá-
sa kataliztálta a k. u. k. haderô pusztu-
lását. 1918. október 24-én erôteljes 
olasz offenzíva kezdôdött a délnyugati 
arcvonalon, amelyet francia, brit, 
amerikai, csehszlovák egységek haj-
tottak végre. Még négy napig ered-
ményesen védekezett a haderô, de 28-
a után bekövetkezett a drámai „Göt-
terdämmerung”: mivel a harcoló erô-
ket a megbízhatatlan és sok esetben 
lázadó erôkkel nem lehetett felváltani, 
a Monarchia haderejét az ellenség 
felôrölte. 

Ugyanezen a napon a Monarchia 
fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett 
az olaszokkal. A császár és király fel-
ismerte, hogy a háború elveszett, és a 
Monarchia felbomlásával együtt a 
hadsereg is vég ráit éli. A katonák még 
november elején is harcoltak, amikor-
ra a dualista állam de facto már nem is 
létezett. Károly november 3-án éjjel 
átadta a fôparancsnokságot a Vezérkar 
fônökének, Arz vezérezredesnek. 

Eddigre Padovában már aláírták a 
fegyverszünetet, viszont kommuniká-
ciós zavar következtében Arz már 3-
án hajnalban azonnali fegyverletételre 
adott parancsot, míg az olaszok úgy 
értelmezték a dokumentumot, hogy az 
csak 24 órával késôbb lép hatályba. 

Mindennek következtében 360 ezer 
k. u. k. katona esett hadifogságba, mi-

vel már nem tanúsítottak ellenállást. 
E kontingensben azonban alig akadt 

magyar, miután Linder Béla hadügy-
miniszter már 2-án hajnalban elren-
delte, hogy a magyar csapatok hagyják 
el a frontot. Linder e tette révén valódi 
nemzeti hôssé válhatott volna, miután 
azonban ezen egységek döntô részét 
demilitarizálták a következô hetekben, 
az egyébként a k. u. k. haderô ezredesi 
rendfokozatát viselô hadügyminisztert 
„A nem akarok többé katonát látni!” -– 
mondata tette „halhatatlanná”.

Ligeti szólt a magyarországi hátor-
szág eseményeirôl is. 

A manifesztumot követô belpolitikai 
válság Tisza István, volt miniszterel-
nök meggyilkolásába, majd az úgyne-
vezett ôszirózsás forradalomba torkol-
lott. 

A történész szerint az elmúlt száz 
évben sokszor fellángolt az a vita, 
hogy a padovai fegyverszünet vonat-
kozott-e a balkáni frontra is. 

Mint fogalmazott: „a primer források 
vizsgálatával egyértelmûen megerô-
síthetô, hogy a belgrádi fegyverszünet 
a Károlyi-kormány legnagyobb baklö-
vésévé lépett elô. Elviekben ugyanis 
az olaszokkal aláírt dokumentum biz-
tosította a Magyar Királyság 1914. évi 
határait. 

A Balkán felôl érkezô francia–görög–
szerb–brit haderô fô célja az ekkor 
még háborút folytató Német Biroda-
lom délkelet felôl való megtámadása 
volt, így nem képzett elsôdleges célt 
magyar területek elszakítása. 

A Belgrádban november 7-én meg-
kezdôdött, majd a hat nappal késôbb 
parafált egyezmény megnyitotta az 
utat a történelmi Magyarország széte-
séséhez, miután mindössze nyolc 
hadosztály fenntartását engedélyezte 
a megszületô Magyar Népköztársaság 
számára – a száz éve létrejött magyar 
respublika hivatalos neve ugyanis ez, 
nem pedig Magyar Köztársaság volt” 
–- mondta.

(Veritas)

GecziRL
Area Highlight




