
A fõváros ostroma, amely Sztálingrád, Berlin és
Breslau után a második világháború legnagyobb
méretû utcai harcokkal járó küzdelme volt, 1944 és
1945 fordulóján vette kezdetét. Természetesen miköz-
ben folyt Budapest ostroma, hazánk más területein is
folytak harcok. Ezekben a küzdelmekben Budapest
védelmének nagy jelentõsége volt, hiszen a fõváros
védekezése nagy számú ellenséges erõt kötött le.
Emiatt is természetes, hogy a mögöttes területeken
harcoló német-magyar erõk nem hagyhatták Budapest
védõit magukra. Egyrészt légi úton jelentõs anyagi
támogatásban részesítették õket, másrészt három ún.
Konrád-hadmûveletben is megkísérelték Budapest, ill.
Buda felmentését. A légi támogatás az utolsó lehet-
séges pillanatokig folyt.

A Budapest Hadtestcsoport egyrészt a IX. Német
SS-Hegyihadtest 8. és 22. SS-hadosztályából állt
Pfeffer-Wildenbruch tábornok parancsnoksága alatt,
másrészt az 1. Magyar Hadtestbõl Hindy Iván altábor-
nagy parancsnoksága alatt. Az ostrom kezdetén a né-
met-magyar védõsereg kb. 80 000 fõre rúgott. A véd-
erõ a teljes létszámot figyelembe véve kb. fele-fele
arányban oszlott német és magyar részre, viszont nagy
különbség mutatkozott a véderõ harci létszáma és a
páncélosokkal való ellátottság területén � a német erõ
javára. A támadó szovjet-román haderõ lényegesen
több mint kétszerese volt a védõseregnek, harci állo-
mányuk viszont közel háromszoros. A támadók
létszámfölénye a harcok során fokozódott. A kitörés
elõtti pillanatokra a sebesültek nélkül számítva a
védõerõ létszáma 30 000 fõre, a szovjet-román haderõ
létszámának kb. 40%-ára, harci létszámának 30%-ára
csökkent. A szovjet erõ oldalán a nehézfegyverzet, 
a fegyverzetjavítási lehetõségek és a lõszerellátottság
tekintetében oly nagy fölény mutatkozott, hogy a fenti
két- és félszeres, ill. több mint háromszoros erõkü-
lönbség a valóságban még nagyobbnak bizonyult.

A szovjet stratégia elõször Pest elfoglalására irá-
nyult, ez alatt a budai részen a szovjetek lassan ha-
ladtak elõre. Közben Budapesten a harcok házról házra
folytak, az óvóhelyekre, pincékbe szorult lakosság
súlyos szenvedéseken ment keresztül (éhezés, a tisz-
tálkodás hiánya, zsúfoltság, betegségek, sebesülések,
sok-sok haláleset, majd a megszálló katonaság
zabrálása, nõk megbecstelenítése és primitív rombo-
lása). Pest elfoglalása január 18-ára fejezõdött be. Az
utolsó pillanatban a Pestet védõ sereg visszavonult
Budára és megkezdõdött Buda erõteljes ostroma. Ez a
január 20�február 11-e közötti idõszakot ölelte fel, az
ostrom egész idõszakának csaknem a felét. A védõk
harci morálja, eltökéltsége többségük esetében nem
hanyatlott. A magyar egységek is kitûnõ védelmi tel-
jesítményt nyújtottak, olykor sikeres helyi ellen-

támadást is végrehajtva, így pl. a rohamzászlóaljak,
riadózászlóaljak, hungarista harccsoportok. Külö-
nösen említésre méltó hõstörténet a Vannay László
vezette ún. riadózászlóaljé, amelynek gyakorlatilag
minden harcosa hõsi halált halt. Ugyanakkor nemcsak
a védõk, de a rendelkezésükre álló élelmiszer és
gyógyszer, fegyver és lõszer is folyamatosan csökkent.
S ilyen körülmények között Budavára még akkor is
tartotta magát, amikor Zsukov csapatai már 55 km-re
voltak Berlintõl!

Ha az ostrom fogalmát tágabban értelmezzük és a
közvetlenül Budapestért vívott harcokon kívül a
fõváros elleni felvonulás idõszakát, valamint a védõk
felmentését célzó kísérleteket is figyelembe vesszük,
akkor a szovjet és román támadók sebesültekben,
hadifoglyokban és halottakban jelentkezõ összes vesz-
tesége közel 300 000 fõre rúg (s ebbõl halott közel 
80 000), míg a Budapestet védõ és a felmentésre
bevetett sereg összes vesztesége közel 135 000 fõ
(ebbõl hõsi halott kb. 50 000, hadifogoly több mint 
60 000; a többi a felmentési próbálkozások során meg-
sebesült személy). A hadifoglyok kb. négyötöde
magyar, a hõsi halottak közül több mint 30 000 a
német.). A támadók Budapestért folytatott harcának
jelentõségét bizonyítja, hogy az e harcokban elesett
szovjet és román katonák száma a trianoni Magyar-
ország területén elesett támadókénak kb. a felére rúg.

A magyarországi s különösen a budapesti véde-
kezés viszonylagos sikerességét az is bizonyítja, hogy
ez teremtette meg a feltételét annak, hogy Hitler 1945
márciusában a 6. német hadsereggel a Dunántúlon

megindíthassa utolsó offenzív hadmûveletét. A német
támadás ugyan a benzinhiányból kifolyólag gyorsan
összeomlott, ez azonban mit sem változtat azon a
tényen, hogy Budapest hõsi védelme is hozzájárult
ahhoz, hogy Sztálin nem érte el titkolt célját: jóval
nagyobb területeket elfoglalni Európából, mint amirõl
ez idõ tájt folytak a szövetségesek tanácskozásai,
közelebbrõl: eljutni a Rajnáig, annak megfelelõen,
ahogyan erre az angolszászoktól, 1939-tõl a teheráni
konferenciáig már többször is ígéretet kapott. Ha
ugyanis Budapest s azon túlmenõen Nyugat-Magyar-
ország az eredeti szovjet terveknek megfelelõen esik
el, akkor 1944 és 1945 fordulóján a Vörös Hadsereg
jó eséllyel karolhatta volna át a keleti fronton harcoló
német erõket és Ausztria, Bajorország stb. is szovjet
megszállás alá kerülhetett volna s a szövetségesek
találkozása nem az Elbánál, hanem talán a Rajnánál
jön létre.

Az ostrom idején kb. 1 millióra rúgott Budapest
polgári népessége. Közülük 40 ezren haltak meg,
kevesebben a harcok következtében, a többség éhezés,
tífusz stb. folytán. A szovjetek által elhurcolt polgári
lakosok száma nagyobb volt, mint a hadifogságba
került magyar katonáké, és e népesség több mint egy-
negyede soha nem tért vissza.

Végül is a további budai harcok közel egy hónapig
tartóztatták fel a szovjet haderõt. A közvetlen buda-
pesti harcokban a kitörés elõtti idõpontig a védõsereg
elesettekben és hadifoglyokban számított vesztesége
nem volt több mint 35 000 (ebbõl hõsi halott alig 
több mint 10 000) fõ, míg a szovjet és román erõk
vesztesége legalább 140 000 fõre rúgott, közülük
elesett kb. 50 000 fõ. Ezek az adatok egyértelmûen  u
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u bizonyítják, hogy a kitörés elõtt Budapest védelme
mind az élõerõ-, mind az eszközfelhasználás tekinteté-
ben igen hatékony volt, kivált, ha a védelem fizikai esz-
közeit a támadás fizikai eszközeivel hasonlítjuk össze.

1945. február 10-ére Pfeffer-Wildenbruch, a védõ-
sereg parancsnoka arra a következtetésre jut, hogy a
további ellenállás értelmetlen, a szovjet erõ a még
német-magyar kézen levõ budai részeket is elfoglalja.
Napirendre kerül a megadás vagy a kitörés alterna-
tívája. A német parancsnok természetesen az utóbbit
választja, katonai becsülete ezt írja elõ, a jogos félelem
a brutális szovjet megtorlástól erre ösztönzi. A kitörés
idõpontja: február 11. 20 óra.

A kitörés pillanatában a német-magyar erõk lét-
száma még mindig több volt, mint 40 000 fõ, igaz
közülük már 10 000 sebesült. Fogságba esésük során
egy részüket a szovjetek megölték. A kitörési hadmû-
velet során kb. 23 000-en indultak el, a sebesültektõl
eltekintve is voltak néhány ezren, akik visszamaradtak,
közöttük olyanok is, akik nyíltan vagy rejtve átálltak
az ellenséghez. Az indulók közül közel 20 000 katona
halt hõsi halált, köztük 4000 magyar. A német front-
vonalat kb. 700-an érték el, 630 német és 70 magyar.
A védõseregnek összességében kb. a fele került hadi-
fogságba, több ezer foglyot még azelõtt megöltek,
mielõtt elértek volna a hadifogolytáborba.

A kitörés Budapest hõsi védelmének méltó befe-
jezését jelentette, azt t. i., hogy a benne résztvevõnek
vagy sikerül életét, esetleg további harcképességét is
megmentenie, vagy inkább vállalja, hogy harcban esik
el. Ha Budapest védelme a kitörés elõtti ideig Eger
várának védelméhez volt hasonló, akkor a kitörés
Zrínyi Miklósnak és társainak a szigetvári kitöréséhez
hasonlított, azzal a különbséggel, hogy ez utóbbi
esetében senkinek nem volt esélye a megmenekülésre.

A támadó német-magyar erõk elsõ hulláma a mai
Moszkva tér, Széna tér és a Városmajor felé próbált
elõrenyomulni. A szovjetek azonban számítottak erre
a kitörési irányra, lesben álltak és erõteljes tûzcsapást
mértek a támadóvá vált védõseregre. A legtöbb halottat
(kb. 5-6000-t) az elsõ néhány óra infernója követelte.
A Szilágyi Erzsébet fasort és a környezõ utcákat német
hõsök holttetemei borították, úgy, hogy a következõ
hullámban érkezõknek a halottak között szökdelve
kellett nyomulniuk. Szûk utcákban a kézifegyverek és
a gránátok tüzében futottak vagy kúsztak elõre. S ha
nagy is volt a szovjet tûzcsapása, a kitörõk nem adták
olcsón az életüket. Halálmegvetõ bátorságukkal, azzal,
hogy szinte extázisban törtek ellenfeleikre, helyenként
a szovjet katonákat is megrémítették és kaotikus
futásra kényszerítették. Leírások tanúskodnak arról,
hogy olykor szovjet egységek is fejvesztve menekül-
tek. Lassan azonban e katonák lõszere elfogyott, s
egyre többük elõtt lett világos, hogy menthetetlenül
szovjet kezekbe kerülnek. Ezek egy része így az ön-
gyilkosságot választotta, Pfeffer-Wildenbruch és kör-
nyezete � feltételek kikötésével � megadta magát. 
A német tábornok hadifogságba került, ahonnan 1955-
ben szabadult. Hindy Iván vezérezredest szovjet
hadifogságból, mint �háborús bûnöst� kiadták a
magyarországi kommunista hatóságoknak, és a
�Népbíróság� ítélete alapján kivégezték. A budai
erdõkbe végül is kb. 15-16 000 katonának sikerült
kijutnia, közülük kb. 3000-en fogságba estek. Õket a
helyszínen agyonlõtték, és sokukat megkínozták, mi-
elõtt megölték.

A szovjet bosszú nem egyszer bestiális tettekben
jutott kifejezésre. Az elfogott, még élõ sebesültek nagy
részét agyonlõtték, harckocsijaikkal halottakat és élõ-
ket tapostak el, például február 12-én, a hajnali órákban

az Ostrom utcán 5 szovjet tank robogott át a még élõ
sebesültek halmain: ugyanezen az éjjel a János Kór-
háznál magukat megadó német katonákat agyonlõtték:
holtakat fejeztek le, a német hadsereg mellett tevé-
kenykedõ ukrán vagy orosz nemzetiségû segédszol-
gálatosokat karddal kaszabolták le, számukra nem volt
irgalom. A Királyi Palota alatt mûködõ német katonai
kórházat felgyújtották (a sebesültek 40%-a magyar
volt). Ápolónõket és sok más nõt is megerõszakoltak:
egyáltalán a zabrálás, a rombolás, a nõknek sokszor
több katona általi megerõszakolása itt még erõtel-
jesebben jelentkezett, mint pl. Pesten. Polgári lako-
sokat sem csupán azért hurcoltak el, mert Mali-
novszkijnak � a hosszú idõt igénybe vevõ és nagyon
sok áldozattal járó ostromot megindokolandó �
nagyobbnak kellett feltüntetnie az ellenálló erõt, mint
amekkora az a valóságban volt, de azért is, mert a
sztalini hódításhoz nagyon sok kizsákmányolható
rabszolgára volt szükség.

A liberális történészek a kitörést felelõtlen és
értelmetlen akciónak tekintik. Még sohase hallottam
azonban, hogy valaki Zrínyi kitörését felelõtlennek
vagy értelmetlennek minõsítené. Buda védõinek ez a
tette része volt annak a hõsi harcnak, amit a II. világ-
háborúban a tengely fegyveres ereje vívott a nyugati
kultúra, a keresztény Európa védelmében az istentelen,
barbár, zsarnoki, kizsákmányoló sztálinizmus ellen.
Része volt annak a hõsi harcnak, amelyet a magyar
fegyveres erõ Horthy bukott kiugrási kísérlete után
hungarista vezetéssel is folytatott ugyancsak e célok
érdekében. Része volt annak a hõsi harcnak, amelyben
Budapest igazi erõddé vált, az európai civilizáció
védõbástyájává. Fõvárosunk méltán érdemelte ki a
Nemzetvezetõ által adott kitüntetõ címet: a Hõsi Ki-
tartás Városa.

2. oldal 2006. január�február

�Az élet vize jobbfelõl forr,
A halál vize balfelõl:
Válassz, magyar! � ifjít az egyik,
A másik vénít és megöl.
Válassz, magyar, az ifjúságból
Vagy a halálból szabadon:
Tündérország legyen-e földed,
Vagy lángoló, sivár vadon!...�

(Erdélyi József)

Milyen választási lehetõségei maradtak
a magyar népnek? � tesszük fel akaratlanul
a költõi kérdést, hiszen újra választások
elõtt áll az ország. Mielõtt � tévesen � rög-
tön pártokban kezdenénk gondolkodni és
latolgatni a soha be nem váltott ígéretekben
bõvelkedõ hétpróbás nemzetmentõink név-
sorát, a magyar népnek el kellene végre
döntenie, hogy mit akar. Emberhez méltó
életet, reményteljes magyar jövõt, vagy
vegetálást, nap mint nap újabb és újabb
csalódásokat, keserûséget, reménytelensé-
get. Ez a döntés pofonegyszerûnek látszik,
de ahogy az utóbbi tizenöt év tapasztalatai
megmutatták, a magyar nép nem tudja
magát elszánni a döntésre, vagyis eddig úgy
döntött, hogy nem akar semmit. Közben
már majdnem kihúzták a lábunk alól az
egész országot a jól ismert zsebpártiak, bár-
melyik oldalon is álljanak látszólag. S ma
már ott tartunk, hogy a jelenlegi viszonyok
között tulajdonképpen semmilyen válasz-
tási lehetõségünk nem maradt.

Egyszer és mindenkorra el kellene dön-
tenünk, hogy mit is akarunk. Ha ez meg-
történik és a látszat ellenére a vegetálás
helyett mégis az életet választjuk, akkor, de
csakis akkor kezdõdhet valami egészséges
ebben az országban, melynek következté-
ben újra lesz választási lehetõségünk. Nem
a rossz és a még rosszabb között, a kistolvaj
és a nagytolvaj között, hanem az erény és a
becsület között, a jó és a jobb között.

Ehhez azonban elõször el kellene söpör-
ni mindent és mindenkit, ami és aki itt az
utóbbi tizenöt évben a magyarság kárára
volt, a magyarság érdekei ellen munkálko-
dott, bármilyen trikolórba is csomagolta
bóvliját. Itt már csak egy forradalom segít-
het. Nem az utcán, hanem a fejekben kitörõ
forradalom, hogy újra megtanuljunk látni.
Hogy újra megtanuljunk bátran kiállni a

saját érdekeinkért, legyintve velejéig hazug,
átmeneti �világhatalmak� intelmeire és
fenyegetõzésére, mert csak így vehetjük
újra kezünkbe sorsunk irányítását. 

Ha körülnézünk a világban, azt látjuk,
hogy az Orwell által zseniálisan megjósolt
Nagy Testvér már nem keletrõl figyel,
hanem idõközben nyugatra költözött. On-
nan vigyáz ránk földi halandókra, akár tet-
szik ez nekünk, akár nem. Az õrtornyok nem
tûntek el, csak gazdát cseréltek. Mert a hát-
térben egy láthatatlan erõ mindig úgy iga-
zítja a dolgok menetét, hogy szabadok azért
sohase lehessünk. Még a mindenkori Nagy
Testvér sem szabad. Õt is irányítják. Sõt,
csak abból lehet igazán �kimagasló egyé-
niség�, aki elfogadja a láthatatlan játéksza-
bályokat, különben még a hatalom közelébe
sem kerülhet.

S ha a mindenkori amerikai elnök (gyen-
gébbek kedvéért a jelenlegi Nagy Testvér)
is egy láthatatlan, mégis könnyen felismer-
hetõ háttérerõ foglya, akkor hogy képzel-
hetjük, hogy mondjuk Magyarországon az
történhetne amit mi magyarok akarunk?
Ezért a �demokratikus� választások teljesen
fölöslegessé váltak. Ha egy párt vagy egyes
személyek ezt nem hiszik el és azt gondol-
ják, hogy a népakarat döntése szent és sért-
hetetlen, nagyon gyorsan visszacsapódnak
a valóság kõkemény talajára. Erre a legutol-
só jellemzõ példa a Palesztinában meg-
tartott és a demokratikus elképzeléseknek
százszázalékosan megfelelõ választások
voltak. Mivel olyan párt nyerte meg ab-
szolút többséggel a választásokat, amelyik
radikálisan és jogosan csak a palesztin nép
érdekeit képviseli, Izrael és természetesen
Amerika is rögtön úgy döntöttek, hogy nem
állnak szóba az új kormánnyal. Ennyit a
demokráciáról és annak mai gyakorlatáról.

Mindezek felvázolása után van még va-
laki, aki elhiszi, hogy például a magát a
nemzeti érdek egyedüli képviselõjének

aposztrofáló FIDESZ négy évig kormá-
nyozhatná az országot (ahogy már kormá-
nyozta egyszer), ha nem a láthatatlan hát-
térhatalom szája íze szerint cselekedne? 
A tapasztalat azt mutatja, hogy van. A vá-
lasztópolgárok majdnem fele legutóbb rájuk
szavazott és most is rájuk fog szavazni. Ez
a �nemzeti oldal�. A másik fele pedig leg-
utóbb visszaválasztotta (és könnyen elõfor-
dulhat, hogy továbbra is megtartja) a hata-
lomban a látszólag egyre változó, de való-
jában ugyanazokból álló, magát most éppen
szocialistának nevezõ párt �szakértõit�.
Megtetõzve az örök liberalizmust képviselõ
SZDSZ jómadaraival. A kör bezárult. Szép
vagy, gyönyörû vagy Magyarország.

Itt már csak egy forradalom segíthet. A
fejekben kitörõ forradalom. Hogy újra meg-
tanuljunk látni és dönteni tudjunk. Külön-
ben választhatunk amit akarunk az idõk
végeztéig � mindig ugyanazt kapjuk cse-
rébe.

Mindent elölrõl kell kezdeni, mindent
újra kell értelmezni. Ez az egyetlen lehetõ-
ségünk maradt, hogy megállítsuk a tizenöt
évvel ezelõtt kiválasztottak által tudatosan,
tervszerûen ránk erõszakolt öngyilkos álde-
mokráciát. El kell kergetni becsapóinkat,
kirablóinkat, tönkretevõinket, de nem úgy,
hogy a verejtékünkön szerzett zsákmányt
azért megtarthassák.

Mi magyarok a gyorsan felejtõk és a
gyorsan megbocsájtók népe vagyunk. Szin-
te már alig emlékszünk rá, hogy mit is mû-
veltek itt valamikor Kun Béláék, Rákosiék,
Kádárék vagy manapság mit mûvelnek
ezerszínû, ezerszívû utódaik. De azt is gyor-
san elfeledjük, hogy a nemzeti színekben
tetszelgõ FIDESZ legutóbb épp csak né-
hány hónapja tört rá ismét a saját nemzetére,
amidõn korábbi hangzatos ígéretei ellenére,
végül mégis Románia Uniós tagságának
támogatása mellett szavazott, ami a 2004.
december 5-i gyalázatos eredményû nép-

szavazás után az elszakított erdélyi magyar-
ság újabb szembeköpését jelenti.

Oda jutottunk, hogy itt nemzeti szem-
pontból már csak egy segíthet: a radikális
változás. Ehhez azonban bátorság kell.

Ne szavazzatok a kis pártokra, mert min-
den ilyen szavazat csak elveszett szava-
zatnak számít � kiáltják az örök gyávák, az
örök meghunyászkodók, ha felvetõdik,
hogy a valójában már régóta kétpárti uralom
ellenében ideje lenne végre valami valódi
alternatívát felvonultatni. Jó lenne végre
felébredni a csipkerózsika álomból és va-
lami igazán merészet megpróbálni. Mond-
juk bátran kiállni a választások alkalmával
is a ma még kicsinek számító, de holnapra
akár a legnagyobbá is válható, magyar radi-
kalizmust és a radikális változásokat kö-
vetelõ pártok mellett. Azok mellett, akik
ebben az országban a legtermészetesebb
módon csak és kizárólag a magyarság
érdekeinek képviseletét tekintik elsõren-
dûnek. Régi sérelmeinket félretéve, tegyünk
már végre egy nagyot és mutassuk meg a
hatalom bûvöletében sütkérezõ kiválasztott
szélhámosoknak, hogy semmi sem tart
örökké.

Csodák maguktól nem történnek. A cso-
dát akarni kell. És fõleg hinni kellene újra
abban, hogy mindent meg lehet bármikor
változtatni. Nem üres szólamokkal, nem
üres ígéretekkel, hanem kitartó akarattal és
fõleg bátorsággal. Ha úgy tetszik, egyedül
a világ ellen. Mert csak a bátraké a jövõ. Az
örök megalkuvóknak, az örök meghunyász-
kodóknak nem terem soha babér. Gyávasá-
gukat magyarázhatják ezerképpen, az idõ
elõbb utóbb könyörtelenül elszáll felettük
és nem marad más utánuk, csak egy nagy
üresség és a fejfájukon majd az a felirat
ékeskedik, hogy �itt éltem, de minek?�

És ha végül mégis úgy gondoljuk, hogy
van még bõven idõnk dönteni vegetálás és
élet között � ám legyen! Ha csak cirkusz kell
a népnek, meg holokauszt-törvény, meg
buzi-fesztivál, meg szappanoperák a tévé-
ben, meg coca-cola-kultúra, meg globalizált
hülyítés � ám legyen! Lehet választani. Ki-
nek-kinek a kedve szerint. Szabadon. Amíg
bele nem döglünk.

Bár � az élet mellett is dönthetnénk már
végre.

Dobszay Károly

VÁLASSZ, MAGYAR!
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Az 1956-os Szabadságharc ötvenedik évforduló-
jára készülve a Szittyakürt negyvenötödik évfolyamá-
nak elsõ számával köszöntjük áldozatos olvasótá-
borunkat. Mély áhítattal fordulunk szabadságharcos
bajtársaink emléke felé, akik hittek a magyarság örök
történelmi hivatásában és a hitük védelmében életüket
áldozták fel a magyar szabadság oltárán.

Küldetést hirdetünk és akaratot acélozunk: hir-
detjük a páratlan földrajzi és gazdasági egységgel
megáldott Kárpát-medence politikai egységének s
békéjének parancsoló magyar történelmi küldetését és
ennek a nagyszerû nemzeti feladatnak megvalósítá-
sáért megtorpanást nem ismerõ küzdelemre hívunk
csonkahatárainkon innen és túl minden magyart,
akikben lángol attilai örökségünkben népünk jövõ-
jének hite. Kitartani, soha nem kapitulálni, élõ
tiltakozás lenni idegen népek tengerében.

Trianont bûnös emberkezek, rövidlátó, sovinizmu-
sukban elvakult területrabló kalóz-agyak, félrevezetett
és megvásárolt lelkek szerkesztették egybe, sok-sok
éves, állandó hamis hírveréssel, nemzetünkre szórt
hitványrágalmakkal. A wilsoni doktrína nem ismerte a
népszavazásnak azt a formáját, amely kollektív
felelõsséggel õrködhetett volna egy történelmi kép-
zõdmény, egy évezredes kultúrtáj szerkezeti épsége és
lakóinak létbiztonsága fölött. Népszavazást a soproni
körzet kivételével nem is engedélyeztek. Európa
délkeleti védõfalának bontási munkálatait, amit az elsõ
világháború gyõztes és társult szövetsége kezdett el,
negyedszázaddal késõbb végül is a moszkovita-
bolsevista gyarmatosítás summázta, amely az ön-
rendelkezési jog olyan nagy arányú megcsonkítását
eredményezte, ami már egyértelmû a gyarmati
alárendeltséggel.

A Jaltai Konferencia, amely 1945. február 11-én
ért véget, hallgatólag tudomásul vette, hogy Magyar-
ország a Szovjet-Oroszország érdekszférájába tarto-
zik. Többé-kevésbé �szabad választásokra� Magyar-
országon kétszer is sor került, de amikor a szovjet
kormány látta, hogy így lehetetlen kommunista
többségre szert tennie, nem törõdvén a jaltai meg-
állapodással, véget vetett a népakarat szabad meg-
nyilvánulásának. Az Európa belsejében fészket rakó,
a gyarmatosító hódításba szédült vörös pánszlávizmus
kegyetlen tervszerûséggel kezdte meg a háborús
vereségben széthulló Európa élveboncolását, alkal-
mazva a fegyveres terror minden eszközét.

A bolsevista helycsinálásnak a közép-európai tájak
elszlávosításának egyenes következménye volt, hogy
a hatalomba beültetett �bábkormányoknak� zsidó-
bolsevista ellenõrzés alatt szigorúan teljesíteniük
kellett a gyarmatosítás programját, nemcsak gazda-
sági, de az etnikai kép megváltoztatása tekintetében is.
Maurice Pinay �Összeesküvés az Egyház ellen� címû
nagy munkájának második és harmadik fejezete
pontos névsort közöl a �rendszer megalkotói� és a
�kommunizmus vezérkara� bemutatására.

Becstelenebb diktátum nem jött létre a világtör-
ténelem során, mint a második Trianon, amely meg-
feledkezett arról, hogy az elsõ milyen végzetes nem-
zetközi következményekkel járt, s megismételte annak
összes bûneit és igazságtalanságait Magyarországgal
szemben. Ha történelmi távlatból nézzük az elsõ
Trianont, egyet kell értenünk azokkal, akik az elsõ és
második világháború közötti két évtizedet az európai
történelem egy átmeneti idõszakának tartották, bizo-
nyosra véve, hogy az elsõ világháborút lezáró és az

USA égisze alatt létrejött gyalázatos európai békemû
magában hordozza a második világháború csíráját. Az
1947. évi második Trianon csak folytatása volt az
elsõnek s mint ilyen, ez sem befejezése, sem lezárása
egy legalább százötven éves európai folyamatnak,
amelyben a kontinensen ható gazdasági és politikai
erõk végre egyensúlyba akarnak jönni. Nem kétséges
a tény, hogy ha az Egyesült Államok nem avatkozik
bele az elsõ és második világháborúba, úgy a fehér
ember kultúrájának és a civilizációnak bölcsõjében, az
európai kontinensen már régen kialakulhatott volna az
egyensúly.

A keserûségtõl megkeseredett magyar méltán el-
mondhatja, hogy az elsõ Trianon diktátuma szelíd és
barátságos szenteltvíz volt ahhoz a vitriolhoz képest,
amelyet 1947. február 10-én Párizsban a második
Trianon a magyarság arcába öntött, mindig hangsú-
lyozván, hogy �nyugati segédlettel�.

Mindjárt az elsõ paragrafus azzal kezdõdik, hogy
Magyarország határai az 1938. január 1-i állapotnak
megfelelõen �visszaállíttatnak�. A bécsi döntések 
� amelyeket elismert Anglia, Amerika, Franciaország
is � semmisnek �nyilváníttatnak�. Ezután következik
az újabb területi csonkítás. �Magyarország átadja
Csehszlovákiának Horvátújfalu, Oroszvár és Duna-
csun községeket.� Ezzel megteremti a pánszláv
katonai hídfõállást a Duna jobboldalán.

Jellemzõ erre a �békeszerzõdésre�, amely önmagát
is rendelkezésnek nevezi a bevezetésben, hogy mind-
járt a második paragrafusban a �faji, nemi, anyanyelvi
különbségek� tekintetében rendelkezik és kötelezi
Magyarországot, hogy soha többé �nem fog olyan
törvényt becikkelyezni, amely összeférhetetlen volna
a jelen szakaszban kinyilvánított célokkal�.

�Magyarország� � mondja a 4. cikkely � �amely
fegyverszüneti intézkedéseket tett mindennemû kato-
nai jellegû fasiszta, vagy bármely más az Egyesült
Nemzetek iránt ellenséges, beleértve a revizionista
propagandát folytató szervezet feloszlatására magyar
területen, nem fogja a jövõben megengedni olyan
természetû szervezetek fennállását és tevékenységét,
amely célja, hogy a népet demokratikus jogaitól
megfosszák.� Ennél a pontnál csak úgynevezett erõs
szavakat lehet használni: hazugság, csalás, aljasság,
becstelenség. Mit tett az Egyesült Államok, Nagy-
Britannia, hogy megakadályozzák �olyan természetû
szervezetek fennállását és tevékenységét, amelyek cél-
ja, hogy a népet megfosszák demokratikus jogaitól�?

Tettek valamit a kommunista párt ellen, amelynek
elsõ célja, hogy a népet megfossza demokratikus jo-
gaitól és bevezesse a legtotálisabb antidemokratikus
diktatúrát? Tettek valamit a 2. cikkely érdekében,
amely szerint Magyarországnak biztosítania kell �az
emberi jogok és alapvetõ szabadságok élvezetét,
beleértve a szólás, a sajtó és közlés, a vallás gya-
korlásának, a politikai vélemény és nyilvános gyüle-
kezés szabadságát�? Tiltakoztak-e az aláíró hatalmak,
amikor a kommunisták megszegték az általuk is aláírt
diktátumot? Keltek-e az általuk is garantált vélemény
és nyilvános gyülekezési szabadság védelmére 1956-
ban, amikor a gyülekezés szabadságát ötezer szovjet
tank s a mindezt aláíró Szovjetunió szüntette meg egy
begyulladt amerikai generális, Eisenhower és a
vélemény, gyülekezési szabadság fétise elõtt hajlongó
farizeusi had egészen fénytelen segédlete mellett. Ez
a legsötétebb farizeizmus, a legaljasabb emberárulás!

A 23. cikk azt mondja: �A felek megállapodnak

abban, hogy Magyarország kártérítéssel tartozik 
300 millió dollár erejéig, amely az 1945. január 20-
tól számított 8 éven át fizetendõ.� Ezt a 300 millió
dollárt körülbelül tízszeres árfolyamon fizette meg a
Szovjetuniónak a magyar munkás, a magyar nép. 
S ezután következik ennek a békeszerzõdésnek
legszebbik része, amely szóról szóra így hangzik: 
�A jelen szerzõdés életbeléptétõl számító 90 napon
belül az összes szövetséges haderõk kivonulnak
Magyarországról, fennmaradván a Szovjetuniónak
azon joga, hogy Magyarországon tartson olyan
haderõket, amilyenekre a szovjet hadsereg és az
ausztriai szovjet megszállási övezet közötti közlekedési
vonalak fenntartása végett szüksége lehet.� 1955
április óta nincs elõfeltétel és nincs �ausztriai szovjet
megszállási övezet�! Akkor miért állomásozik
továbbra is 3-4 nagy létszámú szovjet hadosztály?
Milyen összekötõ vonalakat akar biztosítani, ha már
Ausztria felé, Kreisky és Olah miniszter elvtársakat
kivéve, megszûnt minden katonai és politikai össze-
kötõ vonal?

Az elsõ Trianonnál is megdöbbentõbbek a második
Trianon kulturális rendelkezései. A diktátum azt
mondja, hogy kiszolgáltatandók Csehszlovákiának és
Jugoszláviának mindazon történelmi levéltárak,
könyvtárak, történelmi okmányok, régiségek és kul-
turális tárgyak, amelyek Magyarországnak �1919 elõtt
ezek felett a területek felett gyakorolt fennhatósága
következtében birtokába jutottak.� A világtörténelem
legaljasabb diktátumának az ezeréves Magyarország
az Egyesült Államok és Anglia által aláírt második
Trianon szerint csupán �magyar fennhatóság� volt a
szegény, szerencsétlen, írni-olvasni sem tudó nagy
kultúrnépek elnyomására.

A rosszindulatú propaganda-fogalom helyett hadd
mondjuk el itt, hogy ezer év elõtti Európának egyetlen
élménye volt Bulcsu és Lehel honvédelmi népének
megtérése és Szent István koronázása által az akkori
Európa határainak és szellemének kiterjesztése a
Kárpátok határáig. Amikor minden nyugati rothadtság
ellenére ég, forr az európai egyesülés utáni vágy, akkor
Washingtonban, Bonnban, Párizsban, Londonban
mindenkor hivatkozhatunk rá, hogy ennek az Egyesült
Európának mintaképe ott élt a Szent István-i Biro-
dalomban, amíg szét nem rombolta Trianon! Nem a
nomádok füves pusztáin élt, hanem itt attilai örök-
ségünkben a Kárpát-medencében népek, nemzetisé-
gek békéjében. Évezredes történelmünk minden szen-
vedés, véráldozata, százezrek hõsi halála értelmetlen-
né válna, ha lemondanánk a trianoni békediktátumok
által elrabolt magyar területekrõl. Visszaköveteljük
elrabolt, elhazudott ezeréves határainkat!

Az igazságot, ennek a tragikus sorsú népnek igaz-
ságát sokan keresik. Ez pedig csak a kíméletlenségig
menõ radikalizmus útján és semmi esetre sem a
kenetteljes szavak kacskaringós ösvényein érhetõ el.
Az elmúlt ötvenkilenc esztendõ 1947 óta megdönt-
hetetlen bizonyítékot szolgáltatott erre. �Az igaz sza-
vak nem szépek, a szép szavak nem igazak.�
Végérvényesen rádöbbentünk arra, hogy magyar egy-
ség nem is lehet mindaddig, amíg a belsõ nagyta-
karítást � akár a legkíméletlenebb módon is � el nem
végezzük. Hogyan mondja Ady Endre?

�Jól vagyunk egy harcra,
De elõször mindig itt belül
Üssük szét kegyetlenül.�

Ady megrázó sorai szinte vérfagyasztó idõszerû-
séggel ordítanak bele a magyar fülekbe. Aki nem hallja
vagy nem akarja ezt hallani, lehull a magyar élet-
közösség fájáról. Legyen ez a szomorú évforduló az
indulópont a tettek felé, mindannyiunk édesanyjáért:
a bilincsekbe vert, szétszaggatott Nagymagyarorszá-
gért!

Major Tibor

TRIANON MÁSODSZOR!
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Dr. Padányi Viktor minden ízében, minden porcikájában,
minden gondolatában, írásai minden sorában, szavában és
betûjében magyar volt! Ez pedig elég nagy �bûn� a mód-
szerváltók Magyarországán ahhoz, hogy ugyanúgy, mint a
szocializmus évtizedei alatt, változatlanul agyonhallgassák!
A magyarok többsége nevét hallva bizonyosan megkérdezi:
Padányi, Padányi, � az meg ugyan ki volt? Nem ismerheti
nevét a magyarok többsége, hiszen nem õ írta a Sorstalan-
ságot. Nem emelt holocaust-emlékmûveket, nem ismételte
gramofonszerûen a jól ismert, agyonszajkózott sirámokat.

Padányi Viktor 1906. január 26-án született értelmiségi
családban a Borsod megyei Vatta községben. Három fiú-
testvére volt, õ tanulmányait Egerben, majd Budapesten
végezte. Az egyetemet viszont már Szegeden, ahol
filozófiát, irodalmat hallgatott, s történelembõl doktorált.
Doktori értekezésének címe �SZÉCHENYI KULTÚ-
RÁJA�, amely az egyetem kiadásában 1943-ban könyv for-
mában is megjelent. Mint e mûve bevezetõ soraiban írja, e
tanulmányában �némileg új ösvényeken elindulva igyekszik
megközelíteni Széchényi István kulturális egyéniségét�.

Említsük meg, hogy Padányi Viktor kora gyermek-
korától nagy kedvet és érdeklõdést mutatott a zene és más
mûvészetek iránt. Nem csupán kiválóan zongorázott és
hegedült, de határozott tehetsége volt a festészethez is.
Mindezt szinte természetesen egészíti ki íráskészsége,
hiszen történelmi és történetfilozófiai írásain túlmenõen
szépírással is foglalkozott, regényeket, elbeszéléseket, sõt
verseket és színmûveket is írt.

Diplomája megszerzését követõen mégis tanítani kez-
dett. Elõbb Tarnamérán, majd Törökszentmiklóson, végül
Kecskeméten és Kiskunfélegyházán oktatta az ifjúságot.
Majd e kisebb-nagyobb vidéki helységeket követõen pályája
visszakanyarodott a saját egyetemi városába Szegedre, s itt
a történelmi tanszéken mint tanársegéd fogott hozzá az
emeltebb szintû tanításhoz. Még 1936-ban megnõsült, s
Csösz Emíliával kötött házasságából 1937-ben megszületett
György, majd 1940-ben Zsolt fia. Semelyik korabeli
politikai pártnak sem volt tagja, de jobboldali politikai
beállítottsága folytán Imrédy Béla táborához állt közel. 
A második világháború végén a felfordulás családjával
együtt Bajorországba sodorta. 1945. március 29-én hagyta
el szeretett Hazáját; ekkor még nem tudta, hogy mindörökre.
Hat évi, nélkülözésekkel teli bajorországi élet után 1951-
ben végérvényesen Ausztráliában telepedtek le.

Padányi Viktor mindössze 58 évet élt; Ausztráliába
érkezésekor 46 éves volt, azaz ekkor már csupán 12 éve volt
hátra számára a földi létbõl. Mégis, e rövid tizenkét év volt
a legtermékenyebb és legfontosabb korszaka, amelyhez
képest a megelõzõ évtizedek csupán a felkészülés idejének
nevezhetõk.

A hontalanságban elõbb könyvelõ, majd rajzoló volt, s
csak késõbb, Melbourne-ben lett tanár. Már korábban, 1960-
ban is jelentkezett ugyan egy meghirdetett egyetemi elõadói
állásra, ezt azonban nem nyerte el. Így mindazt, amit alkotott
� s ez mint látni fogjuk, nem volt kevés �, az egész napi
kenyérkeresõ munka után, éjjel, pihenõidejét megkurtítva
hozta létre. Családja is terebélyesedett, hiszen nem sokkal
Ausztráliába érkezésük után megszületett harmadik fia,
Attila. S ha figyelembe vesszük, hogy e rendkívül sokoldalú
alkotó történelmi mûvein kívül nyelvészeti és politikai
cikkeket is írt, �HÍD� címen pedig lapot is szerkesztett, de
ifjúkori � pihentetõ, a kikapcsolódást szolgáló � tény-
kedéseivel, a hegedüléssel és a zongorázással, no meg a
festészettel sem hagyott fel, szinte megfejthetetlen a rejtély:
hogyan jutott minderre ideje?

Most pedig, születésének századik évfordulóján, a
rendelkezésünkre álló csekély terjedelem keretei között
vegyük sorra kisebb és nagyobb munkáit. 

�A NAGY TRAGÉDIA� címû fõmûvének elsõ részét
még 1952-ben jelentette meg. Mint vitéz Erdélyi István írta:
�... az I. világháborút kirobbantó okok társadalmi és politikai
hátterét, majd az azt lezáró, a hivatástudatát vesztett európai
szellem meghasonlásából és az esztelenségig túlhajtott
nacionalizmus bosszúvá torzult lelkiségébõl megszületett
versaillesi békék az egész világot megrázó eltévelyedését
vázolja fel éles logikával és az eseményeket történelmi
távlatokban szemlélõ filozófiai bölcsességgel...� A több
száz oldalas nagy mû nagy figyelmet keltett a megjelenését
követõ években. Ezen �Így kezdõdött...� címû elsõ részt
követte a második rész is, �Íme a folytatás�. Anyagiak

hiányában azonban megjelentetni nem tudta, s az csak jóval
1963-ban bekövetkezett halála után, 1977-ben jelenhetett
meg a Hídfõ Baráti Körének jóvoltából, igaz, ekkor az elsõ
résszel együtt. E kiadás elõszavában a már idézett vitéz
Erdélyi István így ír: �A második részben a versaillesi békék
eltévelyedéseibõl szükségszerûen kirobbanó, az I. világhá-
ború következményeként világhatalommá nõtt Egyesült Álla-
mok elnökének, Rooseveltnek bûnös beavatkozása folytán
újból világméretûvé nõtt háború okait, lefolyását és az elõb-
binél is esztelenebb békék következményeit tárgyalja...�.

Nagyon fontos, s ezt már mi tesszük hozzá: magyar
nézõpontból, mindenféle bolsevista, kozmopolita mételytõl
mentesen, nem osztályharcos alapon, nem idegen érdekek
szem elõtt tartásával! Aki magyar, aki nemzeti beállí-
tottságú, akit az igazság és csak az igazság érdekel, az nem
mellõzheti Padányi Viktor kétrészes nagyszerû munkáját.

E munkáját kisebb terjedelmû mûvek követték. Így
1955-ben a �Vérbulcsú� címû füzet, s még ugyanebben az
évben a �Vászoly� címû történelmi dráma, majd 1961-ben
egy újabb tanulmány �Rákóczi� címmel. Aztán következett
a második korszakos Padányi-mû, 1963-ban a magyar
õstörténetet tárgyaló �Dentu-Magyaria�. Amelyet egy
nemzetének elkötelezett, a magyarságot szeretõ, mégis tu-
dományos és az igazságot szeretõ, kreatív elme alkotott.
Csak egyet említsünk ragyogó felismerései közül: a magyar
õstörténet kettõs, magyar nyelvû szabir és török nyelvû
onogur összetételét...

Valamennyi mûvének taglalására e rövid megemlékezés
keretében nincs lehetõségünk, így legalább cím szerint
említsünk még meg néhányat munkái közül. 

Regényei közül az 1942-ben megjelent �ÖSSZE-
OMLÁS (1918-19) Az iglói géppuskások regénye� címûre
hívjuk fel a figyelmet. E mû, melyet kizárólag Tormay
Cécile nagyszerû Bujdosó könyvéhez tudunk hasonlítani, az
elõszót író Magasházy László országgyûlési képviselõ
szerint �robbanásig feszülõ filmjének hátterében ott húzódik
az összeomlás, a kommün és a cseh megszállás vérrel,
korommal és lõporfüsttel felrajzolódó korszaka, amelynek
sötét mocskában egyetlen tiszta folt az iglói géppuskások
talpig magyar, talpig férfi és talpig katona alakja�. Egy
másik kitûnõ, az ifjúságnak irt regénye, a �VÖRÖS VIHAR�
(1943), ami a késõbbi kiadásokban �MÁJUSI FAGY�
címen jelent meg.

Hóman Bálint emlékének ajánlotta a Melborne-ben, még
1956-ban megjelent figyelemre méltó történetbölcseleti
vázlatát a �TÉR ÉS TÖRTÉNELEM� címût. 1967-ben
jelent meg a HÍDFÕ BARÁTI KÖRE kiadásában a befe-
jezetlen �EGYETLEN MENEKVÉS�, amelyen a halálos
ágyán is dolgozott, és a Nagy tragédia harmadik kötetének
szánt. �...Kossuth Lajos óta nem akadt se magyar, se európai
író, aki olyan éles logikával, váteszi meglátással és kér-
lelhetetlen tárgyilagossággal tárta volna a világ elé a
Versailles-ben és Jaltában Európára szabadított SZLÁV

VESZÉLY brutalitását, nagyságát, annak beláthatatlan,
végzetes következményeit és mutatott volna rá a történelmi
erõk diktálta egyetlen eredményes elhárítására � az
�európai� Európa sürgõs és elengedhetetlen restaurálá-
sára �, mint õ.� 

Ugyancsak a Hídfõ Baráti Köre jelentette meg 1972-ben
a legjelentõsebb tanulmányai gyûjteményes kötetét, a
�Történelmi Tanulmányok� címût. Összes mûvét persze
nem sorolhatjuk fel.

Padányi megismertetésére itthon a legjelentõsebb
kísérletet 1999. június 5-én a Budafok-Tétény Mûvelõdési
Házban megtartott rendezvény szervezõi, elõadói tették.
Jelesül Bakay Kornél, Bognár József, Kiss Tibor, Szörényi
Levente és Vasvári Erika. Balliberális terror alatt nyögõ
hazánkban az igazat szólók változatlanul persona non gratak,
így természetesen Padányi Viktor is�

Mint fentebb említettük, fiatalon, 58 évesen vált meg a
földi léttõl, 1963. december 3-án ragadta ki szeretõ
családjának körébõl a kérlelhetetlen halál. Tüdõ- és
gégerákban halt meg.

Süveges Márton

Padányi Viktor
MEGYÜNK-E MÁR BAJTÁRS?...
Amikor csörömpöl körülötted a gyár,
Amikor lelked lopva hazajár,
Mert itten lassan szétõrli a Gép...
Mikor álmaidban felrévül a kép,
Amelyen fegyveres, sisakos katonák
Ritmusa dübörög kaszárnyakapun át,
Mikor fáradt vagy, fogytán a hited,
Mondd, bajtárs, ilyenkor fáj a szíved?
Mondd, Bajtárs, borzong-e benned a bánat,
Amikor jajgatni hallod a hazádat,
Amikor bennünket sikoltva hívnak,
Mikor odahaza magyarok sírnak,
Amikor szenvednek a hozzánk hívek,
Mikor börtönökrõl szólnak a hírek,
Mikor õrjöng otthon száz gyûlölt bakó,
Mikor eszedbe jut négy véres karó
Újvidék piacán...
Mondd, Bajtárs, mikor tudod, hogy várnak,
Mondd, Bajtárs, borzong-e benned a bánat?
Mondd, csordul-e még ki könny a két szemedbõl,
Amikor nemzeted bús himnusza zendül,
És a fájdalomból maradt-e benned
Valami, ami tûr, ég, fáj és szenved,
Amit ébren talál a leszámolás,
Amelyen keserû, megkínzott szíved
Majd kamatostul mindent megfizet?
Mert ha így van, Bajtárs, sóhajos melledre
Hadd üljön a bánat kínzóan, szenvedve,
A torkodra szökõ fájdalom hadd fájjon,
Acélkarmával a kín hadd vájjon,
Ne bánd, ha mocskos vagy, söprögetõ cseléd,
összevágott szájjal álld tovább a cserét,
Dugd el a lelkedet valahová mélyen,
És várj, Bajtárs, némán, dermedten, keményen!
Mert eljön az idõ. A várvavárt óra,
S a mi szánkon, Bajtárs, ne csendüljön nóta.
Nekünk nem kellenek lelkesítõ szavak,
Rendbe-sorba állnak újra majd a hadak,
Fellángol újra a senyvedõ zsarátnok,
Az istent-idézõk, humanisták, szentek,
Békeapostolok, megbocsájtó lelkek,
Könyörgés, sikoltás, meakulpa-ének...
Pusztulni kell az idegen szemétnek!
Minket nem hat meg majd az elkésett bánat,
Aki magyart gyilkolt, annak nincs bocsánat!
És jöhet majd tûz, gáz, nem számít az élet,
Jöhet rombolás, atom, utolsó ítélet,
Jöhet dögvész, halál, temetetlen halom,
Vér... Sár... bánat... pokol, õrjöngõ fájdalom,
Hiszen � otthon síró édesanyánk vádol,
Tiprott menyasszonyok gyalázata lángol,
Vádol kisgyermek sovány, vézna karja...
� Csak még egyszer zengjen a riadó hangja,
Csak még egyszer puskát markoljon a kezünk,
Bajtárs! Akkor � megyünk!

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT

DR. PADÁNYI VIKTOR

dr. Padányi Viktor



Múlt karácsonykor láttam a hírekben, hogy George
Bush meggyújt egy zsidó menórát a Fehér Házban.
Elgondolkodtam egy pillanatra: �Valami baj van ezzel
a képpel. Ez nem ugyanaz a Fehér Ház, ahol meg van
tiltva, hogy keresztet vagy akárcsak egy hagyományos
jászolt felállítsanak karácsony idején?�. 

Talán semmi sem jelzi jobban a kettõs mércét a
zsidók illetve nem-zsidók számára, mint az, ahogy a
kormány és a média a karácsonnyal és hanukkával
bánik. Az Amerikai Zsidó Bizottság, az ADL, és
számos más csoport buzgón munkálkodott azon, hogy
közéletünkbõl eltûnjön a karácsonynak még csak
megemlítése is. Semelyik csoport nem dolgozott ke-
ményebben azon, hogy Krisztust kivonja a kará-
csonyból és a karácsonyt kivonja nemzeti életünkbõl.
Az Amerikai Zsidó Bizottság, az Elnökök Zsidó
Tanácsa, az Amerikai Zsidó Kongresszus, a Rágal-
mazásellenes Liga (ADL), és több száz más zsidó
szervezet dolgozik azon, hogy elpusztítsa Amerika
keresztény hagyományait. Pereskedésük és erõsza-
koskodásuk eredményeképpen a karácsony keresztény
természete jószerével eltûnt nemzeti életünkbõl.
Nemcsak a karácsonyi dalokat tilos énekelni az állami
iskolákban, hanem most már a �karácsonyi szünet�-et
és az ehhez hasonló kifejezéseket is kiszuperálják a
politikailag korrekt �téli szünet� javára. A Fehér Ház
a zsidó hatalmaktól való félelmében már régóta nem
mer egy keresztet, de még egy jászolt sem felállítani.
Hát vessünk egy pillantást George Bush-ra, amint
meggyújtja a zsidó menórát a Fehér Háznál. 

Nem lehet George Bushról készült olyan képeket
látni, amelyeken fakereszteket állítana föl, vagy körü-
löttük gyertyákat gyújtana a Fehér Háznál. Nem-
régiben a fõ zsidó szervezetek teljesen felbõszültek,
mert szerintük a republikánus Nemzetgyûlés pódiu-
mának szerkezete keresztre hasonlított. Természetesen
majdnem minden könnyen hasonlíthat az egyszerû
kereszt elterjedt alakjára. De pontosan ez az enyhe
hasonlóság bõszítette fel õket. Ha az embernek ilyen
üldözési mániája van, könnyû azt hinnie, hogy
állandóan üldözik. Mark Egon 2004 szeptember 1-i
Reuter-cikkében a következõket találjuk: 

�Az e heti republikánus nemzetgyûlés szónokai
említést tesznek egy fa pódiumról, amelyet egyes zsidó
csoportok sértõnek találnak, mivel annak díszítõpa-
neljei, úgy tûnik, egy keresztény keresztet formáznak�

A Reuters által meginterjúvolt két másik zsidó
csoport hasonló érzelmeket fejezett ki. A nemzetgyûlés
egyik szóvivõje nem kommentálta a pódiumot, és arról
számolt be a riportereknek, hogy nem értette, hogy
miért vált ez témává. Karl Rove, Bush elnök fõ politikai
stratégája beszámolt a CNN-nek, hogy szerinte a
pódium díszítõ faborítása nem hasonlított keresztre. 

�Istenem, honnan szedik ezt?� � mondta. �Ez Ön
szerint olyan, mint egy kereszt? Én nem gondolom.�

Az állam és egyház elválasztása kulcskérdés az USA
zsidó szavazói számára, és ez az egyik oka annak, hogy
általában a demokratákra szavaznak��

Hol vannak az �egyház és állam elválasztása� miatt
annyira aggódó zsidók most, amikor Bush a Fehér Ház
történetében elõször meggyújtott egy menórát? 

És pontosan mi a Hanukka, amit George Bush
megünnepelt a Fehér Háznál? Errõl hadd idézzek
Önöknek egy tipikus zsidó beszámolót. Az idézet
forrása a Zipple: a zsidó szuperweboldal. Íme néhány
idézet: 

�Ezzel nem mondjuk azt, hogy a hanukka nem
fontos. Végül is a nyolc napos ünnepély a zsidóknak a
szírek felett aratott katonai gyõzelmét ünnepli meg �

A hanukka alaptémája ugyanolyan fontos ma, mint volt
2000 évvel ezelõtt, ez pedig az asszimiláció elleni
küzdelem. Ma, ugyanúgy mint akkor, a zsidókat jól
elfogadják; a makkabeusok nemcsak az uralkodó
szírek ellen lázadtak, hanem a hellenizálás uralkodó
zsidó gyakorlata ellen is.�

Látják? A zsidó szerzõk szerint a hanukka meg-
ünneplése a pogányok közötti asszimiláció elleni el-
lenállásra bátorít, és e küzdelem ugyanolyan fontos
ma, mint kétezer évvel ezelõtt. A hellenizálás szó
csupán az amerikanizálás szó megfelelõje. Látják:
mindenki mást a világon, aki Amerikába jön,
�amerikanizálni kell�, mindenkit, természetesen a
zsidók kivételével. De nekik azt kell mondjuk: hát nem
csodálatos, hogy meg akarják tartani különállóságukat
és nem akarnak beolvadni Amerika nagy faj- és vallási
olvasztótégelyébe?! Természetesen az olvasztótége-
lyek nem mindig olyanok, amilyeneknek kitalálják
õket. A gond az, hogy az alja általában megég, a
mocsok pedig általában a felszínre kerül. 

Bármelyik nem-zsidót, aki azt merné mondani,
hogy a zsidók külön akarnak maradni és nem akarnak
beleolvadni az amerikai kultúrába, antiszemitának
bélyegeznék meg. Ha ez igaz, akkor szerintem
majdnem mindegyik zsidó szervezet �antiszemita�,
mivel mindannyian a rasszok közötti házasság és
asszimiláció ellen szólalnak fel.

A lényeg az, hogy a hanukka a görög-párti szírek
feletti zsidó katonai gyõzelem és emberirtás rendkívül
etnofób ünneplése. Miközben egymilliárd keresztény
a békét és a jóakaratot ünnepli a Földön, a hanukka a
zsidók ellenségeinek kiirtását ünnepli. Ez a legkevésbé
sem túlzás. 

A zsidó ünnepek legtöbbje ellenségeik leöldösé-
sének ünneplése. Hát nem furcsa, hogy egy vallás
katonai gyõzelmeket ünnepel a legszentebb idõkben? 

Sõt, a legtöbb zsidó vezetõ és tudós azzal a jelen-
téssel is felruházza a hanukkát, miszerint ez a zsidó
nép, vallás és kultúra asszimiláció elleni ellenállásának
szimbóluma. Ezzel önmagában nem lenne baj; minden
olyan nemzetnek, amelyik meg kívánja õrizni
hagyományait, kultúráját, sõt még gyermekei örökét
is, ellen kell állnia az asszimilációnak. Apropó, az
európai-amerikai nemzeteknek a harmadik világgal
való asszimilációjára használt populista kifejezések
manapság a multikulturalizmus és sokféleség. Vala-
hogy ezek a fogalmak, úgy tûnik, nem érvényesek a
zsidó hatalmasságokra, mivel nekik tisztán és nem-
asszimiláltan kell tartaniuk magukat. Nekünk szerin-
tük asszimilálnunk kell a mi népünket és kultúránkat,
azonban õk mindenáron ellen kell álljanak az asszi-
milációnak. 

Ha mi bármilyen módon ellenállunk a genetikai és
kulturális örökségük asszimiláció általi elvesztésének,
ezt a média sovinizmusnak, a tolerancia hiányának, és
végül rasszizmusnak nevezi. Ezzel szemben, a zsidó
ellenállást az asszimiláció ellen �hõsiesnek� és ab-
szolút szükségesnek nevezik. Bush szétkürtölte, hogy
elkötelezett Izrael zsidó államisága mellett. Jegyezzük
meg, hogy Bush nem multikulturális államot, sokféle
államot említett, hanem ZSIDÓ államot, amilyen a
zsidó állam valójában is. Miközben hárommillió
palesztin él az izraeli katonai megszállás elnyomása
alatt, egyesek Izraelt még mindig a Közel-Kelet
egyetlen demokráciájának merik nevezni! 

Az a hihetetlenül szemforgató ebben az egészben,
hogy ugyanaz a média, amely üdvözli az európai
amerikaiak asszimilációját, nem csinál problémát
abból, hogy a zsidók ellenállnak az asszimilációnak az

általuk lakott országokban. Ez természetesen azért van
így, mert a médiát ugyanaz a csoport uralja, mint amely
a hanukkát ünnepli. A hanukkát ünneplõ legfõbb zsidó
csoport élesen elítéli a zsidók és nem-zsidók közötti
házasságot. 

Képzeljünk el egy pillanatra egy fehérházi cere-
móniát, amely az asszimiláció és multikulturalizmus
fehérek általi elutasítását szimbolizálja és élesen ellen-
zi a fehérek és nem fehérek közötti házasságot. Ön
szerint a média hallgatna?

A világ minden nagyobb zsidó szervezetének prog-
ramjában szerepel a zsidók és nem-zsidók közötti
házasság megakadályozása. Ezeket milyen gyakran
hasonlítják a fehérek olyan szervezeteihez, amelyek
ellenzik a rasszok közötti házasságot? Milyen gyakran
látta Ön a rasszok keveredését ellenzõ amerikai fehér
ember hollywoodi sztereótípusát? Önök közül, akik ezt
a cikket olvassák, hányan tudják, hogy Izraelben
törvény van arra, hogy ne ismerjék el a zsidók és nem
zsidók közötti házasságot? A média hányszor hason-
lította ezeket az izraeli törvényeket a legtöbb amerikai
állam régi, a fajok közötti házasságot ellenzõ törvé-
nyeihez? 

Hogyan lehet ezt a kettõs mércét felháborodás
nélkül fenntartani? Valójában az országunkban na-
ponta tapasztalható kettõs mérce a médiára, a kor-
mányzatra és kultúrára való zsidó hatalom és befolyás
mértékérõl árulkodik. 

Ez a hatalom az USA olyan közel-keleti politi-
kájához vezetett, amely közvetlenül okozta a szep-
tember 11-i tragédiát. Ez vitt minket bele az iraki
háború folyamatos katasztrófájába, egy olyan hábo-
rúba, amelyet a zsidó új-konzervatívok szítottak és a
zsidók által uralt média támogatott. Ez a háború jól
jöhet Izraelnek, de rettenetes Amerika számára. Ez a
háború nem éri meg egyetlen jó amerikai életét sem,
nemhogy húszezer megcsonkított, megvakított vagy
legyilkolt amerikai katona életét egy olyan háborúban,
amely csak egyre népszerûbbé teszi terrorista ellen-
ségünket, míg Amerikát egyre gyûlöltebbé! E háború
legalább százezer iraki, köztük nõk és gyermekek
tízezreinek halálát is okozta. A zsidó hatalom hívei e
vérontás kiterjesztését ráadásul büszkén a Negyedik
Világháborúnak nevezik. 

Ha nem törjük meg a zsidók uralmát Amerikában,
örökségünk és szabadságunk nem marad meg és a világ
vérben fog fürödni.

David Duke volt képviselõ
USA, Louisiana állam

2006. január�február 5. oldal

Karácsony és hanukka: 
kettõs mérce Amerikának!

dr. David Duke 



Ezt az interjú egy héttel azelõtt készült, hogy Germar
Rudolfot gondolat-bûncselekmények miatt USA-ban letar-
tóztatták. Készitette: Bloed Bodem, Eer Trodw.

Riporter: Bemutatkozna olvasóinknak dióhéjban?
Rudolf: 1964 október 29-én születtem Limburg/ Lahn-

ban (Hessen, Németország), átlagos gyermekkorom volt egy
félkonzervatív középosztálybeli családban. 1983 és 1993
között a bonni illetve stuttgarti egyetemen vegyészetet tanul-
tam. Most az Egyesült Államokban élek, magam vezetem
kis kiadómat, feleségem USA-állampolgár, három gyerme-
kem van. 

Mint szinte mindenki, fiatal koromban én is hittem a
holocaust �hivatalos� változatának igazságában. Azonban
ez megváltozott 1989-ben, vegyészeti egyetemi tanulmá-
nyaim (mester fokozat) vége felé, amikor véletlenül ke-
zembe akadt a mára már híressé vált Leuchter-Jelentés,
melynek bizonyítékai kétségbe vonják az 1941 és 1945
között a német táborokban a zsidók megölésére szolgáló
emberölõ gázkamrák létezését. Ennek alapján saját kutatá-
sokba kezdtem. 

Vegyészeti hátterem miatt végül azt kérték tõlem, hogy
készítsek szakértõi jelentést egy �holocaust-tagadási� per
vádlottjának jogi védelmére. Mivel költségeimet állották,
beleegyeztem, hogy szakértõi jelentésemet közzétegyék.
1993-ban a szóban forgó vádlott szakértõi jelentésemet
forrófejû politikai elõszóval adta ki. A következõ években
ennek következtében háromszor vesztettem el állásomat,
nem tehettem le PhD-záróvizsgámat, kétszer dobtak ki a

lakásomból, és engem is perbe fogtak �holocaust-tagadás�
miatt, melyben még azt sem engedték meg, hogy védel-
memre saját munkámat � a �bûncselekmény� eszközét � fel-
használhassam. Mivel szakértõi jelentésem miatt 14 havi
börtönbüntetésre ítéltek, valamint tudományos/ történelmi
írásaim miatt több más pert akasztottak a nyakamba, 1996-
ban elhagytam Németországot, és egy kiadót alapítottam
Angliában. 

1999-ben a német hatóságok kiadatási eljárást kezde-
ményeztek ellenem Angliában. Bár cselekedeteim egyike
sem minõsül bûncselekménynek Angliában, az európai jog
nem biztosítja számomra a fair eljárást Angliában, mivel
Németországban már elítéltek. Az angol média engem ha-
misan �új, veszélyes neonácinak� állított be, és arra hívta
fel a helyi lakosságot, hogy az �embervadászatot� folytasson
ellenem. Mivel könnyû préda voltam, az Egyesült Álla-
mokba menekültem, ahol politikai menedékjogot kértem. Ez
az ügy még mindig nem zárult le. 

Idõközben, az USA alkotmányának elsõ kiegészítését
kihasználva, jelentõs mértékben bõvítettem kiadói tevé-
kenységemet, így a holocaust-revizionizmusról számos
angol nyelvû könyvet, valamint egy negyedévenként meg-
jelenõ folyóiratot is kiadtam. 

További részletek a germanrudolf.com weboldalon ta-
lálhatók. 

Riporter: Ön a revizionista mozgalom egyik legter-
mékenyebb szerzõje, saját neve alatt is rengeteg kiadványt
jelentetett meg. Melyek a legkiemelkedõbbek?

Rudolf: Hadd pontosítsak. A revizionista könyvek kia-
dói között valóban elsõ számúnak tekinthetnek, azonban
nem szerzõként. A legtermékenyebb revizionista szerzõ
Carlo Mattogno olasz történész. Én csak a második vagyok.

Az általam kiadott legfontosabb revizionista könyvek a
következõk:

1. �Elõadások a holocaustról�, amely a revizionista ér-
vek legnaprakészebb és legátfogóbb gyûjteménye a holo-
caustról. Bár én írtam a könyvet � amely néhány napja jelent
meg �, a könyv nem készülhetett volna el Carlo Mattogno
úttörõ munkássága nélkül. 

2. A �A holocaust felboncolása� a holocaust számos
témájáról szóló részletekbe menõ tanulmányok gyûjtemé-
nye. Ebben számos szerzõ, köztük Carlo Mattogno és saját
tanulmányaim is megtalálhatók. 

3. �A huszadik század megtévesztése� Prof. Dr. Butz
klasszikus mûve; abban a megtiszteltetésben volt részem,
hogy javított kiadását 2003-ban újra kiadhattam. 

4. �Az elsõ holocaust� Don Heddesheimer amerikai
szerzõ könyve, mely nyomon követi a zsidó holocaust-
propaganda terjedését az elsõ világháború alatt és után. Igen,
az elsõ, nem pedig a második világháború alatt és után! Ez
igazi leleplezõ mû, amely bemutatja, hogy a holocaust pro-

paganda egyáltalán nem újdonság és már a jóval a második
világháború elõtt is élt és virult. 

5. Úgy gondolom, érdemes figyelembe venni a �Holo-
caust kézikönyvek� címû teljes sorozatomat is, melynek
részét képezik a fentebb említett mûvek. Ebbe a sorozatba
jelenleg 23 kiadvány tartozik, melyek közül a mai napig
húszat jelentettünk meg. Számuk tovább emelkedik.

Riporter: Ön természetesen egy kitelepült német, aki
politikai menedékjogot kér az Egyesült Államokban. Követi
még az otthoni eseményeket?

Rudolf: Egy kissé. Sosem érdekeltek nagyon a napi hí-
rek, melyek hajlamosak arra, hogy elvonják a kutató � vagy
a kutatás kiadójának � figyelmét a lényegrõl. Véleményem
szerint amíg a nyugati társadalmak legnagyobb tabuját nem
rombolják le, semmi sem változhat meg a napi politikában.
Tehát miért is foglalkoznék vele? 

Riporter: Végül is bölcs döntés volt az USA-ban lete-
lepedni, tekintettel arra a tényre, hogy a szólásszabadság
hagyományos ellenségeinek és az új világrend híveinek a
legnagyobb a befolyása az USA-ban. Mért nem egy hajlít-
hatatlan arab országban telepedett le?

Rudolf: Hogy bölcs döntés volt-e, meglátjuk egy-két
éven belül. Az USA jogrendszere a legalkalmasabb arra,
hogy védelmet biztosítson. Az iszlám országok megtagadták
tõlem és más revizionistáktól a menedéket. Legtöbbjük a
nyugati országok korrupt kollaboránsai, és mindegyiküket
lehet pénzügyi eszközökkel zsarolni.

Riporter: Mi vagy ki az Ön fõ inspirálója, hogy ne adja
meg magát ellenségeinek, míg a legtöbb ember már az elsõ
lépésben, amikor Ön elvesztette a családját, feladta volna? 

Rudolf: Azt hiszem a génjeim. Ha az embernek nincs
erõs akarata és ellenálló képessége, mely által képes egyenes
maradni még nyomás alatt is, valamint erõs igazságérzete,
amely egyszerûen nem tûri tovább a dolgokat, és szellemi
és fizikai egészsége ahhoz, hogy szembeszálljon a nehézsé-
gekkel, akkor nem képes erre. Erõs motiváló erõ az a belátás
is, hogy a hatalmak azokat üldözik leginkább, akik a leg-
veszélyesebbek rájuk nézve. Ezért reakciójukból tudom,
hogy a helyes úton járok. Ha a politikusok megúszhatják a
legnagyobb hazugságaikat is, akkor mindent megúszhatnak.
És úgy látjuk, hogy mindent meg is úsznak. Mivel a tömegek
hiszékenyek és naivak. Ebbõl a tanulság a következõ: ne
higgyél SEMELYIK politikusnak. És kurváiknak, az udvari
történészeknek se higgyél. 

Riporter: Hogyan látja Ön a fejlõdõ revizionizmus jövõ-
jét? (Itt utalunk Prof. Dr. Robert Faurisson híres szavaira:
�a jövõ a revizionizmusé, sajnos nem a revizionistáké�, ami
azt jelenti, hogy a kiadványainkkal gyõzhetünk, azonban az
állam és a zsinagóga összefog az eltérõ nézetek ellen.)

Rudolf: A jövõ hosszú távon a revizionistáké. Akár 
300 évbe is telhet, míg rehabilitálnak minket, amint ez u
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Az Egyesült Államokban 2005. október 19-én letartóztatták a világ elsõ számú �gondolat-bûnözõjét�

EGY NÉMET TUDÓS ÜLDÖZTETÉSE
Képzeljenek el egy DNS-szakértõt. Õt kérték fel egy

vádlott apaságának igazolására, õ pedig � a felkérésnek
eleget téve � megerõsítette a gyanút. 

Tanúvallomásával azonban a szakértõ számos más tanút
cáfolt meg, akik az ellenkezõjét állították. Képzeljék most
el az elnöklõ bírót, aki a szakértõ vallomásának figyelmen
kívül hagyása mellett dönt, mivel az azt a gyanút kelthetné
a hallgatóságban, hogy a többi tanú gonosz indítékból
kifolyólag hazudott. A bíró még be is idézi a szakértõt, és
arra hivatkozva, hogy gyûlöletet kelt a tanúkban, 14 hónap
börtönre ítéli. Azt hiszik, ez nem történhet meg? Pedig
megtörtént.

A német tudós, Germar Rudolf, számos akadémiai cikk,
kiadvány, könyv és folyóirat szerzõje és szerkesztõje, német
és angol nyelven egyaránt. Tulajdonosa egy egyetemi sajtó-
stílusú kiadónak, amely jól meghatározott történelmi témájú
tudományos és levéltári tanulmányok megjelentetését céloz-
za. Magas szintû akadémiai munkásságát világszerte nagyra
tartják. A német hatóságok mégis börtönbe akarják zárni,
mégpedig épp tudományos sikerei, áttörést hozó akadémiai
írásai miatt. Legalább öt, ha nem tíz évre akarják börtönbe
zárni, és elrendelték teljes vagyonának elkobzását. 

Rudolf bûne az, hogy nem engedelmeskedett, és jelenleg

sem engedelmeskedik a német büntetõjognak, mely min-
denkit a német történelem egy bizonyos részlete hivatalos
verziójának szajkózására kényszerít. Talán kíváncsiak arra,
melyik részletrõl lehet szó, bár egyetlen dolgot is elég szem
elõtt tartanunk: nem számít, melyik részletrõl van szó, mivel
a kormány, amely büntetõjoggal szabályozza a történetírást,
elõírja polgárainak, mit gondoljanak, ez pedig kimeríti a dik-
tatúra pontos meghatározását.

Germar tetteinek összefoglalása: 
Egy akadémikus �gondolat-bûnözõ�

Germar Rudolfot számos ügyvéd-csoport kérte fel, hogy
a kémia szakértõjeként németországi perekben tanúskodjon.
A bírák mégis elutasították meghallgatását, a német jog nyílt
sárbatiprásaként, ami nem teszi lehetõvé a bírósági tárgya-
láson már megjelent szakértõ tanúk vallomásának figyelmen
kívül hagyását.

Rudolf elutasított szakértõi jelentését egy vádlott hozta
nyilvánosságra, aki õt kérte fel védelmének alátámasztására.
Ez a vádlott életbevágónak tartotta, hogy a bizonyítás ezen
illegális akadályoztatására irányítsa a figyelmet, amit azzal
próbált elérni, hogy Rudof jelentését teljesen legális, ámbár
vita-jellegû bevezetõvel és zárszóval egészítette ki. 

Rudolfot e publikáció miatt ítélték 14 hónap börtönre.
A bíróság azzal érvelt, hogy Rudolf megállapításai � a vád-
lott kommentárjával kiegészítve � gyûlöletet kelthetnek
azon tanúk ellen, akiknek a vallomása ellentétes Rudolf
megállapításaival. 

Egy évvel késõbb Rudolf nagyszabású tudományos
munkát jelentetett meg hasonló témáról, amelyért úgyszin-
tén megvádolták. Bár a per során történészek igazolták, hogy
Rudolf munkája tudományos mû, s mint ilyen, a német
alkotmány védelme alatt áll, a könyvet ennek ellenére elko-
bozták, és a bíróság rendelkezésének értelmében elégették.
Végül Rudolf Angliába menekült, ahol egy hasonló, tan-
könyv-jellegû kis kiadó vállalatot hozott létre, mint amiért
Németországban elítélték. Ennek eredményeként Németor-
szág a kiadatását kérte. Rudolf így Amerikába menekült
tovább, és politikai menedékjogért folyamodott. 

A �szabadság földjén� a világ tudósainak nagyrabe-
csülése, viszont a német hatóságok dühödt gyûlölete mellett
folytatta tudományos kiadói munkásságát. 

Rudolf szembeszállt a német cenzúrával, és annak alá-
ásására törekedet, s harcát világszerte a legkíméletle-
nebbnek tartják. 

INTERJÚ A VILÁG ELSÕ SZÁMÚ
GONDOLAT-BÛNÖZÕJÉVEL

Germar Rudolf



u Galileivel is történt, azonban ez így lesz. A történelem
felfogásunk szerint elõre is, hátra is mozog. Kérdezzen meg
újra két év múlva. Ha szabad ember maradok, akkor a dolgok
változni FOGNAK. 

Riporter: Az idõsebb revizionisták között gyakran hal-
lani azt a megjegyzést, hogy (gyakorlatilag) mindent el-
mondtak már. Egyesek ezt �poszt-revizionizmusnak� is
nevezik, kitûnõ revizionisták figyelmüket és módszertanukat
más területen alkalmazzák. Ön is követi ezt a tendenciát?

Rudolf: A revizionizmust mint módszertant mindenhol
alkalmazni kell. Így válaszom feltételes igen. Azért felté-
teles, mert nem tudok mindennel foglalkozni.

Riporter: A Castle Hill, az Ön cége, jelentõsen bõvítette
kiadványai listáját. Ezek az Ön kedvenc mûvei? Mik a
kedvenc könyvei, amiket kezdõknek ajánlana?

Rudolf: Ez része a látókör tágításának. Azonban a
holocausttól eltérõ témákkal foglalkozó revizionizmust nem
vetik alá tabuknak; ezért ezekkel a bejáratott szerzõk és
kiadók foglalkoznak. Én nem tudnék versenyezni velük,
mivel feltételeim és mûködési módom valamennyire
szokatlanok és költségesebb, tekintettel az állandó fenye-
getésekre és szabotázsra, mellyel a hatóságok támadnak.
Ezért egyszerûen csak terjesztem az olyan könyveket, ame-
lyek általában a történelmi és politikai revizionizmus kér-
déseivel foglalkoznak. Ide tartozik a pénzügyi, gazdasági,
politikai, vagy katonai hatalommal való visszaélés, külö-
nösen történelmi hazugságok keretében. 

Riporter: Ön a vezetõ erõ a www.who.org mögött?
Nemrégiben Siegfried Verbeke-t, a honlap flamand alapí-

tóját másodszor vették õrizetbe. Ez a sors Önt visszarettenti,
vagy erõt ad Önnek?

Rudolf: Sem-sem. Az ilyet sportnak kell tekinteni. Vé-
gül is senki nem sérül meg igazán. Egy nyugat-németországi
börtönben ülni nem nagyon kényelmetlen, noha nem erre
vágyom. Akaratlan szabadságolás lenne az üzleti és üldözési
stressztõl. Az egész ügy inkább versengés Góliát ereje és
Dávid esze között. És nagyon élvezem, hogy ebbe Góliát
újra meg újra belebukik. 

Riporter: Cinikusnak hangozhat, bár egyáltalán nem
annak szánjuk: azonban e pillanatban nem a revizionisták
új nemzedéke születik meg, hanem a revizionisták fõ nem-
zedéke távozik az élõk sorából: Prof. Dr. Robert Countess,
Tjudar Rudolph, Thies Christophersen, O. E. Remer tábor-
nok... Követi õket a revizionisták új nemzedéke?

Rudolf: Igen, azonban az új nemzedék a föld alatt, ál-
néven dolgozik, alkalmazkodva a növekvõ üldöztetéshez.
Közülük többen szorosan együttmûködnek velem és sokat
segítenek. Bár én állom a támadásokat (és enyém a dicsõség)
senki sem állíthatná komolyan, hogy amit elõállítok, az mind
egyedül az én munkám. Sok szorgalmas ember dolgozik a
háttérben, mindannyian értenek a számítógéphez és az
internethez. A kérdés az, hogy valaki el tudná-e foglalni a
helyemet, ha én bajba kerülök. Hát nem tudom. Azonban
igyekszem a dolgokat decentralizáltan megszervezni, azért,
hogy a munka folytatódhasson, bárkit lõ is ki az ellenség.
Az internet nemcsak a tömeges ismeretterjesztés fegyvere,
hanem a lerombolhatatlan hálózatok modellje is. Bízom
abban, hogy munkánk folytatódik. 

Riporter: Nemrégiben hallottuk a hírt, hogy a kiváló
Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung címû
folyóiratot meg kell szüntetni az alacsony elõfizetõi szám
miatt, bár rengeteg máshol elérhetetlen cikkük van. Az
internet alternatívája lehet a könyvkiadás magas költségei-
nek, kockázatának, és idõigényességének? Ön szerint az
internet lehet a szólásszabadság fejlõdésének eszköze?

Rudolf: A folyóirat még nem teljesen halott. Azon dol-
gozom, hogy újraszervezzük a dolgokat. Az internet ter-
mészetesen az eltérõ nézetek közlésének helye, bár amikor
ezek a nézetek igazán veszélyessé válnak a mindenkori
hatalmakra, akkor azok az internetet is cenzúrázzák, amint
azt sajnos Francia- és Németországban egyre inkább látjuk.
Azonban amint az elégedetlenség egyre nõ, a zendülés híre
el fog jutni a tömegek fülébe. 

Riporter: Mik az Ön tervei a közeli és távoli jövõre, és
hogyan látja önmagát 30 év múlva?

Rudolf: Elõször is szorgos segítõimmel folytatom két
folyóiratom kiadását. Aztán folytatom a holocaustról szóló
sorozatom kiadását � ez körülbelül még öt évbe telik. Az
újabb kutatás természetesen meghosszabbíthatja ezt az
idõszakot.

Harminc év múlva hetven éves leszek� elõször is
remélem, hogy még mindig élni fogok, aztán remélem, hogy
szabad leszek, és remélem, hogy tudom élvezni gyermekeim
és jövendõbeli unokáim társaságát. Õk az élet lényege.
Minden más csak másodlagos.
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Elie Wiesel �Éjszaka� címû (Bantam, 1960), leghíresebb
regényében, mely világszerte számos állami iskolában
ajánlott olvasmány, Wiesel szörnyû képet fest az 1944
áprilisa és 1945 januárja közötti idõszak Auschwitzáról. Bár
ott ebben az idõszakban állítólag több százezer zsidót
gázosítottak el, Wiesel könyvében sehol sem tesz említést
gázosításokról vagy gázkamrákról � amint erre Jürgen Graf
és Robert Faurisson rámutatott. Wiesel azonban azt állítja,
hogy õ lángokat látott elõtörni a krematóriumok kémé-
nyeibõl, és látta, amint Dr. Mengele monoklit visel. Mindkét
állítás nyilvánvaló hazugság, mivel a széntüzeléses
auschwitzi krematóriumokban nem jöhetett létre olyan láng,
amely kijuthatott volna a 15 méter hosszú kürtõkön és a 
30 méter hosszúságú kéményen. 

Mielõtt az oroszok 1945 januárjában lerohanták
Auschwitzot, Elie és apja �úgy döntöttek�, hogy a vissza-
vonuló �nácikkal� és inkább az SS.-el nyugatra mennek,
mintsem Amerika legnagyobb szövetségese õket �felsza-
badítsa�. Ezután pár nappal az egész világnak be tudtak
volna számolni Auschwitzról, de Elie apja, csakúgy, mint a
zsidók ezrei, ehelyett a �nácikkal� gyalogosan, éjjel, az egyik
leghidegebb télben nyugatra vonult, ahol õk ezután továbbra
is a Reich védelmében dolgoztak. Továbbra is kollaboráltak. 

Szó szerint idézünk néhány részletet az �Éjszaká�-ból
(78. o.):

�A választás a kezünkben volt. Hirtelen magunk tudtunk
dönteni sorsunkról. Mindketten a kórházban maradhattunk
volna, ahol orvosom jóvoltából el tudtam volna intézni, hogy
apámat ott betegnek vagy ápolónak felvegyék, vagy pedig a
többieket követhettük volna. �Hát mit csináljunk, apám?�
Apám csak hallgatott. �Evakuáltassuk magunkat a töb-
biekkel� � mondtam neki.�

Elie meséjét e tekintetben más �túlélõ�-beszámolók,
többek között Primo Levi is alátámasztja. Levi �Túlélés
Auschwitzban� címû könyvében 1945 január 17-rõl a
következõket olvashatjuk: 

�Ez nem gondolkodás kérdése volt: valószínûleg én is a
csordaösztönt követtem volna, ha nem éreztem volna ma-
gamat annyira gyengének: a félelem nagyon ragadós és a
közvetlen reakció a menekülési kényszer.�

Azonban õ itt a �nácikkal�, nem pedig a �náciktól� való
menekülésrõl beszél. Õ itt ugyanazokkal a �nácikkal� és 
SS.-el való menekülésrõl beszél, akik állítólag a zsidóknak
az egész világon megtörtént legnagyobb elképzelhetõ
tömeges pusztítását hajtották végre. Azokkal az emberekkel
való menekülésrõl beszél, akik állítólag éveken át naponta
több ezret gyilkoltak meg közülük. Azonban, saját szavai
szerint õ ennek ellenére valószínûleg velük ment volna,

csakhogy azon a napon nem érezte jól magát; gyengének
érezte magát. A �félelem�, amelyen felülemelkedett, nyil-
ván az oroszoktól, nem pedig a �náciktól� való félelem volt;
a könyvben nincs említés arról a félelemrõl, hogy mit
tehettek volna a �nácik� és az SS, amikor az evakuáltak az
erdõbe jutottak, vagy egy kicsit késõbb. 

Az 1945 januárjában itt megtett választások rendkívül
fontosak. A zsidóknak a nem-zsidók kezétõl való szen-
vedésének egész történetében, melyik idõpont lehetne drá-
maibb ennél a nemes pillanatnál, amikor a zsidók egyrészt
választhatták a szovjetek általi felszabadítást és a lehetõsé-
get, hogy az egész világnak beszámoljanak az aljas nácikról,
és ezzel a bukásukhoz hozzájáruljanak; de választhatták azt
is, hogy a �náci� tömeggyilkosokkal visszavonulnak és to-
vábbra is irányításuk alatt dolgoznak a gonosz rendszer
megõrzése érdekében. Az esetek túlnyomó többségében õk
a �nácikkal� menést választották.

A hatalmas jelentõségû választás Shakespeare Hamletjét
juttatja eszünkbe. 

�Maradni vagy menni; ez itt a kérdés�: maradni, fel-
szabadulni a szovjet csapatok által és megkockáztatni, hogy
puskacsövük elõtt kell beszámolniuk a világnak a ször-
nyûséges �nácikról� � vagy szembeszállni tengernyi hideg
és sötétséggel, hogy együttmûködjenek ezekkel a szörnyû
�nácikkal�. Ó, micsoda szívfájdalom � na ez a bökkenõ! Így
a lelkiismeret mindannyiunkból gyávát csinál. 

Tehát mi a végeredmény � ide dobszó illik háttérnek �,
amint a fehérré válni akaró személy a színpadra lép egy
lezárt borítékkal, amely a nagy rejtélyre való választ rejti.
A borítékot felnyitják, és a választás � dobpergés ismét �
az, hogy maga Levi szerint nyolcszázan választották az
Auschwitzban maradást, de húszezren döntöttek úgy, hogy
a �náci� tömeggyilkosokkal mennek és kollaborálnak. Hûha!
Micsoda meglepetés!

Ugyanezt a szándékos nácibarát kollaborációt látjuk a
Schindler listája �túlélõi� esetében is. Jól ismert történetük
szerint, amikor az oroszok arra készültek, hogy lerohanják
Plaszow-ot, alig ötven kilométerre Auschwitztól keletre
1944 novemberében, Schindler és több mint ezer zsidó azt
választotta, hogy a visszavonuló �nácikkal� inkább nyugatra
vonul, mintsem hagyja magát a szovjetek által �felsza-
badítani�. Egyesek a következõ néhány hetet Auschwitzban
töltötték � és egyiküket sem gázosították el, még a filmben
sem. A kacsának már lejárt az ideje. Ha Auschwitzban
bármilyen zsidóirtás egyáltalán elõfordult volna, az összes
krakkói és plaszowi zsidó is tudott volna róla. Az összes
nyugatra távozott zsidó éppenséggel szintén tagadta a
holocaustot, bár csupán csak kezeivel és lábaival. Maguk a

zsidók voltak az elsõ valódi holocaust-tagadók és ideje,
hogy megfelelõen értékeljük õket. 

A holocaust-túlélõk meséinek általam itt nyújtott egy-
szerû elemzése a kacsa könnyen érthetõ, általános cáfolata.
Minden olvasót arra buzdítok, hogy kritikusan és rendsze-
resen vizsgálja meg saját maga a túlélõk beszámolóit. Az
Internet, a google-hoz hasonló keresõkkel bárki számára
lehetõvé teszi, hogy szó szerint több ezer túlélõ-beszámolót
nézhessen át pillanatok alatt, amint az általam elemzett
alapvetõ hibákat keresi. Csak keressenek rá az �evakuáció�
kulcsszóra, vagy olyan kifejezésekre, mint �auschwitzi
holocaust-túlélõ�. 

Implicit üzenet
A holocaust revizionizmusnak van egy implicit, ki-

mondatlan üzenete, mellyel foglalkoznunk kell, mert ez az
üzenet annyira megdöbbentõ, hogy valójában munkánk fõ
akadálya. Amikor azt mondjuk, hogy a holocaust-sztori nem
igaz, úgy vélem, azt is mondjuk, hogy valami nagy baj van
Amerikával. A legtöbb amerikai szilárdan hiszi, hogy Ame-
rika még mindig messze a legcsodálatosabb, majdnem töké-
letes társadalom, ami csak létezett a világon. Ha a holocaust
nem igaz, akkor valami nagy gond van Amerikával, mivel
az elfogadott történetet majdnem kivétel nélkül átvette a
média, a sajtó, és az intézmények. Mivel Amerika annyira
csodálatos, a revizionistáknak bizonyára nincs igazuk � így
hangzik az állogikus érvelés. 

A valódi holocaust
Az amerikaiak a japán és német nõket és gyermekeket

a legszörnyûségesebb kínzással gyilkolták le � élve meg-
sütötték õket. Ha a �nácik� gázkamrákban embereket gyil-
koltak volna le, bár ez bûn lett volna, mégis emberséges és
fájdalom nélküli, sõt, civilizált gyilkolás lett volna ahhoz
képest, amit az amerikaiak ténylegesen elkövettek, amikor
a háború utolsó hónapjaiban már nem is fenyegette valós
veszély az Egyesült Államokat. Amerikában a mai napig
nincs szégyenérzet és nem volt bocsánatkérés emiatt. Ne
fogadjuk el azt a hamis érvelést, hogy a németek kezdték a
polgári célpontok bombázását, és ezért nem panaszkod-
hatnak. Valójában a britek már 1940 májusában megkezdték
a polgári célpontok szándékos bombázását, melyre Német-
ország sok vonakodás után csak 1940 szeptemberében felelt
ugyanúgy. A Pearl Harbor elleni japán bombázás � és Pearl
Harbor abban az idõben NEM volt az USA része, hanem
csupán gyarmat! � nyilvánvalóan csupán katonai célpontok
ellen irányult, anélkül, hogy errõl megkérdezték volna Hiro-
sima, Nagaszaki, Tokió, vagy bármely másik japán város
nõi vagy gyermeklakosságát.                                     u

Germar Rudolf

A VÖRÖS HADSEREG FELSZABADÍTOTTA VAGY
CSUPÁN ELFOGLALTA AUSCHWITZOT?



�A holocaust mítoszával� kapcsolatos legújabb kijelentéseivel az iráni elnök új
lendületet adott a történelmi revizionizmus fejlõdésének, amint ez nyilvánvalóvá
válik a következõ levélváltásból a teheráni Neda Politikai Tudományos Intézet
ügyvezetõ igazgatója és a francia Robert Faurisson között.

Dr. Jawad Sharbaf ügyvezetõ igazgató
Neda Politikai Tudományos Intézet, Teherán
Robert Faurisson professzornak
2005. december 19.

Kedves Faurisson professzor!

Megragadom ezt az alkalmat, hogy közöljem Önnel és minden revizionistával, hogy
a Neda Politikai Tudományos Intézet mélységesen sajnálkozik a �holocaust napjával�
kapcsolatos ENSZ-határozat [2005. november 1.] miatt. Mahmud Ahmadinedzsád
Elnöknek a �holocaustot� kétségbe vonó, legújabb megjegyzései kedvezõ helyzetet
teremtettek a revizionizmus számára. Úgy gondoljuk most, hogy az Elnök minden tõle
telhetõt meg fog tenni, ha Ön felveszi vele a kapcsolatot és kéri a segítségét egy
nemzetközi konferencia megszervezésére a revizionizmussal kapcsolatban. Ha Önnek
bármi segítségre van szüksége e tekintetben, kérem, ne habozzon felvenni az érintkezést
velem.

A legjobbakat kívánva:
Dr. Jawad Sharbaf, 

ügyvezetõ igazgató, Neda Intézet.

Robert Faurisson professzor
2005. december 26.

Kedves Dr. Sharbaf!

Szívbõl köszönöm üzenetét és javaslatát egy nemzetközi revizionista konferencia
szervezésére. 2000 novemberében abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy
hétig vendégeskedhettem Teheránban egy iráni állami szerv meghívására. Ez alkalom-
mal megismertem az Önök Intézetét, ahol szívélyesen fogadott Dr. Soroush-Nedzsád
és a professzorok egy csoportja. Késõbb egyikük perzsa nyelvre fordította a �Mémoire
en défense contra eux qui m� accusent de falsifier l� histoire� (1980) (�Emlékirataim:
védekezés azok ellen, akik azzal vádolnak, hogy meghamisítom a történelmet�) címû
visszaemlékezésemet. Ez utóbbi öt évben, amely alatt fenntartottuk az érintkezést,
megfigyeltem, hogy országuk politikai vezetõi vonakodtak elítélni az állítólagos zsidó
holocaust hazugságát, a hazugságot, amelynek több, mint fél évszázada kigondolt, és

különösen a palesztin népnek különös károkat okozó pusztításai évrõl évre egyre na-
gyobb sorscsapást jelentenek. Közben reménykedtem, hogy egy nap a magas kormány-
zati hivatal veszi a bátorságot, és nyíltan a világ elé tárja, hogy a holocaust nem egyéb,
mint legenda vagy mítosz. 2005. december 8-án � ez a dátum emlékezetes lesz � országuk
elnöke, Mr. Mahmoud Ahmadinedzsád � akinek a nevét megõrzi majd a történelem �
hangot mert adni kételyeinek az állítólagos �holocaust� történelmi realitásával kapcso-
latban. December 12-én úgy beszélt róla, mint �mítoszról�. A továbbiakban a revizio-
nisták szabad véleménynyilvánítási jogát is védte. December 22-én Egyiptomban a
Mohamedán Testvérek általános fõnöke, Mohamed Mehdi Akef is használta a �mítosz�
szót, de két nappal késõbb részben visszavonta, bármennyire hatalmas és félelmetes ez
a mítosz. December 23-án egy iráni tisztségviselõ, Mohamed-Ali Ramin, a Nyugaton
élõ mohamedán kisebbségek jogait védelmezõ társaság feje kijelentette: az Önök elnöke
azt szeretné, hogy az európai kormányok engedélyezzék a maguk országában az
akadémikusoknak publikálni a �holocausttal� kapcsolatos kutatásaik eredményeit.

November 1-én az ENSZ 191 tagállamának küldöttei szavazás nélkül, egyhangúlag
elfogadták az Izrael által fogalmazott határozati javaslatot, amely január 27-ét �a ho-
locaust áldozatai Nemzetközi Emléknapjává� nyilvánította. Továbbá, ez a szöveg �elveti
a holocaustnak mint történelmi eseménynek részleges vagy teljes tagadását�. Így
célponttá váltak mindazok, akik � a revizionistákhoz hasonlóan � követelik azoknak a
bizonyítékoknak újra vizsgálását, amelyeken a zsidók állítólagos �holocaustjának�
bizonyítása alapul. A holocaust melletti érvelés védelmezõi általában azt állítják, hogy
a második világháború alatt 1) a németeknek politikai célkitûzése volt a zsidók fizikai
kiirtása: 2) emberek kiirtására gázkamráknak nevezett nagy mészárszékeket terveztek,
építettek és használtak (amelyek nem tévesztendõk össze a krematórium-kemencékkel,
amelyeknek semmilyen bûnös tetthez nem volt közük a zsidókkal kapcsolatban): 
3) ezekkel és más eszközökkel 6 millió zsidó halálát okozták.

A javaslatot �bûvészmutatvánnyal� fogadták el, ahogy azt �Az ENSZ a revizio-
nizmus egyetemes tilalma mellett döntött� címû írásomban jellemeztem, amint Önök
is tudják.

A zsidók által a német nép ellen emelt vád rágalom. Ennek a Káin jelével megjelölt
népnek idáig nem volt más menedéke, mint elmerülni a bánatban egy bûnért, amelyet
sohasem követett el. A háború után 60 évvel Németország még mindig leigázott
állapotban van, és még mindig nincs joga egy békeszerzõdéshez. A német (és osztrák)
vezetõk szünet nélkül kérik a zsidók bocsánatát és hatalmas pénzügyi jóvátételeket
fizetnek ki a zsidó, illetve cionista szervezeteknek és Izrael Államnak. Németország és
Ausztria vezetõi 60 éven át rettegtek attól, hogy felkeltik a zsidók haragját, ezért a
történelmi revizionizmus bármely megnyilvánulásával zsarolhatók. Németországban,
Ausztriában, de sok más európai országban is a zsidóknak sikerült speciális törvényeket
elfogadtatniuk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a második világháború történetérõl
adott saját változatukat megvédjék bármiféle kétségbevonástól. u
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AKIK KÉSZEK MEGHALNI AZ IGAZSÁGÉRT
REVIZIONIZMUS IRÁNBAN, FRANCIAORSZÁGBAN ÉS A VILÁGON

u Amikor a különbözõ táborok foglyai 1945 elején a német
fegyveres erõkkel nyugatra mentek � egyesek kényszerbõl,
mások önkéntesen �, közülük sokan meghaltak az úgy-
nevezett �halálmenetekben�. Ma azonban elfelejtjük, hogy
a német polgári lakosság milliói szintén �halálmenetekben�
vettek részt ezekben a hónapokban. A behatoló Vörös
Hadsereg szörnyû pusztítást végzett Kelet-Európában.
Könyörtelenül deportálták és/vagy tömegesen gyilkolták le
az összes tényleges és feltételezett kollaboránst, köztük
számos német koncentrációs tábor foglyát, akiknek leg-
többje végül is Németország háborús erõfeszítéseit támo-
gatta. Németország keleti részébe érve a Vörös Hadsereg
majdnem mindegyik katonája részt vett tömeges nemi erõ-
szakban, fosztogatásban és öldöklésben. Több, mint két-
millió német vesztette életét ezekben az eseményekben
illetve az emiatti menekülésben. Tehát, a �halálmenetek�
legtöbb áldozata nem az SS áldozata volt, hanem az össze-
omló Németország káoszának áldozata, melyet a keletrõl
behatoló Vörös Hadsereg és az amerikai és brit szõnyeg-
bombázás okozott.

Nos, Auschwitzot felszabadította a Vörös Hadsereg? Ez
a hadsereg bárkit is felszabadíthatott? A válasz természe-
tesen NEM. Auschwitztot, csakúgy, mint az összes többi
tábort, a Vörös Hadsereg foglalta el. Ugyanez történt Ukraj-
nában, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyaror-
szágon, Romániában, Észtországban, Litvániában, Lett-
országban és Bulgáriában. A német megszálló erõk és az
SS-táborok szigorú rendszerét a Vörös Hadsereg terrorja
váltotta fel. Ez pedig rosszabb volt, mint bármi, amit a
németek valaha is elkövettek. Mindenki tudta, mi vár rá,
ezért ukránok milliói, csakúgy, mint a balti államok polgári
lakossága már 1943 óta nyugat felé próbált menekülni a
visszavonuló németekkel.

Auschwitz foglyai sem viselkedtek másként. Õk is
tudták, mi vár rájuk, ezért akik választhattak, hogy a néme-
tekkel mennek vagy maradnak, többnyire a németekkel
menést választották. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a
németekkel nyugatra ment auschwitzi foglyok számolatlan
ezrei túlélték a háborút és olykor teljesen zavaros meséiket
ma is mesélhetik. Egyes állítások szerint 2000-ben legalább
egymillió ilyen holocaust-túlélõ élt. Ezt a számot 1945-re
vetítve, akkor körülbelül ötmillió túlélõnek kellett lennie.
Számoljunk csak utána!

A brit kormány is tudta, mi vár azokra, akiket a Vörös
Hadsereg �szabadít fel�. 1944 február 29-én a Brit Hír-
közlési Minisztérium a következõ feljegyzést küldte a brit
felsõ papságnak és a BBC-nek:

�Uram! 

A Minisztérium arra utasított, hogy a következõ
körlevelet küldjem Önnek.

A jó állampolgárok és kegyes keresztények gyakori kö-
telessége, hogy szemet hunyjanak szövetségeseik furcsa-
ságai felett. 

Azonban eljön az idõ, amikor az ilyen furcsaságokat,
melyeket még mindig eltitkolnak a nyilvánosság elõl,
számba kell venni, ha tõlünk várják a segítséget. 

Ismerjük Oroszország bolsevik diktátorának uralkodó
módszereit, például magának a miniszterelnöknek az
írásaiból és beszédeibõl is az utóbbi húsz évben. Tudjuk, mit
követett el a Vörös Hadsereg 1920-ban Lengyelországban,
valamint nemrég Finnországban, Észtoszágban, Lettor-
szágban, Galíciában és Besszarábiában. 

Ezért tekintetbe kell vennünk azt, hogyan fog viselkedni
a Vörös Hadsereg, amikor lerohanja Közép-Európát. Ha
nem teszünk óvintézkedéseket, az ebbõl származó, nyilván-

valóan elkerülhetetlen rémségek a mi országunk közvéle-
ményét szükségtelenül megterheli. 

Nem tudjuk megváltoztatni a bolsevikeket, de arra kell
törekednünk, hogy megmentsük õket � és magunkat is � az
õ cselekedeteik következményeitõl. Az utóbbi negyedszázad
történéseinek felfedése miatt a puszta tagadás nem meg-
gyõzõ. A tagadás egyetlen alternatívája az, hogy a nyil-
vánosság figyelmét az egész témáról elvonjuk. A gyakorlat
bebizonyította, hogy a legjobb elterelés az ellenség ellen
alkalmazott atrocitás-propaganda.

Sajnos a nyilvánosság már nem annyira hiszékeny mint
a �hullagyár�, a �megcsonkított belga csecsemõk� és a
�keresztre feszített kanadaiak� idején.

Ezért kérjük az Ön részvételét abban, hogy eltereljük a
nyilvánosság figyelmét a Vörös Hadsereg gaztetteirõl;
kérjük, támogassa a németek és japánok elleni különbözõ
vádakat, melyeket a Minisztérium közzétett és közzétesz. 

Az Ön meggyõzõdésének kifejezõdése segíthet másokat
meggyõzni.

Az Ön engedelmes szolgája
H. Hewet helyettes titkár

A Minisztérium nem folytathat levelezést e közléssel
kapcsolatban, melyet csak felelõs személyek elõtt szabad
feltárni. 

Az elkövetkezõ években pontosan ez történt: az atro-
citás-propaganda elfedte a Vörös Hadsereg és a nyugati szö-
vetségesek által az emberiség ellen elkövetett szörnyûséges
bûncselekményeket. 

Auschwitz igazi felszabadítása � a torzítások, túlzások,
hazugságok és cenzúra-törvények alóli felszabadítása � még
várat magára.

(Ford. Lesetár Péter)
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u A �holocaust�-csalás kard és pajzs a zsidó állam számára, elsõ számú fegyvere.
Lehetõvé teszi, hogy a zsidók és a cionisták megvádolják az egész világot: elõször
Németországot, amely szerintük borzalmas, precedens nélküli bûnt követett el, majd a
világ többi részét, amely engedte ezt a bûnt elkövetni. A szélsõséges zsidók és a cionisták
odáig mentek, hogy vádolják Churchillt, Rooseveltet, Trumant, Sztálint, De Gaulle-t,
XII. Piusz pápát, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát, mindazokat az országokat,
amelyek részt vettek a második világháborúban, és még a semleges országokat is,
Svájctól kezdve. Mindezeket azzal vádolják, hogy közömbösek voltak a tragédia iránt,
és hagyták a zsidó népet kiirtani, ahogy ezt õk állítják!

Így a �holocaust� hazugsága elleni állásfoglalásával napjainkban Irán nemcsak Pa-
lesztinát és a mohamedán-arab világot védi, hanem az egész emberi fajt egy hatalmas
rágalommal, zsarolással és kényszerítéssel szemben.

Ön úgy tájékoztat engem, hogy a helyzet valószínûleg véglegesen úgy alakult, hogy
� Ahmadinedzsád elnöknek köszönhetõen � célul lehet kitûzni a revizionizmusról egy
nemzetközi konferencia tartását.

Bizonyára tudják, hogy a revizionisták 2001-ben készültek egy ilyen konferenciát
tartani Bejrútban azon év március 31. és április 2. között, de az izraeli és amerikai
nyomás oly fenyegetõ volt, hogy Rafik Hariri libanoni elnöknek meg kellett tiltania az
összejövetelt. Ezért boldogoknak kell lennünk, hogy Ahmadinedzsád elnökhöz fordul-
hatunk és kérhetjük segítségét egy konferencia tartására az Önök országában. Mind-
azonáltal � szomorúan kell mondanom � a körülményekre való tekintettel egy ilyen terv
pillanatnyilag megvalósíthatatlannak tûnik. Legyen szabad kifejtenem, miért.

Jelenleg a fõ revizionisták, akik 2001-ben részt vettek volna a bejrúti konferencián,
börtönben, számûzetésben, vagy olyan bizonytalan helyzetben vannak, ami lehetetlenné
teszi számukra, hogy átlépjék országuk határát és repülõgépre szálljanak egy nemzetközi
repülõtéren.

Nézzük talán Ernst Zündel elrettentõ esetét. Feleségül vett egy amerikai hölgyet és
békésen élt Tennessee Államban. Hazug ürüggyel õrizetbe vették 2003. február 5-én,
és bebörtönözték. Azután Kanadába szállították, ahol két éven keresztül megalázó
körülmények között magánzárkában sorvadt egy nagy biztonsággal õrzött börtönben.
Végül átadták Németországnak, ahol (Mannheimben) jelenleg börtönben van és várja
a revizionizmussal kapcsolatos perét. Kanadában (Németországhoz hasonlóan) a revi-
zionisták meg vannak fosztva attól a jogtól, hogy védekezzenek. Ezekben az orszá-
gokban amikor egy ember a revizionizmus vádjával áll egy bíró elõtt, az utóbbi rutin
módon azzal kezdi, hogy megesketi a vádlottat, hogy az igazat mondja. De ha a
következõ percben a vádlott például ezt mondja: �Azt állítom, hogy az állítólagos náci
gázkamrák nem léteztek, mivel az az igazság, amelyet be tudok bizonyítani, hogy nem
létezhettek�, a bíró azonnal közbe fog vágni. A kanadai bíró ezt fogja neki mondani:
�Ezen speciális bíróság [ami �Emberi Jogok Bíróságának� van elkeresztelve] elõtt az
igazság nem védekezés.� A német bíró pedig ezt fogja mondani: �Önnek nincs joga
kétségbe vonni mindenki által ismert, nyilvánvaló tényeket.� Így sem a revizionista,
sem az ügyvédjei nem védekezhetnek érdemlegesen a perben. Kanadában Pierre Blais
bíró esküdtszék nélküli, egyedüli elnökletével a speciális bíróság az Ernst Zündel elleni,
fellebbezést meg nem engedõ eljárás során oly messzire ment, hogy zárt tárgyaláson
anonim tanúkat hallgatott meg. Majd Mannheimben a bíróság feje egymás után négy
ügyvédet nem fogadott el, akiket Ernst Zündel választott, mert azt gyanította róluk,
hogy revizionisták.

Még az USA-ban is (Chicagóhoz közel) a német állampolgárságú Germar Rudolfot
nemrég hasonló módon hurcolták és szakították el amerikai feleségétõl és gyermekeitõl,
és szállították Németországba. Õ Stuttgartban van börtönben.

A belga Siegfried Verbeke-t a múlt nyáron vették õrizetbe az amszterdami repülõ-
téren, és adták át Hollandián keresztül Németországnak: õ a heidelbergi börtönben ül.

A brit David Irving történészt novemberben vették õrizetbe Ausztriában, amikor ott
átutazóban volt: most a bécsi börtön lakója.

Fennál annak a veszélye, hogy ezt a négy személyt több évi börtönre ítélik.
Más revizionisták is börtönben vannak Németországban vagy Ausztriában,

nevezetesen Manfred Roeder ügyvéd, Ernst G. Kögel iskolaigazgató és Wolfgang
Frölich kémikus.

Németország Izrael �Guantanamo�-jává vált egy bizonyos bírói és rendõri maffia
közvetítésével, amely az USA-ban és Kanadában revizionistákra (és bizonyos arabokra,
mohamedánokra) vadászik a �terrorizmus elleni harc� tisztességesnek tûnõ keretei
között.

Svájcban a 84 éves Gaston-Armand Amaudruz-t és René-Louis Berclaz-t engedték
ki nemrég a börtönbõl, de könnyen visszatérhetnek oda. 

Néhány jelentõs revizionista számûzetésben él nehéz körülmények között. Itt nem
említem sem az õ nevüket, sem azokét az országokét, amelyek menedéket adtak nekik.

Hátravan azon revizionisták ügye, akik nincsenek sem börtönben, sem számûze-
tésben. Az õ sorsuk még kevésbé irigylésre méltó. A rendõrség zaklatja, a bíróság elítéli
õket. Hogy csak Franciaországról beszéljek, Jean Plantin ellen Lyonban, Vincent
Reynouard ellen Limoges-ban és Georges Theil ellen Grenoble-ban, Limoges-ban és
Lyonban emeltek vádat. Ezeket már vagy elítélték, vagy a közeljövõben vár rájuk ítélet
(többek között feltételes szabadon bocsátást kizáró börtön). Bruno Gollnisch-t, az
Európai Parlament tagját Lyonban bíróság elé állították, csak azért, mert azt mondta:
azt szeretné, ha a történészek szabadon nyilváníthatnák véleményüket a náci gázkamrák
létezésének problémájáról! Nekem 2006. június 20-án kell megjelennem a párizsi XVII.
kerületi büntetõbíróság elõtt, mert telefonon interjút adtam az iráni televízió �Sahar�
csatornájának revizionista témáról: a vádat Dominique Baudis úr emelte, az audio-
vizuális felsõbb tanács elnöke.

Fredrick Töben, német származású ausztrál állampolgár a revizionista tevékenységét
Ausztráliában és az interneten fejtette ki. Miközben Németországban utazgatott és ebben
az országban a revizionizmus bírósági elnyomásának a forrásait akarta kutatni, azonnal
börtönben találta magát. Most újra otthon, Ausztráliában �szájtörvénnyel� sújtották,
azaz általános hallgatásra kötelezték összbüntetésül a bíróság megvetése miatt.

Lengyelországban Dariusz Ratajczak-ot, a Cseh Köztársaságban és más európai
államokban különbözõ revizionistákat helyeztek vád alá és ítéltek el.

Svédországban Ahmed Rami az Iszlámért és a revizionizmusért vívott rendíthetetlen
harcáért kapott börtönbüntetést.

Németországban a revizionizmus miatt a rendõrség által elégetett kiadványok száma
hivatalosan nem ismeretes, de számottevõ mennyiség lehet, hasonlóképpen Kanadá-
ban is.

Itt nem beszélek hosszabban arról, hogy a revizionistákat kizárják sokféle foglal-
kozási ágakból különbözõ országokban, sem a családi tragédiákról és öngyilkosságok-
ról, amelyeket az elnyomás idézett elõ. Münchenben 1995. április 25-én a revizionista
Reinhold Elstner felgyújtotta magát tiltakozásul � amint írta � a népére áramló
�hazugságok Niagarája� ellen. Az élvonalbeli német sajtó a hõsies tettét elhallgatta, és
a rendõrség � úgy cselekedvén, ahogy elrendelték � elkobozta azokat a virágcsokrokat,
amelyeket áldozatának helyszínére elhelyeztek, és azokat kezdte kihallgatni, akik az
együttérzés ezen gesztusával mutatták ki fájdalmukat. Franciaországban felfegyverzett
zsidó csoportok büntetlenül alkalmaznak erõszakot még a párizsi központi bírósági
épület termeiben is. Jómagam 1978 és 1993 között tíz alkalommal szenvedtem fizikai
bántalmazást zsidók részérõl, akik ennek ellenére sohasem kerültek a vádlottak padjára.

Ha a zsidók és a cionisták ily módon fizikai erõszakot és bírósági elnyomást alkal-
maznak, ez azért van, mert természettudományos és történelmi érvelés szintjén a
revizionisták fölényesen legyõzték õket. A zsidók és a cionisták számára ennek drámája
abban áll, hogy õk hazudtak, és ez a tény egyre ismertebbé válik. Úgy tûnik, hogy
bizonyos zsidók, sõt bizonyos izraeliek ennek tudatában vannak. Néhány zsidó vette
azt a bátorságot, hogy hangot adjon szkepticizmusának a �holocaust� realitását illetõen,
míg mások megelégedtek azzal, hogy szót emeljenek a �holocaust vallása�, a �holo-
caust-ipar�, vagy a �Soa-üzlet� ellen.

Végezetül úgy gondolom, hogy amíg a dolgok meg nem változnak, egy nemzetközi
konferencia szerencsétlen, lehetetlen. De azzal az elgondolással összhangban, amelyet
Arthur Robert Butz professzor terjesztett elõ, azt mondom: reméljük, látni fogjuk, hogy
Ahmadinedzsád elnök Iránban létrehoz egy nemzetközi központot revizionista tanul-
mányok számára, amelynek elsõ feladata ismertetni a történelmi revizionizmus ered-
ményeit az arab-mohamedán világban az Internet vagy más eszköz segítségével. Kérjük,
hogy közben Irán ismételten forduljon a nyugati világhoz a lelkiismereti okokból be-
börtönzöttek szabadon bocsátása érdekében.

Mindenesetre a magunk részérõl azt gondoljuk, hogy amíg az USA-ban, Kanadában,
közel mindegyik európai államban, egészen a távoli Ausztráliáig a revizionisták spe-
ciális törvények és bíróságok alávetettjei, amíg ki vannak szolgáltatva rendõrségi
zaklatásoknak, vagy a zsidó és cionista csoportok szolgálatában álló média módszeres
gyalázásának, addig a nyugati világnak egyre kevesebb joga lesz ahhoz, hogy törvé-
nyességbõl, erkölcsiségbõl és demokráciából leckéztessen másokat.

Õszinte híve:
Robert Faurisson

Horst Mahler 
2005. december 30.

Kedves Robert Faurisson!

Nem értek egyet Önnel. A konferenciát minden körülmények között meg kell tartani.
Ernst Zündel, Germar Rudolf, David Irving, Siegfried Verboke és mások bebörtönzése
nem a revizionizmusra mért csapás, hanem a holocaust-vallásra. E letartóztatások elõtt
a revizionizmus mély válságban volt. A Nagy Hazugságot leleplezõ minden tényt már
a cikkek és könyvek százaiban közölték. Ezen a téren nincs már több teendõ. Most itt
az ideje börtönbe menni az igazságért.

Robert, emlékszik-e a szavaira, amiket kiáltott, amikor Vichy-ben elbúcsúztunk
egymástól? �Menjünk a börtönbe!� Az igazság a fegyver a zsidó hatalom lerombolására.
Ez megváltoztatja a világot és megmenti az emberiséget. De az igazság sohasem gyõz
olyan emberek nélkül, akik készek meghalni az igazságért. 

A kérdés az emberiség számára most az, hogy vannak-e elegen olyanok, akik meg-
szabadíthatják az embereket Jehovától.

A mohamedánok ezrei készek meghalni Allahért. Ez nem lehet alternatíva számunk-
ra, európaiak számára. Európa a szabadság földrésze. A szabadság az igazságért való
életet jelenti. Semmi mást.

Képzeljük el! Az iráni államfõ a közismert vezetõ revizionistákat meghívja egy
tudományos történészi konferenciára a holocaust megvitatására. A meghívott személyek
kiadnak egy elõzetes nyilatkozatot, miszerint számolnak azzal a kockázattal, hogy
elrabolhatják õket az odautazásuk során, de mindenképpen el fognak menni Teheránba.
Ha azután ezeket a személyeket elfogják útközben Izrael vagy a csatlósai utasításai
alapján, a kiszabadításukért folytatott küzdelem az egész világ ügyévé válik. Ez � miután
az írásaiban már elmondta, ami elmondható � a legtöbb, amit még tehet az emberiségért.

Talán megölnek minket a zsidók. Hát azután? Robert � elõre!
Õszinte híve:
Horst Mahler

(Ford. Tudós-Takács János)



Mindszenty József számos életrajzírója úgy állítja be,
hogy az 1944 õszén a közte és a hungarista hatóságok
között kialakult konfliktus bizonyítéka annak, hogy a
Hungarizmus és a katolikus világnézet között ellentmon-
dás van. Írásunk ezt a hamis beállítást igyekszik cáfolni.

A vulgarizáló baloldali propaganda 1949-ben, Mind-
szenty népbírósági pere idején azt harsogta, hogy a
konfliktus lényege az volt, hogy a püspök megtagadta
Schieberna Ferenc veszprémi fõispánnak a püspöki palo-
tába való katonai beszállásolásra vonatkozó intézkedé-
sének teljesítését.

Emlékiratában Mindszenty viszont azt állítja, hogy
letartóztatásának fõ oka az 1944. október 31-i keltezésû,
Szálasi Ferenchez intézett emlékirata volt, amelyben a
Dunántúl harc nélküli feladására szólította fel a hun-
garista államvezetést, arra hivatkozva, hogy a katonai
ellenállás a lakosság pusztulásával és anyagi értékek
megsemmisülésével jár. Azt mondhatjuk, hogy Mind-
szenty és a hungarista hatóságok összetûzésének fõ oka
valóban az emlékiratban kifejezésre jutott álláspont volt,
amely homlokegyenest ellentétben állt Magyarország
hungarista kormányának katonapolitikai koncepciójával.

Szálasi Ferenc kormányának szilárd meggyõzõdése
volt, hogy a Szovjetunió elleni harc folytatása, a Vörös
Hadsereget feltartóztató, letörõ és elterelõ hadmûveletek
célja az idõnyerés, amely alatt a német szövetséges
elkészítheti, sorozatban legyárthatja és harcba vetheti új,
nagyhatású fegyverét, amelynek segítségével a háborút
gyõzelmesen befejezheti. E fegyver elkészülésétõl
Churchill és az angolszász katonai vezetõk éppen úgy
féltek, mint ahogy a háború kimenetelét befolyásoló
hatásában a német vezetõk reménykedtek.

Ugyanakkor Szálasi kormánya számára az is világos
volt, hogy a bolsevizmus ideológiájának ismerete, az
1919-es tapasztalatok és a keleti, megszállt országrészbõl
menekülõ lakosság keserû tapasztalatai alapján a szovjet
megszállástól semmi jó nem várható. Mindebbõl az az
egyértelmû következtetés volt levonható, hogy ha magyar
részrõl � Mindszenty óhajának megfelelõen � feladnák
harc nélkül a Dunántúlt, ezzel a lépéssel nem kímélnék
meg a lakosságát a Szovjet okozta borzalmaktól: a nõk
tömeges megerõszakolásától, a szovjet fosztogatásoktól,
és mivel a német szövetséges nem szüntetné be a maga
ellenállását, nem kímélnék meg a harcoktól és az azokkal

járó pusztulástól sem. Ezért Szálasi kormánya nem vette
figyelembe Mindszenty memorandumát.

Annak ellenére, hogy a második világháború a ten-
gelyhatalmak katonai vereségével végzõdött, a Dunántúl
elszánt védelme, és általában a magyar és német további
ellenállás 1944. október 15 után nem volt hiábavaló: 
a szovjet hadsereg feltartóztatása következtében Sztálin
csapatai nem voltak képesek � Sztálin eredeti elgondo-
lásától eltérõen � egész Németországot elfoglalni, eljutni
a Rajnáig (vagy esetleg az Atlanti-óceánig). Ezért ki-
mondhatjuk, hogy történelmi távlatból szemlélve a hun-
garista kormány döntése, és nem Mindszenty helyzet-
megítélése bizonyult helyesnek.

1944 õszén-telén és 1945 elsõ hónapjaiban Magyar-
ország élet-halál harcot vívott. Ebben a helyzetben a harc
továbbfolytatását ellenzõ és ugyanakkor nagy tömeg-
befolyással rendelkezõ Mindszenty veszélyesnek tûnt a
hungarista hatóságok számára. Ezért került sor 1944.
november 27-én õrizetbe vételére.

December 23-ig a veszprémi törvényszéki fogházban
volt elhelyezve, majd december 23-án átszállították
Sopronkõhidára. Azonban � egyes történészek állításával
szemben � tény, hogy Mindszenty egyetlen órát sem
töltött a hírhedt sopronkõhidai fegyházban, hanem õt (és
az õt önként követõ kispapokat) a fegyház melletti isko-
lában, illetve raktárban tartották fogva 8 napig, majd
akkor Várpalotai Vilmos fõispán döntése alapján az Isteni
Megváltó Leányai elnevezésû apácarend soproni anya-
házát jelölték ki tartózkodási helyéül, ahol az apácák
gondoskodhattak róla. Ezért azt mondhatjuk, hogy de-
cember 31-tõl Húsvétig (a szovjet csapatok bevonulá-
sáig) háziõrizetben tartották.

Az elmondottak világosan mutatják, hogy Mindszenty
nem vallási meggyõzõdése, katolikus világnézete miatt,
hanem téves politikai döntése következtében került össze-
ütközésbe a �nyilasokkal�. A Hungarizmus világnézeté-
nek megfogalmazója, Szálasi Ferenc mélyen hívõ,
meggyõzõdéses, gyakorló katolikus férfi volt, aki szóban
és írásaiban is mindig hangoztatta, hogy a Hungarizmus
világnézetének hármas pillére a nacionalizmus, a szo-
cializmus és a krisztusi erkölcs. Kijelentette ismételten,
hogy hûséges fia a dogmatikai Egyháznak (elfogad felté-
tel nélkül minden dogmát), de bírálja a politikai Egyházat
(az egyház politikai gyakorlatának egyes elemeit). Békei-

dõben az ilyen ellentétek megmaradtak volna az elvi viták
szintjén � de a Nemzet élet-halál harcában ez a politikai
ellentét fájdalmas következményekkel járt�

Mindez nem csökkenti Mindszenty iránti tisztele-
tünket rettenthetetlen bátorságáért, amelyet késõbb a
kommunisták börtönében tanúsított, sziklaszilárd állha-
tatosságáért a kommunisták ellen vívott szellemi-
ideológiai és erkölcsi küzdelemben. Csodáljuk heroikus
kitartását a hatalmas testi és lelki szenvedések között, és
késõbbi életét szemlélve meggyõzõdéssel mondhatjuk:
személyében szent járt közöttünk. De mint minden em-
bernek, neki is megvoltak a maga szemléleti korlátai, és
az iránta érzett csodálatunk és tiszteletünk nem lehet
akadálya annak, hogy felismerjük: ez a szent életû, hõsies
lelkû férfi 1944. október 31-én politikailag súlyosan
tévedett. Erre a megállapításra az IGAZSÁG tisztelete
kötelez minket. Amint Arisztotelész mondta az általa
nagyon tisztelt Szókrateszre vonatkozóan, akivel filo-
zófiai kérdésekben vitában állt: �Szókratész a barátom,
de még inkább barátom az igazság.�

Még két esemény ide kívánkozik Mindszenty késõbbi
életébõl. 1946. február 5-én Nagy Ferenc kormányához
fordult, hogy emberséges bánásmódot és amnesztiát
kérjen a gyõztesek által �háborús bûnösnek� minõsített
személyek számára (s amint köztudott, ezek között volt
Szálasi Ferenc is�). Ez a gesztus jól tükrözi nemcsak
bátorságát, hanem a személyi sérelmeken felülemelkedõ
emberi nagyságát is�

A másik esemény � emlékiratainak tanúsága sze-
rint � élete legnagyobb fájdalmával függ össze. VI. Pál
pápa 1973. december 18-án az esztergomi érseki széket
üresnek nyilvánította, vagyis megfosztotta az Egyházért
mártírsorsot vállaló prímást az esztergomi érseki jog-
hatóságától. S ekkor � 1974 elején � ugyanolyan döntést
hozott lelkiismerete szerint Mindszenty József, mint há-
rom évtizeddel korábban Szálasi Ferenc: nyilvános nyi-
latkozatában kijelentette, hogy hû fia továbbra is a
katolikus Egyháznak, de nem ért egyet a VI. Pál által
irányított egyházpolitikával�

E döntés következtében nem veszítette el személyes
szabadságát senki, de Szálasi Ferenc és Mindszenty
József döntése mégis ugyanazon elvi alapon nyugodott:
más a dogmatikai és a politikai Egyház. Hûséges lehet
valaki a dogmákhoz akkor is, ha bírálja az egyház-
politikát.

A Hungarizmus világnézetének nemzetszeretete és a
katolikus teológia istenszeretete között nincs, és nem is
lehet ellentét, hiszen a különbözõ nemzetek is Isten
alkotásai, és a hazaszeretetet a kegyelet erényével
kapcsolatban maga Isten parancsolja. A keresztény
ember jelszava ez: �Isten mindenek fölött, a Haza
mindenek elõtt!�

10. oldal 2006. január�február

Tudós-Takács János

MINDSZENTY 
ÉS A NYILASOK

Tragikus, hogy a magyar rónák ál-
mára nem a magyar csendõr vigyáz!
Hatvanegy éve lesz az idén, hogy a
magyar fajta legszebbjeibõl összeto-
borzódott világhírû magyar közbizton-
sági szervezet a kommunisták áldoza-
tává vált.

A Hungarista Mozgalom tagjait
kivéve egyetlen magyar csoport avagy
szervezet ellen nem lépett fel oly meg-
semmisítõ erõvel a bolsevizmus, mint a
magyar csendõr ellen. A bolsevista ide-
gen államvezetõség nagyon jól tudta,
hogy sem a politikailag képzett be-
csületes hungarista párttaggal, sem a
becsületbe és hazaszeretetbe belecson-
tosodott magyar csendõrrel nem tud
egyezkedni és biztonsága érdekében azt
ki kell irtania.

És ma sincs csendõr-testület. Hat-
vanegy éve, hogy a kommunista ország-

hódítás a legszennyesebb, legaljasabb
rágalmakat találja ki futószalagon a
magyar csendõr ellen. Ahogy a ször-
nyûség napjai távolodnak tõlünk, ahogy
egyre több és több öreg csendõrt hív el
a Mindenható égi szolgálattételre, úgy
erõsödik a csendõrszellem. A magyar
csendõr becsülete egyre fényesebben
ragyog!

Vitéz Temesvári Endre, a magyar
csendõrség egykori felügyelõje és
tábornoka olyan csendesen és korrekten
ment el, ami egész életében tulajdon-

sága volt. Az összeomlás után önként
ment haza, hogy megmentse régi be-
osztottjait a koholt vádak alól, és
kevesebb dolga legyen a Markó utcai és
Gyûjtõfogházbeli kommunista hóhér-
nak. Pedig tudta, mi vár reá, hiszen
csendõr volt és felülrõl vigyázott, hogy
makulátlan maradjon az oly igazság-
talanul megrágalmazott kakastoll a
csendõrkalpag mellett.

A partizánokból és ellenállókból álló
siserehad fõdühe a csendõrség ellen
irányult. És amikor Temesvári Endre, a

magyar királyi csendõrség tábornoka és
felügyelõje önként állt bírái elé, akkor
nem volt szenny a Rákosi-Tildy féle
Augiász-istállóban, amit elõ ne vettek
volna. Úgy állott bírái elõtt az öreg
katona, hogy a bírái nem mertek a
szemébe nézni és a tárgyalás végén nem
merték halálra ítélni. Majd 12 évet
töltött a kommunisták börtönében.

Csendõr volt, tudta kötelességét és
tudta, mivel tartozik múltjának és annak
a testületnek, amely egykor az ország
rendjére és biztonságára vigyázott.
Most, február 14-én az otthoni szere-
tetnél és nagyobb szeretettel fordulunk
minden, a becsülethez hû maradt
magyar csendõr felé. Ma még nagyobb
erõvel tör fel bennünk a vágy, hogy újra
a magyar csendõr kakastollas kalpagja
jelképezze a magyar haza békéjét és
nemzetünk biztonságát!

Major Tibor

KAKASTOLLASOK



Dr. Bárdossy László Szombathelyen született 1890. de-
cember 10-én, római katolikus vallású kisnemesi, hivatal-
noki családból. Középiskoláit a Sáros vármegyei Eperjesen
és Budapesten végezte. Jogot szintén Budapesten valamint
Berlinben és Párizsban hallgatott. Diplomát, illetve jog-
tudományi doktori oklevelet 1912-ben Budapesten szerzett.
Tíz év múlva már a Külügyminisztérium Sajtóosztályát
vezette és 1926-ban miniszteri osztálytanácsos kinevezést
kapott. 1930-tól diplomata lett Londonban, majd 1934.
október 4-tõl a bukaresti követséget vezette. 1941. február
4-tõl külügyminiszter és április 3-tól 1942. március 7-ig
miniszterelnök. Szombathely képviselõtestülete 1942. má-
jus 4-én a város díszpolgárává, majd Szombathely lakossága
1944 májusában országgyûlési képviselõjévé választotta és
ez utóbbi minõségében vett részt, mintegy hatvan képviselõ-
társával, 1944. december 1-én Sopronban a Szálasi-kor-
mány parlamenti ülésén. 1945 márciusában Bajorországba,
majd április 25-én Svájcba menekült. Az amerikaiak letar-
tóztatták, illetve az OSS (Office of Srategic Services) 1945.
október 10-én kiadta a zsidó Péter Gábor (Eisenberger
Benjamin) pribékjeinek.

Bárdossy László népbírósági tárgyalása elsõ fokon, 1945.
október 29-én kezdõdött, melyben zsidó volt a tanács elnöke
(Major Tamás színész, filmcenzor testvére, Major Ákos), az
ügyészek (Fenesi Ferenc és Szalai Sándor), a népbírák több-
sége. A jegyzökönyv tanúsága szerint � az elõbbiekben
fölsoroltakon kívül � a nyilvános tárgyaláson részt vett,
illetve a Magyar Kommunista Pártot képviselte az az Apró
(Klein) Antal, aki Magyarország jelenlegi miniszterelnöke
feleségének nagyapja!!! 1945. november 2-án méltóság-
teljesen, becsületét védve vállalta tetteit, vállalta sorsát, az

elmarasztalást, de kerülte a másokra történõ hivatkozást, a
közös felelõsség emlegetését, amely jellemes magatartása,
ellentétben állott zsidó vádlói viselkedésével! (Az utolsó 
szó jogán elmondott beszéde, amely a magyarságnak szóló
végsõ üzenetének is felfogható.) Bárdossy Lászlót a
�Népbíróság� 1945. november 3-án �háborús és népellenes
bûntettekkel� vádolva � nyilvánosság elõtt végrehajtandó �

kötél általi halálra ítélte. Nem fellebbezett és nem kért
kegyelmet sem, azonban 1945. december 28-án sor került a
másodfokra (Berend Béla kirendelt védõ beadványa alap-
ján), ahol az ítéletet megerõsítették. Késõbb a kötelet golyó-
ra változtatták! A mocskos színjáték tovább folytatódott.

Bárdossy pere és kivégzése az egész ország jóérzésû
lakosságát mélyen megrendítette, szemben az �eseményre�
a gettóból kiszabadult és verbuválódott, több száz fõs csürhe
népséggel, amely már hajnali fél hatkor a kivégzés helyszí-
nére, a Markó utcai fogház udvarára tódult. 1946. január 10-
én reggel 8 óra 25 perckor lépett színre a �népbíróság� ta-
nácselnöke, Major Ákos és a �népügyész�. A kivégzõhelyen
a felajzott tömeg gyalázkodó ordítozásba kezdett: �Pfuj!
Tömeggyilkos! Uszító!� Miután a csõcselék elhallgatott, síri
csöndben fölolvasták az ítéletet. Bárdossy László emelt fõ-
vel állt a kivégzõosztag elõtt. Utolsó kívánságát, azt, hogy
ne kössék be a szemét és ne kelljen letérdelnie, tiszteletben
tartották. Elbúcsúzott a paptól, megcsókolta a feszületet,
amikor egy hisztérikus hang bekiabált: �A papot is! A papot
is!� A négy fogházõr fegyverének eldördülése elõtt, Bárdossy
László egekig kiáltott szavai bejárták a világsajtót: �Uram,
szabadítsd meg Magyarországot ezektõl a banditáktól!� 
A sortûz 1946. január 10-én reggel 8 óra 50 perckor oltotta
ki Magyarország egyik legragyogóbb miniszterelnökének
életét. Dr. Bárdossy László hatvan esztendeje halott.

A Bárdossy család hamvait a Szombathelyen található
családi sírbolt rejti magában, ellenben a kivégzett miniszter-
elnök végsõ nyughelyét még mindig homály fedi, mert pon-
tosan nem tudjuk, hogy meggyilkolása után hová helyezték
porhüvelyét. Adja a Magyarok Istene, hogy utolsó kívánsága
végre beteljesüljön!

2006. január�február 11. oldal

Bellák Frigyes

BÁRDOSSY LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
115 ÉVE SZÜLETETT ÉS 60 ESZTENDEJE SZENVEDETT VÉRTANÚHALÁLT 

MAGYARORSZÁG EGYIK LEGRAGYOGÓBB MINISZTERELNÖKE

A DICSÕSÉGES 1956-OS SZABADSÁGHARC 
50 ÉVES JUBILEUMI ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM
TÖRTÉNELMI MEGEMLÉKEZÉST TART

a VIII. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus keretében

2006. október 13-14-15-én a Cleveland Hopkins Airport mellett lévõ Mariott Inn-ben 
(West 150 th St) rendezi meg ezt a nagy jelentõségû jubileumi kongresszust.

AKI MAGYAR, VELÜNK TART!
Szeretettel várunk, magyar testvérünk!

Ez a kongresszus lesz a nemzeti emigráció és az elszakított területek
magyarságának igazi jubileumi megemlékezése az elfelejtett hõsökrõl. Mi nem
a reformkommunistákat ünnepeljük. Azokat ünnepli a hazai kormány. Az
anyaország elfelejtette a kétmilliós nemzeti emigrációt és az elszakított területek
ötmilliós magyarságát, akik sohasem mondtak le hazájukról. Ez az évforduló
megköveteli, hogy Koppány vezér szellemében harcoljunk azok ellen, akik
rombolják a magyar öntudatot, gyalázzák nemzeti múltunkat, ellopják a nemzeti
vagyont és nem hajlandók leírni az államadósságot, amit nálunk sokkal gazdagabb
nemzetek is megtettek.

Ma Magyarországon mindent szabad gyalázni, ami magyar és mindent el kell
vetni, ami nem a másságot szolgálja.

Az elõadások az alábbi tárgyköröket foglalják magukba:
■ Dr. Gutay László világhírû atomfizikus 56-os 

szabadságharcos jubileumi emlékbeszéde
■ Aki ott volt
■ Az 1956-os Szabadságharc igaz története
■ Szittya, hun, avar, magyar folytonosság
■ A velemi Bunker története
■ Tovább harcolunk
Az elõadók, kutatók Magyarországról és a világon szétszóródott magyar

szakemberek soraiból kerülnek ki. A felkért elõadóink között orientalisták,

történészek, magánkutatók,, nyelvészek, írók, újságírók, politikusok és sokan
mások vannak. Az eddig meghívott elõadók névsora:

■ Dr. Bakay Kornél õstörténész, 
■ Dr. Érdy Miklós orientalista, hun történész, 
■ Radics Géza õstörténész, 
■ Tomori Zsuzsa történész tanárnõ, 
■ Oláh Imre rovásírás kutató.

Kedves Magyar Testvérek!

Ez a jubileumi kongresszus maximális anyagi és szellemi erõfeszítéseket kö-
vetel meg tõlünk. A következõ hónapok folyamán többször fogtok hallani rólunk,
levélben és a Szittyakürt hasábjain. Le kell tennünk a követ, hogy nem felejtünk,
nem alkuszunk meg, és akik minket elfelejtenek, azokat a történelem is elfelejti.

Hivatalosan is fel fogjuk kérni a Duna Televíziót, hogy vegyenek részt ezen
a Cleveland-i Magyar Végvár jubileumi megemlékezésen. Ez az a város, ahol a
magyarok politikai beállítottságuktól függetlenül eddig oly sokat áldoztak a
hazáért.

A kongresszus rendezõbizottsága nevében
Molnár Lajos Major Tibor

elnök elnökhelyettes

dr. Bárdossy László



Egyesek számára talán már rég lerágott
csontnak tûnik Törökország uniós tagsá-
gának kérdése. Ha azonban arra gondolunk,
hogy Európa foga e csontba könnyen bele-
váshat, akkor talán érdemes újra meg újra
elõásni, s tovább rágódni rajta.

Számos török ismerõsömmel beszélget-
ve azt tapasztaltam, hogy õk sokkal kritiku-
sabban közelítik meg a kérdést, mint például
mi, magyarok, a magunk tagságáét. 

Sajátos mozzanat volt az uniós döntés-
sel kapcsolatban, hogy amíg a magyar
kormány egész Európában elsõként jelen-
tette be a török tagság feltételek nélküli
támogatását, addig Ausztria kormánya volt
az, aki szinte az utolsó pillanatig igyekezett
megvétózni. Mi lehet az oka annak, hogy 
az Osztrák-Magyar monarchia két utód-
állama ma ennyire ellentétes álláspontot
képviselt.

Történelmi emóciók hatnak tudat alatt? 
Egykor ugyan mi voltunk Európa védõ-

bástyája az Oszmán Birodalommal szem-
ben, de magányos küzdelmünkben a nyugat
gyakorlatilag 150 évig cserbenhagyott ben-
nünket. A helyzet voltaképpen csak Bécs
második török ostroma idején változott. Ám
addigra nemcsak sok erdélyi, hanem számos
magyarországi nemes is a javuló magyar-
török kapcsolatokban látta a Habsburgok
nyomasztóan növekvõ hatalmának ellen-
súlyozását.

Ezzel szemben Ausztria jelenlegi, nega-
tív álláspontját alapvetõen pragmatikus
megfontolások motiválják. A kis alpesi
országban a lakosság arányához képest már
most is tekintélyes mennyiségû török
vendégmunkás él, s ez a jövõben komoly
társadalmi konfliktusok forrásává válhat.

Bécsben egyelõre nem égnek éjszakánként
az autók, de már itt is mutatkoznak bizonyos
jelei a fokozódó etnikai feszültségeknek. És
bármilyen hosszú ideig is tart Törökország
EU-s integrációja, ez egyszer majd mégis
újabb vendégmunkás-hullám megindulását
jelentheti nyugat felé. Könnyen afféle török
�cunami�szökõár� támadhat, ez pedig a
gazdaságilag fejlettebb �partok� közül
Ausztriát éri el elsõként�

Eltekintve attól, hogy maga az EU sze-
rény véleményünk szerint már önmagában
is leginkább egy vízfejû, óriáscsecsemõre
emlékeztet, Törökország csatlakozása szá-
mos újabb, veszélyes kórokozó megjelené-
sét okozhatja beteg szervezetében. Európá-
ban a második világháború befejezése óta 
a gyõztesek mindent megtesznek az erõs
nemzetállamok szétzüllesztése, illetve újjá-
alakulásuk meggátolása érdekében. Ezzel
egyidejûleg természetszerûen szétesnek a
soknemzetiségû nagy birodalmak is. A vas-
függöny lehullása után a korábbi kelet-
közép európai országokban mégis újjáéledt
a nacionalizmus, noha itt-ott eltorzult, sovi-
niszta formában. A soknemzetiségû Török-
országban egyre erõsödik a központi ha-
talom. Ezzel egyidejûleg az iszlám funda-
mentalizmus reneszánsza figyelhetõ meg. 
E két utóbbi fejlemény komoly belpolitikai
feszültségek kibontakozására utal. A török
csatlakozás kapcsán tehát a következõ
súlyos kérdések vetõdnek fel, melyeken a
felelõs európai politikusoknak illenék
komolyan elgondolkozni:

1. Vannak-e egyáltalán, s ha igen, hol
vannak Európa geográfiai határai? 

2. Az európai lakosság eddig döntõ
többségében keresztény volt, vagy leg-
alábbis szellemi, kulturális gyökereiben an-
nak mondható. Megmarad-e hagyományos
identitása, ha a csatlakozás után lakossá-
gának csaknem fele iszlám vallású lesz?

3. A csatlakozással az EU külsõ határa
Szíriával és Irakkal lesz közös, s így az Unió
sem maradhat ki többé az újabb világhá-
borúval fenyegetõ közel-keleti konfliktu-
sokból.

4. Törökország NATO tag, ezen kívül az
USA, Anglia, és Izrael legfontosabb katonai
és stratégiai szövetségese. Ezen adottságok
az EU-s tagság után alapvetõen megvál-
toztathatják Európa eddigi közel-keleti
politikáját.

5. A törvények lehetõvé teszik, hogy
soron kívül, gyorsan török állampolgárság-
hoz juthassanak mindazon személyek, akik
a belsõ-ázsiai (a törökkel rokon) népek fiai,
és mohamedán vallásúak. A török tagságra
számítva hamarosan hatalmas, nyomorgó
tömegek bevándorlása várható, ám õk
minden bizonnyal csupán �ugródeszkának�
tekintik majd Törökországot, tovább ván-
dorlásukhoz, Európa felé. 

Természetesen még számtalan más
probléma is felmerül, de ezekre itt és most
nincs mód kitérnünk.

Egyesek fél évszázada azzal indokolták
az Unió létre jöttének szükségességét, hogy
ellensúlyoznunk kell az USA és Japán

gazdasági hegemóniáját. Ezzel szemben a
világhatalmat kezükbe kaparintó interna-
cionális csoportok az Európai Uniót a
neoliberális globalizáció kialakításához
tekintik fontos eszköznek. Hogy válhatna az
EU az USA ellenlábasává, ha gazdaságilag,
s még szellemi értelemben is mintegy
tükörképévé lett? Az antant-országok volt
gyarmatairól beáramló tömegek, vendég-
munkások, a genfi menekültkonvenció se-
gítségével bevándorló tömegek, s az ille-
gális úton, embercsempészek segítségével
érkezettek együttesen, gyakorlatilag már 
�  az USA mintájára �  �jenkizálták� Európa
nagyvárosait. Nem sokkal az után, hogy
Törökország, bejelentette igényét az uniós
tagságra, Izrael is jelezte hasonló szándékát,
mondván, hogy lakosainak többsége amúgy
is európai bevándorló. Maholnap a Füg-
getlen Államok Szövetsége, vagyis a volt
Szovjetunió is csatlakozni akar és fog.
Mindhárom esemény világossá teszi szá-
munkra, hogy már csak Euro-Ázsiai Unió-
ról lehet beszélni. Ezután hamarosan vár-
ható, hogy jelzi tagsági igényét Egyiptom,
hisz a Sínai-félsziget ugyanúgy Ázsia része,
ahogyan a fentebbi három ország! Afrika
pedig részben már amúgy is Európa része,
hiszen nem szabad megfeledkeznünk spa-
nyol-Marokkóról sem! Az Európai Uniót
rövidesen átkeresztelhetjük Euro-Afro-
Ázsiai Unióra!

Ezek után már csak egyetlen reményünk
marad, és sok testvéremmel együtt gyakran
ezért imádkozunk:

Minderre azért nem fog sor kerülni, mert
az EU szörnyszülött, beteg góleme nem-
sokára önmagától is darabjaira esik szét!

Tarnóczy Szabolcs

12. oldal 2006. január�február

Gyakori és jogos panasz, hogy a papság nem lép fel
elég határozottan a liberális erkölcspusztítás ellen, azon
�szép új világ� csábításaival szemben, amit a globa-
lizmus, az EU képvisel. Tény, hogy nagyon kevés pap
kiált egyértelmûen nemet az abortuszra, a homoszexua-
litásra, a elválásra, az élettársi kapcsolatok elfogadtatá-
sára, a �nyílt házasságra�, hogy nem óvják híveiket a lelki
nyomorékokat népszerûsítõ tévé céltudatos erkölcsi fer-
tõzésétõl, vagy a liberális iskolák nyújtotta erkölcsi nihi-
lizmustól. 

Félreértés ne essék: senki sem várhatja el egy paptól,
hogy orvosi, pénzügyi, gazdasági szakember legyen! Azt
azonban igen, hogy a hit és erkölcs õre legyen, hogy fog-
gal-körömmel védje a Krisztus által rájuk bízott nyájat
az erkölcsi fertõzéstõl.

Papok, teológusok némaságának okát keresve vissza-
nyúlhatunk ugyan az 1789-es francia forradalomig (ami-
kor például Párizsban � érsek jóváhagyásával! � eltávo-
lították egy templom oltáráról az Oltáriszentséget, és
helyébe meztelen fiatal nõt emeltek, hogy hódoljanak az
�ész istennõjének�!), mégis célszerûbb, ha a második
Vatikáni Zsinatig (1961-1965) tekintünk vissza. A Zsi-
natig a papok, teológusok többsége tudta, hogy a judaiz-
mus, a talmudizmus homlokegyenest ellenkezik nemcsak
a keresztény, de bármely más vallás nyújtotta etikával is.
(A Zsinatig a jezsuita rendbe például nem lehetett
zsidókat felvenni!) A Zsinaton viszont megtörtént az, ami
korábban elképzelhetetlen lett volna: zsidó származású
papok igyekeztek komoly sikerrel eltávolítani ember-
milliókat Krisztustól és az Egyháztól. 

Korántse gondoljuk azonban, hogy a judaizáló szel-

lem azóta csupán liturgikus vonatkozásokban (például a
régi oltárokat modernekre cserélésében, a szent ostyának
a hívek kezébe adásában, a régi egyházi énekek rockzené-
vel való helyettesítésében) mutatkozik meg! Sokkal
inkább abban, hogy egyre kevesebben ismerik a hit
alapigazságait. Így fordulhat elõ, hogy a zsidó szárma-
zású Teilhard de Chardin hatására olyan �hittanköny-
vekbõl� is tanítanak, amelyek tényként könyvelik el a
darwini evolúciót � megfeledkezve arról, hogy azt
Darwin halála elõtt visszavonta, és nincs ma már egyetlen
természettudós sem, aki eredeti formájában hinne benne,
viszont egyre több, aki teljesen elutasítja. 

Mérhetetlen csalódást okoz továbbá a hitüket meg-
õrzõ papoknak és hívõknek, sõt felháborodást vált ki
belõlük, hogy vannak vezetõ egyházi személyek, és pedig
nem is kevesen, akik számára a nemzethez tartozás
természetes érzete szinte semmit nem jelent. Ez is az
erkölcsi nihilizmus következménye. Ugyanis a hívek
igenis elvárják a papoktól, teológusoktól, hogy a szó-
széken ne általánosságokban beszéljenek (mint a Magyar
Katolikus Püspöki Kar tagjai, akik nemrég nemzetünk
mai állapotát sirató körlevelet adtak ki, imádkozáson túli
iránymutatás nélkül), hanem mindig nevezzék nevén a
gyermeket: bátran szóljanak a liberális erkölcs csõdjérõl
és azokról az etikai értékekrõl, amik nélkül nincs család
és nemzet. 

Volt idõ, amikor a magyar papok életüket adták ha-
zánkért, mint a ferences Kapisztrán Szent János vagy a
minorita Kun András. Volt aztán, aki, mint Boldog Özséb,
csak magyarként akart szerzetes lenni: pálosként.
Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Tóth Tihamér vagy

Ravasz László írásai, prédikációi pedig felrázták nem-
zetünket sokkos állapotából 1920 után. De voltak erköl-
csileg feddhetetlen, ízig-vérig keresztény államférfiaink
is, elég legyen csak a nyilaskeresztet nemzetünk jelké-
pének tekintõ Szent László királyra, vagy az utolsó
törvényes magyar miniszterelnökre, Szálasi Ferencre
utalnunk. Hol vannak ma e példaképek? Vannak ugyan a
keresztény erkölcsért és a magyarság öntudatáért
síkraszálló papok és lelkészek ma is (gondoljunk csak
Böjthe Csabára, vagy id. és ifj. Hegedüs Lórántra, Tõkés
Lászlóra), de elszomorítóan kevesen. 

És mit szóljunk aztán a sok �keresztény�-nek nevezett
újságról, könyvrõl? Az olvasó bizony kénytelen meg-
kérdõjelezni keresztény mivoltukat. E nyomdatermékek-
rõl (íme néhány: Új Ember, Vigilia, Mérleg, Távlatok,
Reformátusok Lapja, Confessio, Theologiai Szemle,
Evangélikus Élet) túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy
veszélyesebbek, mint a nyíltan liberális, baloldali lapok,
mivel kereszténynek mondják azt, ami minden, csak nem
az. Hemzsegnek a tartalmatlan, íztelen, mi több, hol nyíl-
tan, hol burkoltan keresztény erkölcsi- és hitigazságokat
megkérdõjelezõ, vagy égetõ erkölcsi problémákról
hallgató cikkektõl, amiket akár az Országos Rabbiképzõ
Intézet tanárai is megírhatták volna.

Õsi igazság: nincs szánalmasabb, mint amikor egy
népet a lelki vezetõi is cserbenhagynak. A magyar népet
pedig évtizedek óta hagyják cserben lelki vezetõi:
régebben a békepapok, ma � ami a legveszedelmesebb �
a liberalizmustól megfertõzõdött �modern� papok,
lelkészek, akik báránybõrbe bújt farkasok. Csak tõlük
mentsen meg a Mindenható! 

TÖRÖKÖT FOGTUNK…

Ifj. Tompó László

ERÕTELJES ERKÖLCSI KIÁLLÁST
VÁRUNK AZ EGYHÁZTÓL



Sértõ Kálmán, József Attila, Ady Endre: mindhárom
Magyar Géniusz sorsa közös, tragikuma rokonítható.
Saját fajtájával szemben kijátszva, idegen érdek mentén
fel- és kihasználva elvéreztek a Herkules-i nagyságot is
túlhaladó erõtõl.

Egeket ostromló szárnyalásuk egyszer csak megtör,
és szétzilált ideggel, szétroncsolt testtel, kiégett lélekkel
az idegenek álságos csapdájába esve, amit alattomos
célból állítottak elébük. Segítség, menekvés, kiút nincs!
Sorsuk, akár a többi magyar sorsa (tegnap és ma) ez,
betelt, az idegen ármány reánk mindenkor rontást,
pusztulást hozó bûvkörében.

Mindhármuk kisiklatott életéért, holtvágányra terelt
irodalmi pályájáért felelõsek olyan �pártfogóik�, mecé-
násaik, mint a Hatvany-Deutsch Lajosok, Ignotus
(Veigelsberg) Hugók, Földi (Frankl) Mihályok, Osvát
(Róth) Ernõk és más effélék, egyazon alomból, egyazon
pedigrével rendelkezõ másságok, akik a magyar irodal-
mat is fokozatosan kisajátították, tévútra állították. Ezek
a mindeneket kisajátító idegenségek, idegen érdekeik
szekerébe fogva végül is mindhárom magyar tehetséget
a halálba hajszolták.

Hogy ki volt Sértõ Kálmán, azt az õt tükröztetõ írásain
keresztül érthetjük meg igazán. Tamási Áron szerint:
�Minden madár úgy énekel, amilyen a csõre...� Sértõ
Kálmán magyarként, magyar módra szólott. Magyar
módra dalolta el mindenkor szépségét, fájdalmát, vagy
ami a �begyét nyomta�. Ami a szívén volt, az a száján is.
Kertelés nélkül mindig õszintén szólott magyar fajtá-
jához, mindhalálig siratott, imádott paraszttestvéreihez.
Nála a költõi meglátás és hitvallás ez: �Szent még a kukac
is, / Szent még a hangya is, / Ha védi a sorsát.�

Ezért engedjék meg, hogy néhány írásának, cikkének
rövid részletével ideidézzem költõtestvérünk halhatatlan
lelkét, igaz szellemét. 

�Öt évvel ezelõtt � írja 1938-ban �, amikor egy
kiborotvált zsidó társaságában végigsétáltam a Rumbach-
�sugárúton�, kalauzomtól megkérdeztem, hogy ki az a sok
bársonykalapos ember, akiknek lenyírt szakállából meg
lehetne tömni háromszáz szalmazsákot?

� Ezek zsidók, de azért magyarok. � kaptam a fele-
letet.

Már akkor is kétkedve fogadtam vezetõm részérõl ezt
a valóban mindent elpalástolni akaró hitsorsosi megálla-
pítást, mert én Somogyban és Baranyában nem ilyen
kaftánban járó, szakállas honfiakat láttam. Lassanként
meg kellett szoknom, hogy a pesti negyvenezer kocsma
fõnökei között alig láttam 1% keresztény tulajdonost.
Mert a kocsmába is a zsidók ûztek. Felöltöztettek és
telegyömöszölték pénzzel a zsebemet, hogy Ady Endre
sorsára juttassanak. A sors másként akarta.� (Összetartás,
1938. június 5.)

�Amióta nemzetiszocialista, azaz �nyilas� lettem,
szívbõl, lélekbõl és minden idegsejtembõl, azóta igen sok
kellemetlenségem van az életben. Kabátkámba kapasz-
kodva még most is (visszahúznának) a cionista, kom-
munista zsidók a szélsõbaloldali sajtófront macesszel
kirakott bûnös útjainak virányira, hogy ne ébresztgessem
ezt a különféle politikai brómoktól az álom kátyújába
ragadt magyar nemzetet.

Ám én úgy határoztam, mikor beléptem a Hungarista
Mozgalomba, hogy felnyílt szemeimet és ceruzámat a
legidõszerûbb mozgalom sorába állítom. Még élénk
emlékezetembe van, mikor elõször tettem lábamat be az
�Összetartás� szerkesztõségébe. Napfényes meleg nyár
volt, én mégis úgy néztem ki, mint egy ázott veréb. 

Elkeseredett, éhes voltam és leírhatatlanul szégyell-
tem magam. Pedig valójában nemigen kellett volna szé-
gyellni magamat. Hogy én a 380 kilométeres felgyaloglá-
som után a szûztiszta faluból a pesti Klár Zoltánok, Buchin-
ger Manók és hasonló arkangyalok kezébe kerültem, azon
nincs mit csodálni való. Abban az idõben, ha sok fojtott
keserûség is volt a keresztény társadalomban, fajvédõ
újságnak még írmagja se volt. Úgy bekerültem a liberális
körökbe, Lipótvárosba, gettóba, lokálokba és zsidó faj-
védelmi lapok szerkesztõségeibe, mint Jónás a cethalba.

Eleinte tudatlan és roppant erõs voltam, aki bírtam az
erkölcsi züllés iramát. Csak késõbb vettem észre, hogy
bent vagyok hörgõtorkú légy a liberalizmus óriási pók-
hálójában, és ha idejében nem tudom magam ki verekedni
a cethalból, illetve pókhálóból, akkor külön-külön szé-
gyellni fogják magukat halálom után még a poraim is.

Undor, csömör jelentkezett bennem a zsidó sajtó köte-
lékében. Sarkon fordultam, ott hagytam az egész díszes
társaságot és egyszerû közkatonának jelentkeztem az
�Összetartás� szerkesztõségében...

Igen. Ott hagytam tizenöt napilapot, öt hetiújságot és
hét folyóiratot, ahol annyi pénzt kerestem, amennyit
akartam. Beléptem a hetenként megjelenõ �Összetartás�
kötelékébe egy darab igazi magyar kenyérért, mert a
zsidó káoszban rettenetesen elfáradtam és a csömöröm
után megtisztultam. Ma már az olvasóktól kapott levelek
igazolják, hogy a legnagyobb fajvédõ hetilapnál megér-
demlem a kenyeret.

Hisznek bennem az olvasók, mert becsületes �tégla-
hordó� vagyok.

Valami leírhatatlan keserûség miatt annyira nyilas
lettem, hogy néha még a bankártekintetû holdat is zsidó-
nak nézem. Ráfogom a holdra, hogy nem felekezet,
hanem faj. Mert a kihasználni akaró zsidósajtó eleinte
úgy hizlalt, mint kedvenc turulmadarukat, a libát. Késõbb
ki akartak dögleszteni, mint hajdan a fránya Sors a lovat,
mikor Kún László saját úrimagának kellett húzni a sze-
keret... Az �Összetartás� magyar feltámadást váró olva-
sóközönsége felismerte bennem a zsidó sajtó virányairól
hazatért tékozló fiút. ...� (Összetartás, 1939. január 15.)

�Mivel a halálomat érzem, nincs elõttem becsülete a
pénznek, pedig ma már nem szórhatok úgy, mint, amikor
a zsidó elvtársaknál dolgoztam. Huszonöt lapot, sok
pénzt elhagyni az �Összetartásért�, ahhoz hit, erõ, lábra-
kapás és bûnbánat kellett.� 

�A libahúst úgy megutáltam közöttük, hogy inkább
gyökeret ennék, mint Genor Éva a barlangban, de liba-
húsért többé nem tátanám ki a számat� Igaz, hogy sokat
dolgoztam a zsidó lapokba, de mindig úgy is szórtam a
pénzt, mint egy kapitalista, ha megbokrosodik! Ha ötszáz
pengõt kerestem egy hónapban, akkor káromkodtam,
szidtam a Sorsot. Nem voltam a világgal megelégedve.
Azonban beláttam, hogy a zsidók pénzzel akarnak engem
korán és örökre leteríteni az ifjúság szellemi porondján.
Ki akartak vetkõztetni emberi mivoltomból, hitembõl,
magyarságomból és jobb jövõt várásból. Például megtör-
tént az az eset is, hogy a legszebb versemet visszaadta a
zsidó szerkesztõ, mert, mint volt katona, könnyezve írtam
egy díszmenetrõl, amit a Vérmezõn láttam... 

El kellett ... el kellett ... háromszor is el kellett a
zsidóktól, jönnöm.

Az �Összetartáshoz� kerültem. Az kézzel fogható,
hogy egy zsidó hirdetésektõl mentes hetilap nem tud annyit
fizetni, mint a zsidó társadalom dúsgazdag napilapjai.
Nemzetiszocialistának lenni két kemény fûszer: Kitartás
és Fegyelem kell!

Amint a lankadt orrú zsidók most izzasztó munkára
�átképzik� magukat, én úgy képezem magam át, hogy
rendes fizetésemet, mint nyilas újságíró, be tudjam osz-
tani. A jelek azt mutatják, hogy sikerül is ez a hitbéli
tervem. Ha valami nem stimmelne, akkor is megállok
egyszer keményen az Úristen elõtt, mert én a pénzemet
a múltban a szegény testvéreimre költöttem, arra költöm
ma is, s ha nem vetkõzök ki a becsületbõl, akkor a jövõben
is.� (Összetartás, 1939. január 29.)

�Életem legboldogabb napja az idei könyvnapok elsõ
napja volt, amikor a nyilasbolt könyvsátorában végre
találkozhattam Szálasi Ferenc vezetõ testvérrel, akinek
eddig ezernyi akadályok miatt nem juthattam még a
közelébe sem...

Vett tõlem egy könyvet, amit reszketõ kezekkel dedi-
káltam, mert éreztem, hogy a magyar tömegek ideáljának
és az én lelkembõl és minden sejtembõl kitörölhetetlen
ideálomnak írom a sorokat. Amikor kezet fogott velem,
az ujjaim majdnem összeragadtak a szorítástól, de azt
csak utólag éreztem, akkor nem. Olyan meggyõzõ tekin-
tete, olyan igazságos és tiszta homloka van, hogy betegen
is képes lennék követni minden poklon át. Amikor eltá-
vozott, harmincéves létemre elfordultam és elsírtam ma-
gamat, az Isten áldását kértem minden léptére és gon-
dolatára. A nemzet-testvérnõk vigasztaltak, csitítgattak,
hogy ne sírjak... Amint Szálasi testvérre a jó Isten áldását
kértem, úgy kértem azt az áldást az egész mozgalomra,
annak minden tagjára.� (Magyarság Útja, 1941. június 6.)

Sértõ Kálmán életét a már említett zsidók keserítették
meg. Irodalmi pályáját, akárcsak Adyét, József Attiláét,
õk siklatták félre. Mindhárman ronccsá váltan rokkantak
belé � ideje korán � a nagy irodalmi felkarolásba. Zsidó
�pártfogóik� karmából az útjuk betegségbe, alkoholiz-
musba, züllésbe fúlt, vagy öngyilkosságba torkolt. Csak
erõs magyar egyéniségüknek és mûvészi öntudatuknak
köszönhetõ, hogy mégis maradandót, örökbecsût alkottak
a mindenkori magyarság számára.

Sértõ Kálmán

ÚJÉVRE
Elment az öreg év,
Már nyomát se látni,
Friss újévbe léptünk
Szerencsét próbálni.
Szerencsét próbálni,
Szebb napokat várni,
Magyar testvérekkel
Egymásra találni...

Egy a mi szent célunk,
Sokasodni, lépni,
Jogos jogainkat
Nem sokáig kérni.
Meg vetni alapját
A nép jövõjének,
Ne potyogjon többé
Könnye a szemének...

Hosszú egy esztendõ,
Akad munka benne,
Legyél messzi Isten
A segedelmünkre.
Harcolj a harcunkkal,
Mik majd nem lohadnak,
Legyen végre kedve
Élni a magyarnak...
(Összetartás, 1938. december 31.)

2006. január�február 13. oldal

Csontos Péter

SÉRTÕ KÁLMÁN ÉS A ZSIDÓK

Sértõ Kálmán



A judaizmus mélyén az egész Föld feletti zsidó ha-
talom uralma rejtõzik. A Haskala-ban (a Talmudot elvetõ
felvilágosodott zsidóságnál) az uralom azt jelenti, hogy
a zsidók alapítanak egy világkormányt, amelyet zsidók
fognak vezetni, de a miniszteri posztokat nem kizárólag
zsidók töltik be. A marxizmus és a globalista kapita-
lizmus ennek a hitnek kiterjesztését jelentik.

Az ortodox judaizmus szerint, amely nem veti el a
Talmudot, a cél háromrétû:

1. Zion történelmi határainak megszerzése.
Az ortodox zsidóság a mai napig megosztott abban 

a tekintetben, hogy miként kell ennek bekövetkeznie. 
A legtöbb ortodox zsidó most elfogadja, hogy õk képesek
erõszakkal meghódítani Ziont. Vannak bizonyos zsidók
(Satmar, Neturej Karta), akik úgy gondolják, hogy ez csak
antiszemitizmust okoz. Õk azt hiszik, hogy a zsidóknak
elkülönülniük kell, és nem összekeveredniük a nem-
zsidókkal. Mindazonáltal meggyõzõdésük, hogy egy nap
eljön az idõ a zsidók gyõzelme számára � de ez kizárólag
isteni beavatkozással valósul meg. Adonajhoz hasonló
valaki elõjön a felhõk közül és bejelenti az egész világ
számára, hogy az õ akarata az, hogy a zsidók most meg-
kapják a Szentföldet.

2. Edom (vagyis a kereszténység) összezúzása és
Amalek népének kiirtása (errõl alább bõvebben).

3. A harmadik templom újjáépítése � és ez az oka an-
nak, hogy minden feszültség az Al Aksza mecsettel kap-
csolatban nyugtalanságot okoz. E terület megszerzése
lesz a jelzés a 2. cél megvalósításának megkezdésére, ha
ez még nincs elvégezve.

Ezzel el fog kezdõdni a Noé törvénye szerint mûködõ
bíróságok felállítása a nem-zsidók feletti uralom bizto-
sítására, és a zsidó törvények szerint mûködõ bíróságok
létesítése a zsidók feletti uralkodás végett.

Feltéve, hogy a jelenlegi cionista rezsim az ortodox
judaizmushoz alkalmazkodik, politikai téren, valószínû,
hogy aktív módon próbálják megvalósítani az 1, 2. és 3.
célt.

A második számú cél gyökere az Amalek fajának
megsemmisítését célzó parancsban van. Amalek Ézsau
leszármazottja volt, és a zsidók hite szerint Ézsau az árja
népek atyja. Õt Edomnak is nevezték, és azonosították a
keresztény Római � és ahhoz hasonló � Birodalmakkal
(Róma, Bizánc és Moszkva). Góg és Magóg küzdelmé-
ben a végsõ háború zsidó gyõzelmet hoz majd. Amaleket
meg kell semmisíteni. A zsidók tisztában vannak azzal,
hogy lehetetlen megállapítani, Amalek fajilag kikkel azo-
nos, és kikkel nem. Ezért annak meghatározására, hogy
kicsoda Amalek, �egyszerû� út azt a definíciót adni, hogy
minden nem-zsidó, aki elutasítja a zsidó hegemóniát és
Noé törvényét, Amalek. Értik ezt? Minden nem-zsidót,
aki nem ért egyet a programmal, megölnek. Számukra
nem elég az elkülönülés. Noé törvénye nem engedélyezi
a kereszténységet. Ha Önök hisznek a kereszténységben,
Amalekkel azonosak és ki vannak választva a megsem-
misítésre.

Nos, tudniuk kell, hogy a legtöbb nem-vallásos zsidó-
nak fogalma sincs errõl a tanításról. Mindazonáltal min-
den ortodox zsidó ismeri a tanítást, és a probléma ma az,
hogy az ortodox gondolkodás áll a neokonzervatívok és
Ariel Saron mögött. Ezért a jelenlegi korszak fenyegetõ
számunkra.

De a tudatlan zsidók nem boldogulnak sokkal jobban
ebben a rendszerben. Újabban egy új tanítás jött létre
ortodox zsidó körökben. Azt �Eruv Rav�-nak nevezik.
Az ortodox zsidók hisznek a lélekvándorlásban. Õk azt
tartják, hogy nem a zsidók készítették az aranyborjút
(tipikus zsidó elutasítása a felelõsségvállalásnak), hanem
bizonyos egyiptomiak, akik zsidókkal összeházasodtak,
vagy akik kijöttek Egyiptomból a zsidók kivonulásával
együtt. Ezeket a színlelt zsidókat (vagyis egyiptomiakat)
nevezik Eruv Rav-nak. Eruv Rav ölte meg a prófétákat
� a zsidók nem tettek ilyet!

Önök felé ilyennek mutatják magukat.
A lényeg az, hogy az ortodox zsidók arra hajlanak,

hogy minden zsidót, aki nem ért egyet a 3. célprogram-
mal, az Eruv Rav nép inkarnációjának nevezik � és így
azok rászolgálnak a halálra.

Így ez megválaszolja az Önök kérdésének egy részét
� mi fog történni? �: a következtetés az, hogy 1. a zsidók

meg fogják ölni az összes olyan nem-zsidókat, akik nem
fogadják el a zsidó törvényt, és 2. a zsidók megtámadják
majd azon fajtestvéreiket, akik nem óhajtják lemészárolni
az állatokat a templomban, vagy akik panaszt emelnek
az 1. célprogrammal kapcsolatban.

Noé törvénye megtévesztõ. A felszínen a józan ész
követelménye: ne ölj: ne vágd le valamely tagját egy élõ
állatnak, és ne egyél belõle, amikor még él: ne légy homo-
szexuális: ne légy bálványimádó, ne káromold a zsidó
Istent, és ezt kiterjesztve: ne szidalmazd a zsidó népet:
ne lopj.

Noé törvényének valódi magyarázata a Talmud
�Szanhedrin� címszava alatt található. Két szõlõszem ér-
tékû dolog ellopásáért lefejezés jár. Egy zsidó megsér-
téséért ugyanez. A zsidók meglophatják és megölhetik a
nem-zsidókat, és ezért (a mennyei megtorláson kívül)
semmilyen büntetés nem jár: ugyanakkor a legkisebb
törvénysértésért ki kell végezni a nem-zsidót. Utóbbiak-
nak nem lehet pihenõnapja � mivel a pihenés kizárólag
a zsidóknak jár, míg a gojok munkára vannak teremtve.
(Gondoljunk csak napjainkra és korunkra, ahol a hétvégi
pihenés és vallási, valamint az állami ünnepek is javarészt
megszûntek, már csak elmúlt dolgok). Halál jár a gojok-
nak, ha olyan zsidó tanítást értelmeznek, amely nem része
Noé törvényének. Az igazság az, hogy ez az elképzelhetõ
legborzasztóbb diktatúra.

Érdekes pont Noé törvényének tanítása a szexuali-
tásról. Ez sokat megmagyaráz a zsidók azon sajátságával
kapcsolatban, hogy hajlamosak szennyet termelni a tö-
megek számára � ez már az antik korban is gyakorlatuk
volt! Mivel a gojok nem alkalmasak a házasságra, illetve
a szexuális erkölcsre, nincs más korlátja számukra a
szexuális tevékenységnek, mint a homoszexualitás tilal-
ma, valamint a zsidó nõkkel és az állatokkal való közö-
sülés tilalma. Nincs engedélyezve számunkra a házasság.
Ilyen tanítás mellett lehet-e csodálkozni azon, hogy a
zsidók úgy gondolják: amikor mocskot termelnek, azt
nyújtják, amire a gojoknak szükségük és igényük van?
Ami a homoszexualitás jelenlegi reklámozását illeti: ez
egyik módja annak, hogy több goj váljék alkalmassá a
leölésre.

A XIX. században egy Ben Is Haj nevû, hírneves 
iraki rabbi néhány utasítást írt le a zsidó uralom számára.
A gojok arra valók, hogy a zsidók szolgái legyenek. Nem
lehet más vagyonuk, mint aminek a hitel az alapja. Min-
den arany és minden vagyon zsidó kezekben lesz. Minden
vagyontárgyat, amelyet valaha is birtokoltunk, úgy kell
tekinteni, hogy azt �kölcsönbe� kaptuk, és kamatostól
vissza kell fizetnünk! Zsidó uraink számára tett szolgá-
latainkkal kell ezt a kamatot visszafizetnünk. A kamat
természetesen mindezen évek után végtelen, ezért örökké
rabszolgák leszünk! A zsidóknak semmi más munka nem
a kötelességük, mint a templomi zsidó szertartásokon
való részvétel. Mellékesen jegyezzük meg: érdekes, hogy
Ben Is Haj kapcsolatban volt a Grand Orient páholy veze-
tõjével, az Alliance Israelite alapítójával és a Francia
Köztársaság zsarnokával, Adolphe Crémieux-val, aki a
fõ gyanúsított a Jegyzõkönyvek szerzõségével kapcso-
latban. Számos párhuzam található a Jegyzõkönyvek és
Ben Is Haj írásai között. Mivel az õ könyveit zsidó kiadók
tették közzé, itt szó sem lehet hamisításról.

Talán van magyarázat a fajkeveredés pártolására is.
A Zohar szerint a fekete ember azért lett teremtve, hogy
szolgája legyen a nem-zsidó fehér és ázsiai embereknek.
A nem-zsidó fehérek és ázsiaiak pedig arra, hogy a zsidó-
kat szolgálják. Így minél több színes bõrû embert hoznak
létre, annál több lehetõ legalacsonyabb rendû rabszolga
áll a rendelkezésükre.

Visszatérve Amalek témájára: a modern fõ célpont
Oroszországban van. A rosszat jelölõ szó a héberben a
�rasha�. Moszkvát a harmadik Rómának is tekintik.

A zsidók gyûlölete az oroszok iránt nem ismer határt.
A zsidókérdés terjedelmének megértésére ajánlott ol-

vasmány: Ben Is Haj mûvei.
Egy divatos regény címe: Samson�s Lion (Sámson

oroszlánja). Ez zsidó fantáziaregény egy zsidó hatalom-
átvételrõl. Ez az általam ismert legjobb példája a modern
cionista lelkiségnek. Ha valami is már megvalósult abból,
amire ez a könyv utal, a terv megvalósítása nagyon
elõrehaladt.

http://noahide.com/finalwar.htm
Ez a website, noha valamennyire elavult, nagyon fon-

tos. A szélsõséges zsidó Habad-csoport készítette, amely
rendkívül befolyásos Washingtonban. Ha Önök vissza tud-
nak emlékezni arra a borzalmas fényképre, amelyen Bush
tiszteleg az izraeli zászló elõtt: nos, ez az esemény a Habad
tiszteletére adott bankett volt. A website nyíltan felhív
egy zsidó forradalomra és a Noahide-kód létrehozására.

http://www.thirtysix.org
Ez a website nehezen olvasható annak számára, aki

nem szokott hozzá a jiddis/héber beszédhez. A website-
on el van rejtve a Jegyzõkönyvek valódiságának bizonyí-
téka. A terv a XIII. században jött létre. E website szerint
feltehetõleg a megvalósulás a legközelebbi 30 év alatt
meg fog valósulni. Mi a végsõ fázisban vagyunk. Az Eruv
Rav-re vonatkozó bizonyos értelmezések itt is találhatók.

Befejezésül, úgy gondolom, hogy vészesen közel va-
gyunk a végjátékhoz. Õk az alapozást nagyon jól elvégez-
ték, és a csordanép nem tanulta meg, hogy a tévének van
egy kikapcsoló gombja. A zsidóknak bizonyos mértékig
sikerük lesz, pontosan úgy, ahogy az elsõ és második vi-
lágháborúban sikerült népünk millióinak halálát okozni.
Úgy gondolom, hogy életünk folyamán megláthatjuk az
ellenzék megsemmisítésére irányuló próbálkozásukat.

Mit tehetünk? Szükségünk van erõteljes propagan-
dára ennek a behemótnak a megállítására. A propagandát
kettõs szinten kell kifejteni: a csordaember lelkiségének
szintjén és a gondolkodó fehér ember nívóján. Vissza kell
szereznünk a médiát. Az egyedüli válasz az, ha kivesszük
a médiát az esküdt ellenségeink kezébõl. Bármilyen õrül-
ten is hangozhat, az is segítene, ha felvilágosítanánk a
zsidókat arról, hogy õk a cionisták terveinek támogatói.
Legtöbbjük nem is sejtik, hogy mi van folyamatban � de
még mindig szilárdan tartja magát minden zsidóban az a
nézet, hogy egyetlen fajtestvérüket sem szabad megbí-
rálniuk. �Nektek nem szabad fecsegni a gojok között.�
Ez a �parancs� és ennek elfajulása a lényege minden zsidó
borzalomnak. Ameddig a zsidók megtartják ezt a pa-
rancsot � és a legtöbb zsidó számára ez az egyedüli
parancs, amelyet megtart � a zsidó parazita faj marad. 
A történelem folyamán zsidók megöltek más zsidókat,
akik megkísérelték kiigazítani a zsidó tévedéseket. Ez az,
ami a zsidók helyzetét reménytelenné teszi. Ennek az egy
parancsnak a borzalmasságát kell hangsúlyozni a zsidó-
kérdés minden megvitatása során. A sors iróniája, hogy
ha a zsidók elnyerik a hatalmat, amelyre vágyva vágynak,
úgy gondolom, a zsidó nép nevetséges belviszályai végül
e hatalom összeomlását okozzák. A probléma az, hogy
közben megkísérlik kiirtani legjobbjainkat, és ezért kell
mindent megtennünk, amire csak képesek vagyunk, hogy
megállítsuk ezt. A média visszaszerzése a válasz.

www.stormfront.org
(Ford.: Tudós-Takács János)

Ismeretlen költõ verse

ARC NÉLKÜLI HATALOM
Nem mondom, hogy a muhi vész a mai napig bánt még,
Nem mondom, hogy Mohács alatt lehetett volna másként,
Nem mondom, hogy Trianonban eltemettek, s ez zavar,
Csak azt mondom, ha még kérded; elfogy itthon a magyar.

Kolóniák, bandák, klikkek; réges-régen nincs egység,
Ma már sajnos az a helyzet: a magyar a kisebbség.
Ázsiai, afrikai kolonc húzza a nyakunk,
Mintha nélkülük nem volna úgyis épp elég bajunk.

Sötétarcú, segélykérõ, rabló-gyilkos söpredék,
Rasszistának mond akkor is, amikor tõrt döf beléd,
És a másik, a hatalmas, ki nem megöl; leigáz,
Fehér bõrû, mint te magad, álcájára jól vigyáz.

Sok a kétely, sok a métely, a lényegre ki figyel?
Senkiházi askenázi mosolyog, hogy nincs hitel.
Ha nincs pénzed, reád tapos, vérében a durvaság,
Az alázat, ha hajbókolsz, mint a bilincs, húsba vág.

Szavaikra egymást marjuk, ebben látnak jó tréfát,
Fehér arcú, sötét lelkû, körülmetélt próféták.
Érzem, hogy a hurok lassan megszorul a nyakamon,
Módszeresen elpusztít egy arc nélküli hatalom.

14. oldal 2006. január�február

ÍME, A ZSIDÓ VÉGJÁTÉK



Cion bölcseinek jegyzõkönyveinek 1999-es válto-
zata körülbelül így nézne ki: 

Üdvözlöm önöket, Cion bölcstársai!
Boldogan jelenthetem ma, hogy a gyûlölt gójok

elsöprésére kialakított tervünk keresztülvitele és ma-
radék gazdagságuk elrablása mára gyakorlatilag tel-
jesült. Már csak néhány kicsiséget kell elintéznünk és
akkor az a harc, amelyet a különbözõ nemzetek mocs-
kos gójai, a világ nem-zsidó népei ellen évezredek óta
vívunk, végre gyõzedelmes lesz, és végre mindent
elpusztíthatunk, amit alkottak, ahogy Jahve, törzsünk
Istene megparancsolta nekünk. 

Mindenütt uralkodunk a színfalak mögött, olyan
bábokkal, akik teljesen a kezünkben vannak. Orosz-
országban ahol oly sokáig ellenálltak nekünk, ahol az
egyszerû polgárok mindig gyûlöltek bennünket mint
kizsákmányolókat, uzsorásokat, adószedõket és kocs-
márosokat, mint lányaik és nõvéreik édes húsával ke-
reskedõket, és ahol az arisztokraták bennünket mint
bajkeverõket és bomlasztókat gyûlöltek, ahol az or-
szágnak csak bizonyos részein telepedhettünk meg,
hogy ne tudjuk az egész népet kizsákmányolni.
Oroszországban, szeretett � idõközben elhalálozott �
Cion bölcstársunk, Marx Károlynak a tanait hasz-
náltuk fel arra, hogy az orosz népet megosszuk és
kezükbe kaparintsuk a hatalmat, ahol az máig is meg-
maradt. Lemészároltuk a cárt és családját, mint gój
vágómarhákat. Az egyszerû emberek segítségével le-
mészároltuk az orosz arisztokráciát és elvettük vagyo-
nukat.

Azután a közemberek jöttek sorra. Lemészároltuk
vezetõiket, íróikat és tanítóikat, képzett embereiket és
tisztjeiket, hogy azok ne fordíthassák õket ellenünk,
majd az egyszerû embereket kezdtük lemészárolni, a
parasztokat és a munkásokat, elõször milliószámra
aztán tízmillió számra munkatáborokban és haláltá-
borokban, mindenütt Oroszország területén. És leg-
többjük nem értette, hogy mi történik vele. Egyiküket,
aki keresztény papnak tanult, korrumpáltuk és szö-
vetségesünkké tettük. Sztálin volt a neve. Késõbb, mint
a fáraó József idején, Sztálin megpróbált föllázadni
ellenünk, de egyik asszonyunk orvos volt és megmér-
gezte, mielõtt kárt okozhatott volna nekünk.

Mikor az a rendszer, amely a megboldogult bölcs-
társunk, Marx elméletén alapul, elvéreztette az orosz
népet, egy �privatizációs� rendszert hoztunk létre, amely
a maradék vagyont, amely a kormány tulajdona volt,
kezünkbe játszotta át. Gázuk és olajuk, erdeik és fa-
iparuk, bányáik és gyáraik, különösen pedig tévéadóik
most a mi tulajdonunkban vannak és mi kapitalisták-
ként tevékenykedünk. Ma egy iszákos, beteg, öreg
orosz bohóc, Borisz Jelcin az oroszok névleges
vezetõje, de népünk egy fia, Borisz Abramovics
Berezovszki mondja meg neki, hogy mi a teendõje és
szorosan ellenõrzi megvesztegetéssel. 

Angliában, ahonnan 700 éve a király mindannyi-
unkat kiutasított, mint kizsákmányolókat és bajkeve-
rõket, most egy másik bábunk van, Tony Blair, aki
névlegesen kormányozza Angliát, de úgy mint Jelcin,
teljesen ellenõrzésünk alatt. Népünk egy fia, Michael
Levy finanszírozza választási hadjáratát és ellenõrzi
gazdasági ügyeit. Másik emberünk, Jack Straw irá-
nyítja belpolitikáját. 

Amerika a legnagyszerûbb példa sikerünkre. Mint
Angliában és Oroszországban, Amerikában is egy tel-
jesen korrupt gój politikust ültettünk a névleges hatal-
mi székbe, és körülvettük saját embereinkkel, akik a
tényleges hatalom birtokosai. E pillanatban embereink
irányítják az Államhivatalt (State Department), a had-
ügyminisztériumot, a szövetségi bankot, a kincstárat.
Amikor embereink egyike, Robert Rubin nemrég
visszalépett a kincstár fõtitkára pozíciójából, egysze-
rûen egy másik emberünket, Lawrence Summerst
tettük abba a beosztásba. Clinton csak olyan embereket
nevez ki az amerikai kormány fõ hivatalaiba, legyen
az az alkotmánybíróság vagy saját minisztertanácsa,
akiket mi javaslunk neki, és a szenátus teljesen korrupt
politikusai nem merik senki kinevezését megakadá-
lyozni, akit mi javaslunk, különben rájuk akasztjuk az
�antiszemita� jelzõt. 

Szinte teljesen ellenõrzésünk alatt tartjuk az ameri-
kai oktatási rendszert, az óvodától az egyetemig. Sem-
milyen eszme vagy tény nem tanítható jóváhagyásunk,
a politikai korrektség pecsétje nélkül. Lehetetlenné tet-
tük az amerikai egyetemeken, hogy bárki is ellentmond-
jon valamelyik állításunknak, függetlenül attól, hogy az
mennyire abszurd, például az, hogy mi történt velünk a
második világháború alatt. Most az amerikai kormány,
éppúgy, mint minden európai kormány, �jóvátételt� fizet
nekünk, mert nem tett eleget értünk a háború alatt. 

Sikerült korrumpálnunk és uralmunk alá vonni
Amerika mûvészetét, zenéjét és irodalmát. A dege-
neráltságot az amerikai kultúra próbakövévé tettük. 
A kiállítótermek a mi tulajdonunk és mi állítjuk föl a
normákat a festészet és szobrászat terén. Amerikaiak
sorban állnak és belépõdíjat fizetnek, hogy egy
�mûvészeti alkotást� láthassanak, amely állati trágyát
ábrázol, egy néger nõ durva arcát, és errõl azt mondjuk
nekik, hogy ez a Szûz Máriájuk. Olvassák a romlott,
hitvány regényeket, amelyeket tõlünk kapnak és azt
hiszik, hogy ez �irodalom�. Gyerekeik néger ritmu-
sokat hallgatnak és néger �rap� dalocskákat énekelnek,
mert könnyûzenei iparuk is a mi irányításunk alatt áll. 

Amerikai sikerünk két dolog következménye: a tö-
megtájékoztatás és a szórakozás irányítása, amelyeken
keresztül a tömegek eszméit és viselkedését irányítjuk.
A másik a tömegdemokrácia rendszere, ami biztosítja,
hogy a tömegek szavazata ellenõrzésünk alatt megha-
tározza, hogy mely névleges politikusok alkotják az
amerikai kormányt. A 19. század vége óta gyûjtjük
kezünkbe a tömegtájékoztatás eszközeit. Akkoriban
sokan közülünk, amikor kiszálltunk az Orosz- vagy
Lengyelországból jövõ hajóról, rongygyûjtõk és sza-
tócsok voltak, de mihelyt egy gój újság anyagi nehéz-
ségekkel nézett szembe, készek voltunk erõink egye-
sítésével megvenni azt, hogy azontúl a mi embereink
kezében legyen.

Az 1920-as években, amikor a rádió lett a meg-
gyõzés hatalmas eszköze, elkezdtük a rádióállomáso-
kat fölvásárolni és hálózatokat állítottunk fel. Ugyan-
akkor vettük észre a filmiparban rejlõ lehetõségeket is,
és elkezdtünk Hollywoodba költözni. Egyesült erõvel
minden gój filmmágnást megvettünk Walt Disney ki-
vételével. Meg kellett várnunk a halálát ahhoz, hogy
az irányítást átvegyük a filmgyára fölött, de ezután ke-
zünkben volt az egész filmipar.

A második világháború után, amikor a televízió lett
a leghatalmasabb tömegmeggyõzés eszköze, készek
voltunk az oda való bevonulásra és a kezdetektõl
domináljuk a televíziót. Ma egy film sem készíthetõ
és egy tévéprogram sem sugározható Amerikában a mi
beleegyezésünk nélkül. Csak néhány független keres-
kedelmi rövidhullámú rádióállomás és tucatnyi könyv-
és lapkiadó nem áll ellenõrzésünk alatt. De az ame-
rikai tömegek legnagyobb része sohasem hall vagy lát
olyasmit, amit mi nem hagyunk jóvá, mert attól félnek,
hogy az �gyûlöletet� terjeszt.

Természetesen ott van a kellemetlen Internet, ame-
lyet még nem irányítunk, de rohamosan haladunk abba
az irányba, hogy azt is kezünk közé kaparintsuk. Ha-
marosan meghozzák politikus bábjaink a �gyûlölet-
beszéd� törvényt, hasonlót ahhoz, amelynek meghozá-
sát Európában sikeresen keresztülvittük, úgyhogy az
interneten sem mondhat senki olyasmit, amit nem
hagytunk jóvá. A tévénézõ választók nem fogják kifo-
gásolni, mert azt mondjuk nekik, hogy az új törvény
megvédi õket a terrorizmustól. Akkorra elérjük az
amerikai lakosság lefegyverzését is. És akkor, Cion
bölcstársai, azt tehetjük velük, amit az orosz néppel
tettünk. A tévé hatalmunkkal rávesszük õket, hogy
megszavazzák saját lemészárlásukat. 

Éljen sokáig a tömegmédia! Éljen sokáig a de-
mokrácia! Éljen sokáig Cion gyõzelmes hatalma! 

(National Vanguard USA)

2006. január�február 15. oldal

Dr. William Pierce

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI 1999-BEN
AZ ÚJ PROTOKOLLOK

EMLÉKEZZÜNK!
Ötvennyolc évvel ezelõtt, 1948. december 26-án,
Karácsony másnapján
Mindszenty József
bíborost, hercegprímást
az esztergomi érseki palotában
az ÁVH letartóztatta.

Az iskolák államosítása napján, 1948. június 18-án,
negyed óráig szóltak a harangok az ország összes
templomában. A Püspöki Kar Mindszenty József
hercegprímással az élen heves tiltakozást jelentett be
a kormánynál és a demokrácia, valamint a tansza-
badság nevében a törvény visszavonását követelte.
Ekkor határozta el a kormány a �felszabadítók�
parancsára az ellenállás vezérének, Mindszenty József
hercegprímásnak letartóztatását, akit brutális testi-
lelki kínzások után halálra ítéltek.

A kirakatper és az ítélet az egész mûvelt világ
megdöbbenését és tiltakozását váltotta ki. Ezért a
kommunisták a hercegprímás halálos ítéletét életfogy-
tiglani börtönbüntetésre átváltoztatták. A hercegprí-
más letartóztatására elsõ pillanatától egészen az 1956-
os szabadságharc alkalmával történt szabadulásáig
magánzárkában tartották.

Mindszenty József bíboros-hercegprímás letartóz-
tatásának ötvennyolcadik gyászos emlékû évforduló-
ján a Hungária Szabadságharcos Mozgalom babér-
koszorúval ékesítette a hercegprímás Cleveland-ben
(Ohio) lévõ emlékszobrát, így emlékezve az 1956-os
Nemzeti Forradalom és Szabadságharc legnagyobb
történelmi személyiségére!
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Tudatjuk minden katolikus testvérünkkel, hogy 
a Szent X. Piusz Papi Testvériség 

minden hónap harmadik vasárnapján 
trienti rítusú szentmisét mutat be. 

A Papi Testvériséget Marcel Lefebvre (�1991) érsek, 
az Egyházba trójai falóként behatolt liberálisok, szabadkõmûvesek 
és modernisták engesztelhetetlen ellenfele, és egyben a katolikus 

erkölcsi-liturgiai hagyományok rendíthetetlen védelmezõje alapította. 
Papjaik világszerte mûködnek.

A szentmise idõpontja: 
Minden hónap harmadik vasárnapja de. 10 óra 

Helyszíne: 
Magyarország Királynõje Kápolna, 
1146 Budapest, Thököly út 116. I/3. 

A szentmisét bemutatja: 
Dr. Michael Weigl atya (Ausztria)
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Köszönjük megértô támogatásukat.
Nemzettestvéri szeretettel: 
Szittyakürt szerkesztôsége

Sándor József László szülô-
városában, Székelyudvarhelyen
él és alkotta meg jó három
évtizednyi kutatómunka után
élete nagy mûvét, a HADAK
ÚTJÁN címû, a hunok nagy
össz-történelmét tárgyaló köny-
vét. Ez a tanulmány 2001
decemberében jelent meg elô-
ször könyv formájában a nem-
zeti emigráció és a Szittyakürt
olvasótáborának támogatásá-
val.

Dr. Érdy Miklós orientalista
és hun történész írt könyvismer-
tetésében, így jellemzi a szerzô
könyvét: „Az 1980-as évek
végén készült el a nagy munka. 
A történelem folyását oly érde-
kesen szövegezi, hogy az em-
ber szinte repül át a sorokon, és
izgatottan várja az eddig isme-
retlen, vagy korábban csak
száraz adatokból részben is-

mert események felvillantását és
pergését. Azt láttam, hogy az
író szigorúan követi az ismert
történelmi mérföldköveket. Bár
nem a tudományos formát és a
szokásos lábjegyzetelést vá-
lasztja, gyakran tárgyalja a
kínai és más források mondani-
valóját, elemezve azok ellent-
mondásait. Ilyenkor vizsgálja,
hogy melyik forrás beszámolója
követi pontosabban a történe-
lem folyását s így valószínûbb. 
A munka fô érdemének azt
tartom, hogy mint említettem,
követi a történelmi mérföld-
köveket. Nyilván vannak olyan

részletek, amelyekrôl a forrás
nem számolt be. Ezért szerencse
az olvasó számára, hogy egy
ember, akiben oly mélyen átér-
lelôdött a teljes hun történelem
ismerete, logikai pótlást végez,
majd folytatja az ismert dátumú
történelmi eseményekkel. Egy
barátom úgy jellemezte, hogy a
két dimenzióban ismert történeti
képet Sándor három dimen-
zióban láttatja.”

A szerzô írja: „Minden
népnek a múltja képezi az
alapot, a múltra épül a jövô, s
amely népnek nincs múltja, nem
lesz jövôje sem. Nekünk magya-

roknak hatalmas és dicsô múl-
tunk van, nem vagyunk rászo-
rulva, hogy múltat találjunk ki,
vagy múltat lopkodjunk össze
magunknak. Amelyik nép elfe-
lejti saját történelmét, azt a
népet elfelejti a történelem.”

K Ö N Y V R E N D E L É S

A két kötet ára 60 USA Dollár. 
Ez az összeg magában
foglalja a pénzátutalási 

és postaköltséget. 
A pénzt küldjék egyenesen 

Dr. Érdy Miklós címére, 
aki le fogja bonyolítani az

USA és kanadai
megrendeléseket.

Dr. Érdy Miklós
6050 Boulevard East

West New York
New Jersey 07093

ÚJRA MEGJELENT 
A 4000 ÉVES CSODÁLATOS HUN TÖRTÉNELEM

KÉT KÖTETES TANULMÁNYA!
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szittyakurt@yahoo.com

A szerkesztôség fenntartja magának a jogot, hogy a lapba bekerülô írásokat a mondanivaló
megváltoztatása nélkül, helyhiány miatt lerövidítse.


