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“Meghatározni nem fogom magam, de azok számára, akik foglalkoznak
ilyesmivel, a következő támpontokkal szolgálok:
Támogatom a magyart a magyartalannal szemben és az embert az
embertelennel szemben,
a bölcső pártján állok a koporsóéval szemben,
a megszólaló harangok pártján az elnémult harangokéval szemben,
Nándorfehérvár pártján Moháccsal szemben,
a velszi bárdok pártján Edvárd király ellen,
Csingacsguk és a musztángok pártján a sápadtarcúak ellen,
az aradi tizenhármak pártján Haynau ellen,
Radnóti Miklós, Szerb Antal és Karácsony Benő igazában hiszek a
lélekmérgezéssel, az agymosással, a kirekesztéssel és a nemzeti
önpusztítással szemben,
hiszem, hogy érdemes életünket is adni azért, hogy országunkban bárki
szabadon elmondhassa véleményét, mégha e véleménnyel nem érthetek is
egyet,
úgy gondolom, hogy szeretnünk kell ellenségeinket is, mint
felebarátainkat és felebarátainkat mint önmagunkat,
elítélek mindenfajta okkupációt, legyen az román, német vagy szovjet
és ezért, a szovjet tankok pártján állok a német tankokkal szemben és
a Corvin köziek pártján a szovjet tankok ellen
osztom azt a meggyőződést, hogy a rosszat nem győzheti le a kisebbik
rossz, csak a jó – de védem a rosszat a még rosszabb ellen
hiszek minden magyar ember kultúrához való jogában, mint ahogy minden
ember kultúrához való jogában is:
de a mi felelősségünk, hogy a magyarokat sikeres kultúrnemzetté
segítsük felnőni, egy azonosságával tisztában levő, azt vállaló,
önmagával kibékült, erős és magabízó közösséggé
egy korszerű nemzeteszme híve vagyok egy korszerűtlen nemzeteszmével
és egy korszerűtlen nemzetköziséggel szemben
segíteni szeretném a gyengét, az elesettet, a hátrányos helyzetűt, a
kicsit – de nem szeretnék kicsi lenni és nem üzenem senkinek, hogy
merjen kicsi lenni, hanem arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy egy
sikeres és megbecsült nemzet tagja akarjon lenni és azt is gondolom,
hogy az ország újraépítésének a fejekben és a lelkekben kell
elkezdődnie

meggyőződésem, hogy a kultúra segíthet az elmúlt ezer év okozta külső
és belső sebeket beforrasztani és csak az segíthet ezeket
beforrasztani
a műalkotást támogatom a szuvenírrel szemben, a népit a népiessel
szemben és a málnát és az almát a málnaízűvel és almaízűvel szemben
hiszem, hogy a magyarok megtalálják helyüket a most kialakuló
világban, s hogy nem fogunk példázatbeli szabad tyúkká válni, amely
nem bírta a szabadversenyt a szabad rókával szemben
az élő élet pártján állok, a DDT-vel, a KGB-vel, az ÁVH-val és a
mustárgázzal szemben
hiszek abban, hogy a magyar nemzet történelmi küldetést teljesít, és
hogy ez a küldetés mélyen összefügg a lelket és a nemzetet nemesítő
csodálatos képességünkkel, a kultúrával
azt szeretném, hogy tudásközpont épüljön fel e keresztút-hazában,
Kelet és Nyugat, Dél és Észak e sokat látott találkozási pontján
hiszek abban, hogy nemzetünk a legműveltebb nemzetek egyikévé lesz
Európában, ha Isten is megsegít, és miért ne tenné, hiszen
egyetérthetünk azzal a vélekedéssel, hogy amíg a nemzet távolodott az
Istentől, akkor is közeledett hozzá, csak a hosszabbik utat
választotta
ezeket gondolom, rózsaszállal a fogaim között."

