szabadk6miives tisszeeskiivds Eur6pa ellen

A XX.

szinad els6 lvtizeddben az eur6pai szabad-

k6mtives hatalom el6rk ezettnek l6tt a azidbt Koz6p-Eur6pa

felzaklatdsira 6s alapos megsarcol6s ira. Nyilv6n ehhez
h6borura 6s forradalmakra van sztiksdg. Egyik hozza a
m6sikat, csup6n az idozitdseket kell megfelel6en koordin6lni. A h6borf kirobbanthsithoz, ktildndsen, ha
nagyar6nyu tenileti ds t6rsadalmi 6trend ezodes annak c6lja,
nem elegend6 6s nem alkalmas a hagyom6nyos m6dszer.
Ezrittal sz6 sem lehet a h6borri igazi c6lj 6nak
megnevezdsdr6l, mert akkor azt egyik fel sem viilIaln1. Itt
az igazi c6l a ndmet nyelvtertilet 6s perife ri6ja gazdas6gi
fejl6d6sdnek megtor6se, amely a jol integr6lt kis6llamok
leszakft6s6val, a nagyobb gazdasdgi egys6gek sz6trobbantitsixal v6lik lehet6v6. A h6borut a lehetd leghosszabb id6re
el kell huzni, amig a harcol6 felek gazdas6ga a leheto
legiobban kimertil . Ez lehet6v6 teszi a kiizd6 felek,
kUldn6skdppen a vesztdsre 6116 6llamok teljes kifo sztirsitt. A
leszeg6nyedett orszdgok n6pe kdnnyri prdda a forradalom
kirobbant6s6hoz. A forradalom zirzavarirban pedig konynyen el6rhet6 egy, a lakoss6g 6s a kor6bbi vezetS elit iiltal
nem kiv6nt kisebbs6g hatalomrajut6sa. A forradalmak irja
Henry Ford -, nem vdletlen esemdnyek, hanem valameiy
kisebbs6gnek gondosan el6kds zitett cselekvdse. A felfordul6s nem termdszetes fejl6d6si fok, hanem mindig szerencsdtlensdg, amelynek megvannak a maga elozrrrdnyei . Ez
rendszerint a felforg ato elemek itltal szerve zett utcai ttintet6sek, j6l hangzo jelszaval<kal 6s kdveteldsekkel, ldzito
ropiratok 6s sajt6termdkek tedeszt6s6vel. Minde z pirosulva
ery h6boruban elcsig itzott6llapo ttal- szinte kivddhetetlen. I 8
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A ptrizsi Grand Oriens de France nagyp6holyban

m6r

l9l Z-ben megteweztek Ferenc Ferdin6nd tr6nordkds 6s
felesege meggyilkol6sAt, de megfelelS alkalom ds foleg
v6llalkozohiinyttban nem volt vdgrehajthato. A XX . szhzad
kezdet6n mdg egy 6llam kir6ly anak, vagy tr6norokosdnek
me16nylet utj6n valo meggyilkol6sa m6s e16gt6tel
hifinyftban Cassus Belli volt a mer6nylS iillamaellen. Ferenc
Ferdin6nd es felesegdnek meggyilkoldsa egyertelmtien a
szabadk6mtivesek muve . Az egyik merdnyl6: Cabrinovic
vallom6sa ezirhnt semmi kdtseget sem hagy. Nemcsak
Cabrinovic, hanem Tankovic szerb 6rnagy a mer6nyl6k
felbuj toja, Ciganovic, aki a fegyvereket es bomb ikat fitadta
a merdnyl6knek, valamint Casimirovic Radoslav, aki a
m e 16 ny I ethe z sz[ks e ge s p enzt a kti I fo I d i s zabadk6mtive s ektdl Belgr6db a hozta, valamennyien szabadk6muvesek voltak. A gyilkoss6got aztan a Narodna Odbrana titkos szerb
szervezetre test6ltilk, ami nem is volt nehez. hiszen annak
tagjai is tdbbnyire szabadkdmuvesek voltak. Mivel a
szabadk6mtivessdg tan6cs ira a szerb korm6ny mdg csak

egytittmtikddni sem volt hajland6 a Monarchia

rend6rsegdvel az 1914. junius 28-i szarajev6i merdnylet
kivizs g6l6saban, a sors kisz6mithatatlan, a Grand Oriens de
France szabadkSmuves nagyp6holy nagyon is kisz6mitott
akarat6b6l az els6 vil6gh6boru kitort. Mindenesetre a
zsidos6g ktilonos modon koszonte meg I. FerenczJ6zsefnek
6s a Habsburg-h6znak, hogy hosszri uralkod6sa sor6n mindvegig kiveteles toleranci ixal viseltetett ir6ntuk.
Mi sem bizonyitjajobban, hogy a szabadk6muvess6g
ne mc s ak Au sztria-Ma gyarorsz itgot 6 s N6metors z6got - bir
a fo c6lpontot 6k kepezt6k - hanem egesz Europifilingba
akarta borftani, mint az a t6ny, hogy a XX. szfnad els6
6vti zedeben egym6st ertek az uralkod6 hhzak elleni
merdnyletek. A spanyol szabadk6muvesek 1906. m6jus 1 1-
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6n

XIII. Alfonz

spanyol kir6ly ds Battenberg Ena hercegn6
ellen esktiv6jtik alkalm i,,al kovettek el bombamer6nyletet.
Ferrer Feren c 33 fokoz atu fomestert le is tartoztattftk,de
l3
havi vizsgitlati fogs6g ut6n bizonyftdkok hiany1ban felmentett6k. 1909-ben fjabb cisszeesktivest sz5tt, amelynek kovetkezt6ben Barcelon6ban forradalom tort ki. A spanyol

hat6s6gok ism6t letart6 ztattftk. Ezuttal a hadbfrorag
sflyosan terhelS adatokattirt f6l, amelynek alapj6n hal iilra
it6lte ds ki is vdg eztette. Ferrer Ferencet a szabadk6mtivesek
a mai napig eszmdnykdptikk6nt tinneplik.
Spanyolorsz6g szoms zedsilgdban a

portug6l szabad-

k6mtivesek sem akartak elmaradni a ktilfbldi t6rsaikt6l.
1908. februir 2-inmeggyilkolj6k I. K6roly kir6lyt es
Lajos
Ftildp tr6ncircikdst. A gyilkoss6g nyom6n forradaim atszitottak, amelynek sor6n a fiatal M6nuel kir6lyt is megfosztott6k
tronj 6t61 6s kiki6ltottSk a koztiusas irgot E hektikus
esemdnyek kozben mindv6gig bdkdr6l beszeltek 6s l6tszolag bekem ozgalmakat szerve ztek. A hitterben pedig
hdborukat 6s forradalmakat szftottak.
Oroszorsz6got mir 1 905-ben szabadkSmtives linitok
izgatti./r* Jriniusban a Patyomkin p6ncdlos legdnysdg6t
sikertilt felkeldsre bfrni. Okt6berben Pdterv6rott 6ltal6nos
sztti$kot szerveztek "Le az or*dnyuralommal!" 6s "Eryen
a
demokratikus koztirsas6g! " jelszavakkal. II. Miklos ctrt
alkotm inyoz6 nem zetgyilds oss zehivits6ra kdnys zeritett6k.
Novemberben pedig polg6ri pirtok alakultak. A partok tidvdzolt6k a cir oktoberi ki6ltv6ny ift azAllami Duma 6sszehiv6s6ra- Ebben a proklamdcioban a forradalom gyozelm6t
vdlt6k 6rv6nyesrilni. Csakhogy a szabadk6mtives szerye zok
m6skdpp litttek. A kialakult zirzavar m6g nem bizonyult
elegend6nek a szabadk6mrives hatalom ifivetelhez. A cir
mdg maradt. F,zdrta forradalmi esem6nyek titkos agitfnorok
szitfsirban tov6bb folytatodtak, majd decemberben nyflt
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moszkvai felkel6sben tetoztek. A frissen megalakult p6rtok
t6mogatilsiryal afelkel6st a cfmkatonas6g leverte. A szabadk6muvess6g vezetoi a bukott forradalomrol ugy v6lekedtek,
hogy az krtun6 f6proba volt egy kds6bbi nagy forradalom
kirobb anthsirhoz. A zsido szabadk6muvesek tizelmeinek
vegtil is az orosz nep itta meg a 1ev6t. 1907 -1910-ig a cart
korm6ny tomeges 6ttelepitdseket hajtott v6gre Szibdriirba,
Koz6p -Azsiiha es T6vol-Keletre, hogy elejdt vegye egy
uj abb forradalmi me gm ozdulitsnak.
Az Ib 6 ri ai -f6 I s zi gethe z has onl 6 an Eur ins i a s zd I 6t i s kittin-

tet6 figyelmdbe vonta a szabadk6mrivessdg. Az
oroszorszirgr Iilzadhs mdg joform6n nyugv6pontra sem
jutott, amikor I 908-ban a Szaloniki P6holyban elSkds zitett
forradalom tdr ki Torokorszhgban. Szaloniki az egyetlen
olyan eur6pai vfnos abban az id6ben, ahol a zsidos6g alkot
tobbs6get. 1 I 0 ezer lakosb 61 7 0.000 fo szitrmazikBocchoris
kir6ly tital kiv6lasztott nep utodaib6l.
Az egesz Eur6p6t kereszttil-kasul fitszelo zsido szabadk6muves titkos merdnyletsorozat, amely mind-mind egy
eur6pai h6boru kitoreset induk6lt6k. A Habsburg-hdz Ferenc Ferdin6nd meggyilkol6s6val tortdnt meg alilzisa vegtil
is kiv6ltotta a Monarchia el6gtdtel6t szolg6lo fegyveres
tamad6st. A h6tterb6l szabadkSmuvesek tital ir6nyitott angol-francia korm6nyok el6gedettek voltak. Semmif6le
erdeksdrelmet ugyan nem szenvedtek, de Szerbia
szhmonkdr6se sz6munkra elegend6 ok volt a hadizenetre.
6t ugyan fegyveres titmad6st nem inditottak, de a Monarchia szdvetsdgeseit 6s nemzetis6geit kfryrhzatos tertileti
gy arapo d6s iger ete ive I szdvets 6 ge s tik e I fruLisfra b f rt6k . Az
fgdretek t6rgya term6szetesen a Monarchia teniletei voltak"
Azangolok is, a francifk is konnyen ig6rt6k, maj d adtftk oda
azt, ami nem volt az 6vdk. Mdr ez onmagiban is zsido
mentalit6sra vall, a m6sok javaib6l fizetni me g a nekik tett
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szolg|latokat. Anglia hasonl6 m6don szedte 16
Oroszorszdgot is. Majd Nemetorszdg 6s Tcirok orszitg

pasztalj6k, hogy az utcai ttintetdsek 6len ugyanannak
a
utit el6sz6r
h6borriba tingattak 6ket, majd a hdboru viv6s6hoz sztiks6ges 6lelmet 6s anyagokat sziilftott6k, a hiteleket
folyositott6k. Csak most eszmdlnek 15, hogy mibe is keveredtek! Sajnos k6s6n . Azanarchi6t me g1llitani m6r nincs
sem lelki, sem fizikai erejtik. A nem zethezhti hader6
-mivel
onnan a zsid6k kiiigyeskedt6k maguk at h6si ktizdelmevel
mindentitt az ors zitghatdrain kfvril vdd ihazdjat. Aztildoz6s
el6l befogadott idegen kisebbs6g pedig otthon szitjaaziitala

keltett el6gedetlensdget. Vajon mely nemzet fiai k6pes ek az
ellensdg ellen ktizdeni, ha nem tudja otthon biztons6gban
szeretteit: felese get, gyermekdt 6s sztileit?
ElsSnek a legnagyobb tertiletti ds n6pess6gu, m6gis egy
fore es6en a legszegenyebb 6llam: Oroszorszag esik ki a
h5borub6l. Pedig a hatalmas tertilet ut6npotl6si feladata 6s
a kdzep-eur6pai ember szamira nehezen elviselhet6 tdl
ezuttal is nagyobb k6rt okozott ellenfeleinek, mint maga az
orosz hader6. Az dlelmiszertermel6s es a felbujt6k tamogathsinak el6gtelensege vegiil is kimeritette a cari kincst6rat. Mivel Anglia 6s Franciaorszdg maga is kdsztilt a
h6borus szerepl6sre, haditermel6se nem volt k6pes a
nagyar6nyu orosz igdnyeket is kiel6gfteni. 86r a hadisziillitits lehetsdges form6ja ebben az idoben meg nem is
nagyon tette lehet6v6 nagy tomegti felszerell,s 6s 6lelmi szer
gyors elj uttat6s6t Orosz orszfrg teniletdre.
Az orosz hatalmi egyensuly megboml6s6val 6rdekes
m6don Kerenszki szem6ly6ben egy zsido kertil az orszitg
6l6re .Eza t6ny ktilonos figyelmet 6rdemel egy olyan orszdg
eset6b0tr, ahol a zsidos6g sem ahatalom, sem a n6p kordben
nem drvendett nagy n6pszerusdgnek. E,llenkezo\eg kifejezett antiszemita kornyezetben dlt. Kerenszki mdg olyan
id6ben szerezte meg Orosz orszfrg hatalm6t, amikor a
kem6ny radikalizmus bevezet6sdre m6g nem drtek meg a
feltdtelek. Ezert korm6nyzitsa csak 6tmeneti lehetett, amely
el6kes ziti az ultra radik6lis zsido hatalom6tv6tel feltdteleit.
E cdlra kitun6en meg is felelt.
Az angol-francia hader6 hadbal6pdsdvel Nemetorszilg
kdtfrontos h6borrira kdnyszerilt Amit6l a ndmet nagyvezerkar mindig is nagyon felt, most bekovetkezett. Bitr a
n6met katona harcdrtdke joval meghaladj a akitr az orosz, a
francia vagy az angol katon66t, az angol-francia agresszro
komoly fejfajdst okozott andmeteknek. A tdbb mint kdt 6ve
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h6boruba rdngathsilal a konfliktus uitagn6boruv6 terebelyesedett. A szabadk6mtives zsidos6g eldgedett. A
hadisz Sllitdsokat mindket oldalon ok vdg zik. Sil6nyabbn6l
sil6nyabb 6rut szfillitanak bus6s haszon fejdben. Az orosz
s6r, h6 ds viz leszag gatia a katon6k labirol a papfrbakancsokat. Amikor a hadvisel6 felek nemzeti bankjui., a lakoss6g tartalekai kimeniltek, szinrelep az amerikai zsido
bank6r. Hitelt kfn6l es ad a h6boru folytatdsaho z mindkdt
oldalon. Ezzel a h6boru folytat6sdnak vagy felad6s6nak
dont6si joga kicsris zik a hadvisel6 korm6nyok kezebol.
Atves zi azt a szabadk6mtives zsido bankok konzorciuma.
A
legnagyobb precizit6ssal kisz 6mitjak; amikor a hitelek
olyan mdreteket 6ltenek, hogy annak kamatfizetdsi terhe
lefedi a b6keid oszak vfrhato termeldsdnek minden megtakarithat6 jovedelmdt, a tovSbbi hitelek folyos itisa megsztinik . Ezzel egyid6ben a szabadk6mtivessdg masik
" szak6,gazata" megk ezdi a vesztdsre it6lt nemiet
vagy
nemzetek fonadalmi lfr;ititsffi. Jdnnek a "bdkem ozgalon l'
szeryezoi. A hos szuranyult h6boruban elcsig fnotth6tors zitg

lakosai oregek, asszonyok onkfvtiletbe esve skand alj6k: ,,Le

a h6bortival! B6kdt most!" A korm6nyok 6mulva ta-

nemzetidegen fajnak a kdpvisel6i linitanak,

tart6 orosz h6borri nehez klfm6j irval 6s terepdvel m6r

alaposan megtdrte a ndmet hadsereg erejdt. Azt'.ijbel6p6"
antanthatalmak pedig friss er6kkel rontottak a mhi minden
izeben megfaradt orszhgra. A kdtsegbeejtd hel yzetre tekintettel, valamit tenni kellett annak kcinnyit6sdre.

A

vil6gh6borrit kitervel6 6s kiprovok6lo szabadkSmtivessdg lffita 6s lrzekelte Ndme torszdg ds a nagyvezdrkar dilemmilit. Ez nem is volt neh6,z, elthez nem

kellett kolts6ges hirsze rzo szeryezeteket mtikodtetni, hiszen
mir joval a h6borut me gelozSen szitmos p6holy l6testilt 6s
feszkelte be magifi a n6met t6rsadalom minden hatalmi
kozpond6ba. Ne tekintstik a v6letlen mtivdn€k, hogy egyid6ben jelentkezett a szabadk6mtivess6g azon igyeke riir,
hogy a sv6jci emigr6ci6ban 615, a bolsevizmus elmdletdt
szdvoget6, Marx kiv6lo k6vetdje, a zsid6 szabadk6mtives
Lenin vegye at 6s vigye gy ozelemre az orosz orszigi
zsid6s6g 6ltal mir v6lhet6en kell6en fellinitott lakoss6g
forradalmi hangulatfunak tov6bbi irdnyitdsifi. A m6sik
oldalon pedig a n6met nagyv ezdrkar egyfrontos h6borura
val6 vissza6llit6s6nak sztiksdglete. Nehdz elhinni, hogy a
n6met t6bornokoknak nem sugtak valahonnan, mivel 6k iS
pontosan Leninre fogadtak. Pedig sokkal kezenfekvdbb lett
volna a h6borut feladni, ann6l is inkdbb, mert N6me torszirg
ebben az id6pontban firadt volt ugyan, de nem kimenilt.
Enndl fogva joval mdlt6nyosabb b6kes zerzoddsre lehetett
volna kil6t6sa, mint amikor Wilson amerikai elndk 14.
pontj 6nak csapdajdba esett.
Lenin a kdtoldalu - mondhatni olaj ozott-k6zremrik6d6snek kciszonhet6en Ndmetorsz6gon keresztul Finnorsz6gon
5t egy leplomb6lt marhavagonban konnytiszerrel Oroszorszitgba "uta zott". Egyes visszaeml6 kezoktudni v6lik, hogy
Leninthazautazdsa sor6n fogadta II. Vilmos n6met csdszir
is. Allft6lag ekkor 6llapoAtat m egandmetek Leninnel, hogy
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a forradalom gyozelme ut6n kivonja Oroszorsz6got

a

h6borub6l 6s bdkdt k6t Ndmetorszhggal. A tort6nelem mindenesetre igazolta e feltevdst annak ellendre, hogy m6g

Lenin legkdzvetlenebb munkat6rsai

Trockij

is

mint peld6ul

ellene ztek a n6metek elleni h6boru befej ezdsdt.
Lenin megbf zasa m6g korainak ttint, s igy vissza kellett 5t

csemp6szni Finnorszagba, de az oroszorszirgr szabadk6mtive

ss6

g er6 ltetett munk i$inakere dm 6 ny e h6rom honap

mflva megteremtette a vdgleges

hazater6s feltdteleit. 86r

nincs k6tsdg azirint, hogy Lenin is zsid6 volt, (eredeti neve:
Zederblum "7 bizonyos, hogy feles6ge is zsido 6s gyerrne-

kei is beszdltdk a j iddis nyelvet. Lenin az elm6leti 6s
nagytekintdlyti vezetoje az i$ orosz dllamnek, de - ahogy
mondani szokt6k - a piszkos munka vdgrehajtoja Trockij,
az amerikai zsid6, aki Bronstein ndven New York keleti
reszebol szirrmazik. Maga mogott tudj a az East Side, a New
York-i zsido vall6si vezet6k erkolcsi 6s anyagi t6mo gatfsftt,
csakriry, mint Jacob Schifl Guggenheim, Max Breitung, Warburg, Khun, Loeb & Co. bankhiyakat, akikhatalmas osszegekkel segitettdk Lenindk fonadalm6nak gy6zelmet. Tal5,n mondani is felesleges, hogy ezek a bankhfvak valamennyien
20
zsidok tulajOonaban, illewe ir6nyitasa alatt 6l1tak.
Egy 6rdekes t6ny magitra kell, hogy vonja figyelmtinket:
L eni n hazacs emp6 s z6 s i mrive I et6t a ndmet na g yv ezerkarbo I
Ludendorff t6bornok bonyolitja le. Az a Ludendorff, akit
Hitler nemzeti szocialista puccsa idej6n Hitler fontos
t6mogat6i kozott ta161unk. Ludendorffnak alapos ismeretei
vo ltak a szabadk6mtive s s 6 g te rm 6,szetr ajzdt i I I e t6 e n, am e I y 16l konyvet is irt. Az i$ bel6p6 szabadk6mtives beavat6si
szer1;arlilsifi oly rdszletesen irja le, mint aki ilyent r6,sztvev6k6nt meg61t. Ugy gondoljuk, Ludendorff dletraj zanyflt
6s kev6sb6 nyf lt rdszleteinek rijb6li feldol gozhsa 6s alapos
elemz6se nem lenne a n6met tort6n6szek k6r6ra.

6l

zsido vagyon, amelynek megszerzdse a zsid6s6g szhmira
cs6bfto ak6r nagyobb ember6ld ozat 6r6n is. Ktilctnben is
gondolj6k - a nagyarinyu technikai fejl6d6s mellett egyre

-

kevesebb ember k6pes a lehetsdges drtdkek l6trehoz6s 6ra.

A

tcibbiek, az egyre nagyobb szitmu munkandlkuli mir csak
szUksdgtelen kolonc, a megtermelt javak 6rtelinetlen
pusztit6ja. Egyre tdbbszcir lehettink ftiltanrii olyan zsid6
elsz6l6soknak, amelyek nem titkolj 6k, hogy a vil6g
n6pessdgdnek akir egymilli6rd fovel val6 csokkentdse
"j6tdkonyan" hatna a vil6g t6rsadalmi 6s gazdas6gi
folyam ataira.
Az oroszotszitgi kommunista fonadalom magvai eljutot-

tak 6s kittinS term otalaira leltek az emunrip6lt

Magyarorsz6gon is. 86r a vdrds vihar vdgigscipci rt az els6
vil6gh6boru veszt6sre ftdlt orszirgainak mindegyik6n.
Ausztri6ban is, de ktildncisen Ndme torszdrgban a riiOOrag
kdzel 6llt ahatalom 6tvdte\6hez. A fonadalmilinitiis utcai
ttintetdseit afegyveres er6k - felismerve, hogy kik 6s milyen
cdlbol szitidk - elfojtott6k. A zsid6 R6 zaLuxemburg 6s Karl

Liebknecht n6met kommunista vezdrek is utcai harcokban
lelt6k hal6lukat. Magy arorcz6gon azonban ism6t akadt egy
"szabadelvri" arisztokrata, aki hajland6 volt egy gy6k6try.t
6rulni a szabadk6mtivessdg hazai reprezent6nsaival. A
budapesti zsid6s6g keltette utcai ttintet6sek ds zavarg6sok
idejdn miniszterelnok lesz, de "barifiai" a fokolomposok
ugyan mir kor6bban bcirt6nbe kertiltek szitdsdra aZ
el6gedetlensdg folytat6dik. Szabadkdmtivess6g vezetoi
megdrtetik vele, hogy a hatalmat 6t kell adnia a b6rt6nben
Ul6 zsido vezetoknek, Kun B6l66knak. K6rolyi Mih6ly
szabadk6mrives eskUj ehez hfven engedelmeskedik. Kun
B6la 6s t6rs ai abcirtonbdl gyakorlatilag miniszterelncikk6nt,
illetve miniszterekk6nt jcinnek ki. A szemfenyves rtes kedvddrt ugyan n6pbiztosoknak nevezik magukat, de ez a
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ldnyegen semmit sem viitoztat Budapest nagy kozons6ge
pedig a neveket hallva 6mulva csod6lkozott, hogy ttintetdseivel kiket is segitett hatalomra. 1919. m6rcius Zl-en
Magyarorsz6gon egy maroknyi mindenre elszant,
elvetemtilt vil6gpolg6r megkezdi a zsid6 kapitalizmus
szisztematikus ifialakitirsitt zsido kommunizmuss6. Szamuelly Tibor 6s martalocai mint a szocializmus fttor6i
p 6nc 6 I v

onaton j 6rj 6k b e az or szirgot. N y o mukb an m i nde ntitt

a vdr 6s hal6l. Kalocsa, Devecser, Hajdfszoboszl6, Debre-

cen akasztott parasztjai csiingnek aI6 az utat szeg6lyezo
fbkr61. Akik a hatalmat kezUkben tartj 6k, az egy Garbai
S6ndor kivdteldvel valamennyien zsid6k, a szabadk6mtives
hat6rozatok v6grehajt6i. K6r, hogy Edtvds J6zsef nem 6rhette meg! Bizonytra 6rtetlentil szemlelte volna mindazt a
terrort, amelynek el6kdsziteseben oly jelent6s szerepet j6tszott. A nemzet srilyos hanyatl6s6t jelenti, hogy olyan helyzet Allhatott e16, amikor idegen befogadott kisebbsdg fegyvert emelhetett a befogado tdbbseg ellen, a nemzet
I e gi obbj ainak akaszt6fitt 61 I ithatott. Az antanthatalmak korm6nyai - b6r maguk is a szabadk6mtivess6g befoly6sa alatt
6lltak megdobbenve figyelt6k e vdrszomj as horda
elkdpe szto r6muralm6t. Ktilonosen a franci6k rettentek meg,

hiszen alig fel lvszfnada keritette hatalm6bahazi$uk kor'

mfnyzatirt is. Felr6mlett el6ttUk, hogy a pttrizsi kommtin
hasonl6 terrorral irtotta n6pUket. Nehogy a pfirizsi Grand
Oriens Nagyp6holy terve amelyr6l tudtak ugyan, de

- valamik6ppen

Franciaorszhgot is
megdgesse. Egy olyan orszitgba ugyanis, amelyben szhz 6v
alatt ez a kor k6tszer is pusztitott, a voros l6ng konnyen
irtcsaphat harmadszor is. Mivel Magyarorsz6g Ausrtriixal
cs N6metorszhggal ellent6tben nem tudta saj6t maga felsz6molni a bolsevista uralmat, a franci6k nem taltitak jobb
r6szleteit nem ismertdk

rnegold6st, mint az orszhg izoliiilsffi, min6l nagyobb
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mdrt6kti megcsonkitirsitt. Ann6l is ink6bb, mert
ez elozetes
tervuknek is megfelelt, hiszen Magy arorsz1,g szoms
zedainak 6rul6suk fejdben mir kor6bbarnemzetisEgi
tenileteket
fg6rtek. Biztos azonbdn, hogy a Tan6cskcizt6rsas6g
kiki6lt6sa n6lkul azok a nem zetisdgek 6ltal lakott
teniletekn6l tobbet nem kaptak volna. Igy azonban
akkora
szfnmagyar tertiletekkel egdszftettdk izokat ki,
hogy a
nemzetis6gek 6ppen csak tobbsdgbe legyenek.
i'gy kertilt
p6ld6ul Rom6ni6hoz csaknem h6rommilli6
A
szdgyenletes trianoni dikt6tum ut6n a nem ^ugyuilakos.
zetklzi zsidos6g
tizelmei rdvdn Magyaro rszitgot olyan orsz dggdnyomoritott6k, hogy hatirain kivtil egy orszil,gnyi etnikuma
dl.
Csak miut6n az orszdgot egyha rmadira zsugoritott6k,
engedtdk meg Horthy Mikl6snak, hogy felszitmolja
a
szabadk6mtives uralmat. Egyel6re nincs rit bizonyit6k,
de
biztosra vehet6, hogy Horthy szegdnyes ellenforradal
mifi a
R6zsadombi Tizenh6rom paktumithoz hasonl6an
csak bizonyos felt6telek mellett enge delyeztdk. Mfg a b6rkab6tos
Szamuelly iiltalvezetett Lenin-fiuk 6s Kun Bdla v6rbfros6ga
a 133 nap alatt mintegy 600 fot v6 gzett, illetve vegeztetett
ki, addig Horthy ellenforradalmi rendszere a hrisz 6v alatt
ennek csupdn a toreddkdt likvid 6lta. Pedig ahaza6rul6snak
ds a lakoss6g elleni terrornak ez amin6s itettform6ja
sokkal
nagyobb feleldssdgre von6st kellett volna, hogy kiv6ltson.
A zsid6sdg felmentdse a legkirivobb eseteket kiveve
eg6szenbiztos, hogy ott szerepelt a feltdtelek krizott.
Horthy
"felszabadit6" ellenfo rradalma m6g art is lehet6v6 tette,
hogy a ndpbiztosok ktildn luxusvonaton 200 millio
aranykorona drtdkti magyar vagyont vigyenek Auszt ri6n
at
Moszkv6ba. Horthy 6s korm6 nya sohasem emelt igdnyt
a
szovjet korm ilnyntrl erre ahatalmas vagyonra. Nyilv6n
nem
vdletlentil. Mintha mi sem tort6nt volna, a zsidbs6g
olyan
kiv6teles 6s megbecstilt helyzetbe kenilt, hogy afirt,;ag
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Horthy Miklos egyik fia kdztiliik vett felesdget mag6nak.
Ismert dolog, hogy a m6sodik vil6gh6boru idej6n a zsido
terjeszkedesre vonatkozo korl6tozo rendeleteket csak a
n6met szovetsdges hatalom er6s nyom asfrra hozatta ffieg,
amelyek vdgrehaj tilstfi el is szabotalta. Ez a semmivel sem
indokolhato magatart6s vegtil is oly mdrtekben megin gatta
s z o v e t s 6 g e s ti nk brzalmat, ho gy az me gszfilta az o r szagot . A
n6met megsz6ll6st kovet6 en az ellen sem emelt sz6t, hogy
a n6met hatos6gokkal megdllapodva Chorin, Weiss, Korn-

feld 6s Manthuer csal6dok magyarorszdgi vagyonukat
azoknak eladva ndmet repiilSgdpen mintegy 1000 kg, a
magyar n6p verejtdke irin megszerzett aranyat ds egy6b
dkszereket tetemes valutixal egytitt Portug iiliiha menekit-

s6k. ujpdteri Elemdr, hazhnk lisszaboni Ugyviv6je
szhmje I tfv i ratb an kd rt t6j e ko ztatfxt, ho gy m ik6 p p e n to rtd nhetett dz, hogy ilyen ori6si vagyont a kompetens magyar
hatos6gok tudta nelktil el lehetett idegeniteni. K6rd6s6re
22
csak megkesve, akkor is semmitmond6 vtilaszt kapott .
Mindez eltorpil azzal a felelStlensdggel szemben, amellyel
a m6sodik vil6gh6boru sor6n a legsrilyosabb 6s m6ig tarto
k6ros k0vetk ezmenyekkel jftro dont6seit a korm6nyzo a
zsid6s 69 tan6csaira 6s azok erdekeben hozta meg. Amikor
a n6met szovetseges keri, hogy l94l 6prilis than a magyar
csapatok vegyenek reszta Jugo szlfxta elleni hadmuveletekben, mert most alkalma nyilik a Trianonban elvett Ddlviddk
felszabaditits 6ra . H o rthy v o n ako d i k, a tagado v 6 I aszt fo nto I gatja. Ekkor Chorin Ferenc 6s a budapesti zsido hitkdzs6g
vezetoi kerik, hogy ne tag adja meg a ndmetek k6r6s6t, mert
ez esetben azok 10 nap alatt lerohanj6k az orszilgot, es
intern 6lj6k a biztons6gban 615 magyarorszttgi zsidos6got.
Horthy meg csak fontol6ra sem veszi ennek lehets6ges
eshet6s6gdt. Minden mdrlegeles ndlktil kiadja a hadparancsot. "El6re az ezerdves magyar hatirokig! " Dontdsdt azon-
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ban nem a magyar tertiletek vissza szerzdsdnek nemzeti
erdeke motiv iilfa, hanem a nem zetarul6sban btinos zsidos6g
megmentese
Ez a megmagyaritzhatatlan konnyelmtis eghirom h6nap
mrilva megismdtl6dik. Amikor I g4l. jfniu s 22-6n a szovjet
szabadk6mrives korm6ny ma gfraer6lteti Ndmetorszdgot.
A
szabadk6mtives zsidosdg el6zetes terveinek megfelel6en
Magyarorszdgot is a Szovjetuni6 elleni h6borubu k6nyszerfti. Ma mar tudjuk, hogy a ndmet Barbarossa-terv az
esetleges Szovjetuni6 elleni hadj ixatban nem sz6mol a
magyar hader6 bevon 6sitval. A hadmtiveletek megin dit6s6t
kovet6en Sztojay Dcime, berlini nagykcivetrink korabeli
tixirata meger6sfti, hogy a n6met hivatalos korok nem k6rik
Magyarotszag hadbaldp6sdt a Szovjetuni6 ellen. 24 Nem
mell ozheto a kdrdds; mi6rt volt erre a zsid6s ftgnak sztiksege? Miel6tt drdemben virlaszoln6nk , a kdrddst ki kell
b6vfteni. Miert volt szriksdge pdld6ul Bulg fmtra, aki nem is
vett tdszt Ndmetorszitg oldaldn a Szovjetuni6 elleni
h6boruban, vagy Lengyelorsz 6gra, aki nemcsak hogy nem
volt N6met-crsz itg szovets6gese, hanem a h6boru kiiobbant6sa cdlj 6b6l fel6ld ozva 6ppen ellensdge lett. E zuttal a
szovjet agressziohoz kdtsdg sem f6r, nem ugy, mint
Magy arorszag eseteben, ahol a kassai bomb6zassat ellene
elkovetett szovjet agresszi6t a mai napig tagadji.ir..
A hirhedt Tanilcskdzt6rsasdg 1919-es bukasa ut6n az uj
korm6nyzat felismerte, hogy kiknek kciszonheti az orszitg a
vil6gh6boru minden szenved6s6t ds vesztes6geit a 133
,
napos rdmuralmdt, s vdgtil Trianont. A magyar korm6ny
egyik legels6 intezkeddse volt, hogy betiltotta a szabadk6mtives paholyok mukcidds6t. A pirizsi bdkedikt6tumokkal 6rtilt munkdjukat befej ezve szrnte a p1holyok
bet iltils6val egyidej uleg megke zdtek azok fj b6li
szeryezdsdt. A legfondorlatosabb m6don kezdtek nyom6st

6B

gyakorolni a magyar korm6nyra 1eg61is mukodes fjb6li
engedelyez6se erdekdben, konnyen tehettdk, hiszen a
nemzetek feltigyeletdre letreh ozott Ndpszovetsdg teljes
ninyit6sa is a szabadk6muvessdg kezebe kenilt. Amikor a
csonk aorsz|g gazdas6g6nak njjaszervezls6re 6s talpra
611ft6s ara, a Korona pl,nzrendszer infl6cioj 6nak meg6llit6sa
Magyarorsz6g kiilfbldi hitelekre szorult, a szabadkSmuves
bankvil6g mir feltdtelkdnt szabta a p6holyok mrikoddsdnek
fjb6li engedelyezesdt. Bethlen Istv6n miniszterelnok 6s
maga Horthy korm6nyzo is egy ideig ellen6lltak. Torok
Lhszlo dr. mdrnok a titokban akkor is mukdd6 Symbolikus
Nagyp6holy egyik vezetoje, L923 vegen maga hozta ossze
az Association Maconnique Internationale nevti szabadk6muves szerve zet vezetott genfi kongresszus6n Bethlen
Istv6n groffal a magyarorsz6gi p6holyok felszabadft6sa
erdekeben. Torok Lhszlo meghiv6s6ra Budapestre utaztak a
sv6jci Reverchon es a New York-i Ossian Lang szabadkdmuves pfholyok nagymesterei is. Behat6 tirgyal6st
folytattak a magyar korm6nnyal. Kdrvdnyt nyujtottak be a
kormdnyzohoz is a p6holyok fjb6li engedelyez6se
erdekeben.

25

Az erolkddds vegUl is meghozta eredmdny6t, bix a magyar korm6ny kikdtotte, hogy csak nyilv6nos szervezetek
form6j itban mukodhetnek. A talpraesett zsidosdg ennek
ugyan nem oriilt, de fejfaj6st sem okozott neki. KtilonbozS

l'ed6nevek alatt tovAbb folytatttk korAbbi titkos
rrrtikoddstiket. A pesti polg6r megtitkozve tapasztalta, hogy
Ltz "fjonnan" alakult Ingyentej Egyestilet, Ingyenkeny6r
ligyesillet, Budapesti Sztinidei Gyermektelep Egyestilet,
Nyomorek Gyermekek Otthona, a budapesti skot misszi6
iskolila, a Magyarorszilgi Good Templ6r T6rsas6g, Pesti
| ,loyd T6rsulat, Magyar Cobden Sz6vetsdg, Magyarorszilgi
lle'keegyestilet, a Rotary Club stb. vezetdse kizirolag zsido

69

kezekben van. Ezek a szabadk6mtives szerve
zetekimm6r a
korm6ny ass zisrtirl6s6val a ndpdmftds iskolap6lddi
vitvfitak.
Ebb6l a szembekcit6sdib6l a zsidosdgnak meg
olyan el6nye
is sz6rm azott, hogy mrikciddsi kolts6geit a kor6bbival
ellentdtben nem maguk, hanem a keresztdny drtelmisdg
es nem

egyszer maguk az iillam szocidlis intezm6nyei
frzettek.
Tis ztessdgesnek egy 6ltal6n nem mondh
ato ravasz
m6dszerekkel v6gnak eret a nem zsido mdgnirsokon
, v6llalatvezet6kcin 6s m6s szellemi el6kel6s6geken.
Bakonyi
K6lm6n dr. nyug. kuriai bir6ra val6 hivatkoz6ssal
valaki
telefonon hfvta a kis zemelt urakat, hogy j6t6kony
ado mdnyra sz6lf tsa fel 6ket az Ingyentej
vagy az
Ingyenkenydr EgyesUlet rdszere. Bakonyi K6lm6n
dr. neve
nagyon jol csengett. Az illet6kes zsidokon kivtil
senki sem
tudta, hogy o az egyik fed6ndvvel iicitzott szabadkomtives
p6holy nagymestere. A telefon6lo fr szerdnyen
csupa n azt
k6rte, hogy a hivatk ozottjot6konys6gi egyestilet
nev6ben
valaki tiszteletdt fogia tenni, ds az adom6nyok felad6s6ra
alkalmas csekket fog letenni a mdltos6gos fr
asztali*a. Az
adom6nyozitsra kiszemelt fildozat gyanutlanul
a segiteni
akar6s boldo g erzesdvel adta post6ra kari tativ peng6it.
Az
aljStdkonys ilgi tranzakciot szervezo 6s irfnyito -szabad-

cionista 6llam ki6pit6s6nek kdltsdgeire forditottdk,
nemktildnben felgytilemlett adoss6gaikat fizettek bel61e.
Nem csoda, hogy el6bb-utobb az adom6nyozokgyanrit fogtak, es illetdkes helyen panasszal 6ltek. Ezutfm a szabadk6muvesek a "j6tdkonys6gi tev6kenys6gtiket" m6s form 6ban gyakoro 1t6k. A te stvdreknek ezutannem az e gye stil et
kdzpontj6ban osztott6k a kenyeret, hanem csak az utalv6nyokat osztott6k ki, amelyek tdbbnyire me ghattrozottzsido
tul aj donban, vagy berlem6 nyben I ev6 pekizletekben vo ltak
bev6lthatbak.

A

segdly ezettek megszur6se valto zatlan ma-

radt. Ahol nem zsido pdktizletben v6ltott6k be a kenyerutalv6nyokat, ott legtobb esetben a derdk keresked6 vagy
ingyen, vagy onkoltsegi qrpn adta a kenyeret ezeknek a
ktilono s intd zmenyeknek
E,z a zseni6lis telefondtlet mintha 1998 tavaszan az
or szitggyu I 6 s i v 61 a s zt6s o k al ka I m ix al m e g i s m 6 tl 5 dott v o I na
6s hasonloan jo eredmennyel zart. A rekl6m ds kamp6nyszerv ezo szakemberek fi gyelmdbe garanciixal aj 6nlhat6.
Szakmai kepzesrik sor6n pedig kotelezo tananyagk6nt felh as zn fililsr aj avas o that6 .

k6miives vezet6k j6izien mulattak azon, hogy
a
gytijtdiveken nemegyszer olyan adom6nyozok
neveit is
megtal|ltilk akik egydbk6nt 6ddz ellens6gei voltak a
szab adk 6m riv

ess6

gn e k .

Tal6n mondani is felesleges, hogy a val6ban ingyenkeny6rre ds ingyentejre szorul6 .ruladok
ds gyermekeik egyetlen fill 6rt, illetve tejet vagy kenyeret sem
lintak a
"taszedett gojok" adom funyaibOt. a penzt kifej ezetten

szabadkSmtive s celr ahaszn illtakfe I . g gy r eszdta
s e gf ts 6 gre
szorul o szabadk6mtives testvdrek, valamint
a N6me torszirg-

b6l kitildd zdtt szabadk6mtivesek megsegftds6re, tov
6bb6 a
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7l

A M agyarorsz ilgelleni iizelmek kiteljesed6se

s tudt6k is, hogy a h6boru befejez6se ut6n Magyarorsz6got

m6s 6llamokkal egytitt fizetsegiil fogi6k odadobni

A magyarorszirgi zsid6s itg a korm6 nyz6nak a h6boruba
val6 bel6p6stink elrendeltetds6vel feltette a ne mzetfejdre
a
D6zsa Gyorgy fital m6r megismert izz6, trizes vaskoron6t.
Nem tudjuk, hogy csod6lkozzunk-e Horthy naivit6s6n,
ami6rt zsido tan6csadoi egyben gyakori kirtyapartnerei
k6rdsere beleta szitotta Magyarorsz itgot a m6sodik vil6ghdborfba, vagy egydrtelmu bizonyft6kok hi6ny ihan is
tetelezztik-e fel a zsidos6g "vil6gmegv6lt6" terveibe val6
valamilyen mdrtdkti beavatottsdg6t. Hiszen tudjuk, hogy
Churchill is szabadk6mtives min6s6gdben herd ultuel Ang-

lia vil agpolitikai

hegemoni

6i6t E sulyos

gyanut

meger6sfteni l6tszik, hogy Horthy 6s csalildja reszdre por-

tug6liai emigricioja idej6n hal al6ig Allit1lag zsid6k

folyosftott6k megdlhet6si kolts6 get,mondhatn6nkl "nyugdijft" . Bdr 1940 mirciusaban tartva att6l, hogy Rom6nia
esetleges ndmet megsz iilIilsdt Magy arorsz6gon tort6n6
6tvonul 6s s al haj tj 6k v6 gre, e gyi dej ul e g hazink-. grr6l I
6sa
is bekovetkezne Teleki Pdl miniszterelnok Horttryval
egyetdrt6sben otmilli6 dollirt hely eztetett letdtbe az
Egyestilt Allamokba egy esetleges Lmigr6cios kormany
c6lj aira. A ndmet-rom6n vis zony szdvetsdggd fejl6dds6vel
a washingtoni ma gyar kovett el ezt a letdtet viss zautaltatthk
a Magyar Nemzeti Bank szitmlf$ira. M6r az is komoly
dilem mftt okoz,hogy 1940 mdrciussal ellentdtben 1944-ben
midrt nem lfittak sztikseget egy ilyen emigr6cios alap semleges ktilfbldtin valo elhe lyezesdnek. Ann6l is ink6bb, mert
a magyar korm6nyzat Horthyval egyutt kezdett6l fogva
tisztiban volt azzal, hogy Ndme torszitg vezette szovetsdg
biztosan el fogia veszfteni a h6borft. Aztis tudniuk kellett,
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a

Szovjetuni6 h6borfs vesztesdgeinek fedezet6re. Erre mar a
h6borri elindit6sa el6tt 6s alatt is sz6mos jel utalt.
Oroszo rszhg tort6nete egydrtelmtien rgazolia, hogy
lvszitzadok ota legfontosabb c6lja a terjeszkedds, a birodalom teriiletdnek es befoly6si ovezeteinek novel6se volt.
Anglia 6s az Egyestilt Allamok pontosan ezt haszn6lta ki.
H6bortis embervesztesdgeinek fej6ben a tertileti 6s
gazdas6gi befoly6s n6vekedesdt fgerte m6r ahihoru kitor6se
el6tt. Ismerjtik Barcza Gyorgy londoni kovetrink eml6kirataibol Churchill 1941 6prilisi nyilatkozatat,amely a kovet
bucsultnogat6sa alkalmixal hangzott el: "... nektink most
legnagyobb ellensdgtink a hitleri N6metorszag. Ldtk6rd6s
sz6munkra, hogy \egyozzik, ds ennek erdekeben - ha kell ftl Europ6t bolseviz6ljuk." Ez olyan egydrtelmu utal6s a
h6boru ut6ni "rende zdsre" , amely nem kertilhette el a Ma-

gyar Killilgyminiszterium, vagy ak6r a kormhnyzo
figyelmdt. A Szovjetunio ktilpolitikai torekv6seiben mhr
j oval a h6boru kirobban6sa elott felismerhetS volt ? SZorlt:
sz6d dllamok drdektertilettd v61o megsz erzdse. Jugerth
Arnothy Mih61y moszkvai kovettink m6r 193 B. jirnius 20-6n
kelt naploj egyzet6ben megirja "Litvinov Magyarorczilggal
koz6s hatirt akar." Hogyan kenilhette el a magyar kormhnyzat figyelm6t, hogy az a Litvinov egy szabadk6muves
zsido? Nehez megm agyarirzni. M6g enn6l is k6ts6gbevonhatatlanabb bizonyitekkal szolg6l Kristoffy Istv6n ugyancsak moszkvai kovettink 1939 vegen. Jelentes6hez csatolja
a Szputnyik Agit6tora cfmu folyoirat 1939. december 24-i
szitmirt. A lap egy olyan t6rk6pet kozol, amelyen a Felviddk
visszacsatol6s6val nemrdg viss zakerilt K6rp ifialja Ukr ajna
r6szek6nt van fhrhzolva. Ha m6s nem, h6t ez igazfn
felkelthette volna a magyar korm6nyzat gyanuj6t, hogy itt
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bizony nem ak6rmilyen fondo rlattal itll szemben. Ann6l is
ink6bb, mert ebben azidoben a Szovjetuni6t szoros bar6ts6g
fizr Magy arorszitg szdvetsdges6hez, Ndmetorsz 6ghoz. Ezt
a baritts6got a Lengyelor szirgfeletti kozos osztozkod6s idej6ben akir szdvetsdgnek is nevezhetjiik. Ennyire ismeretlen
lett volna a zsidos6g jellemrajza Horthy eldtt? Fel sem
tetelezte, hogy azok csak akfrtyihannem csapj6k be?
Pedig hol van ekkor mdg a Szovjetuni6 elleni magyar
hadbal6p6s? ! A fenn6llo politikai konstell6cioban j 6zan logik6val erre szftmitani sem lehetett. Csakhogy ezuttal nem
a jozan logik6val, hanem az egesz europai nem zsido penz
megszerz6sdre ir6nyulo szabadk6muves logik6val 6llunk
szemben. Amint l6tni fogiuk, nem Hitler 6s N6metorszitg
szegtil hitszego m6don szembe a Szovjetunioval, hanem
eppen fordftva; a Szovjetuni6 v6lik hitszegdv6, amellyel
Ndmetorszhg megvfvni kenys zeriL A magyar politika
ir6nyftoi ilyen dimenziokban nem gondolkodnak. M6g a
S zovj etun i 6val val o had i 6l I ap ot be alltdnak dekl ar iil6saut6n
is kergeti a mdr r6gen elsz6llt ddlib6bot, miszerint a bolsevizmus elleni ktizdelem az angol-amerikai vezet6s
szem6ben dics6s6ges dolog, amelyet azok a h6boru ut6n
melt6nyolni fognak. Elk6p eszto az a naivit6s, hogy nem
veszik 6szre, pedig a szemtik el6tt zajlik. A vil6g legszadistilbb, minden emberi 6rt6ket s6rbatipro zsid6 szabadkdmuvessdg iriny ititsfxal mtik6d6 ateista diktat ura,aki ekkor mir mintegy 3 8 millio ember v6logatott m6don val6
meggyilkol6s6drt felel6s, id6kozben a demokr trciffi, a keresztdny erkolcsot megtestesft6 Amerika 6s Anglia nagyrabecstilt szovetsdgese lett, akinek a keresztdny eur6pai hatal-

mak megsemmisftdsdhez szhmolatlanul kuldik

a

hadifelszerel6st, dlelmet 6s mindent, amire sztiks6ge van. A
kozons6ges bindzo, postarablo ds gyilkos szabadk6mtives
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SztAlin a szabadk6mtives Roosevelt 6s Churchill testi-lelki
j o bar fttjhv 6 av atvs6lt.

Amint a Szovjetuni6 preventfv t6mad6sra kdnyszeritette
N6metorszirgot, a l6thatatlan vildghatalom ism6t cselekvdsre utasitja Horthy Miklos kixtyapartnereit. Mai ismereteink alapj

in am6dszer el6g egytigytinek

ttinik. M6g a

korabeli n6met anglom6n ds zsid6 er6k 6ltal keltett
pszich6zisban is felismerhet6 kellett volna legyen ez a ma-

gyar nemzet elleni attrakcio. Nehezen 6rthet6, hogy a
szabadkdmtives Churchill, Barcza Gyorgy el5tti megnyilatkoz6sa 6s a zsido Litvinov "j6szomsz6di" tdrekvdse
kdzott a ktiltigyminiszt6rium nagy letszfrmri 6s kiv6loan
kepzett diplomat6i mi6rt nem taliitak dsszefliggdst. Hogyhogy nem ismertdk fel, hogy a n6met megel6zo t6mad6s
ut6n ndh6ny nappal felsdeiel ndlktili repUl6g6pek kassai
bomb atitmad6sa a fenti diplom6ciai man6ver kieg6s zit6,se.
Az sem keltett gyanrit, hogy a l6gi agressziot kdvet6en a
zsid6s 69 vezetSi alig t6bb, mint kdt h6nap eltelt6vel ismdt
anakdrik a korminyzot, hogy a n6metek oldalitn l6pjen be
Szovjetunio elleni h6boruba, mert ha nem... - 6s itt megismdtlik a d6lvid6ki bevonul6s siirgetds6n6l haszn6lt drveiket
- akkor Hitler megsz6llja Magyarorszirgot 6s eldeport6lja a
zsid6s 6got. Senkinek sem ttint fel, hogy ez az 6rvel6s ebben
azidoben mer6 k6ptelens6g volt, hiszen a ndmetek fitaluralt
Ausztrifbol, Csehszlov6ki6b6l, Franciaorszigbol stb. m6g
egyetlen zsid6t sem deportiitak.A n6met hadigazdas6g m6g
rendelkezett a sztiksdges munkaer6vel. Horthy ink6bb hitt
zsid6 k6rtyapartnereinek, mint a t6nyeknek. Allit6lag a
hadiillapot deklar6l6sa iigydben dsszehivott koronatanilcson csak kdt fo zsido fels6hdzi tag szavazott a dekl arfucio
mellett, mindenki m6s ellene. Horthy - ma m6g nem tudjuk
ffii, vagy kik kdnys zeritettek 16- m6gis utasitotta Bdrdossy
Lhsz\o miniszterelnokdt, a Szovj etuni6val val6 hadi6llapot
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bedllt6tjelentse be a parlamentben. Ne irjuk a v6letlen,
vagy
a vesrtes h6boru nirzavarinak szirmliljitra,hogy a
korabeli
koronatanhcsi j egyzokcinyvek az Orszdgos Levdl

tirbol, a
Hadileveltirb6l 6s minden lehetsdges archfvumb6l eltrintek
6s nemcsak a magyarorszilgi archfvumokb6l. Hi6ny
zik a
Washingtoni Kongresszusi Kon yvtinb6l , a Stanford
Egyetem Hoover Intdzetdb6l is, ahol pedig a kor6bbi
magyar k6pvisel6h6zi 6s felsoh 6zi
magyar
iegyzd'konyvek
nyelven id6szakonkdnt egybekotve me gtal6lhat6k.
Lirthatatlan, de gondos kezek id6ben elttint.it6k, nehogy
felt6rhat6k legyenek a szabadk6mrives zsid6s6g nem
zetel-

lenes tizelmei.

Horthy Mikl6s korm inyzo a legfbbb hadfr, a zsidos6g
vddelme 6rdekdben parancsot ad a Magyar Honv6ds6g
Szovjetuni6 elleni hadmtiveleteire. Fentiek alapj1n,r,
csod6lkozzunk azon, hogy a Szovjetuni6 elleni h6boru
indit6s6ban vdtlen B6rdossy Ldszlo minis zterelnok6t
a
vesztes h6boru ut6n a zsid6 n6pbir6s6g haliilra ft6li
6s
kivdg ezteti, addig a h6borri inditds66rt egyediil felel6s
Horthy Mikl6s, hiszen a hadsereg bevetdsdre,mint a legfbbb
hadrirnak csak neki volt alkotm6nyos joga, mentes1l minden
felel6ssdgre von6st6l, a haboru uia" portug6liai emigr6cioban 6li h6tral6v6 6veit, mdgpedig rtiOOt hltal fizetett
"nyugdij6b6l."
Ugy ttinik, 1942 ti$funhetedik erzektikkel m6gis megsejtik, hogy ennek a h6borunak szellemi ir6nyft6sa nem annyiia
Washingtonban, Londonban 6s Moszkv6tun, hanem sokkal
ink6bb New Yorkban tdrtdnik. Azonban ebb6l is rossz
kdvetkertetdst vonnak le. Ugy gondolj6k, hogy az amerikai
zsid6s 6g6ltal repre zentitlt USA korm6 nyifianatja a N6metotszirg 6ltal uralt zsid6s6g megmentdsdre val6 tcirekv6s.
Ism6t tdvedtek! A magyar korm6nyzat fel sem merte
tdtelezni, hogy a szabadk6mtives vil6gkorm6ny szimd6-

76

kosan "selejtezi ki'' saj6t fajtaj6b6l azokat, akik alkalmatlanok arra, hogy a villasztott n6p szitmftra "vis szaszerezze"
a nem zsidokn6l felhalmozodottjavakat. Aza sarki fuszeres,
kiskeresked6, kisiparos, aki tevekenysdgevel csupdn annyi
nem zsido penzt kepes szerezni, amelybSl j6 szinvonalon
csak megdlni, de jelent6sen gyarapodni nem tud, azhaszontalan eleme avil6gmegv6lt,6 irj rendnek, aki folyton r6szorul
a zsido nagykereskedo szolidarit6si t6mog atasara. Neki
olcs6bban kell, adja ixujirt, hogy eredmdnyes maradjon a
nem zsido keresked6kkel folytatott 6llando versenyben.
Tunyas6g6val nem gyarapitja, hanem 6ppen apasztja a mir
zsidov6 v6lt kor6bbi nem zsido vagyont. Sokkal nagyobb
hasznirra v6lik az elit zsid6s6gnak, ha Hitler nyak6n hagyja

oket, hadd tizedelj e testvdreit a munkat|borok
tifuszj awanya. Ndmetorszagbol pedig bus6s k6rterft6st lehet 6fttik behajtani . Latni fogluk majd, hogyan likvid6lj6k
maguk a zsidok azokat, akik menteni igyekeztek "selejtezdsre" itdlt hitsorsosaikat. Wallemberget, a zsido Berija
viteti szovjet bortonbe, ahol m6ig ismeretlen id6pontban es
kdnilmenyek kozdtt halt meq, a zsido Kasztner RezsSt lzraelzo
ben zsidok gyilkolt6k meg.
Pedig mindketten sok zsidot
mentettek ki semleges ktilfrldre. Val6 szini,ez volt a brintik.
A Csehs zLovftktithoz csatolt Felvid6ken 616 magyar
arisztokrata grof E,szterhdzy J6nos a 40-es 6vekben egyedi.il
emelt szot a pozsonyi parlamentben a zsidok munkaszolgfilatra val6 elszfillit6sa ellen. A h6borir befejez6se ut6n a
"h6l6s" zsidos6g Szibdriiha deport filtatta 6s bortontikben
halt meg. Akadhlyffi kepezt6k egy stratdgiai l6ncolat
megte w ezett mukddds6nek. Pusztulniuk kellett.
A zsidos6g gondolatvilitghtol az llyen elkdpeszt6 btinok
clkovet6se nem idegen. M6r a zsidos6g megsztilet6sdnek
kezdeti idejdb6l is ismertink hasonl6 tort6neteket. A M6zes
els6 konyvdnek 37. fejezete szerint J6zsefet testv6rei
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megolni k6sztiltek, majd a nem virt izmaeli karavan
drkez6sdt meglStva "hasznosabb" gondolatuk tttmadt, 6s
eladtdk hfsz eztistdrt. De M6zes az aranyborju miatti
allit6lagos haragj fhan is leciletett h6rom ezer zsidot. A

kiegyensrilyo zatlan francia 6llamfdrfiak. 6t< sajnos kello
hatalommal rendelkeztek ahhoz, hogy kereszttilvigydk a
bekekonferenci6n e "nagy keleti zsid6k" akarattt a francia
nemzet orok szegyendre.
Vajon csod6lhat6-e, hogy akadt egy ndmet vezeto Hitler
szemdlyeben, aki ezt a mdltatlan 6s tgazsa,glalan jov6tdtel

ha akarna is.
Mind az els6, mind pedi g a m6sodik vil6gh6boru cdlj a a
nem zsido penznagyobb 6s gyorsabb titemu megsz erzd,se, a
gazdas6gi konkurensek letordse volt. Ha rcivid id6re is,

kegyetlen szadizmus, amelynek itldozat6ul estek a korabeli

fizetes6t megtagadta? Mdg akkor is, ha ujabb vesztes
h6boruba k6nyszeritik Ndmetorszagot. Vajon eldrhette
volna Ndmetorczag az 1985-os dletszinvonal6t egy vesztes
m6sodik vil6gh6borir ndlktil is? Erre nem is kell valaszolni.
A m6sodik vil6gh6boru kiprovok6l6sffi, majd befejezdse
ut6n egesz Kdzep-Europa kirablilsit ugyanugy a szabadk6muvessdg tervelte ki, mint az els6 vil6gh6boru gal6ds6gait. Az els6 vilaghaboru utani balkezes rendezesbol
tanulva, de gonos zsilgatt megtartva vfiltoztattak kor6bbi
modszerein. igy tortdnt ffie g, hogy Neme torszaggal mdg
bdkeszerzoddst sem kotottek, hanem a megsziilo hadsereg
m inde n mozgathato gdpet, b ere ndezest, te c hno I o giai I e ir6st
szabadalmi oltalommal vddett tal6lmdnyokat elrabolt 6s
hazasz6llitott. A Szovjetunioban aki e m6dszerek fd
haszonelvezdje volt - jelentos rdsztiketizembe sem 6llitott6k, hanem a szabad eg alatt tdnkrementek, celjat mdgis
el6rte. A n6meteknek ujat kellett v6s6rolniuk, fdleg
Amerik6t6l. Mivel Ndmetor szirg gazdas 6ga telj es
vesztes6get szenvedett, a szabadkornuves New York-i
bank6rok az angol 6s m6s szovetsdgesekt6l a h6borir megnyerdse erdekdben hadisz6llft6sok fejdben megszeruett
penzt magas kamatra Ndmetorszl,gnak hiteleztek, terrndszetesen amerikai 6ruk v6s6r16sa cdlj6b6l. A szabadkomuves bankdrok tulajdonfba p6ldftlan mennyisdgu nem
zsid6 penz framlott. A m6sodik vil6gh6boru 6tvenmilli6
lralottja mesds vagyonnal gyarapitotta es gyarapitja mind a
rrrai napig a zsrd6s6got. Mell6ktermdkekdnt viss zaszerezte
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testvdrgyilkol6s tdbbezer dves gyako rlata a zsid6s6g gdnjeibe iv6dott, amelyt6l ma mdr szabadulni akkor sem
tud,

de

ezt a cdlt eldrtdk . Az els6 vil6gh6boru esetdb en ez csup6n
jov ifietelek form6j ihan realizftlodott, ame lynek
m6rt6k6t

olyan magasra 6llftott6k, hogy kifizetdse egyszertien
meghaladta a legy ozdtt orszdgok ktildnosen N6me torszirg
gazdas6gi lehet6s6geit . Igy tort6nt, hog y a franci6k sztik-

-

segdt lilttilk 1923-ban - bdkeid6ben produktfv ziiogkent a
Rajna-viddk katonai megszitllilsitnak. A ndmetek iital termelt acelt a jov6t6tel fejdben egyszenien elkobo nak ds
elsztilftott6k. A n6met jovifietel - rendszeres fizet6s mellett
is - korulbelul 1985-ben i6rt volna le. A franci6k ebb6l a

forr6sb6l 6pftett6k a Maginot vddelmi vonalat is. A

tortdnelem ilyen nagymdrtdkii jov ifieteli kotele zdstegyetlen
legyozott 6llam esetdben sem ismer. Kegyetlens6ge teljes
m6rtdkben kimerfti a rablds fogalmdt. Vajon minek tuiajdonfthato az ok n6lktili bosszu ilyen kdnycirtelen form aja?
A francia,bix konok, nagymtiveltsdgti 6s kulturdlt nemzet,
6ppen ezert nehez elkepzelni, hogy ez jellemzS lenne rd.
Keresve sem tal6lunk m6s nyomos ok6t, minthogy ebben az

iddben nemcsak a vil6gh6boru kitervelds6t, hanem

a

bdkekotds feltdteleit is a Pfurizsban szdkel6 Grand Oriens

Szabadk6mtives Nagyp6holyban szovdgett6k. Ezekre a

franci6kt6l idegen fajri vil6gpolg6rokra jellemzo ez

a

a k'tezer dvvel ezelott onkdnt elhagyott bshazffi
is. Igaz,
hogy csak a fanatikus zsido kisebbreg lakja,
a t6bbsdg
sokkal jobban 6rzi magit mits ndpek nyak6n,

de ha btinos
tevekenysdg6n rajtakapj ak, van egt hely,
ahova menekrilhet

6s az igazsilgszolgaltatas el6i-.lrej tozhet. A
m6ss6g
tiszteletevel k6bitott nem zsido hatdsagok pedig

bottal
tithetik a nyom6t.
Elmondhatjuk teh6t; a m6sodik vil6gh6boru
eldrte
szabadk6mtives kitervelSi minden celjit.
Alupo, munk6t
v egeztek' Kovetkezmenyeinek felszftmol6s
ithoz kettos zitz
6v mdg akkor is kevds lenne, ha a vesztesek
kdpesek lenndnek megszabadulni a zsid6s6g minden
bilincs6t6t.
A szabadk6mtives zsidos6g j elenleg gazdas6gi
hatalm inak csfcs6n 6ll. Az aranyborju
ege azonban nem
felh6tlen. A vil6 ggazdasdg mintegy hus zdve
mirnem k6pes
az egyenletes fejl6ddsre, hanem betegen bukddcsol
. Az
egyre novekv6 aranyborjf tehdnne n6ve mir
csak beteg
gyermekeket taplal. Az emldjeben pang6
tej el6bb-utobb
nemcsak az emlot, hanem a tehenei is feszitr
majd.
Rem6ljtik, hogy ezafolyamat elve zeta kimul6s6ho
,.6;;;_
tdn kiv6njuk, hogy ez miel6bb bekov etkezzen,
agoni6ja ne
tartson sok6.
A betegseg akkut voltdt jelzi, hogy egyre szemermetlenebb m6don imm6r nemcsak pr*o Ui*a, hanem
kezdemdnyezi is az ok ndlkiili h6borukat. Hiaba izzitotta
fel az
e cdlra hagyom6nyosan alkalmas balk irni
tizfeszket.A l6ngok nem kdpesek sem Horv6torszag, Szlov6nia,
Bosznia_
Hercegovina, s6t ugy ttinik mdg Korrouo
esetdben sem
6ttorni a volt Jugo szlavrahatirrain. Otven dvig oly
kitart6an
ifikozta Hitlert, hogy most tehetetlentil 6ll az elott
afal el6tt;
amelyet ldtrehozott. Ez pedig nem m6s, mint a kormanyok
ds n6peik felvil6gosult b6keakarata. A szabadk6mtives
tervez6k keresik eddigi 6tkuk tirgyitt, az uj
Hitlert, amely
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azonban minden erSfeszit6stik ellen6re csak nem akar
el6jonni. A ndmetek nem kapnak a Clinton csaldtekre. Hi6ba
mozgositott6k volt kelet-n6met testvdreiket. A keresztdnydemokrata-liber6lis korm6nyzatot ugyan sikertilt 1ev61taniuk, de a szocialdemokrata-zold korm6ny sem mutat
nagyobb haj land6s6got.
Annyit ugyan sikertilt e16rni, hogy Amerika a NATO k61tsdgdn elsz6rta kiselejtezett bombtnt, raketatt, de ennek bizonytalan megt6rtildse csak a zsido plutokrhcia gondjait
enyhftette 6tmenetileg.
Az E,gyesiilt Allamok szabadk6muves korm6ny6nak a
n6met preventiv t6mad6st koveto nyflt szinvall6sa ut6n mar
kockhzatmentesen megj6solhato volt a vil6gh6boru
vdgeredmenye is. Nemcsak a kivtil6ll6k, de a szerepl6k is
Lisztiban voltak azzal B6rmilyen furcsa m6g Ndmetorszag
is, Hitler is. A mdsodik vil6gh6boru a szabadkomuvesseg
legnagyobb 6s legeredmenyesebb v6llalkozasa volt egesz
tort6nelme soran. A zsidos6g Messias nelktil is megszerezte
rrralm ifi az eg6,szvil6g felett. Iskolapeld6j6t mutatta, hogyan
haszn6ljek ki, majd fosztjdk ki naiv hasznos goj szekertoloikat. Alnoks6gukkal hogyan tudtak igiljukba fogni ahaszonlcso angol vil6gbirodalmat. A szabadk6muvessd lett naiv
('hurchill komolyan hitte, hogy a zsido szervezet rdszdvd
v'irlva, fgeretes utasit6sukat vdgrehajtva hazf$a javira dolr:ozik. Hi6ba kdvette az angol uralkodoh6z egyes tagiainak
".i(r" peldi$ft, akik maguk is szabadk6muvesek voltak. Mi
lrrgad6s, ha szerdny mertekben is, de annak idejdn hozr tr.ilrultak a Brit vil6ghatalom kialakulasahoz. Csakhogy
vilirguralma tetSpontj6n az angol arisztokr6cia ds a vezeto
t'lit clkenyelmesedett. Megelegedett el6rt fejletts6gi szin\'onirl6val, a tovftbbi fejl6dds termdszetes evolucio szerinti
t ipcgcs6vel. A vil6gbirodalom tagolts6ga, hatalmas birlolirrinak nagy t6vols6ga es kepzetlen munkaereje, a. gldr-
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matok tdrsadalmi szerke zetdnek hagyom6n y&,
a hagyomanyos angol konzervativ gondolkod6s mozdithatatlans6ga
lektizdhetetlen akad alyt j elentett a szabadk6mfi;;;
vil6ghatalom kialakftdsa sz6mdra. Sokka I igeretesebbnek

ttint a csaknem otven egym6.ssal szomszddo,
6llumot integr6lt Amerikai Egyestilt Allamok, melynek egyseges
mtikdd6sre szerve zett gazdas aga mitr hatalmas
teljesft6kdpessdggel j6l mtikddott. Amennyiben
azolcs6,
nagy mennyisdgti gyarmati energ iinal thpldlhato
robban6sszerti fejl6d6se, s ezzel .gy,itt a zsido
t6ke gyors
nciveldse biztosith ato lesz.
Sztiksdges teh6t a frld gyarmatainak ujra
feloszt6sa.
Ehhez a vil6gpolitikai konstell6ci6 rendkfvril
kedve zo.
Amerik6nak is, a Szovjetuni6nak is szabadk6mtives
kormfnyzata van. A k6t legnagyobb gyarm attarto
hatalom
Anglia 6s Franciaorsz 69 vezet6se ttibudk6mtives
befoly6s
alatt 6ll. A lilthatatlan szabadk6mtives vil6gkorm6ny,
valamint a Cionista Vilagszdvetsdg irinyito
kozpontja a
h6boru idejdn Londonbol ifiteszi szekhelydt
New yorkba,
illetve Washingtonba. Innen sokkal egys zeribb
lesz a
hdboru vdgdn annak gytimdlcseit betak uiitum.
Helyesen 6llapftotta meg Hitler Horthy Mikl6s korm inyzoel6tt
az 1943.
aprilis 16-i Klessheimben tartott megbeszdldse
sor6n: 'A;gi;
mfr elkotyavetydlte Eu ropitta szovjeteknek ds
ugyan azok a
zsidok, akik Angli ttban es Amerikdban uralkodnalq
uralkodnak Moszkv6ban is." 29
Ma mir kieg6s zithetjtik Hitlert: ugyan azok uralkodnak
Budapesten is, s6t avililglegnagyobb iit
rn A sors krilcincis
itdnii$a, hogy Berlinben i;. ftitt.r ugyan itt
nem nevezi
nevdn, csupdn sejteti, hogy kikre gond ol,. Anhissztik,
ebben
is ki kell egeszitstik ot. Ez a multinacion6lis
hatalom nem
ttt?:,, mint a Caroll dr. irltal Uralkodo Egytittesnek
nevezett
zsid6 szabadk6mtives lfthatatlan hataloii, u-ely
a m6sodik
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viligh6borrival megteremtett feltdtelek rcaliz6l6sakdnt
uralma al6 hajtotta a teljes keresztdny vil6got.
A zsid6sfg tortdnelme sor6n mindvdgig hitt 6s fana-

tikusan ragaszkodott a M6zes 6ltal megfogalmazott
vfilasztott n6p te6ri6hoz. Minden tervdt 6s cselekv6s6t
hosszabb t6von ennek rendelte aI6. Mdg akkor is art a c61t
szolg6lta, amikor rigy ttint feladj a a dogmht. Lenin volt az,

aki ezt nyilv6nosan is megfogalmazta a NEP-korszak
bevezetdsekor. Jelszava igy hangzott: "Egy l6pds h6tra, kdt
16p6s el6re". Amikor Istentagado szerepdben jelent ffi€g, a
val6s6gban csak a m6s vall6sriak Isten6t vitatta. A sajftj 6ho1
gdrcsosen ragaszkodott, hiszen andlkUl Osszeomlana a

"v6lasztott ndp" elm6lete . Azzal, hogy magit Isten
viiasrtott n6p6nek deklarilta,jogot formflt a FOld dsszes
javaira, hiszen az reprezent6lja viilasztotts6g6t. Kdvetkez6skdpp a Fold minden ndpe kizitrolag az o szolgirlatira
teremtetett. Az iltaluk megtermelt javakb6l csak olyan
m6rt6kben r6szesiilhet, mint az igavon6 filLat, amennyi alkot6 erej 6nek fenntart6s6ho z sziks6ges. Akinek enndl tobbje van, dz azt a villasztott n6pt6l ellopta. M6r a zsid6 gondolkodisu francia filozofusok, az enciklopddistek meg-

fogalmafitrk, hogy: "A mag6ntulajdon - lop6s". Maguk
kozott bizonyixa kiegdszitettdk azzal, hogy kivdtel a zsid6
tulajdon. A zsidos6g felfog6sa szerint erta "lopott" tulajdont
nekik "jogukban 6ll" birmilyen m6don visszaverutl Ha a
nem zsid6k torvdny ei ez el6 akadAlyokat gorditenek, annak

minden kij6tsz6sa megengedett. Ebbe egyarint belefer a
sarki fliszeres sfly- 6s mindsdgcsonkitdsa, vagy a t6zsdec6pak frfolyam manipul6ci6j a.
A vil6gban felgyUlemlett "ellopott" nem zsid6 pdr:a es
egydb javak visszaszerzlsdre a szabadkdmtives zsid6s6g
rovid 6s hosszvt6w terveket kdszit, amelynek cdlja ugyan
vfiltozatlan, de rdszleteit a mindenkori helyzetnek meg-
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felel6etr, ha sztiks6ges, kiiga zitja. Ezek
kriztil toronymaXX. szdzadi fizik ai, szellemi 6s
gazdasdgi leigdzdsfura kidolg ozott
terve, amely cinikussd gihan, goroszs6g 6ban, ugyanakkor
zsenialitasaban
mindeddig piratlan. Gal6d kcivetk ezmdnyeit
sajnos nem
zsid6 milliok nycigik. E cdlt szolgillta
aXX. szinadminden
hdboruja ds forradalma.
A forradalom szft6sa ktildnleges helyet foglal
el a szabadk6mtivess6g eszkti ztdrilban. Kirobbant6sa
a h6boruval
ellentdtben - egyetlen orszhgban is lehetsdges,
de l6ncreakci6ja m6s 6llamokra is 6tvihetd. Ez tinik
mindm6ig a legolcs6bb szdlh6moss6gnak a nem zsid6k
kifoszt 6s6ra. M6i
Hitlernek is feltiint, hogy a zsid6k bdr
kisebb-nagyobb
mdrtdkben maguk is munkaadok ott
vannak a szakszeryezetek dldn, a munkaad6k 6,s az6llamellenes
sztrajkok
ds ttintet6sek leghatdkonyabb szerye
zoikozott. Ha ttintetdst
vagy sztrdjkot szeryeznek a bdrek, nyugdrjak,
segdlyek
emeldsdre, ert nem a sanyaru sorsf rdtegek
sorsa miatti
aggod6sbol teszik, hanem a saj6t 6rukdszlettik
eladhatos6ga
drdekdben. J6l tudj 6k, hogy a-szegeny ndprdtegek
a tcibblet
b6rt, nyugd ijat, seg6lyt barmily* v6s6rl6sra
forditsak is,
haszna a zsid6s 69 zseb6ben csap6dik le.
Ha az 1ltaluk m6r
lekopasztott 6llamnak nincs pdrue a bdrek,
nyugdrjak 6s
segdlyek emeldsdre, bus6s kamatok fejdben
a zsid6 bankok
hiteleznek. Az 6llam pedig e kdlcsdnot
visszafizetds 6hez
kdnytelen a sziiks6ges pervta lakoss6g egesz6t6l
ad6k formiliihan visszavenni, amelynek kcivetkezm.nyekdpp
az
gasan kiemelkedik Eur6pa

szimdd ko s 6rt6 kv
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ztd s ehezkdny te I e n ny irl

m i ko zben azt

els6rendu
feladat6nak tekintend . Az inflAci o igazt haszondlve zoje ismdt azsido kereskedelem. Az6llam alffiszat ellen6re csup6n
tuleldje. A nemzeti fizetoeszkdz ingatag, majd zuhan6 tr-

folyama 6ttori a kereskedelem osszes korl6tait. A keresked6
annyit ker 6ruj 66,rt, amennyit nem szegyell. El6fordul, hogy
a heti kereseteert a munk6s meg egy eb6dreval6t sem
v6s6rolhat. Minde zek ellen6re egyetlen zsido keresked6
sem megy t6nkre, s5t a zirzavar kozepette mdg meg is
gazdagodik. Az amerikai Egyesrilt Sajt6 egyik ujs6giroja
1920 augusztus6ban Eur6p ihan j6rt, szerkeszt6sdgdnek
ktildott tavtrataiban ler6ntja a leplet az els6 vil6ghaboru
ut6ni eur6pai nyomorris6gok okair6l. Lengyelorszhgban,
amint a bolsevista hadsereg kdzeledett "... a zsido
gytilekezetek mar berendezika szovjet es kommunista kormfnyzatot. Ugyanakkor a zsido sajto hireszteli, hogy menynyit szenvednek a zsidok a szovjet kormfny alatt 6s menynyire gyulolik a zsidok a vordsoket." ime a nepirmitds magasiskol6ja. Jean Boyer is megilllapitja: "A zsid6k nagyon
30
tehets6gesek a politikai 6mit6sok tertilet6n."
A szemfules
uj s6giro Magyarorsz6gon valo ffiutaz6sa sor6n meg6llapida:
"A magyaroknak m6r nincsen pdnztik, de a zsid6knak van.tt r I

egdsz folyamat kezdldik elcilr6l. Amikor pedig
az
ad6ss6g6llom6ny ory mdrtdkben felgytiremlik,
hogy
visszafizetdsdre bel6th ato id6n behil nincs
remdny , ezek a
"segft6kdsz" bankok megsziintetik a tov6bbi
hitelezdst. Az
6llam. qedig a lakoss6g mdg megldv6
tartardkainak
mozg6sft6s 6ra a nemzeti fizet6rttk6,
le6rt6kelds6 hez,
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ni,

a lffiszatot kelti, mintha az infl6cio letor6s6t
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