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(hilETZSCf{E: Az Antikrisztus)

NAPISTEN{ NEPERE YAR
(I{opp duy yez6r tizene te)
thallgattak a harci kiirtok, elhalt a KopFtary vert seregdnek
maraddkdt iilcl oz6 kirAlyi 46szok ki6ltazilsa, a kopok
csaholasa, s a Pilis, V6rtes 6s Bakonv 6serd otre raborult az
ljszaka csendje. Koppdny, az utols6 szittva n6gyfel6 v6gott test6vel
lovas fut6rok vdgtattak a ndgy lgtilj fel6, hog lstv6n, az fij Nagyrir
parancsa szerint Gy6r, Veszprd,m, Esztergom 6s Gyulafeh6rvSr kapuira
szegezzlk azokat, orok elrettent6stil minclazoknak, akik Istv6n jog6t a
k6nhoz -valaha is k6ts6gbe vonni mer6szeln6k.
Istv6n a meger6sitett esztergomi v6rdba hriz6dik; nyugtalan 6s f6l.
Siratja mag6t, Kopp6nyt, a n6p6t, 6s nem tal6l feloldoz'6st. Hidba sz6qa
k6t k€zzel clon6ci'6it az egyhilznak, az rijonnan alapitott ap6ts6goknak,
klaskomoknak, rendeknek. Tudja: erd6k m6lv6n, hegytet6kdn gydszra
hivj6k a nemzetet a s6m6ndobok 6s e dobok zaja 6jszak6nk6nt elviselhetetlerrn6 er6sodik a ftil6ben. R6 kell ddbbennie: eszkoz csupdn, egv
kiterjed6, ideol1giai alapon szervezddd vildgbirodalom, a harcos
Egyhdz eszkoze, mely a keleti ,,pogdnysdg babonasdg 6s eretneksdgi'
elien6ben terjeszti tiizzel-vassal az dj hitet.
De vajon 6 az ellen harcolt-e val6j€tban? Hiszen maga Kopp6ny sem
volt pog6ny! J6zus urunkbhn hitt - mint hirlik - akdr csak n6,pe, b6r
6si hittel tisztelte az El6 Isten k€pm6s6t a Napot 6s akit6l minden
fdldi b6s€g 6s sz6ps6g sz5rmazik: Nagy Boldogasszonyunkat is. L6m,
milyen hasonl6 ez a hit ahhoz, amit neki tanitottak gyerekkordt6L az

idegen papok Henrik udvar6ban! Ez6rt kelt volna fei 6ellene
Koppdny? Es 6 kinek az 6rdek6ben ontotta a testvdr v6rt? A r6mai
hit6rt? A megvdlt1 Krisztusdrt? Vagy azdrt a ,, mdsikdrt", az igazi, El6
Isten fcildre szdllt fiddrt, akibdl

a

papok csindltak zsid6 MessiSst? - mert

Mih6ly, a meggyilkolt nagybasja egyszer vaiami ilyesmit mondott
neki. Vagy ez csak iiriigy lett volna?...

vdgiil is: ki t6mogat kit 6s ki ellen? Az egyh6z Henriket?... vagy
Henrik az egyhttzat, vagy... ? Yaglt egy 6rdekszbvets€g h6l6j6ban
verg6clik a magvars6g? Minket akarnak pacifik6lni, csak m5s-m6s
eszkdzdkkel? Az egyhilz a 16lek erej6vel, Ott6 fegyverrel 6s Henrik a
hirga, Gizella kez6vel?... Vugy -bellum omnium contra omnes- 6t 6s
Es

magvari n6p6t akarj6k felhaszn6lni egym6s elien?
Mi mozgatja ezeket az er6ket?
Es mi inditotta Koppdnyt az ellen6ll6sra? Mi volt az a hatalmas ok,
mely a magyars6got kordbban soha sem tapasztalt m6retii testv6rharcba sodorta? Es testv6rharc volt-e ez egydltaldn, vagy a mdg 6ber
nemzet onv1delmi reflexeT Lilzad6 volt-e Kopp6nv, vagy forradalmdr?
Szabadsdgharcos volt-e, vagy felforgat6 tr6nk6vetel6? A Rendet akartae vagv a Hatalmat?
Es mi 6, Tstu6n?... Valasztott kir6ly, n6p6nek legrtim uraikod6ja/ vagy hddit6?7 Mi6rt kellett idegen fegyverrel torni a n6p6re?
Mi csapott ossze kett6jtik harcdban el6szor magvari foldon: k6t vallds,
k6t vil6grend, k6t hatalom, k6t kirdly-jeltilt szernlly, vagy k6t nemzet,
a ket 6si ellens6g: a Atilla 6s Detre szitsz ut6dai?. .. Es ki volt a gy5ztes
6s

ki a vesztes?

Sirlyos k6rd6sek, de m6gis csak kis szegmensei annak a hatalmas k6rd6skirrnek, amit az ezredfordul6 tdrt6nelme az els6 magyal kirdlvnak
feltett.
A Duna felSl h(vds nyugati sz6l csaP az arc6ba 6s Istv6n fel.
Testv6rharc dril, ami nem volt a magyarsdg kozdtt tal6n soha, mr6g a
nagy kir6ly, Atilta ha161a ut6n sem. A n6p most menekril -6el5le
menektil a saj6t n6pe!-, ercl6kbe rejt6zik 6s hallgat. Es 6jszakfrnk€nt,
titkos rejtekhelyeken, hegytet6kbn, 6rtiizek kijrtil fdlelmetesen sz6lnak
a s6m6ndobok..
Zas L6rcinf:
em Kopprinyt
trLt I
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em Kopptinyf sirafom, hanem
a harci kedvef, a kopjtit
sirafom, o fegezf, a ltindzscif,
a harci mdnf, hogy mindendrf
ds n indenkinek neg fe le llek,
Nem Koppdnyt
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kinondd szdf, az eskif, ami
ko'ffef, Nem Koppdnyt sirafom:
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A F ezredfordul6n, ak6r csak napjainkban, tort6nelmi paradigma
J_:Ieltas
kor6t 6lte a rnagTtarsdg. Megv6ltozott, nyugtalanabb,
ijsszeszervez6dbttebb lett kdriilotti.ink a viiSg 6s ennek a globalizal6d6>
hatalmi centrumokba tomoriil6 vil6gnak az er6vonalai Kelet 6s Nyugat
hatara: a Kdrpdt-medence fel6 mutattak.
Hog Istv6n kirSly hogyan lStta orsz5ga helyzet6t, miut6n a sorsdijnt6
csatdt kdvet6en visszavonult Esztergom sziklavilrdba, nem fudjuk. Az
uralkod6 - ha nem m6sok dltal mozgatott bdb - tort6nelmi folvamatokban, tdvlatokban kell gondolkozzon. Egyet aligha nem vildgosan l6tott:
azt, hogy az ellentink osszefogni k6sziil6 nyugah egTth'ilzi 6s vildgr
er6kkel szemben csak rigv dllhat meg a magvars6g, ha egy egvs6ges,
kbzponti akarattal vez6relt dllamszervezetben szintdn osszefog 6s ki.ils5 ellens6 geit megosztja.
A honfoglal6 magyarsdgot a Vdrszerzddls alkotmfin;z6val szentesitett
tdrzsszdvets€q ereje tette k6pess6 a K6rp6t-medencei 6llamalapitfusra,
fennmaraddsunkat pedig a sorozatos kelebi 6s nvugati hadj6ratainkkal
megosztott ellens6geink gvenges6ge biztositotta.
Abban a k6rd6sben egyet6rtettek a torzsf6k is, hogy ezt a politikdt
fol.ytatni kell.Istv'6n kirfily viszont lltfta azt is, hogv ez a hagyomdnyos
m6dszerekkel tov6bb m6r nem lehets6ges €s, hogv tbrzsszovets6gi
alapon a bels6 6rdekelient6tek miatt nem lehet erSsebb kozponti
hatalmat l6trehozni. Ez a torzsi szewezet majdnem hasonl6 megosztottsdghoz vezetett n6lunk, mint a n6met fdldon a feuddlis fejedelems6gek rendszere, 6s Istv6n azt is l6tta Henrik udvardban, hogy ott
milyen erlfeszitlseket tesznek az egvsdges kdzponti hatalom
megteremtes6re, 6ppen a magvar vesz€lv miatt.
Az id6 teh6t siirgetett.
M6r G6za fejedelem is felismerte a rendszervdltds sziiks6gssdg6t 6s
ttirelmi iddt biztositott az 6ftiiI6sra. Le6llitofta az er6egvensilyoz6

hadj6ratokat ami azonban a rendszer viisttgilhoz vezetett. A
kiilbiztons6got szerzdd 6sekkel, sz o ve tsdgekkel igvekezett biztositani egv olyan nyugati vil6ggal szemben, ahol akkor m6r a legvadabb
c;kr)ljog uralkodott. Ez viszont kiilpolitikai cs6dot jelentett. Egyetlen
szerz6d6s volt, amit rigv-ahogy betartottak: a hdzassdg, ami azonban
ket6telti fegyver volt - az orsz'itg hiib6rbe adisAhoz vezethetett..
A b6k€s, ,,fdjdalommentes" rendszervdltashoz Gdza uralkod6si ideje
kev6snek bizonyult mert 6ppen a leger6sebb, legharciasabb 6s ez6rt
legtekint6lvesebb t0rzsf6k zArk6ztak el legink6bb a reformok el6l. Politikdja folytonossdg6nak tc)rvdnyes biztosititsitra occse, N{ih6lv meg-

gyilkol6sa utdn mdr semmi es6lyt sem l6tott, ez6rt azt a sziik osv6nvt
kereste, mely ezen az ingov6nvos talajon biztons6gos szigetre vezetheti
a magvars6got. Fi6nak, Istv6nnak, a bajor kirdlvldny kez6vel megszerezte Henrik szovets6g6t 6s a teuton-ves z6Iy kozombbsit6se c6ljitb6l
hal6los 6gydn azttanilcsolta neki, hogy htibdrikoron6t a Piipdt6tk6rjen.
Zsenidlis, a tort6nelemben perJet ritkit6 sakkhrizds lett volna ez, ha:
u Henrik Gizella kez6vel tivlatilag a magyarok sz6vets6g6t 6s nem
a magyar tr6nra yal6 jogig6ny6t akarta volna biztositani;
n a R6mai EgyhAz az Udvozit6 ig6j6nek hirclet6je lett volna, nem
pedig eglr globalizdl1 viliighatalom eszkoze;
a 6s, ha ez a fejedelmi szSnddk nem titkozik minden tekintetben a
tdrzsf6nokiik ellen6llSs6ba.
Koppdny volt az, aki legvildgosabban l6tta, hogy a magvars6:got n6gy
nagy vesz6ly fenyegeti: 1) egy nyugati katonai offenziva,2) hiib6res6v6
v6l6sa valamelyik kozpontosit6 hatalomnak, 3) gazdasilgr osszeoml6s
6s a honfoglal6 katonanemzet szolgasorba siillyecl6se 6s 4) egv erkijlcsi
v6gromldshoz vezet6 vall6si 6s kultur6lis v6ls6g. Mind a n6gv vesz6ivt
Istv6nban 6s bajor feles6g6ben l6tta megtestestilni.
Kopp6ny tudta, hog a h6zass6gi szerzldds Henrik, s v6gs6 soron
ott6 csdszar tr1jai falova, 6s Gizella udvardval 6ri6sira fog n6ni az orsz6gban az idegen befoly6s. L6tta, hogy tettEk el l6b al6l Henrik kovetei
G6za fejeclelem 6ccs6! a tr6nv6romdnyos Mihdlyt 6s tudta: G6za olyan
ellenfdllel szdvetkezett, akit6l minden kitelik, akit m€g kot6f€ken tartva sem szabadna beereszteni magunk koze.
Nem bizott R6mdban sem. Papjaik er6szakosak voltak, s valami sunyi
alattomoss6g iilt a szemtlkben. Mindenkit gyiiltrltek, aki nem ftgv ttsztelte J6zust 6s Isten urunkat, mint azt 6k liturgidjukban kim6cioltak.
Ezeket zsid6 sz6val pogdnynak nevezt6k. Idegenek voltak, tbbbnyire
n6metek - ez sem nyerte meg Kopp6ny bizalmilt. Az Gsok, Lehel,
Botond, v6rbulcsri 6szt6n6vel osszefon6dSst €rzett 6s gyanitott az
egyhdz 6s a n6met kozdtt. Erezte, az ahit, amit 6k hoznak icie, nem a
tiszta hit, hanem valami, ami csak a hit m€g,aval van bekenve. J6zus
urunk nem ezt tanitotta. 6 szeretetef ttireimet hirdetett. Azt mondta,
hogy mindenki a saj6t hite szerint ridvijztil. Az &j papok azt mondj6k:
senki sern iidvdzrj^l, aki nem az 6 szavaikkal, szertartasrendjr.ik szerint
aclja meg a tiszteletet a TeremtSnek. lvl6g be sem tett6k az orczilgba a
l6bukat, m6g szavunkat sem 6rtik, csak maguk koziift vartvognak
idegen nyeiveken, 6s mdris a mi papjaink, s6mdnjaink ellen kovetelnek
t6rv,6nveket. Milven emberek ezek?...

Es legkev6sb6 brzott Istvdnbary a leend6 kir6lyban, a n6metek 6's a
r6mai papok neveltj6ben, aki most idegen fegrrueresekkel jott az
orsz6gba. Nem az orszitg megment6j€f hanem el6rul6j6t l6tta benne,
aki ellen ndpfelkel1sf kell hirdetni.
Kett6jiik harc6val, pontosabban Kopp6ny bukdsdval elkezd 6doft, az a
tdrt6nelmi folyamaf melyet Homonnay Ottd Jdnos ,,ezer6ves hal6lfus5:naK' jellemzett. En a Karpdt-medencei tbrt6nelmtinket ink6bb egy
v6gtelen fitkeresdsnek l6tom, melynek sor6n a magyar nemzet 6rdekszovets6gek hfl6jaban kiviil6ll6k6nt, vagy alkalmi kdnyszerti szovets1geskdnt keresi a sajdt Magyar Utjdt. Ezt tette ezer 6ve 6s ezt teszi ma is,
amikor a nemzet hangja nem hallhat6. F6ny 6s drnv6k, siker 6s buk6s
jellemzik ezt az ritkeres6st 6s, ha megpr6b6lunk osv6nyt v6gni ebben a
labirintusban, azt kell ldssuk, hogy ez a Magyar LIt keresds mindig
akkor jdrt sikerrel, ha a magvar n6p nemessdge, vagy eli$e lemondva
egy6ni - nem egvszer tulbur-j6nzoft. - szabadsdgSogainak egv r6sz6r5l,
tissze tudott fogni egymiissal 6s a ndppel a kdzos c6l 6rdek6ben.
Tort6nelmi.ink meg6rt6s6nek egyik kulcsk6rd6se, hogy vilagosan 16ssuk az Istvdn korabeli MagyarorszAg s Eur6pa helvzet6t.
Az ezredfordul6 Eur6p6ja a hiibdrisdg rendszerdnek megszildrduldsa
id6szak6t 61i. Ennek a rendszernek a l6nyege, hogy az orszfrg az
uralkod6 birtoka 6s a kdzponti (fejedelmi) akarat a szem6lyes don6ci6k, birtokadom6nvok r€v6n €'rv6nyesiil. Mindez a m6r S.ltaldnoss6
v6lt maginfulajdoni rendszer kiterjeszt6s6t, a hatalomkoncenk6ci6 rij
form6j6t jelenti a kor6bbi s6ri.il6keny 6s bizonvtaianabb szerz6dlseken,
szdvets6geken alapul6 hatalornszervezlsi elwel szemben. Eur6p6ban
ez a folvamat Nagy K6roly (Carulus Magnus) 6ta er6sodbtt fel 6s vdlt
egvre 6ltal6nosabb6, amit ai, ul eur6pai hatalmi tdnvez6, az Arpdd 6Ltal
alapitott K6rp6t-medencei magvar birodalom meg stirget6bb6 6s
sztiks6gszeriibb6 tett.

A

hiib6ris6g rendszer6nek ki6piil6s6vel p6rhuzamosan erdsddik a
rivalizdlds az egyhdzi 6s vildgi hatalom kozott. A csdszdrsdg vil6gi
hatalma a nyers er6, az egyhdzd finomabb, 6tt6telesebb... Mag,varorszdg
e k6t hatalom kdzdtt 5rl6dik - Istv6n az egyhdzat viiasztla. De tull6 a
c6lon: GEza ttirelmi politik6j6t egy er5teljesebb, er6szakosabb, a
Magyar {It hetyett a nyugati sablont kovetd politikdval vdttja fel, ami a
h onfogl al 6 magyarsdg szol ga s orba sti I lyed 6sdhez, k ul turd I is €rtdkeinek
6s hitdnek elvesztdsdhez, lelki meghasonldsdhoz 6s mondjuk vdgre ki: a
nemzet tragikus 6s vdgzetes kettdszakaddsdhoz, vezetd elile elidegeneddsdhez vezetett. A magvars'Ag n€pre 6s nemzetre szakad, hogy a

kiils6 6s bels6 ellens6g harc6ban tdbb6 ne is tal6ljon egym5sra, majd
k6s6bb szentesitse is ezt a kett6szakad6st Werb1czv hdrmas torv6nvkonvv6vel.
Tatlr, tdrok, n6met, s5t - v6gs5 olvasatban - a sz6zadfordul6 szoci6l-demokrata n6pmozgalmain 6t maga a cion-bolsevizmus is ezen a r6sen 6t
talAlt utat mag6nak a magvar tort6nelembe; 6s viszont e szakad6s
ideiglenes begy6gyitilsdval rnagyarilzhat6 IV. B61a sikeres tij orszfrg
alapit6sa csak rigy, mint a R;ik6czi szabads6gharc 6s a reformkori
nemzeti megrijulSs kezdeti sikere.

Az isfvdni 6llamalapitds korSnak legtragikusabb tanuls6ga ez az
ezer6ves fel-felfakad6, m6ig sem begy6gvult lelki seb. Koppiiny
vezdrtink els6 tizenefe sz6munkra ez6rt az, hogv nemzeti egys6giinket.
fiiqgetlens,6qtinket 6s hagyom6nyainkatr sohasem a korszellem ellen6ben (rnint Kopp6nlr 6s annlzi mds fradlcrbnal.rsfa nemzeti h6siink
pr6b6lta), de nem is korrupt m6don beh6dolva (mint Istv6n kir6llz 6s
nemzetdrul6 politikusaink teszik mind a mai napig). hanem annak
draml6sait okosan kihaszndlva 6vhatjuk meg leginkdbb.
Kopp6ny 6s Istv6n szem6ly6ben k6t egyformS.n rossz utat v6laszt6
hdrosz csapott 6ssze. Koppdny bizonyult gyeng6bbnek, ez6rt neki
szem6ly6ben, Istv6nnak pedig politikdj6ban kellett buknia. Kett6jiik
eleve kudarcra it6lt harcdban azutdn elveszett m6g a lehet6s6ge is a
kollektiv, nemzeti 6rt6keink megmentds6nek. Mert ndp ds nemzet csak
egytitt. eg-vmdssal 6s nem ktilfoldi erdkkel osszefogva lehet szabad €s
ftiggetlen. Kopp6ny els6 tizenete a XXI. szfnad magvarsdg6nak ak6r
Istvdn kirAly iizenete is lehetne.
A

magyars6g a Kdrphfmeclencei dllamszervez6s ut6n sorozatos
katonai vdllalkozdsokkal, hadjdratokkal k6nytelen biztositani azt az
eur6pai er5egvenstlyt, mely kiiibiztons6g6nak alapfelt6tele. Egy
lvszlzad alatt tdbb, mint negyven ilyen hadj6ratot szerveznek,
els6sorban a nvugati (dun6ntuli) torzsf6k vezet6sdvel, mely hadj6ratok

c€lja h6rmas: megakad6lyozni a magvarsdg

l6tbiztons6g6t
veszllyeztet6 nyugati 6rdekszovets6gek, er6sebb kdzponti hatalmak
kialakul6s6t, a porty|zisokkal meg6rizni a magyarsdg harck6sztilts€g6t, fenntartani katonai erej6t 6s rabszol ga szerz€ssel novelni a
munkdskezek sz:Am6t.
Nyugat kezdetben nem volt k6pes ellendllni a szervezett, Eur6p6ban r1i
szokatlan taktik6t 6s harcmodort alkalmaz6 magvaroknak. De 6ppen ez
a sorozatos nvugati kudarc6lm6ny gyorsitotta fel azt a folyamatof
mely v6gs5 soron az augsburgi veres6gtinkhdz (955. aug.10.) 6s a ma-

gyareilenes teuton 6rdekszovets6g: a N6met-R6mai Cs6szdrsdg kialakuldsdhoz vezetett. I. Ott6 olyan hatalomra tesz szert, melv gyakoriatilag eg6sz Nirugat-Eur6p6t k6pes a magyarok ellen mozg6sitani.
Fei kellett ismerni, hogy Nyugat taktik6t v6ltott. Bulcsf vez6r hal6la
utdn volt ugvan m6g n6h6ny sikeres katonai vdllalkoz6s, de a 970-es
drin6polyi kudarc v6gleg arra a felismer6sre kdsztette GdzAt, hogy
m6s eszkdzbkkel pr6bdlja feltartlztahni a szervez6d6 nyugati 6radatot.
Szovets6gesekre nem sz6rmithatott, Bizinc messze volt s a magvars6g
erej6t bels5 torzsi ellent6tek gyengitett6k. Ezeket az ellent6teket a
katonai vdllalkoz6sok kock6zat6ban 6s haszn6ban val6 ariinvtalan
r6szesed6s 6s az ebb6l ered6 feudaliz6l6d6s tov6bb m6lyitette.
A nyugati hatalomkoncentrdci6 egyre siirget6bb6 tette teh6t a fejedelmi
hatalom megszil6rditAs6t, ennek azonban 6ri6si akad6lva volt maga a
tbrzssztrvets6gi alkotmdny, a V6rszerz6d,6s, annak is a folcl toriskozoss6gi fulajclon6N 6s az 6sis6g elv6t kimond6 pontjai, valamint az,
hogy a szert kot6 tdrzsf6k Almost 6s ivad6kait nem a ,,superiorita!',
hanem a ,,printus inter pares" elv alapj6n emeit6k maguk fdl6. A
fejedelem igy szerndlyes tekint6ly6n tul csak saj6t t6rzs6re tAmaazkodhatott a fejedelmi tan6csban. Rossz tort6nelmi konstell6ci6 volt,
hog'v 6ppen akkor, amikor Nyugatot i. Ott6 szem6iy€ben egv er6skeztr
uralkod6 szervezte vilAgbirodalomm6, a magyars6gban novekedett a
sz6th&zAs. G€za szem6ly6ben egy b6kill6keny fejedelem dllt az 616n, aki
megtiltotta a tovdbbi nyugati katonai akci6kat, nyitott Ott6 fe16 6s
szovetsdget kotott vele. Ez egy bels6 gazdaslgl v6lsdghoz/ egves
torzsek elszeg6nved6s6hez, eldgedetiens6ghez vezetett.
Ezen a ponton, ha meg lett volna hozzit a kell6 tekint6lye €s er6iye,
G6za fejedelem meg megtal6lhatta volna az er6osszefog6snak a
feuclSlis 6llamalakitds fel6. mutato, legkisebb megrdzk6dtat6ssal j6r6
,,Mag.yar tltjd{'. Mint l6thrk, volt is ilyen szfundlka, de elkijvetett egy
nagy hib6L fi6t Vajkot, kiszakitua magvar kornvezet6b6l, idegenek
nevel6s6re bizta, 6s ezzel eleve elj6tszotta szAmhra a torzsf6k
tdmogat6s6t. Istvdn pedig mdr nem is kis6rietezett a ,,Magvar Uttal". ..

Kopp5ny balsejtelmei - sajnos - rendre beigazol6dtak. A bajor kir6lyi
hiszal va16 hdzassdgi szerz6d€ssel . k6pletesen sz6lva - ,,beeresztettiik
azt a tdtot a h6zba, mely vdgiil kivert benniinket bel6le", a R6mai
Eglthilz pedig, mint a tbrt6nelem bizonvitofta, vesz6iyes szovets6ges
volt. V6delm6nek 6ra - ak6r csak ma a NATO-6 - tok6letes nemzeti
iinfelad6sunk 6s kulburdlis integrAl6dSsunk volt. Ez ut6bli 6llitdsunk
megvil6gitds6hoz azonban egy kis gondolati kit6r6t kell tennunk.

A jeruzsdlemi gviilekezetb6l fejl6dott R6mai Egyh|z kezdett6l fogva
ktilonleges szerepet tolttttt be. Elfordulva a N6z6reti J6zus 6ltahirdetett 6si, Napvalliisb6l fejlldott szeretetvallis l6nyegdt6l, egy
alapvet6en zsicl6 mitol6giai alapokra €piteft christianizmust kdpviself
meliz va116si irdnyzat - mag6t katholikus, ,,egvetemes" vall6snak
nevezve - VIII. szilzadban megkezdte vildgi hatalma ki6pit6s6t. A magyar trag6dia meg6rt6s6hez felt6tlenfil ismerni kell ennek a vali6snak a
l6nyeg6t, de a l6nyeg6nek megdrt6s6hez el6bb vildgosan l6tni kell
cdljat.

A

kereszt6nys6g l6nyege k6t oldalr6l k6zelithet6 meg. Tort€nelmi
oldalr6l, l6zus tanitdsai fel6l, valamint a Bibli6ban kanonizAlt szoveg
oldaldr6l n€zve 6s elemezve. Ez a k6t megkozelit€s egvszersmind k6t
egvm6ssal ma is antagonisztikus vallSsi felfog6sban: a Zarathustra 6s
Mani vall6s6ban irjj6szriletl jlzusi kereszt6nys6gben €s evangdliumi

tanit6sokban, valamint a zsid6k babil6niai fogsdga idej6n m6s
forr6sokb6l,,bsszekotvvasztod' zsid6 Biblidra alapozott christi6ni
,,Ojrcstumenlun{'-ban fogalmaz6clik meg. Mivel a magvarsSg az
ezredfordul6 idej6n elforclulva a tiszta j1zusi tanokt6l e m6sodik,
judaizillt ir 6ny zat mell6 6llt, tortdnelmiink alakul6sdnak meg6rt6s6hez
is e v6ltozat elemz6s6re van sztiks6g. Ez6rt vegviik el6 a Bibli6t 6s
fudatdban annak, hogy a kanoniz6lt szdveg, r6szben tort6nelemhamisit6 zsido mitol6gia (Otestamentum/Oszdvets€g), r6szben
pedig J€zus eredeti tanitAsainak a zsid6-kereszt6nv paps6g 6ltal
lvszdzadokon 6t gyrirt 6s 6tideologlz:illt torz6ja - tegyr.ik vizsg6lat
tirrgydv6 a kereszt€nys6gef igazi clljait 6s azt a J€zus-kfpef melvet ez
a ,,hiteles" szoveg 6llit el6nk.
E Biblidban a N6z6reti J,6zus hol Christus, azaz Megvdlt1, hol
UdvazitA, hol pedig Messids n6ven 6s 6rtelemben szerepel, kifejezetten a fogalmi zavar novel6se 6s ,,egvbemos6sa" c6lj6b6l v6ltogatva
ezeket az egyAltal6n nem szinonima-jellegti kifejez6seket. A bibliai
J6zus, akfr ,,kir6Iy" volt, ak6r ,,megvilt6", mindenesetre zsid6 volt,
akit maga a zsid6s6g furcsa kett6ssdggel kezel: egyszerre tagadja 6s
6llitja zsidb szArmazts6t. A zsid6k fel6 -bels6 haszndlatra- tagadja,
kifel6, a govok fel6 pedig 611i!a. Ennek a ,,kett6sl6t6snak" okait
vizsg6lva rovid fton eljuthatunk a kereszt6nysdg kett6ss6g6nek 6s a
judeo-kereszt€nys6g rejtett c6ljainak meg6rt6s6hez.
A zsid6 papok, amikor azan a p6nteki napon Jlzus urunk vonagl6
test6t a kereszten hagyva hazaballagtak sdbecet tartani, elgondolkoztak.
Kezdt6k sejteni, hogy kit oltek meg 6s sejtett6k a kovetkezm6nyeket is,
amit 6k kErtek magukra, amikor ,,Rajfunk a v6re 6s ut6clainkon!"
ki6ltdssal kirvetelt6k Pil6tust6l J €zus eiit6l6s6t.
8

Tudt6k, hogy gyiildlik 6ket minden n6pek, 6s e kett6s szoritisb6l: a
r6maiak fizikai uralma 6s a n6pek megvet6s6nek lelki nyom6sa al6l
saj6t erejiikb6l ki nem t6rhetnek. Fei kellett oldaniuk a zsid6sdggal
szembeni ellenszenvet 6s meg kellett sokasitaniuk magukat szimbelileg
is. Ehhez haszn6lt6k fel Jdzus szern6ly6t 6s a kibontakoz6 kereszt6nys6get. Az evang6liumok tartalmdt meghamisifu-a, eltorzitva ,1g
6llitott6k be az istengyilkossdgot, mintha Jdzus a zsiddk ,,megvriltdsa"
drdekdben onkdnt vdllalta volna a keresztet mdsrlszt az &j vall6st saj6t
mitoszaikkal 6s szellemtikkel telitett6k, hogy aki ezenhil l€zushoz
fordul megvildgosodds6rt, az mindentitt 6veltik, az 6 erkolcsis6grikkel,
tanaikkal, h6seikkel 6s m6rtirjaikkal, az 6 nlptik viselt dolgaival mondjuk ki: szennyes dolgaival- szembesiiljon, A prozelytdk, a
zsid6hitre t6rt nemzsid6k hely6t 6s szerep6t a kereszt6nvek, azaz
mostm6r zsid6-kereszt6nyek vett6k 6t, akik eglr zsiddlsten zsid6 fidban
hisznek - hogyan is haragudhahr6nak h6t a zsido n€pre!? A zsid6s6g
teh6t a rohamosan terjedS judaizllt keresztdnvs6g rdv6n 6ri6si erkolcsi
t6maszra talelt. Ennek a kereszt6nys6gnek iett a kozpon$a R6ma.
Ennek a keresztdnys6gnek a ldnyege teh6t a megretormdlt zsid6 vallSs,
melyre 6piil6 keresztdny hit csak felszin 6s eszkdz, amely indirekt
mddon szolgdlja az egyetemes c6lt: a mdzesi torvdnyek
dt5rtelmezdsdvel 6s terjesztdsdvel egyengetni l6pdsr6l-l1pdsre egy
h e gem oni sz tik u s, fa.i i al a p on sz ervez 6 d 6 vi I d g u r a I o m rt d t.
f
Csak e c€lok felismer6s6vel 6s meg6rt6s6vel nverhet konkr€t 6rtelmet a
,;negvilJt€ts", a,,kiv'6lasztottsdg" 6s az,,eleve elrendel€s" fogalma. Csak
igy fogha{uk fel a bibliai Jdzus kijelent6s6nek 6rteim6t: ,,Nem jdttem,
hogy eltdrc)ljem, hanem inkdbh, hogy betoltsem." (M6ft 5,17.)
Mondott-e, mondhatott-e ilvet az !gg4 J€zus 6s gondolhatott-e a zsid6
torv6nyek betdlt6s6re, mint azt a Biblia sugallja, s6t ellitla?
Semmik6ppen.
Mert hogy is sz6l ez a torv6ny, a mindenn6l er6sebb 6si parancs?
,,Pusztitsd ellensdgedet!", mondja M6zes (NIoz. 33,27.), hogy
beteljesedjen a pr6f6cia:
...tejeszkedel nyugotra 6s keletre, Aszakra ds d6lre 6s tebenned 6s
magodban dldatnak meg a fold minden nemzetsdgei . oly ndp lesz
(zrael ndpe), mely maga fog lakni 6s nem szdmldltafik a nemzetek
koz6,.. ds hdtorsdgban fog |akni Izrael 6s egymaga lesz /6k6b forriisa a
gabona 6s bor fc)ldjdn (Mdz. 1.28, 14; IV. 23, 9; V. 33, 28.).

Mikozben a kereszt6nv ember a krisztusi szeretetbe 6s rnegvdltdsba
vetett 5szinte hit6'vel, de e deformSlt keresztdnysdg igazi cdljaitfel nem

ismerve, ontudatlanul szolg6lta €s szolgdlja ezt

a m6zesi c6lt, a

kereszt6nv egtJhdz megtette a vildghatalom feld vezet1 mdsodik tdpdst
a be6piil6st a hatalomgyakorl6snak a fizikai k€nyszeren, a gazdasdgi
osztonz€sen 6s a lelki terroron alapul6 hdrmas eszkdzrendszer6be.
A VIII. sztvadban indul el az a folyama! amikor a r6mai katholicizmus
megkezdi vil6gi hatalma ki6plt6s6t 6s elindul e m6zesi c6lok
beteljesit6se ritj6n. Kifel6 a legkisebb v6ltoz6si6l is gorcsosen 6dzkod6,
a c4lirdnyosan finomitoff kriszfusi tanok dogmdiba mereved6 ,l6tsz6lag
e kanoniz6lt Szenffrdsnak m6g a betiiihez is agg6lvosan ragaszkod6
R6mai Egyhaz vezet€s6ben a vagvonokkal szerzeft. stallumok alapj6n
megindul a szekularizdl1dds, a vil6gi 6s egyhAzi hatalom
tisszefon6ddsa. Ebben a folyamatban el6bb az elvil6giasod6 paps6g,
majcl az iltala kdpviself az evangdliumi keresztdnys1gt6l mindinkiibb
eltiivolod1, kitiresed1 vallds is hitel6t veszti
Az Egyetemes Egyhdz ldnyegileg egyetlen nemzethez kdfitt nemzetekfelettisdgdn az els6 6s v€'gzetes sebet az eredetileg h6ber 6s 96169,
majd k6s6bb latin nvelvii Biblia nemzeti nyelvekre fordft6sa titijtte. Ezdltal a Biblia magyarilzata megsztint papi privil1gium lenni 6s egyre
sz6lesebb tomegekhez jutott el az 6-6s rijtestamentumi tanitdsok
l6nyege a kivdlasztottsdgr6l ds a megv6ltdsr6l. Nem lehetett tovdbb a
hitt6telek onk6nyes rnagvar€vatdval az 6testamenfumi terekre 6s
viszonyokra sziikiteni a m6zesi parancsok 6s jovenddldsek 6rv6nv€t.
Nyilv6nval6v6 kezdett v6ini, hogy az 6si ttirv6nireit v6ltozatlanul
szentk6nt tisztel6 6s kovet6, szdtsz6ratdsban 6L6 zsrd6s6,g messze
tulidpte a k6na6ni hat6rokat '6s a Th6ra konvvei egyre f6lelmetesebb
h5ttertil szolgSltak az Evanglliumhoz, mely a szereted a megdrtds ds
az Isten el5tti egyenl1sdg miikonydval altatgatta az 1bredezd nemzetek
cinvddelmi reakci6it.
A reformdci6val nemzetiv6 v6lt az istentiszteletek nyelve is 6s a sz6sz6kekr6l elhangz6 prddikici6kba egvre tobb nemzeti 6rz6s vegyiilt. A
lelkek m6ly€n lassan-lassan derengeni kezdett a mindm6ig nyiltan ki
nem mondott igazshg: kdtf€le parancs van a fc;ldc)n, k6tf6ie drt€krendet
kiivetve kiizdenek, rem6lnek 6s szenvednek Eur6pa n6pei.
Mert a kivdlasztottaknak M6zes szavaival mondd azIJr:
Es megemlszted mincl a ndpeket, melyeket ndked dcl az 0r, a te Istenecl;
ne kedvezzen a te szemed nekik, 6s ne tiszteld az 6 isteneit...
Es lassan-lassan kiiizi az (Jr, a te [stenec] e ndpeket el6led.

Nent lehet oket hirtelen kipusztitanod, ,
hogy a ntezei vadak meg ne sokasodjatzak ellened.l
De az Un a te Istened el1dbe vezeti 6ket
6s nagy romldssal rontja meg dket, miglen elvesznek.
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A nem kivdlasztott

n6pekhez pedig sz6l

az Evang6lium

tanit6sa

ek6ppen:
Ne 4lljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul tit johb felol,
forditsd fel6 a ntilsik orcildat isl

Az egvikhez a parancs: Pusztitsc! ellensdgedet! Irtsd ki mdg az irmafidt

is!
A m6sikhoz a parancs: .Szeressdtek ellensdgeiteket... !
Nem volt szabad megv6rni, hogy tdmegek el6tt vilSgosodjon meg a
megvdltds igazi 6rtelme: az, hogy a megvdltds nem egy alig 1rthetd
,,eredendd biin" j6vdtdtele - Isten egyfajta kiengesztel€se a zsid6
,,bftnbak" Aldozat mintdjira egy r6gi 6s hltala kiprovokdlt kih6g6s6rt -,
hanem a zsid6 ndp megvdltdsa, felszabaditdsa ds kivdlasztottsdgdnak
elismertetdse a mdrtfrok vdrhnrtsdgdval h6ditd rttjdra indult zsid6-keresztdny vallds dltal.

Ezzel a deform6lt 6s judaiziJt kereszt6nvsdggel 6s teuton zsoldossereg6vel tai6lta teh6t szemben mag6t a K6rp6t-medenc6be hazatlrb
1skereszt1ny-manicheus hif6 magyarsdg 6s ezzel globalizii6 er6vel
vette fel a harcot Kopp6ny, nem pedig a ,,kereszt6nys6ggel" mint a
ttirt€nelemhamisit6k 611itjAk. (x )
Kopp6ny m6g tudta, €rezte azt, amit az Istv6nn6 lett Vajkb6l kitiltek az
idegen szivii 6s hit6 papnevel6i: azt, hogy Isten minden nEpnek adott
saj6t hitet az 6 lelke szerint. Aki pedig megtartja a hit6t az megmarad
6s bet6lti hivat6s6t, amelv n6p pedig elveti azt m6sok hit66rt, att6l
elfordul azlJr 6s elv6,sz... L6tua az 69l csillag-mez6krll n6pe lassir
puszful6s6t 6s a pusztul6b okait, Koppdny mdsodik tizenete ez€rt
hozz6nk, a marad6kokhoz igy sz61:
Er6s csak az egynyelvii, eglrhitfi, egv Istent szolg6l6 n6p lehet, mely -ha
felismeri hivat6s6t ezen a ftildon-. akkor nemzet a neve. Kopp6ny 6s
Istv6n konfliktusa azonban arra is 16 kell dobbentsen benntinket, ho&v
a hit csak akkor lehet megfart6 er6. ha a n6p lelk6b6l, 6si hitvil6g6b6l
tapl6lkozik.

(x) Mint minden bsszetett jelensdgnek,

ennek is tdbb olvasata van. A tiszteddtdst a
c6lok 6s 6rdekek kusza sz6vev6ny6ben rlagyon megrreheziti a kbz6pkori szdvets6gi

rendszerekpillanatnyi6rdek-motiviJtsdga,jelenesetbe^azat6ny,hogy azegyhdzi6s
vildgi hatalom lremcsak szbvetkezett, hanem egyidejiileg rivaliziilt is egymaissal: a
Piipa, mikozben a n6metekkel, Ott6val 6s Henrikkel szdvetkezve a m4gyarsiig eUen
tbrt, a magyarokat titkos diplomaicidval a n6metek ellen igyekezett kihaszndlni.
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Ma m6r vil6gos, hogy az a hit, mely a zsid6s6gnak er6t 6s lehet6s6get
adott a megmaraddsra 6s egy vil6got 6tfog6, szinte vilSgbirodalomjellegii faji hegem6nia megval6sit6s6ra egy k6t 6vezredes haziftlans6gban, a vil6g m6s n6pei szitmhra - egy megldgyitott v6ltozatban enervdl6 hatdsrinak bizonyuif ielki kitiresed6shez 6s felold6d6shoz
vezetett.

Kopp6ny vez6r egy nagy korszakvdltds 6ldozata lett. Egv olyan n€p
utols6 nemzed6k€nek volt a vez6re, mely sajdt Istene rttmutatdsi{t
kovetve jbtt vissza 6si foldjdre a Fdld neki juttatott Aranyos Szegelet1be hogy ,,6ljen benne 6s ne szdmldltasson mds ndpek koz6'. Az6rt fogott fegyvert 6s liizadt fel a nemess6g 6si jog6n, mert l6tta, hog n6pe
elfordulni k6sziil Isten6t6l 6's megtart6 hitet6l, hogy szolgdlja egy
idegen n6p idegen isten6t...

Tisztelt Hallgat6im! Felteszem a k6rd6st ha az az isten, akinek most
dldozunk nem a mi istentink, akkor hol van a magyars6g Istene?
Erre pedig csak azt felelhetem: ott, ahol a nemzet, €s viszont ahol nincs
nemzeti istenhit, ott nemzet sincs. Mert az istenek ereje hiveik erej6ben
rejlik. Elhagyott isteneknek 6s olt6roknak magasztos dolog lehet ugvan
6ldozn| de gyenge az az isten, melynek n6pe elhagyta oitarait 6s gyenge M a n6p, melynek nines Lgteng aki vezesse, ellens€gk6pe, mely a
vil6gban va16 t6j6koz6d6s6t segitse 6s h{9 amely er6t adjon az
ellensr6geivel val6 szembesz6lldsra.
Miel6tt azonban az ellens6gk6p kialakit6s6ra r6t6rn6k, megpr6b6lom
defini6lni,hogy mit6l ellens6g az ellens6g?
Egy n6p csak a kollektiv 6berl6t 6llapot6ban k6pes nemzeti csoport€rdekeinek v6delm6re. Att6l azonban, hogy egy n€p kollektiv 6rdekeit
v6di m6g nem sziiksEgs2erffen ellens6gtink. Ellens6gg6 akkor vdlik, ha
ezt, mint kiils6 ellens6g a mi rov6sunkra teszi, vagy fdlottiink
szupremanciara ttir, illetve ha beliilr6l bomlasztva nemzetisdgi
csoport6rdekeinek v€delm6vel a nemzeti csoport6rdekeinket s6rti, vagy
megbontja a nemzeti egvs6qet. Nem akaquk elm6leti fejteget6s
ingovdny6ba vezebri ezt a k6rd6st aziiltal, hog megdllapitjuk, hogv
iiyen alapon minden n6p, mely v6di kollekffv €rdekeit potencidlis
ellens6g, ugyanis err6l sz6 sincs. Csak annyit kiv6nunk kiemelni, hogy
az a kormdnyzat, mely hangsrilyozoftan meri 6llitani, hogy ,,nincs
ellens6gk€pe", nem 6llit m6sf mint azt, hogy feladta az 6ltala k6pviselt
nemzet csoport6rdekeinek v6delm6t, hogy nem is hajlancl6, vagy

egyszertlen k6ptelen az orszitg 6rdekeinek felismer6s6re 6s
k6pviselet6re; ez a politikai elit nem 6llit m6st mag6r61, mint hogy
csupdn dlelit, rosszabb esetben nemzet6:rul6. Neh6z ugyanis elkdpzeini
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olyan boldog ndpef melvnek kollektiv 6rdekeit senki

sem

s6rten6, amely fdldtt senki hegem6ni6ra nem torne...

Visszat6rve az ellens6gk6p k6rd6s6hez: a fenti meghatdrozils alapjAn
sajn6lattal dllapfthatjuk meg, hogy ellens6geink igenis vannak 6s
szd'mosak, €s az elmirlt 6vezredben nem, hogy fogytak volna, cle m6g
szaporodtak is. A parttalan eszmefuttat6s vesz6ly6t elkeri.ilend6, most
azonban csak egvr6l, a legvesz6lyesebbr6l fogok besz6lni Ondknek,
melyre meghat6rozdsunk marad6ktalanul rdillik, mely ezer 6v alatt
nemcsak a magvars6gof hanem a vil6g minden n6p6t fenveget6 vesz€llyl n6th a zsidd szellemr1l.
Ez a szellem pusztitotta el Babilonf sorvasztotta ,,rirt szibarita vdzz€t"
Sybaris-t, ez buktatta meg R6mdt 6s BizS:ncot, ez bomlasztotta a szkitdk
n6p6t mint kazS:r, ez ellen t6maclt fel Kopp6nv 6s ez irtotta ki
nemzets6g6f srillyesztette szolgasorba a honfoglal6 szabad magyarf
pusztitotta el kulturdnkat, mint zsid6-kereszt6nys6g, ez tort r6nk a
tiirdkkel, mint iszl6m, a F{absburgokkal, mint a velencei zsid6 kalm6r
6seik szelleme; ez gyilkolta, majd szAmfizte 6s fosztotta ki n6pi.inket
1919-ben 6s '45 ut6n, mint cion-bolsevizmus 6s ez tereli most az
eur6pai ndpeket a megdlmodott Uj VilagRend olvaszt6t6gely6be, mint
liber6lis demokrdcia. A magyars6g 6s Eur6pa tobb ezer 6ves tiirt6nelm6n e globalizdl6 szellem figyelmeztet6 Srny6ka vonul v6g1g, eg6szen
napjainkig.
Ez€rt volt hi6ba minden szem6lyes b5tors6g, virfus, ,,6s2, er6 6s oly
szent akara{', mert egy szellem ellen nem lehet karddal, fegy'verrel
harcolni, mikdnt a besurran6 tolvajok, j6rvdnvok 6s m6rgek ellen sem
v6denek a v6rfalak. Fegyver csak fegyver ellen val6, a m6reg elien
peclig csak ell enmdreg lehet hatdsos.
Nem el6g teh6t megismerni az ellens6get term6szet6f szdvets6geseit,
m6dszereit, c6Ljalt, ki kell fejleszteni ellene a hatSsos fegyver! jelen
esetben ellenm6rget is - ez azr amit rigy mondunk, hogy ellens6gk6p
meqfosalmaz6rsa. Miut6n pedig megfogalmaztuk ezt a k6pef ki kell
dolgoznunk a v6dekez6s m6dszereit _ s'bra!(g!qie!
V6ge annak a vil6gnak, amikor m6g a magyarok nyildt 6s kardj6t
rettegte Eur6pa. Ma olyan vil6got 6ltink, m6ra oiyan m6lyre siillyedt a
magyars6& hogy - Ady keserfr szavait id6zve - aki ma magyarba rrtg,
az kedvet kap a rrtgdshoz, Es ennek egyetlen 6s kizdr6lagos oka nem a
vdlt gyengesdgtink, hanem egyszeriien aa hogy nincs ellensdgk1ptink.
Tolerdnsak vagyunk, idegenimed6k vagvunk, megbocs6f6k, meg6rt6k
vagyunk... Milyen sz6p, szalonk6'pes kifejezdsek ezek a kollektiv
amndzidra!
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N6zzi.ik csak meg tort6nelemkdnyveinket! - van-e m6g nemzet rajfunk
kivtil, mely olvan ,,egyr4szrdl - mdsrdszrdl" sfflusban 6rtekezne
nyilvdnval6 ellens6gei viselt dolgair6l? Irnak-e szomsz6dn6pek
tort6n6szei, vagy ak6r az Encyclopedia Britaruica elismerSleg a
magvars6916l? Sehol. Erdemeinkef er6nyeinket tagadjdk, vagy
kifigur'ilzzitk, hibeinkat felna gyiqek. .. A zsidd szellem most, m6r 6s
m€g (!) nem fegvverrel 61"
De ez nem jelentheh azt, hogy a nemzetgyaldzds, hazadrulds naponta
elkovetett bffnei f6l6tt szemet hunyhatunk. Ki kell haszn6lnunk ezt a
pillanafnyi fegyversziinetet. Ne csak ellenfeleink meger6sod6s6N a mi
bnfudatra 6bred6si.inket is szolgillja ez a tortlnelmi sz6icsend. Mert
nemsok6ra jiin a vihar, 6s ha addig nern fogjuk meg egym6s kez6t, nem
t6j€koz6dunk, hogy ki a bar6t 6s ki az ellens6g, ha addig nem tudunk
megkapaszkodni eldrult, elhagyott elszennvezett fdldiinkben €s nem
tal6lunk vissza 6si Isteniinkhoz, elf(4 benniinket, mint a pelyv6t.
Ismeqtik fel v6gre igazi ellens6gtinket mely a szumir birodalom
felbomlds'At6l a XXI. 6vszdzadig gvengitett benniinket €s tanuijunk
meg ellene v6dekezni, okosan, nem rigy, mint eleink tett6k.
Ez Koppdny vezdr harmadik rtzenete sziimunkra.

Ez1rt nemzelpolitikai strat6gi6nk r€szlvd kell tenni

bizonyos

axi6miika4 mint p6lddul azt,hogy:
I Ellensdgeink vannak !!!!
I Ellens6geinknek nevei vannak!!!
I Ellens6geinknek btinei vannak veliink szemben - el6vtilhetetlen
b(nei, melyeket megbocs6tani tal6n lehet, mert kell, hogy b6kess6g
legyen a f<ilddn, de elfelejteni sohasem szabad!!
Mindent meg kell tehSt tenniink a tudati erdzi1 ellen. Ellens6geink
neveinek 6s biineinek al6hrizottan kell szerepelniiik a tort6nelemkdnyvekben. Nincs 6s nem lehet f6lren6z€,s, mert a koliektiv tort€nelmi
fudat a nemzetfogalom egyik legf6bb ism6rve, 6s milyen nemzet az,
mely a m6sok 6ltal el6tartott gdrbe ttikiirb6l ismeri magdt 6s kornyezet6t gener6ci6k 6ta?
r Az ellens€get nem lehet 6s szabad folezf1ru. akkor sem, ha ktils6

ellens1g 6s akkar sem. ha bels6 ,,Otodik Hadoszlop" vag:r
ellens68nek elkotelezett kol/aDozins. Lagv magdt megnevezni,
nemzetisdgnek nevezni sem enged6 egyszeriS. mdssdg!
Az a n6pcsoport. mely idegen testk6nt tud 6s tudott 6lni kozotttink
6vsz6zadokon 6t an€lkiil, hogJ. kulturdnkkal. tdrb€nelmiinkkel,
oromeinkkel. b6natainkkal a leekisebb m6rt6kis azonosult volna, az
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MagyarorszAg ellens6gei sem abszolirt 6rtelemben, mint mosf sem
bdrmilyen numerus clausus elv alapjdn nem lehetnek vezetSink,
tanit6ink, nem alakithatj6k nemzetk6piinket. Nemzeti csoport1rdekeink drul1it kivdtel n4lktil ki kell rekeszteni a politikai,

kulnrdlis

6s

gazdasdgi 6let vezetd posztjair1l.

A

fentiekb6l nyilv6nval6, hogy az ellens6gk6pr6l felvdzolt krit6riumokkai nem egy faj kdrvonalait fogluk megrajzolni. Nincs ez igy
m6g akkor sem, ha^ez a megrajzolt ellens6gk6p-sablon egv bizonyos
ndpfajra, a zsid6s6gra, melv ennek a szellemnek genetikailag let6tem6nyese/ kiilonosen r6iilik. A ket vildghdboni kozotli n6pmozgalmaknak,
amikor mdr vildgosan l6tszottak ezek a kiirvonalak, 6ppen az volt
legf6bb hib6juk 6s v6gs6 bfinuk, hogy e ront6sunkra tort bels6 ellens6get egy fajbary a zsid6ban nem pedig egy eszmdben, a cionfasizmusban jel6lt6k meg.
Mert, ha fgy tbrtdnt volna, akkor nem iehetett volna elkeriiini annak
meghatdrozdsdt sem, hogy: mit6l zsid6 a zsid6? Nekrink ugvanis sem
r6gen, sem most nem a zsictr5val"W:6v41, harrerrr a n6pek 6s a vil6g
f616tti uralomra tbr6 zsidd szellemmel kellett volna 6s kell harcba
sz6llni. 1xx1 Minden kiiloniisebb fejteget6s n6lktil bel6that6 ugyanis,
hog,v ezt az ideol6gi6t nem csak zsid6k k6pviselik, hanem mindenki,
aki ennek szellemdben el, cselekszik 6s gondolkodik, aki ennek
4rtdkrendjdt kriveti. M6r pedig, ma ez a szeliem hatja at eg6sz
gazdashgq, kulfur6lis, fudom6nyos 6s valldsi 6letunket.
De 6ppen az6rt, mert a zsid6s6g ennek a mentalit6snak genetikailag
let1tem1nyese, sokkal kev6sbd vddolhat6 birmivel is a saj6t kollektiv
€rdekeinek kiinyiirtelen-6rv6nyesit€s6n tul, mint azok a nemzsid6k,
akik saj6t pillanatnyi, egydni hasznukdrt 6ldozt6k €s iidozzAk fel a
nemzeti csoport6rdeket 6s vdlnak ezen ideol6gra 6s rajta kereszttil a
zsid6s6g hatalmi torekv6seinek t6mogat6iv6. (Ezt a jelens6get egyik
gmark6nsabb hazai k6pvisel 6j 61 6l,,Eottros-szind r6mdnak" nevezem.)
Ez arelativ felment6s, nevezetesen az, hogy nem vddoljuk a zsid6s6got
6rul6ssal azonban konzekvenci6lisan azt is jelenti, hogy nemzetiink
r6sz6nek sem tekinthetjiik 6ket!
le

(xx) K6nyes

felismer6,s

lett volna ez akkoriban, hiszen a Herrenvolk

eszmdje

kis6rtetiesen hasonlitott a cionista Protokol-ban megfogalmazott elgondol6shoz, 6s
k6nyes felismer6s ez ma m6g inkaibb, mert azota ez az eszrre uralkodo ideologirija
Iett a cionistdkkal szirvetkezett Amerikiinak 6s aiapelve a Bush-doktrindnak nevezelt
r
IJj VildgRenclnek.
+
(ld. Paddnyi: A nagy trag6dia -II./23. CION jkv. XXil-XXiV. fejezet)
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A magvarorszitgi zsid6sdgnak kbzel ezer €v dllt rendelkez6s6re ahhoz,
hogy eldontse, kc;ztt:nk akar-e 61ni, vagv velrtnk. Ok az e16bbi mellett
ddntottek, azon hets6 szdnd6kb6l, hogy v6giil feletttink 6lhessenek.
Ebbe term6szetesen nem egyezhetiink bele. Azzal p6rhuzamosan, hogy
kiszorftjuk 6ket €s kollabor6nsaikat a magvar 6let ir6nyit6 posztjair6l,

ki kell dolgoznunk a veliik

6s m6s, nemzeti kultur6rt6keinkkel 6s
6rdekeinkkel osszeegyeztethetetlen 6rt6krendii, beolvadni nem akar6,
nemzetidegen n6pcsoportokkal val6 elktilonrtlt egymds-mellett 616stink ebikijdt.

Az antigl obalizAci6s-antiliberdlis strat6gi6nknak abb6l a felismerdsb5l
kell kiindulni, hogy a globalizfucil szolgiiatirba szeg6dott jelenlegi
magyar korm6nJrt6l a nemzet v6delmet nem v6rhat. A magyars5g
kifosztdsa, 6rdekeinek ki6rusit6sa megttirt6nf haz6nk foldj6nek

v€gleges 6tad6sdnak strat6gi6j6n 6s jogi hdtter6nek megteremt6s6n
jelenleg dolgoznak a FM szakdrt1i (Kossuth R. 2000. Szept. 20. 6:00).
Haz6nk, ut6daink 6letter6nek 6s l6talapj6nak megmentdsdre egyetlen
lehet6s6g kin6lkozik csup6:n: a nemzet megvil6go.sft4ss, dsszeszerv€z6se 6s kollektiv szembeforc{it6sa ezekkel a tragikus folyamatokkal.
Minden eszkozzel igyekezni kell rdd6bbenteni az emberekef hogy az a
vildgrend, amit szitmilra k6szitenek, alapvet6en aljas, mert a rabndpek
fdlOtt egy uralkod6 igazsftgot ismer el: a zsid1kdt.
Vil6goss6 kell tenni, hogy milyen aljas jdt6kot iizofr. a zsid6 szellem 6s
uralomv6gy a n6pek szabadsdgszeretetdvel, amikor ezt az lrzdsl
haszndlta fel arra, hogy a n€peket sajift nemzeti elitle nemess1ge elIen
fel.lilzitsa csupdn az6rt, hogy azok hely6be saj6N a nemzeti 6rdekeket
m6r nem v€d6 6s k6pvisel6 nemzetek feletti kiszolgdl6 elifdt iiltesse,
akik egy nem is oly t6voli jirv6ben megval6sui6 interplanetdris

vildgkormiiny kdpvisel6ik6nt lesznek hivatva kizsdkm6rnyolni

a

n6peket.
Vil6goss6 kell tenni, hogy a liber6lis clemokrdcia 6s globalizici6 ezt a
c6lt szolgalja. E c6lok mez6gazdas6gi olvasat6t igyekeztem k6rvonalazni a Kert-Magyarorszdgt6l sz6l6 el6ad6saimban. R6mutattam, hogy
ebben a Liberdlis Demokrdcidval ideologizdlt, rdnk 6s minden ndpre

kdnyszeritett internacionalizdl1ddsban nemcsak egy vildguralmi
pr6bdlkozilsrdl van sz6, hanem egyfittal felkdsztil€srfl az energia-As
n.versan-vag forrdsok totdlis besziiktilAsdre, amikor mdr I6t vagy neml6t kdrddse lesz az egyik legfontosabb megdjul1 energia bdzis: a
kedvez1 termdszeti adottsdgrt turmdfdldek
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birtokldsa.

/

ki azt, amit a vil6got uralni
akar6k a sztil1fdldh1z val6 kot6dds, a nemzettudat 6s a kollektiv
6n vdd el nti osztdnok elsorva sztdsa, a,, mdssdg" i md da tdnak koz tuda tba
Egy6ltal6n nem meli6kes c6lk6nt emeltem

sulykoldsa dltal el szeretndnek 6rni: hog:r dtjiirhat6vd tegydk a vildgot a
ktiszobon iill6 okol1giai katasztr6fa menektil tiei szdmdra.
Ez6rt dolgozik a Liberdlis Intemaciondl1 iigvnokeib6l verbuvalt
magyar b6bkormany minden er6vel azon, hogy hadici6t dtiir6kit6
birtok helyett munkaeszkbzz€ 6s forgalomk6pes drucikk6 tegye haz6nk
foldj€t. amerikai mint6ra mez6gazdas6g: vdllalkoz6v6 tegye a magyar
8azd6t. bedkelt 6rdekelts6eekkel 6s idegenek betelepit6sdvel fellazitsa
a magyarlakta teleptil6seket, szaporitva ezzel is a nemzeti 6rdekeink
ellen kijdtszhat6, a lakoss6g energidit lek6t6 fieyelmdt me&oszt6 6s a
p ol i ti k a i v ez 6rfo l-v a m a tokr 6 I elter el6 e tn i k a i z d r v d
4v o k szilmift.
E folyamatok megSllitdsa €'s megfordit6sa c6lj6b6l olyan tradici-onLlis
j o b bo I d a Ii nemz e tp ol i ti ka i sft at1gi6t kel I kibontakoztatnunk, mely:
r a polgdrosodds 6s eltdmegesed6s helyett a birtokosi szeml6let

I
I
I
I
I
)
I

er6sod6s6t, a nemeseddst,
az internacionaliz6l6d6s helyett a nacionalizii6ddst,
az 6rt6kelviis6g helyett a mindsdg forradalmdt,
a nemzetkozi integr6ci6 helyett a kooper6ci6f
a t6rsadalmi diszperzi6 6s mobilitds helyett a koh€zi6t 6s stabilitast,

technikai civiliz6ci6 helyett a nemzeti kultur6t,
a szabad anvag-6s t6ke6ramlds helyett a korldtozott t6kedramlSst 6s
az urbanizdl6dds helyett a vid6kfejlesztdst segiti 6s helyezi el6t6rbe.
A magyars6g nemzeti csoport6rdek v6delmi k6pess6g6nek megv6d6se
csak olyan t6rsadalmi 6s gazdasS,gl fel6ll6sban k€pzelhet6 el, ahol az
uralkod6 tipus nem a. kozmopolita proletdr ds polgdr, hanem a
haz:fujdhoz6rzelmileg is kot6d6 birtokos mester, a civis, ahol a f6ld nem
6rucikk, hanem el nem adhat6 nemzeti kincs, ahol a min6sdgi 1rtdkek
pdnzre dt nem vdlthatdk, ahol a gazdas6$ 6s politikai vezet6s az
orszdgot nem EU-csatlakoz6sra, az IJVR-be val6 be6piil€sre k€sziti fel,
hanem eAv rcividesen bekovetkezd globdlis vildg:vdlsdgra ds fd
k€rddskdnt kezeli szuverenitdsunk meg6rzdsdt 6s nemzefi csoport4rdekeink v€delmdt
Ennek a programnak a kidolgoz6sa €get6en stirget 6s minden ktit-6s
belfoldi jobboldali er6nk osszefog6sdt ig6nvli. Jbv6nk 6pit6se 6s
megment6se 6rclek6ben f6lre kell tennrink minden mrilt feietti
keserg6siinket. Nemzeh nagyjaink 6ldozata 6s m6rtirhalAla csak rigy
nyerhet 6rtelmet, emldkiiket,igy 6polhaluk iegrnk6bb, ha szellemriket
616 val6sdgk6nf drok figvelmeztet€sk6nt 6s utmutat6k€nt tudjuk,
,6rezzik magunk mellett mindennapi dont6seink sor6n.
a
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Egy n6p csak az 6lland6 6berl6t - nemzeti ontudat -

dllapot6ban
maradhat meg 6s lehet naggy6,. Vannak n6pek, melyek szitmf*a ezt az
dllapotot tilclOztet6siik, onmagukba szugger iit ki vdl asz tottsd g tu d a tuk,
mesters6gesen fenntartott sz4tsz6ratdsuk, vagy tort€nelmi revdnsvdgyuk tar$a fenn. Tdrt6nelmtink azt bizonyitja, hogy a magyars6g
megtart6 ereje az tinmagunfua utaltsdg dllapotdban folytatott 6lland6
l6tkt:zdelem, A magvars6g csak a kozos vesz€lv 6rzet6ben teljesedhet
ki, mint nemzet.
Ehhez a ktizdelbmhez ritmutat6t tradici6inkban gyokerez6
nemzetpoiitikai strat6gi6nk, lelki er6t pedig Ssmagyar kereszt6nv
hihinkb6l ujjAsznleft nemzeti vall6sunk adhat. Ezt a magyar vallAsi
megiijul6st programunk szerves r6sz6nek kell tekintenrink, 6s antiliberdlis stratdgidnkaf nemzeti valldsunk tempiomainak sz6szdkeir6l,
nem pedig a parlamenti paclsorokb6l kell meghirdetntink.
Legyenek ez€rt templomaink ism6t a magvars6g gyfilekez6 helyei.
Kopp6ny vez6riink ezt az tizenetet kiiidi minden magvarnak: fj

6'vezred

6s ilj tdrt6nelmi sorsforduio ktlszob6n a feltdmad6

6s

meger6sdd6 nemzet rij harcdhoz Napisten, Jdzus urunk f1vez{rlet1vel
ndpdre vdr!
Vdrgesztes, 2000. Okt6ber)
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