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"A Szentkorona népének szolidáris üdvözletünket küldjük."
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Klaus Hornung : a Szentkorona népének szolidáris üdvözletünket küldjük
A Junge Freiheit legújabb számában Klaus Hornung, a hohenheimi egyetem egykori professzora úgy véli:
Európa jöv?je nagyban függ attól, hogy a kelet-európai népek - és így a magyarok - megtörjék a nyugati balliberális
hagyományokat. Az id?s tudós visszaemlékezik tübingeni egyetemi éveire, amikor nagy
lelkesedéssel hallgatták az 1956-os magyar forradalomról szóló híreket. "A magyarok voltak akkoriban a
Szovjetunió elleni harc el?harcosai [...] Aztán 1989-ben a magyarok voltak az els?k, akik átvágták a vasfüggöny
szögesdrótját [...] Ma ismét e büszke nemzet többsége az, amelyik fellázad a brüsszeli nomenklatúra
beképzeltsége ellen" - von párhuzamot Hornung 1956 és a mai kor között.
A CDU-tag id?s tudós szerint a brüsszeli "finánckapitalista" nomenklatúra "az egyetlen kötelez?" gyanánt akarja
mindenkire er?szakolni "a maga balliberális, antifasiszta elképzeléseit a demokráciáról". Szerinte ez ellen "a
magyarok tiltakozása ezeréves történelmük nevében" nem maradhat el, de úgy véli, mindenkinek feladata, hogy
ellenálljon "az európai hagyomány és identitás" nevében "a brüsszeli történelemnélküli szellemiséggel szemben".
Hornung szerint "kiégett" a jelenlegi Európai Unió. "Európának nincs jöv?je népeinek, különösen a keletieknek, a
magyaroknak, a lengyeleknek, a baltiaknak öntudata nélkül" - írja a berlini hetilapban. A konzervatív publicista
szerint a kelet-európai népek "példaképek" a nyugat- és dél-európaiak számára, mert csak így lehet elkerülni,
hogy Európa "a fogyasztók és termel?k olvasztótégelyévé" váljék. "Európa nem veszítheti el morális erejét, ahogy
ezt a globális oligarchia szeretné" - óv Hornung.
"Az Orbán-kormány országának hagyományait képviseli, amelyek amúgy Európa legjobb hagyományai is egyben"
- írja a magyar kormánnyal kapcsolatban. "Konfliktusa a történelmileg sok tekintetben vak brüsszeli bizottsággal
éppen ezért jellemz?; és elég ok arra, hogy a Szentkorona népének szolidáris üdvözletünket küldjük" - fejezi be
írását Klaus Hornung a
radikális jobboldali német újságban.
Ungarn und Europa
Solidarische Grüße nach Budapest
Klaus Hornung
Die Erinnerung geht zurück zu jenen Novembertagen 1956, als unser im Jahr 2004 verstorbener Freund Carl
Gustaf Ströhm, der damals als junger Reporter in Ungarn arbeitete, unserem Tübinger Kreis täglich am Telefon
über den Einmarsch der Sowjettruppen aus erster Hand berichtete.
Die Ungarn waren damals die Vorhut im Kampf gegen die Sowjetunion in Osteuropa, der später dann auch die
Polen und Tschechen folgten. 1989 waren es erneut die Ungarn, die als erste den Stacheldraht des Eisernen
Vorhangs durchschnitten - als Ouvertüre des Sturzes des Sowjetsystems bald darauf.
Auch jetzt ist es wieder die Mehrheit dieser stolzen Nation, die gegen die Anmaßungen einer neuen Nomenklatura
in Brüssel rebelliert, jetzt einer
finanzkapitalistischen, die ihre linksliberal-"antifaschistischen" Vorstellungen von Demokratie als die einzig
verbindlichen durchsetzen will.
Da kann der Protest der Ungarn im Namen ihrer tausendjährigen Geschichte nicht ausbleiben, der Prostest der
europäischen Tradition und Identität gegen den geschichtslosen Geist in Brüssel, der aus allen Ritzen der dortigen
Betonarchitektur lugt und von dem Burn-out-Syndrom Kunde gibt, von dem der nachdenkliche Klaus Schwab, der
Initiator des Davoser Wirtschaftsforums, in diesen Tagen selbstkritisch als der eigentlichen Ursache der heutigen
Europakrise sprach.
Tatsächlich wird Europa ohne das Selbstbewußtsein seiner Nationen, besonders derer im Osten, der Ungarn,
Polen und Balten, keine Zukunft haben. Sie sind deshalb als Vorbilder für die anderen im Westen und Süden so
wichtig, wenn Europa nicht in einem "Melting Pot" von Konsumenten und Produzenten seine Prägung und
moralische Kraft vollends verlieren soll, als den es sich viele aus der globalen Oligarchie wünschen.
Die Regierung Orban repräsentiert die Traditionen ihres Landes, die auch die besten Traditionen Europas sind. Ihr
Konflikt mit der historisch in
vielerlei Hinsicht blinden Brüsseler Kommission ist daher so symptomatisch; Anlaß genug, dem Volk der
2. oldal (összes: 3)

Bayer Zsolt: Egy német professzor levele a magyaroknak
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://www.flagmagazin.hu)
Stephanskrone unsere solidarischen Grüße zu senden in der Gemeinsamkeit der europäischen Geschichte und
nicht zuletzt in der Erinnerung an 1956 und 1989.
Prof. Dr. Klaus Hornung lehrte Politikwissenschaft an der Universität Hohenheim.
Forrás: Bádog - Bayer Zsolt blogja
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