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lamot. A szlovák filozófia: „Ha már
1944-45-ben nem sikerült minden ma-
gyartól megszabadulni, akkor az asszi-
miláció még jobb, mert egyúttal az 5
milliós szlovák nemzetet az asszimiláló-
dott magyarok fogják a beolvadásukkal
gyarapítani”. És mindezt abban az Euró-
pában teheti meg a dühöngõ naciona-
lizmus, amelynek alapelve állítólag a ki-
sebbségek támogatása, a „tolerancia”, a
„testvéri együttmûködés”. Ez az EU igaz
arca, vagy talán csak az impotenciája????

S ha Prága és társai (Bucuresti, Beo-
grad) mindenáron a területszerzéssel
háborús jutalomként szét akarták szakí-
tani a Magyar Királyságot, akkor miért
nem fogadták el Wilson USA elnök ter-
vét, a népek önrendelkezési jogát? 

Ez csak ránk, magyarokra nem volt ér-
vényes, de minden más népre? Hol voltál

Amerika? Miért vonult vissza az Európát
felforgató Wilson a gyõzelem bankárhi-
telezõje, hiszen a hitelezõ ne hagyja va-
gyonát az adósokra, ez kereskedelmi
alapelv, mert az adós nem dirigálhat… Az
USA elintézte ezzel Európát és a Világot
is, íme a második katasztrófa!

A Magyar Királyság (a társállam Horvát-
országgal együtt, mert ott is élnek magya-
rok!) 325 000 km2-én a magyar anyanyel-
vû relatív többséget képezõ magyarok
aránya 48 %-os volt, akkor miért nem
eszerint alakították ki a bosszúra éhes
szomszédaink a kisebbik 156 000 km2

nagyságú Magyarországot? Ebben az
esetben Pozsony, Léva, Kassa, Ungvár,
Beregszász, Nagyvárad, Székelyföld,
Arad, Temesvár, Zenta, Szabadka, Zom-
bor és a Dráva folyó határvonala megfe-
lelt volna a magyar „minimumnak”, de

ami a legfontosabb, hogy nem kellett vol-
na ellenünk oly nagy állami költségvetés-
sel hadseregeiket fenntartani, sõt együtt-
mûködés, gazdasági elõnyök származ-
hattak volna a Duna-medencei népek kö-
zött. Ha minden magyar a magyar állam
határain belül élhetett volna, akkor való-
színûleg békesség uralkodott volna. De
így sose lesz békesség, mert a megrabolt,
kifosztott állam sose bocsát meg a kifosz-
tóinak, azok pedig minden manõvert al-
kalmazni fognak, hogy a zsákmányt idõ-
vel megemészthessék. Ez ugyan megfek-
szi a gyomrukat, és ezért van nekik is tria-
noni, de negatív szindrómájuk! Nem lett
volna jobb a békés, igazságos osztozko-
dás, és az együttmûködés???

Hábel György
gyémántdiplomás erdõmérnök
Jáky-díjas közlekedési mérnök

A magyarság összetartozásának hirde-
tésére Pákozdon haranglábat állítottak.
Az ünnepség szervezésében és lebo-
nyolításában oroszlánrészt vállalat dr.
S. Nagy László erdõmérnök és felesége.
Trianonra ökomenikus ima keretében
emlékezett Páli Balázs rk. plébános,
Pákozd, Zalcer György rk. káplán, Fel-
vidék, Ipolyság, Jenei Károly ref. lel-
kész, Kárpátalja, Visk, Rüsz Domokos
unit. lelkész, Erdély, Székelyudvarhely,
Utcai Róbert atya Csantavér, Délvidék,
Kardos Péter ref. lelkész, Pákozd. Kö-
szöntõt mondott Takács János polgár-
mester, ünnepi beszédet Jókai Anna,
Kossuth-díjas író (képünkön). A harang-
lábat Csibi László fafaragó mester, a ha-
rangot Gombos Lajos harangöntõ mes-
ter, a mûködtetõ óramûvet Kovács Jenõ
órásmester készítette.

Haranglábat avattak Pákozdon

A Trianon emlékoldalak összeállításához segítséget nyújtott Horváth Mária fes-
tõmûvész (poszter), valamint a nagykanizsai fotóval Tihanyi Gyula; az archív
fotók beszerzésével és a bükk bütü fotójával Tóth Aladár.




