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Ekisz6

Magy arorczag 19 5 6 . 6vi dicsosdges szabads6gharc6nak
tortdnetdt sz6mos magyar es ktilfbldi tortdnesz igyekezett
feldol gozni. Ezek kdzott tal6lunk kulonosen az emig-
r6ciob an irt eg6szen kiv616 munk6kat. Mindm iie hi6nyzik
azonban olyan 6tfog6, a diplom6cia szennyes melysdgeibe
vilagfto dol gozat, amely az esemenyek inditekait vil6gpoli-
tikai okokra vezetne vissza. Pedig ennek mell ozese az

esemdnyek szerepl6it, 1956. m6g eletben 1ev6 hSseit is
hamis vdgfnyra tereli. H6si harcunk ut6n negyven evvel
tfxgyilagosan, hideg fejjel - b6rmilyen erzelmeket v6ltson
is ki hozza kell nyulnunk e fdjdalmas XX. szazadi
torten ethez. Annal is inkabb, mert akadt valaki, aki e sotdt
attrakcio ftiggonydt - ha csak egy parfnyi rest mutatva is -
megmozditotta, Nem ak6rki tette. Megszolal6sa alkalmat 6s

lehetoseget ad a torten6sznek, hogy e szuk osv6nyt
kiszdlesftse, kitapossa. Szerdny munkftm kfs6rletet tesz e

jfratlan ft els6 ldpdseinek megteteldre, hogy megnyissa a

lehetosdget a minden bizonnyal kds6bbiekben el6kertil6
b i zony iteko k e s i nform 6c i ok s e gf ts 6 geve I e galfrd tranzakc i o

telj es megvi l6git6s ara.
Le kell sz6molnunk azzal az illuzioval, hogy a magyar

nem zet szent forradalma indftotta el a kommunizmus
buk6s6t, hogy a levert szabads6gharc ut6n indult meg az

addig statikus vil6gpolitikai erj edds, amely v6gtil is a

Szovjetunio 6s kelet-europai gyarmatainak szdtes esehez
vezetett. Mintahogy tdves politikai beid egzoddsen alapul an-

nak unalomig valo hangsulyozitsa, hogy a kelet-ndmet fiatalok
el6tt a magyar reformkommunista ktilpolitika a saj6t
kock6zatara nyitotta meg ahatitrt Ausrtria fel6.



J6 lenne, ha mi ndezvaloban igy tortdnt volna, de sajnos
ezekcsup6n - minden l6ts zatellendre - a magyars6gjoindulatu
kombin6cioi, amelyek ndlkriloznek minden valos alapot.

Sokkal ink6bb annak lehetttink tanfi, hogy a forradalom
vdrbefojtdsdt kovet6en 6tmeneti nemzetkozi zavarodotts6g
ut6n nemcsak a magyar, de a nemzetkdzi kommunizmus is
a kor6bbin6l lfttvinyosabb konszolid6ci6t, ktil- 6s belpoliti-
kai eredm6nyeket mutathatott fbl. A Szovjetuni6 - amerikai
segftsdggel - kidpithette a vrl6g leger6sebb hadseregdt. Az
amerikai rakdta 6s tirhajozirsi ismeretek titkos irtadhs6val 6s
plnzeldsdvel olyan ltttvfnyos technikai szfnvonalat 6rt el,
amely Anglia 6s Franciaorsz6g irigykedds6t is kiv6ltotta. A
Szovj etuni6 l|tszolag t6le ftiggetlen nem zetkozt
szerve zeteket, mozgalmakat hoz 16tre, amelyek tigyes
mozgat6s a rdv6n lifiv inyo s ktil po I iti kai s ikereket takarithat
be. Gondoljunk csak a zsido Lord Russel vezette Bdke
Vil6gtan6csra, vagy a Tito filtalkezdemdnyezett, majd ki-
terjesztett el nem kotelezett 6llamok mozgalmftra 6s meg-
s z6m 1 filhatatl an ki s e bb s ze rve zetekre, am e ly ek val am enny i -
en a szovjet krilpolitika reszet kepeztdk. A Szovjetuni6
kiterjeszti 6s 1989-ig nagyj6b6l be is fejezi a mdsodik
vil6ghdborfs sz6vets6gesei gyarmatbirodalm6nak "fel-
szabad ititsirt" az amerikai gazdas6g drdeks zferi$iba val6
futjifiszitsitt. ugy is fogalm azhatn6nk: eredmdnyes moz-
gatoja volt a vil6g gyarmatai ujrafeloszt6s6nak. Olyan ktil-
vagy belpolitikai kudarcnak nyomdt sem talaljuk, amely az
1990 evi ugymond politikai es gazdas6gi 6sszeoml6s6hoz
vezetett volna.

Magyarorszdg 1957 utdni tort6nelmdben sem tal6lunk
olyan t6rsadalmi, vagy gazdas6gi okokat, amelyek az ugy-
nev eze tt szo c i al i sta t6rs adalm i s zerke zetkimul ilsittokozhat-
t6k vo I na. S 6t, v6 gre haj tj fk a mezo gazdasitg ko I ho zo s it itsirt,
amelybe mdg R6kosi is belebukott. Az 1956-57-ben mdg
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nemzetkozi kozutftlatnak orvend6 KA dtr J6nost kapitalista
6llamf6k ds a kommunizmus osellensegekdnt sz6montartott
kir6lyok sorra fogadj6k, vagy megl6togatjek. Mega papa is

fogadj a ezt a konyekig vdreskezu dikt6tort. Torvdnytelentil
omlik azorszhgbaa kapitalista hitel. K6dfr - a nemzetfrulils
nagy mestere cinkos6v6 v6lik a nemzetkozi zsid6
nagyt6kdnek, amellyel sikertil az orsz6got az idegen t6ke
jfrszalagi arakotnie. A bolsevista 6fiummal elk6bitott ndptink
pedig a nyolcvanas dvek kozepdn mar azert foh6szkodik:

"Csak a Jani maradjon!" Hol vannak h6t azok az 1956-ra
vis szavezetheto okok, amelyek a magyarorszitgi "szo-
cializmus" osszeoml6s6hoz vezeffek? Ne ringassuk 6lmokba

magunkat, ilyenek nincsenek!
Hogy mi6rt omlott ossze m6gis a bolsevista felepitmdny

teljes vertikuma? Erre is vhlasrt. ad ez a konyv.
Ne tdvess zen meg benntinket, hogy az 1990 utani korm6-

nyok 1956-os szabads6gharcunkat haszn6ljAk cdgdriil. Ez
csak a legujabb szemfenyvesztes. Minden t6rsadalom meg-
becstili alapito h6seit. A R6kosi alapftotta Magyar Ndp-
kozttrsas6g Erdemrendje kittintetdshez, amelyet K6d6r is
megtartott, tulajdonosai 16szere 1953-ban 4.500,- Ft
minim6lis havi nyugd ijat6llapftott me g. Ezaz oss zegabban
az id6ben megfelelt egy jol fizetett p6rtvezeto h6romhavi
bdrenek. Az 1956-os fonadalmfrok pedig szinte nyomorog-
nak, lassan a futdsszhmlfluk kifizetdse is komoly gondot

okoz sz6mukra, mikdzben egykori pfrtarisztokratitk zsido
b ank6ro kk 6 v filtozv a szazm i I I i fr dszirm ra I o pj 6k, s i k k a s ztj ftk
a nemzet vagyonat, amelyekdrt mindmfig egyetlen btinost
sem taliiltak, bizony6ra komolyan nem is kerestek.

Baja, 20A0. aprilis ho
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A tfszedett, al6rendelt szcivets6geseket pedig az ellen-
felekt6l a "b6ke szerzodds" sor6n elkobzott teruleti jut-
tat6sokkal fizetik ki. igy tdrtdnt, hogy kihaszn iivaa mag yar
nemzet minden nemzetis6g ir6nti joindulat6t, ami$rt minden
saj6t nemzeti vezet6se 6ltal tildcizcitt idegent orszitghbabe-
fogadott 6s szdmunkra nemcsak a fizikai meg6lhet6st,
hanem nemzeti kulturdj6nak 6pol6s 6t, anyanyelvi oktat i,6;dt,
miivelts6gdnek emel6s6t is biztositotta.

Kul<inosen Erddly volt az a magyar teriilet, amely et q
havasalfttldi hegyekbSl lehuzodo rom{nok fokozarosan
el6rasztottak A m6g magifi sem konszolid6lt rom6n kor-
mdny kihaszn iiva erta tdnyt, titokban l6tens magy arellenes
politik6t folytatott. Az erddlyi rom6n sz6rm azdsitpolg6rok
lrzelmeit nagy hat6konys6ggal - felhaszn ftlva az orthodox
paps6got a magyarelleness6gre hangolta. Az els6
vil6ghdbonit megel ozoen pedig a rom6n bankok igen
el6nycis kdlcsdndket juttattak e megszdditett rom6n
nemzetis6gii - ekkor m6r t6rv6nyesen is mawar 6llampol-
g6rok tdszlre magyar ftildteriiletek v6s irlfusira. A korabeli
arisztokrata magyar vezetds stilyos hib6j6ul rohato fel, hogy
e jelensdgek el6 nem emeltek hat6kony g6takat. Abban a
hazug 6s kdnyelmes illuzi6ban ringatt6k magukat, hogy a
magyar ftild gazdags6ga mindenkinek megdlhetdst &d, aki
arra r6szorul. Hogy az orsz6got mindenhonnan eftizcinl6
idegenek szabad prdd6j6ul hagyta , &* az arisztokrfrcia "ha-
lad6" gondolkod6s termdkdnek tekintette.

A XX. szhzad elejdn az angol-francia korm6nyzat
eldrkezettnek l6tta azidlt a rohamosan fejl6d6 teljes n6met
nyelvterUlet, de ktilOncisen annak vezeto hatalmainak, aZ
osztrak-Magyar Monarchi6nak 6s N6metorszilgnak a
megtcirds6re, fejl6d6s6nek visszavetdsdre. E c6l 6rdek6ben
titokban maguk mell6 6llitott6k a b6rh6borura mindenkor
rendkivul nagy hajlamot mutat6 oroszorsz6got, aki egy

tigyesen megszewezett kir6lygyilkoss6g rdv6n befoly6sa
aI6 vonta a szlirv n6pessdgti Szerbi6t.

Az oroszok a szerb titkosszolgiilat embereivel 1914-ben
m e ggyi lko I tatj6k Fer enczFerdi n6nd tr6ndrokci st. Ez akora-
beli szokasok szerint a Monarchia 6s Szerbia h6bo rujdhoz
vezetett, amelybe Szerbia megsegit6se tirtigy{n Orosz-
orszirg, majd a Monarchia mellett Ndmetorsz6g is bel6pett.
A Szerbia elleni minden egy6b h6borus c6l ndlktili -
btintet6 hadjdrat imm6r vil6,ghdbortiv6 fejl6d0tt. A
vil6g6gest megtewezo Anglia 6s Franci aorszitg majd csak a
Monarchia 6s Ndmetorsz ilgkatonai erejdnek megtdr6se ut6n
a h6boru rn6sodik feldben l6p be a ktizdelembe. Gondolv6n,
igy kisebb anyagi- 6s embervesztesdggel drheti el eredeti
c6lj6t. A Monarchia hadvisel6s6nek megnehe zit1sdre flig-
getlen 6llam alapit6s 6s tertileti ndvekedds ig6ret6vel
fellilzitjfk a cseh 6s szlov6k szirmazhsulakoss6got. Hatal-
mas magyar terUletek fgdret6vel a Monarchia elleni
t6mad6sra bfrj6k Rom6niifi, aki ezzel a Monarchi6val
6rv6nyben l6v6 szdvetsdget rugia fel. A gyenge harc 6rtdkii
rom6n haderot a szovets6gesek leverik , igy m6g a h6boru
idejdn bekdt kot a Monarchi6val 6s Ndme torszirggal. A
h6borri utolso felvonds6ban - igazj elent6s szerepet j6tszani
rn6r nem tudott - linv itn azantanthatalm ak biztos gy ozelm 6t

ismdt szerzod6st szegett 6s ujra beldpett a szovetsdges
hatalmak ellen a h6boruba.

Romania az els6 vil6gh6boru sor6n az 6ru16s isko-
lap6ld6i6t szolgitltatta. Kdtszer is el6rulta eredeti szdvet-
s6gesdt. Amint l6tni fogiuk "kivdl6 erdnyeit" a m6sodik
vil aghihorf sor6n is 6rv6nyesf teni fogja. A pirizsi
bdkekotdsn6l az antanthatalmak a m6sok javaibol 6rul6suk
atiny6ban bdsdgesen jutalm azzirk az 6ltaluk r6szedett
n6peket. Nem vdletlen, hogy a k6tszeres 6rulo Rom6nia
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kapta a legnagyobb tertileti juttat6st, messze megel owe
Szerbiffi, de m6 g az 6llamm 6V,rehlt Csehszlov6kiat is.

A pirizsi tdrgyal6sok, tirgyal6sok? dikt6tum sor6n a
magyar kUlddttsdg 6rvel6seit tcibbek kozdtt azzal is el-
utasitott6k, hogy Erddly nagyobbik r6sz6n mint a lakoss6g,
mint a mtivelhet6 ftildterUlet rom6n , igy termdszetes, hogy
Rom6ni6t illeti meg. J6 lenne, ha a magyar ftild "ktilfrldi
be fektet6k" rlszdre val6 e ladhatos6g6n buzgolkod6 mag y tt,
magy ar? politikusok egy pillan atra maguk el6 id6zn6k
t6rtdnelmiink e ti$dalmas esemdnyeit. En e v6rh at6 "befek-
tet6k" kildtdt minim6lis kock6zattal m6r most meg merem
j6solni. Teljesen minde gy,hqgy mely orszitgban bejegy zett
cdgek legyenek is azok. Hiszen tudjuk, hogy a magyar frld
kulfbldi tulajdonl6s6nak apostolai azzal drveln€k, hogy a
keleti leszakadt ipari 6s me zogazdas6gi tertiletei "igdnyel-
ndk legink6bb a kulfbldi mtikcidd t6kdt". De ne legyenek
illuzioink az osztr6k lehetsdges ftildtulajdonosok fel6l sem.

Ha ugyanis visszatekinttink Ausztria els6 vil6gh6borus
Magyarorszdg ir6nti magatarthsdtl -, hogy a kor6bbi 300
6vr6l ne is szoljunk - a korrektsdg legcsek6lyebb jeleit is
hi6ba keressiik. Ma m6r kciztudott, hogy a Ferencz Fer-
din6nd ellen elkcivetett szerb mer6nylet mi att a Monarchia
hiborus pirti osztr6k politikusait 6ppen a magyar Tisza
Istv6n igyekezett lehtiteni, a bdkds megold6s fel6 terelni.
Sajndlatos, hogy minden pr6b 6lkoz6sa eredm6nytelen ma-
radt. Egy kollektfv 6ll amvezetds legalapvet6bb irt 6s iratlan
szabiiya (nemcsak a demokr6ci6ban), hogy a kisebbs6g al6
kell vesse magdt a tdbbsdg akarat6nak. Vdgul is Tisza
Istv6nnak meg kellett hajolnia az osrtr6k tdbbsdgii kabinet
ddntdse el6tt. Ez mit sem vhltortat azon, hogy Magyar-
orszhg ert a h6borut nem kiv6nta,6s abba Aus rtria, akarata
ellendre rfungatta bele. Ezert nyilv6nval6, hogy a h6boru
felel6ss6ge is els6sorban az aztelindit6 Aus nriifikell, hogy
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terhelje. Ennek igazshgfut a vil6g minden ndp6nek erkolcsi
tdrvdnye, mtikdddsi logik6j6nak rendszere meger6siti.
Kiv6tel ez alol az angol-francia diplomhcia 6s sajnos
Ausztria els6 vil6gh6boru ut6ni vezet6i. igy tortdnhetett,
hogy kificamodott logik6jukkal a h6borrit ellenzo
Magyarorszdg tertiletdb6l egy darabot a h6boru legflbbb
drtelmi szerzdjdnek ds tdnyleges elindftoj6nak - ugy ttinik
6ppen e sz6munkra nagy hasznot hoz6 v6llalkoz6s le-
hetdsdgdnek megteremt6s6drt - jutalomkdppen odaitdltdk.
A korabeli szfunalmas osztr6k politikusok pedig ahelyett,
hogy e mdltatlan "aj6nddkot" er6lyesen visszautasitott6k
volna, boldogan elfogadtak azt. Nem jutott e[ tudatukig,
hogy ezzel a magatart6sukkal mdg igazolt6k is a "bdkebfr6"
antanthatalmak nevetsdges 6rvel6sdt, hogy az " elnyomott"
nemzetisdgi lakosoknak az any aorszfughoz kell tartozniuk.
Pontosabban sz6lva, egyet6rtettek a cseh, szlov6k, olasz,
horv6t, szlav6n, lengyel lakosri teriileteinek elkobzilshval.

A rom6nok6hozhasonl6 6lnok gondolkod6suk a m6sodik
vil6ghiborti sor6n is megnyilv6nult. Minden ellenkezd
osztr6k 6llit6ssal szemb€tr, aki ebben az iddben 6lt 6s a
politik6ra akdr a legcsekdlyebb mdrtdkben is figyelt,
megerOsitheti, hogy Hitler nemzeti szocialist a mozgalm6val
az osztrik lakossfg tulnyom6 tcibbsdge ha ugyan nem
egdsze - rendkf\.iili m6don szimpatizhlt. A Ndmetorsz6ggal
val6 egyestil6s ut6ni osztrik v6W val6 tdny volt. Ez mhr az
els6 vil6gh6boru befejezdse ut6n is megnyilv6nult. N6met-
Ausztria feliraffal sz6mos embldma maradt az ut6korra. A
kdt 6llam uni6j a az antanthatalmak tilalma nyomfn bukott
meg. Az ideiglenes osztr6k nemzetgytilds 1918. november
l2-en a kdt 6llam egyesiildsdre hozott hat6rozatht az Ausz-
tridval k6t6tt saint-germaini bdkeszerzodds 88. cikkdnek
titalma megsemmisftette. I A, antanthatalmak ugy gon-
dolt6k; nem az6rt verettdk, vertdk le er6s konkurenseiket,
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hogy azoker6iket integ rfilv aismdt versenyt6rsaikk6 v6lhas-
sanak.

Miut6n Hitler Ndmetorszhg reszerol kimondta az els6
vil6gh6borrit lezdro bdkedikt6tumok 6rvdnytelensdgdt,
kezdemdnyezte e hatalmi szoval betiltott egyestilds
megvalosit6s6t. Az osztrdkok az egyestil6st tov6bbra is
kfv6nt6k, de p6rizsi b6kes zerzodds drvenytelenseg6nek dek-
lar6l6sat6l 6vakodtak. A fuzi6nak romantikusabb modj6t
vftlasztott6k. Ugy gondolt6k; ha Nemetor szitg "er6szakkal
sziillja meg az orszagot", akkor minden formalitasnak eleget
tesznek. A kecske is jollakik, a k6pos zta is megm arad.
Vagyis a bdkes zerzodest is betartott6k, de a kdt orszSg
egyestilese is l6trejon. A c6l eldrds ehez sztiksdgtelen verii-
dozatot hozni. Elegend6 egyetlen politikus, Dollfus kan-
cell6r olt6rra t6tele.

A korabeli osztrak gondolkod6s nagyon hasonlft ahh oz a
ravasz apfthoz, aki ftrjhez adand6 \efnyttt szivesen hoz-
ziladnd az eroszakos kdr6h oz, de tartva a szoms zedok
rosszall6s6tol, azt sugallja leendd vejdnek; szoktesse meg a
Iefnyifi.

Az a tdny, hogy az osrtrik diplomdcia ezt a nevetseges
szinj6t6kot a m6sodik vil6gh6boru ut6n olyan j61 ki tudta
akn6zni, hogy a semlegess6g fej6ben megtarthatta ftgget-
lensdget, mentes maradt, mint az orosz, mint a nyugati
szdvets6gesek otvendves megszdllisitt6l, a t0rtdn6szekkel
azt gyanittatja, az 1936-os Anschluss modj6t a korabeli
osztrak diplom6cia egye ztethette azangol-franci a, valamint
azamerikai 6s szovjet vezet6,ssel. Endlktil ugyanis - ismerve
az osztrdkok m6sodik vil6gh6borus teljesftmdnydt, amely
n6metebb volt a n6metekdn6l - nehez elkepzelni, hogy
nyak6t kihuzhatta volna akfr a szovjet, akir az amerikai
hurokb6l.

Kfv6ncsian figyeljuk, mi m6don prob6l majd kisza-
badulni a kdts6gtelen sok hasznot hoz6, de ma m6r
gazdas6ga fdkjdvd v6lt semlegessdgdb6l. Kdz6s piaci tag-
s6ga el6bb-utobb a NATo-tags6got is igdnyli majd. A
Szovjetuni6 jogutodja Orosz orszirg NATo-ellenessdge
drdekes politikai attrakci6val lepheti meg a vil6g k6z-
v6lemdny6t.

Nos, ezekben a r6kalelkti "s6gorok"-ban bfzunk mi, hogy
politikailag dnzetlen befektet6kkdnt hasznosftjdk majd a
kor6bbi tilalom ellendre zsebszerzod6sek alapj6n m6r
megszerzett 6s majdan leg6liss6 vhlo, megszerezhet6
nyugat-magyaror sz6gi term6tertileteinket. Nyugodtan
6llithatjuk a j6 magyar kdzmond6s szerint, akik a kUlftildiek
magya rorszhgi fttl dv6s6rl 6sa me I lett b6b6skodnak : Kut y fra
bizzik a hi$at. Nem tulzils annak meg6llap(t6sa: Akik a
magy ar ft i I dne k kti I ft t I d i e k ke zere j 6tsz6s ih ant e v 6 ke ny ke d -
nek, rdsztvesznek - ak6rcsak kdzvetett m6don is - trirvdnyi
kereteinek kialakft6s6ban 6s megsz avazhs6ban , va1y az
orszhgnak a kdzds piacba val6 beviteldt szorgalmazzilk,
tudottan vagy akhr tudatlanul a magyar nemzet fel-
sz6mol6srin, 6llami l6t6nek megsztintetdsdn dolgoznak.

Aki ebben a fejl6dds modern kovetelmdnyeit v6li l6tni,
gondolja csak v6gig: egy ujabb etnikai sz6lh6moss6g
Unigydn egy m6sok 6ltal felzaklatott eur6pai krizis esetdn
nem ismdtlik-e meg az els6 vil6ghSboru ut6n "nemzetisdgi
alapon" t6rtdn6 teriileti 6trendez6st. A m6g teljesen be sem
fejezett jugoszli'lv belh6borf es k6vetkezmdnyei int6
pdldakdnt lebegjen minden magyar szeme el6tt! Magyar-
orszhgteriilete 6llami l6t6nek megtart6sa mellett tov6bb mhr
nem oszthat6! Ma is az 6t lvtizedes szovjet gyarmati
mivoltunk mellett gazdas6gi lepusztul6sunk legfbbb oka a
tqianoni orsz6gc sonkf t6s . Elvettdk I e gi obb term6 fti I dj e inket,
csaknem az dsszes bhnyilinkat 6s erd6inket, tov6bbi
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vasftvonalaink nagyobbik r6szdt, tengeri kikdt6nket 6s mdg
szhmtalan, s zinte felsorolhatatlan gazdas6gi er6for-
r6sainkat. Ami megmaradt, az sajnos egy kiegyensulyo zott
j6l6ti 6llam megteremt6sehez eldgtelen. Szomorf, ho gy ezt
a "bdkebirok" sem r920-ban, sem I946-ban, sem azotanem
ismertdk fel, pontosabban nem akartitk felismerni.

Egydrtelmuen ki kell mondani, hogy minden magyar
megdrtse: &2, ami 1990 ut6n es jelenleg is a privatizitcio
cfmdn az orszag ktilonbozo er6forr6sainak ktilfroldiek
rdszlre tortdn6 elherd fiilsftval tort6nik, az a magyars6g
tervszerti, tudatos szetzllfililsira, Magy arorszilg 6llami
ldtdnek fokozatos felszttmol6sira ir6nyul. Ha a nemzetide-
jdben nem valaszt mag6nak egy radikdlis ma gyar erzelmi
korm6nyzatot, ugy sorsa megpecsdtel6dik. Mdg szolgakent
sem ttirik meg tdbb mint ezer6ves hazt$aban, Meggyotort
tortdnelmtink sor6n nemzetrink legnagyobb betegsege min-
dig a szdthuzds es a belvisztily volt. M6s nepek v6delmet
mindig fontosabbnak tartottuk a saj6tunk6n6l. 6seink
m6sok drdekdben herddlt6k a magyar vdrt. Meg is lett az
eredm6nye ! Mig a kds6 kozdpkorban hazink lakoss 6ga
megegye zett Anglia vagy Franc raorszag lakoss itgdnak
szitmflal, ma mar az otdddt sem 6ri el . Az 6si betegsdg; a
nemzet megosztotts6ga sajnos nemcsak cirokdlt k6r, hanem
ugy tunik, egyel6re gyogyfthatatlan is. M6r azemigractora
is |tterj edt. Ahol csak ktilfoldon jhrtam, mindentitt
fajdalommal kellett tapasztalnom, hogy minden nem zetfiai
jobban tisztelik 6s orzik szdrmaz6suk jelleget, nemzeti
hagyominyait, s ami a legfontosabb , anyanyelvdt, mint a
magyarok. Szinte alig hlzasodnak maguk kciziil . Azidegen
szebb 6s jobb. Egyetlen nemzet tagjai sem asszimil6lhatok
olyan kdnnyen, mint a magyar. Gyermekeik egyre cse-
kelyebb sz6mban beszdlnek magyarul. Szomorf, de ez sok-
szor meg akkor is igaz,ha az anya a magyar. Nem keri.ilte
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el figyelmemet venddgl6toim azon inform 6cioja, hogy az
emigr6cioban 616 Magyarorsz 6grol kiteleptilt zsidos6g
tobbsdge megtanitja gyermekeit nyelvtinkre. Keresnem
kellett ennek ok6t, amelyet csak itthon tal6ltam meg. A
"rendszervfilt6st" kovet6en a krilonbdzo okokbol emigr6lt
zsidos6g egyre jelent6sebb szamban telepedik ism6t
Magyarorszagra.Ezeka zsid6k nagyonjol ismerik a magyar
alkat, mindenkivel szemben tapasztalhato mar-mar k6ros
idegen im6dat6t, a saj at jogait is h6ttdrbe szorft6 indokolat-
lan toleranci6j6t. TudjAk, hogy egyetlen nemzet testdn sem
eloskddhetnek olyan haborfthatatlanul, mint a mi6nken. E
kitun6 lehetosdget nyilv6n szivesen ordkitik 6t utodaikra is,
amelynek kiakn6zisffijelentSs mdrtdkben segfti el6 a nyelv
ismerete. Mi pedig nem kiv6nunk 6lni ezzel a lehetSseggel,
amelyhezpedig magyar szarmaz6sunkn6l fogyd, hogy ugy-
mondj&ffi, elSjogunk van. Elkeserito, hogy magyarjaink
szamara elegtelenek azok az dletfelt6telek, amelyek m6s
nemzetidegenek szitmitra cs6bit6.

Mfg a hitleri holdudvar tdbbi iilamitb6l finom an sz6lva
kiebrudalj irk az Izraelben 6lni nem kiv6no zsidokat, addig
mi a demokrhcia makony6tol elk6bitva oleljiik magunkhoz
6ket, 6s valos6ggal kfndljuk sz6mukra a saj at jfitekszabfiyai
szerinti kirabl6sunk lehet6segeit. Soros Gyorgy "kozdp-
europai egyetemdnek" meg Csehorszhg is ajt6t mutatott,
pedig szabadkdmuves elodei r6vdn nekik koszdnheti 6llami
l6t6t. Mi, akik orszl,gunk 6s nemzettink k6tharmad6nak
elveszt6s6t frhatjuk sz6ml6jukra, b6rgyu modon osztjuk szet
kozdtttik maraddk j avainkat is. Ugya nezj ellem zr azelrabolt
orszdgreszek magy ar lakoss6g6t is. Mindentitt h6rom-n6gy
magyar pfxt is igyekszik egym6st szapulni. A szdthuzas es

a viszhly sajnos nemcs ak hazai jelensdg. Ahol magyar 61,

mindentitt megtal6lhato. Amerik6ban is, Ausztrdli6ban is
drtetlenril 6lltam a furcsa jelensdg el6tt. Ott ugyanugy meg-
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Amikor a gyoztes hdborris szerepl6k kormanyait emlfdtik,
mell6zntink kell annak feltdtelezdsdt, hogy szemelyukben
szuver6n vezetotesttiletekkel van dolgunk . Ezek a korm6-
nyok kiv6tel ndlktil egy ltnhatatlan hatalom vak eszk,zei,
akik ndptik , hazf$uk drdekeit dontdseikndl meg csak nem is
mdrlegelhetik. E lifihatatlan hatalom nem mas, mint modern
korunk r6kfen6je a PENz, amely a szabadk6mtivesseg leg-
felsdbb titkos tan6csa ud6n gyakorolj a tenyleges hatalmffi.
Ez a hatalom tulajdonk6ppen a zsidosdg diaszp orhjiwal
egytitt keletkezett, de jelent6sdge csak a XX. szazad for-
duloj ira teljesedett ki ds a m6sodik vi laghaborf ut6n jutott
el tet6fok6ra.

Ahhoz, hogy a kdnyv okfejtdse kovethet6 ds megfelel6
m6don 6rtelm ezheto legyen, fel kell tdrni ds meg kell
nevezni azt az egesz vil6gpolitikai es gazdas6gi folyamataitir6nyito titkos ds llthatail an rrat almat, amelynek
tevdkenysdge a vil6g xx. szftzadi mrikodesdt mozgatia.
Ehhez az amerikai dr. Carroll Quigley Trag.dia dsremdnysdg cfmti konyve adja meg a kell6 segfiseget. E
fontos kcinyv biritlatiraSkousen w. cleon egy egdsz kciny:
vet szentelt. E konyvbiritlat els6 fej ezetenek cimdben teszi
fel a fontos kerddst: "Ki akar uralkodni a vil6gon?,, A szerzo
ismert eti az Egyestilt Allamok kommunista phrtja orszagos
bizotts6gdnak egyik tagi irval, dr. Bella Dodd-dal koz-vetlentil a m6sodik vil6gh6boru ut6n folytatott beszdl-
getdsdnek egy rdszle tet. Ez aderdk hcilgy mfr a besz6lget6s
kezdetdn igy fogalm azta meg vdlemdnydt: ,,Azt hiszem,
hogy a kommunista dsszeesktivds csak egyik frgaegy meg
nagyo bb o s sze esktivd s nek. " K ij e I entd s O net< i gaiol1Jarae gy
tanuls6gos tortdnetet ismertet. Elmondja, hogy egy izben azUSA kommunista parti6nak stirg6s intezkeddsdt ig6nyld
tigyben nehd zsege tdmadt a Mo szkvitval valo gyors
erintkezdsbe n. Eztkcivet6en Moszkv6b6l az amerikai kom-
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m u n i s t6k v ezdrkar imaktud o m fnfr a ho ztik, h o gy b 6rm i I y e n
dletbevdgo srirg6s rigyekben ldpjenek erintkezdsbe a Wal-
dorf Torony dptileteben tal6lh ato h6rom megn evezett
szem6ly b6rmelyikevel. Majd dr. Dodd megi igyezte, e
h6rom szemdly valamelyikdt6l kapott utasft6sokat Moszkva
k6s6bb mindi g jovithagyta. Dr. Doddnak feltunt, hogy a
h6rom szemlly kdztil egyik sem volt orosz, de mdg kommu-
nista sem, hanem rendkfvtil gazdag amerikai nagytokds.
Ezek ut6n dr. Doddban 6hatatlanul megfogalmaiodott a
kdrdes: tulajdonkdppen kik is az igazi iranyit6k? Ann6l is
ink6bb, mert rovidesen tapasztalta, hogy Kdzdp- 6s Ddl-
Amerika er6teljes balratolod6s6t egyes amerikai bankok
pdnzeltdk.

Carrol dr. leirja, hogy az Egyestilt Allamok legfels6bb
6llami tisztviselSi tobbs6g6ben az Americans for bemok-
ratic Action (ADA) es a zirtkdru Council on Relations
(Kiilfdldi Kapcsolatok Tan6csa) tagiaibol kertilnek ki.
Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy es Nixon mind e
k6t szervezetbol n6tt ki. A legmagasabb korm6nyhivatalok
betoltds6n6l szinte elozetes kovetelmdny volt e kdt szerve zet
tags6ga. A konyv kesobbi fejezeteiben tartozkodik att6l,
hogy oket szabadk6mtiveseknek neyezze, de erre val6
utal6sa felismerhet6, rcivide n ?z "Uralkodo Egytittes"-nek
neYezi a lfthatatlan hatalm at.2

Tudott dolog, hogy a szabadk6muvess6g csfrdi mir a
kdzepkorban megtalillhatok. S6t maguk a szabadk6mtivesek
eg6szen Salamon kir6ly jeruzs6lemi templom dpftdsdig
vezetik vissza.Minden korbanletezett a hatalommal szem-
ben gondolkod6, az adott torvdnyek es a szok6sjog job-
bitdsitn elm6lked6 embercsopo rt. E,zek, a mai szohaszniiat-
tal reformereknek nevezett szemdlyek 1ltali;1,an a
muveltebb r6tegekb6l kerUltek ki. Hisz nyilv6nval6an 6k
voltak kdpesek megl6tni azokat a hib trkat,amelyek a valodi
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fejl6d6s akad'illyalit v6ltak. Ugyanakkor 6k tudtak meg-
felel6nek latszo uj utakat mutatni az emberisdg, vagy akir
az adott orsz 69 nagy menetelds 6hez. Kezdetben a nagyon is
elszigetelt szabadk6mtivessdg val6ba n az emberi fejl6ddst
szolgftlta. Mindaddig, amig ezeket a titkos sze wezeteket a
zsid6s6g fokozatosan meg nem szitllta, maj dvezetes6t teljes
egeszeben meg nem szerezte. Ma min tags6g6t is tulnyom6
r6szben uralja. Igy a szabadk6mtiu.sdg valodi cdlja is
gydkeresen megv6ltozott. F,z pedig nem mds, mint a vil6g-
uralom megszerz6se a fbld minden javai 6s n6pe felett. E
titkos szerye zetmegszerz6sdvel a zsidos6g uj eszk dztkapott
6si frlozofi|ja a "v6las ztott n6p" te6ria megval6sit6s dhoz.
Mfg sztileink, nagysztileink maguk kcizott megmosolyogt6k
ezt a nevets6ges felfog6st, hiszen a term 6,szet rendje, Isten
legfobb alkot6sa ennek mdg a lehet6sdgdt is kizirja. El6tte
minden teremtmdny a maga kategori6j ihanegyforrna. Ki-ki
szorgalm6val 6s tehetsdgdvel, erkdlcsdvel maga "v6las ztja,' ,
emeli ki magitt t6rsai koztil. Mi sokkal ink6bb elcsod 6l--
kozunk azon az iilhatatos 6s erSszakos m6dszereken, ame-
lyekkel ezt a val6ban nevets6ges felfogdst minden ndpre
ketezer 6ve r6erSszakolni igyekeznek, S ? legmagasabb in-
telligenci6jfak kivetel6vel eztkomolyan hiszik is.

Sajnos napjainkban mir egyre kevesebb okunk van a
dertilts6gre. Mindennap jobban d,rezzik h6tunkon a ,,v6-

lasztott n6p" gazdas6gi korb6csutdseit. Kdts6gbeejt6 ese-
mdnyek mogott - tortdnj6k az b6rhol a vil6gon - mindig
zsido kezek munkifiirabukkanunk. M6r a R6mai Katolikus
Egyhfn, de esetenk6nt a protest6ns egyh6 zak is elismerik,
elfogadj6k a zsid6s6got Isten vfrlasztott ndp6nek. Sok tud6s
teologus m6g elmdleteket is gy6rt ennek bizonyititsira. Mintha
nem is sejtendk, hogy ezzel egyhdzuk sfrj6t 6ss6k. pedig
nehez elhinni, hogy ne ismern6k a cion Bdlcsei
jegyz6konyveinek ide vonatk oz6 tewezetdt:

"Ha majd eldrkezik a phpai udvar v6gleges
elpusztititsinak ideje, egy lifihatatlan kezujja a Vatik6n fel6
fogia irhnyitani a nemzeteket. Ha azonban a nemzetek
r6vetik magukat, mi majd a phpa vddelmezoinek kdpdben
leptink fel, mintha elejdt akarndk venni a vdront6snak.Ezzel
az iriggyel be fogunk nyomulni a piryai udvar legbensej6be,
es nem fogiuk elhagyni mindaddig, amfg teljesen meg nem
torttik a paps6g hatalm6t. A zsidok kirfilya lesz a vil6g igazi
p6paja." (XVII. jkv. 60. old.)

A Vatikfn "legbensejebe" val6 behatol6s m6r a hetvenes
dvek elejdn lathato form6t oltott. A p6pas6g megke zdte
feladni k6te zer 6ves had6ll6sait. A zsidos6g megtaliilta a
m6dj6t, hogy r6vegye ap6pas6g vezetoit, hogy akdt vall6st
ketezer 6ven 6t megoszt6 J6zus elit6l6s6nek per6t ujratir-
gyali6k. Fz pedig azzal a szenzaci6s eredm6nnyel zfrult,
hogy a p6pasdg elismerte, hogy Jezus elitdldsdben a
zsidos 69 vetlen. Ezzel megny i\t az rit a p6pas hg, mint egy-
hdzi hatalom teljes felszitmol6s ahoz, amely m6r csak id6
k6rddse.

ugy ttinik, J6zus elitdldsdnek revizioja nem az egyetlen
kompromisszum, amelyre a zsidos6g rdkdnyszeritette a
p6pas6got. Val6szinti, hogy e kikdnyszerftett komp-
romisszum eredetdt II. J6nos P6l pirya elleni merdnyletben
kell keresni. A Magyar Kdzszolg6lati Televizio 2-es csa-
torn6ja 1999. november 25-en Vatik6n, a papak hatalma
cfmti mtisor6ban bemutat egy KGB iratot, amelyet a legfel-
s6bb szovj etvezet6k nevei ziradekolnak. A bemond6 kom-
mentdl6sa szerint ebben az iratban ddntenek II. J6nos P6l
pirya merdnylet utj 6n tdrt6n6 meggyilko Itathsitr6l. Sz6mos
ir6smu bizonygatja, hogy aszovjet vezet6,s att6l tartott, hogy
a pirya a lengyel kereszt6ny nacionalizmus esetleges fel-
szititsilal a szocialista birodalomra rendkivtil nagy veszelyt
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j elent. Ennek elh6rit6sa 6rdekeben kellett volna ot
likvidalni.

Megmosolyogni val6 6rvel6s ! A pdp ai hatalom erej et a
fegyverekkel dugig toltott vil6gunkb an a mai napig a leg-
tal al6bban Szt6lin j ellem ezte, amikor gunyosan
megk6 rdezte: "hdny hado sztitlya is van 6szentsdgdnek?" A
Szt6lin ota eltelt id6 nemhogy csokkentette volna, hanem
mdg novelte is er6filozofii$ajelent6sdgdt. Akik pedig apirya
elleni merdnyletet elrendeltdk, mar akkor tudtak,, hogy a
szocialista vertikumot nem klilso, hanem belso nyom6sra
fogi6k majd lebontani.

Sokkal ink6bb valoszinusithet6 az a vdlemdny, hogy a
ptrya nem ltfiszott teljesiteni azokat a R6mai Katolikus
Egyh6z elleni "reformok" kezdemeny ez€,set, amelyet felte-
het6en megv6laszt6sa elott lehet, hogy annak fejeben is
megig6rtettek vele. Ez pedig nem mas, mint a Vatik6n
kapuinak megnyit6sa a szabadk6muves zsidos6g beha-
tol6sa el6tt. Igy a pfrya meggyilkoltatitsitt a legfelsSbb
szovj et vezet6s szabadk6muves minosdgdben rendelte el.

Az6ta II. J6nos PAlt tdbbizben is a zsidos6g elleni boc-
s6natkdrdsre szoritott6k. Nem tudunk r5la, hogy a zstdosag
kdrt-e bocs6natot Jezus elitdldsdben j 6tszott szerep 66rt.
Vagy a zsido irinyit6su kelet-eur6pai er6s zakszervezetei
fital megkf nzott 6s kiv egzett kereszt6nyek szenvedesei6rt.
Ugy ttinik, a phpa ebben nem k6rhette a kolcsonossdg
elvdnek betartasat. Pedig honfi- 6s papt6rsa Popjelusko atya
eset6ben ez nagyon is gesztusert6kti lehetett volna.

Fontos kortilmdny, hogy err6l azi$kori "peres elj6r6sr61"
a Vatik6n rdszleteit tekintve meglehet6sen sztikszavri. Tdbb
katolikus papot is megkdrtem, adjon b6vebb t6j6ko ztatdst
err61, a hfv6k szhmara nagyon is fontos viiltoz6srol.
Meglepet6sem ekkor kezdodott. A paps6g az esemdny
tdnydn kivtil szinte semmifele belsS inform frcioval nem

rendelkezik. Ir6sos anyagot nem kapott, pedig a "per" befe-
jez6se 6ta m6r 6vek teltek el. M6s gyanus jelekkel is talfi-
kozhatunk. A p6pas6g megkdrddjelezni ldtszik a Jdzus

szemelyehez kapcsolt csodds esemdnyeket is. Meg ugyan
f6nyes kUls6sdgek kozott emleke zik meg J6zus fel-
t6mad6s6rol, de a jelek szerint mir nem hisz benne. Mig
kor6bban a felt6mad6si szertart6sok im6iban hat6ro zottan
6llitotta, hogy Jezus haliila ut6n harmadnapon felt6madott,
az utSbbi 6vekb en eil. a krjelentdst megtoldottilk, hogy " az

ir6sok szerint harmadnapon felt6madt." Ez a kiegeszites
szinte sugallja, hogy nem val6szfnti, hogy igy tdrtdnt, de hilt
az ir6sok err6l sz6lnak. Felttin6, hogy ezeket az ir6sokat
emlftve m6g a szent jelzot is mell5zlk, holott semmi kdtsdg
sincs fel6le, alatta a Bibli6t drtik, hiszen korabeli vil6gi
tort6netir6sok nem tesznek emlitest Jezus felt6mad6s6r6l. A
t6bbi J6zusnak tulajdonitott, a Bibli6ban lefrt csodatdtelek
kigyoml6l6sa m6r csak gyerekj6tdk, hisz a teologusok
tdbbs6 ge mitr csak allegorikus magyarhzatftt adja.

Nyugodtan 6llithatjuk, hogy Cion bolcseinek im6nt
idezett terve m6r kilencven szhzaldkban megval6sult. Nem
mell6zheto a kdrd6s, ffii m6don tortdnhetett ffieg, hogy e
kiv6loan szervezett nagy multu egyhtn, amelynek teljes
szervezete magasan kepzett emberekb6l 6ll, mdgis el-
bukjon? Ma sem ismertink a vil6gon egyetlen m6s, olyan
6llamigazgat6si szerve zetet sem, amely minden faluba
egyetemet vdgzettvezet6t tudott volna iilitani. E neheznek
l|tszo kdrd6s me gv|las zol6sa nagyon is egy szeru.
Magy arfnatffi azegyh6zhttteritdsi torekv6seiben 6s a kritika
n6lki.ili felebarifii szereteteben lehet megtal6lni. Mfg a

zsid6s6g egyhhza tagiait nem lelkiismereti, hanem faji
alapon fogadj a be, addig a kere szty en egyhhzak
elegend6nek lrrrtjitk aszoban kinyilatkoztatott akaratot. igy
tdrtdnhetett meg, hogy sz6mos hithri zsi,1o kikeresztelkedett.
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Ezek szdma a ktilonbdzo zsidotildozdsek idejdn mindig
megszaporodott. Az irfnyado keresztyen egyhhzi vezetok=
ben ktilonosen a m6sod- vagy harmadgener6ci6s ke-
resztydn zsidok eset6ben ftl sem mertilt, hogy ezek a
"hfvek" faj i hovat artozitsuknak megfelel6en lelekben to-
vAbbra is zsidok . Ez a kere sztyen vaks6g p6rosulva a zsid6
alkat "talpraesettsdgdvel" oda vezetett, hogy egyre t6bb
kereszty6n zsido irtmyitotta gyermeket kereszty6n papi
pfilyhra. Ezek a fiatalok aztfm kereszty6nril tanultak, de
hdbertil nevelkedtek. J6zus nyelvdn besz6ltek, de M6zes
fejevel gondolkodtak. Igy aztfn nemigen cso diilkozhatunk
azon, hogy az egyhhzi hierarchi5ban jobb ds gyorsabb
elSmenetelt 6rtek el, mint a keresztyen szarmazdsuds gon-
dolkod6sri t6rsaik.

Benjamin Disraeli Anglia zsid6 miniszterelnoke m6r a
mult szazadban megfrta: Europ ihan nincs semmif{le
nagyobb szellerni mozgalom, amelyben zsid6k jelent$s
mdrtekben ne venndnek rdszt. Az els6 jezsuitilk zsid6k
voltak. 3

Figyelemre m6lto a zsidos6g Gans professzor iitaltortdnt
jellemzdse is: "mi, zsidok mdg szdzadik nemzedektinkben
is olyan zsid6k maradunk, mint amilyenek h6rom ezer 6vvel
ezelott voltunk. Mi m6 g tizszeres higitdsban sem veszitjtik
el fajt6nk tllatifi. " (IJtal6s a btidds zsido szlogen6re.) a

Sz6mos magas egyhdzi m6ltos6got ma is zsid o szirmazisu
keresztydn teologusok viselnek. Ez aterm6s zetellenes 6llapot
vdgtil is oda vezetetr, hogy a zsidos6g titemtervdnek meg-
felel6en a pfryashg bels6 szerye zete kenilt linas beteg6l-
lapotba. A legfels6bb rabbin6tus VI. P6l phpauralkod6sanak
idejdn elerke zettnek 6s alkalmasnak liilta az id6t a pdpas6g
elleni frontalis timad6sra. A k6sziklira dpftett Jdzus egy-
hirzinak kapuit a pokol erdi ugyan nem tudtak bevenni, de a
ketezer 6ves ellens6g fondorlata konnyuszerrel, hisz en azokat

nem kellett kivtilr6l ddngetni, mert li*hatatlan kezek beltil-
16l t|rIhk ki. A zsido szabadk6muvessdg uralma a VatikSn
felett imm6r val6s6g. Komolynak mondott egyhini konfe-
renci6kon, amelyek az okum6nia jegydben zajlan?k, a
zsidos6g mint Isten v6lasztoff ndp6nek megk6rddjelez6se

m6r fel sem meriilhet.
Azoknak a nem zsid6 szfrmazhsiu teologusoknak, akik ert

a kdvet oly nagy meggy ozodessel ftijjdk, figyelmebe aj6nlom
Cion Bolcsei XV. jegyzokonyve 52-53. oldal6n tal6lhat6

me96llapittsht:
"Ha sikertil a gojokat a b6rgyu vaks6gnak ilyen ln&-

gas I at ira v innUnk, nem b i zony f tdk ez arr a- m6 ghozzit m e g-

dobbent6en vil6gos bizonyftdk mennyire fejletlen az 5
drtelmtik a midnkhezkepest? ... ez l6thatoan femj elzi art a
poziciot, amelyet mint a kiv6lasztott n6p elfoglalunk, 6s

magasabb rendti emberi mivoltunkat a gojok 6llati
6rtelm6vel szemben."
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