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bbe a cikkbe belevontam a Koppflny Urbori be-

szfmol6t, mivel annyira egybev6lgntrk az
esemdnyek.Ezer 6s egy 6v utfn 20(ll 6sz6n
rijra a ,,turdni meghasonld,s", 6s Eur6p6ban, 6s a vil6gban helyilnlq 6s szereptlnk meghatarozfsa

rr

feladat.

Az indoeur6pai vilfghatalmi sakktfbla szl6vgerm6n-latin 6rl6malm inak zfubklvei kdze most ery
rijabb z6rk6zott fel, amely a mrilt szAzad,vdgin E\6zElben kihirdett€ cdljait, 6s az els6, majd a masoctik vil6gMborunak kirobbantas6val, ds levezetds6ve l, maid az
azt kdvetd polarizalt v i lAgkdp ki al ak(tas6v al, 6s az,,tij
megv il d grend' fo lyamato s, napj ainkban er6 szak'olt

val6sit6s6val a magrar nernzet fqrnmaraddMnak kird6s6t rijabb szintre emelte.

A,,kihez huzzunk", germ6nhoz

-szrlSvhoz-

latinhoz, Szent Isw6n-i megoldis m6r nem drvdnyes
germdn
[Szent Istv6n a r6mai latint v6lasztotta, de a
befoly6s olyan mdrtdkben 6rvdnyesillt, hogl csak ido
k6rd6se volt, a germur (dominAci6) uralom Magyarorszagoq alatin Anjou(intermezo) nivid dtrnenete ut6n].
A majd ezer 6ves germiin uralom ut6n (amely alol
csak a negnrenegm6hdny 6ves szl6v-szovjet-orosz volt
a kiv€tel), most 6jra a nyugati (a germ6n elsdsorban)
jdn, egne szemtelenebbul. (A ddlkeletivel rivaliz.ilva. )
- ime itt a teljes kdp; amikor is a magyarok sa.i6t
hazajukban pr6baljak eryik szomoni sorsir 6sapjuk eml6k6t (amelyet manapsag sehol nem emlitenek) tisztelni.
a Balatonon villa! nyaral6t v6sdrolt n6metek mfu megnt
iry arcatlanul hazudomak 6s kovete l6zneh miut6n be szddemet

kiforgatlik

ds rnepgndsitottak.

Ez volt a trbpp,iny tdbori beszddem:

Wnryfing txhsri bexzffi!
jdrasra sorsot v6ltott a maryar ndp' A haryoman)'t.
tjbb, mint ezer dwel ezel6tt 997-ben ilnen alig k6t orai
a r6git, a sikereset kdpviselte Koppiury'
Azi$at,az idegent kdpviselte Vajk-lstvan.
nyugatiak a siker6rt benyujtottak a szaml6t' A saj6t
- Kopp6ny elbukott, Istvan gyozfitt,Js a:r Istvant seglto
a legnaryobb btint, mert megszegte a vern6p6t, iarg"n fegrverek segitsegdvel sakkban tarto Istv6n elkdvette
vezir cs a feiedelmi szemclyek utddai
szerz6d6s 5-dik pontj et: .uiiden idflkre drkozott legyen '4tmos

'J

kdzttl ax,, aki sz eskiivel kittdtt megdllap,oddst meg akaria szegni."
m6don karddal keresztelte meg, vaMindamellett, hogr sajrit rokon6t, Koppriny narybftyj6t, halottgraldz6
gyisn6ryfel6v6gatta,6sholttest6nekrdszeit azorszAgakkorn€rylegfontosabbvir6nakkapujibatiizetteki
kapujara'
kOzszeml{re ,azesrtergomi, veszpr{mi, gyt,ri es az erd{lyi Gyulafehdrvar
birodalmat a kereszt al6 kdnyszeritette'
Ezznlajelk1pes, deLdly ertelrnii tettdvellaz 6rpadi, kdrpdt-medencei
a tdrk6pen, egy nyfjtott szdrir
Ha a Koppany iestrdszeit kozszemlere t6vii v;lrosokat vonalakkal dsszekotjiik
..
keresztet kapunk. arnely lefedi a maryar dletteret tdkdletesen.
a mongol birodalom, vagy az ottoman
Mar keresa6nykdnt hi6ba kuzdottiink saj6t rokonndpeink ellen, mint
semmityen jelet nem mutatta hil6j Snak '
tbr6h akik val6Mgban szdvetsdgiinket keresrek. a *"gu6dett Nyugat soha
irtothrk egrmas! harcoltunk rokonn6peink ellen: akik viklgbiro-Ezpr6ven keresztiil Istvan-i droksdgkint
dalmatalkottak.
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Ez az drokseg fuprld birodalrn6t m6ra t0rpdvd zsugoritotta. Almos Arped

testamentuma, egy k6rpit-medencei
magrar,,vdral' haryott r6nlq amelynek
falai a K6rp6tok heryvonulatai, ds ezek
a,,falheryek" tdbb mint sz6z dven kereszttil j6l vddtek benntinket, hiszen ez
volt a c6l!! De Iswan behozta az idegeneket, a Hunt, a P6zrnrin dinaszti6t, ds a
koppanygyilkos Vencellint. Behozta
Querfi.rti Brun6t, Pilgrim passaui piispdkdt, behozta a velencei Gellertet. a
rdgensburgi Wolfgangot, a pr6gai Adalbertet, a francia BoinPert-et'

A nyugati szellemiseg fzikai kipvisel6i d6lt€kbe azorsziryba.(Ugy mint ma')
mellozesdre 6s irtasAra'
Istv6n nekilatott onz6 csaladi oli:okMl saj6t fajtaja
jOtt
Cyotu' jott Vazul, sorban egrm6s utan!!
Koppany, a nagyb6tyjavolt a nyit4ny;jiitt Ajtony,

- Mialatt

lassan, egdszen Trianonig'
elindult a basty#zerep. Ezer 6viglg tornrntt szep
Trianon, aNyugat kollektiv koszdnete vo;lt a maryarsag'szam6ra!
aNyugat 6ld6sAt remdlji'ik'
Es m6g miniig r,"* 6bredtLink fel!! Mdg mindig
ds a.nyugatnyal6 tetteit'
6ies bastyaszerepet iinnepeljiik, Istvfnt
- Most, a millenium 6v6ben is azezer
Vazul vary Vaszoly fiai 6ltal folytatopedig a maryarok [stene vagt u ro* itOnl,ilif't"ry nArpe*fneppen

-

Es

dOttt
8.,-A-4L^ i-,olzczilr - tr
meltd
--,-!v6laszut el6tt 5ll a maryarsfig - Europ6ba igrekszik -'
lstvannak aziryakthalt fi6val, Imr6vel. Ma ism6t
mdlt6
tart
nem
6ta
6v
ezer
a k0z0ss6gnek, amery Istvan 6ta,
tagja akar renni az eur6pai k0z6ss6gnek. Annak
megbec sU ldsben benntinket'
Muhi rir6n' sem Moh6cs
Ezer evota sem Istv6.n 6ltal, Kopp6ny 6ran' sem
Eur6pahoz! !! !
aren 1945, is 1956 6r6n sem, mfig sem tartozunk
tul van nyuga! azon innen
Eznr 6v6ta meghrizt6k a vonalai a t ajtan6l. AZon
rendti kelet-eur6paiak, 6s a Balkelet, vagyis Kelet-Eur 6pu azalacsonyabt,
k6n tertilete.
t nyrgalmas polgarosodas biztosi-A nyugati kereszienysegvddelrndert ds h6l6bl'
tas66rt, a bastyaszerepi'ink6rt Trianont kaphk
meneddket fianci6nak, lenryelA m asod ik v il6gh6boru atatt is hi6ba adtunk
zsid6 tolonjaiat' azig6rth6la
nek, hi6ba mentefttik meg Europa legnagyobb
6llitott6k nekiink kdszonetiil'
elmaradt. s6t, a h6boru utun u bit6fak ezreit
mi6rt nenr tanulunk a mirltMl? A Nyugat
- Mikor tanuljuk mar meg a leck6!
van r6nk'
mindig akkor erlszkedik le hozzanh ha sziiksdge
^. .
gyorsarl Eur6p6ba rohrmni' bermi aron?! !
olyan
kell
Mi6rt
ional ista vilagce geknek' nyu gati
M idrt ke I I ett auAi' utorszagot a multinac
szakemberekhezjuthassanak'
kdpviseleteknek; az6rt, hogy ol-cs6nj6l kepzett

azffi.,hog

agenrnanipul el.ijuntl".,utntianyag 6lelrniszsreikkel

sdges magYar termekeket?

kiiis#k

!!

_ Midrt kelr m6g rnindig az Iswan-i szindr6nrSba visszaesni

,

az eg6sz-

Csurka L6szl6

ezlr €v keseni tapasztalata utan is? A lrilugabrak

nem kellilnk, csak ha nekik szilksdgt)k vun rdnk!
KoppinYnak igaza volt!
20
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Mer6szen kijelentem, ha Koppany 5tdz,
akkortaldn nincs Muhi, nincs Moh6cs, nincsenek Habsburgok, nincs Trianon ! !
Ma tal6n Pfrizsban ds Londonban valJy

Berlinben is magyar lenne a ktitelezb nye'lv,
hiszen mdg a ttjrok salltan is azt haszr6lta dif
lomfciai levelezdseindl. A nyugati uralkodr5k
bosszusag6ra.

Ma ezt az Istvan-i birodalonuontdst iinriepeltetik veltlnk a milleniumi dv keretdben.
A mi Maryarorszagunk nemezer 6veke:z-

d6ddtt!!!!
A mi ds Kopp6ny Magyarorszaga t61bb
Tatros zsnekar
mint ezer 6ves, hiszen Aqp6d 896-ban tartotnyugatvero
ta a szert a K6rpit-medence kdzep6n, 6s pontosan tudta, mi6rt! Holvan a dicso 6s
van Atilla Hunorsz{ga!? A nyugat miatt nregtagadtuk Atill6t, Ahnost, Atpeaot ds Koppany't.
- Most tjra v6laszuton vagnrnk' . .
-Behfmak Eur6p6ba.. . 6s feloldodunk
Elvesztink ( l6sd Hol land idt vary Fran c iaorsz6got, vary Angliat).

I 14 6v. Sot,

hol

-

kenyeret. gyerMajd esszrik a hormonos, gdnmanipulrllt, izetlen mtlanyagos, tart6sitott tejtermeket, hust es
mekeink karakter ndlkiili, elpuhult, homoszexu6lis, leszbikus korzumer zombikka vdlnak!
fAtS'lat, es vdgre
Vary pedig fel6breditnk az ezer 6ves Cr;ipl<er6zsika-6lrnunkbol, letdpjiik a szirdnes-niT:gatos
saj6t lfbunkra 6llunk! ! ! ! I
de aki lat es hall, az
A magyarok Istene iizen neki.ink m6r ezer 6v 6ta, Koppriny 6ta: csendben ds halkan,
van.
tudja hory a maryar nem veletlentil az olimpiak 6s vilagbajnoksagok legelsdi kozitt
- nz tudja a tudomSny vil6g6ban is az 6lvonal legelejdhez tartozik.
fgyszlnien a legdletreval6bb ndp a vil6gon, hiszen a kommunizmus 6sszeoml6sa 6ta a legeroteliesebb

-

v6ltoz6s itt volt, 6s van, elonyttnkre'

-

Ha ttzdv alatt armyi megpr6b6ltal6s

es

frmany utan is idejutottunlq (ds pl. nern volt
nyugatnemet nagyobb testvdr, aki segitsen), akkor egy dvtized mrilva hol fogunk
tartani?

- HaMaryarorszag vdgre

folismeri, hory

csak dnmagdra szamithat ds eszerint cselekszik, ha mindent enol kozelit meg, akkor
csodikra lesz kepes.

Eur6p6ba nem kell olyan gyorsan rohanni, hiszen Eur6pa ktizepe a NASA tir-

-

kOzponti bemdrdsek szerint is Cseprelen vur.
ha mdr,,b6st1'a"; EuroStrategiai helyzntlndlfogva bannilyan megfontoldsban Maryarors#g kikeriilhetetlen,
Koppany szellemdben mindcnpa sziveben, dszak-nyugat, kelet ds d6l kapuja; akkor ezirta,,b6sfyaszereFrt"
kinek be lehet nyirjtani a szlml6t-

v6gre

m agya r,

magra r€ rt vigy hzzll E u r'o pa kiizepen ! I Eljen Ko pp6 ny ! I
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