
idejeben
(mindig@mindent, 2010.06.18 02:35) 

Trianon revizioja:jogos.
De jogos kerelem a hatarok rendezese is.
Ha nem Magyarorszagrol volna szo, nem olyan vezetokrol amilyenek voltak, mar 20 eve 
rendezodtek volna a hatarok.Most pedig arra hivatkoznak,hogy tortenelem.Persze hogy az,de a 
tobbi orszag ugye is az volt,ezert bomlott fel a Szovjetunio is. 

Válasz 

pampalini
(Micheller Mari, 2010.06.17 08:39) 

Önnek mi a gondja?
Miért foglalkozik más elveivel, ha olyan jól érzi magát?
Önnek jogában áll elégedettnek lenni, de csak akkor, ha másnak meg az elégedetlenséghez van 
joga.
Ennyi.
Nem vagyunk egyformák semmiben sem. 

Válasz 

kerem
(pampalini, 2010.06.16 23:27) 

hagyjak mar vegre abba ezt az autonomiazast... kit erdekel ez? hogy magyaroknak nincsenek 
jogaik Szlovakiaba? hat dolgoztam olyan helyeken, ahol a 8 orabol 7-et magyarul beszeltem. 
gondolja valaki ha ugy lenne, megtortenhetett volna? es hogy nyelvtorveny? mi az? itt senki nem 
csinal belole semmit, aki magyarul beszelt, az most is magyarul beszel, senki nem veri bottal 
azert... olyan nagy problema az, hogy a magyar mellet legyenek szlovakra is leforditott feliratok? 
hat nem azert, de ha nagy magyarkodok nem is latjak a hatarokat, de megis csak ez Szlovakia 
terulete, nem csak magyarok laknak itt! kerem a politikusokat, hagyjanak mar vegre bennunket 
beken elni, es torodjenek azzal, hogy legyen munka, beke es orom az eletbol. 

Válasz 

amalezu@mail.t-com.sk
(Bósza János, 2010.05.19 13:19) 

Az utóbbi években rengeteg javaslatot küldtem beadvánnyal éltem Fico, Gasparovic elnök és a 
parlament képviselői irányába. Meg vagyok arról győződve, hogy a két nép megbékélése a területi 
autonómián keresztül vezet el. Ezt a lépcsőfokot nem lehet kihagyni, mert ezt tette Milosevic és 
tudjuk hová vezetett. Minden népnek joga van az önrendelkezésre a felvidéki magyar népnek, 
tudjuk az önrendelkezésnek több formája van, ter.autonómiával kezdve, a federelizmuson át, 
egész az önállósódásig. 
Mát Thomas Mann is megmondta: A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, 
összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel.

Most mi zajlik mindenki elbeszél a dolgok, a fontos témák felett. A soviniszták állandóan támadnak 
minket az érdekképviseletünk pedig gyáván meghunyászkodik, pedig odacsapva az asztalra 
értelmes vitákba kezdeni csakis ez vezethet el az autonómiához. Én személyesen bevittem az 
autonómia tervezetemet a szlovák kormányfői hivatalnba, ahol át vették, megkapta az összes 
parlamenti képviselő. Még Slota és Belousovová sem tudtak tartalmilag belekötni. De Öllős a 
fórumintézet magyar képviselője hülyeségnek nevezte, de közben más nincs. Egy amerikai és Mo-
s professzor azt mondta a tervezetről egy jó megoldás a magyarság ügyeinek a rendbetetételére, 
nem perpetu-mobile, de jó kiinduló anyag.



Tudják kedves hozzászólók, a magyarság bajaira van egy egyszerű és hathatós megoldás, az 
igazmondás, több összetevővel, erkölcsös poléitizálással, bátor kiállással, nem megijedni alapon, 
hanem élni minden meglévő alkotmányos jogainkkal. 
Egy szlovák ezt írta saját nemzetéről: "Uraim, ismerem az enyéimet, többet vagyok köztük, mint a 
magyar barátaim között és nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a maroknyi egyszerű szlovák 
(azok között is csak maroknyi) és néhány inteligensebb szlovákon kívül a nagy többség nem 
valakik mellett drukkol ebben az országban - hogy fociszlenggel éljek - hanem valakik ellen. Önök 
ellen, tisztelt szlovákiai magyar állampolgárok. Nem akarják észrevenni? A benesi dekrétumokkal 
minden szlovák politikus kimondta, az elsődleges cél a magyarellenesség." 

Így folytatta a szlovák nemzetiségű polgár: "Tudják, hogy mi az önök baja? Képtelenek 
határozottan politizálni. Stúr a mi érdekünkben több mint 150 évvel ezelőtt sokkal határozottabban 
kiállt, mint az önök politikusai most. Bugár Béla bohóckodással próbálta maga mellé állítani a 
szlovák közvéleményt. Nem derültek rajta, hanem kinevették s az nem ugyanaz, és a bohóckirály 
nem vette észre. Csáky pedig politikuscserkész, itt is keres, ott is keres, csak nem meri kimondani 
nyiltan és határozottan, hogy mit akar. Stúrék tudták, hogy a nemzeti tudatot előtérbe helyező 
európai országokban a kissebbségben éllő nemzetek, nemzetrészek csak úgy maradhatnak meg, 
ha autonómiájuk lesz. Azt is akartak kezdetben. Nem egy külön Szlovákiát, hanem észak-
magyarország területén autonómiát a szlovákoknak, és ezt akarta Anton Hlinka atya is. A magyar 
politika ott hibázott, hogy akkor ezt az autonómia kérelmet visszautasították, s így mégnagyobb 
reakciós szlovák-nemzeti törekvésre adtak okot." 

Válasz 

megbékélés1.
(Fritzi, 2010.05.14 18:56) 

Kedves Bósza János!

Egy kicsit többet kellene forgatnia a történelem tankönyvet. Tudomásul kellene Önnek is vennie, 
hogy nincs 1100 éves szlovák-magyar együttélés, mivelhogy szlovákok Magyarország területén 
1100 évvel ezelőtt nem éltek, és elsősorban csak a Habsburgok idején kezdtek betelepedni - úgy 
400 évvel ezelőtt. 
A szlovák címer kettőskeresztjéről pedig tudnia kellene, hogy azt Ąudovít ?túr szerkesztette 
olyképpen, hogy azt a magyar címerből kivette, a hármas dombot pedig kékre festette. Ezen az 
alapon persze, mindenünk közös, hiszen a magyar történelem a Partes Superiores (Fölső Részek) 
-en zajlott, ami pedig most Szlovák Köztársaság. 
Ez a folytonosság ma egyre erőteljesebb. Nemcsak a magyar történelmi várak, városok, de már a 
magyar történelmi események is szlovákok lettek. Csak egy példa a sok közül, amikor egy 
piszeorrú bacsa magyar főnemesi diszruhát vesz föl magára, és Árva várában fogadja a turistákat, 
Thurzó János mutálva. 
(Félreértés ne essék! Becsülöm a pásztorokat, csupán jelezni szeretném, hogy ez a jelenség úgy 
fest, mint tehénen a gatya.)
Vagy amikor Báthory Erzsébetről szlovák filmet készítenek : torzonborz, eszelős Báthory Erzsébet, 
mosdatlan és buja magyar főnemes férjjel, vagy szláv földművesek copfjait viselő Bethlen 
Gáborral. De a lényeg, hogy a vad, önző kegyetlen asszony szlovák szüzek vérében lubickol egy 
hatalmas kádban, szétfröcskölt vértől piszkos pincében. 

Válasz 

megbékélés
(Fritzi, 2010.05.14 18:55) 

A genetikai különbőzőséget pedig már nem is értem. Ha valaki gyerekét szlovák iskolába adja, és 
ennek következtében unokái már nem beszélnek magyarul, az utódok genetikája nem változik. A 
IX,X. századi szlovákok genetikája? Annak leírása hol található? Régészeti föltárásokban? Tudni 



kellene azt is, hogy az ebből a korból származó igen csekély számú szláv sírok hamvasztásos 
sírok, amiket viszont a hun síroktól jól el lehet különíteni. Vagy esetleg az ún. Nagymorva 
Birodalom korszakára gondol? Komárom környéke a legnagyobb lelőhely ebben az időszakban, 
hiszen az Avar Birodalom központja volt ez a terület. Megsúgom : a szlovák régészek is elismerik, 
hogy Nagymorva korszak nincs, csak avarkor. Elismerik azt is, hogy az avar sírok nem szláv sírok. 
persze a szlovák iskolában mást tanítanak. Vagy inkább nem tanítanak történelmet. Hiszen a 
történelem választható tantárgy. Egész generációk nőnek föl úgy, hogy a hatodik osztálytól kezdve 
érettségiig egyszerúen kihagyják a történelmet. 
Ezért olyan eredményes a magyarellenes propaganda a szlovákok körében. Mert ha egy kicsit 
tudnának valamit a történelemről, maguktól "megbékélnének". 
Nem a magyar lakossággal van baj. Nem nekünk kell "békésen harcolnunk", mint a 
szocializmusban. A harc nem béke. Hány generáción keresztül kell nekünk bárányoknak békésen 
bégetnünk és kérnünk az éhes farkast, hogy békéljen meg? 
Elárulom: Amíg lesz bárány. Ha az utolsót is fölfalja, akkor lesz igazán BÉKESSÉG.

Kedves Bósza János,
nem volt szándékomban megbántani. A föderációt én csak úgy tudom elképzelni, ha a magyarlakta 
vidék leválik a szlovákokról. Akkor lesz egyenrangú, és egymással akár szövetségre is léphet. 
De tudok jobb megoldást : 
Szivesen megszavazom a szlovákok teljeskörű autonómiáját Túrócban, Árvában Liptóban . De 
Nyitrát kétnyelvű önálló városállammá nyilvánníttatnám. A Pribina műsorokat pedig betiltatnám. 
Nincs mit keresniük Nyitrán, sem Komáromban. 
Ezeket az előzményeket - Judenburgban és Klagenfurtban már az osztrák régészek régen 
föltárták. Svatoplukot tehát ott kell ünnepelni, ahol valóban élt, és működött.

Válasz 

Kaposvár
(öregdiák, 2010.05.14 08:55) 

A legszelídebb állat is küzd az életéért,ha sarokba szorítják.A slovak(szolga nép)éppen ezt teszi!
Pöffeszkedik a bitorolt magyar földön,és identitását harsogja. Van neki? 

Válasz 

KANADA
(SANDOR, 2010.05.14 01:21) 

SZLOVAKIA MEGBEKELESE?
hat ha csak az az akadaly,akkor mi hulyek vagyunk! 

Válasz 

Rigomezo
(Harcos, 2010.05.14 01:18) 

Kerem,ha mi rendbe akarjuk tenni a Trianon ugyet,
ne azzal torodjunk,hogy ki mit gondol.
Tudjuk jol,hogy egy torvenytelen dolog tortent,amibe
belerokkant a magyarsag.
Mindegy,hogy mi volt,a lenyeget a mai napig sem latta leirva senki.Sarkozy is azt mondta ,mar 
regen
lejart a Trianoni bunteny ideje,visszajar minden.
Most ugy nez ki,hogy meg nekunk kell magyarazkodnunk,hogy ezert meg azert?
Tegyuk rendbe,mert mar a kommunizmus alatt is rendezni lehetett volna, csak nekunk mindig 
szarhazi



allami vezetoink vannak akik orokke mismasolnak. 

Válasz 
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