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A Bilderberg-csoport  
 

"Rejtett fény ragyog a dolgok legmélyén. 

Erre gondolsz tán, hogyha így szólsz: 
van remény." 

 
/Omega/ 

 
Aesopus egyik meséjében egy farkas csapdába esik, ahonnét csak úgy tud 

megszabadulni, hogy lerágja saját farkát. Mivel szégyelli, hogy falkájában 
egyedül ő rendelkezik ilyen hiányossággal, megpróbálja rávenni társait is, 

hogy szabaduljanak meg farkuktól, ők azonban -szerencséjükre- nem 
hallgatnak rá. 

1992-ben Svájc beengedte a trójai falovat, vagyis csatlakozott az IMF-hez, a 
Nemzetközi Valutaalaphoz, és ezzel megtette az első lépést függetlenségének 

elvesztése felé. 1996. áprilisában Markus Lusser, a svájci jegybank elnöke 
kijelentette, hogy a svájci frank aranyfedezete a múltból visszamaradt 

csökevény, amely felett eljárt az idő. Novemberben Peter Klauser, a jegybank 

jogtanácsosa a St. Gallen-i egyetemen tartott előadást. A jogtanácsos már 
nem célozgatott, hanem világosan és félre nem érthetően megmondta: 

ezentúl a bankjegyek értékét nem az arany, hanem hanem a kibocsátó 
intézménybe vetett HIT ÉS BIZALOM határozza meg. Ez a bankjegykibocsátás 

volumenének ugrásszerű megnövelését /és a fedezetlen pénz megjelenését/ 
jelentette. Peter Klauser számára ez több volt, mint jó hír: ő volt Svájc 

bankjegynyomdája igazgatótanácsának az elnöke. 
Svájcnak ellenben nagyon rossz hír volt. 1996-ig az /a világ pénzügyi 

aranytartaléka 8 %-át meghaladó/ aranyalapon nyugvó frank és az erre 
épített /a világ legtökéletesebb pénzügyi rendszerének számító/ bankrendszer 

volt a svájci függetlenség és semlegesség egyik legfőbb biztosítéka. A 
következő lépésre mindössze három évet kellett várni. A svájci valuta 

aranyfedezetének fenntartását az alkotmány írta elő. Az alkotmány 
módosítása Svájcban csak népszavazással lehetséges /Svájcban KÖZVETLEN 

DEMOKRÁCIA van, vagyis az összes fontosabb kérdésben népszavazás dönt/, 

a svájci nép viszont több mint valószínű, hogy nem járult volna hozzá valutája 
fedezetének megszüntetéséhez. Trükkre volt szükség, amelyet a nép 

korlátozott felfogóképességére, figyelmetlenségére és dilettantizmusára 
alapoztak. VADONATÚJ ALKOTMÁNYT bocsátottak népszavazásra, amelyből 

egyszerűen kihagyták az aranyra vonatkozó összes utalást. Svájc, a mesebeli 
farkasokkal ellentétben csatlakozott a farkatlanokhoz és ő is lerágta saját 

farkát: "a svájci nép," - írta akkoriban Jane H. Ingraham /The New American/ 
- "nem tudván, mit cselekszik, 1999 tavaszán megszavazta, hogy véget kell 

vetni a svájci valuta világon egyedülálló szilárdságának, s egyszersmind 
országuk pénzügyi hatalmának és függetlenségének is." 

 
Az IMF-ről a következőket kell tudni: a második világháború utolsó évében 

jött létre mint az ENSZ WASHINGTONI székhelyű szervezete, azzal a deklarált 
céllal, hogy a háború utáni valutaárfolyamokat felügyelve elősegítse azok 



stabilizációját. Alapokmánya e célból előírta a tagországok számára az arany 

árának kötelező rögzítését. A valutastabilizációs program csődje után, 1971-
ben ahelyett, hogy felszámolták volna, politikáját módosították: immár nem a 

valutastabilizáció, hanem a VALUTALEBEGTETÉS lett a követendő cél. A 

valutastabilizáció alapja az aranystandard-rendszer. 
 

Jellemzői, hogy az árfolyamok stabilak, mert minden nemzetközi valuta az 
aranyhoz kötődik, az országok közötti fizetés aranyban történik, a 

pénzhelyettesek aranyra válthatóak és a NEMZETI FIZETÉSI MÉRLEGEK 
EGYENSÚLYBAN VANNAK. A valutalebegtetés ezzel szemben azt jelenti, hogy 

a valutaárfolyamok szabadon változnak, a valuták árfolyama bárhogy 
alakulhat, szabadon értékelik le és fel őket a mindenkori célnak megfelelően 

/például az áru- tőkeexport ösztönzése végett/, kialakulnak az adós és a 
hitelező országok. Az IMF alapokmányát módosították: az új alapokmány 

MEGTILTJA az arany árának rögzítését. 
Az IMF ESZKÖZ. Voltaképpen egy nagyon sok /jelen pillanatban 185/ országra 

kiterjedő /nemzetközi/ DIKTATÚRA eszköze. Nem a stabilitás, hanem az 
INSTABILITÁS áll az érdekében, mert csak ez biztosítja azt a /pénzügyi/ 

függőséget, amely a diktátumok alapjául szolgál. 

 
Azt mondtuk /a Napló után 74./, hogy a "demokrácia" vagy átalakul, vagy 

diktatúrába torkollik. Svájc társadalmi berendezkedését a "nagy" francia 
forradalomnak köszönheti. Az utolsó csata, amelyben Svájc részt vett, az 

1515. szeptember 13-14-i marignanói csata volt, amikor a Piemontot 
megszálló svájciak fölött I. Ferenc francia király győzelmet aratott. A Svájci 

Államszövetség ezután kinyilvánította ÖRÖKÖS SEMLEGESSÉGÉT. /A svájci 
zsoldosok az újkor elején a világ legütőképesebb gyalogsága voltak. II. Gyula 

pápa ezért 200 katonát kért -150-et meg is kapott- a svájci kantonoktól. Ők 
1506. január 21-én értek Rómába: megalakult a Vatikánt ma is őrző Svájci 

Gárda. A pápa tiszteletben tartja a svájci semlegességet: tagjai vatikáni 
állampolgárságot kapnak./ A francia Direktóriumot nem nagyon érdekelte a 

semlegesség. Csapatai 1798-ban megszállták az országot és létrehozták a 
Helvét Köztársaságot. Ez a köztársaság szerkezetének /a kantonrendszernek/ 

és a bankrendszernek köszönhetően meglepően jól működött mindeddig /a 

demokráciát hosszú távon, mint mondtuk, csak GAZDAG ország képes 
elviselni/. Ennek ellenére, mint az előzőekből láthattuk, ÍGY VAGY ÚGY, eléri 

végzete. 
 

2004. decemberében, 93 éves korában, kilenc hónappal felesége, Julianna 
anyakirálynő halála után elhunyt Beatrix holland királynő apja, Bernát herceg. 

A herceg múltja nem volt makulátlan. Ugyanaz a Lockheed Martin /akkor még 
Corporation/ elnevezésű amerikai cég vetett rá árnyékot, amelynek 

huszonhárom évvel később az első Orbán-kormány két államtitkára, Selmeczi 
Gabriella és Balsay István is a lemondását köszönhette : Bernát, amint azt 

egy 1976-os parlamenti vizsgálóbizottság megállapította, "helytelen 
jutalékokat" kapott a repülőgépgyártól. 

Bernát herceg neve azonban nem csak a Lockheed révén kapcsolódik Orbán 
Viktor múlt- és jövőbeli kormányaihoz. 1954-ben, tizenkilenc esztendővel 

Magyarország egykori és következő miniszterelnöke születése előtt, abban az 

évben, amikor Dien Bien Phu kapitulációjával véget ért Indokinában a franciák 



gyarmati uralma, vízrebocsátották az első amerikai atom-tengeralattjárót, 

Anglia és az Egyesült Államok visszautasította a Szovjetunió belépési kérelmét 
a NATO-ba, a Szigetközt és Révfalut pedig elöntötte a Duna, egy Bilderberg 

nevű hollandiai szállodában a herceg megalapította azt a társaságot, amelyet 

mindmáig BILDERBERG-CSOPORTKÉNT ismer a világ. E csoport évente ül 
össze /az összejövetel eddig egyetlenegyszer, Bernát vesszőfutásának 

évében, 1976-ban maradt el/, mindig más országban /legutoljára tavaly 
májusban, a most államcsődre készülő Görögországban található 

Vouliagmeniben, a Nafsika Astir Palace Hotelban/. Irányítói a Rotschild és 
Rockefeller családokhoz tartoznak, tagjai között a Világbank volt és jelenlegi 

elnöke, a NEMZETKÖZI VALUTAALAP /IMF/, a BBC elnöke éppúgy 
megtalálható, mint a NATO volt főtitkára, médiamogulok, külügyminiszterek 

/például Svájc külügyminisztere is/, elnökök és volt elnökök, nagykövetek. 
Magyar részről többek között Martonyi János, az Orbán-kormányok volt és 

leendő külügyminisztere, Bokros Lajos, a Világbank főtanácsadója, Járai 
Zsigmond és Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökei. 

 
A Wikipédia finoman úgy fogalmaz, hogy "fennáll annak a lehetősége, hogy a 

csoport érvényesíteni tudja befolyását a világ irányításában". Hogy a fenébe 

ne állna fent: a csoportot AZÉRT HOZTÁK LÉTRE. Pontosabban nem 
közvetlenül azért, inkább azoknak a folyamatoknak a direkt és indirekt, 

összehangolt befolyásolására, amelyek a tagok személyes érdekeivel és 
ezeket kiszolgáló világnézetével összeegyeztethetőek. 

Nem gondolom tehát, hogy ezek az emberek egyfajta világkormányt alkotnak, 
mint ahogy, horribile dictu azt sem gondolom, hogy ezek az emberek rosszat 

akarnának a világnak. Önmaguknak pedig egészen bizonyosan jót akarnak, s 
e jót összeegyeztethetőnek vélik a szakadék felé száguldással, melyet a 

felvilágosodás terminológiájával élve haladásnak neveznek. 
Ha megmaradunk a Lucifer vezette, pokolba tartó vonat hasonlatánál, akkor 

azon a Rotschildok és Rockefellerek mindössze Lucifer segédei, a többiek 
fűtők lehetnek. 

 
Egy lélegzetvételnyi szünet azonban mindig adódik útközben. Minden 

rosszabbnak minősíthető történelmi korszakot egy jobb követ, írtam a Magna 

Hungaria 28-ban, bő egy évvel ezelőtt. Leírtam ott az utóbbi kétszáz év 
magyar korszakait is azzal, hogy a Rákosi-Kádár-időszakot követő átmeneti 

enyhülés után most valamiféle visszaesésnek kell jönni. A rejtett fény, amely 
e sötétség legmélyén ragyog, az, hogy nincs megírva, meddig fog tartani, és 

utána, ha nem is tudjuk, meddig, ki fog világosodni. 
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A Bilderberg-csoport 2.  
 
Nem hiszem, hogy a világ ÖSSZEHANGOLTAN haladna végzete felé. Azt 

gondolom, hogy a Bilderberg-csoport egy nagyon erős lobbycsoport, lehet, 
hogy a legerősebb, de semmiképpen nem az EGYEDÜLI. Ilyennek minősülhet 



az ottani társadalmi berendezkedésből következően a kínai kormány, talán a 

Vlagyimir Putyin orosz -most éppen- miniszterelnök mögötti gazdasági 
oligarchia is. Amint lent, úgy fent: képzeljük el a világot egyetlen 

/"demokratikus"/ országnak, ezeket a lobbycsoportokat pedig politikai 

pártoknak. Ugyanazok a szabályok érvényesek itt is, mint amit a 
demokráciákról korábban leírtam: előbb-utóbb -ezúttal tényleg- EGYETLEN 

/szűk/ csoport birtokába kerül a hatalom, és a rendszer /az emberiség addig 
megmaradt részének további tetemes hányadával együtt/ az ő kezei között 

múlik ki, vagy még mindezek előtt vagy közben megjelenik valami, ami 
GYÖKERESEN MÁS, mint az előbbieket lehetővé tevő szellemi közeg. 

SZELLEMI közeg, mondtam az előbb. A legutóbbi bejegyzésre reagálva 
megkérdezte valaki, hogy ha a Bilderberg-csoport irányítói csak segédek a 

Lucifer vezette vonaton, ki lenne Lucifer? Lucifer, a FÉNYHOZÓ /szó szerinti 
fordításban/ nem emberi értelemben valaki: Lucifer SZELLEM. 

 
Aktuálisan korunkra értelmezve a felVILÁGOSODÁS szelleme, amely a 

TAGADÁSBÓL táplálkozik. 
Abban az évszázadban, amikor úgy tűnt, ennek a szellemnek semmi nem tud 

ellenállni, Karl Marx és Jules Verne évszázadában egy költő pontosan látta 

ezt. Tizenöt színben meg is írta, és Az ember tragédiája címet adta neki. 
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A zsidók  
 
A Biro és Bidzsán folyók Moszkvától több, mint nyolcezer kilométerre, a kínai 

/mandzsúriai/ határ közelében folynak össze. E két folyóról kapta nevét 
Birobidzsán, a Jevrenszkaja Autonomnaja Oblaszty, vagyis Zsidó Autonóm 

Terület fővárosa. A Terület -voltaképpen egy hatalmas gettó- az 1930-as 
években létesült. A zsidó lakosság áttelepítését a moszkvai Megváltó Krisztus 

templomának felrobbantója, a közlekedésért felelős, ZSIDÓ származású Lazar 
Mojszejevics Kaganovics szervezte meg. A német támadás kezdetéig 

tizenötezer zsidó érkezett ide. A második, immár KÉTMILLIÓ fő kitelepítését 

előirányzó hullámra Sztálin halála miatt már nem került sor. 
/A "gettó" szó az olasz "ghetto" vagy "geto" szóból származik, és magyarul 

"öntödé"-t jelent. Az első gettó 1516-ban, Velencében jött létre ugyanis, a 
"Geto Nuovo", "Új Öntöde" nevű városrészben./ 

 
A zsidók és nemzsidók viszonya a történelem során háromféle volt: /önkéntes 

vagy erőszakos/ ELKÜLÖNÜLÉS, /önkéntes vagy erőszakos/ BEOLVADÁS, 
illetve, amikor a származásnak a befogadás vagy elutasítás szempontjából 

nem volt jelentősége. Sőt a zsidók egymás közti viszonyát tekintve sem: 
Ungváry Krisztián leírja azt a jelenetet, amikor az egyik budapesti kerületbe 

bevonuló szovjet csapatok elé siet az ottani rabbi. Megszólítja az élen haladó 
tisztet, és ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy ő zsidó. A tiszt elmosolyodik: 

"én is", mondja, kétfelől arcon csókolja a tiszteletreméltó pátriárka-külsejű 
rabbit, hazakíséri, majd egy moszkvai betörő alaposságával kifosztja. 



 

A zsidók története meglepően sok egyezést mutat a MAGYAR történelemmel. 
A zsidók is egy nomád törzsszövetséget alkotva érkeztek a mai Izrael 

területére a Kr. e. 2. évezred utolsó harmadában. Az egyistenhit, sőt a 

kifejezetten az Úrra vonatkozó hit a pátriárkák korában és ekkor, sőt jóval 
később is erősen kétségesnek tűnik. Jákob, akinek a fiairól elnevezték Izrael 

törzseit /Józsefet két fia, Efráim és Manassé képviselte, akiket Jákob 
sajátjaivá nyilvánított/, testvére, Ézsau haragja elől nagybátyjához, Lábánhoz 

menekült. Feleségül vette Lábán két lányát, Leát és Ráhelt, majd a 
vagyonnal, amit Lábánnál szerzett, elmenekült. Nem csak saját vagyonával: 

fiatalabb felesége a Teremtés könyve 31:19 szerint ellopta és magával vitte 
Lábán HÁZI ISTENEIT is. /Csak érdekességképpen: a pátriárkák a Kr. e. 19-

18. században éltek. József, Jákob Egyiptomba került és ott udvari méltóságra 
emelkedett fia valószínűleg nem egyiptomi, hanem az Egyiptomot meghódító 

-sémita- HIKSZOSZ népből kikerült fáraó kegyeltje lett, a zsidók elnyomása 
és az abból való szabadulás viszont már a visszatérő egyiptomi fáraók alatt 

következhetett be./ Amikor Mózes túl sokáig volt fent a Sinai-hegyen, ahol a 
törvény tábláit megkapta, "a nép...összegyűlt Áron körül és követelőzött: 

"Készíts nekünk egy istent, amely előttünk jár." /Kivonulás 32:1/ Az idegen 

istenek tisztelete a királyok korában is általános volt, a Salamon után 
kettészakadt ország mindkét részében, az északi Izraelben és a déli Júdában 

egyaránt. Az utolsó zsidó király a babiloni fogságig a júdai Cidkija volt. Ő 
tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és szintén "azt tette, ami 

gonosz az Úrnak, az ő Istenének szemében". /2 Krón. 36:12/ Magyarországon 
a második király, Orseolo Péter alatt tört ki a Vata-féle -első- pogánylázadás, 

I. Béla alatt a második, az ún. pogány szokásokat pedig még a Kr. u. 1095-
1116 között uralkodó Könyves Kálmánnak is tiltania kellett. 

Izraelt, az északi királyságot a Kr. e. 8. században meghódították az asszírok, 
lakosságát deportálták. A déli királyságot, Júdát Kr. e. 587-ben a babilóniaiak 

rohanták le, és tették lakosságával ugyanazt. A visszatérést a Babilont Kr. e. 
539-ben legyőző Nagy Kürosz perzsa király tette lehetővé, majd jött a 

következő hódító, a Nagy Sándor-vezette Makedónia, Sándor halála után 
pedig előbb annak egyik utódállama, a Ptolemaida, később a másik, a 

Szeleukida Királyság. Júda Makkabbi /a "makkabbi" "pöröly"-t jelent/ felkelése 

száz év önállóságot eredményezett, majd Nagy Pompeius Kr. e. 63-ban 
elfoglalta Jeruzsálemet, és kezdetét vette a hétszáz évnyi közvetlen vagy 

közvetett római uralom.  
 

Magyarország durván ennyi idő alatt túl volt az ország lakosságának FELÉT 
kiirtó tatár, később török hódításon, a -török hódoltsági területeken kívül- két 

részre, a Királyi Magyarországra és az Erdélyi Fejedelemségre történő 
szakadáson, a Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc-féle próbálkozásokon, 

végül -a tényleges királyság megszüntéig- Habsburg-fennhatóság alá került. A 
Habsburgok uralkodói címei közé tartozott a német-RÓMAI császári cím is. 

 
Folytatása a következő bejegyzésben. 
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A zsidók 2.  



 

Roboám és Jeroboám, Júda és Izrael királyai Kr. e. 922-ben kezdtek 
uralkodni, Cidkija, Júda utolsó királya Kr. e. 587-ig volt trónon. A két dátum 

között HÁROMSZÁZHARMINCÖT ÉV telt el. Magyarország első /Árpád-házi/ 

királya a Kr. u. 1000-ben megkoronázott I. /Szent/ István, utolsó /Árpád-
házi/ királya III. András volt, akivel Kr. u. 1301-ben, HÁROMSZÁZEGY ÉV 

után kihalt az Árpád-ház. Ha az első számhoz Saul, Dávid és Salamon 
uralkodását is hozzáadjuk, körülbelül négyszáznegyven, ha a másodikhoz 

Hunyadi Mátyás, Szapolyai János és János Zsigmond uralkodását, 
háromszázhetvenhét évet kapunk. 

A Júda Makkabbi-felkelést követően Júda családja, a Hasmóneusok kerültek 
az ekkor Júdaiának /görög/ nevezett ország élére. Júda harmadik fivérének, 

Simonnak az unokái felvették a "király" címet. Az utolsó /hasmóneus/ király, 
akit még a szó eredeti értelmében királynak lehetett nevezni, Nagy Heródes 

volt /az ő egyik fia lett Heródes Antipász, Galilea tetrarkhája, vagyis negyedes 
fejedelme, aki keresztre feszítése előtt Krisztust, miután ő nem volt hajlandó 

csodát tenni a kedvéért, visszaküldte Pilátushoz/. Heródes mindenki 
meglepetésére, római segítséggel megverte az országot lerohanó 

parthusokat, hellenisztikus stílusban újjáépíttette a templomot, palotákat 

emeltetett, Caesareában kikötőt épített. Ha csak rövid időre, és római 
gyámsággal is, de Dávid és Salamon ideje látszott visszatérni vele. Heródes 

Kr. e. 4-ben bekövetkezett halála után fiai /akik országa EGY-EGY HARMADÁT 
kapták/ nem, csak unokája, Heródes Agrippa viselhette egy rövid időre, Kr. u. 

41-44 között a királyi címet, a továbbiakban Judaeát /latin/ lovagi rangú 
római helytartók kormányozták. Magyarországon az Árpád-ház kihalása után 

az ún. interregnum két /lengyel és bajor származású/ királya után az Anjou-, 
Luxemburgi-, Habsburg-, Jagelló-, majd ismét a Hasbsburg-házból származó 

királyokat Hunyadi Mátyás követte a trónon. Az ő uralkodása volt /az önálló/ 
Magyarország történelmének eddig utolsó fényes korszaka. A világ második 

legnagyobb könyvtárát hozta létre, reneszánsz stílusban átalakíttatta a budai 
Várat /a reneszánsz az antik -HELLENISZTIKUS-római- kultúra újjáélesztése/, 

palotákat építtetett. Mátyás halála után két -gyenge- Jagelló-házi királlyal a 
független Magyarország kora véget ért. A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG 

keleti részében a török Porta védelmezte Szapolyai János, majd fia, János 

Zsigmond uralkodásával Magyarország magyar királyainak sora befejeződött. 
Az utolsó zsidó lázadás a római uralom ellen a Kr. u. 132-135 közötti ún. Bar 

Kohba-féle lázadás volt. A Megváltónak is vélt Bar Kohba /arámi, annyit 
jelent, hogy a Csillag Fia, a Számok könyve 24:17 után/ eredeti neve Simon 

ben Kosziba volt, és magát Izrael ethnarkhoszának, ELNÖK-
KORMÁNYZÓJÁNAK /az ethnarkhosz elnökölt a Bölcsek Tanácsa felett, 

kormányzói hatalmát eredetileg a császár hozzájárulásával gyakorolta/ 
tartotta. A regnáló Magyar Királyság utolsó magyar nemzeti felkelése az 

1848-49-es szabadságharc volt. Vezetője udvardi és kossuthfalvi Kossuth 
Lajos volt, a Habsburg-ház 1849. április 14-i debreceni trónfosztása után a 

bukásig Magyarország KORMÁNYZÓ-ELNÖKE. 
 

Magyarország királyait -nagy többségükben- a Szent Koronával koronázták 
meg. A magyar Szent Korona a zsidó frigyládán kívül a történelemben az 

EGYETLEN olyan tárgy, amely ÖNMAGA LÉNYEGEKÉNT Isten és a nemzet közti 



szövetséget jelképezi /ld. még a Napló után 61./. A frigyládával szemben 

viszont ez a tárgy MÉG MEGVAN. 
 

A zsidóság saját felsőbbrendűségébe vetett hite távolról sem egyedi. A népek 

tekintélyes hányadában megvolt, a rómaiakban /"Ám a te mesterséged, 
római, az, hogy URALKODJ, / El ne feledd - hogy békés törvényekkel 

igazgass, / És kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad!" - Vergilius/ 
éppúgy, mint az angolokban, franciákban /Gerald Durrell nagyon 

szemléletesen karikírozza ezt korfui gyermekkoráról írt könyveiben/, 
németekben, Szent Oroszország oroszaiban /akik az uralmuk alá került 

nemzetiségieket a "csurka", "gyökér" szóval illetik/, Zuluföld és Matabeleföld 
zulujaiban és matabeléiben, India hindujaiban /a kasztokba csak HINDUKÉNT 

SZÜLETNI lehet, s aki nem ilyen szerencsés, kizárólag KASZT ALATTINAK, 
vagyis ÉRINTHETETLENNEK számíthat/, Attila hunjaiban, Magyarország 

magyarjaiban. Eme -Istentől származtatott- felsőbbrendűséget NEM CSAK a 
zsidók foglalták szent könyvbe, hanem például a hinduk is a nagyjából az 

Ószövetség korában keletkezett Rig-védákban, ahol a kasztrendszer eredetét 
magyarázzák. 

 

Hogy ki a zsidó, csak látszólag egyszerűbb megmondani, mint azt, hogy ki a 
magyar. Zsidó a rabbinikus álláspont szerint az, akinek az anyja zsidó. A 

hagyomány oka egyrészt az volt, hogy a bibliai időkben a zsidó férfiaknak 
lehettek nem zsidó feleségeik vagy ágyasaik, a vallás azonban csak a zsidó 

anya révén öröklődhetett, másrészt abban a történelmi zűrzavarban, amelybe 
a zsidóság is keveredett, sokszor csak az anya kiléte lehetett biztos. A 

genetika azonban fittyet hány a hivatalos definíciókra. Képzeljük el, hogy egy 
zsidó anyának nem zsidó apától lánygyermeke születik, majd ennek szintén 

nem zsidó apától ugyancsak lánygyermeke, és ez így folytatódik generációkon 
keresztül: négy-öt generáció múlva a -zsidónak számító- gyermekben a zsidó 

gének aránya már teljesen elhanyagolható lesz. A zsidók történelmük nagy 
részében diaszpórában, szétszóratásban éltek. Az ebből adódó keveredések 

különösen a férfiaknál éreztették hatásukat: a zsidók /férfi ágon öröklődő/ Y-
kromoszómái nagyobb származási különbségeket mutatnak, mint az X-

kromoszómák. Ábrahám fiainak gondolata, írja Steve Jones, jelképes. 

Zsidó azonban az is, aki zsidó vallású. Krisztus után 470-ben a Krímet 
meghódító kazár fejedelem népével együtt áttért. A zsidó hit két helyen volt 

államvallás a történelem folyamán: Izraelben és a kazároknál, noha 
utóbbiaknak ugyanolyan kevés közük volt a zsidókhoz, mint mondjuk...az 

indiaiaknak vagy az angoloknak. Ennek ellenére mindketten megpróbálták. A 
történet az előző bejegyzés vége felé említett asszírokkal kezdődik. Az északi 

királyságban -Izrael- élő tíz törzset az asszírok Megiddo Kr.e. 722-es 
pusztulása után elhurcolták, csak a Júda területét elfoglaló Júda és Benjámin 

törzse maradt érintetlen. A tíz törzs azóta sem került elő, hacsak úgy nem, 
mint a jekatyerinburgi Ipatyev-házban szüleivel és testvéreivel agyonlőtt 

Anasztázia nagyhercegnőnek, II. Miklós cár legkisebb lányának számos 
alteregója. Indiában külön szervezet alakult az elveszett, és állítólag Indiába 

menekült törzsek visszatérítésére, a Bene Israel. Körülbelül tizenöt éve az 
izraeli bevándorlási miniszter megunta a folytonos elutasítást: jöhetnek, 

mondta, de csak ha a Messiás /aki ismét egyesíti Izraelt/ is megjelenik a 

fogadásukra. 



William Blake, a 18-19. században élt angol költő meg volt győződve róla, 

hogy a britek Izrael egyik eltűnt törzsének leszármazottai, és Britannia az a 
Jeruzsálem, amelyben a választottak Krisztus második eljövetelekor 

összegyűlnek majd. Nem állt egyedül ezzel a gondolattal. A huszadik század 

/!/ elejére a Fővárosi Angol-Izraeli Társaság, amelynek egyik első elnökségi 
tagja Rangoon püspöke volt, már több tízezer tagot számlált, akiknek 

mindegyike szentül hitte, hogy a britek maguk az az elveszett törzs, 
amelynek történelmi feladata, hogy a világon uralkodjon. De már a Blake előtt 

kétszáz évvel élt angol puritánok is gyanakodtak származásukat illetően. 
Egyikük, bizonyos Thomas Tamy, kinyilatkoztatásban részesült, hogy ő 

valójában Rúben törzséből való zsidó. Körülmetéltette magát, majd Anglia 
vagy Róma trónját követelte. Miután egyiket sem kapta meg, botrányt 

rendezett a parlament alsóházában, végül csónakot eszkábált, és "Szent 
háborúra fel!" kiáltással elhajózott a La Manche csatornán. Többé senki sem 

hallott róla. 
 

A következő bejegyzésben folytatjuk. 
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A zsidók 3.  
 

Bár a köztudat azt tartja, a zsidó diaszpórák nagy számban a Bar Kohba-
felkelést követően létesültek, ez nem egészen így van. Már a makedón-görög 

uralom idején elkezdődött a -bátorított- zsidó terjeszkedés Kis-Ázsia és 
Egyiptom irányába, sőt azon túlra is. A három és fél évig tartó lázadás 

leverése után ismét elindult a /menekülésként megélt/ kivándorlás, főként a 
kereskedelmi és kulturális központokba. Judaea nevét a rómaiak Syria-

Palaestinára /a "filiszteus" szóból/ változtatták, Jeruzsálemet Aelia Capitolina 
néven újjáépítették, a városból és környékéről a zsidókat kitiltották. Már a 

zsidó háborút /Jeruzsálemet Kr.u. 70-ben foglalta el Titus, Vespasianus 
császár nagyobbik fia/ megelőzően majdnem KÉTSZER akkora volt a 

diaszpórákban élők száma, mint a Judaeában élőké, Kr. u. 135 után pedig 

még ez az arány is drámaian eltolódott a diaszpórák javára. A zsidók a Római 
Birodalom lakosságának közel TÍZ SZÁZALÉKÁT adták, a keleti tartományok 

városaiban arányuk a HUSZONÖT SZÁZALÉKOT is /néhol jóval/ meghaladta. 
Zsidó közösségek jöttek létre a Birodalom határain túl is, a Babilóniában és 

Mezopotámiában régóta létezőkön kívül Örményországig és Arábiáig, délen 
Médiáig és Elámig /a mai Irán területéig/. 

 
A középkori héberben Spanyolország neve Szfarád, a spanyol és portugál 

zsidók neve szefárdim volt: ők a SZEFÁRDOK. Hispániát az arabok Kr.u. 711-
ben foglalták és, és közel 800 évig ott is maradtak. Miután Kasztiliai Izabella 

és Aragóniai Ferdinánd házasságával egyesült Spanyolország, egy ZSIDÓ 
származású /ld. a zsidók első része második bekezdését/ dominikánus, Tomás 

de Torquemada vezetésével megkezdte működését a spanyol inkvizíció. 
Körülbelül tízezer zsidó végezte máglyán, hogy ezt elkerüljék, sokan felvették 



a kereszténységet. Az életük megmaradt, de állandó megvetésben volt 

részük: a spanyolok marranóknak, disznóknak nevezték őket. Abban az 
évben, amikor Kolumbusz hajói elérték az Újvilágot és elesett Granada, az 

iszlám utolsó spanyol bástyája, az át nem tért zsidókat kiűzték 

Spanyolországból. Sokan az Oszmán Birodalomban és Marokkóban kötöttek 
ki. Akik Portugáliába indultak, öt év múlva mehettek tovább, vagy az előbb 

említett országokba, vagy Londonba, Amszterdamba, Hamburgba. 
 

A mai Németország és Észak-Franciaország területét a középkori héber 
Askenáznak hívta, az oda menekültek lettek a jiddisül beszélő ASKENÁZIAK. 

Erre a területre már a 8. század elejétől megindult a zsidó bevándorlás. A 
zsidókat a keresztény egyház hathatós segédletével az általa működtetett 

inkvizíció és az általa szervezett kereszteshadjáratok pusztították elsősorban. 
A pogromok elől a keleti vándorlás a 13. században indult meg Lengyelország 

felé. Itt -és másutt- többek között ADÓBESZEDÉSSEL ÉS 
PÉNZKÖLCSÖNZÉSSEL foglalkoztak. A középkori egyház tiltotta a 

keresztényeknek a kamatszedést /az ún. vámszedés és pénzváltás már az 
Újszövetség idejében is a legmegvetendőbb foglalkozások egyike volt/, ezért 

azt is a zsidók végezték. Hálátlan feladatok voltak ezek: az 1648-as, 

lengyelek és mellettük az adószedő zsidók ellen irányuló, Bogdan Hmelnyickij 
vezette kozák felkelésben /az első lengyelországi pogromban/ több, mint 

százezer zsidó vesztette életét. 
Lengyelországban alakult ki a hászidizmus /hászid: jámbor/, a júdaizmus 

pietista irányzata /a "pietas", "jámborság" szóból/. Egyik legismertebb 
magyar képviselője a kállói csodarabbi, Taub Izsák, a "Zöld erdőben, zöld 

mezőben" népdallá lett dal szerzője. 
Az askenázik csak a tizennyolcadik századtól használtak vezetékneveket 

/addig az ókori időkhöz hasonlóan az apjuk nevét viselték/. A neveket meg 
kellett vásárolniuk, így azok elsősorban attól függtek, viselőik mit voltak 

képesek megfizetni. A tehetősebbek virág- nemesfém- vagy drágakőneveket 
vettek /Rosenthal, Rosenberg, Rosenfeld - mint Rákosi Mátyás eredeti neve, 

Goldstein/, a szegényebbek acélt /Stahl/ vagy vasat /Eisen, az ÁVH vezetője, 
Péter Gábor eredeti neve például Eisenberger -Vashegyi- Benő volt/. A 

legkevésbé tehetőseknek a gúnynevek jutottak, például az Ochsenschwanz, 

Ökörfarok, vagy Wanzenknicker, Poloskanyűvő.  
Az elveszett törzsekre utaló nevek is megjelentek, írja "A vérünkben van" 

című munkájában Steve Jones, ilyen a szarvassal társított Naftálira 
emlékeztető Hirsch, Herzl, Hertz, Herzog, Harz, Harris. 

 
A pénzzel való /nem hivatásszerű, hanem egyáltalán:/ foglalkozást a régi 

Magyarországon is mélységesen lenézték. Fennmaradt egy anekdota Liszt 
Ferencről, aki valahol külföldön megszorult. Felkereste valamelyik /magyar 

főnemes/ barátját, és elpanaszolta, hogy el kellene mennie egy bálba, de se 
frakkot nem tud venni magának, se költőpénze nincs. "Ott az íróasztalomban 

a felső fiók" - mondta a barát. "Húzd ki, és vegyél ki, mondjuk...három marék 
elég lesz?" "Annyi biztosan" - bólintott Liszt. Két hét múlva, amikor pénze 

érkezett, ismét felkereste a barátját. "Mennyivel is tartozom?" "Mintha három 
marékkal vettél volna el" - gondolkodott a barát. Liszt belemarkolt a zsebébe, 

és előhúzott egy, kettő, három marék bankjegyet. "Köszönöm" - mondta a 

barátja. "Örömömre szolgál, ha legközelebb is kisegíthetlek." 



 

Folytatás a következő bejegyzésben. 
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A zsidók 4.  
 

Távolról sem a zsidó az egyetlen nép, amely hazájától távoli kolóniákat hoz 
létre, sőt nem az egyetlen olyan nép sem, amelyik e közben elvesztette 

hazáját. És NEM a zsidó az egyetlen olyan nép, amely a befogadó környezetet 
jelentősen befolyásolta. Ide sorolhatók az összes gyarmatosító ország /a 

zsidókkal többnyire össze nem hasonlíthatóan durvább eszközöket alkalmazó/ 
telepesei, az újkortól különösen a spanyolok, angolok, búrok /hollandok/, és a 

-zsidókhoz hasonlóan- valami elől nagy számban menekülők. A függetlenségi 
és a szecessziós háborúk között körülbelül HARMINCMILLIÓ otthoni éhinség 

elől bevándorló ír és az 1848-as európai forradalmi hullám levonulása után 
Németországot elhagyó német érkezett az Egyesült Államokba. Az írek öt /W. 

McKinley, J. F. Kennedy, R. Nixon, R. Reagan, W. F. Clinton/, a németek két 

/H. Hoover, D. Eisenhower/ elnököt adtak Amerikának /zsidó származású 
elnök nem volt/. 

/A gyarmatosító Anglia egyik legsikeresebb miniszterelnöke viszont egy 
kikeresztelkedett zsidó író immár anglikán, szintén szórakoztató regényeket 

gyártó fia volt, akit apjához hasonlóan Benjamin Disraelinek neveztek. Nem 
liberális, hanem KONZERVATÍV politikus volt, karrierjét maga Viktória királynő 

egyengette. Disraeli - és kora brit- gyarmatpolitikájának legendás türelme és 
tapintata nem humánumon, hanem tisztán pragmatikus gondolkodáson, az 

ún. manchesteriánus közgazdaságtanon nyugodott: az anyaország és a 
gyarmat kapcsolatának mértékét és jellegét a PROFITNAK kell meghatározni. 

Ha ez a profit nem ér el egy adott küszöböt, a gyarmatot sorsára kell hagyni. 
Disraeli miniszterelnöksége alatt szerezte meg Anglia a Szuezi-csatorna feletti 

ellenőrzést, és akadályozta meg a népirtó török kormányzatnak nyújtott 
segítségével az oroszokat a Boszporuszhoz való kijutásban./ 

 

A zsidó paradoxon abban áll, hogy UGYANAZ, AMI MEGTART, ELVESZEJT, 
HOGY MEGTARTSON, S EZÁLTAL ELVESSZEN. 

A zsidó paradoxon kulcsa a MESSIÁS. 
 

A zsidókkal kapcsolatos összes előítélet gyökere a VALLÁSUKBÓL ered. 
Enélkül a vallás nélkül zsidókról valószínűleg ma már ugyanúgy nem 

beszélhetnénk, ahogy nem beszélhetünk gallokról, britonokról, 
egyiptomiakról, punokról, szamniszokról, szabinokról, volscusokról, 

umberekről, venétekről, szarmatákról, pontosziakról - a Római Birodalmat két 
nép vészelte át többé-kevésbé épen: a GÖRÖG és a ZSIDÓ. A görögök -

kolóniaalkotó terjeszkedésben Kolumbuszig a zsidókon kívül csak a majdnem 
kétezer évvel későbbi vikingek vehették fel velük a versenyt- a Kr.e. 8. 

századtól, tehát évszázadokkal a rómaiak előtt megjelentek a Fekete-tenger 



partjától Dél-Itáliáig és Sziciliáig, Észak-Afrikától a mai Dél-Franciaországig és 

Kis-Ázsiáig.  
 

Csakhogy Görögország a Római Birodalom alatt is viszonylagos önállóságot 

élvezett /például megmaradt a helyi közigazgatás, Athénban az Agora 
továbbra is a politikai és polgári élet központjaként működött, etc./, a 

rómaiak pedig nem egyszerűen elfogadták a hellenizmust, hanem teljes 
egészében át is vették, a nyelvet éppúgy, mint a vallást, gondolkodást, 

kultúrát. /A Római Birodalomban a KIZÁRÓLAGOS LATIN-GÖRÖG 
KÉTNYELVŰSÉG érvényesült. Ez már a köztársaság korában is így volt, 

feljegyezték például a Kr.e. 131-ben Kis-Ázsiába átkelő P. Licinius Crassus 
consulról, hogy nemcsak egyszerűen görögül ítélkezett, hanem mindenki 

abban a görög dialektusban kapta meg tőle az ítéletet, amelyben a panaszát 
vagy kérelmét beterjesztette./ 

Az előítélet lényege, hogy az ítélet megelőzi és ezáltal függvényévé teszi a 
tényállást, vagyis a -valóságos és/vagy szükség szerint nem valóságos- 

tényeket egy kívánt következtetésnek megfelelően csoportosítják. A zsidók 
megbélyegzését minden korban ugyanaz a befogadó társadalom normáitól 

eltérő, deviánsnak minősített magatartásuk indukálta, melynek túlélésüket 

köszönhették. A bajok már Kr.e. 63-ban elkezdődtek, amikor a Jeruzsálemet 
három hónapi ostrom után elfoglaló Nagy Pompeius és vezérkara belépett a 

Szentek Szentjébe. Caligulával, a Csizmácskával folytatódtak, aki a 
Templomban saját szobrát kívánta elhelyezni, egyben elrendelte istenkénti 

tiszteletét. A zsidó háborúban elpusztult a Templom, Bar Kohba mozgalmát 
követően megtiltották a körülmetélést, a szombat megtartását és a Tóra 

tanulmányozását, Jeruzsálemből /Hadrianus alatt/ római néven római város 
lett, Judaeából pedig az ősi ellenség nevét viselő Palaestina - hithű zsidóként 

elég kevés ok szólt a maradás mellett. Ezután már csak a vallásukat, 
amelynek minden bajukat köszönhették, tudhatták magukénak: a valóságos 

Jeruzsálemet felváltotta a mennyei Jeruzsálem. 
 

A zsidó vallás egyik sajátossága a Messiásban való hit. Természetesen ezzel 
sem áll egyedül: "Aztán, a két juga /juga: világkorszak/ találkozásakor a 

teremtés ura megszületik, mint Kalki /Fehér Ló, Visnu utolsó avatárája, 

alászállása, ld. még Összefoglalás 16./, és Visnujasa fia lesz. EKKOR A FÖLD 
KIRÁLYAI MÁR MIND RABLÓK LESZNEK." "A Kali-juga /legsötétebb 

világkorszak, ebben élünk/ végén, amikor már az úgynevezett szentek és a 
három magasabb kaszt tiszteletreméltó urainak házaiban sem beszélnek 

Istenről, amikor az országot súdrák, VAGY MÉG ALANTASABBAK KÖZÜL 
VÁLASZTOTT MINISZTEREK KORMÁNYOZZÁK, amikor már semmit nem 

tudnak arról, hogyan kell elvégezni az áldozatokat, az Úr meg fog jelenni, 
mint a legfelsőbb büntető." /Puránák/ Az eddig keletkezés szerint utolsó nagy 

vallási rendszer, amely a Messiást magába integrálta, az iszlám síita ága /ld. 
Kommentár 14./ volt. 

A messiási gondolat jellegzetessége, hogy CSAK A JÖVŐVEL ÖSSZEFÜGGÉSBE 
HOZVA értelmezhető /a kereszténységnek a csapdát, amelybe Krisztus 

halálával került, Krisztus MAJDANI, MÁSODIK eljövetelével kellett feloldania/. 
A Messiás /kikezdhetetlen/ ereje, amellyel a jelent egyszersmind 

érvényteleníti, a JÖVŐBEN van. 



A zsidók szétszóródásával a Római Birodalomban a messiási gondolat is 

szétszóródott. Minthogy ebben a birodalomban -minden nagyszerűsége 
ellenére- nem csak a zsidók érezték magukat rosszul, egyre többen átvették, 

és egy új tanítás, a KERESZTÉNYSÉG középpontjába helyezték. Ezt a tanítást 

/már csak a változtatások miatt is/ egyedül a Messiás tehette hitelessé, 
akinek azonban -éppen ezért- MÁR EL KELLETT JÖNNIE. Az -eredeti- zsidó 

vallás ezzel ELMOZDULT, a régi és új tanítás közti szakadékot pedig egyik fél 
sem tudta áthidalni. Két dudás - a nemzeti identitásukban ismét 

veszélyeztetett zsidók, és a központi dogmájukhoz hitük feladása nélkül 
ragaszkodni kénytelen keresztények - nem fért meg egy csárdában: utóbbiak 

/akárcsak később a muzulmánok/ csak Nagy Sándor módszerével /aki 
bogozgatás helyett kardjával kettévágta/ tudták megoldani a gordiuszi 

csomót, tehát egyszerűen KIJELENTETTÉK, HOGY MOSTANTÓL EGYEDÜL AZ Ő 
VÁLTOZATUK ÉRVÉNYES. A zsidókkal kötött /ó-/ szövetséget felváltotta az új 

szövetség, az Egyházzal, Ecclesiával szemben pedig megjelent a Krisztusról 
tudomást venni nem akaró, eltakart szemű Synagoga /Zsinagóga/. 

 
Vége következik. 
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A zsidók 5.  
 
"Ide-oda futkosol, hogy lerázzad a rád telepedő súlyt, pedig az éppen a 

hányódás során válik egyre terhesebbé...Bármit teszel; magad ellen teszed, 
és éppen a mozgással ártasz magadnak: hiszen beteget rázol összevissza." 

/Seneca/ 
 

Ha nincs zsidó vallás, nagy valószínűséggel sem zsidóság, sem kereszténység, 
ha nincs Római Birodalom, kereszténység nem lenne: A KERESZTÉNYSÉGNEK 

A ZSIDÓ VALLÁS ÉS A RÓMAI BIRODALOM EGYARÁNT ELŐFELTÉTELE VOLT. 
De a zsidó vallás előfeltétele volt az ISZLÁMNAK is. Mind a rómaiak, mind a 

keresztények /a protestánsok is/, mind a muzulmánok integrálni akarták, és 

amikor nem sikerült, dührohamot kaptak. Ahogyan eleinte Mohamed meg volt 
győződve, hogy ő a Tórát recitálja a Koránban, ami ellen a zsidóknak semmi 

kifogása nem lehet, Luther is meg volt győződve, hogy a kereszténység 
evangélikus változata már elfogadható lesz a számukra. 1523-ban, a 

kereszténység eredetét tárgyaló írásának azt a címet adta, "Hogy Jézus 
Krisztus zsidónak született". "Hogy égne le a zsinagóga" - mormogta végül, 

mikor áttérítési kísérletei kudarcot vallottak. 
 

A zsidóknak -sokáig a keresztényeknek sem- nem volt túlvilágképük. A 
kárhozat elképzelésére később se szorultak volna rá: ha valakik, ők igazán 

elmondhatták, hogy "e világ talán egy másik világ pokla". /ld. még 
Összefoglalás 34./ MINDEN, AMI A ZSIDÓ ÉS A NEM ZSIDÓ VILÁG 

VISZONYÁVAL KAPCSOLATOS, AZ INTEGRÁCIÓ KUDARCÁBÓL ERED. Az 
elkülönítésre éppúgy, mint a beolvasztásra egyaránt elkülönülés vagy 



beolvadás is lehet /és volt is/ a válasz és fordítva. Kutas István /Klinger 

Hugó/ egy régi barátnőm édesapja, aktív korában Biszku Béla egykori 
belügyminiszter, KB-titkár embere volt, 1974-78 között az MLSZ elnöke, 

Biszku nyugdíjazásával távozott. Huszonhét éve egy beszélgetésen azt 

mondta, az egyik ok, hogy kommunista lett, az volt, hogy felháborítónak és 
jogtalannak érzett minden hátrányt és megkülönböztetést, ami zsidóként 

érte. Ha már úgyis üldözik, legyen valami alapja, gondolta, és belépett a 
Kommunisták Magyarországi Pártjába. 

A disszimiláció-asszimiláció ördögi köréből csak egy olyan rendszerbe való 
átlépéssel lehet kikerülni, amelyben AZ ELKÜLÖNÍTÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ 

ELEMNEK NINCS JELENTŐSÉGE. A zsidókat -egészen a felvilágosodásig-
önmaguk is, barátaik is, ellenségeik is elsősorban ZSIDÓKKÉNT igyekeztek 

definiálni. A felvilágosodás minden addig érvényes minősítést lenullázott, és a 
világ technikai megközelítésével minden emberek közti megkülönböztetést is 

csak mint technikai megkülönböztetést ismert el. A nemzetiségi /nem faji - 
EGYETLEN emberfaj van, a homo sapiens, értelmes ember/ hovatartozásnak e 

rendszerben éppúgy nem volt helye, mint a származásnak /ld. Magna 
Hungaria 16./. Nincs jelentősége a nemzetiségi hovatartozásnak a 

felvilágosodás eszmevilága folytatását jelentő liberalizmusban, és a 

liberalizmus csődjét megtestesítő kommunizmusban sem: ezért magasabb 
messze az össznépességhez viszonyítva a zsidók aránya a szabadkőműves, 

liberális, kommunista szervezetekben. /ld. szintén Összefoglalás 34./ 
Az előbb felsorolt eszmék azonban nem csak /hosszabb távon/ az emberiség 

végét készítik elő, hanem /rövidebb távon/ a zsidóságét is. A zsidóság /és az 
emberiség/ fennmaradása csak akkor lehetséges, ha a VALLÁSA fennmarad, 

éspedig nem formálisan, hanem TARTALMILAG is. Izrael Állam, mint egy 
erővel és pénzzel, KÍVÜLRŐL létrehozott, erővel és pénzzel KÍVÜLRŐL 

fenntartott ország léte ezt se pro, se kontra nem befolyásolja. Nem csak a 
liberálisok, hanem az ATEISTÁK aránya is messze magasabb a magukat 

zsidónak vallóknál, mint a népesség többi rétegében. Nem csak 
Magyarországon: Izraelben is. 

 
Egyetlen módon lehet véget vetni az ún. "zsidóproblémának" a zsidók kiirtása, 

beolvasztása, elkülönítése és anélkül, hogy a zsidók egy ember- /és 

kimenetelét tekintve ugyanúgy zsidó-/ ellenes rendszerbe kényszerülnének: A 
MATERIALIZMUS MINDEN VÁLTOZATÁVAL ÉLESEN SZEMBEHELYEZKEDŐ 

TÁRSADALOM MEGTEREMTÉSÉVEL, AMELYBEN SEMMIFÉLE NEMZETISÉGI 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NEM ÉRVÉNYESÜL. 

 
Az a társadalom, amelyik ellenségként definiálja a zsidóságot, maga készít 

ezzel egy olyan koloncot a saját nyakába, amely nem tudni, mikor, de olyan 
biztosan, ahogy felkel a Nap, vele együtt süllyed majd el a materializmus 

sűrű, ragadós mocsarában. 
 

/A Bilderberg-csoport két vezető családja a Rockefeller és a Rotschild-család. 
A Rockefellerek Németországból Amerikába bevándorolt NÉMET protestánsok 

voltak, a család vagyonát az olajláz és az 1839. július 8-án Richmondban 
született John D. Rockefeller alapozta meg. A Rotschild név Vörös Pajzsot 

jelent arról a pajzsról, amelyet a dinasztiaalapító, pénzkölcsönzéssel 

foglalkozó Mozes Amschel Bauer, akinek a fia, Mayer a Rotschild nevet 



felvette, akasztott háza bejárati ajtaja fölé. A vörös pajzs a FORRADALMI 

GONDOLKODÁSÚ zsidók jelképe volt. A Rotschildok bankárok. Annak 
érzékeltetésére, hogy mekkora befolyással bírnak, elég egy adat: ÖT ország 

van a világon, amelynek bankjai nem Rotschild-érdekeltségűek: Irán, Észak-

Korea, Szudán, Kuba és Libia. A Rotschildok és a Rockefellerek 
együttműködése hagyományos. Előbbiek zsidó eredete ebben semmiféle 

szerepet nem játszik: a zsidó Rotschild-vér elég alaposan felhígult mára. A 
Rotschildok sokáig a Habsburgok bankárai is voltak, sőt nem csak a 

Habsburgoké. 1822. szeptember 23-án kilencszázezer aranyforintot 
kölcsönöztek Metternich kancellárnak, nagyon kedvező kamatra és hétévi 

visszafizetésre. 28-án a császár mind az öt Rotschild fivérnek bárói rangot 
adományozott. Címerükön sas, oroszlán és sisak látható, minden személyi 

használatra szolgáló levélpapírjukat ez díszíti ma is./ 
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C'est la vie  
 

C'est la vie 
/Ilyen az élet./ 

Have your leaves all turned to brown 
/Megbarnultak már a leveleid?/ 

Will you scatter them around you 
/Szétszórod-e őket magad körül?/ 

C'est la vie 
 

Do you love 
/Szeretsz?/ 

And then how am I to know 
/Hogyan tudhatnám,/ 

If you don't let your love show for me 
/ha nem mutatod ki?/ 

C'est la vie 

Oh, oh, c'est la vie 
Oh, oh, c'est la vie 

Who knows, who cares for me 
/KI TUDJA, KI TÖRŐDIK VELEM?/ 

C'est la vie 
 



 

In the night 
/Éjszaka/ 

Do you light a lovers fire 

/a szerelmesek tüzével világítasz?/ 
Do the ashes of desire for you remain 

/MEGVANNAK MÉG A VÁGYAID HAMVAI?/ 
 

Like a sea 
/Mint a tenger,/ 

There's a love too deep to show 
/olyan a szerelem: túl mély, hogy ki lehessen mutatni./ 

Took a storm before my love flowes for you 
/Vihar után kezd áradni feléd./ 

C'est la vie 
Oh, oh, c'est la vie 

Oh, oh, c'est la vie 
Who knows, who cares for me 

/Ki tudja, ki törődik velem?/ 

C'est la vie 
 

Like a song 
/Mint egy dal,/ 

Out of tune and out of time 
/kívül dallamon és időn./ 

All I needed was a rhyme for you 
/Csak egy versre volt szükségem számodra./ 

C'est la vie 
 

Do you give 
/ADSZ/ 

Do you live from day to day 
/ÉS ÉLSZ-E NAPRÓL NAPRA?/ 

Is there no song I can play for you 

/NINCS DAL, AMIT ELJÁTSZHATNÉK NEKED./ 
C'est la vie 

Oh, oh, c'est la vie 
Oh, oh, c'est la vie 

Who knows, who cares for me 
/Ki tudja, ki törődik velem?/ 

C'est la vie 
 

 
Emerson, Lake and Palmer, nagyon hevenyészett fordításban. Lásd még a 

Napló után 34-et. 
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Zsidók és cigányok  
 

Még egyszer és utoljára a zsidókérdésről: az erről szóló öt bejegyzéshez 
elolvasandó e Napló legelején található Bolondok hajója 3,4,5,6,7; illetve a 

Magna Hungaria 1, 4 /utóbbi már csak azért is, hogy érzékeltethető legyen, 
mennyire nem változott e tárgyban a gondolkodásom/. 

 
Két -a jelenlegi parlamenti pártok közül a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

által centrumba helyezett- neuralgikus pontja van a magyar 
közgondolkodásnak: a zsidók és a cigányok. Mindkettőhöz ugyanolyan 

tudatlanul és otrombán nyúlnak hozzá, mint az a kuruzsló, aki 
tevékenykedésével a halálba segíti betegét /a beteg ez esetben 

Magyarország/. 
 

A zsidókhoz való hozzáállásban -ha nem lett volna öt bejegyzésből világos- az 

alapbaj az, hogy a rómaiak óta mindig, mindenki DEFINIÁLNI akarta őket. A 
cigányokhoz való hozzáállásban pedig az, hogy /egy-két néprajzkutatótól 

eltekintve/ SOHA SENKI NEM AKARTA ŐKET DEFINIÁLNI /még Adolf Hitler se 
mutatott nagy érdeklődést a téma iránt/. 

Egyetlen pillanatig sem vitatom, hogy azok mögött az ideológiák és 
elképzelések mögött, amelyek a világot a már többször emlegetett, Pokolba 

tartó vonatra ültették, népességhez viszonyított számarányukat messze 
meghaladóan állnak zsidók. Megkockáztatom még azt a kijelentést is, hogy -

szintén arányukat messze meghaladó számban, de nem egyedül- ők 
generálják e folyamatok egyre gyorsuló mozgását, a vonattal kapcsolatos, 

szintén már leírt képpel ismét élve, /mások mellett/ ők a fűtők. Csakhogy 
ezekhez az ideológiákhoz és elképzelésekhez nem "gonoszságuk" /mi is az?/ 

miatt csatlakoztak, hanem elsősorban azért, mert EGYEDÜL EZEKBEN NEM 
SZÁMÍTOTT A SZÁRMAZÁSUK. Más szóval: egyedül ezekben nem írták körül 

kívülállókként őket. A bajok gyökere NEM a zsidó természet /mi is ez?/, sem 

az /ilyen formában nem létező, azaz absztrakt/ "zsidóság", hanem a velük 
kapcsolatos magatartás. Minden Jobbikéhoz hasonló hozzáállás az 

alapproblémát erősíti, vagyis PONTOSAN A SZÁNDÉKOLT EREDMÉNY 
ELLENKEZŐJÉHEZ VEZET. Ha a mozdonyt le akarom lassítani, nem feltétlenül 

kell a fűtőt kihajítani az ablakon: elég, ha lehetővé teszem, hogy átszálljon 
egy másik kocsira. 

 
A cigányokkal a gond éppen az előbbi ellentéte. Két, párhuzamos folyamatot 

kell elindítani, mindkettő esetében BELŐLÜK kiindulva. Az egyik bizonyos fokú 
autonómia, FELELŐS vezetők kijelölésével, a másik egy /különös tekintettel az 

állami gondozásba vett/ GYEREKEKRE ALAPOZOTT ELITKÉPZÉS. 
Következetesen végrehajtva ezzel -hosszú távon- a jelenlegi cigányságot 

felváltja egy beilleszkedett, képzett, nemzethű cigányság, amikor már úgy az 
autonómia, mint bármilyen különleges intézkedés okafogyottá válik. 

 

A törvények betartatását vidéken addig is -éppen úgy, mint minden vidéki 
állampolgárnál- egy csendőrségnek megfelelő szervezetre, városban egy 

különleges, cigányokra specializálódott rendőri egységre kell bízni. 
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Defensor  
 

"Ki nem mondott szavakból átkok születnek, 
le nem rakott tojásokból csak kígyó kelhet ki, 

meggyújtatlan fáklyáktól lesznek a legnagyobb tüzek, 
eloldásból a legerősebb béklyó, 

a legnagyobb áradás után a legnagyobb szárazság, 
a legédesebb álomból a legszörnyűbb ébredés." 

 
"Megütközik felhő a felhővel, víz a vízbe ömlik, 

inda indára fonódik, ragadozó a ragadozót hajszolja, 
a gyorsak egymást figyelik, a lassúaknak pedig reményük sincs, 

hogy viadalra hívják őket. 
A házak falához simulok, nem hagyom el a várost, 

nem vetkezem mezítelenre, nem lépek a főtérre sem, 
a piactérre sem, ahol ebek marakodnak a szeméten, és asszonyok csodálják a 

mutatványosokat, 

férfiak hordozzák vállukon a hetvenkedőket, a csavargók a hadnagyok kegyét 
keresik, 

a báró vaspénzt hajít a nép közé, és a legkövérebb barom kél el a 
legmagasabb áron, 

ahol leborulnak a korbács előtt, és rettegik a villámokat, 
pedig erősebb a hajnali csillag az égető napnál, 

és félelmesebb a vihar előtti csönd a tomboló forgószélnél. 
Ínség idején látást nyer a vak, járást a sánta, 

kiürül az ispotály, és visszafordul az üldözött, 
élelmet talál vermében a gazda, és a szegény elfelejti szegénységét, 

álmot nyer, akit elkerült az álom, hatalmat, akinek addig parancsoltak, 
meleget ad a vékony ruha is, födözéket a fűcsomó, 

és az üres kenyeret is olyannak érzik, mintha tejbe mártogatták volna. 
Fagyott föld, fölengedő föld, búzapirulás és aratás utáni kévék, 

a nyáresti erdő illata, ugráló halak csobbanása, 

amikor feltámad a szél, és elszáll vele az egyedüllét, 
egy idegen udvarba, idegen ember hajlékába, 

és megkapaszkodik a lélek, mint eső után a virágok gyökere. 
Nem tudom, hol járnak a szekerek, hol vernek vasat az idő homlokára, 

nem tudom, hol telel a méhraj, hol vannak a gázlók, és honnét merítenek a 
pásztorok, 

nem tudom, ki kerüli a házat, és ki zörget az ajtón, 
nem tudom, mikor párásodik be a lovak tekintete, mikor ülik a lakodalmat, 

mikor a halotti tort, 
és nem tudom, én vagyok-é az élő, vagy az, aki már a deszkák között fekszik. 

A veszedelemben fogant gyermekből lesz a diadalmas hős, 
a bajban vetett mag hozza a leggazdagabb termést, 

a fedetlen fővel küzdő harcol a legelszántabban, 
akit a legjobban megnyomorítottak, kíméli magát a legkevésbé. 



Úsztatnák a fát de a farönkök fennakadnak, 

bizakodnak a gátban, de a folyó alámossa a partot. 
Ha vizet mondanak, gondolj a tűzre, 

ha nedveset mondanak, gondolj a szárazra, 

ha édeset mondanak, gondolj a keserűre, 
ha azt mondják, segítségedre vagyunk, gondolj a védekezésre. 

Hiába bízol a fegyveredben, a fegyvered el fog árulni téged, 
hiába sietteted a lábad, a lábad is elfog árulni téged, 

hiába reménykedsz a beszédedben, a beszéded is el fog árulni téged, 
hiába bújsz a hegyek gyomrába, a hegyek gyomra is el fog árulni téged, 

hiába hiszel a jóakaróidban, a jóakaróid ki fognak adni téged. 
Mint kígyó a kés nyelére, fonódik az emberek nyelve reám, 

pihenésem a tüskés oszlopon pihenő madáré, 
nyugovásom a lángoló erdőben nyugvó rókáé. 

Lándzsával fognak velem kezet, pallossal köszöntenek, 
földet ígérnek: hat lábnyit, 

és egy mérő borért kétannyit követelnek. 
Visszaadom, amit soha nem kaptam, 

megköszönöm, amit soha nem kértem, 

megérintem, amit irtóztam megérinteni, 
megfőzöm, amitől mindig undorodtam, 

hallgatok, ameddig el nem csitulnak körülöttem." 
 

"Hegyomlás kell, hogy megváltozzon a táj, 
hógörgeteg, hogy felseperje az utat, 

tűzeső, hogy a megmaradtak megtisztuljanak, 
árok nyíljon, hogy bevegye a régit. 

Ha nincsen üresség, nincsen megteltség sem, 
ha nincsen hiány, nincsen vágyakozás sem, s a sóvárgó szerelemben mindig 

ott az idegenség, az idegenségben pedig ott a fölfoghatatlan: 
fényes, mint a sárkánykígyó bőre, 

érinthetetlen, mint az asszonyok pillantása." 
 

"Itt az idő kenyérbe sütni a szezámmagot, 

életet adni életért, véghetetlent adni egy pontért, 
fölhajtani a bort, bevetni az ágyat, és az asztalra tenni a hegedűt, 

válaszolni kérdezés helyett, felejteni emlékezés helyett, 
a folyóból lélegezni, a parázsra lépni, és kinyitni a karámajtót, 

elhagyni a zátonyt, megkeresni az örvényt, és elfordulni a kapaszkodótól, 
kinyílni, mint a látóhatár, és bezáródni, mint a fenyőtoboz, 

nedvet, gyökeret, ágat, lombot, virágot odahagyni: egy talpalatnyi égért, 
egyetlen csillagért, egyetlen holdsugárért. 

Tisztán maradva nem lehet, sem rombolás nélkül, sem fájdalom nélkül; 
sem szenvedés nélkül: elődbe ugrik, mint a fényes, fekete madár, mint a 

fekete hús - magadba venned most már nem lehet nem, hogy legalább a 
kertedet reményeld mocsoktalanul tartani. 

Ne azt nézzétek, amit mutatnak néktek, ne azt hallgassátok, amit felétek 
kiabálnak. Ne higgyetek a fületeknek, a szemeteknek, sem az úton járóknak, 

sem a magukat bölcsnek mondóknak. Oda menjetek, ahonnét az emberek 

jönnek, azt keressétek, amit az emberek megvetnek. 



S végre, férfiú! 

Olvastad, és nem vakultál bele, magadra ismertél, és nem lettél szomorú. 
Megpróbált a tűz, és nem égtél el, orcádba mart a fagy, és nem rejtetted el 

azt. Magad nem lévén többé múlandó, úgy járhatsz a világban, almájával e 

bizonyosságnak, mint fejedelem a szolgák között, mint látó a vakok 
pitvarában. És amilyen biztosan visszajárnak a hidegek; ahogy a fecske 

visszajár: visszajár a lélek, sötétség vándora, de most már uralkodhatsz rajta. 
Leomlanak a hegycsúcsok, elszáradnak a fák, elfolyik a fű nedve, te pedig 

leszesz magad világossága, magad bizonysága, leszesz magad menedéke. 
Tekints reám, mint magadra tekintesz: tüzet oltok, és tüzet szítok, hirdetem 

neked a szenvedés örömét és az öröm szenvedését. Te vagy a Defensor, én a 
káromló, senkik között senki, árnyak között árny." 
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A magyar jakobinusokról  
 

röviden. 

A magyar jakobinusok a francia jakobinusok követői voltak. A francia 
jakobinus mozgalmat megelőzte az ún. felvilágosodás. "A "felvilágosodásnak" 

nevezett folyamat a"deizmus"-sal vette kezdetét. A Legfőbb Lényről vagy a 
Legmagasabb Lényről kezdtek beszélni, akinek-aminek mindenek előtti 

alaptermészete az "Ész"...A "felvilágosodás" hazája főképpen Franciaország 
volt, s e folyamat igen fontos fejezete volt az enciklopédizmus....Az 

enciklopédizmus előkészítette és elősegítette a Szabadkőművesség 
előretörését az 1717-ben megfogalmazott szabadkőműves tervek értelmében, 

amelyet egy "világnap"-pal, hetvenkét évvel követően megvalósult a "nagy" 
francia forradalom. Előkészítette és elősegítette az Illuminátus Rend 

behatolását a Szabakőművességbe, s így magának a "jakobinizmus"-nak a 
kialakulását...A legnagyobb lelkesedést -mondanunk sem kell- az 1789-es 

bestiális forradalom váltotta és váltja ki a progresszivizmus egykori és mai 
bajnokaiból. Szerintük ez volt az "emberiség" eddigi leghaladóbb tette, s erre 

lehet szerintük -némely tekintetben szerintünk is- visszavezetni az 

"emberiség" későbbi nagy és "haladó" megmozdulásait. A rémuralom 
dicsőítését illetően kissé visszafogottabban nyilatkoznak, de az ellen sincs 

alapokig elmenő kifogásuk." /Dr. László András: Tradicionalitás és 
létszemlélet/ 

 
A felvilágosodás /amelynek egykori és mai képviselői között, ahogy már 

leírtam, arányát messze meghaladó számban jelen volt és van a zsidóság/ és 
a szabadkőművesség -a felvilágosodás vallása- elválaszthatatlan, tehát a 

szabadkőművesség és a felvilágosodás gondolkodásmódjából kiinduló, a 
szabadkőműves jelszavakat egy az egyben átvevő jakobinus mozgalom is 

elválaszthatatlan. 
A magyar jakobinusok -szerencsére- nem jutottak el a szervezkedésen túli 

tettekig: kivégzésük megakadályozta ebben őket. "A szándékért lettek 
üldözve" - írja Jókai. Nem csak ők lettek a szándékért üldözve. 



A tömeggyilkosság SZÁNDÉKÁNAK vádjával most előzetesben ülő hibbant 

egyetemista tudna erről mesélni. 
 

Jókai egyébként a szabadságharc igazi haszonélvezője volt. /Eredeti 

keresztneve Móric, a Mór csak írói név. Amikor Lőrinc nevű barátja a neki írott 
egyik levelében így szólította meg: "Kedves barátom, Mór!", Jókai így kezdte 

a válaszát: "Drága barátom, Lőr!"/ A szabadságharcban játszott szerepét /a 
12 pont társszerzője volt, publikált, belépett a Nemzetőrségbe/ felesége, 

Laborfalvi Róza színésznő közbenjárására minden retorzió nélkül megúszta 
/ha egy évszázaddal később születik, kivégezték volna - a demokrácia, 

különösen annak "proletárdiktatúra" elnevezésű, az Orbán-kormányzathoz 
megdöbbentően és nem véletlenül hasonlító vezérelvű formája -mivel minden 

fensőbbséget nélkülözni kénytelen- távolról sem olyan türelmes, mint a 
monarchia volt/. Petőfi visszatérésétől nem kellett tartania, haláláig nemzeti 

hősnek számított. A kiegyezés utáni Magyarország legismertebb és 
legmegbecsültebb írója lett, jókat tarokkozott Tisza Kálmánnal, a tótok 

ostorával, a nemzetiségi jogok korlátozásának bajnokaként ismert 
miniszterelnökkel. Hetvennégy esztendős korában, tizenhárom évvel 

Laborfalvi Róza halála után ismét megnősült, egy húszéves lányt, Nagy Bellát 

vette feleségül. Keserűség, kiábrándultság nem gyötörte, mint a Margitsziget 
tölgyfái alatt pár évvel halála előtt oly gyakran üldögélő Arany Jánost. Az 

élettel betelve, 1904. május 5-én, este kilenc órakor hunyta le szemét örökre. 
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A hunok  
 
"Ismertem egy lányt valaha, 

látomás lehetett: 
Abesszinia lánya volt, 

Abora hegyéről dalolt 
s cimbalmot pengetett. 

Zendülne csak szivemben 

még egyszer a dala, 
oly vad gyönyör gyúlna ki bennem, 

hogy felépítném csupa 
muzsikából azt a szép 

fénydómot! a jégtermeket! 
S mind látná, aki hallana, 

s "Vigyázzatok!" kiáltana, 
"Szeme villám! haja libeg! 

Hármas kört reá elébb, 
s csukja szemünk szent borzalom, 

mert mézen élt, mézharmaton, 
s itta a Mennyország tejét!" 

 
/Samuel Taylor Coleridge/ 



 

 
Dzsingisz kán nyolc évvel halála előtt végrendelkezett. Akkorra már létrehozta 

a mongol birodalom bürokráciáját, törvényeket alkotott, most pedig 

rendelkezett a hatalom örökléséről. Előtte magához hívatta fiait. Fogott egy 
nyílvesszőt, és könnyedén eltörte. Ezután egy köteg nyílvesszőt nyújtott át 

nekik, és megkérte őket, próbálják meg eltörni: nem sikerült. 
 

Körülbelül hétszázötven évvel korábban, Kr. u. 467-ben az európai hunok 
maradékai Attila egyik fia, Dengezik vezetésével átkeltek a Dunán. Attila 

ekkor már tizennégy éve halott volt, és Dengezik nem hódítani jött. Az 
éhhalál szélén állnak, üzente Anagesztesz helyi bizánci parancsnoknak, és 

egyetlen vágyuk néhány talpalatnyi hely hajdani szövetségeseik, a gótok 
mellett. A gótok azonnal rájuk támadtak. A Keleti Krónika szerint két év harc 

után végül teljesen legyőzték őket, Dengezik fejét Bizáncba szállították, és 
egy fakereszt mellett póznára tűzték. A hunok ezután, írják a történészek, 

"eltűntek, mint a porfelleg egy robbanás után, visszasüllyedve abba az 
álomvilágba, ahonnan egy évszázaddal korábban felbukkantak." 

 

Attilában Dzsingisszel /a még későbbi oszmán-törökökről nem is beszélve/ 
ellentétben nem volt meg az a bölcsesség, hogy világosan és egyértelműen 

kijelölje utódját. Legkedvesebb fia Ernák volt, a kormányzás felelősségét 
viszont az idősebbre, Ellákra terhelte. A nyílvesszőket -ez az egyik tanulság, 

amit a hunok sorsából le lehet vonni, és amit a magyarok mindmáig nem 
vontak le- nem erősítette egymáshoz: el is törtek, egyenként, szépen, sorban. 

Attila halála után /ahogy Gárdonyi is leírja A láthatatlan emberben/ azonnal 
megindult a versengés. Az első áldozat Ellák volt. A nagykirály végzetes 

nászéjszakáját követően egy évnek sem kellett eltelnie, és a korábbi legfőbb 
szövetségesek, az Ardarik vezette gepidák fellázadtak, majd a Száva partjánál 

tönkreverték a hunokat. Ellák elesett, a gepida szövetség átvette a hatalmat, 
Ardarik pedig békét kötött Bizánccal. Évi száz font aranyat kapott érte a 

császártól, a huszadát annak, amit Attilának fizettek a bizánciak. 
 

NEKÜNK semmi szükségünk sem a történelmi alakok, sem a történelmi 

események kozmetikázására. Semmi szükség nincs arra, hogy a Hun 
Birodalomból, ami az ókor LEGNAGYOBB birodalma volt, vagy az 1848-49-es, 

1956-os eseményekből ugyanolyan politikai giccset gyártsunk, mint a 
kommunista diktatúrában 1917-ből vagy 1945. április 4-éből. Jót csak akkor 

lehet tenni, ha az ember a történelmi /és bármilyen más értelmű/ 
NAGYSÁGBÓL indul ki, és TANUL A HIBÁKBÓL. Nem behelyettesít, hozzáad és 

meghamisít az ő izlésének megfelelően, hanem mindent megpróbál oda rakni, 
ahol az előző mondatban leírt nézőpontból kiindulva a helye van. Maga 

számára pedig nem a béka seggét, hanem a VILÁGMINDENSÉGET jelöli ki 
perspektívának. 

 
Jézus Krisztusnak semmi szüksége rá, hogy párthus hercegnek tartsák, a 

Szent Koronának, hogy a szentségét igazolják, a magyaroknak, hogy a 
Sziriuszról származtassák őket, Árpád nagyfejedelemnek, hogy Franco 

Neróként, Temüdzsin-Dzsingisznek, hogy a JAPÁN Tadanobu Asanoraként 

/akire a Mongol című film rendezője, az orosz Szergej Bodrov az ő szerepét 



osztotta/ képzeljék el, és a hunoknak sincs szükségük rá, hogy bármit 

hozzáadjunk vagy elvegyünk az ő egykori történelmi valóságukból. A hunok 
nem "tenni akartak valamit" az országukért, mint egyik olvasóm írta 1848 

közszereplőivel kapcsolatban, hanem A VILÁG URAI AKARTAK LENNI. 

 
Ha, amint az könnyen elképzelhető, a hunok a belső-ázsiai hsziungnuk /a szó 

kínai eredetű, mert kínai forrásokból származik/ utódai voltak /az avarokhoz 
és magyarokhoz hasonlóan/, akkor a hun birodalom, mint a Hsziungnu 

Birodalom örököse százötven év megszakítással MAJDNEM EZER ÉVIG állt 
fent. A hsziungnu-hun birodalom -nem véletlenül kezdtem ezt a bejegyzést a 

mongolokkal- története némely vonatkozásban a Mongol Birodalom 
történetére emlékeztet. Utóbbi harmincötmillió /!!/ négyzetkilométerével nem 

az ókor, hanem az EGÉSZ VILÁGTÖRTÉNELEM legnagyobb összefüggő 
birodalma volt /a Brit Birodalom megelőzte ugyan, de területe nem függött 

egybe/. A mongolok fénykorát 1206-tól Kína elvesztéséig /a mongolok által 
alapított Jüan dinasztia uralkodásának végéig/, 1368-ig számolják, a 

birodalom 1260-ban, Kubiláj nagykánná /kagánná/ választásakor érte el 
legnagyobb kiterjedését /őróla írta Coleridge a bejegyzés mottójául szolgáló 

verset, Kubla kán címmel/. Kubilájjal megkezdődött a nyugati és keleti 

birodalomrész szétválása, de a mongol fennhatóság a birodalom nagy 
területén még több, mint egy évszázadig fennmaradt. 1336-ban a belső-ázsiai 

Kesben, Szamarkandhoz közel, ahol ma mauzóleumában, ébenfa koporsóban 
nyugszik, megszületett egy olyan férfi, akit akár Attila reinkarnációjának is 

lehetne tartani: Timur Lenk, az Attilához hasonlóan a Háború Istenének is 
nevezett Sánta Timur. Timur majdnem helyreállította a dzsingiszida 

birodalmat Ázsiában, Ankara mellett legyőzte I. Bajezid oszmán szultánt, 
majd két évre rá, 1404-ben Kína ellen indult. Pár hónap múlva megbetegedett 

és meghalt, de -Attilával ellentétben- MÉG HALÁLA ELŐTT felosztotta országát 
utódai között. Vére leszármazottaiban élt tovább: egyikük, Zahir ad-Din 

Muhammad Bábur, véletlenül épp a mohácsi csata évében a delhi szultán 
legyőzése után egy új birodalom, a Nagymogul Birodalom /mogul:mongol/ 

megalapítója lett. 
 

Az 1870-es francia-porosz /német/ háborúban Sedannál a németek 

tizenhétezer francia katonát öltek meg. Ezután a párizsi hadműveletet dél 
felé, a catalaunumi síkság irányába indították meg, ugyanazon okokból, mint 

annak idején a rómaiakkal hadakozó Attila /nyitott tér, gyors előrehaladás/. 
Százezer francia hadifoglyot is vittek magukkal, s ezek végül ugyanott 

lassították le őket, ahol Attila annak idején visszafordult: Orléans városa előtt. 
Több se kellett a francia sajtónak: a németeket hunokként kezdte emlegetni. 

Ezt aztán A dzsungel könyve írója, az angol Rudyard Kipling is átvette később, 
ilyen verseket írva: "Csatára fel, honunk a tét,/Ránts kardot, ifjú és öreg!/Ki 

tétlen marad, örökre vét,/Hisz kapunknál a hun sereg!" 
A hunokból szitokszó lett. 

 
A következő bejegyzésben folytatjuk. 
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A hunok 2.  
 
Hogy a hunok milyenek lehettek, elég nehéz megítélni, már csak azért is, 

mert NEM hun /római, görög, gót/ források írják le őket, nem éppen 

hízelgően. John Man angol történész a ló másik oldalára esik át, ő a férfiakat 
tekintélyt parancsolónak, izmosnak, és a rettentő íjak mindennapos 

használatától elképesztően vállasnak képzeli el, az asszonyokat gyönyörűnek. 
De a hunok -és ez cseppet sem befolyásolja történelmi súlyukat- még ázsiai 

mércével mérve sem lehettek szépek. Két jellegzetességet írnak le róluk, az 
egyik a fiúgyerekek arcának bevagdalása, a másik a fejdeformálás. A 

fiúcsecsemők vonásainak eltorzítása, mely e gyerekek harcossá serdülése 
után, az ellenségben keltett rémülettel életet menthetett és hozzájárulhatott a 

győzelemhez, nem hun találmány: például Afrikában is alkalmazták /nem 
vagy nem csak a szakáll ritkítása végett, a szakáll ugyanis ettől még 

megmaradt, CSAK FOLTOSAN NŐTT - a hunok többségének, így Attilának 
különben is genetikailag eleve ritka volt a szakálla/. Deformált -nyújtott- fejű 

embert mindenki, aki képen vagy múzeumban találkozott már Ehnaton fáraó 
feleségével, Nefertitivel, látott már. A fejnyújtás a Neander-völgyben 

kezdődött ötvenötezer éve, és végigkiséri az emberi történelmet úgy 

Ázsiában, mint Afrikában, Amerikában vagy éppen Európában. A hunok kora 
gyermekkorban feltett egyszerű szorítókötéssel érték el. Hogy mivégre, máig 

rejtély - nem mindenkinél alkalmazták /Attilának például nem volt deformált 
koponyája/. Talán az ilyen gyermekeket szánták sámánnak. 

A hunok valószínűleg teljesen másként mutattak lovon -azok sem voltak 
szépek, viszont annál szívósabbak-, mint két lábon járva. A pusztai népekhez, 

többek között a mongolokhoz hasonlóan egész életüket lovon élték le és 
sokszor - nem csak az állandó hadakozás következtében - lovon vagy ló által 

haltak meg /még Dzsingisz kán élete is úgy fejeződött be, hogy leesett a 
lováról/. Jordanes gót történész és kései kollégája, az angol Edward Gibbon 

nem fukarkodik a sértő jelzőkkel, a hunokat "büdös, karikalábú, viszolyogtató, 
brutális és szánalmasan kis termetű" embereknek tüntetik fel. Hogy, miután 

egész életüket ló hátán töltötték, karikalábúak voltak, valószínű, hogy nem 
lehetett jó szaguk, az biztos. Egyetlen nomád sem szeret mosakodni, nem 

szerettek a mongolok sem, akiket -erről bőséges feljegyzésekkel 

rendelkezünk a "tatárjárás" okán- kifejezetten visszataszító testszagúaknak 
írtak le, nem szerethettek a besenyők, kangarok, oguzok, karlukok, kimerek, 

és nem szerethettek a hunok sem. De a mosakodás jóval később, a TÖRPE 
XIV. Lajos udvarában se volt divat, és se az uralkodó testi hibái, se 

mosdatlansága nem gátolta és gátolja a franciákat, hogy egykori 
uralkodójukat Napkirályként emlegessék mindmáig. /Hogy a honfoglalás 

előtti-kori MAGYAROK milyenek lehettek, érdemes megnézni a 
tizenkilencedik-huszadik század fordulója körül elkészült Halászbástya 

katonafiguráit./ 
A hunokat sem a szagukról vagy a lábuk alakjáról kell megítélni. 

 
Kr. u. 350-ben a hunok átkeltek a Volgán, a száz esztendeig tartó nyugati 

hódítást ekkortól számolják. A sztyeppe, amire jutottak, abban az időben 
egyetlen összefüggő füves pusztaság volt, amely nyolcszáz kilométer hosszan 



egész a Krímig terjedt. Ezt a pusztát az iráni népek közé tartozó szarmaták 

lakták, köztük az alánok. Nem minden sztyeppi nép viselt ázsiai vonásokat, a 
körszakállas, kék szemű alánok inkább európaiaknak látszottak. A szarmaták 

fő fegyvere a lándzsa volt, fejüket kúp alakú sisak, testüket páncéling védte. 

A hun lovashadsereg íjászaival szemben mindez semmit nem ért. A hunok 
/akár később a magyarok, még később a mongolok/ egy száz méteres 

frontszakaszt tíz percen belül ÖTVENEZER nyílvesszővel voltak képesek 
elborítani, és ez a nyílzápor áthatolt mindenen. Hogy érzékelhetőbb legyen: 

ÖT géppuska teljesítményének felelt meg. 
A hunok nemzetségről nemzetségre szétverték az alánokat. Azok keveredtek 

a szintén szétvert környező népekkel, belőlük töredék csoportokat formáltak, 
és elindultak nyugat felé. Ezt a vándorlást hívja ma a történelem a germánok 

Völkerwanderung elnevezése után NÉPVÁNDORLÁSNAK. 
 

Folytatjuk tovább. 
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A hunok 3.  
 

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember-ben így írja le a nyugati hadjáratra 
készülő Attila táborát: "Itt tízezer, ott húszezer, a jász maga ötvenezer, a 

gepida nyolcvanezer, a gót hatvanezer. Egy hétig számlálgattuk őket - már 
csak a vezérek szava szerint. Mikor már túl voltunk a félmillión, 

abbahagytuk." 
Voltak a táborban hosszú lándzsás /ld. előző bejegyzés/ alánok, farkasbőrbe 

öltözött neurok, kifestett gelonok, kaszás, emberbőrből készült kacagányt 
hordó baszternek, szekeres kazárok, akiknek az íja másfélszer olyan hosszú 

volt, mint ők maguk, scirek, herulok, kvádok, és még sokáig lehetne sorolni. 
A félmilliós létszám ugyan egy nagyságrenddel nagyobbnak tűnik, mint ami 

valószínűsíthető, de a sereg így is meghaladhatta azt a méretet, amit az 
akkor élő rómaiak valaha láttak. Nem is ez az érdekes, sokkal inkább az, hogy 

-kis túlzással- a hun hadseregben /akár a hun birodalomban/ legkevesebben a 

HUNOK voltak. 
Ugyanez volt elmondható ellenfeleikről is: ott a RÓMAIAK voltak 

kisebbségben. De kisebbségben voltak a makedón Nagy Sándor hadseregében 
a makedónok, a mongol hadseregekben a mongolok, sőt az oszmán-török 

hadsereg nagy része sem törökökből állt: perzsa, egyiptomi, arab, tatár, 
albán, szerb, bosnyák gurebákból, részben arab mamelukokból, eredetileg 

soknemzetiségű janicsárokból, a román hűbéres fejedelmek katonaságából, 
mi több, MAGYAROKBÓL /például a Bécset utoljára megostromló Kara -

Fekete- Musztafa nagyvezírhez csatlakozott Thököly kurucaiból/. 
A hun hadsereg mindettől még hun, a római hadsereg, római, a makedón-

görög hadsereg makedón-görög, a török hadsereg török maradt. 
Ezért teljesen mindegy, milyen volt a történelmi Magyarország népességi 

térképe, hol voltak a románok, hol a szlovákok /szlovákokról -tótokról- 
körülbelül kétszáz éve lehet -nagyon óvatosan- beszélni: akiket így hívunk, 



illetve akik így hívják magukat, egy egyelőre még gyökerek nélküli, nagyrészt 

egykori csehekből, morvákból és lengyelekből álló, MOST KIALAKULÓBAN 
LEVŐ nép/, hol a horvátok többségben. A történelmi Magyarország 

megcsonkítására ez ugyanolyan alap nélküli ürügy, mint a "ki jött előbb" játék 

a dákokkal vagy a Morva Birodalommal. A népesség folyamatosan 
átrendeződik. A népvándorlás most is tart, és tartani fog mindig. Ha az összes 

ország határait nemzetiségi megoszlás szerint húznák meg, már Belgium, 
Franciaország vagy Anglia is elég nagy bajban lenne. 

A NEMZET MINDIG FELÜLÍRJA A NEMZETISÉGET. 
 

"Itt vagyunk, mert itt vagyunk" - mondták az angolok, amikor az első 
világháború végén bevonultak Bagdadba. Nem kell keresni semmiféle 

igazolást, hogy a magyarok miért jogosultak Magyarországra. EZÉRT nem kell 
sem a csodaszarvasig, sem a hunokig visszamenni. NDK indiánfilmet sem kell 

belőlük csinálni, sem Attilából Gojko Miticet. A hunoktól van mit tanulni, és 
volt mit örökölni, de az ország MEGTARTÁSA nem tartozik ezek közé a dolgok 

közé. 
 

Ide tartozik viszont a VITÉZSÉG. A történelem során elhíresült, legismertebb 

utolsó két lovasroham a krími háborúban a cári ágyúk tüzében összeomlott 
angol, és a második világháborúban a német harckocsik tüzében összeomlott 

lengyel lovasrohamok voltak. Volt viszont egy harmadik is, szintén a második 
világháborúban, amely NEM OMLOTT ÖSSZE. 1941 augusztus 15-én, a 

nyikolajevi csatában Ukrajnában, a sokadik német próbálkozás tört meg a 
Vörös Hadsereg szívós ellenállásán. A fedezékbe húzódott német katonák 

egyszercsak azt hitték, káprázik a szemük, vagy visszacsöppentek a 
tizenkilencedik századba: kivont karddal egy magyar huszárezred /az első 

lovasdandár 4. Hadik András honvédhuszárezrede/ vágtatott elő a semmiből, 
és élén parancsnokával, Mikecz Kálmán lovassági ezredessel SZEMTŐL 

SZEMBE megrohamozta az orosz vonalakat. 
Nem telt bele tíz perc, és az orosz védelem megszűnt létezni. 

Ez a szellem hiányzik most még a mai Magyarországból. 
 

A bizonytalan kimenetelű catalaunumi csata után két évvel /van olyan verzió, 

hogy a csatát a hunok elvesztették, csak a római fővezér, Flavius Aetius 
különböző meggondolásokból elhagyta a síkságot, megkegyelmezve nekik, 

van olyan, hogy megnyerték, sőt van olyan is, hogy meg sem ütközött a két 
sereg/ Attila legújabb feleségével, a germán Hildegundéval /görögül és latinul 

Ildikóval/ eltöltött nászéjszakáján saját vérébe fulladva meghalt. Kizárt dolog, 
hogy hármas, arany-ezüst-vas koporsóba temették volna, ehhez körülbelül 

egy tonna aranyra, több, mint egy tonna ezüstre, és még ennél is több vasra, 
összesen mintegy KÉTSZÁZEZER NÉGYZETCENTIMÉTERNYI fémre lett volna 

szükség. Az egész Nyugat- és Kelet-római Birodalom éves arany- és 
ezüsttermelése nem lett volna hozzá elég, arról nem is beszélve, hogy ezt a 

tömérdek kincset /mindmáig fellelhetetlenül/ ELTEMETTÉK volna. 
A Hun Birodalom Attila halála után szinte azonnal összeomlott. Néhány 

főzőedény /üst/, elrozsdásodott fegyver, nyújtott koponya, ékszer /azok 
viszont csodálatosak - aranycsatok, gránátköves nyakláncok, egészen 

elképesztően szép kőberakásos arany diadémok/ és jó adag nosztalgia maradt 

csak utánuk. 



Attilához fogható hadvezér a keleti pusztákon /a nyugatiakon sem/ 

Dzsingiszig nem született. A mongol birodalom azonban egészen más 
történet, mint a hun volt, mint ahogy más történet a magyarok története is. 

Majdnem pontosan annyi idővel a Kárpát-medencébe történt beözönlésük 

után, mint amennyi a hunok /ismételt/ felbukkanása és Attila halála között 
eltelt, a magyarok igazi története Szent Istvánnal épp, hogy ELKEZDŐDÖTT. 

Ötszáz év, tehát FELEANNYI idő alatt, mint a HSZIUNGNUK felemelkedése és 
a hunok bukása közötti idő, több maradandót alkottak, mint e két óriási 

birodalom ÖSSZESEN. 
 

Napjainkban ennek a -különösen szellemi- örökségnek a gyorsított 
amortizációja folyik. 
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Az Eskütétel napja  
 

"Hosszú ősz, hogyha jön, 

A jószerencse elköszön. 
Lesz még egyszer jó, vagy nem, 

Mondja meg a véletlen. 
Lesz még jó, vagy már nem, 

Biztosan csak azt tudom, 
Hogy én már csak ezt a dalt játszom. 

 
Kályhában ha ég a tűz, 

Sarkvidéket álmodunk. 
Most már összezárt a tél, 

Most már egyformák vagyunk 
És hogyha mást játszanál, 

Biztos tetszik majd nekem, 
De én már csak ezt a dalt értem. 

 

Idejött és itt maradt, 
Ezt az egyet tudom csak. 

Uzsedáré-uzsedom, 
Ezt az egyet én tudom. 

 
Kicsi szív és kicsi száj, 

Hogy ne fájjon, ami fáj. " 
 

"Csak egy kis hiba, csak egy kis hiba 
Csúszott bele, csak egy kis hiba, 

Hogy nem fér bele, csak a fele. 
 

A vízben úsznak a halak, 
és minden Ember szabad. 



Elmúlt minden bajom, 

Én a folyóba dobom. 
 

A csirkét megsütik, a csirkét megeszik, 

A csirkét én nem szeretem. 
A csirkét főzik, a csirkét megeszik, 

A csirkét én meg nem eszem. 
 

A csirke nem szereti, 
és hidd el fáj az Neki, 

Amikor elvágják a nyakát, 
Nagyon nem érzi jól magát. " 

 
 

"Ébredj Babám, ébredj, Isten hozott most, Hangya vagy most Drágám - és én 
is az vagyok. 

Kérlek ne sírj Édes - és ne rúgkapálj, Mert mászni még ezerszáz szép 
centiméter vár. 

 

A gyöngyvirágon túl már egy másik világ van, 
a gyöngyvirágon innen élhetünk csak boldogan. 

Hát kérlek ne sírj, most egy ideig még itt leszünk, 
A holdra fel majd később - megígérem -, elmegyünk. 

 
Hát ébredj fel, 

Jó szél hozott, 
És Tőled majd 

Az visz el engem is. 
 

Hangyaszemmel látod most a dolgokat. 
A hangyatényeket mind, és a hangyatitkokat. 

Egy hangya életében is léteznek csodák, 
És Hangyaisten is van, és hangyatúlvilág. " 

 

Republic 2002-ből. Semmit nem kell hozzáfűznöm. Illetve valamit mégis, a 
jelen állapotról. Azt mondta egyszer valaki, hogy a boldogság legkönnyebben 

úgy érhető el, hogy az ember egy nagy követ tesz a cipőjébe: nagyon boldog 
lesz, amikor leveszi. 

A választópolgár, amióta a Jobbik Magyarországért Mozgalom /amelyre Isten, 
az általa félrevezetett és kétségbeesett emberek által a sírásó szerepét 

osztotta, és amelynek politikája csak a poshadt vízzel teli, mocskos gödör felé 
tett újabb lépés a Fidesz által 2002-ben megkezdett úton/ alternatívája 

felsötétlett, könnyen úgy érezheti, hogy a Fidesz-MPSZ a kisebbik rossz. 
Megmutatkozott ez a választási eredményben is. 

 
De ez ugyanolyan illúzió, mint Vona Gábor és Morvai Krisztina messiási 

tulajdonságai. Ameddig pártpolitika irányít egy országot, a politikusok is 
pártpolitikusok lesznek. Vannak butább pártpolitikusok, vannak okosabbak, 

vannak előrelátóbbak, és vannak olyanok, akik a valósággal egyáltalán nem 

foglalkoznak, de a pártpolitikára épülő rendszer árnyékát egyikük sem lépheti 



át. A történelem pulzálása a következőket vetíti előre: most valamiféle /egy- 

vagy több-/pártrendszeren alapuló egyszemélyi diktatúra következik. Utána -
talán- van esély a pártrendszer felülírására, majd ha ez megbukik, következik 

az, amit Weöres Sándor trágyaözönnek nevezett, és amitől Isten mentsen 

meg minden élő embert, egy olyan időszak, amely csak 1919-el, az 1944 
október-1945 áprilisa közötti idővel, vagy 1949-53-al vethető össze a 

legújabb korból. 
Azután ennek az időszaknak is vége -csúfos és korai vége- lesz, majd 

Magyarország csak papíron létezik tovább, vagy még azon sem. 
 

Ezért kell szembefordulni és megtagadni ezt a rendszert, Fideszestől, 
Jobbikostól, MSZP-stől, LMP-stől. Mindenki, aki a biztos pusztulásba taszító 

pártpolitikát támogatja, akármelyik oldalon is gondolja magát, az ezerszáz 
éves Magyarország megszűnését támogatja. 
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A magyarok  
 
"Óh, Istenem, segíts rajtunk, 

Nyújts vigaszt a szenvedőknek! 
Tartsd a gonoszt távol tőlünk, 

Bocsáss meg a vétkezőknek! 
Légy az igaz, megértő Isten, 

Hisz végtelen a bölcsességed! 
Hozz mireánk békességet, 

Népeinknek világosságot!" 
 

"Óh, Istenem, nézd el nekünk, 
HOGY NEM VAGYUNK MÉG HOZZÁD MÉLTÓK, 

Légy az igaz, megértő Isten, 
Hisz itt a földön oly sok még a gond." 

 

"Édes uram, óh nézz le reám! 
Nyíló virág kerted alján, 

Szívem szakad, ha rád gondolok, 
NÉLKÜLED MÁR ELHERVADOK." 

 
 

Az István, a király-t városligeti próbáin láttam először, 1983 nyarán. Novák 
Ferencet, a koreográfust személyesen nem ismerem, csak Novák Katival, a 

lányával találkoztam egyszer. Már akkor, amikor teljes terjedelmében 
végighallgattam a szövegét, úgy gondoltam: ezzel nem lehet megbukni. 

Mindenki azt hall ki belőle, amit akar. Az idegen erőre támaszkodó diktatúrák, 
mint az akkori Kádár-rendszer, vagy a most épülő Orbán-rendszer a saját 

igazolásukat, a szembenállók, kicsiny Koppányoknak érezve magukat, a 
sajátjukat. A vallásosoknak Sebestyén Márta /Réka, Koppány lánya/, a nem 



vallásosoknak a később besúgás gyanújába keveredett Vikidál Gyula 

/Koppány maga/, a katolikus egyház által "újkori pogányoknak" elnevezett 
táltoshívőknek Bill, azaz Deák Bill Gyula /Torda sámán/ énekelt. 

Egyetlen szöveget voltam és vagyok képes elfogadni a darabból feltétel nélkül 

és maradéktalanul, azt, amit mottóként idéztem. 
 

A rockopera szövegét egy dráma /Boldizsár Miklós: Ezredforduló/ alapján 
Bródy János írta. /Bródy szövegei közt akad jó pár ma is aktuális, például az 

általam egyik legjobbnak tartott, Tolcsvay Lászlóval írt Az első villamos 
dalszövege, különösen ez a versszak: "Hosszú volt az éjszaka,/égen-földön 

folyt a tánc./A KORLÁT LÁNCAINAK DŐL/A CSILLAGÁSZ."/ 
 

Ha végigtekintünk, amennyire képességeinktől, tudásunktól és 
lehetőségeinktől tellik, az elmúlt ezeregyszáztizenöt esztendőn, majd 

ránézünk a mai Magyarországra, megint egy dalszöveg, a szintén /mégpedig 
ír/ népzenére építkező Jethro Tull együttes kevéssé ismert A Passion Play 

/Passiójáték/ című lemezének kezdődala juthat az eszünkbe: 
 

"Do you still see me even here?"  

(The silver cord lies on the ground.) 
"And so I'm dead", the young man said 

over the hill (not a wish away). 
 

"Még mindig így látsz itt?"  
(Az ezüstszál a földön hever.) 

 "Hát meghaltam" - mondta a fiatalember  
a hegyen túl (és nem egy kívánsággal tovább). 

 
 

A délkelet-eurázsiai sztyeppi nomádok összefoglaló neve SZKÍTA. Szkíták 
voltak a hunok éppúgy, mint a besenyők, avarok, bolgárok, alánok, szabírok, 

türkök. A szabírok négy törzse kezdetben a Kaszpi-tenger környékén /ahol az 
évezred elején a hunok egyik nagy szállásterülete volt/, később a Don 

vidékén, a Kazár Birodalommal határos térségben élt. A Kaszpi-tenger és a 

beletorkolló Volga környéki őshazát Magna Hungariának, a Don-Donyec 
vidékét Levédi fejedelemről, aki kazár nőt vett feleségül Levédiának, a 

honfoglalást közvetlenül megelőző területet, a Dnyeper vidékét Etelköznek 
nevezik. Itt kötött vérszerződéssel megpecsételt szövetséget három évvel a 

honfoglalás előtt a négy szabír törzs /Megyer, Tarján, Jenő, Kürt-Gyarmat, 
utóbbi szabír-onogur egyesült törzs volt/ a Nyék, Kér és Keszi onogur 

törzsekkel. Az "onogur" megjelölés tíz ogur, azaz bolgár-török törzs 
összetartozását jelenti. Távoli rokonságban álltak a hunokkal, akikkel 

keveredtek is. /A "Hungaria" elnevezés valószínűleg az "onogur" szóból 
származik./ 

A honfoglalás közvetlen okát illetően két verzió létezik. Az elfogadottabb az, 
hogy az Aral-tó környékén megszülető Szászánida Birodalom kimozdította az 

ott lakó úzokat, akik nyugat felé haladva kimozdították a besenyőket, majd a 
besenyők rázúdultak az etelközi magyarokra, továbbvándorlásra kényszerítve 

őket. 



A hősi verzió szerint szó sincs semmiféle menekülésről, a magyarok csak 

kihasználták az alkalmat, hogy a Kárpát-medence egy részét megszállva 
tartó, Simeon cár uralta bolgárok háborúba keveredtek Bizánccal, és Bölcs 

Leó császár a segítségüket kérte. "Vezetőjük, Álmos kagán irányításával 

felkerekednek, hogy elfoglalják...Attila örökét." /Földi Pál/ Hogy Attila, aki 
még saját utódlásáról sem rendelkezett, örökül hagyott volna bármit is 

bárkire, erősen kérdéses. Hogy ez a hatalmas hun birodalomból éppen a 
Kárpát-medence lett volna, még kérdésesebb. Az ötszáz év pauzát, a hét 

törzsből álló szabír-onogur szövetség kizárólagos örökösi minőségét már 
megkérdőjelezni sem érdemes. NINCS IS SZÜKSÉG RÁ. A honfoglalást nem 

kell nem létező végakaratokkal és Izraelhez hasonló hivatkozási alapokkal 
megtámogatni. 

 
Itt vagyunk, MERT LEGYŐZTÜK AZ ITTLEVŐKET, MEGALAPÍTOTTUK 

MAGYARORSZÁGOT, ÉS MÉG KÉPESEK VAGYUNK BIRTOKOLNI. 
 

Itt vagyunk, mert itt vagyunk. 
 

Folytatása a következőkben. 
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A magyarok 2.  
 

"Viszavonulásra szól a kürt legottan, 
A ménnek még egyszer életre kap lelke, 

Füleit hegyezi bágyadtan figyelve, 
Majd elnyúlik teste a füvön halottan." /Nikolaus Lenau/ 

 
"És lassan úsztatunk tovább, 

valami víz, valami fák, 
valami lombos némaság, 

talán valami suhogó, 

lomb-kupolák alatt futó, 
talán folyó a rengetegben - 

de nem tudom - MINDEN NEVETLEN - 
lehajlok. Ne érjen az ág. 

Átölelem a ló nyakát." 
 

"MERT VÉGÜL SEMMISEM MARAD, 
CSAK AZ ANGYALOK ÉS A LOVAK. 

Csak állnak lent az udvaron, 
az angyalok meg a szobámban; 

csellengenek néha szinte százan - 
EGY LÉNY MIT IS TESZ ÖNMAGÁBAN? 

Feldobrokol, s ismét megáll, 
vagy szárnyát csattogtatja olykor, 



mint egy szellőzködő madár. 

 
Csak állnak és nincs semmi más, 

CSAK LÁTVÁNY ÉS CSAK LÁTOMÁS, 

csak láb, csak szárny - az út, az ég, 
bennük lakik a messzeség - 

 
oly távol vannak, oly közel. 

Talán ők már nem hagynak el." /Nemes Nagy Ágnes/ 
 

Jethro Tull, a hasonló nevű együttes névadója angol mezőgazda és 
lótenyésztő volt, a vetőgép feltalálója. 1741-ben halt meg, hatvanhét éves 

korában. 
Alig több, mint száz esztendővel később az ausztriai Oberdöblingben meghalt 

az első idézet szerzője, kora egyik legnagyobb költője, Nikolaus Lenau is. 
Rövid élete első huszonkilenc évét jórészt Magyarországon, Tullhoz hasonlóan 

gazdaként töltötte. A magyar föld szeretetén és a lovakon kívül még egy 
kapcsolat fűzte Magyarországhoz: a döblingeni elmegyógyintézet, ahol 

kilehelte lelkét. 1848. szeptember 5-én ide érkezett egy meghasonlott magyar 

főúr, a Pest-Budát soha többet meg nem pillantó gróf Széchenyi István is. 
Lenau életének hátralevő majdnem két évét már egy fedél alatt töltötték. 

 
Magyarország akkor már negyvenhét év híján egy évezredet tudhatott maga 

mögött, annyit, mint amennyi a /Nyugat-/ Római Birodalom, Bizánci 
Birodalom, vagy a Hsziungnu-Hun Birodalom teljes élettartama volt, 

születéstől a pusztulásig. 
 

A honfoglalás elképzelhetően nem egy fázisban zajlott. Az első fázis /ha volt 
ilyen, ezt a történészek jó része vitatja/ teljes egészében az onogurokhoz 

/akiket fekete magyaroknak is neveznek/ kötődött, és kétszázhúsz évvel 
megelőzte a köztudott 9. század végit. A második /elfogadottabb, sokak 

szerint egyetlen/ fázis, a tulajdonképpeni honfoglalás három irányból történt: 
Erdély, a Felső-Tisza és az Al-Duna felől. Az Erdélybe érkezők hét földvárat 

építettek, majd feláldozták Álmos kagánt. /Gyulát - vezért. A honfoglalás kori-

előtti magyaroknál két főméltóság volt. A világi méltóság volt a gyula, a 
szakrális a kende./ Az áldozatot is három okból hozhatták, amelyek 

egyenként vagy együttesen is igazak lehetnek: lejárt Álmos megbízatása, 
háborút veszített a besenyők ellen, rituális áldozat volt, melynek 

eredményeképp ereje, bölcsessége, hatalma átáramlott fiába, Árpádba. Újabb 
egyezés a magyar és zsidó nép történelmében: Mózes sem léphetett a 

Kánaánba, csak egyetlen pillantást vethetett rá Nébó hegyéről. 
 

A magyarok /is/ KEVERÉK-NÉP. Van benne mindenekfölött türk /a középkori 
dokumentumok a magyarokat türköknek hívják, amely kifejezés a "szkíta" 

helyébe lépve akkor minden eurázsiai népet jelölt/, vagyis kazár, kumán 
/kipcsak, kun/, besenyő. A kazárok, akiknek a nyelvét egészen a 10. századig 

használták Magyarországon, az ujgurokkal rokon nép voltak, és noha vezető 
rétegük felvette a zsidó vallást, származásilag semmi közük nem volt a 

zsidókhoz. /Ugyanakkor a kazár vonal keveredés révén a mai magyar 

zsidóságban is tovább él, de a bulgárokban és a kaukázusi népekben is. 



Alaptévedés a kazárokkal kapcsolatban az is, hogy ők az elveszett tíz zsidó 

törzs. Ezt az onogurokra is rásütötték - onogur=tíz törzs. A türkök a 
szövetségeiket a társuló törzsek száma után szokták elnevezni, mint például 

ücsogur=három törzs, besgur=öt törzs, altigur=hat törzs, tukurgur=kilenc 

törzs, uturgur=harminc törzs, etc./ Folyik a magyarságban germán, mongol 
/nem csak a magyarokban van jelen ez a két vérvonal: a Csehország 

hóhérjának nevezett, máskülönben az akkori germán férfiideált megtestesítő 
SS Obergruppenführer Reinhard Tristan Eugen Heydrichnek például 

MANDULAVÁGÁSÚ szemei voltak/, zsidó, cseh, morva, lengyel, szlovák, 
ruszin, szerb, horvát, román, oszmán-török, sőt görög, olasz, francia /az én 

nevem - a meglehetősen gyakori Gaál - a "gall" szóból lett "Gál" kisnemesi 
változata/ vér egyaránt. Nemzetazonosság szempontjából mindennek semmi 

jelentősége: a jelenlegi francia elnök, Nicolas Sarkozy, akiben egyetlen csepp 
francia vér nem csörgedezik /legfeljebb áttételesen, ld. előző mondat/, viszont 

annál több magyar és /szefárd/ zsidó, magát KEVERT VÉRŰ FRANCIÁNAK 
mondja, és AZ IS. 

 
Magyarországnak huszonhárom Árpád-házi királya volt, vagyis 

tulajdonképpen csak huszonkettő /sőt lehet, hogy csak huszonegy, ha a 

vitatott származású III. Andrást is leszámítjuk/, mert az eredetileg 
valószínűleg zsidó vallású, később áttért kabar /kazár/ Aba Sámuel, Szent 

István vélhetőleg Gizella nevű húgának férje nem volt Árpád leszármazottja. 
A magyar királyok, de még az őket megelőző vezérek is, függetlenül 

működésüktől, sokkal kevesebb történelmi gúnynak voltak kitéve, mint a 
külföldi uralkodók. A gyávának tartott Szapolyai Jánost szeliden Katalin-

királynak /anyámasszony katonája/ nevezték, de még a nem nagy 
népszerűségnek örvendő Habsburg II. Józsefet is csak kalapos királynak, az 

utolsó Habsburg-uralkodót, az 1916-ban megkoronázott IV. Károlyt pedig 
Rögvest Károlynak hívták. Magyarországon kívül egyáltalán nem voltak ilyen 

kíméletesek a királyokkal, Földnélküli János /akit Puhakardúnak is gúnyoltak/ 
angol, Hosszúnyakú Malcolm skót királytól a templomosokat máglyára küldő 

Szép Fülöp legidősebb fián, Civakodó Lajos francia királyon keresztül az utolsó 
előtti román királyig, II. Károlyig, akit 1925-ben tulajdon apja, I. Ferdinánd 

nevezett "romlott hajtásnak". Volt Elmeháborodott Epiphanész, Hájtömeg 

vagy Kártevő Ptolemaiosz, homoszexualitása után Furulyás Ptolemaiosz 
egyiptomi FÁRAÓ, Nyáladzó Alfonz leóni, Kurtafejű Ragnvald svéd, Nagyszájú 

Sigurd, Púpos Inge és Csupaszlábú Magnus norvég, Ferdetérdű Niall ír, Rőfnyi 
Ulászló lengyel, Hebegő Lajos nyugati frank, Sánta Károly nápolyi, 

áfonyaszeretete miatt Kékfogú Harald /akiről az Ericsson mérnökei a 
Bluetooth adatátviteli szabványt elnevezték/ dán király, Dadogó Mihály, 

Kétpupillájú Anasztasziosz, Vágottorrú Jusztiniánusz bizánci CSÁSZÁR. 
Nem akármekkora felzúdulás lenne, ha Párduckacagányos Árpád vezért valaki 

hasonló névvel illetné, mint ahogy brit megfelelője, a hastingsi csatát 
megnyerő Hódító Vilmos nevezte SAJÁT MAGÁT: Fattyú Vilmosnak, ami 

angolul William the Bastard, és ez mint HIVATALOS ALÁÍRÁSA maradt ránk. 
Két máig ható következménye lett ennek a toleranciának. Az egyik, hogy a 

magyar múlt, különösen a nehezen kutatható régmúlt meghatározó alakjai 
kritika hiányában felmagasztosultak, és emberfeletti héroszokká váltak, 

akiknek bármiféle gyarlóságot tulajdonítani szentségtörés és merénylet a 

magyar nemzet ellen, a másik, hogy politikai jolly jokerként kezdtek 



funkcionálni, ráragasztva azt az ájult tiszteletet szinte mindenkire, aki rájuk 

hivatkozott/hivatkozik, amitől valószínűleg, ha kicsit is hasonlítottak a képre, 
amit például ma rájuk vetítenek, még az ő gyomruk is forogni kezdett volna. 

 

A honfoglalás /elfogadottabb verziója szerint/, ha hihetünk a történészek 
nagyobbik részének, az idevezető utat is beleértve egyetlen folyamatos 

menekülés volt, három szakaszban. Ennek a végén egyszerűen beszorultunk a 
Kárpát-medencébe, mint valami zsákba, amelyből nem volt kiút. A besenyő 

támadás, amely a magyarokat közvetlenül a honfogalás előtt érte, nem volt 
véletlen. Megelőzte két epizód, amelyet a későbbi portyázásokhoz hasonlóan 

igen finomlelkűen kalandozásnak neveznek, 894-ben. Két sereg indult ekkor 
útnak, az egyik Bizánc szövetségében a bolgárok ellen, a másik -Árpád 

vezette- sereg Szvatopluk morva fejedelem szövetségében a keleti frankok 
ellen /tizenhárom év múlva a magyarok szintén ellenük vívták ki történelmük 

egyik legdicsőbb, ha nem A legdicsőbb győzelmét az ún. pozsonyi csatában/. 
Etelköz védtelen maradt, Simeon cár pedig ezt nem habozott a besenyők 

tudtára adni. A bolgárok területén fosztogató csapat érkezett az Al-Dunától, a 
keleti-frankok ellen harcolók a Felső-Tiszától. 

A "kalandozások" HETVENEGY ÉVIG tartottak. Negyvenhét hadjárat indult, 

harmincnyolc nyugati, kilenc déli irányba. KELET FELÉ EGY SEM. 
A kalandozások NEM rablóhadjáratok voltak. A nem túl nagy /pár ezres/ 

magyar seregek egészen elképesztő távolságokat tettek meg, az Ibériai-
félszigeten majdnem a Córdobai Kalifátusig, Itáliában Apuliáig jutottak. Annak 

ellenére, hogy sokszor harcoltak nyugat-európai uralkodókkal szövetségben, a 
történészekkel ellentétben nem gondolom, hogy zsoldosoknak lennének 

minősíthetők, még ha meg is fizették őket. De azt sem gondolom, hogy -ez a 
hősi verzió- a Német-római Birodalom létrejöttét akarták volna tudatosan 

megakadályozni, emlékezve arra, mit tett Nagy Károly Frank Birodalma az 
avarokkal. 

A kalandozó magyarok valami egészen mást akartak. Ha bárki ránéz a 
kalandozások térképére, egy Magyarország területéről nyugatra és délre 

kinyúló, óriási polipot lát, amelynek tapogató karjai az elérhető szárazföldek 
végéig érnek, majd visszafordulnak. A kalandozások elsősorban és 

másodsorban is FELDERÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK voltak: AZT PRÓBÁLTÁK 

KIDERÍTENI, MERRE LEHET A ZSÁKBÓL TOVÁBB MENEKÜLNI, HA AZ 
ELLENSÉG, AMELY KELETRŐL IDÁIG ŰZTE, ERRE KÉNYSZERÍTENÉ ŐKET. 

 
955-ben Augsburgnál, tizenöt évvel később pedig Arkadiopolisznál aztán ez is 

véget kellett, hogy érjen. A két vereség közül Augsburg volt lélektanilag a 
fontosabb: a körülbelül tízezer fős magyar sereget megsemmisítették, 

vezéreit, Vérbulcsot /Bulcsút/, Lélt /Lehelt/ és Súrt kivégezték. 
 

A kalandozó magyarokból csak a lovak és az angyalok maradtak. 
 

Folytatás a következőkben. 
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A magyarok 3.  
 

Az Amerika, Ausztrália földjére lépett angol telepesek nem amerikaiak vagy 
ausztrálok, hanem ANGOLOK voltak. A Dél-Afrikát elfoglaló hollandok sem 

voltak búrok, a mai Franciaország Normandiának /északi emberek lakta/ 
nevezett vidékére érkező vikingek nem voltak normannok, és amikor Hódító 

Vilmos vezetésével Angliában partra szálltak, nem voltak angolok. Az 
amerikaiak, ausztrálok, búrok, normannok, angolok Amerikában, 

Ausztráliában, Dél-Afrikában, Normandiában és Angliában lettek 
amerikaiakká, ausztrálokká, búrokká, normannokká és angolokká. 

A Kárpát-medencébe érkező szabírok és onogurok 895-ben SZABÍROK ÉS 
ONOGUROK voltak, nem magyarok. Magyarokká itt lettek, Magyarországon, 

keveredve ittlakókkal és jövevényekkel. 
A KÖZÖS HAZA és KÖZÖS TÖRTÉNELEM formálta őket magyarokká. 14 

versszakban tökéletesen kifejti ezt egy költemény: Vörösmarty Mihály 

Szózata. 
NEMZETTÉ A NEMZETTUDAT TESZ, NEM A SZÁRMAZÁS. 

 
Irwin Shaw: Oroszlánkölykök című regényében a német főhős, Christian Diestl 

részt vesz az Afrika Korps előrenyomulásában, majd a visszavonulásban. 
Parancsnoka, Hardenburg hadnagy csak őt tudja egy oldalkocsis 

motorkerékpáron magával vinni, ezért többi emberével, hogy az üldöző 
angolokat feltartsa, beásatja magát egy homokdombba, ahonnét sem 

elmenekülni, sem visszavonulni nem tudnak. 
Ilyen homokdomb volt a Kárpát-medence. Hardenburg hadnagy katonái 

mindannyian elestek Afrikában, a zsákban azonban, ahová a besenyő 
támadás a hét törzset beszorította, megtörtént a csoda. 

Nem sok hiányzott, hogy ne történjen meg. Krisztus után 907-ben a Nagy 
Károly-féle Frank Birodalom egyik utódállama, a nagyjából a mostani 

Németországgal egybeeső Keleti Frank Királyság /amelyből a Német-római 

Birodalom fejlődött ki/ kisérletet tett a magyarok teljes kiszorítására az 
általuk szétforgácsolt egykori Morva Birodalom és Pannónia területéről. A 

csata végére a két és félszeres túlerőben levő keleti frank sereg teljesen 
megsemmisült, a magyar határ pedig kitolódott az Enns folyóig /az e folyó 

feletti területek német neve Ober-Enns, ebből lett a magyar folklór 
Óperenciája/. A csatában Árpád fejedelem is életét vesztette. Tizenkét évvel 

később a szászok és frankok új királyt választottak: Madarász vagy I. 
Henriket. /Heinrich der Vögeler - neve onnan származik, hogy állítólag 

madarászás közben kapta meg a német koronát. Madarász Henrik egyik vára, 
Wewelsburg később az SS kultikus helyévé vált, Henrik sírja felett -amelyben 

nagy valószínűséggel nem Henrik nyugodott- kellett a magas rangú SS-
tiszteknek az esküt letenni./ Henrik tekinthető Németország alapítójának, fia, 

I. /Nagy/ Ottó pedig a Német-római Birodaloménak. Ottó volt a lech-mezei 
/augsburgi/ győző, már ott, a magyarok feletti diadal után császárrá kiáltották 

ki, bár e címet és a császári koronát ténylegesen csak 962-ben nyerte el XII. 

János pápa kezéből. 
 

Az Árpádot követő, Vajk-Istvánt leszámítva négy fejedelem élete a külső 
ellenséggel és a törzsfőkkel való hadakozásban telt. Géza fejedelem, aki a 



keresztségben fiához hasonlóan az István nevet kapta, már csak három 

ellenállót hagyott örökül: Koppányt, Gyulát és Ajtonyt. 
Az Árpád-házi királyok élete sem volt könnyebb. Gyakorlatilag mindenhol 

ellenségekkel voltak körülvéve: az országhatárokon kívül, az országhatárokon 

belül és saját családjukon belül is. Keletről folyamatosan érkeztek a 
menekülők és érkeztek a támadók, besenyők, kunok, mongolok, utóbbiak az 

akkori lakosság FELÉNEK kirtása után csak Ögödej kagán /nagykán/ halála 
hírére, a kagánválasztó nagy kurultájon /gyűlésen/ való kötelező részvétel 

miatt hagyták el az országot 1241-ben. A germán, szláv, mongol, türk 
áradattól ostromolt Magyarország azonban nem csak megvédte magát, 

hanem tengeri kijáratot szerzett /Horvátországot, időnként Velence ellenében 
Dalmáciát is, utóbbit azonban 1432-ben végleg elvesztette/, és a középkori 

Európa NAGYHATALMAI sorába emelkedett. 
Az Árpád-házi királyok között voltak kifejezetten alkalmatlanok /Orseolo 

Péter, IV. -Kun- László/, vitatható alkalmasságúak /Aba Sámuel, Salamon, 
akit 1083-ban a későbbi I. -Szent- László a visegrádi vár alsó tornyába 

záratott, s e tornyot róla nevezik Salamon-toronynak/, közepes képességűek. 
Voltak azonban egészen páratlan teljesítményű uralkodók is, közülük most 

csak hármat emelek ki: I. -Szent- Istvánt, I. -Szent- Lászlót és II. -Vak- 

Bélát. /Tulajdonképpen ide sorolható volna Könyves Kálmán vagy akár IV. 
Béla, a Katona József Bánk bán-jában szereplő Merániai Gertrúd -akit nem az 

akkor már idős Bánk, hanem Péter ispán ölt meg segédlettel- és az 
Aranybullát kiadó II. András fia, a Margit-sziget névadója, Árpád-házi Szent 

Margit apja is. Őt a "tatárjárás" utáni munkásságáért "második 
honalapítónak" is elnevezték. A mongol pusztítás nagyságának lehetővé 

tételében azonban erélytelenségével és nemtörődömségével oroszlánrésze 
volt, és ezt már semmiféle várépítési program és össznemzeti megegyezés 

nem tehette meg nem történtté./ 
 

Az Árpád-ház totemállata a -monda szerint- Ügek fejedelem felesége, Emese 
álmában az uralkodói címet Emese ivadékainak ígérő TURUL /erről az álomról 

kapta nevét Álmos, Árpád apja, Emese fia/. NEM állatrendszertani fogalom, 
amint sokszor leírtam, ugyanúgy, ahogy nem állatrendszertani fogalom -

maradva a madaraknál- az osztrák vagy orosz kétfejű sas sem. A HÉJASZERŰ 

turul /a héja sólyomféle/ a magyar királyság kezdetét és végét egyaránt 
jelképezi: Magyarország eddig utolsó királyai, a mai Svájc területéről 

származó Habsburgok von Habichtsburg, vagyis Héjavári grófokként váltak 
ismertté, és a kétfejű Habsburg-sas ihletője is a héja volt. 

A TURUL ÉS AZ A MAGYARORSZÁG, AMELY MÉLTÓ A SZENT KORONA 
BIRTOKLÁSÁRA, EGY ÉS UGYANAZ. 

 
Az Árpád-házi királyok történetén /is/ végighúzódik a mindenkori király és a 

BÁRÓI CSOPORTOK közötti harc. E harc "eredménye" -átlépve az Árpád-koron 
és időrendben- az Aranybulla, a "tatárjárás", az ún. interregnum anarchiája, a 

Werbőczy István Hármaskönyvébe átemelt ellenállási záradék, majd alig 
tizenkét év múlva a mindenbe beleegyező, Dobzse /Jól van/ László, azaz II. 

Ulászló fia, a koraszülöttként felhasított disznógyomrokban életben tartott II. 
Lajos élete és uralkodása utolsó napján bekövetkezett mohácsi vereség. Szent 

Istvánt, Szent Lászlót és Vak Bélát nem az államalapításért, az első 

terjeszkedésért -Horvátország-, vagy Dalmácia és Bosznia meghódításáért 



emeltem ki, hanem azért, mert KIVÉTELESEN ERŐS KÖZPONTI HATALOM 

létrehozásával megteremtették azokat a pilléreket, amelyekbe kapaszkodva a 
köztes időszakok áthidalhatóvá váltak. 

 

Az interregnum és a török hódoltság között Magyarországnak négy jelentős 
királya volt: I. Károly néven Károly Róbert, eredeti nevén Caroberto, fia, I. 

/Nagy/ Lajos, Luxemburgi Zsigmond és I. /Hunyadi/ Mátyás. 
III. Andrással az Árpád-ház csak FÉRFIÁGON halt ki. Luxemburgi Zsigmondig, 

az interregnum két királyát, Vencelt és Ottót is beleértve NŐI ÁGON 
folytatódott. A váltás I. Máriával, Nagy Lajos lányával, Magyarország két 

királynője /a másik Mária Terézia volt/ közül az elsővel következett be. /I. 
Máriával szemben és vele párhuzamosan a női örökösödést el nem ismerő 

főurak támogatásával harminckilenc napig II. Károly néven Durazzói Károly 
nápolyi király is trónra léphetett. Ő volt az öt, merénylet áldozatává vált 

magyar király -rajta kívül IV. István, Kun László, a vélhetően megmérgezett 
III. András és V. László- közül a negyedik. Hunyadi Mátyás valószínűleg 

agyvérzésben halt meg, őt nem soroljuk ide./ Mária férje, Luxemburgi 
Zsigmond trónra lépésével az Árpádokra visszavezethető jogalapú 

királyságnak vége szakadt. Vége szakadt - nem számítva Habsburg Albert 

fiát, V. Lászlót, valamint a Jagelló-ház jelentéktelen uralkodóját, Dobzse 
Lászlót követő, a Csele-patakba fulladt II. Lajost - az ÖRÖKLÖTT királyságnak 

is, egészen a Habsburgokig. 
 

A női Árpád-ág első királya Károly Róbert lett, utóda fia, az ötvenhat éves 
korában, leprában elhunyt Nagy Lajos. Nagy Lajos alatt érte el Magyarország 

területe eddigi legnagyobb kiterjedését. Mindketten vaskézzel uralkodtak, de 
Nagy Lajos már szövetséget kényszerült kötni a köznemességgel a 

főnemesség ellenében, kimondva az eredetileg a horvát és szlavón 
nemességre vonatkozó, de Werbőczi által később a magyar nemességre 

vonatkoztatott "egyazon szabadság" elvét, megújítva az Aranybullát. 
Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás VÁLASZTOTT királyok voltak. Ez a 

"választás" teljesen mást jelentett kettejüknél. Zsigmond három bárói párt 
harcaiból a Laczkfiak és később a Garaiak támogatásával lett királlyá, és 

függetlenségét soha nem nyerte el, olyannyira, hogy ellenfelei 1401-ben 

fogságra is vetették. 
A Prágában fogva tartott Hunyadi -később I.- Mátyást 1458. január 24-én, a 

Duna jegén "választotta" királlyá a magyar országgyűlés /nemesség/ 
nagybátyja, Szilágyi Mihály nándorfehérvári kapitány és macsói bán 

hadserege jelenlétében, TÁVOLLÉTÉBEN. 
Mátyás azonban nem Zsigmond volt. A hatalomra törő /kormányzónak 

megválasztatott/ Szilágyi Mihályt előbb vidékre, majd a török ellen küldte, s 
amikor Szilágyi ellene fordult, elfogatta, és Világos várába záratta. A 

főurakkal, először a Garaiakkal és Újlakiakkal /később az adószedésen 
felháborodott erdélyi rendekkel/ neki is meggyűlt a baja, és a vita odáig 

fajult, hogy előbbiek 1459-ben Németújváron III. Frigyes német-római 
császárt ellenkirálynak választották. Mátyás legyőzte az osztrákokat /Garai 

nádor közben meghalt/, majd 1463. július 19-én Bécsújhelyen megállapodott 
a császárral. III. Frigyes, aki ettől kezdve jogosult lett a magyar királyi cím 

viselésére, fiává fogadta Mátyást, az pedig kötelezettséget vállalt, hogy ha 

törvényes örökös nélkül halna meg, Frigyes vagy leszármazottai öröklik a 



magyar trónt. MAGYARORSZÁGOT EZ A SZERZŐDÉS ÉS ARAGÓNIAI 

BEATRIX, MÁTYÁS MÁSODIK FELESÉGE TERMÉKETLENSÉGE MENTETTE MEG, 
HOGY SZERBIA, BOSZNIA, ALBÁNIA VAGY GÖRÖGORSZÁG KÉSŐBBI 

SORSÁRA JUSSON. 

Még egy dolog összekötötte Mátyást és Zsigmondot, s ez a NÉMET-RÓMAI 
CSÁSZÁRI TRÓN volt. Mátyás, apjával ellentétben felismerte, hogy 

Magyarország ereje önmagában kevés a törökök legyőzéséhez. Ezért 
állapodott meg Frigyes császárral, ezért próbálta meg gyermekszülésben 

meghalt első felesége, Podjebrád Katalin után Frigyes lányát feleségül venni, 
ezért szerezte meg a Frigyes által el nem ismert, birodalmi választófejedelmi 

joggal járó cseh királyi címet. Zsigmond négy éven keresztül német-római 
császár volt, Mátyás viszont, az ország tragédiájára, soha nem lett azzá. 

 
II. Ulászló /Dobzse László/ anyai ágon Habsburg volt. Gyakorlatilag magyar 

főurak kormányoztak helyette, akiknek ez így teljesen meg is felelt. Tizenkét 
évvel halála előtt szélütés érte, a Dózsa György-féle parasztfelkelést már 

fizikailag is tehetetlenül érte meg, egy év múlva még biztosította akkor kilenc 
éves fia trónutódlását, majd rákövetkező évben meghalt. 

II. Lajost már a trónutódlást biztosító hármas /magyar-lengyel-német-római/ 

király-császártalálkozó előtt, két esztendős /!/ korában magyar királlyá 
koronázták. A találkozót -ilyen a szinkronicitás-, ahol ezt szentesítették, a 

Német-római Birodalom legjelentősebb bankárcsaládja, a dél-német, 
konkrétan AUGSBURGI Fuggerek finanszírozták. 

Lajos húsz éves volt, amikor a mohácsi vereséget követően életét vesztette. A 
Lech-mező, amelynek egyik végében Augsburg városa terül el, valamiképpen 

a szuverén magyar monarchiák végzetét hordozta a történelemben, a Magyar 
Fejedelemségét éppúgy, mint az azt követő Magyar Királyságét. Mohács után 

négyszázhúsz évvel, az elveszített második világháborúban és ennek 
következtében az immár király nélküli Magyar Királyság megszűnésében is 

szerepet fog kapni: a Lech-mező másik végében, Augsburggal átellenben áll 
Landsberg vára, ahol Rudolf Hessnek, vele együtt raboskodó titkárának tollba 

mondta gondolatait egy bukottnak hitt, feltörekvő német politikus, bizonyos 
Adolf Hitler. 

 

Folytatás a következő bejegyzésben. 
 

 
 

 
2010-06-09 00:00:46 

A magyarok 4.  
 
Vannak olyan uralkodók, vezérek, akiknek a személyes ambíciói egybeesnek 

az ország érdekeivel, és vannak olyanok, akiknek nem. Hunyadi Mátyás az 
előbbiekhez tartozott /jelenlegi miniszterelnökünk viszont az utóbbiakhoz/. 

Mátyáshoz Európában csak a kétszáz évvel később uralkodott Napkirályt, a 
francia XIV. Lajost lehet hasonlítani. A tizenöt éves Mátyásnak először saját 

nagybátyjával kellett szembenéznie, a tíz éves Lajosnak a főnemesek vezette 
Fronde felkeléssel, melyet -ugyancsak- épp tizenöt éves korára sikerült 



leverni. A felkelőket itt is a nagybácsi, Gaston herceg vezette. Mindketten 

abszolút uralkodók voltak, hasonló belpolitikával és hasonló külpolitikával. 
Mindkettejük uralkodása országuk legdicsőbb korszakai közé tartozik. 

Mindketten kétszer nősültek, második feleségüktől egyikőjüknek sem született 

utóda. Az utánuk következő második uralkodó halálával /ha a Magyarország 
keleti részét uraló, a török által patronált Szapolyai Jánost és fiát, a királyi 

címről lemondó János Zsigmondot, Franciaországban az I. Napóleont követő 
három Bourbon-királyt, akik közül az első regnálását az Elba szigetéről 

visszatérő Napóleon szakította félbe, a másik kettőt forradalom buktatta meg, 
nem számoljuk/ mindkettejük országában a nemzeti királyság is véget ért: 

Magyarországon a mohácsi csatamezőn, Franciaországban a guillotine alatt. 
S hogy a dolog még kisértetiesebb legyen, Augsburg neve XIV. Lajossal 

kapcsolatban is megjelenik: nem sokkal a spanyol örökösödési háború 
kitörése előtt, az ún. pfalzi örökösödési háborúban Franciaország ellenfelei 

szövetségüket Augsburgi Ligának nevezték el. E liga egyik vezetője volt I. 
Lipót német-római császár, a törökök Magyarországról való kiűzője is. 

 
A három részre szakadt Magyarországgal /a török hódoltság időszakával/, 

kivéve a később tárgyalandó Erdélyi Fejedelemséget, nem fogunk foglalkozni, 

ezért Magyarország Habsburg uralkodóit I. Lipóttól folytatjuk. Mátyás sokáig 
elkapkodottnak gondolt 1463-as bécsújhelyi megállapodása a Habsburgok 

trónutódlásáról, melyet ő is többször megbánt, de felbontását nem tudta 
elérni, most érlelte meg gyümölcsét. Ez a gyümölcs néha kifejezetten rossz 

ízűnek tűnt, néha egész ehetőnek, de nélküle Magyarország a balkáni népek 
sorsában osztozhatott volna. A bécsújhelyi megállapodás jogán fellépő 

Habsburgok ugyanis nem Magyarországot akarták az oszmán-török iga alól 
felszabadítani, hanem SAJÁT TARTOMÁNYUKAT SZERETTÉK VOLNA 

VISSZAKAPNI. 
 

Lipót uralkodásának jelentősége nem csak az ország újraegyesítésében áll, 
hanem egy másik, majdnem olyan fontos eseményben is. Az 1687-es 

pozsonyi országgyűlésen a magyar nemesség LEMONDOTT AZ ARANYBULLA 
ELLENÁLLÁSI ZÁRADÉKÁRÓL ÉS a Habsburgok férfiági örökösödésének 

törvénybe iktatásával A SZABAD KIRÁLYVÁLASZTÁS JOGÁRÓL. 

I. Lipótot a magyar történetírásban, legalábbis uralkodása egyes szakaszait 
tekintve ZSARNOKKÉNT szokás értékelni. Pedig Lipót csak annyiban 

különbözött Hunyadi Mátyástól, hogy -senki nem próféta saját hazájában- 
idegenként mindazt el tudta érni, ami Mátyásnak nem vagy csak részben 

sikerült: az országot sokszor kormányozhatatlanná tevő, PÁRTOKBA 
szerveződött főúri ellenhatalom kiiktatását, Magyarország német-római 

császári korona alá vonását és Európa más országai bevonásával a törökök 
legyőzését. /Kis szépséghibája a dolognak, hogy a harmincéves háborút 

lezáró 1648-as vesztfáliai békekötés után, amely kimondta a Német-római 
Birodalom területén levő államok függetlenségét, a császári cím tituluson kívül 

nem sokat jelentett már./ Természetesen ellene is voltak összeesküvések és 
lázadások. A képtárból is ismert /Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán a 

siralomházban/, először gróf Wesselényi Ferenc nádor, majd az ő halála után 
gróf Nádasdy Ferenc vezette főnemesi összeesküvés a vérpadon ért véget 

/Nádasdy Ferencet Bécsben, Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet 

Bécsújhelyen végezték ki ugyanazon a napon, 1671. április 30-án/, a török 



vazallus Thököly Imre felkelése Thököly karlócai béke /1699. január 26./ 

utáni törökországi emigrációjával.  
 

Még Lipót életében, az osztrák haderő spanyolországi /spanyol örökösödési 

háború/ lekötöttségét kihasználva kitört Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc, 
Thököly nevelt fia lázadása is, de ennek leverését a császár-király már nem 

érte meg. A Wesselény-Nádasdy-féle összeesküvés meghiúsulása után két 
évvel Lipót nyolc évre KORMÁNYZÓT állított Magyarország élére, a helytartói 

minőségben működő Johann Caspar von Ampringent. Ampringen volt 
Hunyadin, Kossuthon és Horthyn kívül Magyarország eddigi négy regnáló 

kormányzójának egyike. Működése abban a vonatkozásban, hogy 
Magyarországra nem mint autonóm egységre, hanem mint a Habsburg 

Birodalom részére tekintett, Ferenc József szabadságharc utáni 
belügyminisztere, dr. Alexander Bach működésére emlékeztet. De csak ebben 

a vonatkozásban. Ampringen nem ismerte vagy elfelejtette Vergilius intelmét 
/"KÍMÉLD, AKI MEGHÓDOLT"/, az alatta elkövetett kegyetlenségek pedig jó 

előkészítésül szolgáltak a fentebb említett két fejedelemnek az ellenálláshoz. 
 

I. Lipót egy kivérzett, elpusztított országot örökölt és egyesített. Ennek 

ellenére, ha -Szent Istvánhoz hasonlóan- nem támaszkodhat a /saját és 
szövetséges/ német segítségre, a főúri pártok között egyensúlyozva soha nem 

tudta volna azt az egységet megteremteni, amit megteremtett. Istvánnal 
szemben volt viszont egy vitathatatlan erkölcsi előnye: őt semmilyen 

szempontból nem lehetett saját népe ellen fordulással vádolni. 
MAGYARORSZÁG E TEKINTETBEN AZÓTA SEM TUDOTT FELNŐNI 

ÖNMAGÁHOZ. Még a Habsburgokat követő vezetők is valamiképpen 
idegeneknek köszönhették és/vagy tarthatták meg hatalmukat: Horthy Miklós 

az antantnak, Szálasi Ferenc a németeknek, a kommunista éra vezetői a 
Szovjetuniónak, a rendszerváltozást követő miniszterelnökök az Amerikai 

Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak, a mögöttük álló pénzmogulokkal. 
Csakhogy van itt még egy bökkenő. A bökkenő az, hogy ahogy az Árpád-házi 

királyok nem /elsősorban/ magyarok voltak, hanem Árpád-háziak, úgy az 
Anjou, vagy Habsburg királyok sem /elsősorban/ franciák vagy németek 

voltak, hanem Anjouk és Habsburgok. Idézem dr. László Andrást: "Azok, akik 

a Turul-dinasztiához tartoztak, nem voltak magyarok, hanem NEMZET- ÉS 
NEMZETEK FELETTIEN TURUL-OK VOLTAK. A Babenbergek, a Hohenstaufok, a 

Habsburgok, a Habsburg-Lothringenek, a Hohenzollernek nem voltak németek 
nemzeti és nemzetek-feletti értelemben. A Capet-Anjouk-k Capet-Anjou-k 

voltak, a Capet-Valois-k Capet-Valois-k voltak, a Capet-Bourbon-ok Capet-
Bourbonok voltak, nem franciák." 

A királyi dinasztiák NEMZETEK FELETTINEK számítottak, s ekképp BÁRMELY 
ORSZÁG FELETT uralkodhattak /s uralkodtak is, Angliától Oroszországig, 

Lengyelországtól Itáliáig/. A Habsburgok ebben az értelemben nem voltak 
kevésbé alkalmasak a magyar korona viselésére, mint az Árpádok, az Anjouk 

vagy a Luxemburgiak. Magyarország /az 1718-ban felszabadult temesi 
bánság kivételével teljes területe, a mohácsi vész után/ I. Lipóttól NEM 

osztrák megszállás, hanem a Habsburgok uralma alá került, ugyanolyan 
részeként a birodalomnak, mint Ausztria, Csehország vagy Erdély /amelyet 

csak 1867-ben, a kiegyezéskor egyesítettek újra Magyarországgal/. 

Ennélfogva sem a Thököly-, sem a Rákóczi-, sem a Kossuth-féle felkeléseket 



nem lehet szabadságharcnak minősíteni. Senki nem folytathat 

szabadságharcot a királya ellen. A magyar nép egész történelme során 
egyetlen olyan küzdelmet vívott, amelyet -egyéb fenntartásokkal, ld. Magna 

Hungaria 14.- szabadságharcnak lehet nevezni: az 1956-os forradalmat. 

Azok az emberek viszont, akik a Habsburg, majd Habsburg-Lotharingiai 
uralkodókat követték Magyarország élén, vitatható vagy éppen semmiféle 

legitimációval nem rendelkeztek és rendelkeznek. Hatalmukat, különösen az 
utóbbi hatvankét esztendőben, ideológiai köntösbe öltöztetett idegen 

katonapolitikai, majd idegen anyagi érdekek tették fenntarthatóvá. 
 

Mária Terézia /aki NEM volt császárnő, "csak" királynő, a német római császár 
férje, I. Ferenc volt, az ő halála után II. József/, magyar királyi besorolásban 

II. Mária fiától, II. Józseftől a Habsburg-ház neve József apja, Lotharingiai 
Ferenc után Habsburg-Lotharingiai ház lett. A változás nem csak annyi volt, 

hogy eltűnt a még I. Lipóton és fián, I. Józsefen is oly szembetűnő, előreugró 
ún. Habsburg-ajak.  /Az 1558-ban meghalt Habsburg V. Károly német-római 

császár még a száját sem bírta összezárni. Az ételt sem tudta benntartani, 
nem volt képes rendesen megrágni, a szájüregében fekélyek képződtek. 

 Az őt megfestő ifjabb Lucas Cranach és Tiziano, hogy a valóságot szépítsék 

valahogyan, úgy ábrázolták, mintha mondani készülne valamit. V. Károly 
mindennek ellenére a nők körében -nem csak császári mivoltában- szép 

sikereket könyvelhetett el, az ő fattya volt Don Juan d'Austria, II. Fülöp 
spanyol király -általa elismert- törvénytelen testvére, a földközi-tengeri török 

flotta lepantói legyőzője is./ III. Károlynak, Mária Terézia apjának négy 
gyermeke volt, közülük kettő, egy fiú és egy lány pár hónapos, illetve hat 

éves korában meghalt. Két lánya maradt, az idősebb Mária Terézia és a 
másfél évvel fiatalabb /huszonhat éves korában, Károly halála után négy 

évvel elhunyt/ Mária Anna. Károly úgy tette lehetővé leánya örökösödését, 
hogy egy ún. "gyakorlati rendelkezést" adott ki, amelyet először saját 

országaival, később az európai hatalmakkal is elismertetett. E rendelkezés 
neve, amely a korona örökölhetőségét kiterjesztette a Habsburgok leányágára 

is, PRAGMATICA SANCTIO. 
 

A rendszerváltozás utáni első választások, 1990 márciusa előtt sorra alakultak 

a legkülönfélébb magyar politikai szervezetek. Az egyik, később 
ismeretlenségbe süllyedt kispártot úgy hívták, hogy ÚJMAGYAROK 

IGAZSÁGPÁRTJA. Az "újmagyar" elnevezés Mária Terézia adminisztrációjától 
származik: a CIGÁNYOKAT értették alatta. A királynő megkísérelte a 

birodalom homogenizálását. Megtiltotta a cigányok egymás közti házasodását, 
megváltoztatta hivatalos elnevezésüket, félévenként nyilvántartásba vetette 

őket. A török uralom és felkelések miatt kipusztult magyar lakosság helyébe 
németeket telepített, Erdélybe románokat. Mária Terézia nem magyar- vagy 

cigányellenes volt, hanem egyszerűen FELÜLÍRTA A NEMZETI SZEMLÉLETET A 
BIRODALMI SZEMLÉLETTEL. Fia, II. József bizonyos értelemben ezt az utat 

követte. Folytatta a németek betelepítését, a birodalom hivatalos nyelvévé a 
németet tette, a magyar Szent Koronát Bécsbe szállíttatta. Az igazi változás 

azonban, amely már anyja uralkodása alatt elkezdődött, az előző császárok-
királyok uralkodásához képest az volt, hogy AZ ABSZOLUT KIRÁLYI 

HATALMAT SZAKRÁLIS HELYETT RACIONÁLIS ALAPOKRA KÍVÁNTA HELYEZNI. 

II. József gondolkodása az államot illetően Mussolini, Hitler, sőt Lenin 



gondolkodására emlékeztet, a nemességet illetően pedig Caligula, Nero, vagy 

Domitianus római császárokra. II. József állameszménye a TOTÁLIS ÁLLAM 
volt, élén az abszolút monarchával. 

A kiváltságosok korlátozását célzó intézkedéseit nem a főúri pártütések 

elkerülése végett hozta, hanem a nemesség és az alsóbb rétegek közötti 
távolság csökkentése érdekében AZ EGÉSZ MAGYAR NEMESSÉG ELLEN. Nem 

sok választotta el egy korabeli Egyházügyi Hivatal létrehozásától sem. 
Cenzúrázta a pápai utasításokat, kisajátította és saját akarata szerint osztotta 

újra az egyházi vagyont, feloszlatta a haszontalannak ítélt szerzetesrendeket. 
Teljesen figyelmen kívül hagyta az egyház önrendelkezését kifejezetten 

egyházi kérdésekben is. Az egalitariánus valláspolitika egyetlen /részben/ 
pozitívuma a TÜRELMI RENDELET /szabad vallásgyakorlás joga/ volt, 

természetesen teljesen más okból, mint azt a "felvilágosodás" eszméitől 
áthatott császár gondolta. 

Ez utóbbi rendelete egyik volt abból a háromból, amelyet 1790-ben 
bekövetkezett halála előtt nem vont vissza. Utódai, II. Lipót és I. Ferenc már 

hiába szálltak fegyveresen szembe az elődjük eszméit képviselő forradalmi 
Franciaországgal, a /szellemi, majd tényleges/ eróziót már nem lehetett 

megállítani. 

Klemens Wenzel Lothar von Metternich hercegnek, a II. József utáni, két év 
uralkodás után hasnyálmirigy-gyulladásban elhunyt II. Lipótot követő I. 

Ferenc, majd a gyengeelméjű V. Ferdinánd kancellárjának, aki gyakorlatilag 
Ferdinánd HELYETT kormányzott, miután az 1848-as bécsi forradalom után 

menesztették, már csak a keserű emlék maradt: "a rend oszlopa voltam". 
 

Magyarország az utolsó, még királynak nevezhető királya, Ferenc József 
halálával, majd a koronáját és az első világháborút elvesztő IV. Károly 

uralkodásának végével ismét elkezdte vándorútját ama -a naplóban sokat 
emlegetett- szakadék felé, amelynek fenekén még soha nem járt, de 

amelyhez most közelebb van, mint története során eddig bármikor. 
 

Folytatása következik. 
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A magyarok 5.  
 

II. József nem koronáztatta magát magyar királlyá. Egy pálos szerzetes-költő, 
a nemesi születésű, korán elhunyt Ányos Pál István Kalapos király címmel 

röpiratot adott ki ellene, ez a titulus aztán mindmáig rajta ragadt. II. József 
nem sértő szándékkal kerülte el a koronázást, hanem azért, hogy NE KELLJEN 

ESKÜT TENNIE A RENDI ALKOTMÁNYRA. 
Utódai, II. Lipóttól IV. Károlyig, József főhercegtől és Károlyi Mihálytól Szálasi 

Ferencig, Tildy Zoltántól Szakasits Árpádig, Szakasits Árpádtól Straub F. 
Brunóig, Szűrös Mátyástól Sólyom Lászlóig letettek valamiféle esküt, 

kormányfőikkel egyetemben. Legtöbbjükben már az a bátorság sem volt meg, 
ami Józsefben még megvolt: az eskütételt jobb esetben jogi aktusnak 



tekintették, amelyhez jogi értelemben is kell ragaszkodni, rosszabb esetben 

egyszerű formalitásnak, ami semmire nem kötelez. 
Amikor II. József visszaadta lelkét Teremtőjének, a hét hónappal korábban 

megostromolt Bastille romjait nagyjából már eltakarították. Utóda, II. Lipót 

életének utolsó két évét, az őt követő I. Ferenc, egyben az utolsó német-
római császár uralkodásának felét a francia forradalommal való hadakozás 

foglalta le. A gyengeelméjű V. Ferdinánd alatt kitört az 1848-as bécsi és 
budapesti forradalom, majd az utolsó előtti magyar király, I. Ferenc József 

már nem csak az abszolutizmust, hanem az egységes birodalmat is feladni 
kényszerült. Egy dualista államszövetségbe hátrált, amely után, az első 

világháborútól függetlenül is csak a felbomlás jöhetett. Ez a felbomlás először 
nem a Monarchiát érintette volna, hanem a Monarchia belső szerkezetét, 

jelesül éppen MAGYARORSZÁGOT. Először a magyar korona alá tartozó 
társország, az autonóm Horvát-Szlavónország kapott volna Magyarországgal 

egyenlő státust /a trónörökös Ferenc Ferdinánd elképzelése szerint/, majd 
következett volna Magyarország további megcsonkítása NEMZETISÉGI 

MEGOSZLÁS ALAPJÁN. Egyedül a recsegő-ropogó váz maradt volna fent még 
egy ideig, amíg az is össze nem dől, és áll elő mindenféle világháború és 

trianoni diktátum nélkül majdnem ugyanaz a helyzet, ami 1920-ban előállott. 

 
Az első Magyar Köztársaság, a Tanácsköztársaság és az azt Horthy Miklós 

fellépéséig követő zűrzavar nem érdemel különösebb részletezést. Mindhárom 
az elvesztett háborút követő zavarodottságnak tudható be, és, noha kiválóan 

szemléltetik, mi a lényege a pusztán a hatalom megragadásából álló, alulról 
építkező társadalmi rendszereknek /amelyek a Tanácsköztársaságban, 

csakúgy, mint a Sztálin előtti Szovjetunióban, vagy a Napóleon előtti 
Franciaországban még a maguk manipuláltság nélküli brutalitásában 

mutatkoztak meg/, összesen is csupán egy esztendeig, a köztársaság 1918. 
november 16-i kikiáltásától Horthy 1919. november 16-i budapesti 

bevonulásáig tartottak. 
A tengerészeti akadémiát végzett vitéz nagybányai Horthy Miklós több száz 

éves nemesi családból származott. Csak így lehetett öt évig, az első 
világháború kitöréséig a kizárólag arisztokratákkal szóbaálló Ferenc József 

szárnysegédje. 1917. tavaszán, már mint a Novara cirkáló parancsnoka /a 

hajó képe lemondásáig dolgozószobája falán függött/ egy ütközetben 
megsebesült. Amikor a kórházi ágyon vele interjút készítő riporter azt akarta 

írni róla, hogy "egy beteg magyar tengerésztiszt szeme még itt is Budapest 
felé tekint", Horthy azonnal kijavította: "egy beteg magyar tengerésztiszt 

szeme is BÉCS felé tekint". 
Horthy távolról sem volt sem agyalágyult, sem hibbant, mint Bencsik Gábor, a 

Fidesz antiszemita, nacionalista rétegeknek létrehozott sajtóorgánuma, a 
Magyar Demokrata főszerkesztője és Kövér László, a Fidesz ez idő szerint 

országos választmányi elnöke mondta nemrég. Egy kiváló katonából közepes 
képességű politikussá lett, "békebeli" erkölcsiségű úriember volt, aki erejét 

végül meghaladó feladatot vállalt magára. Utóbbi tekintetben Antall Józsefre 
emlékeztetett, noha belpolitikája toronymagasan a "rendszerváltozás" utáni 

első magyar miniszterelnök belpolitikája fölött állt. Emlékeztetett valamelyest 
azonban még egy történelmi személyiségre, mégpedig Napóleonra. 

Mindketten katonaként kezdték, mindkettőjük egy forradalomnak köszönhette 

hatalmát, mindketten ugyanannak az országnak a bukást.  



 

Mindketten dinasztiát akartak alapítani, mindketten király helyett uralkodtak 
és királyi jogkör birtokába kerültek, mindkettejüket megrészegítették a 

sikerek és már-már valódi királynak gondolhatták magukat, amíg végül rá 

kellett ébredniük, hogy egyikük sem volt az: Napóleonnak Szent Ilonán, 
Horthynak a portugáliai Estorilban. 

Horthy Miklós kormányzóvá "választása" 1920. március elsején történt /ld. 
még Magna Hungaria 21./. Nem sokban különbözött Hunyadi János vagy 

Szilágyi Mihály Mátyás királlyá koronázásával egybekötött megválasztásától: a 
parlamenti padsorok két oldalán fegyveres tiszti különítményesek álltak /a 

Somogyi Béla és Bacsó Béla újságírókat tizenegy nappal korábban 
meggyilkoló Ostenburg-Moravek Gyula különítménye katonái/. 

Mindezzel együttvéve, ha tragédiába torkolló külpolitikáját leszámítjuk, Horthy 
több jót tett az országnak, mint rosszat. A legfőbb, amit a második 

világháború kitöréséig belpolitikájában a szemére szoktak vetni, az 1920-28 
között, mindössze nyolc évig érvényben levő numerus claususban /a 

felsőoktatásba felvehető nemzetiségiek számának korlátozása etnikai 
arányuknak megfelelően, tehát NEM CSAK a zsidóságról volt szó/ majd az 

1938. évi XV. és az 1939. évi IV. törvénycikkekben, vagyis az első és második 

zsidótörvényben /amelyek a zsidók részvételét a közéletben és a gazdaságban 
is korlátozták/ megjelenő nemzetiségi politikája volt. Horthy, saját maga által 

is bevallottan antiszemita volt, NEM ASZEMITA. A háború előestéjén, nem kis 
részben német nyomásra született zsidótörvényekig, az ő szavait idézve nem 

a zsidóság elnyomása, hanem a magyarság felemelése volt az elsődleges 
célja. 

Horthy Miklós mindenekfölött REVIZIONISTA volt. Magyarország 
államformájaként, noha ennek elsődleges oka a Tanácsköztársaság kiváltotta, 

mindenfajta köztársasággal szembeni, tapasztalatokra alapozott mélységes 
undor volt, megőrizte a királyságot, de a király visszatérését minden 

rendelkezésre álló indokkal és eszközzel megakadályozta. A revíziót, 
amelynek a teljes magyar külpolitikát alárendelte, először angolszász /antant-

/ orientációval, majd ennek kilátástalansága miatt olasz, később német 
orientációval kívánta elérni. A visszakapott, illetve visszacsatolt területek ára 

Jugoszlávia ellen a német csapatok átengedésével, majd a támadással a brit 

jóindulat elvesztése, a Szovjetunió elleni hadbalépéssel a világháborúba való 
belépés volt. Jugoszláviát NEM szószegően támadta meg, ahogy Teleki Pál 

búcsúlevelében írja, mert a jugoszláv állam, amellyel "örökbéke" szerződést 
kötött, a határ magyar átlépése pillanatában már nem létezett /előzőleg 

jugoszláv repülőgépek ellenben bombázták Szegedet/. Hogy azok a 
repülőgépek, amelyek Kassát a Szovjetunió magyar megtámadása előtt 

bombázták, milyen nemzetiségűek voltak, már nem valószínű, hogy ki fog 
derülni. 

Ha Magyarország nem vesz részt a második világháborúban a németek 
oldalán, két szinte bizonyos következménnyel kellett volna számolnia: az 

addig visszacsatolt területek elvesztésével és a német megszállással, jóval 
1944. március 19. előtt. Ez a magyar zsidóság végül megmenekült részére 

nézve katasztrófát jelentett volna - ők a túlélést egyértelműen az antiszemita, 
de megsemmisítésre nem törekvő, sodródó külpolitikát folytató Horthy 

Miklósnak köszönhették. A háború után ugyan Magyarországot győztes 

országnak számították volna, de annak számították Jugoszláviát, 



Csehszlovákiát is, Románia pedig az utolsó pillanatban átállt a szövetségesek 

oldalára. Halvány esély azonban így még talán lett volna a határok 
kiigazítására, elsősorban Románia rovására. A térséget megszálló Szovjetunió 

számára a "szövetségesei" közti határok saját szempontjából ugyan teljesen 

közömbösek voltak, de - különösen, ha létezik erkölcsi alap, vagy háborús 
érdem, amellyel a határrevíziót alá lehet támasztani - a MINDKÉT fél 

követelte területeket fel tudta volna használni bármelyik féllel való későbbi 
nézeteltérése esetén. Így tett a jugoszláv pártvezetéssel folytatott vitában, 

amikor az akkor a Szovjetunióval szövetséges Albánia javára a Jugoszláviához 
tartozó Koszovó hovatartozását feszegette, később a Kína szövetségesévé lett 

Albánia ellenében, amikor a jugoszláv álláspontot és status quot támogatta, 
sőt saját területén belül így tett a 95 %-ban örmények lakta Hegyi-Karabah 

kérdésében is, amit 1923-tól AZERBAJDZSÁN igazgatása alá rendelt. 
A második világháborút lezáró 1947-es párizsi békeszerződés után azonban 

/ahol a trianoni Magyarország területét további három, Csehszlovákiához 
csatolt faluval, Oroszvárral, Horvátjárfaluval és Dunacsúnnal csökkentették/ 

Magyarország nem követelt semmit, és úgy tűnik, EBBEN a világban már nem 
is követelhet. 

 

A mostani helyzetben minden hagyományos értelemben vett irredenta, 
soviniszta, revizionista fellépés /még akkor is, ha én nem szitokszóként 

használom ezeket/ ostobaság, felelőtlenség és fantáziátlanság. 
 

EZ a vonat már elment. 
 

Folytatása következik. 
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A magyarok 6.  
 
"Ez a hőkölő harcok népe 

S mosti lapulása is rávall, 

Hogy az úri kíméletlenség 
Rásuhintott szíjostorával. 

Mindig ilyen volt: apró khánok 
Révén minden igának barma. 

Sohse harcolt még harcot végig. 
Csak léhán és gyáván kavarta. 

Erőt mutattak, erőt látott, 
Vertnek született, nem verőnek. 

Önerejét feledte mindig. 
Sohse szegzett erőt erőnek. 

Betyár urai így nevelték 
Nem rúg vissza, csak búsan átkoz 

S ki egyszer rúgott a magyarba, 
Szinte kedvet kap rúgáshoz. 



Ma is itt ül, lomhán, petyhüdten, 

Fejét, jussát, szívét kobozzák 
S ha nehányan nem kiáltoznánk, 

Azt se tudná, hogy őt pofozzák. 

Csak a Csodák-Ura meglátná 
Végre ezt a szánalmas népet. 

Adna neki csak egy dárdányi, 
Úri kis kíméletlenséget. 

 
 

Hogy néhány maradt sereghajtó 
Törötten, fogyva azt ne vallja: 

Ezért a népért úgyis mindegy, 
Ebsorsot akar, hát - akarja." 

 
/Ady Endre: A hőkölés népe/ 

 
 

PÁRTOK minden nagyobb emberi közösségben /sőt állati közösségekben is/ 

kialakulhatnak, kialakultak és kialakulnak, azonban FŐHATALMAT sem 
közvetlenül, sem közvetve az emberi történelem legújabb /"modern"/ koráig 

nem szerezhettek. Egy szuverén államfő támaszkodhat ugyan pártokra, de 
JOGI FÜGGÉSBEN SEM HATALMÁNAK MEGSZERZÉSÉT, SEM GYAKORLÁSÁT, 

SEM ELVESZTÉSÉT TEKINTVE NEM LEHET TŐLÜK. 
 

Magyarország utolsó olyan államfője, aki megfelelt ezeknek a feltételeknek, I. 
Ferenc József volt, de már az ő életében felszínre törtek és manifesztálódtak 

azok a folyamatok, amelyek korábban a háttérből az Aranybullát és a 
Hármaskönyvet is inspirálták. Az 1867-es kiegyezés utáni, majd /leszámítva -

a későbbieket mintegy megelőlegző- Károlyi Mihály és Kun Béla rövid 
ténykedését/ a két világháború közötti Magyarország hosszú pályafutásának 

arra az utolsó állomására érkezett, ahonnan még a rémuralom vagy anarchia 
közötti kizárólagos választás nélkül irányítani lehetett. 

A jogi személyként realizált politikai párt célja -nevéből, definiálásából és a 

vele szemben támasztott követelményekből következően- egy CSOPORT 
uralmának ráerőszakolása a társadalom többi tagjára. Ennek az uralomnak 

két jellemzője van: a csoport számára MINDIG előnyökkel, a csoporthoz nem 
tartozók számára /végső soron/ MINDIG hátrányokkal jár. Az előnyök nem 

pusztán következmények, hanem -függetlenül a párt kommunikációjától- a 
párt CÉLJAI is. A párt ÖNMEGHATÁROZÓ RENDSZER, amelyben eleinte 

növekedésével arányosan, majd kizárólagosan a MENNYISÉG ÉRVÉNYESÜL A 
MINŐSÉGGEL SZEMBEN. Ez a vezérelvű pártokra ugyanúgy igaz, mint a nem 

vezérelvű pártokra. Utóbbiakban az egyéniségek kiemelkedését és/vagy 
irányítását a tagság akadályozza meg /ld. MSZP/, előbbiekben maga a vezér, 

akit a tagság nem kiemelkedő kvalitásaiért fogad el, hanem azért, mert 
ÁLTALA LÁTJA BIZTOSÍTOTTNAK A PÁRT URALMÁT, EZEN KERESZTÜL PEDIG 

SAJÁT KIVÁLTSÁGAIT /ld. Fidesz-MPSZ/. 
A "választás" a mennyiségi elv látszólagos győzelme a minőségi elv felett. Egy 

konzekvens választási törvényben a szó szoros értelmében MINDENKINEK 

választónak és választhatónak kellene lennie. Választónak és választhatónak 



kellene lennie a csecsemőknek, kiskorúaknak, gondnokság alá helyezetteknek 

/akik helyett törvényes képviselőjüket illetné a szavazati jog/, sőt az elítélt 
bűnözőknek is. A "választás" ugyanis nem arról szól, hogy azok az emberek 

irányítsák az országot, akik erre valóban alkalmasak, hanem arról, hogy azok 

is lehetőséget kapjanak rá, akik erre NEM ALKALMASAK. 
Az úgynevezett demokratikus választójog alapja a "szabadság, egyenlőség, 

testvériség" hármas szabadkőműves jelszava. Szorosan kapcsolódik ehhez az 
"öntudat" kérdése, amely a kommunista zsargon egyik leggyakrabban 

használt kifejezése volt. Az az "öntudat", amelyről ez a propaganda /is/ 
beszélt, nem öntudat, hanem tévképzet és személyiségzavar: ugyanolyan 

illúzió, mint a demokráciától a trappista sajtig e világ minden 
megnyilvánulása. 

Ha az "alázat" voltaképpen: realitásérzék, akkor annak a pozíciónak a 
képzete, amelyet a "szabadság, egyenlőség, testvériség" jelszava alanyi jogon 

minden ember közös alaphelyzetének szuggerál, az alázattal és a realitással 
köszönőviszonyban sincs. 

Vannak dolgok, melyeket megtenni LEHET, DE NEM SZABAD, HABÁR NEM 
TILTOTT. Ki lehet ugrani a tizedik emeletről, de ha valaki tovább szeretne 

élni, nem szabad, noha nem tiltja semmi. A természeti törvényekről lehet 

nem tudomást venni, a KÖVETKEZMÉNYEIKRŐL AZONBAN NEM. A természeti 
törvényekről nem tudomást vevő, "öntudatra" ébredt, saját 

mindenhatóságának illúziójába ringatott tömeg továbbra sem lesz 
mindenható, csak abban a tévképzetben él, hogy az Isten /a természet/ által 

neki rendelt mozgástér korlátait kitágíthatja, sőt, ilyen korlátok voltaképpen 
NINCSENEK IS. Először csak instabillá /és mindazok számára 

felhasználhatóvá, akiknek ez az egyetlen lehetőségük a hatalom 
megragadására/, később már, mint valami hatalmas, kontraszelektív szűrő a 

hatalomra jutás EGYETLEN FELTÉTELÉVÉ válik. Innen pedig, ahogy már 
mondtuk, a rendszer fenntartása mellett a végső összeomlás előtt másba, 

mint diktatúrába nem lehet menekülni. 
Magyarországon ez a folyamat a liberális Kossuth hatása alatt gyorsult fel a 

választásokat szabályozó 1848. évi V. törvénycikkel. Erre a törvényre épült 
kezdetben a dualizmus magyar jogszabályozása is. A kiegyezésbe I. Ferenc 

József a konszolidáció érdekében egyezett bele /nem tehetett mást/, majd 

meggyőződése és elvei ellenére szigorúan és korrekten tartotta is magát 
hozzá élete végéig. 

 
A "választások" végeredménye legfőképpen három dologtól függ: attól a 

KÉPTŐL, ami az indulókról kialakul, a szavazók összetételétől és a szavazatok 
értékelésétől. Mindhárom ponton be lehet avatkozni a folyamatba /és be is 

avatkoznak/. A kép festőjének valódi modellje, akár propagandáról, akár 
ellenpropagandáról van szó, A VÁLASZTÓK IZLÉSE, az eredeti modell ehhez 

csak asszisztál. A volt székesfehérvári KISZ-titkár, Orbán Viktor élete 
mindenek felett álló bölcsesség által vezérelt, a kivezető utat és a felelősöket 

minden nehéz helyzetben csalhatatlanul megjelölő kinyilatkoztatásokból, 
ugyanakkor áldozatos, szorgos munkából, kolbásztöltésből, disznóölésből, 

gyereknevelésből és futballból áll, ezzel szemben a másik volt KISZ-titkár, a 
pápai Gyurcsány Ferenc életében, akinek miniszterelnöksége alatt, sok 

tényező együtthatása eredményeképp /melyekből Gyurcsány Ferenc hibái 

csak az EGYIK szegmenset képezték/ Magyarország a szokottnál mélyebb 



gazdasági válságba sodródott, hazugságon, hazaáruláson, már-már ördögi 

gonoszságon és a bolgár-magyar kommunista családból származó Dobrev 
Klárán kívül alig találni mást. A Rómát Kr. e. 400 körül legyőző Brennus gall 

/szenon/ vezérnek tulajdonított nyilatkozatra /vae victis, jaj a legyőzöttnek/ a 

politikai propagandában ugyanolyan biztosan lehet támaszkodni, mint a 
kutyákra, delfinekre, gyerekekre a filmkészítésben. Hiszen UGYANARRÓL van 

szó. 
A választók összetételének befolyásolása egyidős a választásokkal. Az 1848. 

évi V. törvénycikk a választójogot életkorhoz, nemhez /kizárólag férfiak/, 
VAGYONI CENZUSHOZ, a választhatóságot mindezeken kívül magyar 

állampolgársághoz és -a soknemzetiségű Magyarországon, ahol a magyarok 
aránya, ellentétben például a mai Szlovákiával, nagyjából MEGEGYEZETT a 

nemzetiségek arányával- a MAGYAR NYELV ISMERETÉHEZ kötötte. A 
Monarchia törvényhozása a vagyoni cenzust megszigorította, a szavazójogot a 

pontos adófizetéshez és MŰVELTSÉGI CENZUSHOZ kötötte. A szavazás NYÍLT 
volt. 

A Horthy-korszak nagyjából utolsó harmadában /1938-tól/ ugyan bevezették 
az általános titkos szavazást, és már előbb megadták a harmincadik 

életévüket betöltött nőknek is a szavazati jogot /a férfiak alsó korhatárát négy 

évvel felemelték, 24. betöltött életévre/, de a műveltségi cenzus megmaradt. 
Mind a Monarchiában, mind a Horthy-érában alkalmaztak ezeknél sokkal 

durvább, sőt kifejezetten mókás módszereket is a kívánt társadalmi rend 
lehetséges ellenzéke kizárására. Faludy György Pokolbéli víg napjaim című 

könyve elején leírja, hogy az ellenzéki falvak vasútállomásait -ahonnét a 
lakosság szavazni indult volna- a falutól TÁVOLABBRA építették. Nála 

olvasható az az anekdota is, hogy a -szintén ellenzéki- faluban a szavazás 
előtti napon megjelent egy felvásárló. Kihirdette, hogy a VÁLASZTÁS 

NAPJÁNAK ESTÉJÉN, azaz következő nap este visszajön, és felvásárolja az 
összes tyúkszart, amit a falusiak addigra összeszednek. Szavazni 

természetesen senki nem ment, mindenki a tyúkszart gyűjtötte reggeltől 
estig. A megjelölt időben megérkezett a felvásárló. Végigment az állomás 

peronjára, szépen egymás mellé kirakott vékák sora előtt, mindegyikbe 
belebökdösött a botjával: "Ez nem jó, kokasszar is van benne. Ez sem jó, 

ebben is van." 

1945-ben és 1947-ben az elvesztett háborúval bukott elit kiszolgálása adta az 
ürügyet a választójogtól való megfosztásra, 1949-től 1990-ig, kommunista 

diktatúra és egypártrendszer lévén az összetétellel kapcsolatos manipulációk 
okafogyottá váltak /az úgynevezett "közügyektől való eltiltás"-nak a rendszer 

egészére nézve semmiféle jelentőség nem volt/. 
Csalások és csalási kísérletek az utóbbi húsz évben /is/ folyamatosan 

történtek, de ezeknek nem volt különösebb jelentősége. A szavazók 
összetétele első nagyobb szabású befolyásolási kísérletének 1990 óta a 

Fidesz-MPSZ 2010-es választásokon szerzett, kétharmados parlamenti 
többsége birtokában hozott magyar állampolgárságról szóló törvény lehet a 

bevezetője: amennyiben a választójogi törvény módosításával az így magyar 
állampolgárságot szerző határon túliak jogkörét a szavazati jog megadásával 

is kibővítik. 
 

Egy "demokráciában" a mindenkori kormány legitimációs alapját szolgáltató 

választási rendszer a leadott szavazatok képviselői mandátumokra történő 



konverziója, vagyis az a TECHNIKA, amellyel a választások végeredményét 

kiszámítják. Sem nem "objektív", sem nem semleges, sem SEMMIFÉLE 
VÁLASZTÓI AKARATON NEM NYUGSZIK. A választási rendszer a törvényhozás 

által saját maga összetételének meghatározására irányuló TÖRVÉNY, amely 

AZT AZ AKARATOT FEJEZI KI, AMELYNEK ALAPJÁN A VÁLASZTÓPOLGÁROK 
"AKARATÁT" ÉRTELMEZNI KELL. A választási rendszer az azt megalkotó erők 

kiegyenlítettsége esetén sem a "nép" akaratát, hanem a politikai szereplők 
esélyegyenlőségét szolgáló KOMPROMISSZUM, kiegyenlítetlensége esetén 

pedig DIKTÁTUM. 
 

Befejezése következik. 
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A magyarok 7.  
 
A kiegyezéskor Magyarország alkotmányosan és önkormányzását tekintve 

önállóvá vált. I. Ferenc József azonban törvény-előszentelési joggal 

rendelkezett: BÁRMELY TÖVÉNYJAVASLAT CSAK AKKOR KERÜLHETETT A 
MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS ELÉ, HA AZT A KIRÁLY JÓVÁHAGYTA. 

 
Az 1920. március elsejei nemzetgyűlési kormányzóválasztáson Horthy Miklós 

NEM VOLT JELEN. Nem gőgből, vagy a Nemzetgyűlés megalázásának 
szándékából, hanem azért, hogy OLYAN JOGKÖR BIRTOKÁBA KERÜLHESSEN, 

AMELLYEL EREDETILEG NEM SZÁNDÉKOZTÁK FELRUHÁZNI. Csak akkor 
kezdett el alkudozni, amikor már MEGVÁLASZTOTT KORMÁNYZÓ volt: a 

tisztség elfogadása feltételéül A TÖRVÉNYHOZÁS FELOSZLATÁSÁNAK, 
BEREKESZTÉSÉNEK, ELNAPOLÁSÁNAK, és a hadsereg /csak utólagos 

parlamenti engedélyhez kötött/ határon túli bevetésének jogát szabta meg. 
Horthy Miklós, fokozatosan csökkenő parlamenti korlátozással KIRÁLYI 

JOGOKAT gyakorolhatott. 
 

1944-re aztán ennek is vége lett. Néhány tízezer négyzetkilométernyi 

visszakapott és visszafoglalt magyar föld néhány évnyi birtoklása, egymillió 
halott és totális pusztulás után -amelyhez a Horthyt követő Szálasi Ferenc 

"nemzetvezető" politikája nem kis részben hozzájárult- 1945-től majdnem fél 
évszázados szovjet megszállás és egy rövid, csalóka időszakot követő 

kommunista rémuralom, majd 1990-ig konszolidálódó diktatúra következett. 
 

1938. november 2-án, amikor a bécsi Belvedere palota aranytermében 
kihirdették a Szlovákia körülbelül egyharmadát kitevő 11 830 

négyzetkilométert Magyarországhoz visszacsatoló első bécsi döntést /a 
trianoni diktátum Magyarországot a KÉTHARMADÁTÓL fosztotta meg/, a 

csehszlovák küldöttséget Jozef Tisoval /a későbbi -első- Szlovák Köztársaság 
először miniszterelnökével, majd elnökével/ vezető Avgusztin Ivanovics 

Volosin elájult. Az Észak-Erdély 43 000 négyzetkilométeréről határozó 
második bécsi döntés 1940. augusztus 30-án Mihail Manoilescu román 



külügyminisztert sokkolta: az új határvonalra pillantva, akárcsak majdnem 

két évvel azelőtt Volosin, ő is elvesztette az eszméletét. A magyar Bibó 
István, akiről az Orbán Viktor tanulmányai színhelyéül is szolgáló 

szakkollégiumot elnevezték, a magyar kommunistákhoz hasonlóan azonban 

nem volt ájuldozó típus. Már az 1947. február 10-i párizsi békeszerződés 
ELŐTT /amely lényegében a trianoni határokat állította vissza, sőt 

Csehszlovákia javára még az ún. pozsonyi hídfővel tovább csonkította 
Magyarország területét/ kijelentette: "...tudomásul kell vennünk, hogy kis nép 

vagyunk,...amelynek nem lehet ma előbbre való kötelessége annál, hogy 
vereségeinek tanulságait levonja."  

 
A magyar propaganda, mint a magyar külpolitika mindmáig, az egykori 

aztékokhoz hasonlóan /ld. Összefoglalás 28./ egyszerűen AZ ELLENSÉG 
BŐRÉBE BÚJT, sőt, a Népszava egykori újságírójához, Horváth Zoltánhoz 

hasonlóan még azt is überolni igyekezett: "Nemcsak a Szent István-i határok 
hirdetése sovinizmus, sovinizmus az a világnézet is, amely azt hiszi, hogy 

valakit valamilyen jog megillet csak azért, mert ilyen vagy olyan 
nemzetiségű". 

A rommá lett Magyarországot Párizsban 300 millió dollár háborús jóvátétel 

fizetésére kötelezték, hadserege létszámát maximálisan 65 ezer főben 
rögzítették. Szekfű Gyula publicista, történész, egyetemi tanár, később 

akadémikus, Bethlen István egykori támogatója írta: "...ezek után pedig 
egyszer s mindenkorra el kell némulnia minden revíziós törekvésnek és 

propagandának...MAGYARORSZÁGNAK CSAK EGYETLEN KÍVÁNSÁGA LEHET, A 
NÁLUNK LAKÓ MAGYAROK ÁLLAMPOLGÁRI JOGAINAK TISZTESSÉGES 

MEGADÁSA ÉS EMBERIES BÁNÁSMÓD VELÜK". Megkapta érte jutalmát: 
moszkvai nagykövet, majd 1953. májusától /!/ országgyűlési képviselő, végül 

1954. január 21-től haláláig az Elnöki Tanács tagja lett. Érdemes ismét 
felidézni Nietzsche Zarathustráját /"ami az én számból igazság, az a te 

szádból hazugság"/: a bomlás belső-külső erőinek együttműködésével, 
hatvanöt év szorgos munkájával sikerült megteremteni azt a helyzetet, 

amelyben a /közvetlen/ területi restauráció VALÓBAN járhatatlan úttá vált. 
 

Mindennek, aminek kezdete van, mondta Buddha, annak vége is van. Más 

szóval ÉLETÚTJA, legyen szó egy állatról, egy állatfajról, egy emberről, az 
emberiségről, egy országról vagy akár egy vállalatról. Magyarország -nem 

csak Magyarország- az eddig megszokott keretek között gondolkodva ciklusa 
végére ért. Abban az irányban haladva, amely felé végzete viszi, HA ÁTADJA 

MAGÁT A SODRÁSNAK, a következő állomás a maradék önállóság /például a 
nemzeti valuta/, majd az Európai Unióba /vagy másba/ való közigazgatási 

betagolódással a maradék területe feletti ellenőrzés elvesztése, végül a teljes 
beolvadás lesz. A véget úgy sem kerülheti el, ha nem adja át magát a 

sodrásnak, legfeljebb kicsit elodázhatja. Azt az időt, amit így nyerni lehet -ez 
lehet pár év, de lehet pár tíz év is-, A LEHETŐ LEGTELJESEBB MÓDON KI KELL 

HASZNÁLNI. A történelem ritmusa szerint a diktatúrán -bárhogy is nevezzék- 
most át kell esni. Utána azonban -bár korántsem annyi lehetőséggel, mint 

amennyit a 2010-et megelőző húsz év alatt Magyarország eltékozolt- egészen 
biztosan megnyílik az út valami nemesebb, emberibb és őszintébb társadalmi 

rend előtt, mint amit Orbán Viktor készül felépíteni. Erről az útról ma még 

keveset tudni. Nem ismerjük a hosszát, nem ismerjük a szélességét. Egészen 



bizonyosan tudni lehet azonban róla, hogy /amennyiben ezek a politikai 

pártok még léteznek akkor/ MÁR nem az MSZP és SZDSZ, és MÉG nem a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom útja. 

Azoknak az embereknek a szemében, akik ez után a korszak után élnek majd, 

saját vezetőikhez képest Orbán Viktor maga lesz az igazságos Mátyás király, 
akkori életkörülményeikhez képest pedig a korabeli Magyarország a 

függetlenség, biztonság és jólét birodalma. 
 

A magyar törvényhozás és végrehajtás felett a kiegyezéstől 1918-ig a király, 
1920-tól a kormányzó gyakorolta a felügyeletet. Még 1946, a pártállam 

megszületése és 1990 között is létezett valamiféle /az utolsó években 
gyengülő/ kontroll, melyet a SZOVJET VEZETÉS gyakorolt. A második 

kommunista diktatúra összeomlása után azonban nem Horthy Miklós került az 
ország élére, hanem, akárcsak a mohácsi csatavesztés előtt: egy gyenge, 

minden kérdésben kompromisszumkész politikus, Antall József. 
Az apró kánok hatalmát innentől nem korlátozta semmi. 

 
Hogy ez a korlát nélküliség hova vezetett, könnyen átlátható már annak az 

egyetlen információnak a birtokában is, hogy a szuverénnek mondott 

Magyarország feletti főhatalmat e pillanatban a turul, kétfejű sas, Szent 
Korona után EGY NARANCS jelképezi. 

 
"A bomlasztó folyamatoknak ellen kell szegülni. Nem a folyamatok 

visszafordítása miatt. Ehhez a Korszak Urának erejénél hatalmasabb erőre 
lenne szükség, - de nem is a visszafordítás a cél. A Sötét Korszaknak le kell 

futnia, ezt inkább gyorsítani kell, semmint lassítani. Ám A MÉLYSÉGEK ÉS 
MAGASSÁGOK REJTETT ÉRTÉKEIT ÚJBÓL AZ ELŐTÉRBE KELL HELYEZNI, s 

ezeket féltő gonddal meg kell őrizni. Ezek "extractum essentialé"-i átvihetők 
az Eljövendő Aranykort generáló erők körébe" - írja László András. 

Így és csak így lehet Magyarország a világ közepe, átlépve minden 
országhatáron, egyesítve az összes olyan erőt, amely akar és képes 

szembeszállni azzal a jövővel, amelyben az ember már csak fosszilis 
maradványaiban van jelen. 

 


