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A korrektségről, a fair küzde-
lemről, és haza képviseletéről
mindenkinek más a felfogása. A
csipetnyire zsugorodott liberális
ellenzékünk a megsokszorozó-
dott hangjával, és sunyi tetteivel
pótolta a választói felhatalmazás-
ban támadt űrt. A naív és hiszé-
keny kormánypárt jó nagy alatto-
mos pofonokat kapott, az együtt-
működés csiráját se kapta, sőt az
a néhány lámpással keresendő
pártegyke, no meg a DK-s és
Momentumos ,,nagyok” nyiltan
a magyar tisztségviselő jelöltek
megbuktatásában szervezkedtek.
Itthon sokan szeretnék, ha min-
den parlamenti bizottságból ki-
hajítanák a liberálisokat. Lesz te-
hát ennek a brüsszeli piszkosko-
dásnak még hazai böjtje. Akár
azzal is kezdheti a tisztelt olvasó,
hogy bojkottálja a nagyon nagy
többség kegyéből ,,megválasz-
tott” bizottságok vezetőit.

Más. Nézzünk csak körül, ki
legyen jelen írásunk főszereplő-
je? A Jobbik zuhan, ki tudja, hol
áll meg. Toroczkai és nagyremé-
nyű új pártja igéretes, de még
cseperedik, a Maszopos csapat
még a sebeit nyalogatja, az LMP
veszített, ráadásul üdvöskéjének,
Demeter Mártának mentelmi jo-
gát is felfüggesztik. A minden
posztra, most éppen főpolgár-
mesterségért tülekedő zuglói lan-
galéta, a parkolózseni sem érde-
kel senkit, a győztes Fleto, ön-
magát vállonveregetve megpi-
henhet, átmehetne kotlósba, bár
kakas még nem csinált ilyent, a

többieket már említeni sem érde-
mes. Egyébként is egyezkednek,
Tarlós kitúrásával foglalatoskod-
nak, no meg a kerületi polgár-
mesteri helyek kiosztásán mara-

kodnak. Nincs senki? Felteszem
úgy a kérdést: ki volt, ki lesz az
elmúlt és eljövendő hónapok ma-
gyar liberális sztárja?

Ha úgy teszem fel  kérdést, ki

a börtönt elkerülni akaró, nem-
zetközi mentelmi jog megszerzé-
séért harcoló új liberális sztár, az
olvasók kórusa azonnal rávágja:

– Dobrev Klára.

– Ne szórakozzanak velem,
hölgyeim és uraim.

– De-de-de, vele megszületett
a magyar Margaret Thatcher, ő
lesz majd valamikor Orbán

Viktor utódja – így a bekiabált
válaszok.

Tényleg, üstökösként robbant
be a politika égboltjára, szinte
azonnal a liberális tábor uralko-

dója lett. Gondolom
önöknek is feltűnt,
hogy előbóklászik a
szupermodern milli-
árdosi konyhából
egy ,,háziasszony”,
beleül a képzeletbeli
Lady Diana hintóba,
aztán ahol csak meg-
jelenik sikert arat, s
bizony, meg sem áll
Brüsszelig. Ám még
ott is büszkén meg-
mutatja magát új fő-
nökének, a Bizottság
elnökének, a volt né-
met hadügyminisz-
ternőnek: nekem
nincs hét gyermek-
em, (minek is lenne?
Azért, hogy Orbán
dicsérgethessen – A
szerk.), de legalább
lehetek bölcs ellen-
pólus, azok (mármint
a porontyok) nélkül
is lehetek jó példa.

Nos, el kell ismer-
ni, nem hagyja ki a
ziccert, büszkén,,
szinte jóságosan ki-
gondolta, ő bizony

Járóka Lívia ellen szavaz. A vi-
lágért sem mondta volna ki, hogy
azért, mert kisebbségi, és őt, már-
mint Líviát nem kellett a teljes
mankókészlettel megtámogatni,

Orbánnak: Föl-föl drága nemzetünk, védd a hont, s jer velünk, liberálist kergetünk! 

Klára akár hintón kikocsizhatott
volna Brüsszelbe a levajazott
úton, hogy elfoglalhassa a topot

20 éves múlt a Leleplezô20 éves múlt a Leleplezô

Baj van Fletó-párom,
idegesít a portugálom
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Pápai köszönet dr. Mihálffy Balázs sejkünknek
Ma óriási megtiszteltetés

ért. Dr. Beer Miklós püs-
pök úr átadta Vatikán
Államtitárságának levelét,
melyet Ferenc pápa megbí-
zásából írtak. Ebben kö-
szönetet mondanak az
Őszentségéhez elküldött
Korán fordításomért és jó-
kívánságukat fejezik ki a
Keresztény - Muszlim pár-
beszéd folytatásához.

Legutóbbi írása:
„Áttért vagyok, mint a

többség magyar származású
muszlim. Talán egy generá-
ció múlva a muszlim család-
ba születettek lesznek több-
ségben. Katolikus hitben ne-
velkedtem és olvasmányaim,
főleg a Korán fordítás vitt er-
re az útra. Tévedés ne essék,
nem azzal a szándékkal for-
dítottam le a Koránt, hogy
muszlim legyek. Időtöltés,
kihívás volt. Engem a sorok-
ból összeállt logika és érv-
rendszer győzött meg. Ebből
egy szempont volt az is,
hogy Iszlámot felvenni nem
jelent hitehagyást, hiszen
Jézus, a Biblia és az azt meg-
előző próféták, könyvek,
mind az Iszlám részei. Ezt
erősítették meg tanulmánya-
im Egyiptomban is.

Ez egészen addig így volt,
míg ki nem mondtam a shi-
hádát (hiteskü) és Iszlám he-
lyett a muszlimok forgatagá-
ba kerültem. Akkor döbben-
tem rá, hogy az intenzív val-
lási életet élők, egy kaoti-
kus, primitív, fröcsögő tö-
meg, akikben dúl-fúl a felső-
rendűség érzete. Minden
személy professzor, aki min-
dent jobban tud nálad. De ha
megkaparászod, akkor szá-
mára a föld lapos. Az Iszlám
tanait is ilyen szinten ismeri
a többség. Ezért normálisan
csak azokkal lehet beszélni,
akik nem tartják a vallást. 

Természetesen tudósokat
is találtam, akik a másik
végletet képviselték.
Hatalmas olvasottság, me-
morizálási képesség, logika
jellemezte őket. Ezek sorá-
ba tartozott pl. Ahmed

Deedat Dél Afrikában.
Bizonyos vagyok, hogy

mindazokat, akik áttértek,
néha előveszi a kétség:
ugyan jól döntöttünk? Aztán
visszatekintünk és látjuk,
hogy az a tábor, akiket el-
hagytunk, többnyire ugyan-
olyanokból állt, mint akik-
hez kerültünk. Jellegük más
volt, mert ott szeretetbe cso-
magolták a gyűlöletet, szép
ruhába a szennyes belsőt, de
valójában ugyanaz a felső-
rendűséget sugárzó, csak sa-
ját kultúrkörét megtűrő né-
pesség. Természetesen ott is
vannak gondolkodók, együtt
élni kívánók, más kultúrák
felé nyitottak.

Aztán rájöttem, hogy ez
nem a népek önhibájából
alakult így. Erre lettek kine-
velve, ebbe az irányba lettek
manipulálva. Az iszlám el-
lenségei tartanak előadást az
iszlámról nem muszlimok-
nak és a kereszténység ellen-
ségei hallatják hangjukat a
kereszténységről muszli-
moknak. A népek pedig be-
veszik a cumit és így tartják
hitelesnek! Ettől kezdve
hagytam a népeket a maguk
útján és csak irodalommal
foglalkoztam. Nem csak
muszlim irodalommal.
Filozófiával, jogtudomány-
nyal, természettudományok-
kal stb. 

Amikor ezekkel párhuza-
mosan tanulmányoztam a
Koránt, akkor rájöttem, hogy
jól döntöttem. Kétségeim
nincsenek. A Korán nem vi-
tatkozik a többi könyvvel.
Megerősíti azokat.

Ugyanakkor arra is rádöb-
bentem, ha ugyanennyit ta-
nulmányoztam volna a
buddhizmust, akkor ma
buddhista láma lennék és a
megnyugvás ugyanilyen
szintjére értem volna el.
Mert teljesen mindegy me-
lyik rendszert követed, ha
annak mélységét megérted,
ugyanoda jutsz. Ha pedig a
felszínen maradsz, nem kü-
lönbözöl a seregtől, akik
egymás szemét vájják ki ki-

vagyiság, személyeskedés,
de mindenképpen valami-
lyen feltűnési viszketegség-
től, identitástól vezérelve.

És itt pár szót az identitás
kóros túlnövéséről, a
rasszizmusról. 

Hogy a magyar nép
rasszista? Naná, hogy
az! Próbáld ki!
Vegyél fel más hitet,
vegyél feleségül egy
cigánylányt, képviselj
más véleményt, kriti-
záld Trianont és meg-
tudod! Megtudod a
viccelődések alapján,
amivel a sok prosztó
nem érzi, ha mást vé-
rig sért, de ha vissza-
viccelsz, akkor öri-
hari! Ha ezt átéled,
akkor tátva marad a szád,
hogy hol is élsz és milyen
szűkre szabták azt az abron-
csot, ami körbeveszi az
agyat. Én sem tudtam, hogy
az voltam. Csak akkor lát-
tam, amikor más lettem, mint
a mainstream. 

De ugyanilyen rasszista a
német, az osztrák, a francia,
ne aggódj! Minden nemzet
rasszista, csak az előadás-
módja más. Az amerikai, az
izraeli, mind rasszista! És hi-
ába vallási tilalom, a musz-
lim is az! Próbálj benősülni,
próbálj pozícióba kerülni
egy muszlim közegben. Ha
nem vagy annak az adott
törzsnek, nemzetségnek,
családnak a tagja, akkor les-
hetsz! Ha megkérdezik
muszlim vagy-e, mondod
igen, egyből továbbmennek:
na és milyen? Síita, vagy
szunnita? Ha válaszolsz, ak-
kor tovább kérdeznek, hogy
annak melyik jogiskolája, ha
válaszolsz, akkor tovább: an-
nak melyik irányzata és me-
lyik hittudósának iskolája
stb., míg eljuttok egy 20 fős
közösségig, amibe tartoznod
kell és azt természetesen ez a
család irányítja. Magyarán:
légy csicska! 

De bármely más nemzet
esetén megvan az a logika,
amivel téged a zombik közé

tesznek. Akkor verheted a
melled magyarsággal, ke-
reszténységgel, muszlimság-
gal, dicső történelemmel!
Átéled a rasszizmust a másik

oldalról, ahol éppen téged te-
kintenek selejtnek. 

Most jönnek majd a kom-
mentek, hogy nem így van,
mert Kanada más, Dublin
más, Hencida és Boncida
más. Kivétel biztos akad és
árnyalni mindig lehet, de a
lényeg nem változik: akárho-
va mész, nem királynak kel-
lesz.

Tudod hol nem vagy
egyedül kivetett? Istenben.
Egyedül ott. Ezért találd meg
Őt mihamarabb. Ha minden-
ki ezt tenné és Ő lenne a ka-
pocs, nem lenne kétség ön-
magunkban, nem lenne kita-
szítottság, nem lenne meg-
alázottság.

Ebben a világban élve be-
csüljük meg azokat, akik
őszinte tisztelettel nyitnak
kaput és kívánják a tudást.
Nem az elválasztó, hanem az
embereket összekötő tudást.
Ők azok, akikre egy új világ
alapozódhat. Ők azok, akik
fátylat borítanak történelmi
sérelmeikre és egymást gya-
rapítják. Nekem nem sikerült
olyan korban élni, ahol ezek
az elvek működnek, de azon
dolgozom, hogy gyermeke-
im, unokáim már egy ilyen
felfogásban élhessék meg
napjaikat, a gyűlölet szikrája
nélkül.”

16
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Oroszország legújabb ha-
dihajója haladt el a brit par-
toknál, (az angolok szerint)
hallucinációt okozó titkos
készülékkel a fedélzetén. 

A 'Gorshkov Admirális'
nevű hajó és 3 kísérőhajója
megálltak a skót partoknál,
ahol a helyi média és a brit
haditengerészet is kísérte és
"nagy figyelmet szentelt ne-
kik". 

A The Times sem mulasz-
totta el a lehetőséget a féle-
lemkeltésre, megemlítve,
hogy olyan hallucinációt ki-
váltó (a félelmetes Filin 5P-
42) berendezés van a fedél-
zetén, mely az ellenséges ha-
jók legénysége számára "vi-
zuális optikai interferenciát"
okoz az észlelésben...
Szédülést, hányingert és tá-
jékozódási problémákat vált
ki az ellenségben. 

Úgy gondolják, hogy a
nem halálos eszközt
Gorskov-típusú fregattokra
telepítették, de nincsenek el-
lenőrizhető jelentések arról,

hogy a tengeri kísérleteken
kívül más helyzetekben is
használták volna.

A Brit Királyi
Haditengerészet megpróbál-
ta megnyugtatni a kedélye-
ket és félelmet, mondván,
hogy az orosz hajók megáll-
tak a skót partoktól nem
messze, hogy menedéket ke-
ressenek a vihar alatt.
Azután tovább folytatták az
útjukat, miután az időjárási
körülmények kitisztultak -
mondta egy haditengerészeti

forrás. - Az időjárást várták.
Bárki, aki azt mondja, hogy
megpróbáltak zavart okozni,
az hamis híreket talál
ki ” - közölték a bri-
tek. (VilagHelyzete)

Forrás: RT News
(Fordította: SBG

Buddha -
VilagHelyzete.com)

Trump neki-
ment újra
a FED-nek 

A mi legnagyobb
problémánk a FEDE-
RAL RESERVE és
nem a versenytársa-
ink" - mondta
Donald Trump ami-
kor újra nekiment a
FED-nek, a háttérha-
talom családjainak
kezében lévő
Szövetségi Jegybank! 

Aki olvasott már egyetlen

cikket is a VilagHelyzete ol-
dalon, az tisztában van, kik-
nek a kezében van és hogyan
került magántulajdonba a
pénzkibocsátás joga és mit
jelent a FED, mint államok
felett álló szervezett magán-
hatalom egyik csápja. 

Röviden és egyszerűsítve:
a FED az, mely kamattal bo-
csátja kölcsön a dollárt az
amerikai állam számára,
hogy használja azt, és amely
kamatot az állam adók for-

májában 1:9 arányban kény-
telen kitermelni és beszedni.
(VilagHelyzete megj) A

pénzről minden igaz, a Bank
Of England tanulmánya elis-
meri, hogy a semmiből te-
remtik elő fedezet nélkül,
amit Te rabszolgaként hasz-
nálsz.

SBG Buddha

Beavatkozás
Oroszország 

kibillentésére:
Az Amerikai Hadsereg

kutatási központjától
Oroszország destabilizálásá-
nak stratégiáját kidolgozó ta-
nulmány került ki. Íme! 

Az Egyesült Államok szá-
mos gazdasági, katonai és
ideológiai stratégiát alkal-

mazhat Oroszországgal
szemben, hogy túlhajszolja
és kibillentse
Oroszországot." áll a hadse-
reg új jelentésében, ami ter-
veket kínál az Oroszország
megosztására és destabilizá-
lására.

A tanulmány „nem erősza-
kos, költséghatékony lehető-
ségeket” vizsgál , amelyeket
az Egyesült Államok és szö-
vetségesei vethetnének be az
orosz gazdaság ellen és a ka-
tonai és kormányzati struk-
túrák gyengítésére használ-
hatnak majd fel.

A kutatást a Bill Gates fé-
le RAND Corporation

Íme az Igazságkutatók A VilágHelyzete.com
és az Alteratív Hírek
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Zavaros vízben könnyű 
halászni!
(Közmondás)
Zavaros vízbe sose ugorj bele!
(Közmondás)

Kit képvisel az ellenzék?

2019. október 13-án ismét
választ az ország. Ezúttal az ön-
kormányzati választásokra ke-
rül sor: az ország megválasztja
a helyi és a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselőket, vala-
mint a polgármestereket, a fő-
városban a főpolgármestert. Az
önkormányzati választásoknak
is nagy a jelentősége az ország
szempontjából, különösen a fő-
polgármester megválasztásá-
nak Budapest egyedülálló fon-
tossága miatt.  Azt kellene elér-
ni, hogy legalább olyan felké-
szültségű és kvalitású, a ma-
gyar választók érdekében leg-
alább annyira eljáró jelölteket
válasszanak meg önkormány-
zati képviselőknek és polgár-
mestereknek, főpolgármester-
nek, amilyenek eddig voltak.
Nem mintha nem kellene és
nem lehetne javítani, sőt sokat
javítani az összetételen, de az
legalább ne romoljon. A mos-
tani önkormányzati
képviselők és polgár-
mesterek ugyanis ál-
talában legalább isme-
rik azt, amit el
kell(ene) látniuk.
(Vannak persze, mint
mindenütt, kivételek:
az ellenzékben is.
Ilyen a XIII. kerületi
polgármester, akinek
a tevékenysége mintá-
ul szolgálhatna.) 

Kálmán Olga is
bejelentkezett (facebook.com)

Sajnos egyre csökkennek
az ellenzéknél a követelmények
a főpolgármester-jelöltekkel

szemben. Azt hallottuk, hogy
Kálmán Olga volt műsorveze-
tőnek végleges(?!) programja
nincs, ami szerintem azt jelenti,
hogy egyáltalán NINCS prog-
ramja. De úgy látja, semmi baj:
esetleg megválasztott főpolgár-
mesterként is azt csinálná, hogy
beszélgetne az emberekkel. És
így kialakulna programja. Van,
ami már kialakult: a hajléktala-
noknak vissza kell adni azt a
nem létező jogukat, hogy a köz-
területen élhessenek. Akkor is,
ha van elég szálláshely, ahova a
hajléktalan bemehetne. És ha
másnak – ráadásul megalapo-
zottan – más a véleménye e kér-
désben, azt nem engedné ki-
mondani. – Szégyellje magát
mindenki, aki másként gon-
dolja! – szögezi le a „demokra-
ta” (most már) „politikus”.
Meg vagyok győződve arról,
hogy azt sem tudja (ő sem!), mi
a program. Összetéveszti az ál-
tala kigondolt demokrácia és
szabadság panelszerű „értéké-
vel”.  Még nagyobb baj, hogy
felkészültsége sincs a főváros
vagy egy hasonlóan hatalmas
terület és szervezet irányításá-
ra! Pedig szerinte van: az ATV-

nél ő ugyanis vezető volt…
Az ellenzéki politizálás ál-

talában öncélúvá, egyúttal kí-
vülről meghatározottá vált, a
választók érdekeinek képvise-

lete véletlenszerűvé. A válasz-
tó és az ellenzéki pártok viszo-
nya többnyire fordítottá: az el-
lenzéki pártok nyomást gyako-
rolnak szimpatizánsaikra, úgy,
hogy természetesen nem fedik
fel valós és mögöttes szándéka-
ikat. Ez nem más, mint a hata-
lom, amit a külső (politikán kí-
vüli) tényezőkre alapoznak. A
külső tényezők összefogást
várnak el a részükről, ami – ha
létrejön az összefogás és ha
eredményes is lesz, ami kétsé-
ges – legfeljebb a mandátumok
megszerzéséig tart. Utána nem
tud működni, ami minimum
nagy zavarokat okoz majd az
önkormányzat működésében.
(Ld. Zugló példáját!)
Ugyanakkor el kell ismerni,
hogy az utóbbi években folyta-
tott ellenzéki politizálás agresz-
szivitása, rémhírterjesztése,
alaptalan ígéretei, handabandá-
zása képes volt a választók
összezavarására és arra, hogy
sem a 2018-as országgyűlési
választásokon, sem a 2019. évi
EP-választásokon nem sikerült
a kormánypártoknak elérniük
azt az eredményt, amire lehető-
ségük  volt. Különösen egy

ilyen felkészültségű
ellenzék mellett.
Ehhez azonban „kel-
lettek” a kormány-
pártok esetenkénti
hibái. Ezek többsé-
gét el lehetett volna
kerülni. Hogy ho-
gyan, arról is több
esetben kifejtettem
véleményemet.
Ebből az ellenzéki
zűrzavarból tehát
sajnos sok minden
kijöhet.

Elôzmények
2017. április vége óta írom

a „Politikai helyzetkép”-et; a
negyedévente megjelenő
Leleplezőben most tartunk a 13.
résznél. Mielőtt belefognék az

aktuális témába, érdemes fel-
idézni, mit írtam 2018 májusá-
ban a cikksorozat céljairól,
ami egyébként a kezdetektől
nem változott: 

„Egy évvel ezelőtt indítot-
tam el blogomban, illetve a
Leleplezőben azt a cikksoroza-
tot, amiben a „választás 2018”
kimenetelére összpontosítva a
politikai helyzet összetevőit
igyekeztem feltárni. (A
Leleplezőben nem minden foly-
tatás jelent meg, részben ezért
az egyes számozások e két he-
lyen eltérnek egymástól.) Nem
könnyű a feladat, hiszen a za-
varosság és a zavarossá tétel a
politikai helyzetnek különösen
az egyik jellegzetessége. És ma
még inkább, mint korábban. (A
mottók utalnak arra, hogy a po-
litika legitim és illegitim rész-
vevői miért szerethetik a zava-
ros viszonyokat, de arra is, mi-
ért veszélyes ez a vonzalom rá-
juk nézve is, hát még az ország-
ra.) Most is megpróbáltam a
dolgok és az összefüggések
mélyére hatolni, korábbi meg-
állapításaimat továbbvinni, mi-
közben ezúttal is eleve fenntar-
tással kezeltem az állandóan
hangoztatott közhelyeket. (Pl. a
rendszerváltás megtörténtéről.)
Igyekeztem kivonni magam az
agymosó propaganda torzító
hatásai alól. Csak a tényeknek,
a tapasztalatoknak, a logikának,
a józan észnek hittem.” És –
hadd tegyem hozzá – erre épí-
tek ma is. (Az idézett rész for-
rása a Választás 2018 c. anyag
http://szabadibela.hu/2018/05/p
olitikai-helyzetkep-10-
valasztas-2018/ A továbbiak-
ban is a blogra hivatkozok, eh-
hez adok meg linket, amin ke-
resztül a hivatkozott szövegrész
elérhető. A link egyúttal tartal-
mazza a cikk címét és a megje-
lenés dátumát.) 

Előbb írtam, hogy fenntar-
tással kezeltem a rendszerváltás
megtörténtét. Ez a fenntartás

Dr. Szabadi Béla: Politikai helyzetkép (13) - Ez a bal-lib oldal senkit sem képvisel?

önjelölt fura csapat
és a választási káosz 
Egy kifelé 
dörgölôzô
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tagadássá változott, amikor rá-
szántam magam, hogy ezt a na-
gyon bonyolult és politikailag
igen érzékeny témát körbejá-
rom. Tagadni a rendszerváltást
akkor van értelme, ha meg tu-
dom mondani, mi lett helyette.
Mielőtt továbbmennénk, ezért
még egy idézetre kell hivatkoz-
nom, ami a „Politikai helyzet-
kép” cikksorozatának jóval ko-
rábbi folytatásából való
(Rendszer vagy rezsim?
http://szabadibela.hu/2017/05/p
olitikai-helyzetkep-2-rendszer-
vagy-rezsim/):

„A címben – az alábbiak is
bizonyára igazolják – a közhit-
tel ellentétben NEM költői kér-
dést tettem fel. Két okból sem.
Egyfelől a zavaros és ellent-
mondásos viszonyok alapján
aligha lenne szabad erre a kér-
désre alapos megfontolás és
hosszas elgondolkodás, a ta-
pasztalatok megvizsgálása nél-
kül válaszolni. Másfelől a szo-
kásos válasz használhatatlansá-
ga is óvatosságra int. Láthatóan
semmit nem érünk azzal, ha a
rendszerváltás megtörténte
mellett kardoskodunk, hiszen
továbbra is érthetetlen marad
számunkra sok minden. Nem
tudunk válaszolni például arra,
miért ennyire átláthatatlanok a
dolgok. Arra sem, miért műkö-
dik így (ilyen kontraproduktí-
van) nálunk a gazdaság, a társa-
dalom, a politika, a sajtó, az
egészségügy, az állam, mond-
hatni akármi. Míg, ha megba-
rátkozunk a gondolattal, ami ta-
pasztalatainkkal is egybevág-
hat, tehát, hogy nem történt
meg a rendszerváltás, hanem
valami más lépett az előző
rendszer helyébe, sok mindent
meg fogunk érteni. Ami aztán
magától értetődően segíthet az
évtizedek óta elmaradt kibonta-
kozásban.”  

A mostani írás is adalék ah-
hoz, hogy NEM történt meg a
rendszerváltás. Most azért, mert
a parlamenti ellenzéki pártok
NEM a lakosságot és a válasz-
tókat képviselik. Ezt már koráb-
ban is láthatta az olvasó, most
viszont ennek további részleteit
írtam meg. Azt is, milyen jogi,
jogalkotási, politikai, gazdasá-
gi, média- és egyéb. környezet
szükséges ahhoz, hogy így
lehessen politizálni. Hogy mi
a helyzet a kormánypártok-

nál, arról is esik majd szó.

Házaspár(t) a politikában.
Gyurcsány Ferenc és Dobrev

Klára (infostart.hu)

Hogyan [NE] tovább?
Az olvasó a cikksorozatban

kezdettől találkozott az alcím-
ben megfogalmazott fenti kér-
déssel. Az utóbbi időben nem-
csak közvetetten, tehát úgy,
hogy ez kiolvasható volt az
anyagokból, hanem ebben a
megfogalmazott, explicit for-
mában is. Ez a kérdés tulajdon-
képpen két kérdés. Hogyan
NE tovább és hogyan tovább?
Legjobb lenne komplett rend-
szerváltást végrehajtani, a fel-
adatokat és a forrásokat össze-
hangolva. Ez nyilván nagy fel-
adat, amire bizonyára nem szí-
vesen vállalkozik a kormány-
zat, bár kellene. De az is elő-
nyösebb lenne, mint egyes
rossz, kontraproduktív, nem ha-
tékony gyakorlatok folytatása,
különösen azok forszírozása, ha
egy-egy ilyen rossz gyakorlat
normalizálására összpontosítva
átrendeznék a politika és a gaz-
daság működését. Az egyik
ilyen feladat szükségképpen az
lehetne, ha az ellenzék szere-
pét a demokratikus politizá-
lás keretei közé szorítanák.
Ennek nemcsak politikai hasz-
na lenne, hanem gazdasági is.
Rengeteg idő, energia és pénz
megtakarításával, továbbá a la-
kossági folyamatos irritáció
csökkenésével, a légkör javulá-
sával járna. 

Különösen aggasztó ugyan-
is a 2010-ben ellenzékivé vált
pártok, illetve azóta létrejött el-
lenzék politizálásának további
hanyatlása, sőt gyakori szembe-

menetele a társadalom érdekei-
vel. Ez a külső érdekek kriti-
kátlan és agresszív képvisele-
tével függ össze. Mivel itt első-

sorban a pozícióban levő ellen-
zék politizálása érdekes, ellen-
zéken itt és most a végrehajtó
hatalom „előszobájában” levő,
jelenleg frakcióval rendelkező
parlamenti pártokat kell érteni
(MSZP, DK, Párbeszéd, LMP,
Jobbik, LMP), valamint azt a
pártot is, aminek nincs ország-
gyűlési képviselője, így frakci-
ója sincs, viszont 2019-ben két
mandátumot szerzett az EP-ben
(Momentum). E pártok emberei
természetesen általában az ön-
kormányzatokban is ott ülnek.
Az ellenzéki pártok között van
korábbi kormánypárt is
(MSZP), pontosabban kettő, hi-
szen a DK a 2010-es választási
vereség után kivált az MSZP-
ből.  A parlamenti pártok között
vannak olyanok, amelyek a de-
mokratikus ellenzék részének
tartják magukat (MSZP, DK,
Párbeszéd, LMP) sőt olyan is,
amelyik a nevében viseli a de-
mokratikus jelzőt (DK). Pedig
nem a választókat képviselik,
hanem – gyakran szemben a
magyar választók érdekeivel –
„egy fura csapatot”. Olyan sze-
mélyeket, hatalmakat, szerve-
zeteket, akik, illetve amelyek
nem a választások részvevői és
nem is lehetnek azok. Ezért ne-
veztem ezeket a magyarországi
politika szempontjából külső,
földrajzilag nagyrészt külföldi,
érdekeik alapján külföldi ténye-
zőket fura csapatnak. 

„E fura csapat fogalmát
még a választások előtt írott,
bár a választások után publikált
folytatásban használtam elő-
ször. (Politikai helyzetkép (9.).

Az előzetes választási esélyek )
A fura csapat összetételéről ezt
írtam: „Benne egy – nagyrészt
külföldről finanszírozott – ha-
talmas és pénzekkel kitömött
„civil” hálózat, egy mögöttük
álló, Európát „átszervezni”
akaró pénzember, akinek poli-
tikai partnere(?!) az EU.
Továbbá az EU politikusai és
bürokratái, EU-tagállami veze-
tők, valamint egy velük együtt-
működő, bosszúra szomjas ma-
gyar sajtónagyvállalkozó.”
Külön nem hangsúlyoztam a
sajtó egy bizonyos részének
idetartozását, csak egy sajtó-
nagyvállalkozóról írtam. Pedig
kellett volna, hiszen a sajtó
nagy része is ide sorolható és
sorolandó. Már régen felfi-
gyeltem különben a sajtó be-
nyomulására a politikába, ami
most még határozottabb formát
öltött. 

Az ellenzéki pártok ugyan
nem szűntek meg, de őket egy
fura csapat irányítja, rángat-
ja ide-oda a saját érdekeinek
megfelelően. A „választás
2018”-on   tehát már NEM a
kormánypártok és az ellenzé-
ki pártok ütköztek meg egy-
mással, hanem a kormány-
pártok azzal a fura csapattal,
amelyik jogilag ugyan nem
vehetett volna részt a válasz-
tásban, az ellenzéki pártok se-
gítségével, őket maga előtt tol-
va mégis részt vett. E csapat a
választások szempontjából is
fura. Persze más jelzőkkel is
ellátható: globalista, kozmopo-
lita, internacionalista, beavat-
kozó, antidemokratikus (bár
önmagáról azt mondaná, hogy
demokratikus), ál-liberális (bár
szerinte liberális). 

Szerepvállalására – nem
pontosan ebben az összetétel-
ben – számtalanszor sor került,
ha nem is teljesen azonos ösz-
szetételben. Pl. Ukrajnában,
Grúziában, a Közel-Keleten.
Mindig részt vesznek benne bi-
zonyos civil szervezetek, ame-
lyek a hatalom ellenőrzését cé-
lozzák meg. E szervezetek for-
málisan a politikamentességet
testesítenék meg, a gyakorlat-
ban viszont tevékenységük át-
politizálódik. Nem véletlenül,
hiszen támogatójuk egyben kül-
ső irányítójuk. A fura csapat
igyekszik a politika helyére
lépni, a politikai struktúra

25
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Kéjbarlang a
Magyar

Tudományos
Akadémia ku-

tatóintézetében:
Kik tudják a titkos

kódot?
A legna¬gyobb titokban

alkalmi együttlétekre szol-
gáló „kéjbarlangot” építet-
tek az MTA egyik kutatóin-
tézetében. 

A Ripost informátora

szerint csak a beavatott
professzorok kaphatnak
speciális kódot, hogy
igénybe vehessék a külö-
nös módon berendezett in-
tim találkozóhelyet.

• SZERZŐ:RIPOST
A "tudományos kéjbar-

lang" berendezése az infor-
mátor elmondása szerint
olyan, mintha egy bordély-
házakra szakosodott lakbe-
rendező tervezte volna,
sokévi tapasztalattal a háta
mögött. Alig akartunk hinni
a szemünknek amikor ké-
sőbb a szerelmi csatákra
tervezett szív alakú ágyat
és a sötétbordó kárpitot
megláttuk.

Informátorunk, aki éve-
ken át dolgozott tudomá-
nyos kutatóként az MTA
Számítástechnikai és
Automatizálási
Kutatóintézetében részlete-
sen elmesélte, hogy a spe-
ciális célokat szolgáló szo-
bát, meglehetősen sok
pénzből évekkel korábban
hozták létre és csak na-

gyon kevesen tudnak róla.
A Magyar Tudományos

Akadémia tulajdonában ál-
ló épület Budapesten a XI.
kerületben a Lágymányosi
utcában található. 

Ennek egy nagyon eldu-
gott, csak a bennfentesek
által ismert részében, a te-
tőtér rejtett sarkában építet-
ték ki a fedőnevén kutatói
vendégszobának nevezett
szobácskát, ami azonban
informátorunk szerint kizá-
rólagosan alkalmi szexuális
együttlétekre szolgál.

Míg saját szemünkkel
nem láttuk, nem akartuk el-
hinni, hogy a kéjbarlang

nászágyát a hangulat foko-
zása érdekében szándéko-
san szív alakúra formázták.
Mintha nem is a Magyar
Tudományos Akadémia
egyik intézményében, ha-
nem egy szexklubban jár-
nánk.

Amikor ragaszkodtunk
bizonyítékok bemutatásá-
hoz, informátorunk némi
időt kért, aztán néhány nap
múltán egy videóval jelent-
kezett.

Elmondása szerint trük-
kösen sikerült megszerez-
nie vezető professzora
"kéjbarlang kódját" - ezt
kell bepötyögni a szoba aj-
taja mellett - aztán így be-
jutva néhány másodperc
alatt körbefotózta a szobát.

Kiderült, hogy nemcsak
a szív alakú ágy felel meg a
valóságnak, de még egy
masszázskád is fokozza eb-
ben az akadémiai kutatóin-
tézetben az alkalmi párok
hangulatát… A magyar tu-
dományos élet egyfajta
büszkesége lehet ez a kis

dizájnos szerelmi fészek.
Indulhat a videó!

Ez itt kérem a Magyar
Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és
Automatizálási Intézete.
Lehet, hogy szakterületük-
re tekintettel műnők is van-
nak a laborokban?

Informátorunk az épüle-
ten kívülről is megmutatta,
hogy a tetőtér melyik ré-
szén található az
elrejtett"akadémiai kéjbar-
lang". Kétségkívül a tetőtér
dőlésszöge ugyanaz, mint
amit videó legvégén látunk,
amikor az ablakon állapo-
dik meg a mobiltelefon ka-
merája.

Lehetséges, hogy
a Földet nem
emberi lények

terraformálják?
Néhány dolognak, ami a

Földön ma történik, egy-
szerűen nincs értelme, ha
egy közönséges ember
szemszögéből nézzük. 

Például nézzük meg a
pénzügyi adósság összegét
a világon. Sok-sok billió
dollárról beszélhetünk.
Teljesen rajzfilmszerűnek
tűnik, hogy az emberek
ilyen sok pénzzel tartozhat-
nak más embereknek.
Ezeknek a számoknak va-
lójában akkor van értelme,
ha figyelembe vesszük,
hogy a hitelezőink valójá-
ban nem erről a bolygóról
származó entitások. 

Vegyük például a széles
körben elterjedt ipari mére-
tű pusztítást a bolygón. Az
Athabasca olaj-homok pro-
jekt Kanadában,
Albertában egy olyan fel-
perzselt föld vállalkozás,
amely a gízai piramisokhoz
és a kínai nagy falhoz ha-
sonlítható. A hegyek eltá-
volítása az Appalache-ben,
az Amazonas pusztulása, a
fukusimai szennyezés...
ezeknek semmi értelme. 

De ha kibővítjük a lehe-
tőségek birodalmát, amikor
megpróbáljuk mindezt
megérteni, akkor valóban
több értelme van annak,
hogy a bolygó ilyen nagy-
mérvű pusztulása mögött
álló hajtóerők máshonnan
származnak. Azok, akik
mindezeket sürgetik, nem

függenek ezektől az élő
ökoszisztémáktól. 

Talán földünket bolygón
kívüli entitások használják
erőforrásként, és a Földet
aktívan terraformálják,
hogy maximalizálják az
erőforrás-kitermelés haté-
konyságát. 

A terraformálás egy boly-
gó légkörének, hőmérsékle-
tének, felszíni topográfiájá-
nak vagy ökológiájának a
szándékos módosítása a föl-
di környezethez hasonlóan
annak érdekében, hogy az
élet számára alkalmas kö-
rülmények jöjjenek létre. A
hipotetikus kifejezést azért
használják, mert amennyire
tudjuk, soha nem történt
meg, holott egy átfogó pil-
lantást vetve a jelenlegi föl-
di eseményekre, jól illesz-
kedik a terraformálás leírá-
sához, kivéve, hogy fordít-
va történik. A Földet azért
terraformálják, hogy valami
más helynek nézzen ki. 

V. Susan Ferguson író
úgy véli, hogy egy földön-
kívüli faj tagjai már évmil-
liók óta itt vannak, és a
bolygót úgy változtatják
meg, hogy kedvezőbb le-
gyen a saját igényeik szem-
pontjából. 

"Azért terraformálják a
Földet, hogy alkalmassá te-
gyék azon hibridek számá-
ra, akik állítólag már milli-
ós számban élnek. Egy
olyan bolygóvá teszik,
amelyet lassan módosíta-
nak kémiailag, hogy fizika-
ilag sűrűbb, melegebb, szá-
razabb és valamivel radio-
aktívabb és metánban gaz-
dag legyen, ami nyilvánva-
ló. Az atomerőművek építé-
sének őrültsége az óceán
partjainál, mint
Fukushimában, a sugárzás
növelésére irányuló szándé-
kot mutatja. Az Északi-
sarkvidék, Grönland és az
Antarktisz olvadása nagy
mennyiségű metánt szaba-
dít fel. A hibridek immuni-
sak a nagy mennyiségű su-
gárzásra és a metánra. Talán
az alumínium-rezisztens
GMO-k megfelelnek az ő
immunrendszerüknek?" 

Lehetséges, hogy ez a hi-
potézis illeszkedik a leg-
pontosabban ahhoz a világ-
hoz, ahol a geomérnöki te-
vékenység széles körben
egyre nyilvánvalóbb, és
egyre gyakrabban írják le a
főáramú hírekben, mint
ami az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás szük-
séges eleme? (...) 

Forrás: Új Világtudat
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Kik írták ténylegesen a
Cion Bölcseinek
Jegyzőkönyvei

című pamfletet?
A Cion Bölcsei

Jegyzőkönyveinek a
16,45%-a szó szerint meg-
egyezik a Párbeszéd a
Pokolban Machiavelli és
Montesquieu című pamflet
szövegével. Ez a teljes szö-
veg 1/6-nak tekinthető. 

Maurice Joly összeférhe-
tetlen természetű volt. Jogi
tanulmányait is öt különböző
egyetemen végezte el.
Harminc évesen lett ügyvéd
Párizsban. Szatirikus íráso-
kat publikált, kipellengérez-
ve a képmutató ügyvédeket
és bírákat.

1867-ben érlelődött meg
benne az a gondolat, hogy a
Galiani abbé „Dialogue
sur les Blés” (Párbeszéd a
búzáról) című könyvéhez
hasonlóan, amelyben halot-
tak és élők beszélgettek a na-
pi politikáról, ő is egy alle-
gorikus párbeszédet írjon.
Úgy gondolta, hogy az ő ál-
láspontját, amely keményen
bírálja az abszolutisztikus
hatalmat gyakorló despota
III. Napóleont,
Montesquieu képviselje. 

Joly annyira közel érezte
magához a francia filozófust,
hogy könnyen bele tudta
képzelni magát
Montesquieu alakjába: el-
lenfelét a despota önkényu-
ralmat gyakorló III.
Napóleont, aki lebecsülte a
demokráciát, aki kigúnyolta
az emberi jogokat és cinikus
zsarnokként becsapta alatt-
valóit, Machiavellivel sze-
mélyesítette meg. Úgy gon-
dolta, hogy ő képviseli leg-
jobban a gyűlölt III.
Napóleon nézeteit és politi-
káját. 

1921, londoni Times-ban
jelent meg a hír: 1865-ben
Brüsszelben publikálták egy

névtelen szerző könyvét:
„Dialogues of Geneva” - a
Genfi Párbeszédeket. A szer-
zőről kiderült, hogy
Maurice Joly, jogász, köz-
író és szabadkőműves, a
Mizraim páholy tagja volt.

Maurice Jolyt közeli ba-
rátság fűzte Victor
Hugóhoz (1802-1885) – a
nagy francia íróhoz, aki a
Rózsakeresztesek
Rendjének volt a tagja.
Victor Hugó az 1848-as for-
radalmat követően, 1849-
ben tartott szabadkőműves
békekonferencián, először
használta azt az elnevezést,
hogy Európai Egyesült
Államok.

Maurice Joly nemcsak ba-
rátja, de szabadkőművesként
a beosztottja is volt Adolphe
Isaac Cremieux-nek (1796-
1880). Cremieux ebben az
időben a B’nai B’rith euró-
pai hálózatának a vezetője és
az 1848-as párizsi felkelés
egyik vezére volt. 33-as fo-
kozatú szabadkőművesként
tagja, majd főmestere lett
Párizsban az Ősi és Primitív
Rítusú Mizraim
Szabadkőművesség legfel-
sőbb tanácsának.

Cremieux volt az elnöke
1864-1870-ig Alliance
Israelite Universelle nevű
zsidó szervezetnek. Az
Alliance Israelite
Universelle kizárólag zsidó
tagokkal rendelkező rend
volt, és központja egy rózsa-
keresztes szabadkőműves
páholyban működött. A re-
form judaizmus ezzel szem-
ben a templomosokhoz állt
közel, és a Grand Orient
(Nagy Oriens) szabadkő-
művesség irányítása alatt
állt. 

Cremieux erős konfliktus-
ba keveredett azzal a III.
Napóleonnal (1808-1873),
aki ugyancsak a Grand
Orient egyik vezető szemé-
lyisége volt. Ebben az idő-

ben a Grand Orient tömörí-
tette a Franciaországot irá-
nyító politikusokat. Nagy
mesterként Cremieux hozzá-
jutott az államtitkokhoz is. A
különböző szabadkőműves
irányzatokat a Svájcban mű-
ködő Alpina Nagypáholy
koordinálta már ebben az
időben is.

Normann Cohn brit pro-
fesszor Warant for
Genocide (Garancia a népir-
tásra: A zsidó világ-összees-
küvés mítosza, és a Cion
Bölcseinek Jegyzőkönyvei)
könyvében azt állítja, hogy a
Jegyzőkönyvek 160 bekez-
dése közül 2/5-öt Joly írt.
Kilenc további fejezetben a
szöveg mintegy a fele átvé-
tel, de egyesekben a kiköl-
csönzés eléri a 3/4 részt is.

Hermann Bernstein sze-
rint a Jegyzőkönyvek szó-
készlete 26.496 szó, és ebből
mindössze 4.361 a meg-
egyező szavak száma. Az át-
vett szavak összesen tehát a
16,45%-ot teszik ki. Azt is
meg kell említeni, hogy Joly
könyvében számos rész
megegyezik Jacob Venedey
berlini egyetemi tanár 1850-
ben megjelent könyvének a
részleteivel. Venedeyt szoros
barátság fűzte Karl
Marxhoz, valamint Maurice
Jolyhoz is. Venedey könyvé-
ben Machiavelli az abszoli-
tizmus képviselője,
Montesquieu az alkotmá-
nyos monachiáé, Rousseau
pedig a demokratikus köz-
társaságé.

1934-ben Bernben peres
eljárás folyt a Cion
Bölcseinek Jegyzőkönyvei
című pamflet eredetével
kapcsolatosan. A per egyik
tanúja Philip Graves azt ál-
lította, hogy a
Jegyzőkönyvek 2/3-a nem
más, mint Maurice Joly
Párbeszéd a Pokolban cí-
mű pamfletjének a másolata.
A hamisítók úgy gondolták,

hogy az eredeti szövegből
törlik a Machiavellire és
Montesquieure való utaláso-
kat, és a fennmaradt részt pe-
dig egy titkos zsidó kormány
tanácskozásáról felvett jegy-
zőkönyvként állítják be. Az
így összeollózott francia
szöveget fordították aztán
oroszra. 

Egy másik tanú, Katarina
Radziwill hercegnő szerint
viszont egy Golovinszkij
nevű személy készítette a
hamisítványt a párizsi
Nemzeti Könyvtárban.
Georges Brunschvig, a berni
per ügyvédje, nem tudott
eredeti példányt szerezni
Maurice Joly könyvéből,
mert a francia bíróság 1965-
ben a könyvet betiltotta.
Egyetlen példány volt belőle
a párizsi Nemzeti
Könyvtárban. Ez a példány
ceruzával megjelölt bekez-
déseket tartalmazott.
Összehasonlították a megje-
lölt bekezdéseket a hamisító
által a Jegyzőkönyvek kéz-
iratába átmásolt részekkel,
és megállapították, hogy
azok megegyeznek egymás-
sal.

Brunschvig – a berni per
ügyvédje – ekkor Párizsba
utazott, ahol találkozott
Szergej Szvatyikovval.
Amikor a cár 1917. március
15-én lemondásra kénysze-
rült, akkor a szabadkőműves
Lvov herceg kormányában
Alekszandr Kerenszkij
volt a külügyminiszter.
Később pedig, 1917. július
21. – 1917. november 7-ig, ő
lett Oroszország miniszterel-
nöke. A Kerenszkij kormány
külügyminisztere pedig eb-
ben az időben a kadét párt
vezére, Pavel Miljukov lett.
A Lvov kormány első dönté-
se az volt, hogy feloszlatta az
OHRANA-nak, az egykori
cári titkos rendőrségnek a
külföldi szervezeteit. 

1900 májusában Szergej

Drábik János:  Hogy lehet igaz egy hamisítvány?

Kik a világ urai? 4 Kik írták ténylegesen
a Cion Bölcseinek
Jegyzôkönyveit
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Szvatyikov, aki korábban
jogot és filozófiát tanított a
Szentpétervári és a
Heidelbergi Egyetemen, volt
a szentpétervári rendőrfőnök
helyettese. A Lvov kormány
azért küldte Nyugat-
Európába, hogy oszlassa fel
a cári OHRANA helyi szer-
vezeteit, készítsen jelentést
arról, hogy az OHRANA
milyen tevékenységet folyta-
tott Franciaországban.
Párizsban az ottani orosz
konzulátuson tudtak
Szvatyikov jöveteléről. A
munkatársak együttműköd-
tek vele, mert engedelmes-
kedtek a felsőbb utasítások-
nak. Szvatyikov a polgári
kormány tejhatalmú megbí-
zottjaként tágas irodát is ka-
pott. 

Elsőként azonban Henri
Binttel tárgyalt, aki az orosz
ügynökök legidősebbje volt,
és már 37 éve dolgozott a cá-
ri titkos szolgálatnak. Ő
mondotta el, hogy
Racskovszkijt 1883-ban III.
Sándor cár koronázásakor
Moszkvába rendelték. Azt a
feladatot kapta, hogy szítson
feszültséget a különböző for-
radalmi csoportok között. A
provokáció mestereként is-
mert Racskovszkijt 1884-
ben Franciaországba irányí-
tották. Négy hónap alatt elér-
te, hogy hamisításaival lejá-
ratta az OHRANA külföldi
szárnyának akkori főnökét.
A hamisítványok szövegét
Racskovszkij saját kezűleg
írta, majd átadta Henri
Bintnek, vagy pedig egy
másik OHRANA hírszerző-
nek, Milevszkijnek, akik a
szövegeket kinyomtatták. 

A hamisítás, mint mód-
szer, nem Racskovszkij ta-
lálmánya volt. 1882-ben
Szugyejkin, az OHRANA
akkori feje hozta létre azt a
különleges ügyosztályt,
amelynek a specialitása a ha-
misítványok készítése volt.
Ebben az időben Szugyejkin
titkára és közvetlen segítő-
társa – tanítványa
Racskovszkij volt. Párizsba
érkezve azonnal átültette a
gyakorlatba korábbi főnöke
útmutatásait. Kitalált nevek-
kel körözött hamisított leve-

leket, még olyan tekintélyes
személy nevét is használta,
mint Plehanov.

Henri Bint volt az, aki
felhívta Szvatyikov figyel-
mét arra, hogy Racskovszkij
műhelyéből került ki a híres-
sé vált hamisítvány, A Cion
Bölcseinek Jegyzőkönyvei.
Szvatyikov már hallott a
Jegyzőkönyvekről, de nem
olvasta még őket. Feltette a
kérdést Henri Bintnek, hogy
miről szólnak? Bint így vála-
szolt: 

„Arról szól, hogy az egész
világ feletti uralom megszer-
zése céljából a zsidók össze-
esküvéseket szőnek, és mi-

ként sikerül azt véghezvinni-
ük. Persze az egész egy me-
rő sületlenség, Edouard
Drumont stílusában megír-
va.” (zsidó temető)

Edouard Drumont is-
mert francia író volt, és a
„La France Juive” (A zsidó
Franciaország) című könyve
200 kiadást ért meg. Bint
úgy gondolta, hogy
Racskovszkij maga döntött a
hamisítvány elkészítéséről.
A piszkos munkát azonban
ügynökei végezték.
Konkrétan Golovinszkij. Ő
1892 óta dolgozott
Racskovszkij mellett.
Mindenkit ismert, mert az ő
feladata volt a bérek elszá-
molása és kifizetése. Amikor
Szvatyikov ismételten rá-
kérdezett: „Biztos, hogy
Golovinszkij a

Jegyzőkönyvek szerzője?” 
Bint így válaszolt:

„Egészen biztos.
Racskovszkijnak két szakér-
tő hamisítója volt, Kogan és
Golovinszkij. Az utóbbi a
Nemzeti Könyvtárban dol-
gozott a Jegyzőkönyveken,
és amint egy-egy fejezete el-
készült, átadta
Racskovszkijnak. Ez ponto-
san így történt, hiszen ott
voltam és láttam.” 

Szvatyikov ezután kért
egy példányt ezekből a
Jegyzőkönyvekből. Bint erre
azonban azt válaszolta, hogy
nem tud adni. A munka szi-
gorúan bizalmas volt, és

„Mi, a belső kör ugyan tud-
tuk, hogy folyik a munka, de
mi példányokat nem kap-
tunk a műből. Úgy kellett
beállítani, mintha a doku-
mentum zsidó körökből
származna, és egy példányra
sikerült volna ráakadni.
Ezért nem volt szabad máso-
latot készíteni róla. Ez ve-
szélyeztette volna az egész
tervet.”

Szvatyikov igaznak tartot-
ta Bint közléseit, Bint pedig
tudta, hogy Szvatyikov fel-
adata az OHRANA nyugat-
európai szárnyának a felosz-
latása, és nem az a célja,
hogy eljárás alá vonja a volt
ügynököket.

Szvatyikov ezt követően
sokáig nem hallott a
Jegyzőkönyvekről, ezért úgy
gondolta, hogy azok a többi

hamisítvány sorsára jutottak.
A bolsevikokkal folytatott
polgárháború idején a Fehér
Hadsereg információs iro-
dát hozott létre OSZVAG
néven. Ebbe beszivárogtak a
Fekete Százak támogatói,
akik a zsidókat vádolták az
1917-es februári, majd az
októberi forradalomért, a
bolsevizmus hatalomra jutá-
sáért. A Jegyzőkönyvek ek-
kor már közkézen forogtak a
katonák körében és időről-
időre újranyomtatták őket. 

Szvatyikov 1920-ban ér-
kezett Párizsba, és barátjá-
nak, Vlagyimir Burcevnek
a tanácsára elhatározta, hogy

ismét felveszi a kapcsolatot
Henri Binttel. Burcev, a jó-
barát azt ajánlotta, hogy
előbb olvassa el Philip
Graves cikkeit a londoni
Times-ban, valamint azokat
az interjúkat, amelyeket
Katarina Radziwill herceg-
nővel készítettek a The
American Hebrew-ban.
Szvatyikov ezeket elolvasta,
és megállapította, hogy azok
megerősítik Henri Bint állí-
tásait.

1905-ben Racskovszkij
személyesen is ajánlgatta a
Jegyzőkönyveket
Oroszországban. A tábornok
ekkor az orosz fővárosban,
Szentpétervárott élt, és ő irá-
nyította az OHRANA-t.
Egyik közeli munkatársa,
Manaszevics-Manujlov
volt. Racskovszkij utasította
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A sátánizmus kul-
túrája a mindenna-

pokban

1. rész

Mark Passio egy kilépett sá-
tánista és okkultista, félig vallá-
sos római katolikus családban
nőtt fel Pennsylvania-ban.
Miután a vallása elkedvetlení-
tette és úgy érezte, a vallás nem
más, mint egy kontrollmecha-
nizmus a családja és a társada-
lom részéről, dühös lett és
őszinte gyűlölettel kezdett vi-
seltetni a szervezett vallások
iránt. Középiskolás korában -
mivel nem volt más igazi tudás-
alap, ami felé közeledhetett
volna, és formát keresett a szer-
vezett vallás elleni lázadásra -
felfedezte magának a sátániz-
must és sötét okkultizmust,
amit élete azon szakaszában a
szervezett vallások tökéletes
antitézisének hitt. Később rá-
jött, hogy óriásit tévedett.
Miután megismerte a Sátán
Egyházát működtető alapelve-
ket és felfedték előtte ideológi-
ájuk lényegét, mély felháboro-
dásában otthagyta azt az (ala-
csony rangú) sátánista csopor-
tot, amelynek addig tagja volt.
Belevetette magát a szabadság-
filozófiák tanulmányozásába és
ma előadásokat tart ezen okkult
ideológiák társadalomra gyako-
rolt hatásairól és azokról az
alapelvekről, amelyeknek meg-
értése alapvetően szükséges ah-
hoz, hogy az emberiség vissza-
nyerhesse szabadságát.

Mark sok éven keresztül
vonzódott a sátánizmushoz.
„Sokan, akik nem vesznek részt
a sátánista kultuszokban, meg-
ijednek amikor a sátánizmusról
hallanak. Úgy tűnik, hogy nem
értik a filozófiáját, vagy hogy
mi is ez valójában. Sokaknak
van egy kép az elméjükben ar-
ról, hogy milyen is lehet, de va-
lójában nagyon különbözik at-

tól, mint amit a legtöbb ember
gondol erről.” Egy bizonyos ér-
telemben a sátánizmus a vallás
ellentéte, és homlokegyenest
ellentéte MINDEN erkölcsiség-
nek. Mark beszámolójában
azokról a sátánista és sötét kul-
tuszok alapjairól olvashatunk,
amik a világ nagy részét irá-
nyítják manapság.

“Egyedül csak ÉN és a szük-
ségleteim számítanak, akkor is,
ha az mindenki más kárára van.
Az Én túlélésem a leg-
fontosabb. Senki másnak
a szenvedése nem szá-
mít, amíg én magam nem
vagyok érintett benne. A
mások iránt táplált együt-
térzés GYENGESÉG.”

A fenti idézet egy egy-
kori sátánista pap, Mark
Passio előadásából szár-
mazik és a sátánizmus
egyik fő alappillérét írja
le. Ezeket a hitrendszere-
ket bomlasztó jelleggel
nyomják rá a tömegekre,
akik tudat alatt elfogad-
ják ezt materializmus-
ként, korporatizmusként
és nárcizmusként. Ezeket a
rendszereket a „csoportgondol-
kodás” tartja fent, amit a társa-
dalom minden szintjén betaní-
tanak a médián, oktatáson, szó-
rakoztatóiparon keresztül.

Tudatában vagyunk-e annak,
hogy néhány hitrendszerünk és
cselekedetünk sátánista elve-
ken alapul? Vajon valódi siker-
e egy „sikeresnek és boldog-
nak” gondolt élet egy ilyen ala-
pokon nyugvó társadalomban?
Kollektíven meg lettünk té-
vesztve és be lettünk vonva a
terveikbe.

A Sátánista ideológia fő
tartópillérei:

1.) Az Én: Ebben a vallás-
ban az „ÉN” az isten: Az ego

piedesztálra emelése. Ez a leg-
főbb dolog, amire egy sátániz-
must valló törekszik. Csak és
kizárólag önmagát szolgálja, és
senki mást. ÉN, ÉN, ÉN.
Mindegy, hogy el kell taposnia
valakit, hogy megkapja amit
akar, nem számít, hogy másnak
veszítenie vagy szenvednie kell
azért, hogy a sátánista nyerjen.
Arról szól, hogy a sátánista
megtesz bármit, amit akar,
hogy előnyhöz jusson mások-
kal szemben, nincs tekintettel

etikára vagy erkölcsre. Más
emberek irányításáról, önmaga
szolgálatáról van szó, mindegy,
hogy más ember sérül a folya-
mat során.

2.) Erkölcsi relativizmus: A
sátánisták nem hisznek abban,
hogy lenne bármilyen különb-
ség a „jó” és a „rossz” között.
Nincs objektív jó vagy rossz, az
erkölcs számukra nem jelent
semmit. „Ami nekem jó, azt
megpróbálom. Ami nekem
rossz, azt elkerülöm.”
Színtiszta önzőség. „Mindegy,
hogy milyen igazságtalanságok
folynak körülöttem, amíg jól
érzem magam, nem érint a do-
log”. Nincs morál, a szabály,
hogy „tedd amit akarsz, csak ne
kapjanak el.”

3.) Szociáldarwinizmus:

Mivel abban hisznek, hogy az
ÉN megóvása a legfontosabb
törekvés, továbbá hisznek az
erkölcsi relativizmusban, a sá-
tánizmus könnyedén talál utat a
szociáldarwinizmushoz, mert
ezen ideológia szerint bárki is
legyen a legkegyetlenebb a tár-
sadalomban, annak kell a
csúcsra kerülnie, és uralkodnia
az emberiség felett. A „legerő-
sebb éli túl” mentalitás egy sö-
tét csavarral megspékelve. Ez
az elgondolás a darwinizmust a

társadalmi valóság részévé te-
szi. Aki a legravaszabb a társa-
dalomban, annak kell a csúcsra
kerülnie, az erkölcsre és má-
sokra való tekintet nélkül. Ezen
mentalitás alapján rendben van,
ha képes vagy megszerezni a
legtöbb erőforrást, legtöbb
pénzt, legtöbb hatalmat és gaz-
dagságot, mindegy, hogy mit
kell másokkal tenned, vagy kit
kell bántanod, hogy hozzájuss
ezekhez.

4.) Eugenika: Ha önszolgá-
ló ideológiával rendelkezel,
ami az ÉN-t mindennél maga-
sabbra helyezi másokra való te-
kintet nélkül, nem törődsz a jó
és rossz közötti különbséggel,
továbbá azt gondolod, hogy a
legravaszabbat, legbrutálisab-
bat és legkönyörtelenebbet kell
leginkább jutalmaznia a társa-

GoodETHungary: AZ EGO-VAL VALÓ AZONOSULÁS PROBLÉMÁJA 2.

A modern kapitalizmus: rejtett sátánizmus 1.
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dalomnak, akkor mindez köny-
nyedén elvezet téged az eugeni-
ka gondolatához. Az eugenika
alapelgondolása, hogy van egy
szuperosztály, aki eldönti, hogy
ki éljen és ki haljon meg, ki
szaporodhat és ki nem, ki ter-
jesztheti a genetikáját és kinek
nincs megengedve ez. Az euge-
nika a népesség csökkentéséről
szól, lassan ölő metódusok be-
vezetéséről, hogy ez által kont-
roll alatt tartsák a népességet.
Végső soron a popu-
láció „kiselejtezésé-
ről” van szó, és a la-
kosság gyérítéséről,
ha szükséges.

Mark Passio: 

„A sátánisták
azon cél érdekében
dolgoznak, hogy egy
olyan társadalmat
hozzanak létre,
amely annyira ke-
mény és olyannyira
igénybe veszi a ben-
ne élőket, hogy az
átlagembernek csu-
pán arra marad ideje
és energiája, hogy
önmagával törődjön,
önmagát szolgálóvá váljon és
bármit megtegyen, csak hogy
túlélje a napot, tekintet nélkül
arra, hogy vajon a tetteivel -
vagy a szervezet tetteivel,
amelynek dolgozik - tesz-e va-
lami olyasmit, ami árt mások-
nak vagy a társadalomnak. Ez a
mentalitás tulajdonképpen egy
alacsony szintű sátánista ideo-
lógia. Ha képesek benntartani
az embereket ebben az önszol-
gáló gondolkodásmódban, ak-
kor ezeken az embereken min-
dig az ilyen mentalitású, gon-
dolkodásmódú és ideológiájú
„alfák” fognak uralkodni.
Pontosan ebben az állapotban
leledzik a mai társadalom nagy
része. A társadalom többsége
már ma is a sátánista gondolko-
dásmód rabja anélkül, hogy
tudna róla.

A legtöbb ember ma ala-
csony szintű sátánizmust gya-
korol, és még csak nem is tud
róla, mert megvan bennük ez az
önszolgáló mentalitás, minde-

nek előtt önmagukat szolgálják.
„Nem igazán nézelődőm a saját
kis környezetemen, a barátai-
mon vagy a családom kívül.”
Ez a mentalitás azt mondja,
hogy „nem számít, mi történik
a világban, milyen igazságta-
lanságokat követnek el, milyen
szabadságjogokat tipornak el,
amíg nálam minden rendben
van és a kis környezetem, a csa-
ládom nem szenved, nem aka-
rok tenni semmit és becsukom

a szemem. Megvan a házam, az
ágyam, étel az asztalon, nem
érdekel mi történik másokkal a
világban.” Hány ember van be-
zárva ebbe a mentalitásba min-
den egyes nap? Ez az a mód,
amivel ezek a sátánista hálóza-
tok irányítás alatt tartják az em-
bereket. Amíg az emberek eb-
ben az önző gondolkodásmód-
ban vannak tartva, könnyen irá-
nyíthatók a sötét okkult hálóza-
tok legkegyetlenebb és leggo-
noszabb „alfái” által.

Az alfák papi kasztja mindig
uralkodni fog bárkin, akiben
megvan ez az alacsony szintű
tudati állapot. Csak amikor az
ember kikerül ebből az önma-
gát szolgáló érdekből, hogy
csak önmagát és a saját kis kör-
nyezetét szolgálja, csak ekkor
lesz képes visszatérni és meg-
látni a széleskörűbb képet a vi-
lágról, megérteni, hogy egy
mélyebb szinten mi zajlik az
emberi szabadsággal és elkezdi
megérteni a valódi különbséget

a jó és rossz között és ekkor
ezen szervezetek irányítói elve-
szítik a hatalmat, és nem tud-
nak irányítani téged. Ez a „ter-
mészet törvényeként” ismert. A
természet törvénye univerzális
spirituális törvényekből áll,
amelyek az emberi viselkedés
következményeit igazgatják.
Csak amikor megértjük ezt a
magasabb szintű tudatosságot,
amikor magunkba fogadjuk ezt
a magasabb megértést és tuda-

tosságot, ekkortól kezdve nem
válunk fogékonnyá az irányítá-
sukra és az irányításra használt
módszereikre, amelyek pszi-
chológiailag zajlanak le az el-
ménkben.

Láthatjuk, hogy ezt köny-
nyebb mondani, mint megtenni.
Néhány metódust arra használ-
nak, hogy szűkösségben, időhi-
ányban, félelemben és tudatlan-
ságban tartsanak bennünket ad-
dig a pontig, amikor úgy dön-
tünk, hogy a vállalataiknak fo-
gunk dolgozni, amelyek kárt
tesznek a bolygóban vagy má-
sokban; beállunk a hadserege-
ikhez és a rendőrségükhöz és
megölünk, vagy bántunk máso-
kat; munkát vállalunk a részle-
ges fedezetű banki rendszerük-
ben, vagy más államszervezete-
ikben és elraboljuk az emberek
személyes vagyonát és pénzét;
kirabolunk és bántunk ember-
eket, hogy ellopjuk a pénzüket
vagy akár becsukjuk a szemün-
ket a más országokban zajló

igazságtalanságok láttán, mert
mi magunk is alig tudunk meg-
élni.

A pénz egy mágikus taliz-
mán. A hit az, ami értéket ad
neki és a hit abban, hogy az em-
bernek nincs joga élni ezen a
bolygón anélkül, hogy fizetne
érte és rabszolgamunkát kell
végeznie, hogy hozzájusson eh-
hez a mágikus papírdarabhoz –
ez csak az egyik módszer, amit

alkalmaznak. A média és pro-
paganda használata, hogy más
embereket gonosznak vagy
rossznak fessenek le és így
szükségessé tegyék, hogy meg-
öljük őket, hogy megvédjük
magunkat az ideológiájuktól -
egy másik formája ennek az ok-
kult varázslatnak. Az alapel-
gondolás, hogy 40-60 órát kell
dolgoznod egy héten ahhoz,
hogy hozzájuss az élethez szük-
séges pénzhez, hogy megfelelő
egészségügyi ellátáshoz juss,
ha beteg vagy, és így csak arra
marad időd, hogy magadra
gondolj és ne segíts másoknak
– ez szintén egy módszer, amit
folyamatosan alkalmaznak el-
lenünk.

A KÉTIRÁNYÚ „ÚJ VI-
LÁGREND”

Az Új Világrend vallása két-
irányú. Keveréke a legfelső
szinten lévő Sötét
Luciferiánizmusnak és az alatta
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Ma a magyar nemzet birto-
kában van azoknak a képessé-
geknek, amelyekkel meg tudja
magát védeni, bíztató pályán
van, további fejlődését pedig
nem belülről, hanem kívülről fe-
nyegeti veszély - hangoztatta
Orbán Viktor szombaton
Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor zárónapján tartott
előadásában.

A miniszterelnök a szabadté-
ri színpad előtt összegyűlt töb-
bezres hallgatóság előtt a jubile-
umához érkezett Tusványos
egyik alapítójaként és állandó
résztvevőjeként, nemzedéke
küldetését elemezve a rendszer-
váltás óta eltelt három évtized-
ről vont mérleget és a következő
15 év feladatait vázolta.

Nos, Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Magyarország ma biztató pá-
lyán van. Rendezett pénzügyek,
csökkenő adósság, erős növeke-
dés, emelkedő bérek, izmosodó
kis- és középvállalatok, gyarapo-
dó családok és lendületes nem-
zetépítés. Természetesen lehet is,
kell is jobban csinálni mindenki-
nek. A magyar állampolgároknak
egyen-egyenként, a magyar vál-
lalkozásoknak és a magyar kor-
mánynak is lehet és kell is job-
ban végezni a munkáját, de az
igazság az, hogy Magyarország
biztató pályán való maradását
ma nem belülről, hanem inkább
kívülről fenyegeti veszély.
Magyarországon ma az történik,
és a következő találkozásunkig
előttünk álló egy évben az fog
történni, hogy ezeket a támadá-
sokat elhárítjuk, ezekkel szem-
ben megpróbáljuk megvédeni
Magyarországot.

Mik is volnának ezek? Az első
támadást már sikeresen elhárítot-
tuk. Ez abban öltött volna testet,
hogy alkalmatlan és ellenséges
embereket választanak a szá-
munkra fontos európai uniós in-
tézmények élére. Nem bontom ki
az igazság minden részletét, de a
helyzet az, hogy bonyolult ma-

nőverek eredményeképpen ezt
sikerült megakadályozni. Soros
György jelöltjeit mindenhol el-
gáncsoltuk. Mindenhol.
Megakadályoztuk, hogy ideoló-
giai gerillákat helyezzenek a fon-
tos európai intézmények élére, és
a bizottság élére is egy gyakorla-
tias megközelítésű, hétgyerme-
kes családanyát sikerült megvá-
lasztani. Ezzel persze az intéz-
ményeken belüli küzdelemnek
nincsen vége, ez majd október-
ben zárul le, amikor a teljes táj-
kép látható lesz. Két dolgot biz-
tosan tudunk mondani. Az első,
hogy a bizottságnak, amely oly’
sok támadást indított
Magyarországgal szemben, sőt a
leköszönő bizottság még a na-
pokban is indított támadást, hi-
szen az Európai Bíróság elé vitt
néhány magyar törvényt, szóval
ennek a bizottságnak vissza kell
térnie az unió alapokmányában
rögzített szerepéhez, vagyis a
szerződések őreként kell visel-
kedni, és abba kell hagyni a poli-
tikai aktivizmust. Nem politikai
testület, nem dolga, hogy prog-
ramja legyen, nem dolga, hogy
politikai támadásokat intézzen a
tagállamokkal szemben. Ez az
előző, Juncker-kabinet idején így
volt, ennek véget kell vetni. Ez
mindig is ellentétben állt az
Európai Unió alapokmányaival
és alapeszméivel. Van is erre
most esély.

És a második dolog, amit itt
még elmondhatunk, hogy az a bi-
zonyos csúcsjelölt-,
Spitzenkandidat-rendszer nem
múlt ki, csak visszakerült a hely-
ére. Mert nyilvánvaló, hogy az
Európai Uniónak a stratégiai-po-
litikai irányvonalát nem a bizott-
ság szabja meg, hanem a tagálla-
mok demokratikusan megválasz-
tott kormányokat vezető szemé-
lyiségei, államelnökök vagy mi-
niszterelnökök. A bizottságnak
nem kell önálló programot vég-
rehajtania, mert számára már
most a legutóbbi választás után
is a miniszterelnökök tanácsa el-
fogadott egy dokumentumot,
ami az irányt kijelöli, és a straté-
giai döntéseket egyébként sem a

bizottságban, hanem a tanács-
ban, ahol a választott miniszter-
elnökök vannak, kell meghozni.
Tehát a Spitzenkandidat értelme,
a csúcsjelölt értelme sohasem az
volt, hogy valahogyan elvegyük
a tanácstól a bizottság elnökének
kijelölési jogát, ahova egyébként
az alapdokumentum ezt delegál-
ja, hanem az, hogy legyen lehe-
tőség befolyásolni a szavazók-
nak valamely fontos európai po-
zíció betöltését. A logikus tehát
az, és ide kell visszatérnünk,
hogyha az európai pártok csúcs-
jelöltet állítanak, akkor a győztes
párt elnöke legyen a parlament
elnöke. Nem a bizottságé, hanem
az Európai Parlamenté. A bizott-
ságot pedig meg kell hagyni to-
vábbra is a miniszterelnökök be-
folyása alatt álló szervezetnek.

Nos, a második ilyen veszély,
amit el kell hárítanunk, a nem-
zetközi térből érkező veszély. Az
az a körülmény, hogy az elmúlt
öt esztendőben súlyos hibák tör-
téntek az Európai Unióban.
Különösen kettő fájdalmas és ag-
gasztó ezek közül, s ezeket a hi-
bákat az előttünk álló öt évben ki
kell javítani. Az első a migráció
területén, a másik a gazdaság te-
rületén történt. A migrációs hiba
kijavítása egyszerű, a bizottság-
nak ki kell vonulnia a migráció
témaköréből, létre kell hozni a
schengeni övezethez tartozó tag-
államok belügyminisztereiből ál-
ló tanácsot pontosan úgy, mint
ahogy az eurózóna országainak
pénzügyminisztereiből álló ta-
nács már létezik, és az összes
migrációval kapcsolatos jogkört
és teendőt a belügyminiszterek
tanácsához kell terelnünk. A gaz-
daság egy kicsit nehezebb, mert
az Európai Unió gazdasági dön-
téseit szemlélve azt mondhatjuk,
hogy az elmúlt öt évben a gazda-
sági önsorsrontás útját járjuk.
Európa sokkal sikeresebb is le-
hetne, sokkal nagyobb, fejlettebb
és erőteljesebb annál, mint ami-
lyen teljesítményt ma nyújt.
Vissza kell térnünk egy európai
szocializmus építése helyett,
mert a baloldali pártok rendsze-
resen olyan javaslatokat tesznek,

ami a versenyképes európai gaz-
daságot minden tagállamban
egyfajta nyugat-európai szocia-
lista gazdaság formájára akar
hozni, e helyett ezt föl kell adni,
és vissza kell térnünk a verseny-
képes európai gazdaság eszmé-
nyéhez. A sikeres gazdaságokat,
és hogy Magyarországot ne em-
lítsem, de mint amilyen például
Lengyelország vagy Csehország,
azokat nem szabad támadni, azo-
kat inkább támogatni kell. El kell
vetni a munka nélküli alapjöve-
delem európai szintre emelt gon-
dolatát. Nincs szükségünk erre
az új szocializmusra. Helyette
munkahelyek kellenek, és adó-
csökkentést kell mindenhol vég-
rehajtani. A bürokratikus szabá-
lyokat le kell építeni, és a meg-
szorításos politika helyett sokkal
inkább a beruházásokat és a
munkahelyek létrehozását kell
ösztönözni. Olaszországban sem
megszorításra, hanem gazdasági
fejlődésre lesz szükség. S vége-
zetül a migránsok helyett pedig
az európai családoknak kell adni
a pénzt azért, hogy minél több
gyermeket vállaljanak.

A kérdés az, hogy lehetséges-
e ez? Ki tudjuk-e javítani ezeket
a hibákat a következő évben?
Azt kell mondanom, hogy ez mi-
nimum kétséges. Az európai gaz-
daságra minden elemzés és min-
den elemzésre alapot adó szám-
adat szerint nehéz idők várnak.
Nehéz idők jönnek. A kérdés
nem az, hogy jönnek-e, hanem
az, hogy mennyire lesznek nehe-
zek. És az én személyes vélemé-
nyem az, hogy nagyon nehezek
lesznek. Nyugat-Európában a
gazdasági növekedés tovább las-
sul majd, sőt itt-ott el is akad.
Németországban jól láthatóan
nem piaci elvű CDU–zöld koalí-
ció előkészítésének munkálatai
zajlanak – ez mégiscsak Európa
legnagyobb gazdasága –, vagyis
arra kell felkészülnünk, hogy a
legfontosabb partnereinknél, a
nyugat-európai országoknál nem
úgy fejlődik majd a gazdaság,
nem úgy növekszenek majd,
ahogyan azt mi szeretnénk. Tehát
most Magyarország számára a
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legfontosabb, hogy egy új útvo-
nalat tervezzen 2020-ra és 2021-
re. Ennek a kormányzati útvonal-
nak azt a célt kell szolgálnia,
hogy az ország, amikor halad raj-
ta, akkor a külső rossz hatásokat
képes legyen minimalizálni, és a
még meglévő saját belső erőfor-
rásokat pedig képesek legyünk
mozgósítani. Erre már láttunk,
láthattak Önök egy példát az el-
múlt hónapokban, amikor az első
gazdaságvédelmi akciótervet
meghirdettük, tb-járulékcsök-
kentés, béremelés, kutatásfej-
lesztés, egyetemek támogatásá-
nak megemelése, plusz magyar
állampapír bevezetése. Az én vé-
leményem az, hogy valamikor a
következő év tavaszán, ha igazo-
lódik az európai gazdaság kilátá-
saira tett helyzetértékelésünk,
akkor 2020 tavaszán szükségünk
lesz egy második akciótervre, és
ha a dolgok úgy mennek, ahogy
mi azt gondoljuk, akkor valószí-
nűleg 2020 őszén egy harmadik
gazdaságvédelmi akciótervre is
szükségünk lesz. Ezeknek mind-
mind versenyképességet javító
tartalma kell majd, hogy legyen.
Ennek a megtervezése, kidolgo-
zása az, ami a következő évben
Magyarországon elsősorban tör-
ténni fog.

Persze, ha már itt van Varga
Judit miniszter asszony, akkor
arról se feledkezzünk el, hogy
lesznek itt csatáink jogállamiság
kérdésében is. Ide jó idegek kel-
lenek. Nem ahhoz, hogy az állás-
pontunkat képviseljük, mert az,
mint a miniszter asszony bemu-
tatta már korábban lehetséges,
hanem, hogy ne nevessük el ma-
gunkat, és a kikacagással ne sért-
sük meg a partnereinket. Ez a
legnehezebb. Ehhez kellenek jó
idegek és önuralom. Itt van pél-
dául rögtön az előttünk álló idő-
szak, amikor a finn barátainkkal
fogjuk értékelni a magyar jogál-
lamiság helyzetét. A finn baráta-
inkkal fogjuk. S Finnország egy
olyan ország, tisztelt Hölgyeim
és Uraim, ahol nincs alkotmány-
bíróság. Az alkotmány védelmét
a parlament erre a célra létreho-
zott külön bizottsága látja el.
Képzeljék el, amikor a magyar
jogállamiságban mi egyszer csak
azt mondanánk, fölszámoljuk az
Alkotmánybíróságot, és a parla-
ment alkotmányügyi bizottsága
gyakorolja a normakontrollt. Ez

a helyzet körülbelül
Finnországban. Vagy hogy egy
másik szép példát mondjak:
Finnországban az akadémia az
oktatási minisztérium felügyele-
te és irányítása alatt áll.
Képzeljék el, ha úgy zártuk vol-
na le a magyar akadémiáról szó-
ló vitát, hogy egész egyszerűen
az oktatási miniszterhez – ez
nem történik meg, kedves Kásler
miniszter úr, de képzeljük el
mégis – telepítjük az akadémia
felügyeletének és irányításának
jogát. Vagy képzeljék el azt a
finn jogállami állapotot, amikor
a bírákat az igazságügy-minisz-
ter javaslatára a köztársasági el-
nök nevezi ki. Az igazságügyi
miniszter javaslatára a köztársa-
sági elnök. Tehát idegrendszer,
jó idegrendszer kell ahhoz, hogy
a bennünket majd jogállamiság
szempontjából firtató és kérdez-
gető finn barátainknak ne mo-
solygással, nevetéssel, hanem
kellő tisztelettel, udvarias vála-
szokkal tiszteljük meg őket, illet-
ve ezeket adjuk meg nekik.

Nos, természetesen az európai
abszurdon kívül még egy fontos
és komoly kérdés is áll előttünk,
ez pedig a Fidesz, a magyar kor-
mányzópárt és a
Kereszténydemokrata Néppárt
tagságának jövője az Európai
Néppártban. Itt egyelőre várnunk
kell, hogy tisztuljon a helyzet.
Mi tudjuk azt, hogy mit akarunk.
Azt kell megvárnunk, hogy az
Európai Néppárt is eldöntse,
hogy milyen jövőt szán magá-
nak. Ez nem történik meg hama-
rabb, mint az ősz végén esedékes
kongresszusa.

Ezek után, tisztelt Hölgyeim
és Uraim, hadd mondjak néhány
szót arról, hogy hogyan értel-
mezzük azt, ami
Magyarországon történik. Ennek
a kérdésnek, vagyis hogy mi is
történik Magyarországon, az el-
múlt években szép irodalma ke-
rekedett. Volt az első fecske,
Tellér Gyula, aztán már csak az
idei évben két komoly munka je-
lent meg ezzel kapcsolatban,
egyik Sárközy professzor úrnak
a tollából, a másik pedig
Csizmadia Ervin tollából. S ak-
kor most még nem beszéltem a
folyamatos nemzetközi figye-
lemről és értelmezésről. A nem-
zetközi értelmezés leginkább ab-
ban összegezhető, hogy a világ-

ban liberális demokráciáknak
kell működniük – Európában kü-
lönösen. Ezeknek egyfajta libe-
rális internacionalizmust kell
megépíteniük, megvalósítaniuk,
ebből egy liberális birodalomnak
kell kikerekednie. Az Európai
Unió nem más, mint ennek a
megtestesülése, de a demokraták
idején az Egyesült Államok is
valami ilyesmin gondolkodott
Obama elnök alatt világméretek-
ben. Innen nézve nyilvánvaló,
hogy ami Magyarországon törté-
nik, ettől jelentősen különbözik,
az valami más. Magyarország
valami mást csinál, mást hoz lét-
re. Igen, de mit? Erre a kérdésre
adandó választ meg lehet közelí-
teni a filozófia irányából – erre
majd még tehetünk kísérletet –,
de a gyakorlati politika felől is.
Én az utóbbit választom most.
Onnan lehet megérteni azt, ami
Magyarországon történt és törté-
nik, hogy mi volt az az örökség,
amelyet 2010-ben a választáso-
kat kétharmaddal megnyert pol-
gári, nemzeti, keresztény erők-
nek kezelniük kellett. A követke-
ző pontokban összegezhető a
helyzet, amit akkor örököltünk.
Az első, hogy Magyarország ter-
heinek túlnyomó részét az aktív
népesség kevesebb, mint fele
hordozta el. Számokban kifejez-
ve, Magyarországon, amely tíz-
milliós ország, hárommillió-hat-
százezer ember dolgozott, és ab-
ból egymillió-nyolcszázezer fi-
zetett adót. Ezek az emberek vit-
ték a hátukon az ország terheit.
Nyilvánvaló, hogy ez az öngyil-
kosságnak egy hosszú és kényel-
metlen formája. Zárójelben jegy-
zem meg, hogy ma 4,5 millióan
dolgoznak Magyarországon, és
mindenki fizet adót.

A második probléma, amit
meg kellett oldanunk, hogy az el-
adósodás lassan maga alá temet-
te az individuumokat, a családo-
kat, a vállalkozásokat és az álla-
mot is. Tehát megörököltünk egy
kilátástalan adóssághelyzetet.
Azt tapasztaltuk 2010-ben, hogy
a közösségünk, Magyarország
kulturális identitása folyamato-
san hanyatlik. Azt tapasztaltuk,
hogy a nemzethez tartozás tudata
eltűnik. Azt tapasztaltuk, hogy a
határainkon túl élő közösségein-
ken folyamatosan növekvő asszi-
milációs nyomás van, aminek
nem tudnak ellenállni. És azt ta-

pasztaltuk, hogy a szuverenitás
védelmére szolgáló fizikai ké-
pességek, rendőrség, hadsereg,
ezek leépültek. Ahogy Tellér
Gyula írta akkortájt,
Magyarország anyagilag, szelle-
mileg és biológiailag kiürülőfél-
ben volt 2010-ben. Akkor arra a
kérdésre kellett miniszterelnöki
és kormányzati választ adni,
hogy ezeknek a magyar prob-
lémáknak a megoldása elképzel-
hető-e a liberális demokrácia ke-
retein belül. És erre mi azt a ha-
tározott választ adtuk, hogy nem,
nem képzelhető el, ezeken a ke-
reteken belül ezekre a kérdésekre
nincsen jó válasz, tehát valami
mást kell létrehozni. Azt mond-
tuk, hogy fönn kell tartani a libe-
rális rendszerváltásból itt maradt
tőkés piacgazdaság kereteit, fönn
kell tartani a demokratikus jogi
és politikai intézményeket, de a
társadalom, a közösség szervező-
dési módját radikálisan meg kell
változtatni. Úgy fogalmaztuk
meg, hogy demokrácia igen, li-
beralizmus nem. S akkor itt jött a
vita, hogy mi is az a valami, illi-
berális demokrácia, régi vágású
kereszténydemokrácia vagy
nemzeti rendszer.

Ezt a különbséget, ami az első
rendszerváltás, amelyet liberális
rendszerváltásnak nevezünk, és a
második, amit illiberális vagy
nemzeti rendszerváltásnak ne-
vezhetünk, a kettő közötti kü-
lönbséget néhány mondatban ta-
lán érdemes fölidézni.
Újragondoltuk és új elvi alapok-
ra helyeztük a közösség és az
egyén egymáshoz való viszo-
nyát. A liberális rendszerben a
társadalom és a nemzet nem más,
mint egyének egymással ver-
senyző halmaza. Ami összetartja
őket, az az alkotmány meg a pi-
acgazdaság. Nemzet nincsen,
vagy ha mégis van, akkor csak
politikai nemzet van. Itt kell egy
zárójelet nyitva Sólyom
Lászlónak köszönetet monda-
nunk, aki maradandót alkotott el-
nöksége idején, amikor a politi-
kai nemzettel szemben jogilag és
filozófiailag is kidolgozta és
pontosította a kulturális nemzet
koncepciót, zárójel bezárva.
Miután nincsen nemzet, ezért kö-
zösség sincs, és közösségi érdek
sincs. Nagyjából ez az egyén és a
társadalom viszonya liberális né-
zőpontból.
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Ehhez képest az illiberális

vagy nemzeti nézőpont azt
mondja, hogy a nemzet történel-
mileg és kulturálisan is meghatá-
rozott közösség. Egy történetileg
kialakult szervezet, aminek a
tagjait védelmezni kell, és föl
kell készíteni a világban való kö-
zös helytállásra. A liberális fölfo-
gásban az egyéni teljesítmény, és
hogy ki mit csinál, produktív
vagy improduktív életet él-e, ki-
fejezetten magánügy, nem eshet
erkölcsi megítélés alá. Ezzel
szemben egy nemzeti rendszer-
ben az a teljesítmény, az az egyé-
ni teljesítmény érdemel elsősor-
ban elismerést, ami a
közösség javát is szol-
gálja. Ezt tágan kell ér-
telmezni. Itt vannak pél-
dául az aranyérmet
nyert korcsolyázó spor-
tolóink. Egy kiemelke-
dő sportteljesítmény is
olyasmi, ami a közösség
javát is szolgáló egyéni
teljesítmény. Ha föl-
idézzük, akkor nem azt
mondjuk, hogy ők meg-
nyerték az olimpiai
aranyat, hanem azt
mondjuk, hogy mi meg-
nyertük az olimpiai
aranyat. Az ő egyéni tel-
jesítményük a közösség érdekét
is jól láthatóan szolgálja. Az illi-
berális vagy nemzeti rendszer-
ben az elismerésre méltó teljesít-
mény nem magánügy, hanem
megnevezhető formái vannak.
Ilyen az öngondoskodás és a
munka. A saját egzisztencia meg-
teremtésére és fönntartására való
képesség. A tanulás és az egész-
séges életmód. Az adófizetés. A
családalapítás és a gyermekneve-
lés. S a nemzet dolgaiban és tör-
ténelmében való eligazodás, a
nemzeti önreflexióban való rész-
vétel. Ez teljesítmény, amelyet
elismerünk, minősítünk, erköl-
csileg magasabb rendűnek minő-
sítünk, és egyben támogatjuk is.

Ennyiben tehát ami
Magyarországon létrejött, az
egyéni és a társadalom viszony-
latában egészen más dolog, mint
ami a liberális rendszerváltás
idején, 1990-ben létrejött. De ha-
sonlóképpen új alapokra helyez-
tük a gondolkodásunkat és a kul-
túránkat az egyén és egyén vi-
szonylatában is.
Leegyszerűsítve, de a lényeget

talán megragadva: egy liberális
rendszerben az a szabály, hogy
mindent szabad, ami más sza-
badságát nem sérti. Ez az egyéni
cselekvés iránytűje. Zárójel, apró
probléma, hogy pontosan mi az,
ami a másik szabadságát nem
sérti, olyasmi, amit leginkább az
erősebbek szoktak definiálni, de
ezt tegyük zárójelbe. Ezzel
szemben, az, ami most nálunk
van, vagy amit most próbálunk
felépíteni, egy más erkölcsi
iránytűt követ, és azt mondja,
visszatérve egy ismert igazság-
hoz, hogy nem az a két ember
közötti helyes viszony definíció-

ja, hogy mindent szabad minden-
kinek, ami a másik szabadságát
nem sérti, hanem a helyes definí-
ció az, hogy amit nem akarsz,
hogy neked cselekedjenek, te se
cselekedd azt a másiknak. Sőt,
amiről azt akarod, hogy veled
megtegyenek, azt te is tedd meg
a másiknak. Ez egy más alap.

S akkor itt érkeztünk el a poli-
tikailag legkínosabb és legérzé-
kenyebb kérdéshez, ez pedig az
illiberális szó. Amikor az e körü-
li, nyomorúságos, óvatoskodó
vitákat látom, akkor mindig a mi
nemzedékünk emblematikus
filmje, a Gyalog galopp jut
eszembe, amikor a lovagok ván-
dorolnak, akkor ott a rekettyés-
nél vannak, akkor találkoznak a
nagy óriásokkal, és nem szabad
kimondani egy szót. S e körül ti-
pródnak a filmben perceken ke-
resztül, hogy hogy nem szabad
kimondani azt a szót, amit min-
denki tud, hogy ki kellene mon-
dani. S ugyanez a helyzet a nem-
zetközi politikai térben az illibe-
rálissal. Ennek az az oka, hogy a
liberálisok, akik sosem voltak te-

hetségtelenek, kialakították en-
nek a kifejezésnek azt az értel-
mezését, hogy ez nem más, mint
egy fosztóképzővel ellátott kife-
jezés, egy álcázott demokrácia.
Egy rendszer, ami demokráciá-
nak álcázza magát, de valójában
nem az. És kitalálták azt a két té-
telt, ami úgy szól, hogy a demok-
rácia szükségszerűen liberális, és
a kereszténydemokrácia is szük-
ségszerűen liberális. Ez két tév-
tétel meggyőződésem szerint, hi-
szen nyilvánvaló, hogy a dolog
fordítva áll. Sohasem jöhetett
volna liberális demokrácia, ha
nincs neki kulturális keresztény

altalaja. Hiszen az a képtelen
helyzet, vagy első látásra képte-
lennek tűnő helyzet, hogy két
ember szavazata az ország leg-
fontosabb döntésében, amikor
kijelöljük, hogy merre haladunk,
és kikre bízzuk annak az irány-
nak a megvalósítását, két ember-
nek a szavazata, akik közül az
egyik mondjuk nyolc általánost
sem végzett, a másik meg az aka-
démia elnöke, ugyanannyit ér.
Az egyik inkább segélyre szorul,
a másik hatalmas adókat fizet,
mégis mind a kettőnek egyet-
egyet ért a szavazata. Az egyik
érti a világot, a másikat nem is
érdekli a világ, mégis mind a ket-
tőnek ugyanannyit ér a szavaza-
ta. Hogy egy ilyen politikai
konstrukciót, amit a demokrácia,
különösképpen a liberális de-
mokrácia alapja, csak akkor lehet
létrehozni, ha találunk egy sajá-
tos nézőpontot, ahonnan nézve
ezek a nyilvánvalóan teljesen kü-
lönböző emberek mégiscsak
egyenlők, s ezért egyenlő súllyal
lehet számításba venni a vélemé-
nyüket. S ez nem lehet más, mint

az a keresztény tétel, hogy mind-
annyiunkat a saját képmására te-
remtett a Jóisten. Tehát a liberá-
lis demokrácia csak ott létezhet a
világon, ahol egyébként előzőleg
keresztény kultúra is létezett. Ez
földrajzilag és történetileg is ki-
mutatható. Tehát az a tétel, hogy
minden demokrácia szükségsze-
rűen liberális, és hogy a keresz-
ténydemokráciának liberálisnak
kell lennie, az egész egyszerűen
nem igaz. A liberális demokrácia
életképes volt egész addig, amíg
a keresztény alapjait el nem
hagyta. Egész addig, amíg a sze-
mélyi szabadságot védte és a tu-

lajdont védte, jótékony
hatással volt az emberi-
ségre, de amikor el-
kezdte fölszámolni
azokat a kötelékeket,
amelyek az embert a
valóságos élethez kö-
tik, megkérdőjelezte a
nembeli identitását, le-
értékelte a vallási iden-
titását, fölöslegesnek
minősítette a nemzeti
kötődését, ezzel a libe-
rális demokrácia tartal-
ma radikálisan megvál-
tozott. S az igazság az,
hogy a mögöttünk ha-
gyott húsz-harminc év-

nek Európában ez a korszelleme.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ennek, minden belső vitái
mellett, még van egy nemzetközi
dimenziója is. Miután az időm
lassan lejár, ezért ezt nem tudom
kifejteni, de ideidézem Nagy
Lászlót, illetve az ő egy monda-
tát, aki azt mondta, hogy
„Magyarország ne legyen a
Nyugat feneke, de a Kelet hom-
loka se.” Rejtélyes mondat ez,
nem tudjuk pontosan, mit jelent,
de mindannyian érezzük, hogy
igaz. Mindenesetre összegzés-
képpen arról, annak az értelme-
zéséről, hogy mi történik ma
Magyarországon, azt megkoc-
káztathatjuk, kellő szerénység-
gel, hogy létrejött egy illiberális
állam és egy valódi államelméle-
ti, politikaelméleti modell, egy
sajátos, kereszténydemokrata ál-
lam. Ezek után már csak egyet-
len kérdésre kell válaszolnom,
hogy az ellenfeleink, a liberális
demokrácia hívei miért gyűlöl-
nek bennünket? Az, hogy ellen-
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zik, amit képviselünk, az rendjén
van, hiszen ők más meggyőző-
dést vallanak magukénak. Ezért,
hogy vitában vagyunk, esetleg
elkeseredett, éles vitában va-
gyunk, ez a nemzetközi vagy tán
még a belpolitikai vitáknak is
természetes tulajdonsága. De a
gyűlölet nem az! És mindannyi-
an érezzük, hogy amikor ben-
nünket támadnak és kritizálnak,
akkor nem vitatkoznak velünk,
hanem gyűlölnek bennünket.
Persze a régi kommunista takti-
kai tanács az, hogy vádold meg
az ellenfelet azzal, amit te csi-
nálsz – ezért ők azt állítják, hogy
mi, nemzeti érzelműek gyűlöljük
őket, de az igazság pont fordítva
van. Mert mi különbséget tudunk
tenni – keresztény megközelítés-
ből fakadóan – az ember meg a
cselekedete között. Tudjuk nem
szeretni, sőt utálni a cselekedete-
it, de az embert nem utáljuk, és
nem gyűlöljük. Ezzel szemben
ők nemcsak azt nem támogatják,
amit teszünk, hanem személye-
sen is gyűlölnek bennünket.
Fontos kérdés, hogy megértsük,
hogy ez miért van. Azért, és
nemcsak intellektuális érdeklő-
dés ez, bár az sem elhanyagolha-
tó, mert valami nehéz dolgot
megérteni, mindig siker, hanem
mert ebből tudjuk levezetni azt,
hogy mit kell tenni velük szem-
ben, minek van értelme, és mi-
nek nincs értelme, amikor véd-

jük magunkat. Tehát megpróbá-
lok egy kétségkívül elnagyolt, de
logikusnak tűnő választ adni arra
a kérdésre, hogy miért gyűlölnek
bennünket a liberálisok.
Rögzítsük azt, hogy a helyes vi-
lágrendről vallott nézeteknek két
alapfölfogása van sok száz év óta
az európai politikai kultúrában.
A világrend egyik helyes felfo-
gása azt mondja, hogy a világban
legyenek egymástól elkülönült,
szabad államok, leginkább nem-
zetek által kialakított államok, és
ezek járják a saját útjukat, és ala-
kítsák ki az együttműködés min-
denki számára legkevesebb
konfliktussal és legtöbb közös
jóval járó rendjét. A másik fölfo-
gás azt mondja, hogy kell, hogy
legyen egy hatalom, egy elv,
amely alatt egyesíteni lehet az
európai népeket vagy a világ
népeinek sokaságát. Kell egy
ilyen rendszer, és ezt a népeket
egyesítő rendszert mindig egy
nemzetek felett álló erő hozza
létre és tartja fönn. Az egyiket
nevezhetjük nemzetinek, a mási-
kat nevezhetjük birodalmi gon-
dolkodásnak, de nem akarom
sértegetni a birodalmi gondolko-
dás híveit, nem használom az
imperialista szót, holott egyéb-
ként használhatnám. Hosszú
időn keresztül a világ helyes
rendjére, hogy egyetlen eszme
alá kell rendelni, és ezért egyet-
len kormányzás alá kell rendelni

a világ népeit, hosszú ideig ez a
gondolat a kommunisták privilé-
giuma volt, ez volt a szocialista,
vagy kommunista internaciona-
lizmus. Ez elbukott. Ha másból
nem, abból a tényből, hogy elbu-
kott, lehet tudni, hogy nem volt
értelmes gondolat. A megürülő
helyre azonban belépett egy új
politikai irányzat, és ez pedig a
liberális politika európai irány-
zata. Érdemes megnézni, hogy
harminc évvel ezelőtt Európában
még volt szocialista vagy szociá-
lis demokrácia, még volt keresz-
ténydemokrácia, és volt liberális
demokrácia, de a politikai küz-
delem eredményeképpen a libe-
rálisok elérték azt a pozíciót,
hogy ma már mindenkinek libe-
rális demokratának kell lennie.
Nincs a demokráciának sajátos
szocialista olvasata, mint egyéb-
ként a szocialista pártok régen
ezt létrehozták, vagy nincs sajá-
tosan kereszténydemokrata olva-
sata. Még ha van is valami ilyes-
mi, az lényegét tekintve nem kü-
lönbözhet a demokrácia liberális
olvasatától.

Tehát ma az európai liberáli-
sok azok, akik úgy gondolják,
hogy van a kezükben egy tézis-
rendszer, amely meggyőződésük
szerint üdvözülést, békét és jólé-
tet fog hozni az egész emberiség
számára. Egy egyetemes modellt
tartanak a kezükben. Ezt egy té-

zissé formálták, ez a tézis, ez a
liberális tézis mondja meg az eu-
rópai politikában ma, hogy mit
és hogyan szabad gondolnod, mi
a helyénvaló és támogatandó
tett, mit kell elutasítani, mi az,
ami nem fér össze a liberális esz-
mékkel. Ő mondja meg, hogy
hogyan kell gondolkodnod az
élet legalapvetőbb tényeiről. És
ma ennek a programnak a rövid
és elnagyolt összegzését abban
adhatjuk meg, hogy a liberálisok
szerint a világon mindenhol,
Európában különösen minden
emberi kapcsolatot és társadalmi
viszonyt a lazán szerveződő üz-
leti kapcsolatok mintájára kell
átalakítani. Ha akarom, válla-
lom, ha nem akarom, nem válla-
lom, ha akarom, belelépek, ha
akarom, kilépek belőle. Innen
érthető meg, hogy a liberálisok
miért támogatják a migrációt, és
innen érhető meg, hogy miért ép-
pen Soros György hálózata szer-
vezi a migrációt. A liberális sza-
badságfölfogás szerint csak ak-
kor lehetsz szabad, ha megszaba-
dulsz mindentől, ami valahová
tartozóvá tesz téged, a határok-
tól, a múlttól, a nyelvtől, a val-
lástól, a kultúrától és a hagyo-
mánytól. Ha ettől meg tudsz sza-
badulni, ha ebből ki tudsz lépni,
akkor vagy szabad ember. Ennek
– ahogy lenni szokott – megszü-
letett az antitézise, ezt hívjuk, hí-
vom én illiberalizmusnak. Ez a
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Gyôzelemre II.
kerületiek!

Tulajdonképpen haragudnom
kellene Láng Zsolt II. kerületi
polgármesterre, mert kiszúrt ve-
lem, de tegyük félre a személyes
ügyeket. Az október 13-i önkor-
mányzati választások előtt a köz
a fontos, meg a II. kerület, ahol
lakom. Az érdekünk egy és
ugyanaz: győzni, felelősséggel
tovább folytatni a sikeres mun-
kát, fejlesztéseket, zöldebbé és
lakhatóbbá tenni a főváros e
fontos térségét. Zsolt pártjára ál-
lok azért is, mert bölcsen, előre-
látó, gondol a jövőre is. Például
több fontos vezetőtől is hallot-
tam, hogy nagyon érdekli merre
fog haladni majd az M0-ás
északnyugati szakasza, nyilván
azért, hogy legyen beleszólása
az útvonalba, hogy minél keve-

sebb lakóterületet kelljen kisajá-
títani, elvenni a lakosságtól. 

Idéztem volna a választási
programjából, de még nem ké-
szültek el vele, persze van még
idő. Egyébként sincs semmi
szükség, hogy arra a sok badar-
ságra reagáljanak, amit a szoc-
lib ellenzék összehord. Így ha-
zudozni se kell annyit. A lényeg
a fontos, azt meg úgy is megtud-
ja a kerület lakossága. 

A fideszes polgármesterek
közül a Hegyvidéki, Pokorni
Zoltán szerintem a legjobb.
Láng Zsolt is dobogós lehetne
mellette. Elképzelem ellenfél-
ként Colost, a Karácsonyt.
Harsány nevetés fog el. A Pilvax
hősére mindössze 5, azaz öt
meghívott volt kíváncsi. Láng
Zsolt hasonló rendezvényén telt
ház lenne. Még csak egy dolgot:
Zsolt realista, nem akarja levál-
tani Orbán Viktort, és Tarlós
Istvánt sem túrná ki a helyéről,
mint a Colos, aki ha több pénz-

zel és hatalommal járna még egy
WC-s bácsi helyét is megpá-
lyázná. Megjegyzem, a múltkor
nagyon begurultál, Colos.
Fogadni mertem volna rá, hogy
jól elnáspángolod a pimaszul
kérdezni merészelő újságírót.
Tudod mi az a Bús … ? A hatal-
mas bukásod után oda kellene
elmenni. Kár, hogy nem gólya
vagy, mert akkor elszelelhetnél a
melegebb éghajlatra. Láng Zsolt
biztos adna útravalóul egy jóko-
ra varangyos békát. Csak azért
tértem ki Colos őkelmére, mert
megnyerte a legújabb műtyúk-
szemet, az előválasztást, vagyis
a „nesze semmi fogd meg jól”-t. 

Hát azért is fontos, hogy
Láng Zsoltra szavazzunk, mert
ha ő győz, akkor a sok
Karácsony-kiscsibe és önjelölt,
Soros fizetési listás elkotródhat-
na. Csak olyan ellenzéket tűr-
jünk meg, amelyik wurlitzer-
pótló, és akkor jártatja a lep-
csest, ha bedobsz egy érmét,

máris rázendít: ,,Kiskertajtó, ne-
ked szellent Dobrev Ferkó!” 

Kedves Zsolt! Ezúton is azt
kívánom, hogy nyerj, és a követ-
kező négy évben teljesíthesd a
kampányodban vállaltakat. A
működéssel kapcsolatban pedig,
tarts nagyobb fegyelmet, és ren-
det, s ne hagyd, hogy bárkik is
fejedre nőjenek.

Hajrá II. kerületiek, hajrá ma-
gyarok!
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gondolkodásmód azt állítja,
hogy az egyén szabadságra való
hivatkozása nem írhatja felül a
közösség érdekeit. Többség ige-
nis van, és azt tiszteletben kell
tartani, mert ez a demokrácia lé-
nyege. Az állam nem lehet kö-
zömbös a kultúrával szemben, az
állam nem lehet közömbös a csa-
láddal szemben, és az állam nem
lehet közömbös azzal a kérdéssel
szemben, hogy ugyan már, mifé-
le népség, vagyis kicsodák tar-
tózkodnak a saját országod terü-
letén. Vagyis ma illiberális az,
aki védi a határait, aki védi a
nemzeti kultúráját, és elutasítja a
külső beavatkozást és biroda-
lomépítési kísérleteket.
Visszatérve a rekettyéshez és a
Gyalog galopphoz: kell-e fél-
nünk a szót kimondani? Hát jó
okunk van rá, de talán a gyáva-
ság mégsem javasolható, és
ilyenkor, ha nem érezzük elég
erősnek magunkat a jelenben,
akkor mindig érdemes a régi na-
gyokat fölidézni. Ha például va-
laki elolvassa az Atlanti chartát,
amit még Roosevelt meg
Churchill hozott tető alá, és
amelyben az európai jövő alapja-
it fektették le, azt tudom monda-
ni, hogy az egy tőrőlmetszett illi-
berális dokumentum. Ahol az an-
golszászok megerősítik, hogy
minden népnek joga van ahhoz,
hogy maga döntsön a saját sorsá-
ról, maga válassza meg a kormá-
nyát, senki ne avatkozzon a bel-
ügyeibe, és tartsa tiszteletben a
határait. Vagy Schumannt idé-
zem ide, akit európai alapítóként
még a liberálisok is kellő tiszte-
lettel emlegetnek, aki azt mond-
ta, hogy „a demokrácia a keresz-
ténységnek köszöni létét; azon a
napon született, amikor az ember
megkapta a hivatást, hogy evilá-
gi életében megvalósítsa a sze-
mélyi méltóságát az egyéni sza-
badságban, mindenki jogának
tiszteletében, és az egyetemes
testvéri szeretet gyakorlásában.”
Ma már senki sem – legfeljebb a
püspök úr – mondhatna ilyet
büntetlenül az Európai
Parlamentben. Tehát a nagyok,
akiket rendszeresen megidézünk,
mint az európai egység gondola-
tának megalkotóit, azok valójá-
ban, a mai szóhasználat szerint
nem a liberális demokratákhoz,
hanem az liberális demokraták-
hoz tartoznának. Ezért azt gon-
dolom, hogy nem kell félnünk,

amikor a korszellemmel szem-
ben vállalkozunk arra, hogy egy
illiberális politikai és államrend-
szert építsünk föl.

Visszatérve a kérdésre: miért
gyűlölnek bennünket? Miután ők
azt gondolják, hogy az emberi-
ség most lép túl a nacionalista,
vagyis nemzetközpontú és a ke-
resztényközpontú korszakán, és
át kell vezetni az emberiséget
egy posztnacionalista és posztke-
resztény időszakba, ezért azt
gondolják, hogy erre egy modell-
re van szükség, az emberiségnek
egy új, egyetemes modelljére
van szükség, amit a liberális de-
mokráciában találnak meg. A
probléma az, hogy minden ilyen,
egyetemes üdvözülést a politiká-
ban propagáló elmélet, az csak
akkor erős és érvényes, hogyha
kizárólagos. Az egyetemes aka-
rat, az nem tűrhet el egyetlen,
mégoly kicsi hajthatatlan népet
sem. Ezért amikor az egyetemes
üdvözülés és béke ideológiája el-
lenállásba ütközik, akkor erre az
ütközésre nem vitával, hanem
gyűlölettel válaszol. Mert az ő
gondolkodásában az emberiség-
nek felajánlott modell csak akkor
érvényes és igaz, hogyha kivétel
nélküliként igaz. Ezért van az,
hogy az ő – fogalmazzunk úgy –
liberális, internacionalista prog-
ramjuk csak akkor lehet igaz, ha
minden nemzetre, minden férfi,
minden nő számára, és minden
korban igaz. Ez Kanthoz megy
vissza, de ez most egy másik
részletkérdés. Kis makacsság
sem tűrhető meg, mert ha van kis
makacsság, amely bemutatja,
hogy másfajta szervezés, közös-
ségszervezés is létezhet, akkor az
egyetemes üdvözülésről mondott
tan, az hamis. És ha
Magyarország, Lengyelország,
Ausztria, Olaszország és
Csehország mégis ragaszkodnak
a saját fölfogásukhoz, ez elvisel-
hetetlen, ez tűrhetetlen. Ezek el-
len nem egyszerűen harcolni
kell, hanem ezeket gyűlölni kell,
mert az egyetemes emberi jóval
állnak szemben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ez a magyarázata annak, hogy
amikor – Püspök urunk is tapasz-
talhatta ezt – velünk szemben be-
szélnek az Európai Unió intéz-
ményeiben, akkor nem vitatkoz-
nak, hanem egy epeömlésszerű

gyűlöletbeszédet zúdítanak ránk.
Nos, ezek után már csak egyetlen
kérdést kell megválaszolni: ak-
kor pontosan milyen jövője is
lesz az illiberális demokráciának
Európában? Erre a kérdésre per-
sze senki sem tud biztos választ
adni, de azt tudjuk mondani,
hogy az európai parlamenti vá-
lasztás legutolsó alkalmával
mindenhol azok a pártok szere-
peltek a legjobban, akiket a libe-
rális demokrácia nevében ágyúk-
kal lőttek. A legnagyobb sikert és
előretörést azok érték el, akik a –
mondjuk úgy, hogy – az európai
politikai főáram kritikájának ke-
reszttüzében álltak. Most hagy-
juk Magyarországot az 53 száza-
lékával, bár az sem kevés, de itt
vannak a lengyel barátaink, itt
vannak az osztrákok, itt vannak a
csehek, és itt vannak az olaszok,
ők lettek a legsikeresebbek az
európai parlamenti választáson.
Ezért szerintem az, hogy a tézis,
a liberális demokrácia tézisével
szemben egy antitézist, az illibe-
rális demokrácia tézisét helyez-
zük nemcsak szellemileg, hanem
politikai program szempontjából
is szembe, egy vállalható, életké-
pes és racionális döntés. Már
csak azt a mondatot vagy szóösz-
szetételt kéne megtalálunk,
amely az alapvetően negatívnak
hangzó illiberális szónak megad-
ja a pozitív értelmét, hiszen amit
elmondtam, abból nyilvánvaló,
hogy fölfogásunk szerint csupa
jó dolgot szeretnénk belesűríteni
ebbe a gondolatba. És akárhogy
is forgatom és gondolkodom,
nem tudok jobb definíciót adni,
minthogy az illiberális politiká-
nak az értelme, az nem más, mint
a keresztény szabadság,
Christian liberty. A keresztény
szabadság és a keresztény sza-
badság megvédése. Az illiberá-
lis, keresztény szabadságért dol-
gozó politika arra törekszik,
hogy megőrizzen mindent, amit
a liberálisok elhanyagolnak, el-
felejtenek és megvetnek.

Az a kérdés van még zárás-
ként előttünk, hogy szorul-e vé-
delemre a keresztény kultúra és a
keresztény szabadság? A vála-
szom az, hogy ma két támadás is
van a keresztény szabadsággal
szemben. Az első belülről jön, és
a liberálisok felől érkezik: felad-
ni Európa keresztény kultúráját.
És van egy támadás kívülről, ez a
migrációban testesül meg, ami-

nek, ha nem is célja, de követ-
kezménye, hogy megsemmisíti
azt az Európát, amit mi
Európaként ismertünk.

Ha tehát visszatérünk a kiin-
dulóponthoz, hogy van mögöt-
tünk harminc év, és talán van
még ebből a főműsoridőből 15
év, és mivel fogjuk azt eltölteni,
akkor azt kell mondani, hogy az
előttünk álló 15 évet azzal fogjuk
eltölteni, az lesz a nemzedéki
küldetésünk, hogy szembe for-
duljunk a liberális korszellem-
mel és a liberális internacionaliz-
mussal. Mert Magyarországot
csak így tudjuk megerősíteni. Ez
egy igazságtalanul nehéz küzde-
lem lesz, a pálya feléjük lejt, de,
meggyőződésem szerint, a mi ol-
dalunkon van az – nem minden,
de ami oldalunkon sok van abból
–, amit szépnek, szabadnak és
igazságosnak lehet mondani, és
keresztény szabadságként foglal-
hatjuk össze.

Már csak egyetlen kérdés ma-
radt, hogy álmodunk, vagy ébren
vagyunk? Arra a kérdésre kell
még válaszolnunk, hogy valóban
lehetséges-e az, nem álmodunk-
e – lassan már tíz éve? – lehetsé-
ges-e az, hogy egy tízmilliós or-
szág az Európai Unióban, a libe-
rális korszellem idején kimász-
szon az adóssághegy alól, hely-
reállítsa a pénzügyi, gazdasági
szuverenitását, gyorsabban fej-
lődjék, mint a liberális demokrá-
ciák? Lehetséges-e, hogy sikere-
sen elutasítsa a migrációt, hogy
védelem alá helyezze a családot,
hogy megvédje a keresztény kul-
túráját, hogy nemzetegyesítést és
nemzetépítést hirdessen, hogy
megteremtse a keresztény sza-
badság rendjét? Lehetséges-e,
hogy mindezt teljes nemzetközi
ellenszélben túlélje, sőt, sikerre
vigye?

Szerintem nem álmodunk, ez
igenis lehetséges, mint ahogy az
elmúlt tíz évben is lehetséges
volt, de csak akkor, hogyha kiál-
lunk amellett, amit gondolunk,
és amellett, amit akarunk. Ha
bátrak vagyunk, ha van bennünk
vitézség – most kell a vitézség –
, és ha összetartunk úgy, ahogy
ennek a tábornak a hívószava
mondja: „Egy a tábor!” Nos, er-
ről fog szólni a következő 15
évünk, és csak azzal biztathatom
Önöket, hogy hajrá, Magyaro-
rszág, hajrá magyarok!
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50 éves az elsô
Holdra szállás,
most mindenki
oda akar menni

Torontáli Zoltán
2019. július 14. ÉLET
Fotó: AFP/Europress
Hétfőn útjára indul a

Chandrayaan-2, India második
kísérleti egysége, amely a
Holdat célozza. Éppen 50 évvel
azután, hogy először járt ember
a Holdon, az indiai űrhajó egy
landoló egységet próbál a fel-
színre juttatni, amelyből ezúttal
nem emberek, hanem egy robot
holdjáró léphet (gurulhat) az
égitestre, hogy különböző
anyagvizsgálati eredményeket
küldjön a Földre.

Ha sikerül a landolás, a
Chandrayaan-2 akkor sem lesz
egyedül a Holdon, hiszen egy
kínai egység az égitest túlolda-
lán tartózkodik már január óta.
Egy izraeli vállalkozás, a
SpaceIL áprilisban szintén
megpróbált eljutni a Holdra, si-
kertelenül, de már be is jelen-
tette, hogy újabb kísérletet tesz.
Az Egyesült Államok is tervbe
vette egy holdi labor felállítását,
de az európai uniós és az orosz
űrügynökség is tervez komo-
lyabb küldetéseket.

Közel 50 évig, az Apollo-17
1972-es küldetése óta szinte
semmit sem hallottunk arról,
hogy a Hold célpont lenne,
most azonban mindenki megint
oda akar menni. Mi történt?

Neil Armstrong és Buzz
Aldrin 1969-es Holdra szállása
az Egyesült Államok történelmi
dicsősége volt a hidegháború
kellős közepén, de a program az
akkori amerikai költségvetés 4
százalékát elégette, így a kezde-
ti lelkesedés gyors elillanása ta-
lán érthető. A következő évtize-
dekben a Nemzetközi
Űrállomás felépítése és fenntar-
tása kötötte le a pénzek jelentős
részét.

Ahogy a The Guardian által
megszólaltatott szakértők
mondják, a Hold iránti érdeklő-
dés feléledése a technológiai
fejlődésnek köszönhető.
Nagyon hasonló a helyzet az
Antarktisz meghódításához: az

ember első megjelenéséért óriá-
si verseny folyt, de a tudomá-
nyos kutatócsoportok állomása-
it csak akkor kezdték el kiépíte-
ni, amikor a technológia lehető-
vé tette, hogy az ember bizton-
ságosan meg tudjon telepedni a
zord körülmények között.

A Hold esetében kicsit más a
helyzet, most jutottunk el arra a
szintre, hogy a helyszíni tanul-
mányozáshoz nem feltétlenül

kell embert juttatni a felszínére,
és ez óriási mértékben csökken-
ti a költségeket.

A NASA jelenlegi költségve-
tése alig lépi túl az egytizedét
annak az összegnek, amit fény-
korában kapott, így ma már az
amerikaiaknak sem mindegy,
hogy mennyibe kerül egy-egy
program.

A kínai egység sikere azt is
jól mutatja, hogy mennyit fejlő-
dött a technológia. Míg 1969-
ben gondolatkísérletként sem
jöhetett szóba, hogy
Armstrongék ne nappal érkez-
zenek a Holdra, a kínai szerke-
zet idén már a Hold túloldalán
landolt, és működőképes azo-
kon a 14 földi napig tartó holdi
éjszakákon is, amikor a hőmér-
séklet akár mínusz 180 fokra
süllyedhet.

A NASA a következő évtize-
dekben azt tervezi, hogy a
Nemzetközi Űrállomáshoz ha-
sonló, annak tapasztalataira
épülő, de annál kisebb állomást
helyez Hold körüli pályára, és
az ott állomásozó űrhajósokkal
térképezi fel a Holdat. Az égi-
test felszínére küldött robotok

végzik majd a terepmunkát, de
a cél annak felderítése lesz,
hogy a Holdon található anya-
gokból hogyan lehetne egy ál-
landó emberi tartózkodásra al-
kalmas kutatóbázist építeni.

Tudományos szempontból a
Hold azért lehet érdekes, mert
4,5 milliárd éve háborítatlan, és
így Naprendszerünk történeté-
nek élő múzeuma. A Föld kelet-
kezésére és korai történetére is

adatokat szolgáltathat, de arra
is, hogy a földi kontinensek
vagy az óceánok hogyan alakul-
tak ki. Az antarktiszi hasonlat itt
is megállja a helyét: számos
környezeti vagy klímaváltozási
jelenségre azért derült fény,
mert az antarktiszi kutatóbázi-
sok észlelték. Ilyen volt például
az ózonlyuk veszélye, amelyre
fel tudták hívni a figyelmet. A
Holdtól is azt várhatjuk, hogy
sokkal többet tudunk meg a
Földről.

Az ambiciózusabb kutatók
persze azt is kiemelik, hogy egy
holdi telep létrehozása végső
soron annak a tesztelése lesz,
hogy tudunk-e embert küldeni a
Marsra. Az ember fokozatosan
próbál egyre távolabb, egyre
nehezebb körülmények között
megtelepedni, a Nemzetközi
Űrállomás 400 kilométerre ke-
ring a Föld körül, ezt a lépcsőt
sikerrel vettük. Következik a
Hold, amely 400 ezer kilomé-
terre van, és ha az is sikerül, ak-
kor lehet tervezni a Marsra,
amely 400 millió kilométerre
van tőlünk.

A Hold mester-
séges, és az

aszteroida-övben
elpusztult

bolygóról szár-
mazó menekül-
tekkel érkezett
A titkos űrprogram informá-

tora, Corey Goode szerint volt
egyszer egy "Szuper Föld" az
aszteroida-övben ember kiné-
zetű óriásokkal, akik egy pusz-
tító galaktikus háborúban vet-
tek részt, mely megsemmisítet-
te a bolygójukat. Goode a
Kozmikus Közzététel sorozat
legutóbbi epizódjában azt állít-
ja, hogy sok óriás menekült el a
pusztulás elől egy mestersége-
sen létrehozott hold segítségé-
vel, melyet 500.000 évvel ez-
előtt küldtek Föld körüli pályá-
ra. (1)

Goode elmondta, hogy azok
az okos eszközök, melyekhez
20 évnyi különböző titkos űr-
programokban eltöltött szolgá-
lati ideje alatt hozzáférése volt
1987-től 2007-ig, két magyará-
zatot adtak a Hold mesterséges
jellegére. Az egyik az volt, hogy
egy természetes üreges hold, a
másik szerint ez egy hatalmas
keringő űrállomás.

Goode ezt követően elmond-
ja, hogy a Szuper Földről mene-
kültek hullámokban kezdtek ér-
kezni a Földre abban az idő-
szakban, amikor a korábbi boly-
gójuk elpusztult. Az egyik ilyen
hullámmal érkezett a Hold,
amely tele volt menekültekkel.

A menekültek Földre érkezé-
se fegyveres konfliktust ered-
ményezett az előrehaladott ős-
honos emberi csoportokkal, me-
lyek korábban a Föld belsejébe
menekültek a felszíni katakliz-
mák elől, és akik a felszíni túl-
élőknek segítettek újjáépíteni a
társadalmat. A korábbi epizó-
dokban Goode elmondta, hogy
ezek a szakadár "Belső Földi"
csoportok egészen 18 millió év-
re nyúlnak vissza az időben,
akik olyan hatalmas üregekben
élnek, mint az USA Texas ál-
lama, és fejlett űrhajókkal ren-
delkeznek.

Ráadásul különböző földön-
kívüli csoportok kolóniákat
hoztak létre a Föld felszínén,
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30 évre titkosítot-
ták a koreai

túlélôk tanúval-
lomását, indoklás:
nemzetközi a fi-

gyelem

június 4, 2019

FacebookTwittergoogle_plus
Megosztás

Miután a koreaiak rájöttek,
hogy a hátuk mögött, miniszté-
riumi különengedéllyel lépett le
a hotelhajó külföldre (erről már
korábban itt írtunk, hogy az uk-
rán kapitány vétlenségét igazo-
ló bizonyítékok eltüntetése bal-
hés húzás lesz), a mai sajtótájé-
koztató végén, tolmácsok segít-
ségével értesültek arról, hogy
nem hozzáférhetőek a túlélők
tanúvallomásai, azokat ugyanis
titkosították.

Az érvelés szerint, egyrészt
kiemelt bűnügy lett a nyomo-
zásból a legfőbb ügyész döntése

alapján, másrészt nagy a nem-
zetközi figyelem, ezért nem
szeretnék befolyásolni a nyo-
mozást ilyen információk nyil-
vánosságra hozásával.

Egy hatalmas hajót láttam
közeledni, de meg sem fordult a
fejemben, hogy nekünk jön

– kezdte a Chosun című lap-
nak egy 31 éves férfi, aki a for-

rások szerint véresre sírta a sze-
mét, illetve gyakran zavartan is
viselkedik. Érthető, nagyon
megviselték a történtek: életét
csak a szerencsének köszönheti,
az ütközés pillanatában ugyanis
épp a fedélzeten fotózott.
Emlékei szerint legalább hú-
szan voltak fent rajta kívül, és
csak nekik volt esélyük túlélni a
tragédiát. Erről beszélt egy má-
sik megmenekült férfi is:

„Aki a fedélzeten volt, azon-
nal a vízbe zuhant, aki a kabin-
ban, ki sem jutott már"

– mondta a turista, aki egye-
dül a közelben lévő mentőövek-
nek köszönheti életét. Egybe si-
került az utolsó pillanatba bele-
kapaszkodnia, a vízben pedig

átdobta a zsinórját egy társának,
így mindketten megmenekül-
tek. A látványt azonban sosem
fogják feledni: a többiek még
fel-felbukkantak közelükben,
majd végleg elmerültek.

A mentést többen is kaoti-
kusnak nevezték: mint elmond-
ták, a sodrás miatt a mentőegy-
ségek nem tudták megközelíte-
ni őket. Azok, akik – a férfihoz
hasonlóan – mentőöv közelébe
jutottak, esélyt kaptak a kieme-
lésre, ahogy azok is, akiknek
volt erejük a hideg vízben a kö-
zeli hajókig elúszni, ám ez ke-
veseknek sikerült. Egy 60 éves
turistának szerencsére igen, őt
is egy másik jármű legénysége
húzta ki a Dunából:

„Először kicsúszott a kezem,
és elsodródtam, de kibírtam,
amíg odajöttek értem” – mond-
ta.

„Mária, tanítsd
meg egybeszôni

a jövôt”
Megszületik-e a
Világegyház?

2019.06.02.
1.
A csíksomlyói pápai látoga-

tásról volt szó, mely eljöttét
sok magyar várta.

Jézus: Drága gyermekem,
azért mutattam neked ezt a
kecskefejes képet, mert a
Szentírás tetején, amit megcsó-
kolt, látható volt a televízióból,
hogy egy kecskefej volt.

A prédikációban kétszer is
elhangzott ez a mondat:

„Mária, tanítsd meg egybesző-
ni a jövőt”.

Jézus: A pápa által kiejtett,
kétszer is kimondott szöveg,
hogy: „Mária, tanítsd meg egy-
beszőni a jövőt”, azt fejezi ki,
hogy az Egyházak közötti el-
lentéteket el kell simítani. Ez a
törekvés elősegíti a
Világegyház létrejöttét

https://777blog.hu/2019/06/
11/most-akkor-tenyleg-
valtozik-a-miatyank-szovege/

Papok, teológu-
sok: ,,Az eretnek-

ség kánonjogi vét-
ségével vádoljuk
Ferenc pápát"

AAz Egyház püspökeinek írt
nyílt levélben érvel 19 katolikus
pap, teológus, és akadémikus
Ferenc pápa eretneksége mellett.
Tizenkilenc katolikus pap, teoló-
gus, és akadémikus fordult nyílt
levélben az Egyház püspökeihez,
amelyben amellett érvelnek,
hogy Ferenc pápa immár az eret-
nekség kánonjogi vétségével vá-
dolható. A levél írói arra kérik a
püspököket, hogy "tegyék meg az
eretnek pápa súlyos helyzete által
megkívánt lépéseket".
A levelet a szerzők még április
30-án tették közzé, azóta a nem-
zetközi katolikus sajtó széles kör-
ben foglalkozott vele, és a témá-
ban az Egyház több prominens
személyisége, köztük maga
Ferenc pápa is megszólalt.
A május 28-ai televíziós interjú-
jában a kérdésre, hogy hogyan
fogadta az eretnekség vádját, a

Események felidézése 2019  májusától  szeptemberig az internetrôl 

Tallózás a III. negyedév
aktuális információiból
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Kolozsi Ádám követés 
(Fotók: Kotnyek Antal / FOR-

TEPAN) 
Barakonyi Szabolcs (képszer-

kesztő) követés 
2019.03.17. 23:23 
Autókabát, lenvászon kosz-

tüm, girardi kalap, kasmír táska
– ezt ígérte a tavaszi divat az
1961-es újság szerint. Alig négy
évvel vagyunk ’56 után, a börtö-
nök megpakolva, az amnesztia
még odébb, de a módi lassan
változik. A nagyvilágias stílus a
zártkörű színészklubból sem hi-
ányolható. Honthy Hanna az öt-
venes éveket átvészelve fehér
glaszékesztyűben parádézhat a
párttitkárok előtt, a forradalom
után nehéz hónapokat átélő fia-
tal Sinkovits bizalmi elvtárssal
parolázik, jól jönnek most a régi
színészadomák, az ügynök-püs-
pök úr is nyugodtan húzható. 

A Fortepan a legnagyobb,
szabadon használható, magyar
nyelvű online fotóarchívum. Az
Indexen a Fortepan szerkesztői-
vel együttműködve mutatjuk be
a legizgalmasabb gyűjteménye-
ket a huszadik századi magyar,
amatőr fotósok hagyatékaiból. 

Kotnyek Antal, a Film-
Színház-Muzsika évtizedeken át
elsőszámú fotósa (gazdag élet-
művéből több Fortepan-váloga-
tást is láthattak már az Indexen a
privátfotóitól a múlt heti opera-
házi felvételeiig) azon a februári
hétvégén a Hazafias Népfront
székházába volt hivatalos. A
Belgrád rakparti klubhelyiség-
ben megjelent a budapesti szín-
házak művészeinek java. A
konkrét apropót nem ismerjük,
Kotnyek lapja ennyit közölt a
kultúrpolitikai hacacáréról:

„A Hazafias Népfront buda-
pesti bizottsága szombaton este
baráti találkozót rendezett a tó-
városi színházak művészeinek
tiszteletére. A nagyszerű hangu-

latú találkozón dr. Pesta László,
a Hazafias Népfront budapesti
bizottságának alelnöke köszön-
tötte a megjelent színművésze-
ket, akik ezután a Népfront klub-
jában elbeszélgettek a vendéglá-
tókkal, s a késő éjszakai órákig
együttmaradtak. Valamennyi bu-

dapesti színházból ott voltak
ezen a találkozón, s több kerület
népfront-bizottságának tagjai is
megjelentek. E néhány kép ízelí-
tő csak az érdekes est forgatagá-
ból.” 

Az „érdekes estről” annak
idején öt kép jelent meg. A fotós
hagyatéka azonban gazdagabb,
így mi is bőven tudtunk válogat-
ni a Fortepanra felkerült fotók-
ból. Sajátos album ez a kor pesti
sztárszínészeiből; nagyrészt
spontán, nem beállított képek a
félnyilvános tér közegében, al-
kalmanként a színész maszk is
félrecsúszik. Néhány politikai
komisszár és potentát mellett ge-
nerációs szempontból is izgal-
mas színészválogatás: együtt lát-
juk a még a Horthy-korban

sztárrá lett, pályájukat kisebb-
nagyobb törések után folytatni
tudó régi nagyokat a „fényes
szelek” ötvenes években kis fal-
vakból Pestre fújt nemzedéké-
nek egy-két tagjával és a Kádár-
rendszernek azokkal a majdani
sztárjaival, akiknek a többség

ma már a kicsit idősebb arcát va-
lószínűleg jobban ismeri.

Szemben Uray Tivadar és
Péchy Blanka a Nemzetiből, há-
tul egy operettasztal Németh
Marikával és Feleki Kamillal, a
kép jobb szélén pedig a
Vígszínház (akkor: Magyar
Néphadsereg Színháza) sztárja,
állambiztonság beszervezett
ügynökeként az egész színházi
életről jelentéseket író Szakáts
Miklós. Maga választotta a
„Cyránó” fedőnevet a szerepál-
ma után, bár általában neki jutott
az ellenszenves szerep: Gestapo-
ügynök, katonatiszt, vagy éppen
kém, mint a valóságban is: a ma-
gyar III/III. mellett kettős
ügynökként a briteket is kiszol-

gálta – majd 1969-ben disszi-
dált. 

Nem mindenki lehet itt: az
’56 után lecsukott Darvas Iván a
börtönből szabadulva segéd-
munkás, és hiába könyörög a fi-
atal korában színészi ambíciók-
kal rendelkező Aczélnak, hogy

engedjék játszani. “Régi baráta-
im elfordultak tőlem, legszű-
kebb családi körömön kívül sen-
kinek sem kellek többé, életem
értelme és célja, a színház, tabu,
zárt terület, ahonnan ki vagyok
tiltva, felettes hatóságom vezetői
hazaárulónak tartanak. Idegen
lettem és kitaszított” – írta ebben
az évben, 1961-ben, a kultúrpá-
pának.

A képen Greguss Zoltán kva-
terkázik egy egyházi méltósággal,
talán Brezanóczy Pállal, az egri
egyházmegye irányítójával, aki
mellesleg Kékes Pál fedőnéven az
állambiztonság nyilvántartott
ügynöke. A többieket nem ismer-
jük fel, ha ön tud ebben vagy más
pontokon segíteni, köszönjük, ha
megírja nekünk a megfejtést. 

Honthy Hanna és a párttitkárok: ügynökök 
és sztárszínészek a Kádár-korban 
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Fenntartható fejlődés alatt
többnyire azt értjük, hogy a
GDP növekedése és a fogyasz-
tás bővülése a földi erőforrások
végessége ellenére tovább foly-
tatódhat. Egészen addig, amíg a
Föld pillanatnyilag összes, 7,5
milliárd lakójának jut élelem,
víz, lakás, autó, laptop, nyaralás
és a többi. Valahol azonban az
agyunk hátuljában sejtjük, hogy
ez lehetetlen. 

Fenntartható vadgazdálko-
dás a Vadnyugaton

Képzeljük el az alábbi szitu-
ációt:

Egy fiktív vidéki falu      ha-
tárában dús füvű legelő találha-
tó. Ezt a legelőt mindenki sza-
badon használhatja, viszont
mindössze csak 10 tehenet tud
eltartani a legelő úgy, hogy az
folyamatosan meg tud újulni. A
faluban összesen 10 gazda él, és
mindegyiknek egy-egy tehene
van. Ezek a tehenek a legelő
optimális használata esetén fe-
jenként tíz-tíz liter tejet adnak.
Az egyik gazda azonban egy-
szer csak azon kezdett el gon-
dolkozni, hogy „Mi lenne, ha
nekem kettő tehenem lenne? A
legelőn bőven van hely egy má-
sodik tehénnek is, én pedig több
tejhez jutnék, mint a többiek”.
Így hát úgy dönt a gazda, hogy
kihajt még egy tehenet a legelő-
re. Ekkor már egy-egy tehénnek
kevesebb fű jut ugyan, – mind-
egyik tehén 10 liter tej helyett
már csak 9 liter tejet ad –, vi-
szont az a gazda, amelyik úgy
döntött, hogy kettő tehenet hajt
ki, az 10 liter helyet 18 liter tej-
hez jut. Ezt idővel észreveszi
egy másik gazda is, és ő is ki-
hajt még egy tehenet a legelőre.
Ekkor már a tehenek csupán 8
liter tejet adnak, viszont akinek
két tehene van kint a legelőn az
16 liter tejet kap. És így to-
vább... Minden gazda akkor jár
jobban, ha még egy tehenet ki-
hajt a legelőre. Azonban, ami-
kor már legalább hatan csele-
kednek így, akkor már azok a
gazdák is 10 liternél kevesebb
tejet kapnak, akik kettő tehenet
tartanak. Végül, amikor már
nyolc gazda tart két tehenet, a
két-tehenes gazdák csak 4 liter
tejet kapnak az eredeti 10 liter-
hez képest. Ennek ellenére, ha
egy gazda úgy döntene, hogy

visszavonja az egyik tehenét,
akkor az a gazda rosszul járna.

A köztengerek tragédiája
Látható, hogy ha a gazdákon

múlik, a tehenek száma még to-
vább növekszik, ám ennek gátat
szab a legelőn szükségszerűen
bekövetkező tragédia. A túlle-
geltetés megtette a hatását, a le-

gelő kevésbé zöldell, végül ko-
párrá válik, mivel a tehenek
gyorsabban felhasználják a le-
gelő erőforrását (lelegelik a fü-
vet), mielőtt az megújulhatna.
Ebből kifolyólag a tehén állo-
mány kevésbé lesz egészséges,
viszont a gazdák már úgy gon-
dolják, hogy nem tudtak mit
tenni ellene. A probléma egyéni
megoldása (pl. egy gazda keve-
sebb tehenet hajt ki) során az
adott gazda hátrányba kerül a
többivel szemben, így ezt a
döntést egyetlen gazda sem
hozza meg, csakis közös sze-
repvállalással válna megoldha-
tóvá és elkerülhetővé a közlege-
lő tragédiája.

A fenti történet jóval többről
szól, mint ahogy az első olva-
sásra tűnik. Valójában a közle-
gelők tragédiája nem más, mint
egy olyan modell, amely jelen-
ségek széles skálájára alkal-
mazható. Ez a képzeletbeli,
mindenki által használható le-
gelő tulajdonképpen a népes-
ségszám folyamatos növekedé-
sének és a rendelkezésre álló
erőforrások felhasználásának
kapcsolatrendszerét mutatja be.

A modellhez szorosan hozzá
kapcsolódik az életszínvonal
változása, az erőforrásokhoz
való csökkenő tendenciájú hoz-
záférésünk, de a modell fordí-
tott módon visszaköszön a ma-
napság egyre sürgetőbb környe-
zetszennyezés körüli problé-
mákban is. 

Egy mostanában publikált ta-
nulmány ( Humans as Agents in
Termination of the Afrikan
Humid Period) szerint a
Szahara elsivatagosodása pon-
tosan a fent leírt túllegeltetés
miatt kezdődött meg és tart ma
is. Ha mindez igaz, az ember ál-
tal okozott globális környezetát-
alakítás miatt bevezetni terve-
zett antropocén kor kezdetét
sem az ipari forradalom táján
kell keresgélni, hanem évezre-
dekkel korábban. 

A közlegelők tragédiája a
Száhel-övezetben

Magának a „közlegelők tra-
gédiája” modellnek az alapötle-
te eredetileg egy XIX. századi
műkedvelő brit matematikustól,
bizonyos William Foster L.
Loyd-tól (1794 – 1852) szárma-
zik, aki még 1833-ban, egy ke-
véssé ismert értekezésben pub-
likálta elméletét. A modellt
mégis ma már inkább Garett
Hardin (1915 – 2003) ökológus
nevéhez kapcsolják, aki az
1968-as évben a Science nem-
zetközi folyóiratban The tra-
gedy of commons címmel pub-

likált híres cikkében elevenítet-
te fel Lloyd korábbi elméletét.
Játékelméleti szempontból a
közlegelők tragédiája egy olyan
sokszereplős fogolydilemma-
ként jellemezhető, amelyben a
szereplők mindig a versengést
választják az együttműködés
helyett.

A modell lényege, hogy
adott egy természeti közjó, va-
gyis erőforrás, amit mindenki
szabadon használhat. Ezt a ter-
mészeti közjót egymással ver-
sengve egyre jobban kihasznál-
juk, túlhasználjuk, ami a termé-
szeti közjavunk minőségromlá-
sához, majd teljes pusztulásá-
hoz vezet. Az erőforrás lehet
bármi: legelő, erdő, ásvány-
kincs, hal, vad, édesvíz, levegő.
A tehén helyére pedig tényleg
bármit be lehet helyettesíteni:
autót, halászhajót, gyárat stb.

Az elmélet szerint a folyamat
szükségszerűen társadalmi tra-
gédiával zárul. A közlegelő,
mint erőforrás addig működik
optimálisan, amíg minden fel-
használó betartja a közös meg-
egyezéssel megállapított szabá-
lyokat. Azonban egy szabályo-
kat betartó szereplő számára
bármely időpontban nyeresége-
sebb a „dezertálás”, mint a sza-
bályok betartása – miközben a
szabályokat betartó többi sze-
replő számára egyénenként
csak mérsékelten (esetenként
alig érzékelhetően) romlik a
helyzet. Végső soron a szerep-
lők azáltal, hogy a közvetlen ér-
dekeiknek megfelelően csele-
kednek, saját maguknak árta-
nak. 

Környezeti problémák, mint
a közlegelők tragédiái:

Az eredeti tanmese is egy
környezeti problémáról szól,
ám a közlegelő helyébe sok
egyéb természeti erőforrás is
könnyen behelyettesíthető. Az
erdők vad- és faállománya, az
óceánok halállománya, a folyók
vize, vagy a földi légkör, de
akár még a nemzeti parkok mű-
ködése is mind a közlegelő-filo-
zófia továbbélésétől szenved-
nek. A tengerekkel rendelkező
országok automatikusan a „ten-
gerek szabadságához” tartják
magukat, mely elképzelés mö-
gött a „tengerek kimeríthetetlen
gazdagsága” húzódik, amely

Nagy Suzy - Vajó Sándor:  

A fenntartható fejlôdés átka
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Ahogy erről már szó volt, a
cári család meggyilkolása mel-
lett – sőt még azelőtt   – megkez-
dődött a többi Romanov likvidá-
lása is. Na de ki tekinthető
Romanovnak? Ebben az elfoga-
dott terminológia és a bolsevik
felfogás esetenként különbözik
egymástól. Az elfogadott hiva-
talos terminológia szerint a
Romanovok közé nem minden
rokont sorolnak. Ha a feleségben
uralkodói vér csörgedezik, akkor
ő is és a tőle való leszármazottak
is természetesen Romanovok. Ha
viszont morganatikus házas-
ságról van szó, tehát „rangon

aluli” a házasfél, akkor sem ő,
sem a leszármazott nem tekint-
hető Romanovnak. Ezen az sem
változtatott, ha az ilyen (morga-
natikus) házassághoz az uralko-
dó a házasságkötés előtt hozzá-
járult, vagy azt utólag elismerte.
Hiába kapott ilyenkor grófi vagy
hercegi címet és hozzá birtokot a
feleség. Az engedélykérés vi-
szont kötelező volt, ha erre nem
került sor, a férjet általában

száműzték. Ez történt Mihail
Alekszandrovics nagyherceggel
is 1912-ben. Az első világháború
kitörésekor engedte meg II.
Miklós öccse kérésére, hogy ha-
zamenjen Oroszországba és is-
mét a hadseregben szolgáljon. A
cár később megenyhült és gróf-
női címet adományozott a nagy-
herceg feleségének. Az élet az-
tán úgy hozta, hogy II. Miklós
Mihail Alekszandrovics javára
mondott le. És a nagyherceg lett
az első a kivégzett Romanovok
sorában. Rajta és ismerősein
próbálták ki a likvidálási terv el-
gondolt technikáit.

Makszim Gorkij kiállt
Leninnél egy általa becsült
Romanov életéért (iz.ru)

A Romanovokat (azok
mindegyikét) a politikusok, így
a bolsevikok is trónörökösök-
nek tekintették. Számukra
mégsem volt eleve mérvadó a
fenti hivatalos terminológia: ki
számít Romanovnak.
Nyilvánvalóan a Romanovok

megfélemlítésének céljával is
esetenként a morganatikus há-
zasságok leszármazottait is
Romanovként üldözték: néhá-
nyan közülük is áldozatul estek.
Sorsát a bajba jutott leszárma-
zott esetleg akkor kerülhette el,
ha megtagadja a Romanovok kö-
zé tartozó apát. A Romanovok
mellett kitartó személyi kört,
személyzeteket és tanácsadókat,
titkárokat, barátokat sem óvta
meg, hogy nem voltak
Romanovok. Ezt láttuk már a
cári család kivégzése kapcsán is,
hiszen akkor, vagy azelőtt, vagy
azután az őket kísérő, őket szol-

gáló személyeket is ki-
végeztek. Két esetről tu-
dunk (ld. előző rész),
amikor a cári családdal
együtt utazók el tudták
kerülni kivégzésüket:
egyikük meg tudott
szökni (a már folyó ki-
végzés helyszínéről),
másikuk szerencsével
megúszta (a listáról ne-
ve átcsúszott a papír
hátoldalára, amit elfej-
tettek megnézni). 

A likvidálási
terv

Az előző folytatás-
ban többször is szó volt
arról, hogy a
Romanovok elpusztítá-

sára terv készült, amit a bolse-
vik vezetők hatalomra kerülésük
után nagyon hamar, már 1918 ta-
vaszán megfogalmaztak. A terv-
ről részletesen ír V. M.
Hrusztaljov történész egyik
könyvében (Poszlednyije dnyi
velikoj dinasztii. 2013,
Moszkva, ASZT kiadói csoport,
861 oldal), de sok más helyen is
találhatók a témával kapcsolatos
közvetett bizonyítékok, tények

és információk. Tervben döntöt-
tek tehát arról, hogy össze kell
gyűjteni a Romanovokat és az
Urálba kell őket szállítani. Így
távol lesznek a németektől és az
antanttól. (Akkor talán innen re-
mélhették volna kiszabadításu-
kat.) Az esetleges kiszabadítás
elkerülésénél még fontosabb
szempont volt a likvidálás
könnyű és biztonságos feltéte-
leinek megteremtése. Az
Urálban a bolsevikoknak erős
politikai pozíciói és személyi
kapcsolatai voltak, szoros ellen-
őrzés alatt tudták tartani a cárt és
a többi Romanovot, el tudták
őket szigetelni, és a történteket a
külvilág elől – úgy gondolták –
biztonsággal titokban tarthatták.
A nagy távolság megkönnyítette
a színjátékot, a felelősségnek a
helyi szervekre és azok vezetői-
re való áthárítását. Az Urál vidé-
ke – mint írta Rusztaljov – külö-
nösen alkalmas volt a
Romanovok megsemmisítésére.
Likvidálásukra pedig – mint az
események mutatják – egyéb-
ként is könnyen lehetett ürügyet
találni.

Az események ugyan több-
nyire a tervnek, de nem mindig
annak megfelelően alakultak.
Annyiban sem, hogy az Urálba,
vagy annak közelébe való szállí-
tás nem bizonyult kizárólagos-
nak, Petrográdban is végeztek ki
Romanovokat.  Ezt az egyébként
egyetlen, négy személyt érintő
esetet egyéb megfontolások ma-
gyarázzák. Őket túszokként vé-
gezték ki, amikor éppenhogy
nem akarták eltitkolni likvidálá-
sukat. (E négy nagyhercegről és
kivégzésükről a következő foly-
tatásban lesz majd szó.)

Ahol pedig a szigorú titok-
ban tartás volt a fontos, tehát a
távoli Urálban, ott a nyomok
eltüntetése nem igazán sike-

Dr. Szabadi Béla: A „desztalinizációtól” elferdítve, illetve a 
valóságban. Lavrentij Berija élete, szerepe és kivégzése XVII.

A Romanov-rokonság „eltávolítása” a
(köz)életbôl. Likvidálási terv készült  
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rült. A történtek megismerését
ugyan meg tudták nehezíteni, de
az eseményeket teljesen nem
tudták eltitkolni. Volt olyan eset,
amikor néhány napon belül ki-
derült tulajdonképpen minden,
de persze olyan is, amikor évti-
zedeknek kellett eltelniük, hogy
a legendák mögé nézzenek. És
akkor meg az eltelt idő miatt már
nem lehetett minden fontos kér-
désnek a végére járni. 

A Romanovok közül lénye-
gében csak azok kerülhették el
kivégzésüket, akik – előbb vagy
utóbb, azonnal vagy később – el
tudtak menekülni
Oroszországból. 

Petrográd környékén is volt
egy kivétel: én mindenesetre
egyről tudok.  De ehhez az kel-
lett, hogy olyan súlyú és befo-
lyású ember vállalja a közbea-
vatkozást, mint Makszim Gorkij
(1868 – 1936), aki Leninnél elér-
te, hogy akiért szót emelt, meg-
meneküljön. (Erről is írok még.)
Egyébként utána ő is elmenekült
Szovjet-Oroszországból. Ez az
eset is azt bizonyította, hogy
Lenin kézben tartotta ezeket
az ügyeket is, noha szerette
volna ebben játszott szerepét
titkolni, felelősségét másokra
átruházni/áttolni. Ahogy ezt
több kényes ügyben tette (ld.  pl.
Alekszandr Kolcsak ugyancsak
tárgyalás nélküli kivégzését,
aminek elrendelője a háttérben
Lenin volt, és aminek bizonyíté-
ka – Lenin minden konspirációja
ellenére – a ’90-es években
Oroszországban is nyilvánossá
vált.) A Krímben pedig éppen
egy vörös komisszár, Filipp
Zadorozsnij – és persze a szeren-
cse is – mentett meg időlegesen
több Romanovot. Így volt lehe-
tőségük arra, hogy később egy
értük küldött hadihajón evaku-
áljanak. (Részletesen ezzel is a
következő folytatásban foglal-
kozom.)

A civilizáció
leépülése fôleg az 
elsô  világháború
következménye 
De most álljunk meg egy

pillanatra, mielőtt a történetet
folytatnánk! Ezek a gyilkossá-
gok is az első világháború, illet-

ve az elfogadható béke érdeké-
ben tett kényszerű erőfeszítések
tragikus következményeihez tar-
toznak. Ezért tehát néhány gon-
dolat erejéig vissza kell tér-
nünk az első világháborúhoz.
(Ez módot ad arra is, hogy a
szükséges mértékben kiegészít-
sem a világháború előzményeit
és különösen az orosz vonatko-
zásokat. Ennek tárgyalásába a
Szovjet tervek Európa leroha-
nására c. részben már belekezd-
tem).

A Romanovok elpusztítása is
azzal függ össze, hogy a néme-
tek a kétfrontos harc befejezése
és a vereség elkerülése céljából
„egy leplombált vagonban” (va-
lójában egy egész vonatnyi
„leplombált vagonban”) be-
csempészték Oroszországba
Lenint és népes kíséretét, majd
folyamatos anyagi támogatásban
részesítették őket. A forrada-
lom, vagy inkább a puccs ex-
portja sikerrel járt: így sem
könnyen, de létrejött a német-
orosz különbéke (a breszt-li-
tovszki béke). Ennek feltételei
Lenin köreiben is kiábrándultsá-
got keltettek. A kívülről bevitt
„forradalomból” hamar bume-
ráng is lett: a hatalmat megraga-
dó bolsevikok sietve bevetették
ezt a módszert, a forradalom ex-
portját, és éppen a központi ha-
talmak ellen. Gondoljunk csak a
Németországot megrázó –
Oroszországból, valamint a ber-
lini orosz külképviseletről elő-
készített – felkelésekre, vagy a
magyar tanácsköztársaságra. A
magyar kommün szervezőit ma-
ga Lenin kérte fel és küldte haza
Magyarországra. Ez egyfelől a
háború folytatását és egy jobb
béke elérését tette lehetetlenné a
németek számára, másfelől bizo-
nyára szerepet játszott abban,
hogy a németekre és a magya-
rokra egyaránt rossz békefeltéte-
leket kényszerítettek. (A renge-
teg lakosságot ért atrocitáson
túl.) 

A tragikus következmé-
nyek sora nagyon hosszú.
Ráadásul olyan leépülések és
torzulások indultak el a tár-
sadalmi-emberi kapcsolatok-
ban, a közéletben, a politiká-
ban, a nemzetközi ügyekben,
a hagyományos értékekben, a
gazdaságban stb., amelyek
tendenciává váltak. A leé-

pülés azóta sem ért véget.

II. Miklós is „ország-
gyarapító” akart lenni

Sokan vannak azon a véle-
ményen, hogy az első világhá-
borúnak nem is volt igazi oka,
és ezért elkerülhető lett volna.
Volt kb. öt hét a tárgyalásokra, ki
kellett volna használni a háború
elkerülésére, aminek állítólag
nem is volt oka. Az valóban na-
gyon valószínű, hogy a világhá-
ború elkerülhető lett volna, de
ehhez nemcsak az okokra, ha-
nem a kockázatokra, a lehetsé-
ges következményekre is gon-
dolni kellett volna.  

Az tehát, hogy ne lettek
volna a háborúnak okai, sze-
rintem nem felel meg a való-
ságnak, ahogy ezt a korábbi ré-
szekben részben bemutattam. A
franciák revansot akartak venni
a németeken az 1871-es veresé-
gért és a rájuk kirótt hatalmas
hadisarcért, az oroszok balkáni
terjeszkedésének, befolyásnöve-
lésének és a szlávok orosz veze-
téssel történő egyesítésének fő
akadályát a központi hatalmak
jelentették (Németország,
Ausztria-Magyarország,
Bulgária, Törökország). Az oro-
szok – bár országuk a Föld leg-
nagyobb területét foglalta el –
nem akartak lemondani a továb-
bi területi terjeszkedésről
és/vagy befolyásuk növeléséről.
És a rivális országok meggyen-
gítéséről. A nagyhatalmi helyzet
erősítése volt akkor is a biroda-
lom lételeme, sikerességének
mércéje és kifejezője, valamint a
belpolitikai stabilitás feltétele-
zett alapja. Ugyanakkor II.
Miklós volt hosszú idő után az
első cár, aki – fizikai és befolyá-
si értelemben is – nagyon nagy
területeket vesztett. Ő is „or-
szággyarapító” szeretett volna
lenni. Ennek vágya határozta
meg politikáját és sodorta bele
őt és másokat is a világháború-
ba. 

Miért volt jogos az
elutasított 
ultimátum?

A világháború kitörése ösz-
szefügg a Ferenc Ferdinánd

(1863 – 1914) trónörökös elleni
merénylettel. Akik erről előre
tudtak, állítólag az orosz veze-
tők és a szerb miniszterelnök is
közéjük tartozott, úgy véleked-
tek ugyan, hogy ebből nem lehet
háború. Arra vonatkozólag is
vannak adatok, hogy a szerb po-
litika igyekezett figyelmeztetni a
monarchiát, de ott ezt nem vet-
ték komolyan. Úgy gondolhat-
ták, hogy ez kísérlet arra, hogy a
főherceg és trónörökös ne uta-
zzon el/féljen elutazni
Boszniába.) A merénylet – nem
függetlenül persze a szerbek és
az oroszok magatartásától – a
vélekedések ellenére mégis há-
borús okká vált. 

A történészek nagy része ma
is elfogadja a szerbek akkori
magyarázatát az elutasításra:
az ultimátum elfogadása szu-
verenitásukat sértette volna.
Vagyis az ultimátum jogosulat-
lan követelést tartalmazott és így
a világháborúért Ausztria-
Magyarország és az őt támogató
Németország a felelősek.
(Németország békeszerződésébe
bele is fogalmazták, hogy
Németországot terheli a felelős-
ség. Ezt a német delegációnak
alá kellett írnia, különben nem
lépett volna életbe a béke.) 

Az ultimátum a valóság-
ban ezzel szemben jogos volt.
Az ultimátumban foglalt követe-
lés megfelelt az akkori idők
gyakorlatának: a magyar ható-
ságok is korábban lehetővé tet-
ték, hogy a szerbek magyar terü-
leten nyomozzanak. Nem hivat-
koztak az ország szuverenitásá-
ra. (Igaz, a magyar állam az
ügyben nem volt vétkes.)
Egyébként, amikor az orosz bi-
rodalom gyenge volt, az ultimá-
tumban megfogalmazott követe-
lésnek eleget tettek. 1908-ban a
monarchia annektálta Boszniát,
a Narodna Obrada nevű társa-
dalmi szervezet ekkor olyan mé-
retű felforgató tevékenységbe
kezdett, hogy a monarchia ulti-
mátumban követelte feloszlatá-
sukat. Az orosz birodalom a ja-
pán háborútól és az 1905-ös for-
radalomtól úgy meggyengült,
hogy 1908-ban sem volt még
elég ereje. Ezért arra biztatta
Szerbiát, hogy tegyen eleget az
ultimátumnak. 
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Az angol fordítást Victor
Marsden, a The Morning
Post orosz tudósítója készí-
tette el. Ismertté vált, hogy a
Jegyzőkönyveknek a kézira-
tát 1884-ben egy Joseph
Schorst nevű zsidó szerezte
meg, aki a Párizsban műkö-
dő Mizraim szabadkőmű-
ves páholyból tulajdonítot-
ta el, és adta el 2.500 fran-
kért Ilona Glinkának, aki
Justine néven is ismert volt.
Glinka egy orosz tábornok
lánya, a francia nyelvű
Jegyzőkönyveket átadta
Szentpétervárott
Orgejevszkij tábornoknak,
mellékelve egy orosz fordí-
tást. Orgejevszkij ezt továb-
badta főnökének, Cserevin
tábornoknak, aki azt regiszt-
rálva irattárba helyezte.
Glinkát később letartóztat-
ták, és saját birtokára szám-
űzték, Orelben. Ezen idők
alatt Joseph Schorst
Egyiptomba utazott, ahol
megölték. Az ismertté vált
információk szerint Glinka
adott egy másolatot Alexis
Szuhotinnak, aki Orelben a
rendőrségen dolgozott. Ő
volt az, aki ezt átadta két ba-
rátjának, Sztyepanovnak és
Szergei Nilusnak.

Szergei Nilus a hozzáju-
tott Jegyzőkönyveket meg-
mutatta II. Miklós cárnak,
aki azokat elolvasva hamisí-
tásnak minősítette, és elren-
delte, hogy valamennyi kó-
piáját semmisítsék meg.
Miután Nilus kegyvesztetté
vált a cári udvarban, egyes
feltételezések szerint módo-
sított a szövegen is, hogy az
még hatásosabb legyen. Ő
azonban nem volt járatos az
olyan hivatkozásoknak a he-
lyes értelmezésében, hogy
az „illető 33-as fokozatú
képviselője Sionnak”, és fel-
tehetően ezekhez a részek-
hez nem nyúlt hozzá. A
Jegyzőkönyvek rövidített
formában először 1903 au-

gusztusában jelentek meg
egy kisinyevi újságban. Ezt
követően 1905-ben került
publikálásra Nilus „A nagy a
kicsiben” című könyvének a
részeként. Alexandru du
Chayla gróf 1921-ben azt
nyilatkozta, hogy Nilus pro-
fesszor 1909-ben azt mondta
neki, hogy a Jegyzőkönyvek
hamisításnak tekinthetők, s
hogy ő azokat valójában
Racskovszkij tábornoktól
kapta. 

Egy másik változat hang-
zott el 1934-ben, a Bernben
indított perben. Ezt zsidó kö-
zösségek indították, akik azt
akarták elérni, hogy a bíró-
ság nyilvánítsa hamisítvá-
nyoknak ezeket a szövege-
ket. Vladimir Burcev törté-
nész és Szergej Szvatyikov
tanúvallomásában elmon-
dotta, hogy Racskovszkij tá-
bornok és más cári titkosz-
szolgálati személyek készí-
tették a Jegyzőkönyveket
Párizsban. Racskovszkij úgy
gondolta, hogy a francia for-
radalom következménye-
ként a zsidók ellenőrzik
egész Európát.
Lehetségesnek tartották,
hogy Elie de Cyon kéziratát
ő egészítette ki, amelyek az-
tán elvezettek a
Jegyzőkönyvek megfogal-
mazásához.

Az az elmélet is felmerült,
hogy a Standard Oil
Company részt vett állítólag
a Jegyzőkönyvek terjeszté-
sében Oroszországban azért,
hogy kiélezze a konfliktust a
cári kormány és a zsidó tu-
lajdonban lévő Royal Dutch
Company között, amely eb-
ben az időben a kőolaj for-
galmazás jogosultja volt
Oroszországban. A bolsevik
hatalomátvételt követő pol-
gárháborúban 1918-1920-ig
állítólag széles körben ter-
jesztették a
Jegyzőkönyveket, amelyek
hozzájárultak a pogromok-

hoz, és mintegy 100.000 zsi-
dó meggyilkolásához. 

A Jegyzőkönyvek
Németországban és az
Egyesült Államokban is szé-
les körben elterjedtek.
Henry Ford külön sorozatot
indított újságjában, a The
Dearborn Independent-ben,
és egy könyvet is kiadott
1921-ben, The International
Jew (A nemzetközi zsidó)
címmel. Ford véleményét tö-
mören így fogalmazta meg
1921. február 17-én a New
York Worldnek:

„Az egyetlen állítás,
amely számomra fontos a
Jegyzőkönyvekkel kapcso-
latban az, hogy teljesen meg-
egyezik azzal, ami ma törté-
nik. 16 éve léteznek, és telje-
sen igazolják napjainkig a
világhelyzet alakulását. Ma
is érvényesek az állításai.”

Ford könyve németül is
megjelent, azzal a címmel,
hogy „Az örök zsidó”. Ford
1927-ben megtagadta a
Jegyzőkönyveket, miután
autóját egy meredek lejtőnél
leszorították az útról. Egy
katolikus pap, Charles E.
Coughlin atya is foglalko-
zott népszerű rádióműsorá-
ban a Jegyzőkönyvekkel,
1938-ban. Számos kutató,
akik meg vannak győződve
a Jegyzőkönyvek belső tar-
talmi lényegének az igaz
voltáról, emlékeztetnek arra,
hogy Adam Weishaupt il-
luminátus szervezetének a
dokumentumai tartalmilag
hasonlítanak a
Jegyzőkönyvekre. 1785-ben
Weishaupt egyik futára, mi-
közben útban volt Párizsba,
viharba került és a villám
megölte. Ekkor a nála lévő
iratokból a hatóságok tudo-
mást szereztek az illuminá-
tusok titkos társaságának a
stratégiai tervéről. Ez úgy
volt megfogalmazva, hogy
az illuminátusokról a figyel-

met az oroszországi zsidó
forradalmi mozgalomra te-
reljék át. A mesterterv sze-
rint olyan zsidó összeeskü-
vés van folyamatban, amely-
nek célja a világ feletti ellen-
őrzés megszerzése a politi-
kai cionizmus segítségével.
Ténylegesen a diaszpórában
élő zsidóság vezérkarának a
terveiről volt szó, amelyeket
a nemzetközi bankárok által
finanszírozott illuminátusok
dolgoztak ki.

Aki elolvassa Adam
Weishaupt munkáit, az
kénytelen megállapítani,
hogy a Jegyzőkönyvek szá-
mos vonatkozásban meg-
egyeznek az illuminátus
rend megalapítójának a né-
zeteivel. 

Ismerkedjünk meg a
Jegyzőkönyvek világstra-
tégiájával

Az 1903-ban oroszul
megjelent „A Cion
Bölcseinek a
Jegyzőkönyvei” című
könyvből megtudhatjuk,
hogy 1866-ban két férfiú ki-
hallgat titokban egy beszé-
det, amelyet egy tekintélyes
idős rabbi mondott el egy tit-
kos tanácskozáson. Kiderül
a könyvből, hogy ilyen titkos
találkozásokra százévenként
egyszer kerül sor. Ezen aztán
az ősi Izrael 12 törzsének a
képviselői megvitatják és tö-
kéletesítik azt a stratégiát,
amelynek a célja a zsidó vi-
láguralomnak a létrehozása.
Egy ilyen találkozáson a kül-
döttek 24 témát vitatnak
meg, és ezekről készítenek
jegyzőkönyveket. A tanács-
kozások a hagyomány sze-
rint az azt elnöklő rabbinak a
beszédével érnek véget. Az
1860-ban tartott tanácskozás
csúcspontja az, hogy az ösz-
szeesküvők ünnepélyesen
kinyilvánítják: „Akkor való-
sul meg a világuralmunk,
amikor a világ összes aranya
a mi kezünkben lesz, mert az

Drábik János:  Hogy lehet igaz egy hamisítvány? (Folytatás)

Kik a világ urai? 4 Kik írták ténylegesen
a Cion Bölcseinek
Jegyzôkönyveit
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arany az Új Jeruzsálem.”
Vegyük közelebbről

szemügyre a 10. megvitatott
stratégiai tervről készült
jegyzőkönyvet, amelynek az
a címe, hogy „Felkészülés a
hatalom átvételére”. Az
1918-ban publikált angol
fordítás szerint ez egy forga-
tókönyv a világuralom meg-
szerzésére egy titkos szövet-
ség által. Aki a beszédet
mondja, az ennek az össze-
esküvő csoportnak a vezető-
je. Ő tanulmányozta a koráb-
bi történelmi korszakok tör-
ténelmét, egészen a kezde-
tektől a modern liberális ál-
lamig. A beszéd az összees-
küvők szándékait tartalmaz-
za arra vonatkozóan, hogy
miként vezessék félre a tö-
megeket, a gójokat – vagyis
a nem-zsidókat: 

„Amikor mi megkezdtük
a liberalizmus mérgének a
beoltását az államszervezet-
be, az egész politikai rend-
szer alapvető változáson
ment át. Az államokat egy
halálos betegség sújtja – a
vérmérgezés. Minden ami
megmarad a haláltusa végét
várja.

A liberalizmus létrehozta
az alkotmányos államokat,
amelyek elfoglalták azt a he-
lyet, amely a gójok utolsó
védelmezője volt, nevezete-
sen a despotizmus; egy al-
kotmány, miként az közis-
mert, nem más, mint az
egyenetlenségek, a félreérté-
sek, a viták, a nézeteltérések,
a terméketlen pártagitációk,
önkényes pártszeszélyek is-
kolája – egyszóval mindan-
nak az iskolája, amely le-
rombolja az állami tevé-
kenységnek a személyes ré-
szét. (…)

A köztársaságoknak a kor-
szaka volt az, amikor min-
dennek a realizálása lehetsé-
gessé vált; akkor az uralko-
dót felváltották a szolgáink,
vagyis egy elnök által gya-
korolt karikatúra kormány,
amelyet a csőcselék válasz-
tott a mi dróton rángatott bá-
buink közül. Azért, hogy el-
gondolásunk a kívánt ered-
ményhez vezessen, választá-
sokat rendezünk azoknak az
elnököknek a kedvéért, akik-

nek a múltjában sötét, fel
nem derített foltok, valami-
féle panamák találhatóak.
Ők megbízható ügynökeink
lesznek terveink végrehajtá-
sában, félve a lelepleződés-
től, és mindenkinek attól a
természetes vágyától, akik
hatalomra kerültek, neveze-
tesen hogy megtarthassák
privilégiumaikat, előnyeiket
és tisztességes hírüket, ame-
lyek az elnöknek a hivatalá-
hoz kapcsolódnak. (…)

Az elnök a mi kívánsá-
gunkra minden létező tör-
vényt úgy fog értelmezni,
ami számunkra kedvező;
meg fogja semmisíteni őket,
amikor mi jelezzük neki,
hogy erre van szükségünk;
ezen túlmenően joga lesz
olyan átmeneti jogszabályo-
kat kezdeményezni – bele-
értve a kormányzat alkotmá-
nyos tevékenységének az új
szabályozását is – amely azt
színleli, hogy mind erre,
mind a többire is az állam jó
működése érdekében van
szükség.

Ilyen intézkedésekkel lé-
pésről lépésre, fokozatosan
olyan hatalomra teszünk
szert a kezdetektől fogva,
amikor érvényesítjük jogain-
kat, hogy kényszerítve le-
szünk felkészíteni az alkot-
mányos államokat egy olyan
átmenetre, amely alig érzé-
kelhetően megsemmisít
minden alkotmányt, és eljön
az idő, hogy valamennyi
kormányzati formát despo-
tizmussá alakítsunk át.

Mindez így folytatódik
minden részletre kiterjedő-
en, fellengzősen, kitartóan,
észbontóan tovább.”4

Walter Laqueur a proto-
koll 10. jegyzőkönyvével
kapcsolatban megjegyzi: is-
mételten megállapítják róla,
hogy hamisítvány, mégis a
Jegyzőkönyvek c. pamflet a
modern kor egyik legjobban
olvasott irodalmi produktu-
mává vált. Mindez elvezet
egy kifinomultnak hangzó
következtetéshez, amelynek
a bonyolultságára vonatko-
zóan azt az utalást teszi
Laqueur, hogy ez a munka
egy elképesztően termékeny
képzeletnek az eredménye,

vagy még inkább számos el-
képzelésnek a következmé-
nye.

A különböző feszültség-
beli változások alapján ítélve
még ez a kis rövidített rész is
figyelemre méltó, nem be-
szélve az olyan napjainkban
bekövetkezett hirtelen válto-
zásokról, mint amilyen pél-
dául a Francia Panama
Csatorna botránysorozat volt
1892-93-ig. Egyik se akadá-
lyozta meg, hogy a
Jegyzőkönyvek az egyik
legjelentősebb és a moderni-
tás egyik legolvasottabb iro-
dalmi termékévé váljanak.
Az elmúlt évtizedek során
újabb és újabb lelkes és ki-
tartó támogatókra és olva-
sókra talált világszerte
Japántól Indiáig, az arab és a
muszlim Közel-Kelet térsé-
gétől Európáig, Nagy-
Britanniától az Egyesült
Államokig és
Oroszországig. 

Már az 1930-as években
olyan rádiósorozatok készül-
tek, mint például Coughlin
atya műsora az Egyesült
Államokban. Egy másik már
amerikanizált elágazásnak
tekinthető Henry Ford írása
A Nemzetközi Zsidó, amely
az 1920-as években részle-
tekben jelent meg. A
Jegyzőkönyvekre, mint hite-
les forrásra hivatkozik a
Hamas 1988-as alapdoku-
mentuma, amely szerint a
Jegyzőkönyvek a cionisták
világstratégiáját tartalmaz-
zák, és amelyet tankönyv-
ként terjesztenek az arab vi-
lágban és az iszlám orszá-
gokban. A Jegyzőkönyvek
sehol nem ért el nagyobb
népszerűséget, mint a 20.
század első felében,
Németországban. Hitler is
hiteles forrásként használta a
Mein Kampf című könyvé-
ben. A nemzeti szocialista
ideológus, Alfred
Rosenberg ugyanezt tette
abban a könyvében, amely-
ben a zsidó világpolitikával
foglalkozott. 1933 után pe-
dig a Jegyzőkönyveket több-
ször is kiadták és milliós pél-
dányszámban terjesztették.

Ismét Walter Laqueur vé-
leményére utalva: kellő óva-

tossággal kell fogadni azt is,
amit számos történész már
elfogadott konszenzusnak
tekint. Eszerint az OHRA-
NA párizsi vezetőjének Pjotr
Racskovszkijnak a kezde-
ményező szerepét, valamint
Matvej Golovinszkijnak a
szerzőségét is csak többé-ke-
vésbé elkfogadható hipotézi-
seknek kell tekintenünk. 

Racskovszkijról ismert az
a tény, hogy hamisított egy
levelet Georgij Plehanov ne-
vében is, aki Lenin elődje
volt az Orosz
Szociáldemokrata Párt élén.
Figyelemmel erre, arra is
gondolhatunk, hogy ha nem
is maga Racskovszkij, de a
cári rendszer más részei is
részt vehettek a
Jegyzőkönyveknek az elké-
szítésében azért, hogy egy
politikai fegyverhez jussa-
nak a zsidósággal szemben.
Bárkik is fogalmazták a
Jegyzőkönyveket, az volt a
szándékuk, hogy lejárassák a
liberalizmust, még legmo-
dernebb formájában is a
nemzetközi zsidóság össze-
esküvéseként feltüntetve..
Mindez nem bizonyítja,
hogy a cári titkos szolgálat,
az OHRANA játszotta a
döntő szerepet. Az orosz bel-
ső hatalmi küzdelmekben is
szerepe lehetett egy ilyen
nagystílű hamisítványnak.

A Jegyzőkönyvek szinte
felszólítják az olvasóikat,
hogy fejtsék meg, kik a meg-
fogalmazói. Azt állítja magá-
ról, hogy ez egy szupertitkos
dokumentum, amelyet egy
személy vagy egy csoport
egy ismeretlen időpontban
így vagy úgy a szerkesztőjé-
nek a kezébe juttatott. Olyan
változatok is vannak, hogy a
Jegyzőkönyvek eredetileg
szóbeli változatban léteztek.
Egy másik állítás szerint a
dokumentum valódi gyöke-
rei háromezer évvel ez előt-
tig, Salamon templomáig ve-
zetnek vissza, amikor az ere-
deti összeesküvő csoport –
amelyet úgy neveztek, hogy
Sanhedrin – először találko-
zott Salamon templomában.
Természetesen Walter
Laqueur megemlíti azt a prá-
gai történetet is, hogy ott a
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BESZÁMOLÓ
Az Országos

Trianon Társaság
2019. évi 

közgyûlésére

- Az OTT az elmúlt év-
ben azt a stratégiai célt követte,
hogy „Vesszen Trianon!”, és ez
a nemzetközi bűncselekmény ne
érhesse meg a 100. évfordulóját.

- E cél elérése érdeké-
ben az OTT valamennyi főváro-
si és vidéki tagja aktívan részt
vett a Nemzeti Konzultáció
Trianonról nevet viselő aláírás-
gyűjtési akcióban. Ennek ered-
ményeként eddig 300.000-en tá-
mogatták aláírásukkal a Trianon
megdöntését célzó programun-
kat.

- Elkészült a „Vesszen
Trianon!” program, amelyet az
MVSZ elnöksége és szakértői
közreműködésével egy munka-
csoport készített el.

- Folytattuk felvilágosí-
tó kampányunkat, a trianoni tra-
gédia részleteinek a minél széle-
sebb körben való megismerteté-
sére. E célból hetente ment az
immáron országosan fogható
Hatos Csatorna televízióban mű-
sor, ahol Bottyán Zoltán, az
MVSZ alelnöke és Drábik János
felváltva beszéltek Trianon
egyes részleteiről, annak hátteré-
ről és máig élő következményei-
ről.

- A Viva Natura, VN
TV tulajdonosa és főszerkesztő-
je, Jakab István közreműködésé-
vel több hosszabb terjedelmű
Trianon hátterét részletező mű-
sor készült el és került sugárzás-
ra. Ezek közül több is van,
amelynek a nézettsége megha-
ladta a százezret. 

- Folytatódott a
Trianonnal kapcsolatos felvilá-
gosító munka az ország külön-
böző részein megtartott előadá-
sokon. Ezeknek a hossza rend-
szerint másfél órától három órá-
ig terjedt. A többségük videón
rögzítve lett és fel lett téve a
Twitterre, a YouTube-ra és a
Facebookra. Ezeknek az előadá-
soknak a többsége ma is elérhe-
tő az interneten. Ugyancsak a
többségükhöz számos kommen-

tár érkezett, amelyek szintén el-
olvashatóak.

- Az MVSZ kezdemé-
nyezésére országos előadói kör-
út megtartására is sor került.
Ennek keretében jártunk az
Őrvidéken, Szombathelyen,
Sopronban, Győrben,
Debrecenben, Kecskeméten,
Gyöngyösön, Békéscsabán,
Pécsett, Budakalászon, Fóton,
Budapesten és még más helye-
ken, ahol a trianoni tragédia hát-
terét ismertettük és egyben a
Nemzeti Konzultáció Trianonról
aláíróívekhez gyűjtöttük az alá-
írásokat. 

- Az elmúlt évben az
OTT elnöke számos előadást tar-
tott az elszakított országrészek-
ben élő magyar közösségek szá-
mára is, így több előadásra ke-
rült sor: Szovátán,
Nagyváradon, Aradon,
Pozsonyban, valamint
Komárom mindkét részében.

- A Nemzeti Jogvédő
Alapítvánnyal, valamint a
Nemzeti Jogvédő Szolgálattal és
annak vezetőjével, dr. Gaudi-
Nagy Tamással továbbra is mun-
kálkodunk azon, hogy nemzet-
közi fórumot találjunk és elérjük
a trianoni és az 1947-es párizsi
békediktátumnak a felülvizsgá-
latát. Az OTT-nek és a Nemzeti
Jogvédő Szolgálatnak ugyanaz
az álláspontja: semmilyen körül-
mények között nem mondunk le
arról, hogy trianoni és párizsi
diktátumok felülvizsgálatát ki-
kényszerítsük.

- Erre 2019. június 4-én
került sor, de az ezzel kapcsola-
tos tervezgetés is szerves részét

alkotta 2018. évi munkánknak.
Arról van szó, hogy a tiltakozás
minden formáját felhasználjuk a
trianoni nemzetközi bűncselek-
mény, és annak következményei
ellen. A tiltakozásnak ez az új
formája, ami most realizálódott,
egy Trianon Menet, amelynek a
keretében hét nemzettársunk
gyalog menetelve 49 napon át
tiltakozik a trianoni sorstragédia
ellen. 

(Ezekről a honfitársainkról
névszerint is megemlékezünk
ezúttal, mert jelenleg már
Ausztriában tart a menetük:
Földes János, Gábris József,
Juhász Sándor, Kerekes István,
Lendvai József, Uhrin Gábor és
Szőke Zoltán.)

- Az Országos Trianon
Társaságnak jelenleg 491 nyil-
vántartott tagja van. Tagtoborzó
munkánkat nem folytattuk elég
aktívan. Ezt a fogyatékosságun-
kat az idén ki fogjuk küszöbölni,
mert egy jelentős tagtoborzást
tervezünk. Ennek egyik célja az,
hogy a századik évfordulón tar-
tott Versailles-i nagyülésünkön
minél többen vegyenek részt.
Erre a programunkra már több
százan bejelentkeztek, elsősor-
ban az egykori, formálisan már
nem működő, pontosabban más
néven, más szervezetként legáli-
san működő egykori Magyar
Gárda számos tagja is.

- Nyomon követtük az
utódállamokban élő elszakított
magyar közösségek sorsának az
alakulását. Már 2018-ban foko-
zódott a rájuk nehezedő nyomás,
nyilvánvalóan azért, hogy törté-
nelmünk legnagyobb tragédiájá-

nak a századik évfordulójára
megfélemlítsék a magyar közös-
ségeket.

Különösen felerősödött a
nyomás Erdélyben, a
Tiszántúlon, a Részekben és a
Bánságban élő magyarokra.
Megemlítem a marosvásárhelyi
orvosi egyetem bezárását, az ot-
tani magyar gimnázium bezárá-
sát, majd kínkeserves újraindítá-
sát, a Bánffy vagyon tisztesség-
telen újraállamosítását, a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium államosított épületei-
nek a visszaszolgáltatását, a
gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekségnek adományozott
Batthyáneum Könyvtár vissza-
szolgáltatását, Szőcs Zoltán és
Beke István ártatlanul elítélt
honfitársaink esetét. Idei törté-
net, de ennek is a gyökerei az el-
múlt évekbe nyúlnak vissza,
hogy a vérszemet kapott román
nacionalisták az Úzvölgyben lé-
vő magyar katonai temető meg-
gyalázásával vették fel a harcot,
azok ellen a román hatalmi kö-
rök ellen, amelyek az államok
feletti kozmopolita globális libe-
rális birodalomnak a romániai
segédcsapatai.

- Folyamatosan felke-
restük az elérhető közéleti fóru-
mokat azért, hogy meggyőzzük
őket egy Országos Trianon
Múzeumnak a szükségességéről.
Jelenleg csak Várpalotán műkö-
dik egy kisméretű magán múze-
um, amely nem felel meg a kor
igényeinek. A fizikailag létező
múzeum mellé szükség van egy
a kibertérben működő, digitális
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Márton Miklós
(„Bács Balogh

János”)
1952-től az ÁVH kapcsola-

ta „Balogh Péter” fedőnéven,
1967-től a kémelhárítás
„Mérő” fedőnéven operatív
feldolgozás alá vont  szemé-
lye, 1968-tól a BM hírszerzés
(III/I-1 Osztály) társadalmi
kapcsolata „Bács-Balogh
János” fedőnéven.

A „Szabad Nép” gyakorno-
ka, a „Viharsarok” főszer-
kesztője, az MDP KV
Sajtóosztályának politikai
munkatársa, a
Külügyminisztérium Sajtó-
főosztályának főelőadója, a
„Figyelő” főszerkesztő-he-
lyettese, a „Népszabadság”
munkatársa, az MTV „A
Hét” című műsorának szak-
értője.

Márton (Mautner) Miklós
1921 május 23-án született
Pécsett, anyja Klein Irén. Apja
lókereskedő volt. A gimnáziumi
érettségi után a bőrdíszműves
szakmát tanulta, 1941-42-ben
bőrdíszműves segéd
Miskolcon, majd Budapesten,
belépett a Bőrdíszműves
Szakszervezetbe. Katonaéveit
munkaszolgálatosként
Mohácson és Budapesten töl-
tötte a hidász szertárban. 1944
decemberében Zuglóból
Németországba vitték, ahonnan
1945 augusztusában tért haza,
nyomban belépett a Magyar
Kommunista Pártba. Szüleit a

háborús események során el-
vesztette.

Két félévet hallgatott a pécsi
Tudományegyetem
Bölcsészkarán, de tanulmányait
abbahagyva bőrdíszművesként
dolgozott 1946 végéig. 1947
elején felköltözött Budapestre,
mert lehetősége nyílt újságíró-
ként elhelyezkedni. A „Szabad
Nép”- nél lett gyakornok, ahon-
nan ősszel Békéscsabára he-
lyezték, a „Viharsarok” című
megyei lap szerkesztőségébe.
Főszerkesztőként került vissza
Budapestre 1949-ben a
Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének
Sajtóosztályára politikai mun-
katársnak, de már november-
ben elbocsátották fegyelmi
büntetés következményeként. 

Fizikai munkásként helyez-
kedett el a Csepel Vas-és
Fémművekben, ahol később
gépmunkás, majd átképzett
vasesztergályos, ezt követően
műszaki tisztviselő. A gyár
egyik nagy beruházásában vett
részt, ahol eredményes munká-
ja alapján a tröszt beruházási
főosztályának vezetőjévé ne-
vezték ki. Önéletrajzában azt
írja, hogy itt alkalma volt a
gyakorlatban hasznosítani azo-
kat a közgazdasági ismerete-
ket, amelyeket az 1948-49, és
az 1951-52 években szerzett
politikai gazdaságtani és köz-
gazdasági levelező kurzusok-
ban az MDP KB, illetve buda-
pesti bizottsága szervezésében.
Később, 1965-ben 1 éves köz-
gazdász továbbképzésben vett
részt a Közgazdaságtudományi
Egyetemen. (Ennek ellenére
legmagasabb iskolai végzettsé-

geként mindenütt a gimnáziumi
érettségi szerepel.)  Középfokú
nyelvvizsgát tett francia nyelv-
ből 1956-ban, angolból 1967-
ben, beszélt németül.

1955 februárjában került a
Külügyminisztériumba, főe-
lőadó a Sajtófőosztályon,
ahonnan két év múlva: 1957
februárjában politikai okok mi-
att - az „ellenforradalom” alatt
tanúsított magatartása és a
Külügyminisztérium
„Forradalmi Bizottságában”
vállalt szerepe miatt - elbocsá-
tották. A Külügyminisztérium
akkori személyzeti vezetője –
egyebek között – ezt írta jel-
lemzésében:

„Már az ellenforradalom

előtt nyilvános helyeken, tag-
gyűlésen Nagy Imre személyét
állította előtérbe. Azok közé
tartozott, akik élesen bírálták
mindazt, ami Nagy Imre körül
történt. Az ellenforradalom
előtt bízott Nagy Imrében. A
Kádár kormány azon politiká-
jával, amit Nagy Imrével szem-
ben tett, nem értett egyet. Tito
pulai beszédét, mint egyedüli
helyes, tárgyilagos, minden te-
kintetben elfogadható politikai
állásfoglalásnak tekintette. Az
egyik gyűlésen kiderült, az el-
lenforradalom napjaiban mar-
xista könyveit elégette.

A Kádár kormány megalaku-
lása után, amikor a Rádió mun-
katársai még sztrájkoltak,

Dr. Ilkei Csaba: Az érettségivel is jól alkalmazkodó Márton Miklós
és Ceausescu személyes ismerôse: Oláh Éva 

Újságírók, szerkesztôk, sajtómunkások
és az állambiztonság III.

Márton Miklós
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Márton Miklóst a
Külügyminisztérium vezetői fel-
kérték, hogy menjen a
Parlamentbe és segítsen a
Rádió munkájánál. Ezt azon a
címen, hogy nem akar sztrájk-
törő lenni, nem vállalta el.”

Mégis, elbocsátása után,
1957 februárjában belép az
MSZMP-be. Ez megnyitja az
utat elhelyezkedéséhez a
Kossuth Könyv-és Lapkiadó
Vállalathoz, ahonnan ismét a
sajtó irányába orientálódik. A
gazdasági „Figyelő” - nek
megalakulásától munkatársa,
majd főszerkesztő-helyettese.
Amikor 1961-ben a hetilap tu-
dósítójaként Genfbe, az ENSZ
Európai Gazdasági
Bizottságának ülésszakára
akarják kiküldeni, az útlevélké-
relemhez szükséges hivatalos
véleményt a pártszervezet szer-
vező titkára: Follinus János és
a „Figyelő”-t kiadó
Hírlapkiadó Vállalat sze-
mélyzeti vezetője: Dundics
István írja alá. Ebben ez áll:

„Külföldi kiküldetésével
kapcsolatos útlevélkérelem
ügyében igazoljuk, hogy
Márton Miklós elvtárs, szer-
kesztőségünk rovatvezetője, az
ellenforradalom alatt népi de-
mokratikus államrendünkhöz
hű magatartást tanúsított.”

Senki sem kérdezi meg a
Külügyminisztériumot: miért
állította az ellenkezőjét. Igaz,
az állambiztonság még 1968-
ban sem felejt. Amikor Márton
már Ford ösztöndíjasként tar-
tózkodik az USA-ban, a hír-
szerzés a washingtoni reziden-
cia figyelmét felhívja arra,
hogy: 

„Korábbi ellenforradalmi
nézeteit és megnyilvánulásait
megváltoztatta, illetve igyekszik
azokat letagadni.
Lakókörnyezetében polgári be-
állítottságú, minden helyzethez
alkalmazkodni tudó embernek
tartják.”

1962-ben már a
„Népszabadság” munkatársa:
közgazdasági szakíró. Miután a
már említett  1 éves közgazdász
továbbképzésen vett részt a
Közgazdasági Egyetem külke-
reskedelmi tanszékén, a szer-
kesztőségtől lehetőséget kapott,
hogy főként külkereskedelem-

mel, a nemzetközi munkameg-
osztással és a beruházásokkal
kapcsolatos kérdésekkel foglal-
kozzon.

Még 1949 novemberében
megnősült. Felesége Puskás
Magdolna (1926. Tolna, Brucher
Terézia) 1956 előtt a Lenin
Intézet tanársegéde, a 60-as
években a Központi Statisztikai
Hivatal tisztviselője. Egy 1965-
ös környezettanulmány, melyet a
BM  III/6-d alosztálya készített,
úgy említi, mint politikailag
passzív, közömbös magatartású
pártonkívülit, aki egyszerű,
csendes, szolid, házias, családjá-
nak élő, zárkózott asszony. Egy
fiúgyermekük született, György
1956-ban.

[A környezettanulmány utal

arra, hogy  Márton Miklós  si-
ma modorú, alkalmazkodó, kis-
sé rafinált személy,  aki egyfe-
lől sokat költ magára, jól beren-
dezett lakása, gépesített háztar-
tása van, Opel személygépko-
csit vásárolt, garázst épített, ad
a külsőségekre, mert nagyravá-
gyó, szeret másoknál különb-
nek látszani, gőgösen kitűnni,
ugyanakkor a családjától a leg-
szigorúbb takarékosságot köve-
teli meg. „Példaként elmond-
ták, feleségének oly kevés koszt-
pénzt ad, hogy az a legszeré-
nyebb háztartást vezeti, de még
úgy is gyakran kénytelen az
élelmiszer és zöldségfélék egy

részét magán kiskereskedőktől
hitelbe vásárolni. Feleségétől
megköveteli, hogy hivatali el-
foglaltsága mellett minden há-
zimunkát elvégezzen… Márton
túlzott anyagiassága mellett
mindenben rákényszeríti akara-
tát a feleségére, aki önállóan
semmit sem tehet… engedékeny
és igyekszik alkalmazkodni.”]

Ami Márton politikai meg-
ítélését illeti lakókörnyezeté-
ben, az sem hízelgő a környe-
zettanulmányt koordináló
Juhász János r. alezredes, alosz-
tályvezető és beosztottai szá-
mára:

„Polgári beállítottságú
egyénnek tartják, aki megnyil-
vánulásaiban a nyugati életfor-
ma felé orientálódik.

Véleményük szerint nevezett a
pártnak nem meggyőződésből
lett tagja, hanem csak azért,
mert úgy gondolja, hogy ez ér-
vényesülését jobban elősegíti.
Ezt támasztotta alá az ellenfor-
radalom alatt tanúsított maga-
tartása is, amikor örömmel
szemlélte az eseményeket és a
„szabadságharcosok” követe-
léseivel egyetértett, szovjetelle-
nes kijelentéseket tett. Ezzel
szemben, az ellenforradalom
leverése után belépett az
MSZMP-be, korábbi nézeteit
megváltoztatta, igyekszik azo-
kat letagadni.”

A környezettanulmányra

egyebek között azért is volt
szükség, mert Márton jó isme-
rőse, 1952 óta baráti körének
tagja, akivel korábban egy ház-
ban laktak, rendszeresen össze-
jártak, s örömmel üdvözölték
az „ellenforradalmat” 1962-ben
disszidált.  Nem volt súlytalan
személy az állambiztonság szá-
mára. Kiss Antal (1921,
Szolnok, Gyenes Rozália) a
Külügyminisztériumban dolgo-
zott, MSZMP tag volt és az
amerikai hírszerzés kutató, ta-
nulmányozó ügynöke lett az
NSZK-ban, nyugat berlini la-
kosként. A kémelhárítás (BM
III/II-2-a alosztálya)
„Dolláros” fedőnéven tartotta
operatív feldolgozás alatt.
Aktív tevékenységet fejtett ki

az NSZK-ba utazó magyar ál-
lampolgárok körében, különös
érdeklődést mutatott volt mun-
kahelye: a Külügyminisztérium
dolgozói iránt. 

A kémelhárítás információi
szerint Márton a baráti kapcso-
latot  „Dolláros” disszidálásáig
fenntartotta. Mivel azután is so-
kat utazott Európában, feltéte-
lezhető volt, hogy továbbra is
van kapcsolat köztük. A kap-
csolat jellegének felderítése és
operatív értékelése – realizálás
vagy visszafordítás, netán be-
szervezés formájában – indo-
kolta az ellenőrzést.

[Márton utazásai „Dolláros”

A Hírlapkiadó és a „Figyelő” másképp látta, mint  a Külügyminisztérium
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Meglepő, és tanulságos. A
Cukorbetegség gyógyítható!

Pontosabban a korai sza-
kaszban visszafordítható.
Gyógyszer nélkül is élhetsz tel-
jes életet!

Képzeld el tehát, a cukorbe-
tegség gyógyítható.

A korai, és az akut szakasz-
ban is kezelhető, és kordában
tartható! Már a történelmi
időkben is kezelték, nem kel-
lett belehalni!

Ámde a cukorvizelést (így
nevezték) ritka kórként tartot-
ták számon. A szervezet szintű
kémiai folyamatokkal biztosan
nem lehettek tisztában, csak azt
jegyezték le, amit tapasztalati
úton érzékeltek. (mézédes átfo-
lyás volt a cukorbaj neve.)

Azt, hogy a többször jelent-
kező vizelési inger, és vizelet
édes íze rendellenes, azt megfi-
gyelték. És ezekkel a tünetek-
kel együtt jár egy sor más, az
életet nyomorító tünet.

És amikor a vizelet valami
okán már nem édes, akkor a
legkülönfélébb kényelmetlen-
ségek múlnak el. Ez persze még
az eret vágó időkben volt. De
az összefüggéseket felismerték!

Bár a betegséget ma már
nem a vizelet megkóstolásával,
és/vagy ragadósságával állapít-
ják meg, a cukorbetegség egyéb
tünetei ma is kellemetlenné te-
szik a mindennapokat. Annyira
a műszerekre hagyatkozunk,
hogy épeszű megoldások nem
jutnak eszünkbe, vagy egysze-
rűen már nem bízunk benne.

Az épelméjû�
megoldáshoz

egyszerûen kerüld
a cukrot!

Épeszű, egyszerű megoldás
a diabétesz kezelésére.

Hagyd el a cukrot, finomított

szénhidrátot (kenyérféle, tészta,
sütemény, fehér rizs, krumpli,
édes gyümölcsök), egyél étrend

kiegészítőket, fogyassz micro
algát, próbáld ki a gyógynövé-
nyeket, bízz magadban, légy tü-
relmes, és kész. 

Valóban ennyire egyszerű.
Hagyd el a cukrot, és a szénhid-
rátokat!

Ezzel nem ’cikizni’ akartam
a diabétesz helyzetet. Mert, ezt
megvalósítani azért nem ennyi-
re egyszerű. 

Ha zsibbad a láb, gyakran
kiesnek a tárgyak a kezedből,
vagy bizonytalan a járá-
sod, rendszeres az
egyensúlyvesztés, sebek
alakulnak ki a lábon,
erős szomjúságérzet je-
lentkezik, dühromaiad
vannak, és falási roha-
maid is, ne arra fogd,
hogy öregszel.

Látszólag összefüg-
géstelen dolgok, de si-
mán lehetnek a kezdő-
dő, avagy már kialakult
cukorbetegség jelei.

Ezzel-azzal felkeresett házi-
orvosok kálváriája!

Ma a háziorvosi rendszer
olyan, hogy a doktor minden
tünettel, más kivizsgálásra
küld, műszeres, vagy labor
vizsgálatot kér. Nem józan, fe-

lelős orvosi ésszel dönt, hanem
leletekből, és protokoll szerint
dolgozik *

Biztosan nem rakja össze a
kórképet, ha külön ezzel-azzal
keresed föl.

Szerencsére a  háziorvos is a
laboreredményekre hagyatko-
zik, így szinte biztosan teljes
vérképet kér, abból azért tud tá-
jékozódni, mert abban biztosan
benne lesz a vércukor vizsgálat.
Ha a vércukor eredmény mutat-
ja, hogy cukorbetegség van, ak-
kor legalább tudsz lépni a ma-

gad érdekében.
Ha 'csak' inzulinrezisztenci-

ád van, akkor az éhgyomori
vércukorszint semmit sem fog
mutatni. Pedig a cukorbetegség
előszobájában várakozol. 

Kérd, külön kérd minden

esetben az HbA1c vizsgála-
tot,** ez három hónap átlagá-
ban mutatja az átlagos vércukor
szintet. Ez hasznosabb infor-
mációt ad, mint a pillanatnyi
vércukorszint mérés, ami lehet
nagyon félrevezető is.

Másik lehetőséged a 2-3 he-
ti vércukor átlagot mutató
Fruktozamin vizsgálat,** vagy
a terheléses vércukor vizsgálat.
(ne szégyelj ’okoskodni’ az or-
vossal, mert Te nem statisztika
vagy, hanem egyedi eset. Ha
kell, fizess a magán labor vizs-
gálatokért! )

Figyelj magadra! Az egész-
séged csakis a te felelősséged!
Nem terhelheted a háziorvosra!

Mi történik körülöttünk,
hogy egyre nő a cukorbetegek
száma? 

Becukrozódik az életünk. Ez
az Édes Élet? Dolce Vita?

Az étel végső soron energiát
adó glükózzá alakul, a sejtek a
glükózt (egyszerű cukrot) képe-
sek felvenni.

Azaz cukor kell, cukor kell,
cukor kell. Kell cukor? Tényleg
kell cukor?

Nem. 
Igen, glükóz kell az agy, és

a test működéséhez. De nem

cukrot enni kell! (Ez legalább
akkora különbség, minthogy
süt a Nap, vagy nappal van.
Mindkettő világosságot jelent,
és mindkettő a Naptól van.
Ennyiben azonos. Bocs a kité-
rőért! )

Virág Éva:  Csökkenteni lehet az inzulint, de meg is lehet szabadulni tôle

A cukorbetegség visszafordítható, gyógyítható



A  jövô  tör ténelme 2019/03 . országkrónika könyvújság                                              Leleplezô

153

Hivatalosan is jóváhagyta
Ferenc Pápa a Miatyánk szöve-
gének megváltoztatását. 

Korábbi hírek szerint azért
változtatják meg a közismert
bibliai imádság szövegét, mert
a Katolikus Egyház vezetője
szerint nem hiteles az a mon-
dat, hogy “ne vigyél minket a
kísértésbe”, hiszen Isten alap-
vetően jó és természetéből nem
fakadhat az, hogy kísértésbe
viszi híveit.

A változtatás eredménye-
képpen a szöveget arra változ-
tatják, hogy “ne engedd, hogy
kísértésbe essünk.”

“Az Atya nem tesz ilyet, ő
segít azonnal felállni. A Sátán
visz minket kísértésbe.” -
mondta korábban az ügyben
Ferenc Pápa.

Több mint 16 év kutatás
után a Biblia szakértők egyéb-
ként azt állítják, hogy a leg-
megfelelőbb fordítás az lenne,
hogy “Ne hagyj el minket a kí-
sértésben.”

Egykori teológus, Charles
Spurgeon 1863-ban egy cere-
mónián elmondta, hogy erede-
tileg a Máté evangélium 6:13-
ban emlegetett “kísértés” szó-
nak két értelme van: az egyik a
kísértést, a másik a megpró-
báltatást jelenti. Míg az egyko-
ri teológus egyetért azzal,
hogy Isten nem kísért minket,
kijelenti, hogy megpróbáltatá-
sokon keresztül viszont min-
denképpen átvisz, hogy ellen-
állóbbak legyünk a bűnnel
szemben. A tudós hozzáteszi,
hogy míg a Katolikus Egyház a
legjobb bibliai értelmezések
reményében a Latin Vulgata
verziót használja, mégis a leg-
hitelesebb az eredeti görög
verzió.

(CBN)
https://www.hitradio.hu/hi-

rek/mar-hivatalos-
megvaltoztatja-a-miatyank-
szoveget-a-katolikus-egyhaz

Az Úr imádsága (Miatyánk)
https://katolikus.hu/doku-

mentumtar/3178

Mi Atyánk, aki a mennyek-
ben vagy,

szenteltessék meg a te ne-
ved;

jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a

földön is.
Mindennapi kenyerünket

add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsá-

tunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértés-

be,
de szabadíts meg a gonosz-

tól!

(Mert tiéd az ország, a hata-
lom és a dicsőség

mindörökké.) Ámen.

A kinyilatkoztatás
Krisztusban teljesedett be. Míg
a zsoltárokat Krisztus vette át
az emberektől, addig a
Miatyánkra ő tanította az em-
bereket. Teljes szövegét Szent
Máté evangéliumában találjuk
(6,9-13); az alkalmat, amikor
Jézus elmondta, Szent Lukács
írta le (11,1-2). Minden mon-
datában ott van az Ószövetség,
annak Krisztusban való betel-
jesedése is; egyben mindegyik
személyes felszólítást tartal-
maz számunkra.

Krisztus kiérdemelte ne-
künk a fogadott fiúság kegyel-
mét, ezért vehetjük át tőle, és
mondhatjuk mi is: 

MI ATYÁNK, AKI A
MENNYEKBEN VAGY!

Mózes a szent, félelmetes,
minden teremtményen felülál-
ló ("transzcendens") Istennel
találkozott. Krisztus, mint
Főpap, Isten nevét áldozattal
szenteli meg, amely egyszerre
engesztelő és dicsérő - hogy
Isten neve bennünk és általunk
szentelődjék meg. És ez a ke-
resztségben már elkezdődött:

SZENTELTESSÉK MEG A
TE NEVED!

A szétszórt zsidó népből
Isten kovácsolt egy nemzetet,
majd egy országot. Dávid ki-
rály, mint Krisztus előképe,
Isten országának közeledtét je-
lezte. Krisztus pedig, mint
Király kihirdeti Isten országá-
nak elérkezését. A Krisztus vé-
re és szenvedése által megszer-
zett ország reménybeli polgá-
rai vagyunk:

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁ-
GOD!

Izrael királysága törékeny: a
számkivetésben, szenvedésben
tanulja meg a nép fölfedezni
Isten akaratát.

-- Krisztus, mint PRÓFÉTA
az Őt küldő Atya akaratát telje-
síti; még az Olajfák hegyén is
ezt akarja. Isten akaratát ne-
künk itt a földön kell betölte-
nünk:

LEGYEN MEG A TE AKA-
RATOD, AMINT A MENNY-
BEN, ÚGY A FÖLDÖN IS!

Isten mindenben gondosko-
dott a népről, amelynek kinyi-
latkoztatta magát (pl. a manna
a pusztában).

-- Krisztus, mint FŐPAP az
Eucharisztiában örök táplálé-
kot adott a vándorúton járó
embereknek. Bizalommal kér-
hetjük tehát égi (és földi) ke-

nyerünket:

MINDENNAPI KE-
NYERÜNKET ADD
MEG NEKÜNK MA!

A bűn Isten uralmá-
val szembeni adósság,
amelyet csak Ő enged-
het el. -- Krisztus, mint
KIRÁLY megadja
apostolainak az oldás-
kötés hatalmát. -- Csak
akkor nyerhetünk mi is
bocsánatot, ha megbo-
csátók vagyunk:

ÉS BOCSÁSD MEG
VÉTKEINKET, MI-
KÉPPEN MI IS MEG-
BOCSÁTUNK AZ EL-
LENÜNK VÉTKE-
ZŐKNEK!

Az első kísértéstől kezdve
ott a lehetőség, hogy az emberi
akarat Isten akaratával szem-
beszegüljön (Ádám, Káin stb.).
-- Isten akaratának teljesítése
érdekében még Krisztusnak is
meg kellett hoznia a maga ál-
dozatát. A kísértésnek mindig
ellenállhatunk, ha azt tudjuk
mondani:

ÉS NE VÍGY MINKET KÍ-
SÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS
MEG A GONOSZTÓL!

S mindazt, amit kértünk,
egyúttal teljes odaadásunkat is
sűrítsük bele ebbe az egyetlen
szóba: ÁMEN. 

Jelenések Könyve: 22: 17.

17A Lélek és a menyasz-
szony mondják: „Jöjj el!” Aki
hallja, mondja: „Jöjj el!” Aki

Megváltoztatja a Miatyánk szövegét a pápa
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Mi a helyzet
dzsihadisták,
topgyilkosok?

Srí Lanka: ismert mohamedán prédi-
kátor volt az egyik dzsihadista tömeg-
gyilkos

Azonosították a Srí Lankán húsvét
vasárnap történt, több mint 200 életet kö-
vetelő dzsihadista tömegmészárlás egyik
elkövetőjét.  A Jihad Watch, nyomán

Hashim korábban ezt mondta: “Allah
ezt a földet a muszlimoknak teremtette”
– Ez azt jelenti, hogy a keresztények eb-
ből ki vannak zárva. – írja a Jihad Watch.

Zahran Hashim a Shangri La hotelnél
követett el öngyilkos bomba-merényle-
tet. A mohamedánok által elkövetett ön-
gyilkos merényletek indítékának egyik
alapja ez a Korán vers:

Korán (9:111) – „Allah megvásárolta
a hívőktől a személyüket és a javaikat,
azon az áron, hogy a Paradicsom az övék
lesz. Harcolnak Allah Útján: ölnek és
megöletnek!”

“Az iszlám nem engedélyezi, hogy
kiálljunk a nemzeti zászló mellett.

A hinduk, keresztények, buddhisták
kafírok.

Allah a muszlimoknak teremtette ezt
a földet; a kafíroknak joguk van élni, de
csak a muszlimoknak van joguk ural-
kodni.

A muszlimok csak olyan nemzethez
lehetnek hűségesek, amely felett muszli-
mok uralkodnak.”

Menekültnek álcázott harcosok...
Az Iszlám Állam azt tervezi, hogy el-

foglalja Líbiát, ahonnan menekültnek ál-
cázott harcosokat küld a Földközi-tenge-
ren keresztül Dél-Európába, hogy ámok-
futást rendezzenek a városokban, táma-
dást intézzenek a kikötők ellen – derült ki
a dzsihádisták támogatóinak leveleiből.

Mérhetetlen potenciál
Az Iszlám Állam propagandistája,

aki az Abu Arhim al-Libim nevet hasz-
nálja, úgy véli, Líbia „mérhetetlen poten-
ciállal” bír a szervezet számára: a polgár-
háború miatt rengeteg a fegyver – köztük
jelentős mennyiségű brit gyártmány is,
miután London látta el Kadhafi rezsimjét
gépfegyverekkel, mesterlövész-puskák-
kal és lőszerrel a diktátor 2011-es bukása
előtti utolsó években, amikor az ezredes
nagyszerű szövetségesnek tűnt az iszlám
terrorizmus ellen.  

Líbia polgárháborúba süllyedt
Kadhafi hatalmának megdöntése után.

Ráadásul a líbiai partok csupán ötszáz ki-
lométerre vannak Európától, amely
„könnyen elérhető még kezdetleges csó-
nakokkal is”. Mi több, az európaiak már
hozzászoktak, hogy hatalmas számban
érkeznek onnan illegális bevándorlók.

„Ha ezt akár csak részlegesen is ki-
használnánk, és stratégiai célra továbbfej-
lesztenénk, pokoli zűrzavart okozhatnánk
a dél-európai államokban, még az sincs
kizárva, hogy teljesen blokkolhatnánk a
hajózási útvonalakat” – írja al-Libim.

Spanyolország felé még gumicsó-
nakkal is elindulnak

London csapatokat küldhet
Az erőszak terjedése Líbiában már

eddig is komoly fejtörést okozott a nyu-
gati államokban. Sir John Sawers, a brit
MI6 volt vezetője a minap felvetette,
hogy Nagy-Britanniában fontolóra kelle-
ne vennie csapatok küldését az országba,
megakadályozandó, hogy Líbia helyze-
tét „kihasználják a fanatikusok”.

Biztonsági szakértők szintén nem
zárják ki, hogy a menekülteket felhasz-
nálhatja az Iszlám Állam arra, hogy har-
cosokat csempésszen Európába. 

Lélekvesztőkön indulnak útnak
Fegyverük már van az embercsem-

pészeknek
Az olasz belügyminisztérium becslé-

se szerint legalább 200 ezer ember próbál
Líbiából Szicíliába vagy Lampedusára
jutni a tengeren. Tavaly több mint 170
ezer menekült érkezett hajóval
Olaszországba, köztük több tízezer szíriai.

A mentési akciók pedig egyre veszé-
lyesebbek: múlt héten az embercsempé-
szek Kalasnyikovokkal fenyegették meg
az olasz parti őrség tagjait a líbiai partok-
tól 80 kilométerre.

Az európai dzsihád
•Az európai dzsihádisták nagy része

ma börtönben van;
•de a többsége 2023-ig kiszabadul,
•és ez még sok gondtok okozhat az

európai hatóságoknak.
Összesen 197 európai dzsihádistáról

gyűjtött adatokat  a Globsec nevű nem-
zetközi biztonságpolitikával foglalkozó
szervezet, olyan szélsőségesekről, akik
2015 után, terroristaként kerültek az EU-
s hatóságok látókörébe. A GlobSec nyil-
vánosan elérhető adatokból építette fel az
európai terrorista-adatbázist, és aztán az
összegyűjtött adatokból igyekeztek leírni
az Európában támadó iszlám szélsősége-
sek legfontosabb jellemzőit. Például
hogy mekkora részük született az EU te-
rületén, mennyi idő alatt radikalizálódtak,
miből éltek a letartóztatásukkor.

A kutatásból kiderült például, hogy a
197 európai dzsihádista döntő többségét
elfogták az európai hatóságok, 120-an
vannak közülük jelenleg is rács mögött.

A vizsgált 197-ből 29 szélsőséges
már nem él, őket vagy a rendőrök lőtték
le akció közben, vagy öngyilkosok lettek.

Huszonnyolc embert ma is köröznek a
hatóságok és húsz olyan dzsihádistáról
tudni, akit nemzetbiztonsági okokra hi-
vatkozva kiutasítottak az EU-ból.

A tanulmány szerint az EU-s orszá-
gok közül a hatóságok
Franciaországban, az Egyesült
Királyságban és Spanyolországban fog-
lalkoztak a legtöbb terrorizmussal össze-
függő esettel.

Kiből lesz dzsihadista Európában?
A vizsgált 197 ember adatainak ösz-

szesítése alapján a Globsec tanulmánya
szerint az európai dzsihádista:

•férfi;
•fiatal, de már nem kamasz vagy fia-

talkorú;
•többségében EU-s állampolgár, bár

vannak közöttük az unión kívülről érke-
zők is;

•gyakran büntetett előéletű, és nem is
piti bűnöző;

•legális forrásból szerzi a jövedelmét;
•nincs állása;
•nincs magas iskolai végzettsége;
•lassan, évek alatt radikalizálódik.
A legtöbben 2023-ban szabadulnak
A GlobSec megvizsgálta, hogy mi-

lyen összefüggés van a bűnözés és a ter-
rorcselekmények elkövetése között. A
kutatás szerint az európai dzsihádisták je-
lentős része (28 százaléka) már biztosan
követett el korábban valamilyen köztör-
vényes bűncselekményt, aminek nem
volt köze a szélsőséges iszlámhoz.
Közülük a többséget (67 százalékot) ráa-
dásul súlyos bűncselekménnyel, például
rablással, testi sértéssel vagy gyilkosság-
gal vádolták.

A börtön egyébként a radikalizáció
melegágya, a bűnöző múltú terroristák
54 százalékából a rács mögött lett dzsihá-
dista. A kutatásból az is kiderült, hogy a
büntetett előéletű terroristák 18 százalé-
káról biztosan tudható, hogy mintarabok
voltak a börtönben, és ezért a korábbi,
nem terrorizmussal kapcsolatos bünteté-
sük egy részét elengedték.

A terrorizmussal összefüggésben
2015 óta Európában letartóztatott ember-
eket átlagosan 8 év 7 hónap börtönre ítél-
ték, de ebben a támadások konkrét elkö-
vetőin kívül benne vannak azok is, akik
relatív kisebb súlyú cselekményeket kö-
vettek el, például tiltott szervezet tagjai
voltak, vagy ilyet pénzzel támogattak,
terrorcselekmény előkészítésében vettek
részt, vagy csak próbáltak csatlakozni ter-
rorszervezethez.

Az érintettek többsége várhatóan
2023-ig szabadulni fog a börtönből.

A GlobSec javaslatai között hangsú-
lyosan szerepel, hogy ez európai bizton-
sági szolgálatoknak fel kell készülniük
arra, hogy ezek a veterán dzsihádisták
2023 után, akár a börtönben kiépített új
kapcsolatokkal térnek vissza a társada-
lomba. 

A vizsgált dzsihádisták legnagyobb

azonosítható csoportja, 25 százalékuk
alapvetően legális forrásból tartotta fenn
magát, tehát megtakarításaikból, fizeté-
sükből vagy segélyből éltek, 5 százalék-
ról tudható, hogy egyszerre élt legális, és
illegális forrásokból, például drogkeres-
kedelemből, lopásokból vagy más bűn-
cselekményekből, és 3 százalékról lehet
biztosan tudni, hogy kizárólag illegális
forrásokból tartotta fenn magát.

Szó sincs kamaszkori lázadásról. A
vizsgált szélsőségesek nagyon nagy
többsége, 87 százaléka férfi, és ennek
megfelelően csak 13 százalékuk nő. Az
átlagos életkoruk 30.5 év, a nők valami-
vel idősebben (32.8 év) a férfiak fiatalab-
ban (29.9 év) kerülnek kapcsolatba a
dzsiháddal.

A terroristák több mint fele, 51 százalé-
ka már az EU-ban született, 11 százalékuk-
ról pedig tudható, hogy bár uniós állam-
polgárok, de nem a kontinensen születtek..

A tanulmány szerint a terroristák sok-
szor nagyon alacsonyan képzett ember-
ek, összesen 20 százalékuk járt egyálta-
lán bármennyit középiskolába, és csak 3
százalékuk tudott befejezni főiskolai
szintű oktatást.

A dzsihádisták 40 százaléka biztosan
munkanélküli volt, amikor 2015 után le-
tartóztatták, meghalt, vagy kitiltották az
EU-ból, és csak 28 százalékról tudható
biztosan, hogy volt valamilyen állása, ami-
kor összeütközésbe került a hatóságokkal.

Évek kellenek a radikalizálódáshoz
Nem meglepő módon a szélsősége-

sek családjának és barátainak komoly be-
folyása lehet a radikalizálódásra, a terro-
risták 26 százalékáról tudható, hogy csa-
ládtagjaik vagy barátaik révén kerültek
kapcsolatba a dzsiháddal.

A GlobSec kutatása alapján úgy tű-
nik, hogy a terroristává váláshoz sok idő
kell. Csak az összes eset 4 százaléka volt
olyan, ahol hat hónapnál kevesebb idő
telt el a radikalizálódás kezdete és a letar-
tóztatás, halál vagy kiutasítás között, míg
az esetek 19 százalékában egyértelműen
kimutatható, hogy több mint 5 évvel
2015 előtt kezdődött el a folyamat.

A vizsgált európai terroristák 26 szá-
zaléka járt korábban valamilyen konflik-
tus-zónában, jellemzően Irakban vagy
Szíriában. Ennek a 26 százaléknak vi-
szont csak fele volt "harcos", a csoport
másik fele az Iszlám Állam toborzója,
rendőre, propagandistájaként tevékeny-
kedett, míg külföldön volt.

A GlobSec kiemeli, hogy az európai
dzsihádisták a legritkább esetben magá-
nyos farkasok, a 197-ből csak összesen 3
esetben lehet bizonyosan magányos el-
követőről beszélni, a legtöbben legalább
is valamilyen radikális online közösség-
hez, vagy még szorosabb hálózathoz tar-
toztak elfogásuk / haláluk / kiutasításuk
előtt.
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feljegyzést. Arról viszont igen,
hogy a helyről csak a PB-tagok
tudhatnak. A kincseket magán-
személynél kellett elrejteniük és
olyannál, akiben teljesen meg-
bíznak. És aki nem veteti észre
magát. Ez a magyarázata annak,
hogy az asszony miért nevezte
meg magát lánykori nevén (a
Szverdlov név mindenképpen fi-
gyelmet keltett volna), miért
nem vitt politikai szerepet és mi-
ért nem vállalt munkát. 

Bazsanovnál összeállt a kép:
Jakov Szverdlov özvegye a PB
gyémánt tárának őrzője lett a
saját lakásában. Ennek a kin-
csestárnak a jövő eshetőségeire
való felkészülésben lehetett sze-
repe. Ha a hatalmat elvesztenék,
akkor is biztosítani akarták az
eszközöket a Politikai Bizottsági
tagoknak a túléléshez és a forra-
dalmi tevékenység folytatásá-
hoz. 

A kép jobb szélén Jagoda
tiszteleg. (msk.kprf.ru)

1994-ben felfedezték Genrih
Jagoda (1892 – 1938) állambiz-
tonsági vezető levelét, amit

1935. július 27-i keltezéssel
Sztálinhoz írt. Jagoda ebben je-
lentette, hogy a Kreml kommen-
dásának raktárában megtalálták
Szverdlov személyes széfjét,
amit a halála óta eltelt 16 évben
senki nem nyitott ki. A kulcsot
azonban nem találták. A széf ki-
nyitásához igazi profi kellett.
Ezért szállították a Kremlbe a
börtönből a hírhedt kasszafúrót,
Snirját. A széfben hatalmas ér-
téket találtak: a cári időkben
vert aranyérméket – összesen
108 ezer 525 rubel értékben, 705
aranytárgyat, többségüket drága-
kövekkel díszítve; cári hitelleve-
leket – 705 ezer rubel értékben.
És emellett üres és kitöltött útle-
veleket. Bebizonyosodott, hogy
Szverdlovnak „saját gyémánt
tára” volt.

Vissza Trockij
naplójához

Lehet persze hallani arról,
hogy Szverdlov, az
Összoroszországi Végrehajtó
Bizottság elnöke a cári család
valamennyi tagja esetében 1918.
április 1-jén engedélyezte
Moszkvába való átszállításukat.
Függetlenül a súlyosbodó külső
körülményektől. Itt kellett volna
majd bíróság elé állniuk.
Ugyanakkor a rendeletet néhány
nap múlva visszavonta. És úgy

határozott, hogy a szibériai
Jekatyerinburgba kell átszállíta-
ni az egész családot és a hozzá-
juk kapcsolódó személyeket. Ez
is arra utal, hogy a Romanovok

„eltüntetésének” terve elké-
szült. Trockij különben a
Moszkvába szállítás engedélye-
zéséről feltehetőleg nem tud, hi-
szen ezt meg sem említi. Viszont
üdvözli a cári család kivégzését
és nem érdeklik humanitárius
kérdések sem. Ha ezt „sejteni” is
lehetett Trockijnak a tömeges
terrorban való közreműködése
alapján, ezt elismerve látni – be-
vallom – megrázó volt. 

Trockij a Szverdlovval foly-
tatott beszélgetés ismertetése
után ezzel folytatja: 

„Több kérdést nem tettem
fel, az ügyre keresztet vetettem.
Lényegét tekintve a döntés nem-
csak célszerű volt, hanem szük-
séges is. Az ítéletvégrehajtás ke-
ménysége megmutatta mindenki-
nek, hogy a harcot könyörtelenül
fogjuk folytatni: nem állíthat
meg minket semmi sem. A cári
család kivégzése nemcsak azért
volt szükséges, hogy megijesz-
szük, elborzasszuk, megfosszuk
reményétől az ellenséget és nem-
csak azért, hogy felrázzuk a so-
rainkat, hanem hogy megmutas-
suk, nincs meghátrálás: előttünk
a győzelem vagy a pusztulás. A
párt értelmiségi köreiben kétsé-
gek voltak és fejcsóválások. De a
munkások és a katonák tömegei
nem kételkedtek egy percig sem:
semmilyen más döntést nem ér-
tettek és nem fogadtak volna el.
Lenin jól érezte: a tömegekért és

a tömegekkel való gondolkodás
a legteljesebb mértékben az
adottsága. És különösen az a
nagy politikai változások idején.

A legutolsó híradásokban,

már külföldön, a kivégzés leírá-
sáról, a testek elégetéséről és
más részletekről. Hogy mi igaz
és mi kitaláció ebben, arról
nincs elképzelésem, mivel soha
nem érdeklődtem az iránt, ho-
gyan történt a kivégzés és el kell
ismernem, nem is értem az ez
iránti érdeklődést.” 

Szerepjátszók
Hrusztaljov történész 1918

tavaszára teszi a Romanovok lik-
vidálásáról szóló terv elkészülé-
sét. Ennek első eleme a cár test-
vérének, Mihail
Alekszandrovicsnak Permbe va-
ló szállítása lehetett. De az is el-
képzelhető, hogy ez csak kiindu-
lópont volt a terv összeállításá-
hoz. Mint ismeretes II. Miklós
előbb fia javára mondott le a
trónról, majd ezt megváltoztatva
testvére javára. A nagyherceg
azonban a trónt biztonsága érde-
kében visszautasította. A vissza-
utasításban nyilván szerepe volt
Mihail Alekszandrovics nem
elégséges támogatottságának is. 

A Romanovok elleni lépés-
eket bizonyára siettette a bolse-
vik kormány nehézzé vált hely-
zete.  Erről már egy évvel ezelőtt
beszámoltam (Leleplező 2018/2
Hruscsov tönkretette Berija ha-
gyatékát (Folytatás), Blog Berija
(24. rész). Breszt-Litovszk és
korszakos következményei) Most
csak azt idézem fel, hogy a
breszt-litovszki béketárgyalások
megakadása és a német csapa-
tok lázadásra és II. Vilmos csá-
szár meggyilkolására való fel-
bujtás miatt a németek ultimá-
tumot küldtek a szovjet kor-
mánynak. Ebben a békeszerző-
dés aláírását és hatalmas terüle-
tek átadását követelték.
Közölték, hogy az ultimátum
el nem fogadása automatiku-
san megszünteti a fegyverszü-
netet. Február 18-án a németek
támadásba lendültek a keleti
fronton. Öt nap alatt 300 kilo-
métert haladtak előre, elfoglal-
tak egy sor várost és már
Petrográdot fenyegették. 

A bolsevik vezetők több
döntést hoztak kormányuk
helyzetének stabilizálására.
Elhatározták, hogy a kormány
székhelye a jobban védhető
Moszkva lesz. Március 3-án a
szovjetek elfogadták és aláírták

Dr. Szabadi Béla:
Likvidálási 

terv készült A
cári család 

és rokonsága
likvidálására

(Folytatás)
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A „ LEPLEZETLENVÉGZET ”
című legújabb könyve kapcsána
Guadalarai Geopolitikai Intézet
exkluzív interjút közölt F. William
Engdahl geopolitikai elemzővel,
stratégiai tanácsadóval, a New
Eastern Outlook internetes portál
állandó publicistájával.

A beszélgetés során, képet kaphat-
tunk arról, hogy az emberi jogokra
hivatkozva,  Amerika hogyan és
milyen brutalitással hajtja végre a
rendszerváltoztatásokat szerte a
világon, mik is a valódi okai ezek-
nek a rendszerváltoztatásoknak, és
milyen összegekkel támogatja
Soros György az úgynevezett
NGO-kat, vagyis civil szervezete-
ket (NGO = Non Goverment
Organisation = nem kormányzati,
szervezet). A könyv bemutatja,
hogy első látásra, az NGO-k mű-
ködése milyen emberbarátinak és
nemeseknek tűnnek, csakhogy a
valóság egészen más képet mutat.
Ha a kulisszák mögé tekintünk,
nem másról, mint a titkosszolgála-
tok által megvalósítandó szuper
hatékony hadműveletekről van
szó. Megtudhatjuk, ki és miért
pénzeli a francia
Sárgamellényeseket és hogy
Trump valóban hiteles hazafinak
mondható-e a globalizmus elleni
küzdelemben. 

Riporter: 
Mikor évekkel ezelőtt az USA

által finanszírozott úgynevezett
„színes forradalmakból” írtam a
diplomamunkámat, igyekeztem a
sok „bársonyos” közül olyan for-
radalmat kiválasztani, amiről szin-
te egy árva szó sem esett akkor, a
fősodratú médiában. Mivel béke-
fenntartó önkéntesként jómagam
is a helyszínen tölthettem pár évet,
személyes élményeimet felhasz-
nálva, a ’90-es évek Mongóliáját
vettem górcső alá. Megdöbbenve
tapasztaltam, hogy ugyanaz az
amerikai külügyminisztérium
(State Department), valamint a
Soros György által finanszírozott
civil szervezetek: a Nemzeti
Alapítvány a Demokráciáért
(National Endowment for
Democracy = NED), a Nyílt

Társadalom Alapítvány (Open
Society Foundation = OSF) ját-
szotta itt is a főszerepet esemé-
nyek alakításában, mint bárhol
máshol a világban, és pontosan
olyan módszerekkel, ahogy legú-
jabb könyvében, a „Leplezetlen
Végzet”-ben részletesen bemutat-
ja.

Cahiagín Elbegdordzs mongol
demokrata párti politikus, aki
2009-2017 között Mongólia „de-
mokratikusan megválasztott” el-

nöke volt, az amerikai Harvard
Egyetemen végezte tanulmányait
éppúgy, mint a Soros puccsisták
grúziai indigója, Miheil
Szaakasvili. Ráadásul
Elbegdordzs a megtévesztésig ha-
sonló „Szabadság Központot” lé-
tesített Ulánbátorban, mint
Szakasvili Grúziában, és természe-
tesen mindkét létesítményt Soros,
a NED az OSF valamint az
Egyesült Államok Nemzetközi
Fejlesztési Hivatala (United States
Agency of International
Department = USAID) finanszí-
rozta. Dolgozatomban kizárólag a
mongóliai eseményekre világítot-
tam rá, Ön viszont könyvében az
USA által véghezvitt minden szí-
nes, bársonyos, rózsás forradalmat
részletesen kielemez, ahol a milli-
árdos tőzsdespekuláns politikai
vagy pusztán gazdasági okokból
egyszerűen megpuccsolta a külön-
böző szuverén államok demokrati-

kusan megválasztott vezetését. A
beavatkozásoknak előre megírt
forgatókönyve van, a megfelelően
kiképzett aktivista csoportoktól
kezdve, a hatalmat átvevő saját je-
löltig. (lásd jelenleg Venezuela)

Elmagyarázná a hallgatóknak,
hogyan készül ez a titkos forgató-
könyv ? Gondolom, arra is ügyel-
nek, hogy az Egyesült Államok -
látszólag - „semlegesen” figyelje a
történéseket.

William Engdahl:
Még az 1980.-as években az

amerikai titkosszolgálat, a CIA il-
legális, nemzetközi tevékenysége-
iről, egy sor kongresszusi vizsgá-
lat látott napvilágot. 1973 szep-
temberében véres katonai puccsal
és nem kevés CIA segédlettel
megdöntött chilei Allende kor-
mány, majd a véreskezű Pinochet
tábornok kinevezése; 1954.-ben, a
demokratikusan megválasztott gu-
atemalai elnök, Jacobo Arbenz ha-
ladó kormányának ugyancsak CIA
segédlettel való megbuktatása; az
1953.-ban Mohamed Moszadeg
iráni vezető eltávolítását célzó
CIA akció, akkoriban nagyon so-
kat ártott a Hírszerző Ügynökség
„jó hírnevének”. A kárfelmérés so-
rán, a CIA akkori igazgatója,
William Joseph Casey a rendszer-
váló gépezet privatizálását java-
solta, ami annyit jelentett, hogy
megszüntették az utcán civil ru-

hákban grasszáló titkosügynökök
jelenlétét, mivel lelepleződésük
már egyre veszélyesebbé vált.
Casey ekkor a következőt ajánlot-
ta Reagan elnöknek: „Végeztessük
el a piszkos munkát a magán, vagy
civilszervezeteken (NGO=Non
Goverment Organisation) keresz-
tül, és ha valamelyik országban
esetleg elkapnák őket, még mindig
mondhatjuk: „de hiszen ez egy ci-
vil szervezet, az USA-nak pedig
sajnos egyáltalán nincs lehetősége

a civil szervezetek ellenőrzé-
sére. Ők csak az emberi jo-
gokat, szabadságot és de-
mokráciát hirdetik, és hát
Önök amúgy is megenged-
ték működésüket, stb..”

Ez ragyogó ötletnek bizo-
nyult, majd hatékony mód-
szerré kifejlesztve felhasz-
nálták a Washington által
nem kívánatos politikai
rendszerek és kormányok el-
távolítására. A kísérletsoro-
zat rendkívül magas rangú
személyek bevonásával kez-
dődött, mint például II.
János Pál pápa, aki Reagan
elnökkel folytatott titkos ta-
lálkozója során megállapo-
dást kötött az információcse-
rékről, így rögtön értesült a

CIA és a Szolidaritás, lengyel
szakszervezet közös akcióiról,
mely egyébként tömegeket vitt ki
az utcára a szabadságért és demok-
ráciáért folytatott küzdelemben, és
ami természetesen a kommunista
rezsim megbuktatását célozta.
Aztán beindult a dominóeffektus
és sorra buktatták meg a kommu-
nista blokk országait. James R.
Lilley aki 30 évig vezető pozíció-
ban volt a CIA-nál, kínai nagykö-
vet volt a Tiamann téri véres ese-
mények idején. Írtam erről is a
könyvemben, ugyanis Kínának so-
ha sem volt olyan kormánya, ame-
lyik diákokat mészárolt volna le,
vagy amelyik ellen diákok tüntet-
tek volna. James R. Lilley ameri-
kai nagykövet és Soros György
volt a felelőse a színes forradalom
megszervezésének, és a tragédia
bekövetkezésének. A kísérlet
azonban megbukott, Sorosnak és
bandájának pedig el kellett hagy-

Rónaszegi Judit:  

A Soros által pénzelt NGO-k békét, demokráciát, emberi 
jogokat hirdetnek, de csak háború, terror lesz belôle
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Nôk álma: férjvásár
Megnyílik egy új üzlet, ahol

a nők férjet vásárolhatnak ma-
guknak. A bejáratnál az alábbi
utasítás olvasható: – Az üzletet
csak EGYSZER látogathatják
meg. – 6 emelet van, a férfiak
tulajdonságai emeletenként ja-

vulnak. – Bármelyik férfit kivá-
laszthatják az adott emeleten,
vagy felmehetnek a következõ
szintre. – Előző emeletre visz-
szamenni nem lehet. Egy hölgy
úgy dönt, hogy kipróbálja az
üzletet, és partnert keres magá-
nak. Az első emelet ajtaján a
következő felirat várja:
“Ezeknek a férfiaknak van
munkája” A nő úgy dönt, hogy

megnézi a következõ emeletet.
A második emelet ajtaján ez áll:
“Ezeknek a férfiaknak van
munkája és szeretik a gyereke-
ket.” A nő továbbmegy. 

A harmadik emeleten:
“Ezeknek a férfiaknak van
munkája, szeretik a gyerekeket
és félelmetesen jóképűek”
Wow, gondolja a nő, és tovább-
megy. A negyedik emeleten:
“Ezeknek a férfiaknak van
munkája, szeretik a gyerekeket,
félelmetesen jóképűek és segí-
tenek a házimunkában”
Hihetetlen, gondolja a nő, nehe-
zen áll ellen a kísértésnek, de
valami ara készteti hogy to-
vábbmenjen. Az ötödik emelet:
“Ezeknek a férfiaknak van
munkája, szeretik a gyerekeket,
félelmetesen jóképűek, segíte-

nek a házimunkában és roman-
tikusak!” Úgy dönt, hogy be-
nyit, de az utolsó pillanatban
megtorpan és felmegy a hato-
dikra. Az ajtó ezt találja: “Ön a
31.456.012-es számú látogató.
Ezen a szinten nincsenek férfi-
ak, csak azért van, hogy bebizo-
nyítsuk, hogy a nők sosem elé-
gedettek. 

Köszönjük a látogatást. Az
utca szemközti oldalán egy ha-
sonló üzlet nyílik, ahol a férfiak
kereshetnek maguknak asz-
szonyt. Az első emeleten van-
nak a nők akik szeretik a szexet.
A másodikon a nők akik szere-
tik a szexet, és nem bánják ha a
férjük időnként elmegy sörözni
a cimbikkel. 

A harmadik, negyedig, ötö-
dik, hatodik emeleten még
SENKI sem járt!!!
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Adyashanti - 
A gyógyulás
képességének 
a megtalálása

Miért történt ez velem? Miért
alakult így az életem, egészen ed-
dig a pillanatig? Nagyon sok féle
módja van annak, hogy a harag és
a düh megnyilvánuljon. Azt akar-
juk hogy az élet megmagyarázza
magát, hogy Isten megmagyaráz-
za magát. Azt akarjuk hogy a
múltunkba levő emberek magya-
rázatot adjanak. És ahogy ezt
mondtam, az általad cipelt szen-
vedéseid miatt áldozatnak érezhe-
ted magad. 

De ahogy láttam, van egy álta-
lános összetevője ennek, ami
meghatározza, hogy meg fogsz e
gyógyulni ebből a szenvedésből
vagy sem. És hidd el, láttam em-
bereket abban az egyedi helyzet-
ben voltam, hogy nagyon sok em-
bert láttam, akik mindenféle
szenvedést megtapasztaltak.
Egyesek hatalmas mértékű szen-
vedést, bánatot, durva bánásmó-
dot éltek meg. 

Láttam embereket, akik bele-
csavarodtak ebbe, és láttam em-
bereket meggyógyulni a leghihe-
tetlenebb, különféle hátterű szen-
vedésből és erőszakból. És az
egyik elem, ami közös volt min-
denféle gyógyulásban, legyen az
érzelmi vagy pszichológiai gyó-
gyulás, az mindig egyfajta ellen-
álláshoz kapcsolódott, a tapaszta-
lással szembe. 

A legtöbb negatív érzelem va-
lójában az ellenállásnak egyfajta
megnyilvánulásai: bánat , dep-
resszió, düh, sértődés, konfliktus.
Ezek különböző (érzelmi) for-
mák, amelyet az ellenállás és a
düh felvehet. Az egyik személy-
nek, aki állandóan dühös, a fáj-
dalma kifelé vetítődik. És ezért
őrjöng, állandóan fel van hábo-
rodva a környezetében levőkre. 

Van, akinek a dühe befele van
fordítva, és ezt magába folytja,
ezért lehangolt, levert. És minden
düh és harag internalizálódik.
Lényegében önmagukat támadják
folyamatosan. Különböző módo-
kon játszódik ez le. De ha már lá-
tod a felszínen levő érzelmet, bár-
milyen érzelem legyen is az, ami
a felszínen megjelent, és nagyon
sok érzelem az ellenállásnak a
megnyilvánult formája. 

Persze hogy ellenállni fogsz,
hiszen nem érzed jól magad. Mert
boldogtalan vagy. Hát persze
hogy ellenállsz a boldogtalanság-
nak. De a boldogtalanság mögött,
vagy a düh és harag mögött, a
szégyen mögött, ezek mögött a
hatalmas, uralkodó, heves érzel-
mek mögött, egyfajta gyász van.
Egy fajta gyász. 

(...)
De ha valakit szeretsz, akkor

egyfajta gyász van jelen. Szóval
gyászolunk azért amit szerettünk.
Ez egy nagyon fontos dolog,
amikor arra kerül a sor, hogy
meggyógyuljunk. Mert a gyó-
gyulás képessége nem a te ellen-
állásodból születik, nem a hara-
godból, nem a dühödből és nem

az ellenállásodból születik. 
Ezekből a felszínt eltakaró,

erőteljes, de valójában elfedő ér-
zelmekből nem jön létre. Ez nem
a vádból születik. Soha nem ered
gyógyulás a hibáztatásból. De
mindezen érzelmek alatt van va-
lami lágyabb, amit ezek eltakar-
nak, védenek. És nagyon gyakran
fellelhető a gyász a düh és harag
alatt, a hibáztatás és sértődöttség
alatt. És a gyász része az az érzés,
hogy valamit elvesztettél. 

Vagy valamit elvettek tőled.
Vagy elvesztettél valami lényegit
magadból. Elvesztetted a boldog-
ságod, a jólétedet, a bizalmadat.
Csak akkor tudsz gyászolni vala-
mit vagy valakit, ha törődtél vele,
ha szeretted. Ha azért gyászolsz,
mert elvesztettél önmagadból egy
részt, vagy úgy érzed, hogy el-
vesztettél valamit, önmagaddal
kapcsolatosan, akkor ott szeretet-
nek kell lennie. 

Mindezek alatt, szeretetnek
kell lennie. Szeretetnek, egy ben-
ned levő dologgal kapcsolatosan,
vagy törődésnek, önmagaddal
kapcsolatosan. Más szavakkal, ez
a gyöngédségről szól. Hogy való-
jában törődsz magaddal, hogy
szereted magad, abban az érte-
lemben, hogy együttérzés van je-
len. Minden gyász a szeretetből
fakad, a törődésből, az együttér-
zésből. 

Amit sok ezer emberrel együtt
dolgozva láttam, figyelvén hogy
hogyan fejlődnek, az az, hogy
ameddig nem tudsz kapcsolódni
vagy nem vagy hajlandó arra
hogy kapcsolódj a benned levő
törődéssel, szeretettel, azzal a
ténnyel, hogy törődsz magaddal,
hogy szeretsz valamit magaddal
kapcsolatosan, még akkor is ha
azt szeretted amit elképzeltél
hogy elvesztetted. 

Amikor ezzel a szeretettel
vagy törődéssel, ezzel az együt-
térzéssel tudsz kapcsolódni, ez az
a hely, ahol a gyógyulás elkez-
dődhet. És ameddig a felszíni ér-
zelmekben maradsz elvesztődve,
vagy olyan felszínes kérdések-
ben, történetekben, hogy "Miért
történt ez velem?", "Miért tette
ezt Isten?", "Miért ilyen ez az
Élet amilyen?" 

Ezek a kérdések alatt egy ne-
hezteléssel és felháborodottság-
gal teli fortyogó üst van, amiért
az élet olyan, amilyen. És ez rész-
ben érthető, adott lévén az az élet
amelyet egyesek élnek, de egész
addig, ameddig ezen érzelmek
külső (felszíni) formájában tar-
tózkodsz, és nem vagy hajlandó
ezen érzelmek gyöngédebb részét
is megélni, a sérülékenyebb,
csendesebb részét, a szeretet és
törődéssel teli részét... 

Mert ha nem szeretnéd magad
ott mélyen legbelül, ha nem tö-
rődnél magaddal, akkor nem ha-
ragudnál azért, ami veled történt
az életben. Ez egy furcsa dolog
hogy így mondom, mert ez azt je-
lenti, hogy ha haragszol valamiért
ami veled történt, ez azért van,
mert törődsz vele. Nem csak azért
haragszol ami történt, hanem
mert valójában törődsz magaddal.
Törődsz az emberi mivoltoddal.
Szereted az emberi részedet. 

Amikor kész vagy, amikor haj-
landó vagy hogy megérintsd ezt a
belső érzést, bármely pillanatban
megérintheted, azok a felgyűlt,

viharos érzelmek elkezdenek le-
csendesülni, mert elkezdted meg-
érinteni azt a valamit (szeretetet).
Az elején ez nehézségbe ütköz-
het, mert nagyon közel kerülsz
önmagadhoz, visszatérsz, egyfaj-
ta meghitt kapcsolatba kerülsz sa-
ját emberiségeddel. 

De egészen addig ameddig el-
kezdesz újra meghitt kapcsolatba
kerülni emberiségeddel, még ak-
kor is, ha ez azt jelenti, hogy saját
megkeseredettségeddel kerülsz
közvetlen kapcsolatba, mert még-
egyszer mondom, csak akkor le-
szel bánatos valamivel kapcsola-
tosan, ha az fontos számodra, ha
azt szereted és törődsz vele. 

Mert nagyon sok negatív érzel-
mi tapasztalat nem csak az eredő
oka miatt vonzódik be az életünk-
be, ami gyakran egy esemény is
lehet, életünk korábbi szakaszá-
ból, hanem ami ezt a "sötét fel-
hőt" táplálja, az az, hogy elvesz-
tődünk, és elveszve maradunk eb-
be a nagy, nehéz, súlyos, sűrű, pa-
lástoló érzelmekbe, azokba az ér-
zelmekbe, amelyek elrejtik azt a
szeretetet, amelyet önmagad irá-
nyában érzel. 

Mert ha nem éreznél szeretetet
önmagad és az emberiséged iránt,
nem éreznéd azt (a szomorúsá-
got), amit érzel. Nem számítana
semmit. De ez mégis számít. A
fájdalom egy bizonyíték arra,
hogy ez igenis számít. Szóval na-
gyon fontos tudni, hogy csak ak-
kor kezdesz el igazán gyógyulni,
amikor hozzáférsz ehhez a mé-
lyen fekvő érzelmi központhoz. 

Ez egy sokkal érzékenyebb,
sérülékenyebb, és határozottan
egy szeretetteljes rész. És egé-
szen addig, ameddig a külső (ér-
zelmekben) vagy elveszve, bár-
milyen tanítást alkalmazhatsz,
bármilyen terapeutához elme-
hetsz, és bármilyen gyógyító
módszert alkalmazhatsz, de való-
jában nem vagy hajlandó... mert
ez egy választás. 

Ha sohasem vagy hajlandó azt
választani, ami benned szeretet-
teljesen törődik, és felismerni,
hogy mindazt amit tapasztalsz, az
azért van, mert érdekel és szere-
tetteljesen odafigyelsz magadra,
és csak azt gyászolod, amit elve-
szítettél, amit szerettél. Nem csak
a vesztesség okoz gyászt, hanem
hogy olyas valamit veszítettünk
el, amit szerettünk. 

Újra tudsz kapcsolódni a sze-
retethez, a szerető gondoskodás
által. És ezáltal elkezdesz ahhoz
az energiához csatlakozni, ami
gyógyít. Ez a különbség a között
az emberek között, akik meggyó-
gyulnak vagy akik  soha sem gyó-
gyulnak meg. Ha sohasem enge-
ded meg magadnak, hogy csatla-
kozz a benned levő, törődő szere-
tetteljesség érzetéhez, akkor nem
tudsz gyógyulni, nem fogsz meg-
gyógyulni, bármit is tennél ez ér-
dekében. Csak ugyanazokat a hi-
ábavaló köröket írnád le: legyen
az terápia, spiritualitás, bármit is
tennél. 

De amikor elkezded választa-
ni, és megengeded magadnak
hogy megérintsd lényed mélyebb
részeit, ahol az odafordulás és a
törődő szeretetteljesség van, ak-
kor az összes gyógyító módszer
másként fog hatni. Mert már egy
teljesen más szemszögből közelí-
ted meg ezeket. Ma este nem

azért ülök itt hogy megmondjam
bárkinek is hogy hogyan kell a
problémáját megoldania. 

Vagy hogy tudom, hogyan kell
ezt csinálni. Mert az igazság az,
hogy én nem tudom, hogy te ho-
gyan old meg a problémádat. Én
nem tudom senkinek se megolda-
ni a problémáját. Végül is, csakis
te tudod, hogy hogyan old meg a
saját problémádat. Ebben bizto-
san kaphatsz segítséget. És min-
denkit bátorítok, aki ilyen gon-
dokkal küzd, hogy kérjen segítsé-
get. 

Hogy olyasvalamit találjon,
ami megérinti és működik számá-
ra. De tudd, még mielőtt valami-
hez folyamodnál, hogy ha nem
vagy hajlandó vagy nem vagy
még kész rá, hogy a saját szere-
tetteljes gondoskodásodhoz kap-
csolódj, azzal, ami a felháboro-
dottságod mögött van, vagy a
depressziód, vagy a haragod,
vagy a hibáztatásod, vagy az ítél-
kezésed alatt, mert valójában sze-
retetteljesség van mindezek mö-
gött. 

Egészen addig, amíg ehhez
nem vagy hajlandó csatlakozni, a
gyógyulás nem jöhet létre. És
amikor hajlandó vagy kapcsolód-
ni ezzel, akkor hirtelen az ajtók
megnyílnak, és a gyógyulás na-
gyonis lehetségessé válik. Mert
minden gyógyulás az együttérzés,
a szeretetteljesség és a szerető
gondoskodás teréből indul. Ez az
a tér, ahol mindenféle gyógyulás
végbemegy. 

Ha az a hozzáállásod a saját
(kellemetlen) tapasztalatodhoz,
hogy megmenekülj tőle, vagy
hogy "nem akarom érezni ezt",
"nem akarom érezni azt" , "Ki a
felelős amiért mérges vagyok?",
"Miért tette ezt Isten?" vagy
"Miért működik így a
világ?"mindaz, ami nagyon racio-
nálisnak néz ki, mint például a
nagyon racionális kérdések... de
ez nem egyéb, mint elveszettnek
maradni, egyfajta módja annak,
hogy elkerüljük azt ami mélyeb-
ben van ennél. 

Csak azért vagy mérges, mert
igazán törődsz magaddal. És min-
den gyógyulásnak a szeretetből,
az együttérzésből, és a szeretettel-
jes törődésből kell fakadnia. Ez
az egyetlen hely, ahonnan ez
eredhet. Hajlandó kell lenned
hogy megnyílj erre, hogy felis-
merd és hozzáférj ehhez. 

Máskülönben csak száz féle
különböző módon próbálsz gyó-
gyulni, de nem leszel képes meg-
találni azt. Mert a gyógyulás nem
rajtad kívül van, nem a spirituális
tanítóban, és nem is a terapeutá-
ban. 

Megeshet hogy a tanítás segít-
het, remélem hogy igen, lehet
hogy egy terapeuta segíthet, ha
szükséged van egyre, remélem
hogy tud segíteni, de ezek valójá-
ban semmit sem tehetnek, nem
tudnak valójában segíteni, egész
addig, míg nem vagy hajlandó
csatlakozni a benned levő együt-
térzéssel. Mert ezek csak támo-
gatják a gyógyulást. Amit én te-
hetek az az, hogy csak elősegítem
a gyógyulást. 

Forrás: "A Forrás felé" youtube-csator-
na. Videó címe: Adyashanti - A gyógyulás
képességének a megtalálása (magyar fel-
irattal) - On healing
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Száz  évvel
Tr ianon  után

(5x9 perből álló 45 perces rö-
vidfilm sorozat a magyar nemzet
sorstragédiáját beindító Trianoni
békediktátumról)

1. rész: Kik az igazi felelősök
a Nagy Háború kirobbantásáért?
Az Államok Feletti Titkos Elit
hogyan készíti elő a háborút
Nyugaton?

Az Államok Feletti Hatalom
előkészíti a Nagy Háborút az új
világrend létrehozása érdeké-
ben. 

Dél-Afrika elvétele a búrok-
tól. A búr háború a Nagy
Háborúnak a főpróbája.
Mindkettőt ugyanaz a Titkos Elit
robbantja ki, és vezényli le. Az
Államok Feletti Titkos Elit tag-
jainak a bemutatása, melyek a
céljaik, és ezt milyen eszközök-
kel akarják elérni. 

Az Államok Feletti Hatalom
a brit világbirodalomban, mint
inkubátorban erősödött meg
annyira, hogy felvállalhatta
hosszú távú stratégiájának az új
egyközpontból irányított világ-
rendnek a bevezetését. Ehhez el-
ső lépésként szüksége volt a ter-
melő kapitalizmust sikeresen
megvalósító Németországnak -
mint konkurensnek – a kiiktatá-
sára. 

2. rész: Az Államok Feletti
Hatalmi Elit hogyan készíti elő a
Nagy Háborút Keleten?

Japán felfegyverzése és
Oroszország elleni háborúra va-
ló felkészítése. Oroszországban
külföldről szervezett forradalom
kirobbantása 1905-ben. 

Hogyan oldja meg az
Államok Feletti Titkos Elit,
hogy az ellenséggé vált rivális
cári Oroszország a szövetségese
legyen a Németország elleni há-
borúban?

Milyen eszközökkel veszik rá

Oroszországot, hogy saját érde-
kei ellen lépjen háborúba? (A
szlavofil ideológia terjesztése, a
pánszlávizmus vezetésének oda-
ígérése a cárnak, a Boszporusz
és a Dardanellák felajánlása és
vezető szerep biztosítása az orto-
dox vallású népek felett.)

Hatalmas nyugati kölcsönök
Oroszország felfegyverzésére,
és arra, hogy ebből a kölcsönök-
ből finanszírozzák a francia po-
litikai vezetés megvásárlását.
Milyen szerepe volt ebben VII.
Edwardnak, Alekszandr
Izvolszkijnak, Szergej
Szazonovnak, valamint
Raymond Poincaré, André
Tardieu és társai megvesztegeté-
sének?

3. rész: Az Osztrák Magyar
Monarchia szerepe a Nagy
Háborúban

A nemzetközi szabadkőmű-
vesség kísérlete a Magyar
Királyság kiléptetésére a
Monarchiából, és egy szabadkő-
műves állam létrehozására, élén
a szabadkőműves Rudolf trón-
örökössel, mint uralkodóval. Ez
a kísérlet az 1889-ben
Meierlingben bekövetkezett tra-
gédiával sikertelen maradt. 

A nemzetközi szabadkőmű-
vesség megváltoztatja magatar-
tását a Monarchiával, és azon
belül a Magyar Királysággal
szemben.

Az Ottomán Török
Birodalom válsága és a balkáni
háborúk. A Monarchia belema-
nőverezése a mesterségesen kié-
lezett balkáni konfliktusba, és a
szarajevói merénylettel a háború
kirobbantása. 

A Londonban székelő
Államok Feletti Titkos Elit szán-
dékosan elhúzza az első világhá-
borút, amelyet már 1915-ben be
lehetett volna fejezni. Ez lehető-
vé tette Oroszország belső válsá-
gának kiéleződését, és a cári
rendszer külföldről szervezett
anarchia és lázadások kirobban-
tásával való megdöntését. 

1917-ben a Párizsban megtar-
tott nemzetközi szabadkőműves
tanácskozásokon – a londoni

Államok Feletti Titkos Elit jóvá-
hagyásával – döntenek az
Osztrák Magyar Monarchia fel-
bomlasztásáról, és egy szabad-
kőműves mintaállam megalakí-
tásáról Csehszlovákia névvel.

Az Antant 1916-ban a köz-
ponti hatalmak szövetségesének
számító Román Királyságot rá-
veszi a Monarchia részét képező
Magyar Királyság megtámadá-
sára, és cserébe odaígéri
Bukarestnek Erdélyt, a Részeket
és a Bánságot. 

4. rész: Magyarország kato-
nailag megvédhette volna határ-
ait, ha belülről nem omlik össze

Böhm Vilmos hadügyi állam-
titkár és hadügyminiszter, majd
hadügyi népbiztos szerint a pa-
dovai fegyverszünet után
1.200.000 le nem győzött, fel-
fegyverzett katona tért haza in-
takt egységekben a frontról.
Ennek a fele elég lett volna,
hogy megvédelmezze az
Osztrák Magyar Monarchiából
kiváló, függetlenné vált történel-
mi Magyar Királyságnak a ha-
tárait. Ezt tette lehetetlenné a
marxizmus minden változatát
képviselő radikális belső ellen-
zék, amely legfőbb céljának a
keresztény Magyar Állam meg-
döntését, és egy kozmopolita, li-
berális, internacionalista rend-
szer hatalomra juttatását. 

Ez a belső magyar hatalomra
törő ellenzék szoros szellemi
ideológiai rokonságban állt az-
zal az Államok Feletti
Hatalommal, amely a Nagy
Háborút az általa elképzelt új vi-
lágrend létrehozása érdekében
kirobbantotta. Ez a magyar gaz-
dasági-, pénzügyi-, majd pedig
szellemi életet is magának kisa-
játító kozmopolita csoport szer-
vezte meg az irányítás alatt álló
szabadkőműves páholyok közre-
működésével az őszirózsás for-
radalomnak nevezett állam-
csínyt, és juttatta hatalomra azt a
tehetetlennek bizonyult Károlyi
Mihályt, akinek a kormányában
a Jászi Oszkár által vezetett
Martinovics páholynak a négy
tagja is miniszteri tárcát kapott.
Jászi Oszkárnak döntő szerepe
volt abban, hogy a Károlyi kor-

mány egy teljesen elhibázott, pa-
cifista politikát folytatott abban
az időszakban, amikor a
Monarchiából is kiváló, de olyan
Monarchián kívüli országok is,
mint Románia, minden erejükkel
fegyverkeztek. Kéri Pálnak, és
Pogány Józsefnek döntő szerepe
volt Tisza István meggyilkolásá-
ban. Ugyanezen embereknek, és
a Károlyi-kormány egészének
kulcsszerepe volt a magyar had-
sereg igen rövid idő alatt történő
lefegyverzésében. 

John Lukács és Fejtő Ferenc
egybehangzóan azt állították
Münchenben, hogy ha
Magyarország Musztafa Kemal
Atatürk példáját követi, és nem
engedelmeskedik a Párizsban, a
nemzetközi szabadkőművesség
felső vezetői által hozott dönté-
seknek, akkor sikeresen meg
tudta volna védeni határait. Az
Antantnak még a háború végén
sem volt ahhoz ereje, hogy expe-
díciós hadsereggel
Magyarországot megszállja.
Ehhez volt szüksége az utódálla-
mok támogatására, és őket egye-
dül Magyarország területeivel
tudta szolgálataikért megjutal-
mazni. 

Ezért volt az, hogy a
Párizsban döntéseket hozó felső-
szintű politikusok, akik vagy
személyükben is szabadkőmű-
vesek voltak, vagy a szabadkő-
műves felsővezetés utasításait
hajtották végre – amelyek vi-
szont a Londonban működő
Államok Feletti Titkos Elitnek
engedelmeskednek – nem voltak
hajlandók a magyar szabadkő-
művesekkel szóba állni.
Kielégítették új szövetségeseik
minden önző követelését, és a
Magyarországot körülvevő ösz-
szes országnak juttattak területe-
ket, amelyek jelentős részén a
magyar nemzet 1/3-a élt. 

Nem kellett volna szervilisen
megalázkodva kiszolgálni az
Antant minden követelését.
Ezeknek fegyveresen kellett vol-
na ellenállni. Ehhez elég lett vol-
na a frontról fegyverrel hazatérő
hadseregnek a fele is.
Nyilvánvaló, hogy a nem ma-
gyar anyanyelvű katonáknak
egy része távozott volna a had-
seregből. A magyar hadsereget
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