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Rendkívüli jelentőségű könyvre bukkantam THOMAS G. MASARYK AND THE JEWS címmel, 
amelyet 1941-ben adtak ki New Yorkban. (Kiadó: B.Pollack) A könyv tizenkét esszét 
tartalmaz különböző zsidó íróktól. íme néhány részlet, amely által jobban megért-
hetjük azt, hogy hogyan veszítettük el a Magyar Felvidéket! 

»A cseh zsidók Masarykot a terem-
tő atyjuknak tekintik, azért mert 
létrehozta a cseh függetlenséget. 
A cseh zsidók joggal tulajdoníthat-
ják maguknak a cseh nép független-
ségi harcának egy részét, bár e 
harcban való részvételük természe-
tesen nem hasonlítható össze azzal 
amit Dr. Masaryk végbevitt ; két-
ségtelen, hogy részvételük jelen-
tós és nagyra becsülendő volt.* 
(T.G.Masaryk and the Jews. 
*Joseph Penziek:124.old,~7 

»Masaryknak a cionizmusra vonat-
kozó nézetei kifejtésében elérkez-
tünk az (első) világháborúhoz. El-
értük azt a pillanatot, amikor az 
osztrák képviselő - Masaryk - nagy 
államférfivé és a cseh állam megte-
remtőjévé válik. Mindezen esemény 
megváltoztatta Masaryk álláspontját 
a cionizmussal szemben... 

Meggyőződése és az egész hozzá-
allasa mindenekelőtt két jelentós 
tételt foglal magába: 
1 » a cionisták szerepe Masaryk az-
iranti küzdelmében, hogy a világha-
talmiak elismerjék a csehszlovák ál-
lamot; 
2. Masaryk szerepe a zsidók küzdel-
mében, hogy a zsidó nemzetiség el-
ismerést nyerjen a csehszlovák köz-
tarsasagban. 

T.G.MASARYK 
THE ECONOMIST MARCH 31 1990 

Masaryk háború alatti propaganda-
hadjárata, hogy a csehszlovák nép po-
litikai-függetlenségi jogát elismer-
jék valóban nagyszerű teljesítmeny 
volt. 

Munkáját a legbonyolultabb politikai 
és stratégiai helyzetek hallatlan e-
rejére és kiváló szervezési valamint 
ember-manipulációs képességére ala-
pozta. Masarykot a cionistákkal, de 
főleg Amerika vezető cionistáival és 
azokkal a cionista vezetőkkel hozták 
kapcsolatba akiknek komoly befolyásuk 
volt a párizsi béketárgyalásokon. 

Egy vállalkozás sikerei hamar el-
feledtetik velünk a nehézségeket, a-
melyeket le kellett küzdeni. Ez itt is 
fenn állott. Masaryk és Benes sikeres 
külföldi munkássága elfeledtette á 
cseh néppel azokat a körülményeket a-
melyekkel vezetőik birkóztak. A küz-
delem főszerepet játszott az amerikai 
politikai körökben, ahol igen nehéz 
volt a jeget megtörni. Köztudomású, 
hogy Wilson amerikai elnöknek - aki 
egyébként nagyon fontos személyiség 
volt itt - sok befolyásos zsidó, de 
főképpen cionista barátja volt. Ezek 
a zsidó vezetők Masarykban olyan em-
bert láttak aki nehéz helyzetükben a 
zsidók pártjára állott. Az emlékira-
taiban Masaryk többször megemlíti, 
hogy Hilsner érdekében való kiállását 
igen jó néven vették Amerikában. 
(Ismertető-. 1899. április 1-én Polná-
ban /Csehország/ Hruza Ágnes keresz-
tény leány holttestét megtalálták a 
Brzina-i erdőben. A gyilkossággal a 
zsidószármazású Hilsner Leopold nevű 
egyént vádolták. A rituális gyilkos-
sággal vádolt Hilsner védelmében je-
lentó's mértékben járt közre T.G.Ma-
saryk.) Es ez így helyes. 

A történelem folyamata sokszor fur-
csa és romantikus.A cseh nép aligha 
tudhatta volna akkor, amikor a többsé-
gük Masaryk ellen volt, mert az a vér-
váddal vádolt zsidó házaló Hilsner 
pártját fogta, hogy ugyanezen kiállás 
leendő elnökük által, olyan történel-
mi fontosságot nyer népük felszabadí-
tasaban. 

>Világforradalom» című munkájában 
Masaryk így ír az amerikai zsidók köz-
reműködéséről: 

»Mint mindenhol, a zsidók Amerikában 
is támogattak. A Hilsner-ügy főleg A-
merikában nyert nekem jutalmat. Ez al-
kalommal személyesen találkoztam szá-
mos ortodox és cionista küldöttel. A 
cionisták közül névszerint Brandeis 
úrral, a legfelsőbb bíróság tagjával, 
aki szlovák származású és Wilson elnök 

jó barátja, bizalmasa volt. New York-
ban a cionista vezetők egyike Mr. Mack 
volt. Amerikában Mr. Sokolowval is ta-
lálkoztam, aki nagy befolyással rendel-
kező cionista vezető volt. 

Amerikában a sajtó módfelett igaz-
ságosan kezeli a zsidókat; szerencsénk 
volt, hogy a sajtó nem volt ellenséges 
velünk szemben. Még azok is türtőztet-
ték magukat és tárgyilagosan bántak ve-
lem, akik nem értettek egyet politi-
kai nézeteimmel.» 

Nemcsak azok segítették Masarykot 
akiket a »Világforradalom*-ban megem-
lít, hanem mások is mint pl. Schemar-
jahu Lewin, de Hass és kiváltképpen 
Stephen Wise, aki Wilson elnök jó ba-
rátja volt. Masaryk amerikai munkál-
kodása döntő befolyással volt a cseh 
ügyre. 1918 szeptember 3-án Lansing 
adta át Masaryknak azt a jegyzetet,a-
mely elismerte a párizsi Cseh Nemzeti 
Tanácsot, mint háborús kormányt.(1^ 

Ezzel biztossá vált a győzelem. Az 
amerikai cionisták az elsó'k között 
gratuláltak neki. « 
(T.G.Masaryk and the Jews. 
*Felix Weltsch:81.old.) 

Masaryk és Benes propagandával 
teremtették meg Csehszlovákiát. íme, 
mit ír erről a VILÁGFORRADALOM című 
művében: 

» A mi propagandánk demokratikus 
volt: ugyanis nemcsak politikusokat 
és hivatalos személyiségeket igyekez-
tünk megnyerni, hanem mindenekelőtt a 
sajtót és ezáltal a széles néprétege-
ket... Emellett természetesen minde-
nütt arra törekedtem, hogy kapcsola-
tot teremtsek a kormányokkal és külö-
nösen a külügyminisztériumokkal..... 
Gyakran segítségünkre voltak olyan em-
berek, akiknek baráti kapcsolataik vol-
tak döntő államférfiaknál és politi-
kusoknál: ügyvédek, bankárok, papok... 
A propaganda-lélektan egyik fontos ta-
nulsága: ne gondoljuk, hogy csak úgy 
szerezhetünk híveket egy politikai prog-
ramnak, ha szüntelen és lelkesen hirdet-
jük és egyes pontjait elemezzük, hanem 
lehetőleg közvetve foglaljuk le az em-
bereket. Beszéljetek a művészetről, az 
irodalomról és bármiről, ami a másikat 
érdekli,s meghódítjátok; a gondolkodó 
főt a politikai propagandával gyakran 
inkább csak elidegenítitek... 

Minden országban a vezető városok-
ban előadtam a nagyközönségnek, de még 
gyakrabban szűkebb köröknek. Kapcso-
latba léptem az egyetemekkel, különö-
sen a törzstisztekkel, a nemzetgazdá-
szokkal s más szakemberekkel. Anglia-



ban sokat segített nekünk Hass. Szó-
val, aki kultúrpropagandát csinál, az 
kultúrpropagandát is végez... (!) 

A külföldi lapokat úgy szereztük 
meg, hogy vitába szálltunk a szerkesz-
tőkkel, tulajdonosokkal, legfőképpen 
azonban cikkírással... Mindenfelé saj-
tóirodákat létesítettünk. 

Pénzzel nem dolgoztunk, azaz nem fi-
zettük le az embereket. De támogattam a 
tisztességes embereket, a mieinket és a 
külföldieket egyaránt, ha megtudtam, hogy 
szükséget szenvednek...* 

A THE ECONOMIST című angol folyóirat 
1990 március 31-i számában Vaclav Havel-t 
mutatja be mint T.G. Masaryk hűséges kö-
vetőjét. Vaclav Havel Csehszlovákia új 

. • . Havel means to follow 

miniszterelnöke aki szeretett hazá-
ját megszabadította a sztálinizmus-
tol. (A kommunizmus megmarad?: TJ.) 

A Hasaryk-féle kultűrpropaganda 
még mindig él, mert a THE ECONOMIST-
ban megjelent cikk azt írja, hogy 

» A két háború között Közép-Európá-
ban Csehszlovákia volt a legdemokra-
tikusabb és legkiegyensúlyozottabb 
ország, s ugyanez ma is tapasztal-
ható. « 

Ami a felvidéki másfélmilliós 
magyarságot illeti a nemzetközi 
köztiszteletet élvező angol folyó-
irat meg sem említi. Nincs szó a 
magyar-gyulöletrol, a magyarság em-
beri jogainak a sárbatiprásárol, a 
magyar iskolák bezárásáról... és a 
lista kifogyhatatlan! Most pedig ve-
gyük tudomásul, hogy az űj elnök a 
Masaryk által kitaposott űton halad 
tovább! .. . az ósi magyar földből el-
rabolt úton!! ! 

TÓTH JUDIT 

„BÉKESZERZŐDÉS" 

Kezünk még megremeg a kardon 
Világ szennye van ránkrakódva, 
Fajtánk ott él rétege alatt 
Rozsdásan, fény lenünk nem szabad 
Mert halál jár a lázadókra. 

Szétvágták vergődő kis testünk 
Megcsúfoltak és arculvertek, 
Eltiporhatják szent igazunk 
Járomba foghatják a nyakunk, 
De minket innen ki nem vernek! 

Ez a föld testünk temetője 
Ez a rög, megáldott vánkosunk, 
Hiába kötik gúzsba kezünk 
Hiába rugdossák mély sebünk 
Mi szabad hitünkkel áldozunk. 

Amíg élünk e láng él bennünk 
Kardunk mindig csak vértől csepeg, 
Akkor lobban majd szemünk lángra 
Mikor poklok tüzébe hágva 
ökleink alatt minden remeg! 

Jaj lesz, ha rozsdánk ketté-pattan 
Csorbult kardjaink megedződnek, 
Mert esküszünk, hogy bosszút állunk 
Meggyaláz mindenkit vad átkunk 
És jaj lesz ellenszegülőknek! 

A magyar haza, oszthatatlan 
Nem nyugszunk, míg egyek nem leszünk 
Hiába irtják rendjeinket 
Nem tudják ellopni hitünket 
Mert magyar — és magyar Istenünk! 

T h e g o l d e n s e a l of the , ,Bul la 
A u r e a " , the charter conta in ing the 
f i r s t c o n s t i t u t i o n of H u n g a r y . It is 
d a t e d o n l y s e v e n years later than 
the Engl i sh „ M a g n a Charta". — 
La Bol la d ' O r o d é l i a Jettera c o s t i t u -

z i o n a l e de l l a n a z i o n e ungherese , che 
fu e m a n a t a s o l o due anni d o p o 
de l la Magna Charta i n g l e s e . — A z 
aran ybu l la , a n e m z e t al k o t m á n y l e v e l e , 
a m e l y e t m i n d ö s s z e hét e s z t e n d ő v e l 
k é s ő b b adtak ki, mint az angol 

M a g n a Chartá t . 

Kovclcau ttoz&el 
Cleveland,! ffl. 

Mausoleum of the counts Andrássv at Tőkttertbcs. A 
present belonging to Czechoslo\akia. — 11 rr.ausulco dtll 
Famiglia Andrássy a Toketcrtbes (Territorio c/eco). — A 
Andrássy-csulád mauzóleuma Tökctercbcstn. <Csch mcj 

szállás ). 

Robert Lansing az Egyesült Államok államtitkára volt az 1915-1920 
közötti években. Lansing, aki a párizsi béketárgyalásokon az ame-
rikai^ küldöttség vezetőjeként szerepelt nem jó szemmel nézte a 
NÉPSZÖVETSÉGET. Emiatt számos alkalommal szembekerült az elnökkel. 
1920 februárjában Wilson lemondásra kényszerítette. (The Columbia Encyclopedia/Columbia University - New York,1956.) 
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K R I T I K A Magyar adás az 
Izraeli Rádióban 

Pfeifer Istvánnal, az Iz-
raeli Rádió magyar részle-
gének vezetőjével közöl 
beszélgetést a művelődés-
politikai és kritikai folyó-
irat. Az interjúalany 40 
éve él Izraelben, 30 éve 
dolgozik a rádiónál. 

Az interjút készítő 
Agárdi Péter kérdésére a 
jeruzsálemi beszélgetőtárs 
a Kritikában elmondja, 
hogy a belföldi adást meg-
szüntették, mert az itt élő 
zsidók megtanultak hébe-
rül, és nem volt szükség 
rá, hogy nekik külön mű-
sor készüljön. Most a kül-
föld, elsősorban Magyar-
ország számára készül az 
adás. A 15 perces prog-
ram felosztása a követke-
ző: az adás első harmadát 
az aktuális hírek teszik ki, 
azután egy jegyzetnek ne-
vezhető rész következik 
valamilyen érdekes témá-
ról, végül „kis színesek" 
zárják a műsort. Ünne-
pekkor egyházi zenét is 
közvetítenek. 

A beszélgetésben ez-
után az izraeli magvar 
egyesületekről is szó esik. 
Pt'eifer István egy kevéssé 
ismertet emel ki: 

- Jeruzsálemben és Tel-
Avivban is van magvar 
páholya a Bné B'ritnek. 
Ok komoly kulturális és 
szociális tevékenységet 
folytatnak. Ez egy zsidó 
szabadkőműves világszer-
vezet, Amerikától kezdve 
mindenhol, ahol zsidók 
élnek, vannak páholyaik-
Csöndben végzik munká-
jukat, oly módon, hogy ál-
talában azokon kívül, 
akiken segítenek, mások 
nem is igen tudnak arról, 
hogy ők mit csinálnak. 

A kérdező szerint az or-
szág egyik legfőbb vonz-
ereje, hogy ott nem kell 
tartani az antiszemitiz-
mustól. A magyar rádió-
adás izraeli vezetője erről 
így vélekedik: 

- Itt azt hívjuk antisze-
mitizmusnak, ha egyik zsi-
dó utálja a másikat. De 
komolyra fordítva a szót: 
antiszemitizmus olyan 

formában, ahogy a diasz-
pórában van, természete-
sen nem létezik. Úgyhogy 
mindenekelőtt az ad létjo-
got Izraelnek, hogy terem-
tett egy olyan országot, 

ahová minden zsidó jöhet 
korlátozás nélkül, s ahol 
senki nem kerül hátrányos 
helyzetbe azért, mert zsi-
dó. Ez az, ami Izrael létét 
elsősorban igazolja. 

internacionálé 
A közvélemény gyakorlatilag 

nem tud arról, hogy április kö-
zepén Budapesten tartotta alakuló 
konferenciáját a Munkásinterna-
cionálé, melynek célja a troc-
kista IV. Internacionálé újraélesz-
tése. A nemzetközi munkásmoz-
galom és a magyar szervezet je-
lenlegi helyzetéről beszélgettünk 
Nagy Balázzsal, az Internacionálé 
frissen megválasztott titkárával, 
aki 1956 előtt a pártellenzékhez 
tartozott, a forradalom leverése 
után pedig elhagyta az országot. 
1959-ben Brüsszelben létrehozta a 
Nagy Imre Intézetet s közremű-
ködött az 1963-ban létrejött ma-
gyar trockista csoport megszerve-
zésében. 

/folytatás a következő 
oldalon/ 

MAGYARORSZÁG 
1990.május 11. 

Sztálinista ellenforradalom-

*** 

Forrás: MAGYARORSZÁG 
1989/29. 31.old. 

HUDAK OILVER 
Kecskemét 

J A S Z I OSZKÁR 
MAGYAR HÍREK 
1990./4. szám. 

«Gondolom, az idősebbek érdeklő-
déssel olvasták a szabadkőművesekről 
szóló cikket (Magyarország 1989/25.sz) 
A szazad elejétől Magyarországon több 
páholy működött és számos kiváló 
tudós, művész, politikus lépett a 
tagok sorába. Az első világháború ide-
jén a páholyok karitatív szerepet is 
betöltöttek, az Eötvös-páholy tagjai 
például külön ingyen konyhát 
állítottak fel a sebesülteknek, a rok-
kantaknak, a szegények megsegítésére. 
A fasizmus előretörése súlyos veszélyt 
jelentett a szabadkőművességre. A li-
berális, demokrata érzelmű páholytagok 
felismerték a hitlerizmus természetraj-
zát és sokféle módon próbálták útját 
állni a mételynek. Amikor a jobboldali 
magyar politika behódolt a fasizmus -
nak, «Mirai Sándor, aki maga is 
szabadkőműves volt, kijelentette: 
»A sárga foltot, amellyel a nácik a 
zsidó állajnpolgárokat megkülönbözte-
tik, a magam részérói az új európai 
érdemrendnek tartom.* 

A szabadkőművesek a második 
világháború éveiben nehéz helyzetbe 
kerültek. Nemzetközi kapcsolataik el-
lehetetlenültek, személyükben gyanús-
sá váltak. Sokan eltitkolták páholy-
tagságukat, mert tudták: Németország-
ban láger és börtön vár a 
szabadkőművesekre. A felszabadulás 
után újra indult ugyan a páholyélet, 
de nem sokáig tartott a legalitás. 
1945-ben Supka Géza, a Nemzeti Múzeum 
akkori elnöke lett a Szimbolikus Nagy-
páholy nagymestere, őt kOvette tiszté-
ben 1949-ben Benedek Marcell. Amikor 
JÁSZI OSZKÁR 1947-ben hazalátogatott, 
még részt vett a páholy ünnepi ülésén. 
Azután következett a betiltás, a huma-
nista mozgalom szétverése. Örvendetes, 
hogy a szabadkőműves eszme most újra 
feléledhet.« 

Munkás-



Interjú L.Trockij 

Munkásinternacionálé 

/folytatás az elözö 
oldalról/ 

Szakadás 

— Hol helyezi el szervezetét a 
baloldal palettáján? 

— A Munkásinternacionálé a 
legkevésbé reformista s nem a leg-
szélsőségesebb szervezet. Mint tud-
ja, a sztálinizmust alapjaiban 
elutasító Lev Trockij és elvtársai 
1938-ban alapították meg a IV. 
Internacionálét. A ' szövetség sú-
lyos veszteségeket szenvedett a 
sztálinista és a fasiszta terrortól 
(magát Trockij t is meggyilkoltatta 
Sztálin), így nem csoda, hogy meg-
lehetősen legyengült politikai 
szervezetként került ki a világ-
háborúból. A gyengeség magya-
rázza azt is, hogy a tróckista in-
ternacionáléban is uralkodóvá vált 
az a hibás, revizionista álláspont, 
mely szerint a sztálinista pártok 
megreformálhatók. 1 

— Ezért váltak ki a régi IV. 
Internacionáléból? 

— A szakítás már 1952-ben be-
következett. Az a csoport, ame-
lyik különböző fázisokon és szer-
vezeti formákban küzdött a re-
vizionista tendencia ellen, néhány 
éve létrehozott egy nemzetközi 
konferenciát előkészítő bizottsá-
got, s e munkájának eredménye 
az áprilisi konferencia. Mi az 
eredeti, Trockij által megfogal-
mazott programot követjük, a sztá-
linizmus minden változatát eluta-
sítva. Míg a hivatalos IV. Inter-
nacionálé támogatja Gorbacsovot, 
a mi álláspontunk szerint ő nem 
sokban különbözik Ligacsovtól: 
mindketten bürokraták, akik igye-
keznek elnyomni az olyan mun-
kásmegmozdulásokat, mint pél-
dául a bányászsztrájk volt. Sze-
rintünk csak a munkások és azok 
szervezetei képesek megoldani a 
Szovjetunió jelenlegi problémáit. 
A hivatalos Internacionálé nem-
csak a sztálinistákkal szemben el-
néző: szinte azonosul az angol 
Munkáspárttal, annak mintegy 
baloldali mázt adva. 

— Mi a véleménye a jelenlegi 
kelet-európai változásokról? Ügy 
tűnik, a sztálinizmussal együtt az 
egész baloldal is vereséget szen-
vedett. 

Koalíció 

— Mi már a kezdetektől fenn-
tartás nélkül támogattuk a mun-
kások és más dolgozó tömegek 
fellépése révén megindult moz-
galmakat. A jelenlegi folyamatot 
a politikai forradalom első szaka-
szának tekintjük. Azért csak az 
elsőnek, mert a tömegeket hamar 
megállították, a forradalmak nem 

mentek végig, s noha azokat a 
dolgozók vívták meg, a gyümöl-
cseit nem élvezhetik. A sztálinista 
apparátust nem tudták teljesen 
lebontani, az szinte változatlanul 
jelen van a jogi, közigazgatási és 
a fegyveres testületekben. Ezek 
azok az emberek, akik elutasít-
ják a B-listázást, ugyanakkor a 
százezres nagyságrendű munka-
nélküliségről mint szükséges cél-
ról beszélnek. A forradalmak csak 
félig végrehajtott volta miatt má-
ról holnapra lehetséges egy sztá-
linista ellenforradalom, ennek 
legvilágosabb példája Románia. A 
forradalom megállítására jött lét-
re koalíció Magyarországon is, 
a sztálinisták egy része — az úgy-
nevezett reformisták — és a ka-
pitalizmus restaurálására törekvő 
erők között, amit aztán megha-
ladtak az események. 

— Magyarországon rendszer-
váltásról beszélnek, s valóban 

alapjaiban váliozik minden. On 
szerint milyen irányba? 

— Valóban, szemérmesen rend-
szerváltásról beszélnek, a nem ja 
kapitalizmus helyreállításáról, tie 
szerintünk hamis a sztálinizmus— 
'kapitalizmus alternatívája, azt a 
sztálinisták és a kapitalisták nem 
véletlenül hajtogatják. Ezért 1956 
a mi példánk: a sztálinizmus he-
lyett a forradalmárok nem a ka-
pitalizmus helyreállítására töre-
kedtek, mint ahogy azt Kádárék 
állították. A tőkés rendszer hely-
reállítása az 1945 előttinél is na-
gyobb szenvedést hoz majd, pol-
gári demokrácia helyett csak dik-
tatórikus eszközökkel lehet a dol-
gozókra rákényszeríteni az IMF 
— a Nemzetközi Valutaalap — 
diktátumát. Képmutató módon az 
NSZK-t emlegetik, s nem a görög 
vagy a török példát. Magyaror-
szágon könnyen elképzelhető egy-
millió munkanélküli, s az ő „ke-
zelésükre" erős elnyomó appará-
tusra lesz szükség; ez érleli la 
forradalom második szakaszát. 

Tudat nélkül 

— Mi a véleménye az ismét 
szerveződő munkástanácsokról? 

— Nagyon közelinek érezzük 
őket magunkhoz. Nem véletlen, 
hogy ott jönnek létre, âhol a 
munkások létérdekeit támadják. 
„Hála" a sztálinista nevelésnek, ip 
munkásságnak szinte egyáltalán 
nincs osztálytudata,, maguk is" ké-
verik a munkástanácsot a szak-
szervezettel, pedig mindkettőre 
szükség van. Más kérdés, hogy 
csak azt tekintem igazi. munkás-
tanácsnak, amelyik tulajdonosa az 
üzemnek, s ilyen nincs. 

— Hogy állnak a magyarorsz&gi 
szervezet létrehozásával? 

— Magyarországi Forradalmi 
Szocialisták Szövetsége néven po-
litikai szervezetként vagyunk be-
jegyezve. Ez meg nem párt, célja 
a munkáspárt megszervezésének 
előkészítése. A tavaly megindult 
szervezőmunka során óriási hát-
rányokkal kell megküzdenünk: ta 
sztálinizmus lejáratott minden 
olyan eszmét, melyre álnokul hi-
vatkozott, s a marxizmus, bolse-
vizmus, kommunizmus ócsárlása-
ban ma is a sztálinisták járnak 
az élen. 

KENDE GÁBOR 

r 

Vajon odafigyel-e valaki 
amikor ezek a letűnt »köd-
lovagok* nyilatkoznak? So-
kan talán még méltatlankod-
nak is: ugyan ki kíváncsi 
arra, hogy mit beszélnek 
a bolsevisták meg a troc-
kisták. Hiszen nem kell 
már félnünk, a kommuniz-
musnak vége van. 

Vigyázat! A »vipera« 
csak pihenni tért. Ne jár-
junk becsukott szemekkel! 

Az az igazság, hogy har-
cunkban ismernünk kell azo-
kat akikkel szemben állunk. 
Az emberiséget emésztő kösz-
vénytől csakis ugy szaba -
dúlhatunk meg ha az ellenség-
nek még a gondolatat is jol 
ismerjük! 

A naiv Nyugat legsúlyo-
sabb hibája az, hogy kész-
pénznek vesz minden csal-
étket... és ez lesz a 
veszte !... 

MUSTÁRMAG 
* TROCKIJ (született Bronstein) Davidovics Lev az 1905-ös és az 

1917-es bolsevista forradalom vezetó egyénisége volt. Sztálin 
megölette, 1940-ben Mexico-ban. 



Mi szüli 
az antiszemitizmust? 

(Az alábbi írás a hazai SZENT KORONA 
című folyóirat 1990. március 7-i szá-
mában jelent meg.) 

Gadó György a DÁTUM c. lap 
február 20-i számában megtámad: a maga 
vitriolos módján, kíméletlenül. Semmi 
gondom rá, ha rövidke irományát nem 
a következőképpen fejezi be: 
»Romhányiék és eszmetársaik visszavo-
nulása kedvező jel: azt mutatja, hogy 
a magyar választópolgárok túlnyomó 
többségének nem elég a nemzeti zászló 
lobogtatása, a koronás címer és a ke -
készt mutogatása, sem a száj tépő kom-
munistaellenesség. Valami program is 
kívántatik.« 

Mondja ezt egy alacsony, kopasz, 
zsidó ember: Gadó György, akinek a 
nemzeti zászló csak választási eszköz; 
számunkra a Haza véráztatta földje, 
a Kárpát-medence egysége; fényes his -
tóriánk, nyomorult jelenünk, magyar 
jövőnk. »Csak« ennyi. A sajátunk: ma-
gyaroké. Kaptunk mi már internaciona-
lista vöröset eleget - nem kérünk töb-
bet belőle. A magyar fajta valahogy 
ragaszkodik saját piros-fehér-zöld 
színeihez... Ezzel harcolt 1956-ban: 
ez volt fegyvere meg szemfedője. 
Amikor 1984-ben, Kőszegen a Várszín -
házban magyar és erdélyi zászlók szőt-
ték at Rákóczi és Bercsényi öntudatra-
ébredésének történését, kaptam Téry 
Tibor elvtárstól (a Fővárosi Tanács 
Múvelődési Főosztályának főelőadója. 
Hiába »Változnak« az idők: most is 
a helyén van...) a felelősségrevonást: 
amit csinálunk, az nacionalizmus, 
irredentizmus... Most az ellenzéki 
Gadó György válasza ugyanaz! Nem, én 
ebből a kategorikus nemzetgúnyolásból 
nem kérek: Téri Elvtárs, Gadó Úr! 

Nézzük Gadó további dehéroizálá -
sat. 

Berzenkedik a magyar koronától. 
E lap legfőbb bűne is a címében rej -
lik. Szent István koronája ugyanis 
ereklye: Európa egyik büszkesége, kü-
lönleges emberi és isteni jogok meg -
testesítóje: közjogi méltóság. Aki 
nem érzi a Szent Koronában az egész 
magyar föld egységének szimbólumát, 
nemzetmegtartó erejét, az idegen. Mert 
Kárpátalja legeldugodtabb falujában 
vagy a gyímesi csángók kalibáiban is 
elmondják az egyszerű emberek a Szent 
Korona igazságát. Ez a hazafiság! Osz-
szetartó kötelékünk Trianon, Párizs, 
Jalta, Rákosiék, Kádárék, Grószék, 
a Nemzeti Kerekasztal ellenében... 

Gadó űr a kereszt mutogatására 
is legyint: ^teheti. Igen ám, de Gadó 
űr a KERESZTÉNY NEMZETI UNIÓ » száj tépő 
kommunistaellenességét» is kritizálja. 
Itt álljunk meg egy pillanatra! Gadót 
én a JURTÁ-ból még 1988 legelején is-
mertem meg. Ez az alacsony, köpcös, 
jellegzetesen zsidó ember majd minden 
tanácskozáson, ellenzéki szervezkedé-
sen jelen volt és mindig hozzászólt 
Felállt és azt modnta: 

» LE A KOMMUNISTÁKKAL! 
KI AZ OROSZOKKAL!* 

Ha Gadó szólásra jelentkezett, 
már derült a közönség: tudta mi 
következik... Szájtépően kommunista -
ellenes, hírneves oroszgyulölo volt. 
Változtak az idők: 

GADÓ GYÖRGY MA A SZABAD EURÓPA RADIO 
MUNKATÁRSA, a MAGYAR ZSIDÓ c. újság 
főszerkesztője, a DÁTUM külső 
munkatársa, az SZDSZ alapítója és ve-
zetője. 

Gadó György memóriája eléggé meg-
viselt, ha elfelejti: én, Romhányi 
László 1988 februárjában eló'ször tűz -
tem napirendre 40 év tabu-témájat: 
a magyarországi zsidókérdést! Tettem 
ezt keresztény létemre, jóhiszeműen, 
mert úgy tapasztaltam: az ellenzék 
legradikálisabb része magyar zsidókból 
áll és bizony még az MDF-el is össze-
tűzve ragaszkodtam eredeti elképzelé-
semhez: a magyar zsidók radikalizmusa 
kádárékkal, grószékkal szemben a leg-
keményebb nemzeti vonalat jelenti.... 
Tévedtem! Most látom: milyen ügyesen 
és gyorsan tárgyalóasztalhoz ültek 
Pozsgayékkal, Hornékkal ezek a «neves 
ellenzékiek» és milyen jó kis üzletet 
csináltak a szent akarásunkból, abból, 
hogy ez a magyar nép túlontúl sokat 
szenvedett a kommunizmustol, a bolse-
vizmustól és ezt a rendszert el kell 
sodorni... Mára egyértelmű: bizonyos 
körök kisajátították a forradalmunkat, 
két éve egyhelyben topogunk. Az 1988. 
június 26-i erdélyi tüntetést az 1989. 
március 15-1 hatalmas demonstrációt, 
a június 16-i temetést és október 23. 
megünneplését ezek a körök saját ere-
jükként mutogattak Pozsgayéknak, Gor-
bacsovéknak és a tárgyalóasztalhoz 
kényszerítették őket - egy kis meg -
egyezésre... 

Gadó Györgyék tudják: soha nem 
voltam antiszemita. Amit a 
magyarországi zsidóságért tettem, 
azért köszönet jár. Szerinte ^ma 
néptribun vagyok. Szájtépően 
kommunistaellenes. Akit^ befogadtam 
a saját házamba, a JURTA-ba: az rug 
elsőként belém. Lehet, hogy ez mar 
maga az antiszemitizmus ? 

ROMHÁNYI LÁSZLÓ 

»Rasi mondja a Talmudban: 
Felebarátodnak tartozol 
visszaadni amivel megté -
vesztetted, mert meg van 
írva: • Ne téveszd meg 
atyádfiát, (felebarátod, 
néptársad, hitsorsosod) 
van kivéve, de nem a gój. 
Az egyik egy nemzsidónak 
a megtévesztéséről beszél, 
a másik egynek a szentek 
(zsidók) közül; mert hi-
szen az mondatott, hogy 
egy nemzsidónak a meg -
rablása meg van engedve.» 

Bekhoroth. ^t 

KeJ.iejneyi é.A ria.pAu.~t(laza 
boldog, nyá/ii pihenésit 

kívánunk ! 



Simor András A voros csillag MENÓRA 1990. febrpár 9. 

A hatéves kisfiút boldoggá tette a kabátjára varrt hatágú 
c s i l l ag , egész n a p azt r a j z o l g a t t a m á n i á k u s 
megszállottsággal. A kisfiú nem tudott Eichman Ober-
sturmbannfühererről, aki a Zsidó Központi Tanácsnak 
hárommillió egységes, gyárilag szétdarabolt sárga csillag 
sürgős elkészítését javasolta a svábhegyi Majestic 
szállóban, sem Endre László államtitkár úrról, aki azonnal 
azt is kiszámította, hogy ehhez 70 000 méter anyagra lesz 
szükség. Ó csak rajzolgatott, szemét összehunyorítva 
vizsgálta a csillag ágait, hogy egyformára sikerültek-e. 

Nagynénje, a sovány, munkanélküli tisztviselőnő 
nyugtalanul figyelte ezt a mániákus rajzolgatást Mióta 
sokat volt otthon, egyre többet foglalkozott a kisfiúval. A 
nagynéni tizenhat éves korától kezdve tisztviselőnőként 
dolgozott, ám a rossz gazdasági . viszonyok miatt 
elbocsátására kényszerülő vállalatok hiába látták el olyan 
végbizonyítványokkal, amelyekkel kicsit is jobb 
körülmények között biztosan elhelyezkedhetett volna a 
már emiitett hatágú csillag más jellegű megfontolásra kész-
tette a vállalatok főnökeit a tisztviselőnő állás-
pályázatának mérlegelésekor, és ő végül tartósan munka-
nélküli maradt 

Mint mondottuk, nyugtalanul figyelte unokaöccse 
buzgólkodását Aztán cselekedett Felállt határozott lép-
tekkel odament a könyvszekrényhez, és kikereste leány-, 
majd vénleánykora legféltettebb kincsét, a vászonkötésú 
Ady-kötetet amely az Atheneaum kiadásában éppen ab-
ban az évben jelent meg, amikor a tisztviselőnő régi, majd 
új munkahelyétől is megválni kényszerülve szebbnél szebb 
végbizonyítványait szerezte be sajnálkozó főnökeitől. 
Odament a kisfiúhoz, és ellentmondást nem túró eréllyel 
azt mondta neki: 

— Hagyd abba. Felolvasok neked egy verset egy másik 
csillagról. 

A kisfiú tágra nyilt szemmel hallgatta: 
„Sohse hull le a vörös csillag: 

A CSILLAGOK CSILLAGA 

Sohse hull le a vörös csillag: 
Nap, Hold, Vénusz lehullott 
S ő dölyföl a keleti égen. 

regen 

Sohse vörös a hulló csillag: 
Rózsás, lila, zöld, kék vagy sápadt, 
Szeszélye az égi világnak. 

Hulló csillag,' hullj, hullj, rogyásig, 
Ezer eséssel, ezer jajjal: 
Egy csillagból is jöhet hajnal. 

Vörös csillag, ragyogj és trónolj, 
Mióta ember néz az égre, 
Vörös csillag volt a reménye. 

ADY ENDRE, 1908. 

Nap, Hold, Vénusz lehullott régen. 
S ó dölyföl a keleti égen." 
A tisztviselőnő nem tudott szavalni, mégis volt valami 

lenyűgöző abban, ahogyan a verset felolvasta. Amikor a 
végére ér t azt mondta: 

— Jegyezd meg jól ezt a sort „Egy csillagból is jöhet 
hajnal." 

A kisfiú tétova mozdulatot tett leginkább folytatni 
szerette volna az ó csillagának a rajzolását mert észrevette, 
hogy a hatodik ág határozottan kisebb lett mint a többi. 
De nagynénje nem engedte: 

— Holnap nem lesz se csillagos ház, se csillagviselésre 
kényszerített kisfiú. Holnap csak vörös csillag lesz. Ezt 
sohase feledd el. 

Negyvenöt év telt el azóta. A kisfiú, aki jelenleg 
ötvenegy éves tanár és lirai költő, nemrég arról értesült 
Dimitrij Vasziljev. a Pamjaty nevű orosz nemzeti front 
egyik vezetője nyilatkozatából, hogy a vörös csillag 
voltaképpen Salamon csillaga, amelyet Oroszországban egy 
Bronstein-Trockij nevú zsidó honosított meg, és amely az 
említett nemzeti front vezetője szerint idegen szellemiségű 
heraldika. Előzőleg arról is értesült hogy a Minisz-
tertanács, mármint a magyarországi, javaslata értelmében 
el fogják távolítani a vörös csillagot a hazai középü-
letek tetejéről. 

Ekkor eszébe jutott nagynénje, aki 1944-ben Ady versét 
felolvasta neki. Emlékezett saját válaszára is. Igaz, 
nemigen értette, hogy valójában miről is van szó, de a vers 
annyira megragadta, és nagynénje olyan szigorúan nézett 
rá szemüvege mögül, hogy egyszerűen nem mondhatott 
mást 

— Nem fogom elfelejteni. — És mivel már hatéves 
korában is kiváló versmemóriával rendelkezett még azt is 
hozzátette: „Egy csillagból is jöhet hajnal." 

(Élet és-Irodalom) 

Szenvedésünk 
kínunk tengernyi sok, 
mi koncok lettünk 
s ma még ti ordasok 
vagytok, de ti is 
ordassá válhattok 
hamarosan, 
ha nem láttok okosan 
adózni fogtok még a 
vörös cárnak és apró 
gyermekeiteket szovjet-
janicsárnak viszik el 
Moszkvába és Lenin 
washingtoni szobrára 
a Fehér Ház legszebb 
márványait 
előkészíthetitek 

Ébredj világ! 
Ébredj Európa! 
Ébredjetek ti is 
álmos demokráciák! 
Figyelj ide Párizs, 
•London, Bécs és Róma 
és te is Washington odaát! 
Ragadjatok kardot, 
kapa-kaszanyelet, 
vegyétek komolyan a nagy 
S.O.S. jelet!... 

BÉLA DEÁK 

Vajon mit láthatott Ady Endre Keleten, hogy ezt a verset megírta? 
Talán bizony ő is Kkészpe'nznek* vette az oly sokat ígérő bolsevista 
forradalom délibábjait? Pedig a vörös csillagnak le kell hullania! 
E csillagból nem hajnal jött, hanem az éjszakák legpokolibb és leg-
sötétebb éjszakája! _ _ t 

Ha Ady Endre ma élne vajon miféle verset írna? Költeményét ugy 
kezdhetné: » Itt van a nép, trónt ülni fog most 

Negyvenöt évig férge a rögnek, 
ítél a nép, ítélni fog 
S ezerszer jaj a bűnösöknek. < 

FeJ.Aé/ijüA kddvzA olvaAûinÀat, hotw köliojködzA eAztén cim-
vilto^ÍAaiÁai okveAJLejuiL jeJ-enttiŐi be. a AjejikeA^t'iníl. 

* * * 
LttfLietÍA: $15. 00 [kan..] L -Am^/úJMa. / enp.e.nejitúJ.iia $20. 00 

m 

M T ó P i A ? j ; 

Voltak fejedelmek, 
Akiknek emlékoszlopot emeltek, 
Magast és fényeset, 
Mely hirdeté nagyságukat, 
Mely hirdeté jóságukat. 
És hol van az oszlop?... elesett! 
El kellett esnie, 
Mert hazugsággal volt tele. 
Az idő igaz, 
S eldönti, ami nem az. 
Ott áll a sír most emléktelenűl, 
Az eltörött helyett mást nem tevének.. 
De nem! hisz örök átka nemzetének 
Sötét oszlopként rajta neheztül. 

Petőfi Sándor,1846. 



MOLNÁR JÓZSEF 

Kossuth 

érdemrend 

Forrás: AZ EREM.1988/2, 

A Kossuth érdemrend adományozása 
1948-ban 

A Kossuth Érdemrendet , a Magyar Köztársaság (1946. február 1 - 1949. augusztus 20) 
legmagasabb állami-kitüntetését1 (a továbbiakban kitüntetés), az 1848-as Szabadságharc 
centenáriumának évében, 1948-ban alapítot ta az Országgyűlés.2 

A felszabadulás után 1946- és 1947-ben a Nemzetgyűlés három, - a Magyar Szabadság 
Érdemrend 3 , a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem 4 és a Magyar Köztársasági 
Sportérdemérem 5 - a köztársaság elnökének határozat pedig két , - a Kossuth-híd Emlék-
érem6 és a Közbiztonsági Szolgálati Jel7 - ki tüntetést alapított . Valamennyit a társadalmi 
fejlődés igényeinek és követelményeinek megfelelően: a demokrácia megszületése, támoga-
tása és fenntartása, valamint védelme és megerősítése érdekében kiemelkedő munkát végzők 
megjutalmazására a lapí to t ták . 

1948 nemcsak a Szabadságharc centenáriumának éve, de az egész magyar társadalom vi-
haros fejlődése, a szocialista gazdálkodás kibontakozása, a kulturális élet , a tudomány , a 
művészet és a sport újéletre keltésének az időszaka is volt. A társadalmi átalakulás sokré tű 
munkájában kiemelkedők elismerését szolgálta az év első hónapjaiban alapítot t további öt 
k i tünte tés : a „Magyar Munka Érdemrend és É r d e m é r e m ' " , a „Köztársasági Elnök elismeré-
sének K o s z o r ú j a ' " , a „ K o s s u t h - d í j " ' 0 , a „Kossuth Érdemrend" és a „48-as Díszérem""1 1 . 
A kitüntetések közül elsőízben, 1948. március 13-án a „Kossuth É r d e m r e n d " (a továbbiak-
ban: Érdemrend) került adományozásra. 

Az Érdemrend alapítási törvényjavaslatát, az országgyűlés 1948. évi február hó 11-i 43. 
ülése tárgyalta. 

Idézet a törvényjavaslat beterjesztéséből: 
„T. Országgyűlés! A köztársasági elnök úr kezdeményezést tett ú jabb érdemrend alapí-

tására, amely az 1848-as szabadságesztendő szellemében a népek összefogása és a világbéke 
szolgálatában, illetőleg a tudomány és a művészet terén szerzett kimagasló érdemek jutalma-
zásául szolgál. Az érdemrend elnevezése: Kossuth Érdemrend. Három fokozata van. Az Ér-
demrendel a miniszterelnök előterjesztésérc a köztársasági elnök úr adományozza . ' " 2 

A kitüntetés alapítását az 1948. ÉVI XVII. TÖRVÉNYCIKK adja. 

1 számú táblázat 

Sor Foglalkozás F o k o z a t Sor 
N é v hivatás, Magyar Közlöny SZo N é v hivatás, Magyar Közlöny 

beosztás l . o . Il.o III 0. 

1. Tildy Zoltán Köztárs. elnök / 1948. márc. 14. 62. sz. 
2. Dinnyés Lajos min. elnök / 1948. márc. 14. 62. sz. 
3. Rákosi Mátyás min. elnök h. / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
4. Szakaslts Árpád min. elnök h. / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
5. Dobi István v. miniszter / 1948. márc. 14. 62. sz. 
6. Erdei Ferenc v. miniszter 1 1948. márc. 14. 62 . sz. 
7. Gerö Ernő közlekedésügyi min. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
8. Károlyi Mihály rendk. követ megh. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
9. Mihályfi Ernő miniszter / 1948. márc. 14. 62. sz. 

10. Molnár Erik külügyminiszter / 1948. márc. 14. 62. sz. 
11. Nagy Imre Országgyűlés eln. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
12. Rajk László belügyminiszter / 1948. márc. 14. 62. sz. 
13. Rónai Sándor keresk. és sz öv. min. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
14. Szabó Árpád fö ldm. min. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
15. Veres Péter honvédelmi min. / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
16. Kodály Zoltán MTA és Magy. Müv. T. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
17. Darvas József ép. és közm. min. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
18. Farkas Mihály MKP főt i tkárh. / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
19. dr. Gyöngyösi János v. miniszter / 1948. márc. 14. 62. sz. 
20. Heltai Jenő (ró / 1948. márc. 14. 62. sz. 
21. Marosán György SZDP. fő t i tkárh . / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
22. Nógrádi Sándor államtitkár / 1948. márc. 14. 62. sz. 
23. dr. Nyárádi Miklós pénzügymin. / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
24. Olt Károly népjóléti min. / 1948. márc. 14. 62. sz. 
25. dr. Ortutay Gyula vall. és közokt. min. / 1948. márc. 14. 62 . sz. 
26. Révai József képviselő / 1948. évi 62 . sz. 
27. Kossá István Szaksz. Tan. fő t i tk . / 1948. évi 62. sz. 
28. Kádár János MKP főt i tkárh. / 1948. évi 62. sz. 
29. Bognár József Bp. polgármestere / 1948. évi 62. sz. 
30. Harustyák József Szaksz. Tanács eln. / 1948. évi 62 . sz. 
31. dr. Ries István igazságügy min. / 1948. évi 62. sz. 
32. Sebestyán Pál követ megh. min. / 1948. évi 62. sz. 
33. Vas Zoltán államtitkár / 1948. évi 62. sz. 
34. dr. Rusznyák István MSZMT elnöke / 1948. évi 62. sz. 
35. Schöpflin Aladár (ró / 1948. évi 62. sz. 

r v 



Foglalkozás F o k o z a t 
sor N é v hivatás, Magyar Közlöny 
sz. beosztás l . o . ll.o III o. 

36. Szabó Pál Iró / 1948. év 62. sz. 
37. Kassák Lajos Iró / 1948.'év 62. sz. 

38. dr. Berbits Lajos államtitkár / 1948. év 62. sz. 

30. dr. Vargha Lajos államtitkár / 1948. év 62. sz. 

40. Rat tkó Anna képviselő / 1948. év 62 . sz. 

41. dr. Jóboru Magda képviselő / 1948. év 62 . sz. 

42. Török Júlia képviselő / 1948. év 62. sz. 

43. Barcs Sándor képviselő / 1948. év 62. sz. 

44. Piros László Szaksz. T. főti tkár h. / 1948. év 62. sz. 

45. Rátz Gyula képviselő 1 1948. év 62. sz. 

46. Dögei Imre képviselő 1 1948. év 62. sz. 

47. Kállai Gyula képviselő 1 1948. év 62. sz. 

48. dr. Münnich Ferenc r. altbgy. 1 1948. év 62. sz. 

49. Szalvai Mihály vörgy. 1 1948. év 62. sz. 
50. Erdei Mihály képviselő 1 1948. év 62. sz. 

51. Gém Ferenc képviselő 1 1948. év 62. sz. 

52. Nánási László NPP. főt i tkárh. 1 1948. év 62. sz. 
53. Csuvár Imre fö ldmunkás 1 1948. év 62. sz. 

54. Gergely István szerkesztő 1 1948. év 62 . sz. 
55. Molnár Imre Orsz. gyűl. aleln. 1 1948. év 62. sz. 
56. Vajda Imre államtitkár 1 1948. év 62. sz. 
57. Guba Mihály képviselő 1 1943. év 62. sz. 
58. Implom Ferenc Orsz. gyűl. aleln. 1 1948. év 62. sz. 
59. Boldizsár Iván államtitkár / 1948. év 62. sz. 
60. Czéh József képviselő / 1948. év 62. sz. 
61 . dr. Szebenyi Endre államtitkár / 1948. év 62. sz. 
62. Nonn György képviselő / 1948. év 62. sz. 
63 . Kiss József MMSz. főt i tkár 1 1948. év 62. sz. 
64. Péter István Szoc. Ifjs. Mozg. f t . 1 1948. év 62. sz. 
65. Abód László MKE főti tkár 1948. év 62. sz. 
66. Dénes István Szaksz. If. T. f t . / 1948. év 62. sz. 
67. Gosztonyi János Népi Ifj. Sz. f t . / 1948. év 62. sz. 
68. Kuthy László ht. vezdes. / 1948. év 62. sz. 
69. Pálffy György altbgy. / 1948. év 62. sz. 
70. Sólyom László altbgy. / 1948. év 62. sz. 
71. Péter Gábor r. altbgy. / 1948. év 62. sz. 
72. Zárai Samu újságíró / 1948. júl. 13. 

1 5 5 - 1 5 6 . sz. MK. 
73. Georgi Dimitrov Bolgár Népközt . 

miniszterelnök / 166. sz. MK. 
74. Sávos Károly min.o. tanácsosa 1 173. sz. MK. 
75. Kozma Antal MÁV AG főszerelő 1 173. sz. Margithld 

újjáép. 
76. Kolozsvári Lajos szegecselő 1 173. sz. Margithíd 

újjáép. 

Összesen; 17 20 39 

* Vigyázat! A Kossuth Érdemrend nem azonos a Kossuth-di 

A Kossuth érdemrend adományozása 
1949-ben 

2. számú táblázat 

Foglalkozás F o k o z a t 
N é v hivatás, Magyar Közlöny 

beosztás l . o . ll.o III. o. 

1. Károlyi Mihály második Magyar Közt. 
elnöke 1 1949. márc. 22. 

63. sz. MK. 
2. Friss István MDP. ûv. 1 68. sz. MK. 
3. Karczag Imre államtitkár 1 68. sz. Á 
4. dr. Szőnyi Tibor képviselő / 68. sz. 1 
5. Földes László képviselő / 68. s z . a t 
6. Szalai András MDP. ov. / 68 . s z . m á 
7. dr. Szita János min. tanácsos / 68. sz. s 
8. Sebestyén János min . t anácsos / 68 . sz . i 
9 Illy Gusztáv altábornagy / 105. sz .MK. 

10 Király Béla ezredes / 105. sz. Május 1. 
11. Beleznay István vezerőrnagy / 105. sz. Díszszeinl. 
12. llku Pál ezredes J 

Összesen: 1 3 8 

A Kossuth érdemrend adományozása 
I 9 6 0 ben 

3. izámú táblázat 

Sor- Foglalkozás, F o k o z a t 

si . N é v hivatás, — Magyar Közlöny si . 
beosztás l.o. l l .o. III. o. 

1. Farkas Mihály honv. min. / 1950. febr. 21. 
31 . s z . 

2. Rónai Sándor Elnöki T. ! 1950. máj. 24. 
elnöke 76. sz. 

3. Zgyerka János Bányász Szaksz. / 1950. máj. 27. 
fő t i tk . 78 sz. 

Összesen: 1 1 1 

jjal! A Kossuth Érdemrend politikai kitüntetés! 



Az MDF a választások második fordu-
lójában megkapta azt a felhatalmazást a 
társadalomtól, amelyre megalakulása óta 
hivatva volt, s amelynek, teljesítésére fele-
lősséggel készült. A fenyegető katasztrófa 
elhárítása, a csendes forradalom békés 
nyomásgyakorlása, az alkotmányos meg-
egyezések sorozata vezetett el a választá-
sig, amely végeredményben a pártállam 
végóráját jelentette. Ennek az útnak a kö-
vetkezetes teljesítését honorálták a válasz-
tók ̂ április nyolcadikán. 

Éppen ezért az MDF-nek most a követ-
kezőket kell folyamatba tennie: az állami 
élet fölső szintjeit meg kell tisztítani a 
pártállamiság vastag bürokráciaguanójá-
tól; meg kell alkotni a helyhatósági tör-
vényt, és együttműködve más erőkkel a 
társadalmat "fel kell készíteni a helyható-
sági választásokra; ezzel párhuzamosan 
elő kell készíteni az új tulajdonviszonyok 
törvényeit és rendelkezéseit, s gondoskodni 
kell róla, hogy az új helyi hatalom élni 
tudjon velük; meg kell kezdeni az elszá-
moltatást, különös tekintettel az utóbbi év 
sok, háttérben kötött átjátszására; gon-
doskodni kell az infláció megfékezéséről; 
s végül, de nem utolsósorban új sajtó- és 
tájékoztatási törvényt kell alkotni, amely 
elejét veszi a tájékoztatási eszközök min-
denféle monopolizálásának, és ugyanakkor 
biztosítékot nyújt a szakmai szerveződések 
bundájába bújó átmentések ellen. 

Különösen nehéz időszaka lesz az 
MDF-nek az előttünk álló egy-másfél hó-
nap az új kormány hivatalba lépéséig. Ez 
a nyilvánvalóan a hatalomnélküliség je-
gyében álló idő ugyanis kiváló alkalom ar-
ra,. hogy a leváltással szembenézők most 
még mindent felégessenek maguk mögött, 
hogy az ellenőrizetlenség állapotában vég-
zetes kiárusítások történjenek, hogy olyan 
aknákat telepítsenek a gazdasági és intéz-
ményi élet talajába, amelyeken akár az el-
ső hetekben elszállhat az új kormány. 

Ezért az MDF - ezúton is! - felhívja a 
kormányt, hogy tartózkodjék - halaszt-

Lendülettel 
hatatlan eseteket kivéve - a szerződéskö-
tésektől, a vezetőkinevezésektől és át-
szervezésektől. Az MDF bízik a hivatal-
ban lévő kormányban, amely eddig is 
többször tanújelét adta felelősségérzeté-
nek, A játszma eldőlt, a hátralévő hetek 
mindössze technikai szünetet jelentenek a 
hatalomváltásban, végzetes volna, ha ép-
pen ezt használnák ki felelőtlen erők 
csak nagyon nehezen helyrehozható kár-
tételre. 

Ugyanez vonatkozik a vállalatvezetősé-
gekre is. 

Az MDF ebben az egy hónapban külö-
nösen számít az emberekben jelen lévő 
természetes gazdaösztönre, a spontán el-
lenőrzés és összetartás óvó-féltő figyel-
mére. 

Magyarok! Tulajdonosok! Ne hagyjuk 
elkótyavetyélni javainkat ! 

Az MDF a közeljövőben fel fogja 
éleszteni mozgalmi szárnyát. 

Új lendülettel kell megkezdődnie a kul-
turális-, szellemiműhely-teremtésnek és 
fórumtevékenységnek. Nem csupán a po-
litikát, hanem az egész nemzeti átalaku-
lás folyamatát alá kell támasztani a gon-
dolatok oszlopaival. 

168 ÓRA, 1990.április 17. 

Csurka István 
„Amíg Magyarországon lehet nép-nemzeti 
gerincű magyarokat rágalmak özönével lehe-
tetlenné tenni, amíg a megkülönböztetés alap-
elve a klikkhez, szektához tartozás, amíg a 
népi, az eleve gyanús, amíg egy törpe kisebb-
ség el tudja fogadtatni az egész társadalom-
mal, hogy csak az ő igazsága az igazság, és 
minden, ami az ő körein kívülről jön elvetendő, 
és amíg ez a magyarságnak mutatott, most 
radikálisan liberálisnak mondott irányvonal, 
ugyanazokból a marxista-lukácsista baloldali 
gyökerekből táplálkozik, mint a Kádár-Aczél-
korszakban, addig nincs kilátás arra, hogy a 
magyarság nagy népi tömegei jól érezzék 
magukat a saját hazájukban. Ébresztő, ma-
gyarság! Megint félrevezetnek!" 

(Vasárnapi Újság, 1990. I. 14.) 
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Most légy okos, Domokos! 
Képünkön: emléktábla a Phaedra Mozi falán Fotó: Kovács Erzsébet 

„Domokos József, a Leg-
felsőbb Bíróság elnöke. 

(Békéscsaba 1890 — Buda-
pest 1978.) 

A diktatúra és a megtor-
lás bitófáinak ügyésze és bí-
rája. Ügyvédjelöltként 1913-
ban lépett be a Szociálde-
mokrata Pártba. A Tanács-
köztársaság idején munkás-
tanácstag volt. A bukás után 
Bécsbe emigrált, d e 1925-ben 
hazatért. A '19-es 'szerepe 
annyira jelentéktelen volt, 
hogy- 1927-ben ügyvédi vizs-
gát tehetett. Később önma-
gát Rákosi védőjeként tün-
tette fel. Ez a dokumentu-
mok alapján minden alapot 
nélkülöz. A bőrmunkás-szak-
szervezet ügyvédje lett 1940-
től. Zsidó volta miat t — és 

nem kommunista ellenállási 
tevékenységéért — 1944-ben 
deportálták. Péter Gábor, a 
politikai rendőrség vezető-
je, egy szolgálati út ján, 1945 
nyarán talált rá és hazahoz-
ta. Életútjuk összefonódott. 
Domokos legfőbb ügyész-
ként a koncepciós perek ál-
dozatait számolatlanul küld-
te a bitóra. Sztálin halála 
után, ' 1953-ban leváltották, 
de alig telt el egy esztendő, 
a Legfelsőbb Bíróság elnö-
kévé nevezték ki. A Rákosi-
klikk csak benne bízott, 
hogy féken tar t ja az induló 
rehabilitációkat. Kinevezése 
egyértelmű törvénysértés 
volt. A büntetőeljárások leg-
főbb ügyésze nem lehet az 
általa vádoltak rehabilitáló-

ja. Ám Kádár János és Nez-
vál Ferenc igazságügy-mi-
niszter megtartotta hivata-
lában. Az 1956-ot követő 
akasztófaerdő megácsolása 
Domokos lelkén is szárad, ö 
volt az első magyar bíró, aki 
1958-ban a Nagy Imre-per 
és az akasztás után nyugál-
lományba vonult. Irodalmi 
tevékenységet is folytatott. 
Munkáinak elsőrendű célja 
Bajcsy-Zsilinszky Endre em-
lékének besározása vo l t 
Szolgálatait a rendszer a 
Vörös Zászló érdemrenddel 
és a Szocialista Hazáért me-
dáliával jutalmazta." 

(Kubinyi Ferenc: . . . é s 
nem vállaltam a statáriu-
mot! című, 1990-ben megje-
lent könyvéből.) 

/ 

» Ébredj Izrael 
Istene! Láto-
gasd meg az 
összes gójokat! 
Ne légy irgal-
mas egy vétkező 
iránt sem! 
Emészd meg őket 
haragodban.... 
emészd meg, hogy 
ne legyenek:hadd 
tudják meg, hogy 
Jákob felett Isten 
uralkodik a föld 
végső határáig.« 
(Zs.59: 5,14.) * 

» Isten a zsidók-
nak adta a gójok 
földjeit s ók örö-
költék a népek 
munkáj át.« 
(Zsolt. 105: 44.) 

H Ï Ï HÍDFí m 
M e g j e l e n i k h a v o n k é n t . 

A l a p í t o t t a : S Ü L I J Ó Z S E F 
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A MAGYAR NEP MŰVÉSZÉTÉ. 



lékéscsabán NÉPÚJSÁG 1990. április. 
Mrs. Reinchard amerikai milliomosnö 

apám cipőüzlete a főtéren 
volt. nem messze a Kulpin 

Üzleti tárgyalások 
Budapesten 

•— A háborút követően 
hazalátogatott ' Magyaror-
szágra? 

— Sajnos, nem. Többször 
készülődtem, s már-már úgy 
volt, hogy jövök, a repülő-
jegyet is megvettem, de köz-
bejött a betegségem, egy sú-
lyos influenza. Második al-
kalommal pedig fontos üz-
leti ügyeik tartottak otthon 
Amerikában. Most harmad-
szor úgy döntöttem, ha tö-
rik, ha szakad, jövök. A fér-
jem is egyetértett vele. Ő is 
régóta tervezi a magyaror-
szági utat. Hétfőn érkezik, s 
én is visszautazom Buda-
pestre. ahol magvar pénz-
ügyi körökkel üzleti tárgva-
"lasoKat folytatunk. De mi-
előtt elutaznék, találkozni 
akarok a város polgármeste-
rével. hogy adományomat, 
egy jelentősebb összegről 
szóló dollárcsekket á tnyúj t -
sak neki. Ennyivel tartozom 
szülővárosomnak, meg a f ia-
talkori élményeimnek. A 
pénzt a r r a költik, amire a 
legnagyobb szükségük van. 
Nincs kikötésen^ nem aka-
rom őket befolyásolni. Gon-
dolom, lesz mire költeni. 

— Mikor kerül sor a 
csekk átadására? 

— A programomat a t i t-
károm állította össze — vá-
laszolta Mrs. Reinchard. Ez-
után fáradtságára hivatkoz-
va Andrejcsiknével bement 
a hálószobába. 

áruháztól. (Ma a Centrum 
Áruház — a szerző megjegy-
zése.) Kulpin néni a nagy-
néném volt. Az idősebbek 
bizonyára emlékeznek még 
rá. Mindig az üzletben sür-
gött-forgott a vevők között, 
s kisgyermekként sokszor én 
is a szaknyája körül forog-
tam. Az Andrássy útra is 
emlékszem. Ma úgy tudom, 
ez a sétálóutca. Valamikor 
vasárnaponként korzóztak az 
emberek. A Vigadóra is em-
lékszem, oda jár tam táncol-
ni. Megvan még? 

Mrs. Reinchard és 
Andrejcslkné 

békéscsabai 

Tegnap az esti órákban ^ér-
kezett vissza Nagyváradról 
Békéscsabára Mrs. Rein-
chard. A 68 éves asszony 
kora ellenére fiatalosan mo-
zog, s noha amerikai akcen-
tussal, de viszonylag jól be-
szél magyarul. ' Igaz, néha 
egy-egy szót többször meg-
ismétel angolul, mire beug-
rik neki a magyar megfe-
lelője. Arra a kérdésre, hol 
tanul t magyarul, nevetve 
válaszolta, hogy Békéscsa-
bán, a szülői házban. Lány-
kori neve ugyanis Adler 
Klára. * 

Éveken keresztül 
leveleztek 

A fiatalabb generációnak 
nem sokat mond ez a név, 
de az idősebbek még emlé-
keznek a Szent István téri 
Adler-cipőboltra. Fiatalon, 
20 évesen, 1942-ben hagyta 
el az országot. A németek 
által megszállt Európán ke-
resztül, kalandos úton jutott 
ki Amerikába, ahol hamaro-
san megismerkedett jelenle-
gi férjével, Mr. Reinchard-
dal. Ám Amerikában sem 
feledkezett meg szülőföldjé-
ről. Éveken keresztül levele-
zett Andrejcsik Mihilynéval, 
aki a családnál pesztonka, 
majd mindenes lány volt és 
sok időt töltött a kis Klári-
kával. Most az idős özvegy-
asszonynál szállt meg. Tőle 
értesült szerkesztőségünk 
Mrs. Reinchard érkezéséről. 

levelezőpartnere, özvegy 
Totó: Veress Erzsi 

— Az ötvenes évek elején 
kaptam az első levelet Klá-
rika kisasszonytól Ameriká-
ból. Kimondhatatlanul meg-
örültem neki, és azonnal vá-
laszoltam, s azóta levele-
zünk egymással — inondta 
Andrejcsikné. 

—- A háború után min-
denfelé írogattam, kerestem 
a magyarországi rokonságot, 
ismerősöket — veszi á t a 
szót Mrs. Reinchard, ma jd 
gyengéden ráteszi a kezét 
Andrejcsikné vállára. — 
Egyszer csak válasz érfkezik 
Békéscsabáról, az én Mar-
csikámtól. Mert hiába öreg-
szik meg az ember, én most 
is így szólítom, mint gyer-
mekkoromban. 

— Gondolom sok minden 
fűzi Békéscsabához? 

— Itt töltöttem a gyer-
mekkoromat. Iskoláimat 
azonban javarészt külföldön 
vegeztem, és csak a nyári 
szünetben jár tam haza. Fe-
lejthetetlen és szép emléke-
ket őrzök magamban. Ëdes-



Egy cicáért 100 dollárt 
A t i tkárral , Mr. Ácsaival 

ugyancsak magyaru l beszél-
gettünk. Clevelandben szüle-
tett , amerikás magyarok 
gyermekeként. Két éve Mes. 
Reinchard személyi t i tkára . 
Tőle tud tam meg, hogy a 
Reinchardok az Egyesült Ál-
lamok leggazdagabb család-
jai közé tartoznak. Pennsyl-
vaniában ég Dallasban ola j -
kútjai'k, Dél-Afr ikában réz-
bányáik, Chilében és Brazí-
l iában vegyi üzemeik nui-
küdnek, de jelentős befekte-
téseik vannak a Közel-Kele-
ten. Dél-Ázsiában, elsősor-
ban Indonéziában. Európá-
ban pedig Norvégiában • és 
Németországban a hajóipar-
ban, va lamint a műszergyár-
tásban érdekelted" 

— Hány napig tartózkodik 
Mrs. Reinchard Békéscsa-
bán? — kérdeztem a sze-
mélyi titkártól. 

— Pénteken Nagyváradra 
utaztunk, egy gyerekkori is-
merőséhez. Végeredmény-
ben ké t napig lesz, szomba-
ton és vasárnap. Hétfőn, 
min t m á r mondta, visszame-
gyünk Budapestre. Ekkor é r -
kezik a f é r j e Washingtonból 
és megkezdik az üzleti tá r -
gyalásokat. 

— Mi lesz a szombati 
programja? 

— A nagyságos asszonyt, 
min t látta, eléggé megtörte 
az út. Szombaton pihenni 
fog. 

— És aztán? 
— Aztán, mivel szombati 

napról van szó, eleget tesz a 
vallásos előírásoknak. Ehhez 
atagyon ragaszkodik, ettől 
sohasem szokott eltérni. 

— Mikor adja át a dol-
lárcsekket a polgármester 
úrnak? 

— Vasárnap — lapozott 
bele Mr. Ácsai egy fémcsa-
tos jegyzettömbbe. — Csak-
is vasárnap. 

— Miért nem szombaton? 
— v e t e m közbe. 

— Szombaton a nagysá-
gos asszony nem foglalkozik 
pénzügyi dolgokká,! Vasár-
nap erre a legalkalmasabb. 

— De hiszen április else-
je van. Félreértésre ad al-
kalmat. Ezen a napon beug-
ráló cikket szoktunk megje-
lentetni a lapunkban. 

— Nem Ismerem a csabai 
szokásokat, a programon 
azonban nincs módom vál -

toztatni. Vasárnap délután a 
főutcáin sétálunk, megpihe-
nünk valamelyik padon a 
színház előtt, mivel ehhez a 
helyhez a nagyságos asz-
szonynak gyengéd, élményei 
fűződnek, ahogy tudom i t t 
tették neki valahai a szépet 
a hódolói. A.z a vágya, hogy 
találkozzon a csabaiakkal, 
hogy beszélígessen velük a 
régi időkről. Mivel imád j a 
a macskákat, örömére szol-
gálna. ha cicákat is h ö p 
nának magukkal'. Két h<£ 
nap.ia Addis Abbebában já r -
tunk és húsz macskát vásá-
rolt. Egy-egy macskáért 
50-100 dollárt fizetett. F ) o r 

rIdában: és Bostonban hatal-
mas f a r m j u k van. Ott a 
színház előtt, a csabaiak sze-
me láttáira ad ja majdi át a 
csekket a polgármester ú r -
nak. Ha a polgármester ú r 
a kedvében akar jármi, egy 
macskával a k a r j á n fogadja 
a nagyságos asszonyt. Azt. 
hiszem, ez nem olyan nagy 
kérés ahhoz az adományhoz 
képest, ami t á t fog n y ú j t a -
ni neki. 

— Milyen összegről van 
szó? 

— Bocsásson meg, de er-
ről hadd ne beszálijek. A 
nagyságos asszony büszke 
természetű és nem szokott 
szűkmarkú lenni. 

* # * 

^ in ^ j p f 

Manapság sok fura dolog 
történik hazánkban. S lám 
még az is megeshet, hogy 
Békéscsaba több millió dol-
lárról szóló csekket kapjon. 
Egy " biztos és vi tathatat lan, 
hogy a pénzt vollna hova 
fordítani. Különös csak az, 
hogy ennek az áftadása ép-
pen április első vasárnapjá -
ra esik. Igaz, aki olyan gaz-
dag. mint Mrs. Reinchard. 
Sok mindent megengedhet 
magának Meg azt is, hogy 
darabonként 50-100 dollárért 
békéscsabai cicákat vásárol-
jon a floridai f a rmja szá-
mára . 

A kérdés csupán az. hogy 
el jönnek-e a csabaiak va-
sárnap délután a színház 
elé? Nem veszik-e t ré fának 
a dolteot? 

— Ha nem jönnek délután 
5 óráig, akkor átmeigyünk 
Gyulára, s a csekket az ot-
tani tanács vezetőjének 
nyú j t j uk át — jelentette ki 
Mrs, Reinchard titkára. 

Dr. Takács Lőrinc polgár-
mester ú r biztosan illő mó-
dón fogadja a dollármilliók -
ról szóló csekket. Nem cso-
dálkoznék, ha így fejeződ-
nék be Mrs. Reinchard lá-
togatása. Békéscsaba' már 
sok lehetőséget elszalasztott. 
Ámbár remélem, hogy leg-
alább a különböző pár tok 
országgyűlési képviselője-
löltjei észnél1 lesznek, és oda-
figyelnek az eseményre. 

(Serédi) 



Rejtjelzés 
Bokor Imre s 

KISKIRÁLYOK MUNDÉRBAN 
Pallas nyomda, Lajosmizse 
Az Urnák 1990. évében. 

MICSODA MADÁR 

A lövészek gyakorlatán a szakaszparancsnok a ro-
ham megkezdésekor ezt kiáltotta a katonáinak: 

— Rohamra! Előre! — majd csendesebben hozzá-
tette: 

— Előre sólymok! 
A katonák felugrottak, csak egy maradt nyugodtan 

a fedezékében. 
— Hát maga? — kérdezte a parancsnok. — Magá-

nak nem szólt a parancs?! . : , 
— Nem — válaszolta a katona. — Éh Galamb Péter 

vagyok. 

NA BUMM! 

Egy tüzérüteg vaklőszerrel lőtt. Az ezredparancs-
nok ú jabb tűzparancsára az ütegparancsnok távbeszé-
lőn jelentette, hogy minden lőszere elfogyott. 

A parancsnok dühösen kiabált a telefonba: 
—• Lőjön! 
Az ütegparancsnok vállat vont és szabályos tűzpa-

rancsot adott az ütegnek. A telefonba pedig bekiabált: 
— Bumm! 

Feltehetőleg még a laikusok előtt sem ismeretlen, hogy a katonai rádiókon to-
vábbított információkat rejtjelezni kell, nehogy „illetéktelenek" hozzájussa-
nak és nemkívánatos célokra hasznosítsák. „Vigyázz, az ellenség lehallgat!" Ez 
a figyelmeztetés már a katonai rádiózás hőskorában, az első világháborúban is 
szállóigévé vált, aktualitását azóta sem vesztette el. 

Gyakorlatokon — jogosan — nagyon sokan ,Jizettek" azért, mert megszegték 
a rejtjelezésre vonatkozó szabályokat hanyagságból, nemtörődömségből, kénye-
lemből vagy időtakarékosság! okokból. 

A rejtjelező táblázat használata tulajdonképpen gyerekjáték volt, némi f i -
gyelmet igényelt és megfelelt a céloknak. Mégis előfordult, hogy egyesek szá-
mára kínai abc-nek tünt, vagy egyszerűen idegenkedtek a használatától. 

Egyik tábornokunk merésznek mondható újítást vezetett be a titkosság biz-
tosítására, módszerével, illetve ötletével még a legtehetségesebb kabaréműsor-
szerkesztők sem lennének képesek versenyezni. 

A történet keretét egy hadműveleti-harcászati gyakorlat képezi, ahol (töb-
bek között) adott a „települt" harcálláspont és a szemrevételezési feladatra rá-
diós-gépkocsival kiindult tábornok. A harcállásponton egy egy apró termetű 
hadműveleti tiszt ült a rádió közelében és a megbeszéltek szerint várta főnöke 
hívását, azzal a céllal, hogy tájékozódjon annak tartózkodási helyéről, és út-
baindítson egy menetkész állapotban lévő csoportot. 

A tábornok Szabadszállástól északra 1 km-re talált alkalmas helyet a rande-
vúra, ezt kellett volna közölnie a harcállásponttal, rejtjelző táblázat használa-
tával. A közlemény rejtjelzése és továbbítása mintegy két percet vett volna 
igénybe. A szöveg ennyiből állt: Szabadszállás É 1 km. Tábornokunk újítása 
abban rejlett, hogy rejtjelzés helyett „rávezeti" a hadműveleti tisztet „bar-
kochba"-módszerrel a helységnév kitalálására. Ezért „nyílt" párbeszédet kez-
deményezett, amely nem szűkölködött változatos fordulatokban. A dialógus 
ismertetését a T-tábornok és a H-hadműveleti tiszt jelölés szolgálja. 

T.: Oroszlánfóka, itt kőszáli sas; oroszlánfóka, itt kőszáli sas, jelentkezzen, 
jelentkezzen, vétel... 

H.: Kőszáli sas, itt oroszlánfóka; kőszáli sas itt oroszlánfóka, jelentkezem, 
jelentkezem, vétel... 

T.: Hogy hall engem ? vétel... 

H.: Jól hallom, vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, megismeri a hangomat? vétel... 
H.: Megismerem, vétel... 
T.: Oroszlánfóka, megadom a koordinátámat, koncentráljon erősen! vétel... 

Relativitas 

Az egyik Afganisztán-
ban harcoló szovjet 
hadtest parancsnoka 
telefonjelentést kap: 
- Az ellenség bekerí-
tett bennünket! 
- Rossz a fogalmazás! -
dörög a tábornok. -
Önök nincsenek beke-
rítve, önök egyszerűen 
négy különböző irányban 
harcolnak! 

F I Z E S S E N 
ELQ 

L A P U N K R A 



H.: Koncentrálok, vétel... 
T.: Milyen ember volt maga 1945 előtt? — vétel... 
H.: m — Kicsi, — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, nem a testmagasságára vagyok kíváncsi, f i-

gyeljen jól! Mi volt itt az országban negyvenöt előtt? — vétel... 
H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, háborű volt negyvenöt előtt, vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, nem háború volt, hanem elnyomás! Érti? El-

nyomás és szolgasors volt! Most pedig szabadság van! Érti(!), — most milyen 
ember maga(?), vétel... 

H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, most is kicsi ember vagyok, vétel... 
T.: Maga nem kicsi ember, hanem szabad ember, érti?!! Szabad, mint a ma-

dár, vétel... 
H.: Értem, értem, — szabad vagyok, de nem én vagyok a madár, én az orosz-

lánfóka vagyok, vétel... 
T.: Ne a fókára figyeljen, hanem arra, hogy szabad! Értse meg! Szabad! — 

vétel... 
H.: Megértettem, megértettem, — most akkor hazamehetek? — vétel... 
T.: Maga nem megy sehova!! Ott marad, ahol van! Jegyezze meg, hogy sza-

bad! És figyelje a második kérdésemet, vétel... 
H.: Értettem, értettem, nem megyek sehova, szabad vagyok és várom kérdé-

sét — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, hol szokott megszállni, ha nem megy haza? 

— vétel... 
H.: Szállodában — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, — figyeljen! — A szálloda ugyebár egy szállás, nemde? — 

vétel... 
H.: Kőszáli sas, kőszáii sas — a szálloda egy szállás, de szállodába nem me-

gyek, itt maradok, — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka — figyeljen! Ha maga szabad, akkor szállás-

ra megy! Érti? — vétel... 
H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, — értettem, értettem, de ha lehet, akkor inkább 

hazamennék — vétel... 
T.: Térjen már észre a szentségit neki, mert nem állok jót magamért!!! Ha 

olyan mehetnékje van, mindjárt megmondom, hogy hová menjen... ne akarja 
kiprovokálni belőlem! Egy fél órája a koordinátámról beszélek és képtelen 
ésszel felfogni!!! Adja össze gondolatban, hogy milyen ember maga és hol pi-
hen meg! — vétel... 

H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, adását nem értettem, ismételje, ismételje — vé-
tel... 

T.: Ismétlem: adja össze, hogy milyen ember és hol pihen meg — vétel... 

H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, összeadtam, összeadtam — vétel... 
T.: Végre, hogy fog az agya(!)..most ott vagyok...,szóval ott vagyok..„de az 

irány nem Dél, hanem az ellenkezője, érti? — vétel... 
H.: Értettem, értettem, az irány Észak — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, tartsa a száját, mert ráfázik, nem azt mond-

tam, hogy Észak(!), ne fecsegjen össze-vissza(!), azt mondtam, hogy nem Dél, 
és tartsa fejben — vétel... 

H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, fejben tartom, fejben tartom — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, figyelje a távolságot,..hány Jóska van a fa-

luban? — vétel... 
H.: Kőszáli sas, kőszáli sas,...a mi falunkban nem tudom hány Jóska van — 

vétel... 
T.: Nem a maga falujában, hanem a nótában! Ott hány Jóska van — vétel... 
H.: Kőszálisas, kőszálisas, a nótában nem tudom, hány Jóska van, de én is 

Jóska vagyok... —vétel— 
T.: Na végre...,helyben vagyunk! Maguk hányan vannak? Annyira vagyok én 

ott, amit a fejében tart — vétel... 
H.: Kőszáli sas, kőszáli sas, itt hányan vagyunk vagy a családban? — vétel... 
T.: Oroszlánfóka, oroszlánfóka, magával képtelenség szót érteni, koordiná-

tám: Szabadszállás Észak 1 km, VÉGEZTEM!!! 

Nem sikerült tehát 
a barkochba-játék, 
viszont elképzelhető, 
hogy »éles« helyzetben 
az ellenséges rádiófel-
derítők »kómás« állapot-
ba kerülnének a röhögés-
től. Távolról sem szabad 
lebecsülni az ilyen vesz-
teségokozást ! 

Még valószínűbb viszont 
annak a bekövetkezte, amit 
szegény megboldogult nagy-
bátyám mesélt el nekem aki 
közkatonaként harcolt az 
első és a második világ -
háborúban. Mondókájának a 
lényege az volt, hogy 
félt a «rádiósoktól», mert 
alighogy nekiláttak a »mor-
zézásnak«, máris «lutte u-
ketl a «talján», vagy a 
«muszka». 

Ha hinni lehet a kisö-
regnek, akkor az előbbi 
párbeszédnél addig sem 
jutottak volna el »éles« 
helyzetben, hogy tisz-
tázzák: mi volt negy-
venöt előtt. 

B . I . 



A lapunk ̂ -ik oldalán közölt KRITIKA 
című cikkben: 

"Jeruzsálemben és Tel Avívban is van magyar 
páholya a" -[talán helyesebben a magyar nyel-
vet használó] -" Bné B'ritnek." 

"Ők komoly kulturális és szociális tevé-
kenységet folytatnak. Ez'egy zsidó szabadkő-
műves világszervezet, Amerikától kezdve min-
denhol, ahol zsidók élnek, vannak páholyaik. 
Csöndben végzik munkájukat, oly módon, hogy 
általában azokon kívül, akiken segítenek, má-
sok nem is igen tudnak arról, hogy ók mit csi-
nálnak." 

Vajon miért van szükség a nagy titokza-
tosságra? ElÓször is köszönet a MAGYAR HÍREK 
című hazai lapnak, amiért megjelentette ezt 
a fontos kis tájékoztatást, hiszen ez a szer-
vezet valóban oly nagy "csöndben végzi a mun-
káját',' hogy bizony nem sokan tudják mi is az 
a Bné B'rit! 

1843 október 13-án tizenkét idealista 
szellemű zsidó ifjú New Yorkban megalakítot-
ta a zsidó népet képviselő' intézményt a Bné 
B'rit-et. Célja, hogy a világ valamnnyi zsi-
dó testvérét egyesítse, felkarolja és annak 
érdekeit a legmesszebbmenőkig támogassa. 
( De miért kell ehhez az a nagy titokzatos-
ság? Vajon a magyaroknak miért nincs ilyen 
központi szervezetük, amely képviselné az 
érdekeiket?) 

Az év elején, a hazai hirközlemények 
szerint, Budapesten újból megnyitotta kapu-
it a Bné B'rit intézmény. Kanadában az 1964-
es források szerint nem kevesebb mint húsz 
Bné B'rit működik a legnagyobb városokban. 

Az 1929-es "Magyar" Zsidó lexikon írja: 

" Az elsó' nagypáholy 1717-ben alakult London-
ban, ahová az elsó zsidó testvért 1732-ben 
vették fel. 1923-ban az egész világon 26,789 
páholy működött 3,450,120 taggal. 

Magyarországon II.József alatt terjedt 
el a szabadkőművesség. Mar működése kezdetén 
17 páholy volt és tagjai között fő- és közne-
meseket, főpapokat, írókat találunk. A páho-
lyokban zsidószármazású kiválóságok is tevé-
kenykedtek ( a lexikon felsorol 51 személyt: 
35 zsidót és 16 nem-zsidót ). 

"Magyarországon 1867 (kiegyezés) után a 
kormányzat nem tiltotta többé a páholyok mun-
káját. Ezek felvirágoztatásában elsősorban az 
1848-as Szabadságharc utáni emigrációból haza-
tértek játszottak szerepet. Nagy részük már 
Parizsban, Olaszországban vagy Svájcban vált 
szabadkőművessé. 

Maga a polgárság nem volt egységes; igen 
nagy számban voltak köztük zsidó származásúak. 
A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy gyakor-
latilag minden olyan követelést tamogatott, a-
mely a polgári baloldal programjában szerepelt. 
A szabadkőművesek részben alapítói, részben 
tagjai voltak a Galilei-körnek, amely azután 
részt vett a polgári demokratikus (?) forrada-
lom előkészítésében. A Tanácsköztársaság ide-
jén nemcsak jelentős funkciót töltött be, de 
többen éppen a Forradalmi Kormányzótanács in-
tézkedése nyomán jutottak katedrához, fontos 
megbízatáshoz.' 1 

A 

Az 1920-as trianoni béketárgyalások po-
litikusai és azoknak tanácsadói legnagyobb 
részben mind szabadkőművesek voltak. L.Nagy 
Zsuzsa hazai írónő ezeket írja: 

"Az első világháború kitörése lehetet-
lenné tette az iroda működését, a kapcsola-
tok fenntartását. Csak 1917 januárjában moz-
dult ki a holtpontról a nemzetközi kapcsola-
tok felélesztése, de egyeló're még a központi 
hatalmakhoz tartozó országok nélkül. Ekkor az 
antant és a semleges országok szabadkőművesei-
nek képviselői tartottak tanácskozást, majd 
júniusban Párizsban a Grand Orient de France 
hívott össze kongresszust. Ezen amerikaiak is 
jelen voltak. A kongresszus nem annyira a 
szabadkőművességgel, mint inkább általanos po-
litikai problémákkal foglalkozott. A szövetsé-
gesek és Yíilson elnök álláspontját követve a 
kongresszus helyeselte Elzász-Lotaringia Fran-
ciaországhoz csatolását, a lengyel és cseh füg-
getlenség megteremtését, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia népeinek önállóvá vâllâsat." ^ 

Ma is működnek a szabadkőműves páholyok. 
Vajon e pillanatban milyen terveket'szőnek a 
népek számára? Sajnos, nem tudjuk, mert 
" CSÖNDBEN VÉGZIK A MUNKÁJUKAT " ! 
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Kovácsy József: 

VERSAILLES 

Mérges könny fojtogat minden magyar szemet 
Gyászunkkal állunk egy megtört nemzet előtt, 
Megrendülten nézzük Versailles fény peremét, 
Hol ítéletet ültek szent hazánk fölött! 
Az érzés, mi bensőnkben sikong és kínoz 
Felrázza bennünk a haló öntudatot; 
Kálváriánk, hol egy nemzetet siratunk 
Halálraítélten, mint „közelleni" rabot! 

A némaság, mi fájón szaggatja fajtánk 
Ránkverte a világ gyalázó bélyegét 
Mi egyszer bosszút szül, mert órája közel, 
Hisz nem élhet széttépve sokáig egy nép! 
Meghalni talán magasztosabb s dicsőbb, 
Mint darabokra hulltan lassan vérezni — 
Mi igazságot kérünk Magyarországnak 
Mert igazság nélkül, nem tudunk létezni! 

Bár, mi mindig mások vétkéért bűnhődtünk 
Új Pilátusok, új kálváriák nyomán — 
Míg leszaggatták rólunk Krisztus köntösét 
Szentségtörő kezekkel, minden harc után! 
Nekünk nem nyújtott soha, senki se kezet, 
Mi voltunk az ék, kelet és nyugat között, 
De egyre veri hazánkat az Úr-Isten — 
Vérszövetséget mindig ellenünk kötött! 

Kassa, Pozsony, Fertő, Kolozsvár, Újvidék 
Kiket e világ csúf rabláncára fűzött; 
Ti bennünk éltek, hisz atomjai vagytok 
Történelmünknek, mi szentséges és örök! 
Ti nem szolgálhattok idegen urakat — 
Részei vagytok egy ezeréves Testnek, 
Ránktörhet a bitang hazug ármányával, 
De örökségtekből senki ki nem verhet! 

S ha mégis jönne egy kor vagy nemzedék 
Mely nem hallott volna Trianon kínjáról, 
Az nem lehet többé igazi hazafi — 
Annak nincs joga szólni magyarságáról! 
Ki, közöttünk élve megtagadja múltját 
Mert nem fűti át a hazaszeretete; 
Az átkozza meg jelenét s jövőjét — 
Az elveszett! Annak nincs közöttünk helye! 

Mi nem hajtunk fejet semmi csalás előtt 
Minek kezétől honunk térdrerogyott — 
Nem adunk fel jussunkból egyetlen rögöt, 
Visszakövetelünk minden földdarabot! 
Mert eljön majd időnk, mikor eggyé leszünk, 
Bár sorsunk lehet kegyetlen s mostoha — 
D e átkunk örökké Trianonban marad; 
Míg bennünk él szent eskünk, a nem, nem, soha! 

BAL.WÁSÁR. (197) 

Kedves Magyar Testvérünk! — 1914-ben bolondnak mondtuk volna 
azt a magyart, aki 1920-ra Magyarország 72%-ának elveszését 
jövendöli. Még 1970 táján sem hittük volna, hogy 1988-ban erdélyi 
falvakat gyalulnak el. Erdélyi véreink szétszórása s erdélyi kultúránk 
eltörlése rohamos. Bár a mai Erdély ca. 3 ^-szerese Belgiumnak, a 
világ túlnyomó többsége nem tud sorsáról, de a modem lexikonok 
80%-a szerint az ott már a 10. sz.-ban virágzó román fejedelemségeket a 
magyarok megsemmisítették s őslakosaikat brutálisan leigázták. így a 
világ szemében kultúrapusztító, leigázó gonosztevők vagyunk. 

A románok s barátaik 1867 óta tervezetten vádolnak így minket. Mi 
legfeljebb néhány könyvvel s cikkel védekeztünk, mert igazi 
ellentámadáshoz kellő pénzt a magyarok még végrendeleteikben sem 
ajánjottak fel 1867-tól máig! Pénzalap hiányzott! 

Dokumentáló könyvet ma kevesen olvasnak, de a jó 
dokumentumvideót még az iskolás is, a fáradt ember is megnézi. 

1988-ban szakemberek által készített dokumentumvideónk: 
TRANSYLVANIA - THE FACTS s változatai, ERDÉLY A TÉNYEK 
SZERINT, SIEBENBÜRGEN - DIE TATSACHEN 60 percben 
színesen, érdekfeszítően, tudományosan rántják le a dáko-román s egyéb 
trianoni hazugságok álarcát. Magyar részről se film, se videó nem volt 
még, amely hozzá mérhető. Ellentámadásunk modem szellemi fegyvere 
megvalósult. Sürgősen elkészítendők francia, spanyol, olasz, lengyel, 
japán, kínai, koreai változatai s minden változat szép szövegfüzetei sok 
milliós példányban iskolai s könyvtári célokra. Legalább annyi igaz 
híradás terjedjen 10 nagy nyelven világszerte! 

Magyarok, előre! Ellentámadásunkhoz most nem kell életet áldozni, 
de pénzt a győzelemhez méltóan! Most válik el, ki még a magyar! -
Minden adományt nyilvánosan elismerünk (ha másként nem kívánják). 

*»* 

Kazetták ára 35S + portó; adományok "Transylvania" jellel 
írandók; cím: Transylvanian Association of Canberra, c/- Dr. Kazár 
Lajos, 90 Duffy St., Ainslie, A.C.T., 2602 (Australia). 

Kanadaban: Széchenyi Society Inc. 
P.O.Box 6327. Sta. 'D'. 
Calgary, Alta. T2P-2C9. 

A film ara: 30.oo kanadai dollar 
+$3.50 postaköltség. 



» NE POLITIZÁLJON ! « 
A minap a kezembe került emigrációs életünk egyik 

többé-kevésbé ismert egyesületi tudósító és irodalmi lap -
ja. Mindjárt az első oldalon az olvasó tudtára adja, hogy 
az egyesület "Nem politizál!" 

Egyébként ezt a kifejezést gyakran hallja az ember, 
főleg itt kinn a "szabad"világban, amelynek hallatán csak 
.mosolyogni lehet. Mert kérem szépen ugye lehetséges az, 
hogy bizonyos egyesületek életében egyszerűen kinézik 
(vagy leintik) azokat akik a jelenlegi közérdekű események 
zavaros kotyvalékaban próbálnak tisztán látni. Azonban 
ez nem jelenti azt, hogy külön-külön ugyanezen egyesületi 
tagok... máskor és más egyesületekben kedvükre nem 
politizálgatnak, sőt sokszor azok nevében is intézkednek 
és beszélnek akiket olykor leintenek: "ne politizáljon!" 

Ha kökültekintünk a gazdag magyar irodalom és 
költészet, sőt a zene világában, mindent lehet rá mondani 
csak azt nem, hogy politikamentes! Gondoljunk csak 
költőink milliónyi versére: Petőfi, Arany, Ady, József 
Attila nem képzelhető el politika nélkül! íróink: Jókai, 
Móricz, Mikszáth... még a sokak által oly nagyra becsült 
Márai Sáandor is - bizony - politizált! Magyar népdalaink 
nagyrésze és operáink mind politikai üzenetet tartalmaz -
nak. S ha egyeseknek véletlenül elkerülte volna a figyel -
mét, még a szobrászat és a festészet sem marad el a poli -
tizálástól. 

Tehát azok, akik a felsoroltakért rajonganak, ám 
legyen. Ezen nem csodálkozunk, de akkor ne mondják -azt, 
hogy nem politizálnak, mert ez valótlanság! Talán találóbb 
lenne az a kifejezés, hogy a jelenlegi világesemények, 
mivel oly kifogástalan politikusok kezeiben vannak, 
egyesületen belül nem foglalkozunk! Az ilyen 
"magyarok"nyilván elégedettek a dolgok menetével és a 
"híres"politikusok csodálatos munkájával. Ezért ők nekünk 
megtiltják, hogy ne politizáljunk! 

Hát mi igenis politizálunk, mert akkor gondolkodunk 
is! Márpedig a gondolkodásról való lemondás a szellem 
teljes csődjét jelenti!!! 

Tóth Judit 

Az első v i lágháború fékevesz te t t p r o p a g a n d á j a ó ta az á l lam-
f é r f i a k , az egyes nemzetek p r o p a g a n d i s t á i n a k s z á j a tele v a n a 
jog, az igazság hangoz ta tásáva l , de mindez, — min t az 1947-es 
karácsonyi pápa i szózat m o n d j a — csak a l egnagyobbfokú visz-
szaélés a szavakka l . Egyes nemzetek v a g y i r ányza tok az érdekeik-
től sugal l t elképzeléseiket fel lebbezés nélküli tö rvényeknek je-
lent ik ki. Az igazság azonban nem o t t kezdődik, ahol a mi ér-
dekünk. Az i g a z s á g n a k v a n n a k állandó, örökérvényű elvei és 
jegyei, melyeknek t isz te le tben t a r t á s a nélkül minden megoldás 
csak szélhámoskodás, ú j a b b fe l fordulás előidézője lesz. 

« V á r t u k a béké t és — nem J5 semmi jó sem ; a gyógyulás 
idejé t , — és íme i t t a r e t t egés » ( Je r , 14.). 

Az a m a g y a r s á g , amely 1500-ban négy millió lakós t számlál t 
(melynek kb. 80 %-a volt m a g y a r ) , a ké t százéves török elleni küz-
delemben leolvadt ké t és fél millióra. Ebből is csak 1.160.000 volt 
a m a g y a r . Üldözés, elviselhetetlen elnyomás, legyi lkolás elől me-
nekülő népeket fogado t t be vagy m a g a , v a g y az uralkodó-család 
közegei ú t j á n . 

A XVIII . század telepítései, oláh beszürenkezés fe lduzzasz to t tak 
az ország lakósságá t , de nemzet iségi á l l a m m á is t e t t é k . Ezeke t 
a nemzet iségeket a m a g y a r s á g fel nem sz ívhat ta , m e r t ehhez 
kicsi volt a száma egyrészt , — m á s r é s z t az á l landóan ú j telepe-
sekkel gyarapodó nemzet iségek o lyan önkormányza t i jogokka l 
(szászok, szerbek, oláh ha tá rő rv idékek területe i , s tb .) v a g y vallási 
szervezettel rendelkeztek, hogy minden felszívódás ellen védekez-
he t tek . A m a g y a r s á g így is m e g t a r t o t t a a nemzet i ségekkel szem-
beni a r á n y á t , ezek mes te r séges g y a r a p o d á s a ellenére is : 1840-ben 
a 11.275.000 lakósból 4.800.000 volt m a g y a r . 

* S z a l a y Jeromos: VERTANü PÜSPÖK - VÉRTANÚ NEPE. 

K I R Á L Y B I R O D A L M A 

Bûmdgct 
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flayyanonAgayon Lnták O-ben: 
" Szabad Aajtb nélkül nincA dejnoknácia! 
Ü Ajzabad Aajtb nem ITÁA, mini. a Nemzet 

JtONYVE1NK lelki iAmejiete. Bánki, aki meypnóbálja 
elhallgattatni, aj a Nemezt ellen tö/i. " 
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PoA^ay fonynácj 
• PöA^ay ?onynác$ 

PoA^ay Ponynácj 
PoA^ay ?onynác$ 
fo/Jaa Ponynácj 
v. Ç. rayen 
h ehénvány lAtván 

David Inviny 
$ameA Bacque 
(hayyanqnA gáy Vánmeyyéi 
h Cala hejienc 
Welch 
Dn; Vány Albint 
ftahmAi Ódon 
Skou^en 
&ndey Sándort. 
Ponanátz Çenaelu 
DK. 7ÓA Zoftin 
Knupa Sarudon 
ftanAchalkó LajoA 
l onmay Cecil 

Adalékok a S^ent Konona tónténetéhej 
A^ Anpádok éA^aki (la déli Ajláv kapCAolatai 
' A'npadok 111. A teljeA életfioruna-válto^aA. " 
"A'npádok IV. A g Anpádok v iAAjatéruiek" 
"Anpádok V. Vallott nekem a nyulak A? iaete. " 
AWtATI mÇAmm [600 oldalcL, nemit nyelven] 
(he, lonp, noad to Revolution [a Azenzjó hineA mayyan-

ruíelvii könyveinek - a Bontönvi/aa ríayyano/m. jáyon éA a 
Jgovjetvilay fíayuanonAjáyon c. müveinek ÖAAgevont anyol 
változata. (PuhakötéAben) 

UPRISING [az '56-OA SzabadAaoka/ic torit énét ej 
07m Lossà ' 

ZavanoA évek 
I he Politician [LiAenhoweji politikai cAelAjovéAei] 
A vonÖA unalom áldozatai flayyanoriAgáyon 
A mayuan nemzet 'ÓAjinte tönténete 
A leleplezett kap ital iAta 
A necAki tábon nabjai 
Convin Koj - / $56. 
fíayyan onvoA AzovJet fiooAayban 
ÎAten a Aanló-kalapácA oöntoneiben 
OnAgáyhádLtok 
BujdoAokönyv 1. éA I I . 

5. 00 
5. 00 
5. 00 
5- 00 
5. 00 

85.78 

(6. 00 
17« 
30. 00 

5* 00 
15 . <?c? 
10. 00 

7*50 
15.00 
10.00 
/k..oo 
22. 00 
13. 00 
12. 
15. 00 
25^00 

[ A könyvek ana amenikai dollánban ] 

A KOWÏSPOLC könyvek éA méy Aok 
moA éntékeA inodalmi mil [antikván 
könuvek LA] meuynendelhet'ók Bálin-
nal. Kénjén katalóyuAt: tenjeAf-
t'ónk banmilyen könyvet kLváriAayá-
na beAjejiej... yyonA poAtágaA éA 
el'ónyoA ínak! 

A cím: SZm-MKLÓSH BÁLINT 
/50 Haven Ave t/k 
New Honk, NJ. 10032. 
U.S.A. 

ÇÎcfo Malted illeni* 

San muci sco. > 
Az /886-ban épült yyonyönlí 
naaA-LLlienthal nem 
nonyAlódott mejy a j /*}06-OA 
hatalmoA földnenyéA idején. 

a rRaciu,<in.&CLty AZ Ú$ HIDFÖ, 
A-zoLgAJLœtàbcun cuLLö emca-
nacLOA polutuiCLL lap, cí-
mei u havonta Jelejiilk meg,. 
Kiadó: DK. Fa66 LUrlb 
J ^ ü i z A t t ' ó : / ó í A $udit 

. .. hoyu a Aok munkája mellett Aikenult ellátogatni San FnanciAcoba! 
CAO dalatoA hánom napot töltöttünk ebben a$ "ékA$eneA-dobo$" vánoA-
ban, ahol mindLy Aüt a nap. Ajánaz a leveyó> nincAenek A^unyoyok éA 
aj embenek banátAáaoAak. KÖAjönjuk a AzlveA vendé^látáuít a kedveA 
habô hágaApánnak. P)áAÍk lapunk aj fddhö: kiadónk Dn. Fabó LCLAJIO 
jelenleg fíayyanonA^áy,on teAj könútat A bizonyana a leyfniAAebb hL-
nekkel tén majd viAAga: Azenetettvl vnnJuhf 

KA71CA 



Kalapvásár 

Az áruházban a vevő 
odafordul az eladóhoz, 
és azt mondja: 

- Mar két órája próbá-
lom az önök modelljeit, 
de egyik sem felel meg. 
- Próbálkozzék talán a 
kalaposztályons asszo-
nyom ott esetleg nagyobb 
szerencséje lesz - jegy-
zi meg az elárusító. 
- Ez ugyanis a lámpaernyo 
osztály... 

FELEMELŐ TUDOMÁNY 

Az ez redparancsnok gépkocsivezetője m á r h a r m a d -
szor hosszabbítot ta meg a ha ta lmas lexikon kölcsön-
zését. A könyvtá ros megkérdez te : 

— Ugye, érdekes dolgok vannak ebben a lexikon-
b a n ? 

— Azt n e m tudom — válaszolt a „pilóta ' ' —, de m á r 
nem tudnék meglenni nélküle. 

— Hogyhogy? 
— Lát ja , én n e m nőt tem valami nagyra , így aztán 

e nélkül a lexikon nélkül nem is lá tnék k i a Volgá-
ból. 

"' '"'^iMWM1, i HV' («Vu» >' 

Mi a különbség? 

...a háború és a 
mozi között? 
- Semmi. Mind a 
kettőnél hátul 
vannak a legjobb 
helyek!. 

HELYTELEN MAGATARTÁS 

Két taní tó beszélget: 
— Tegnap beh ív tam az egyik t an í tványom apjá t , tu-

dod, azt a f iatal , jóképű őrmestert , a gyerek rossz ma-
gaviselete miat t . 

— És szót é r te t te tek? 
—• Dehogy. Utána kénytelen vo l t am behívatn i a gye-

rek any já t . Az apa helytelen maga t a r t á sa miat t . 

Az új vonal 

-Hogy hívják azt a 
sancrendszert, amit 
a most sorozott sar-
ga csillagosok építe-
nek a vidéken? 
- Nos? 
- Mazsidó-vonalnak. 

(Századunk viccei 
Népszava Kiadó 
1988. Budapest.) 

A CIGARETTA 

— Ha még n e m alszol, a d j egy cigaret tát 
ú jonc a há lókör le tben a szomszédjához. 

— Már a lszom! 

szólt az 

BÍRÁLAT 

Egy f ia ta l h a d n a g y szólalt fel elsőnek a tiszti gyűlé-
sen. Nagy lendület te l b í rá l ta a laktanyai élet fogyaté-
kosságait, s amikor befe jez te hozzászólását, valaki egy 
cédulát kü ldö t t neki, amelyen ez á l l t : 

— „Hal lgatni a rany ." 
A hadnagy az a lábbi szöveggel kü ld te vissza a cédu-

lá t : 
— „ A r a n y n a k arany , de én .nem vagyok k incsgyűj -

tő." 


