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KOMMENTÁR 

Anarchiából 
a monarchiába? 

1918. július 16-áról 17-ére virradóan Jekatyerinburgban a .különleges 
rendeltetésű házban", ahol Oroszország lemondott uralkodóját és annak 
családját tartották fogva, az őrszemélyzet tizenegy tagja kivégzőosztaggá 
alakult, és azonmód munkába is lépett. A bolsevikok brutális 
kegyetlenséggel lemészárolták II. Miklóst családjával együtt, majd rövid 
időn belül ugyanez a sors érte az uralkodó testvérét is. Ezzel megszakadt 
III. Sándor geneológiai ága. 

Hiábavalónak bizonyult a forradalom vezéreinek abbéli igyekezete, 
hogy végleg leírják a Romanov-dinasztiát és ezzel meghiúsítsanak 
bármiféle restaurációt. Az örökösödési törvény szerint a trón joga III. 
Sándor öccsére, Kirillre szállt, akinek sikerült Finnországba menekülnie 
éppen várandós feleségével és két lányával. Felesége, Nagy-Britannia és 
Írország hercegnője, akinek édesapja Victoria királynő második fia volt, 
útközben hozza világra Vlagyimirt, aki a Romanov-ház jelenlegi első 
embereként éppen ma szándékozik látogatást tenni hazájában. 

Lépjünk még vissza az időben! A kalandos menekülés után Kirill 
családja Franciaországban telepszik le, s bármilyen nehéz körülmények 
közé is kerüljön, mindvégig azon van, hogy megteremtse magának azt a 
szellemi légkört, melyben nyugodtan és tudatosan készülhet arra a 
pillanatra, amikor ismét el kell vállalnia az ország irányítását. 

„A bolsevikiek uralma minden külső behatás nélkül is össze fog 
omlani, bár kétségtelen, hogy a külföldi kölcsönök megtagadása 
hathatósan segítené elő bukását. Össze fog omlani ez az uralom, mely 
nemcsak az orosz nép, de az egész világ ellensége (...) a bolsevik uralom 
szétzüllése feltartóztathatatlan és egyre aktuálisabb lesz a kérdés, vajon 
milyen kormányforma következik a szovjetek eltűnése után." 

Ezek a gondolatok akár napjainkban is elhangozhattak volna, pedig 
valójában több mint hat évtizeddel ezelőtt jelentek meg a Pesti Naplóban; 
a Sándor nagyherceggel készített interjúban. II. Miklós sógora akkor még 
nem tudhatta, hogy az igazi szörnyűségek még csak ezután következnek. 
A 30-as évek terrorja, az éhínség, a GULag sokmillió áldozata, az 
értelmiség, a papság és a nemesség fizikai megsemmisítése még 
hátravan. Nem láthatta előre azt sem, hogy Kirill soha nem fogja 
viszontlátni hazáját, sőt fiának, Vlagyimirnek is több évtizedet kell majd 
várnia a látogatás engedélyezésére. A derék sógor el sem tudta volna 
képzelni, hogy az egyébként kitűnő neveltetésben részesült és 
természetesen oroszul is kiválóan beszélő Vlagyimir egy angliai 
vasműben fog munkásként dolgozni Mihajlov álnév alatt (meró véletlen 
lehet, hogy Nagy Péter is ilyen név alatt munkálkodott Hollandiában egy 
hajóépítő műhelyben?), a háború alatt orosz hadifoglyokon fog segíteni, 
majd miután Ausztriában éri a „fölszabadulás", menekülnie kell, na nem 
a Vörös Hadsereg, hanem a nyugati szövetségesek akciói elől, akik a 
jaltai alku értelmében előszeretettel szolgálták ki a vlaszovistákat éppúgy, 
mint az orosz emigránsokat. 

Végül egy kicsi bretoni halászfaluban talált menedéket Vlagyimir 
családja, ahol szigorúan betartották a hagyományokat, a házassági 
előírásokat, nevelési tradíciókat s nem feledkeztek meg a többi európai 
dinasztiával való kapcsolattartásról sem. 

Az orosz uralkodó az Izvesztyija franciaországi tudósítóinak kér-
déseire válaszolva kifejtette, hogy a monarchia eszménye semmiképpen 
sem sérti a demokráciát, mert ez az egyedüli olyan kormányzati forma, 
mely bármilyen politikai szisztémával összeegyeztethető. „A világon 
való létezésünket csak egyetlen dolog igazolhatja: annak a lehetősége, 
hogy valamikor hazánknak szolgálhatunk." 

Anarchiából a monarchiába? Nem sok rá az esély - de ki tud ma 
biztosat mondani? 

TÓTH SZERGEJ 

Chile kiadná 
Honeckert 

Nincs nap, hogy Erich Honecker vagy Margót Honecker ne hallatna 
magáról. Nemrégiben Moszkvában felesége chilei családi látogatása 
miatt magára maradt volt NDK diktátor nyilatkozott a frankfurti 
televíziónak, nem emlékezve semmire, hangsúlyozva, hogy önmagától 
mondott le, és tevékenységéért pártja központi bizottsága köszönetét 
fejezte ki. Most Santiágóban válaszolt az újságírók kérdéseire felesége, 
aki évtizedekig töltötte be az oktatási miniszteri pozíciót. Margót 
Honecker, akinek a moszkvai-német nagykövetség minden további nél-
kül átadta a szövetségi köztársaság útlevelét, mert úgymond ennek 
megtagadására semmi okot nem látott, úgy vélte, hogy férje egy 
agyondolgozott élet után megérdemelne egy hosszabb chilei pihenőt. 
Erről azonban nemigen lehet szó. Az NDK diplomata-útlevele, amely 
Honecker zsebében lapul, már nem érvényes. A szovjetek nem adnak 
neki újat. És bár ő is kaphatna az egységes Németország útiokmányából, 
de csak korlátozott területre, és időtartamra. Mindössze arra lenne 
érvényes, hogy megtegye a szovjet fővárosból Németországig vezető 
utat. Ott elfogató parancsot adtak ki ellene gyilkosságra való felbújtás 
címén. A vád alapját az képezi, hogy mint a Nemzetvédelmi Tanács 
elnöke, ő írta alá azt a tűzparancsot, amelynek nyomán több mint 200 
embert öltek meg a Berlini Falnál, valamint az ugyancsak erődítménnyé 
kiépített más határrészeken. A 79 éves volt diktátor állítólag nemcsak 
rákban szenved, hanem könnyebb szívinfarktuson is átesett. Bonnban 
kiszivárogtatták, ha hajlandó lenne szülőhazájába visszatérni, óvadék 
ellenében szabadlábon védekezhetne, bár az eljárást lefolytatnák ellene, 
Chilébe nem engedik be. Az ottani kormányzat úgy nyilatkozott, ha 
mégis valamilyen úton-módon oda érkezne, ahol a lánya és az unokája él, 
akkor kiadnák a Német Szövetségi Köztársaságnak, úgyhogy chilei üdü-
lésről aligha lehet szó. 

H T PRESS 

A 12-es számú tűzszünet 
Alig egyórás drámai tanácskozás után a teljes egyet nem értés jegyében ért véget Hágában a Jugoszlávia-konferencia csúcsszintű plenáris 

ülése - és már az is kétséges, hogy lesz-e valaha folytatás. Szerbia és Montenegro egyfelől, a másik négy köztársaság másfelől ellentétes 
tervezeteket pártolt a tanácskozáson. Az ülés kezdetén Lord Carrington, az értekezlet elnöke kijelentette, hogy az erőszak jelenlegi szintje 
mellett nem lehet szó tárgyalásról. Milosevic szerb és Tudjman horvát elnök ezzel egyetértett, s azonmód kiadták legfrissebb, sorrendben 

tizenkettedik tűzszüneti felhívásukat. Lord Carrington közölte, hogy pénteken, amikor jelentést tesz Rómában az EK külügyminisztereinek, 
a békekonferencia elnapolását fogja javasolni, ha ez a tűzszüneti felhívás ugyanolyan hatástalan marad, mint az előző tizenegy. 

Az EK béketervének legújabb változatával kapcsolatban Szerbia és Montenegro elnökei módosítást nyújtottak be, amely lényegében 
a jelenlegi köztársaság szerb kisebbség által lakott részeinek a szerb vezetés alatt megmaradó kis Jugoszláviához való csatlakozását 

tartalmazza. A másik négy köztársaság azonnal elutasította ezt a módosítást. Mint ismeretes, az EK külügyminiszterei Carrington pénteki 
jelentése alapján döntenek arról, hogy alkalmazzák-e hétfőn kilátásba helyezett szankcióikat Szerbiával, illetve esetleg Montenegróval 

szemben. A tervezett szankciók felölelik a közösségek és Jugoszlávia kereskedelmi és gazdasági együttműködési szerződésének felmondását, 
a Jugoszláviának nyújtott kereskedelmi kedvezmények és Phare-segély megszüntetését Hans Dietrich Genscher német külügyminiszter 

tegnap az átfogó kereskedelmi embargó terve mellett foglalt állást. 

Szerb ülés az államelnökségben 
Támadás az újvidéki Magyar Szó ellen 

Eszéket kedd reggel óta 
aknavetőkkel lőtték Baranya 
irányából a szerb erők, az éjszakát 
a szlavóniai város lakosai a 
pincében töltötték. Dubrovnikban a 
horvát rádió jelentése szerint az 
óvárosban is károk keletkeztek a 
hétfő esti és éjszakai harcokban. A 
kotori katonai-haditengerészeti 
körzet közleményében cáfolja ezt a 
hírt. Sidben, a horvát határ közvet-
len közelében lévő szerémségi 
helységben délelőtt robbanások 
hallatszottak. A belgrádi rádió 
szerint a vasútállomás melletti 
silókat érte találat. Feltételezik, 
hogy egy közeli horvát faluból, 
Nijemciból nyitottak tüzet a horvát 
gárdisták. Ez az első eset, hogy 
támadás ért egy szerbiai települést. 
A vajdasági Bácsnál már érte 
légitámadás a helyi létesí tmé-

A jugoszláv parlament a világháború óta most először csonka ülést 
tart, amelyen csak a szerbiai képviselők, illetve Bosznia és Koszovo 

szerb törvényhozói vesznek részt. A szövetségi parlament 
az elnökségben végrehajtott szerb fordulat óta csak konzultációkat 

tudott tartani, most sem lenne meg a határozatképes többség, de 
a képviselők szabályt alkottak az ilyen körülmények között 

folytatható parlamenti munkáról. Szlovénia, Horvátország és 
Macedónia küldöttei régóta távol maradnak az ülésektől, s nem 

tekintik legálisnak a csonka üléseket. 

nyeket, de azokat tévedésből, a 
jugoszláv harci gépek vették tűz 
alá. 

A népirtás megismétlődése 
címmel a belgrádi televízió kétórás 
filmet sugárzott, amely a nyugat-
szlavóniai szerb lakosság menekü-
lését és falvainak pusztulását 
mutatja. Szerbiában azt állítják, 
hogy az előrenyomuló horvát 
gárdisták a visszamaradó szerbeket 

lemészárolják, a falvakat felégetik. 
Az erről szóló videokazettát , 
valamint a kommentátorok magya-
rázatait és a második világháborús 
visszaemlékezéseket eljuttatják a 
hágai konferencia keddi ülésének 
résztvevőihez azzal a nyilvánvaló 
szándékkal, hogy igazolják: a 
horvátországi szerbek nem marad-
hatnak meg a horvát köztársaság 
fennhatósága alatt. 

A jugoszláviai Magyar Szó szer-
kesztőségének dolgozói kedden 
úgy foglaltak állást, hogy Kubát 
Jánosnak meg kell őriznie főszer-
kesztői tisztségét mindaddig, amíg 
a Vajdaságban nem tartanak 
többpárti választásokat. A vajda-
sági kormány a r utóbbi napokban 
heves támadásokat intézett a lap 
ellen, s a képviselőház illetékes 
bizottsága Maróti Miklóst javasolta 
a lap főszerkesztőjének. Maróti 
Miklós a Fórum Kiadó megbízott 
vezetője, a Magyarok Hazájukért, 
Szerbiáért, Jugoszláviáért nevű 
ismert csoport egyik alapítója. A 
lap dolgozói keddi gyűlésükön 
elutasították az újságról készített 
minisztériumi elemzést , amely 
szerint a lap irányvonala pacifista, 
az újság a VMDK szócsöve. 

Cyrus Vance 
Budapestre jön 

November 7-én Magyarországra 
látogat Cyrus Vance, az ENSZ 
főti tkárának Jugoszlávia hely-
zetével foglalkozó különmegbí-
zottja. A politikust fogadja Antall 
József kormányfő - közölte kedden 
a külügyi szóvivő, hangoztatva, 
hogy Magyarország támogat 
minden kezdeményezést a jugosz-
láviai válság rendezésére, s ennek 
szellemében kész az ENSZ 
erőfeszítéseinek segítésére is. 

November 10-én Antall József 
meghívására Magyarország ven-
dége lesz Jacques Santer luxem-
burgi miniszterelnök. November 
7-én hazánkba érkezik Max Streibl 
bajor miniszterelnök. Látogatá-
sának jelentőségét jelzi, hogy a 
tartomány az NSZK-ba irányuló 
magyar kivitel legfőbb piaca; 
emellett dinamikusan alakulnak a 
politikai, kulturális kapcsolatok is. 
Kérdésre válaszolva a szóvivő 
elmondta: az EK elvi egyetértése 
ellenére egyelőre nincs döntés 
megfigyelők kiküldéséről a 
magyar-jugoszláv határra. 

Imelda Marcos 
Manilában 

Manila volt kormányzója, az 
egykori szépségkirálynő, Imelda 
Marcos kedden önként jelentkezett 
a manilai bíróságon. Á volt dik-
tátor, Ferdinánd Marcos hatvankét 
éves özvegyét a kormány adócsa-
lással vádolja: szerintük férje húsz-
éves uralkodása alatt Imelda több 
milliárd dollárt sikkasztott. A jelen-
legi kormány elfogatási parancsot 
adott ki ellene adócsalás, korrupció 
és sikkasztás vádjával. Mivel a le-
tartóztatásra nem került sor, a volt 
kormányzó szabadlábra helyezhető 
háromezerhétszáz dollár óvadék 
ellenében. Imelda Marcos ügyvédje 
szerint a vád nevetséges, hiszen a 
diktátor bukása óta felesége 
száműzetésben élt, s összes 
vagyonát elkobozták. 

A kormányfő Kairóban tárgyal 
Bizonyos értelemben hasonló szakaszban van az 

egyiptomi és a magyar gazdasági átalakulás - álla-
pították meg a két ország kormányfője, Antall József 
és Atef Szidki keddi kairói tárgyalásain. A közpon-
tosított gazdasági szervezet lebontása, a piacgazdál-
kodásra való átállás mindkét országban napirenden 
van, miként az állami helyett a magánszektor előtérbe 
kerülése. Hangoztatta az egyiptomi kormányfő. 

Mint László Balázs kormányszóvivő elmondta, 
Szidki miniszterelnök a kétoldalú kapcsolatok terüle-
tei közül kiemelten szólt a tudományos együttmű-
ködésről, megemlítve, hogy Magyarország régóta 
nagy számban fogad egyetem utáni képzésre egyip-
tomi szakembereket, főként a mezőgazdasági tudomá-

nyok terén. Antall József a magyar külpolitikai 
látásmódot ismertetve kiemelten szólt arról, hogy a 
jugoszláviai helyzet Magyarországra nézve elsőrendű 
veszélyt jelent, ezért mindenképpen érdekeltek 
vagyunk a békés megoldásban, támogatjuk az EK 
erőfeszítéseit , és szeretnénk mielőbb határozott 
fellépést látni amerikai és szovjet részről. 

A jövő században az Észak és Dél közötti szociális 
feszültségek kerülnek előtérbe, ezért a közel-keleti 
térségben a gazdaságoknak át kell állniuk új dinami-
kus fejlődési pályára - hangoztatta a kormányfő. 

A kormányfők vezette küldöttségek tárgyalása után 
Antall József Hoszni Mubarak egyiptomi államfővel 
találkozott. 

Tőkés püspök segélykiáltása 
Tőkés László 

k i rá lyhágómel lék i 
püspök, az RMDSZ 
tiszteletbeli elnöke, 
örökös temesvári lel-
kész a múlt hét végén 
indítványban fordult 
a szövetség parla-
menti frakciójához, 
miszerint „az első 
adandó alkalomkor 
vesse fel a Romá-
niából elűzött állam-
polgárok kérdését mmmmmm 

ügyük kivizsgálása 
céljából. " Ezt a zsidókra, né-
metekre, magyarokra és románokra 
értette. Tegnapelőtt a román 
szenátus és képviselőház együttes 
ülésén Nagy Béla nagyváradi 
szenátor eleget tett Tőkés 
püspök indítványának. Fölvetette: 
állítsanak föl megyénkénti kivizs-
gálóbizottságot, melynek az lenne a 
feladata, hogy összesítse az or-
szágot elhagyók névsorát, föltér-
képezvén az indokokat is. íme, az 
RMDSZ jogos és polit ikailag 
támadhatatlan válasza a magyar-
ságot ért vádakra Agyagfalva, 
valamint a két székely megyét 
elhagyó, román nemzetiségű 
állampolgárok miatt. 

Tőkés püspök - indítványa 

mellett - Segélykiáltás címmel 

Lapunk október 21-i számának első oldalán, Ellenpont 
című dolgozatunkban tettük föl a cseppet sem szónoki 

kérdést: meddig kénytelen az RMDSZ képviselői csoportja 
állandó önvédelemre berendezkedni, magyarázkodni 
az állandó vádaskodások miatt? Meddig, miközben 

az elmúlt három évben magyarok s nem magyarok tízezrei 
menekültek Erdélyből, s a többségi nemzet képviselőinek 

értelmiségi rétege sem szenvedheti az immár 
bányászfegyverekkel jellemezhető „demokráciát"?... 

Aznap tartott előadást a szegedi Hági étteremben 
Bárányi Ferenc temesvári képviselő, s szűkszavúan jelezte: 

- Olvastam a Délmagyart... 

levelet intézett a világ közvélemé-
nyéhez. Ebből egyértelműen kide-
rül: sorsa összefonódott az erdélyi 
kisebbségek sorsával. Kísérteties 
hasonlóságot fedez föl múlt és 
jelen között. A nemzetgyűlölet 
tetőzött a román parlamentben. 
(Tegnapelőtti példa: Demény Lajos 
történészbe beléfojtották a szót, 
miközben pontról pontra cáfolta a 
székely megyékről közzétett 
kivizsgálási jegyzőkönyvet...) A 
kollektív bűnösség elvét érvénye-
sítik minden olyan esemény kap-
csán, ami kapcsolatba hozható az 
erdélyi magyarsággal. Ily módon 
lincs- és pogromhangulat kiala-
kulását kockáztat ják. A román 
hadsereg Kovászna megyei 

h a d g y a k o r l a t á n 
„ellenséges magyar 
erők megsemmi-
sítésében " je löl te 
meg a katonák harci 
feladatát Ebben az 
országban, ebben a 
tapintható, minden-
nap belélegzett, bár-
mely környezetszeny-
nyezést meghaladó 
gyűlöletben élünk 

^^^^^^ Nagyváradon töré-
keny feleségemmel, 

ötéves Máté fiammal és már 
embrionális állapotában meghur-
colt, forradalom után született 
Ilona lányommal... És még egy 
kísérteties hasonlóság van múlt és 
jelen között. Most is, mint akkor, 
gyermeket vár feleségem. És 
iszonyúan fél megint..." 

Tőkés püspök segélykiáltása 
valaha öröknek hitt falakat rom-
bolt. Most az ellenforradalmi poli-
tikai kurzusról, a régi hatalom 
visszaállítási kísérletéről rántja le a 
leplet. Imigyen fogalmaz: „Akkor 
Ceausescu párthivatalnokai ha-
talmaskodtak felettünk - ma az 
Il iescu-Front tapos meg ben-
nünket." 

PATAKI SÁNDOR 


