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Az elsô világháború után a több ezer
éves kárpáti magyar lét keretei összetörtek.
A trianoni békediktátum a kárpáti magyar
élettérben teljesen új és történelem nélkü-
li államcsoportokat létesített és az elô-
mozdító elvek helyettesítésére – mint a
történelem folyamán annyiszor – megint
bevetette a nemzetiségi sérelmek viszály-
kodást támasztó kérdését. A nemzetiségi
viszálykodásban aztán megdôlt a kárpát-
dunai népeket védtartó Haza. Összeom-
lott a magyar történelmi egzisztencia is és
az érintett népek a nemzetlét színvonala
alá zuhantak.

A kérdés-komplexum szorító hatása alatt
magyarságunkban elôbb zsidó hatásra és túl-
nyomóan zsidó hozzájárulással proletár for-
radalmi nemzedék, s azt követôen polgári
reformnemzedék támadt. Mindkettô az át-
mentés elve alapján az osztálykérdések meg-
oldásán erôlködött. A különbözô elgondolá-
sokból politikai oldalak születtek, értékek
cserélôdtek, fogalmak átértelmezôdtek, s né-
pünk irtózatos vajúdásban átadta magát
jövendô megszületésének…

Az elsô judeo-bolsevizmus viharát, a
megcsonkítást és gazdasági csôdöt megért,
átszenvedett ország önkéntelenül rádöb-
bent, hogy az addigi szociális és politikai,
nemzeti és keresztény életgyakorlat az
ország biztos pusztulását s végleges felszá-
molását jelenti. Keresni kell egy olyan élet-
formát, amely visszavezeti a magyarságot
a pusztulás útjáról, ahová a 400 éves
Habsburg-uralom lökte, a szentlászlói,
könyveskálmáni, nagylajosi, mátyási fej-
lôdést jelentô korok országútjára. Ez a ma-
gyar politikai áramlat az ôskereszténység
krisztusi szocializmusát, az ôsmagyar élet-
formákat az ôsi magyar élettért jelentô és
biztosító történelmi határokat kívánta
megvalósítani, illetve régi piedesztájára
visszahelyezni. Az Isten, Haza és Család
háromságának szolgálatát. A trianoni bé-
kediktátumot követôen csonka Magyar-
országot áttörhetetlennek látszó ellenséges
gyûrû vette körül, amely azonnal észrevet-
te a magyar lélek e megújulásának veszé-
lyét, és mind külsô, mind belsô fizetett
ügynökein keresztül igyekezett a legsúlyo-
sabb válságokat kirobbantani…

A válságok kirobbantása mögött ott állt
a zsidó-szabadkômûves sajtó, amely már
az elsô világháború alatt és azt követve
gyûlölködô hangú hadjáratot folytatott

Magyarország ellen. Erkölcsi és hitbéli
felfogásukat mi sem bizonyítja jobban,
mint az alább közölt kommunista zsidó
szózat, amelyet a magyarországi „proletár-
diktatúra” alatt héber nyelven adtak ki,
amelyet a „Zsidó szentegylet” látott el alá-
írással:

„… Hatezer éves vándorlásainknak
úgy látszik fordulópontjára érkeztünk.
A magyar faj nem látta, hogy mi egé-
szen másfajta emberek vagyunk. Mi va-
gyunk az Isten kiválasztott népe, aki-
nek Jehova kegyelmébôl megadatott a
kiváltság, hogy sohase kellett orcának
verejtékével a mindennapi kenyerünket
megkeresni. A programot – hála Jeho-
vának – kiparíroztuk a kommunizmus-
sal és ügyesen félrevezetett munkások-
kal. Láthattátok, mint jöttek elô: Kun
Béla, Szamuelly és társai az erôs keresz-
tény magyarok kiirtására és kipusztítá-
sára, vagyonaikból való kifosztására.
Nem bántottak ôk egy zsidót sem. A zsi-
dóságot mind személyében, mind va-
gyonában megkímélték. Templomaikat
és hitüket nem bántották. A fô, hogy mi
tudjuk, hogy zsidók vagyunk, és itt Ma-
gyarországon akarunk boldogulást sze-
rezni. Ha kell, legyünk alázatosak. Ha
kell, keresztelkedjünk ki! Hangoztas-
suk mindenkor, hogy csak szerény, egy-
szerû kereskedôk akarunk lenni. Vall-
juk magunkat szintén magyaroknak!
Magyarosítsuk neveinket, mert ez a leg-
jobb módszer, ezzel lehet a magyar-faj-
ta ostobaságát legjobban kihasználni.
Minden vezetô állást zsidó töltsön be!
Sajtóinkkal, pénzzel, a szabadkômûves
páholyokkal, semmitôl vissza nem ria-
dó agitációs eszközökkel, a Galilei-kö-
rök és más egyesületek, különféle szer-
vezetek révén, ha most sikerül elaltatni
ébredô magyarjainkat, úgy a paraszt
nekünk dolgozik, a magyar urak a mi
szolgáink, asszonyaik a mi szeretôink
lesznek. Tehát most legyetek résen és ne
sajnáljatok semmi áldozatot! Agitálja-
tok teljes erôvel! Tudjátok, hogy a Tal-
mud szerint a gójt megcsalni és felhasz-
nálni nem bûn, sôt ellenkezôleg: erény!
Ha pedig Jehova úgy akarná, hogy is-
mét vándorútra keljünk, itt az ideje,
hogy bosszúnkat a keresztényeken ki-
töltvén, romhalmazt és vértengert
hagyjunk magunk után…”

E terv mögött állt az egész hazai zsidó
nagykapitalizmus, a kirakat-keresztények
és reklám magyarok díszes csoportjával. A
kormányzat – az ellenzék – a kül- és bel-
politika nyomására és a belsô ideológiai
struktúra hiányában bevezette a látszat-
szocializmus, látszat-nemzeti érzés, s lát-
szatközösségi szellem és a látszat-keresz-
ténység szövedékébôl álló állami életet,
amelyet az államfôrôl Horthy-korszaknak
szokás nevezni. A keresztény-kurzus, a
fajvédô mozgalom, a keresztény-szocializ-
mus, a szociáldemokrácia belerohadtak,
belevesztek a korrupció, az elvtelenség
mocsarába.

A magyarságnak az a része, amely nem-
csak érzelmében, hanem képzettségében is
egy új világ vezetôjévé és harcosává válha-
tott volna, megoszlott nyolc-tíz szervezet,
párt és mozgalom között. A tudása, kép-
zettsége az egymás legyûrését célzó politi-
kai és hatalmi harcokban ôrlôdött a múlt
század harmincas éveinek elejéig.

Az egész nemzeti, szociális és közösségi
gondolat haláltusáját élte, amikor az olasz
fasizmus egyre nyilvánvalóbbá váló ered-
ményei és a németországi „Völkische
Bewegung” döntô sikere megváltoztatták
az örök történelmi ráhatások törvénye
értelmében a magyarországi belsô helyze-
tet is. A kiábrándult és csalódott magyar
tömeg – hangsúlyozzuk, hogy egész Euró-
pa – mint valami csodabalzsamot és iste-
ni gyógyírt szemlélte a fasizmus és a nem-
zetiszocializmus e két új politikai és gaz-
dasági rendszer egyre gyorsuló elôretörését
és egyedülálló gazdasági sikereit.

Az új vihar elôszele fújt már, amikor a
magyar lélek megérett a látásra, hogy jönni
kell valakinek, aki summázni képes a bajok
sokféleségét és gyökerében oldja meg a
magyar életkérdést. A Szamuellyek, Kun-
Khon Bélák elsô gyilkos kísérletének meg-
semmisítésére még volt ereje a magyar
népnek. A bûnös, opportunista magatar-
tás, amely ezt a gyôzelmet követte, nem  u
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u tudott olyan lehetôséget találni a vér-
átömlesztésre, mely Magyarországot a
gyógyulás útjára vezethette volna.

Akkor tûnt fel a magyar glóbuszon a
magyar válság férfia: SZÁLASI FERENC.
Ma már történelmi távlatból ítélhetünk –
a nyilaskeresztes, az úgynevezett Szálasi-
féle mozgalom hozott új színt a politikai
életképbe. Számtalan kísérletezés után a
Hungarista Mozgalom jelentkezett a poli-
tika porondján új elképzelésekkel, ame-
lyek sok tekintetben gyökeres újítást jelen-
tettek volna az ország életében. Az elsô vi-
lágháború után magára maradt magyar-
ságban a biztonságos lét, azaz a nemzeti
jövendô szorongó kérdés lett és a vajúdás-
ban megint felszínre került a feledésbe-
ment magyar térrendezô elv és birodalmi
gondolat.

Szálasi Ferenc maga kivételes történelmi
alkalmat látott a monarchia romjai alól ki-
került független és nemzeti Magyarország-
ban ahhoz, hogy belôle az új létszervezôdés
megindulhasson, és egy új kárpát-dunai Ma-
gyar Birodalom ismét kibontakozzon. Pa-
rancsoló szükségnek érezte élni az alkalom-
mal, hogy a magyar sors megint egyenesbe ke-
rülhessen. Követelte, hogy nemzetpolitikánk
álljon vissza az európai magyar lét kipróbált
és bevált irányvonalára, melyet a Honegye-
sítés óta az Árpádok határoztak meg, és ame-
lyen félévezredes dicsôséges történelmünk
haladt.

A kárpát-dunai népek civilizációjának
továbbépítését újra a magyar nemzetelvû-
ségen kívánta folytatni és a térség történel-
mébe – bár modern formában – de ott
akart bekapcsolódni, ahol a nagy nemzet-
tragédia, a mohácsi vész miatt megtörött
és eltérült. Ez a gondolat nyilvánvalóan és
már eleve elvetett mindenféle járszalag-
politikát, s a térség létegységét az érdekelt
ottlakó népek életrevalóságából tervezte.
Építôtervének alapgondolata – eltérôen a
polgári doktrínától – az, hogy a történel-
mi egzisztencia formája nem a társadalom,
hanem a megtelepedett kultúrnépek szer-
vezett közössége, azaz a Nemzet. E gondo-
lat szerint a nemzet az a közösségi forma,
melyben a kultúrnépek a lét fokára emel-
kednek, de a gondolat egyben azt is magá-
ba foglalja, hogy a nemzet népekbôl kell,
hogy szervezôdjék, s nem egyénekbôl,
mint a polgári társadalomban.

Szálasi Ferenc felfogásában nincs nem-
zetiségi státusz, ellenben vannak nemzet-
alkotó kultúrnépek, melyek, mint „test-
vérnépek” élnek egymással nemzetszerve-
zetben. A polgári felfogástól eltérôen
Szálasi Ferenc nem fogadta el élô civilizá-
ciós formának a merôben doktriner társa-
dalmat. Szerinte a doktriner társadalom
üres és holt keretek rendszere, amelybe
életet vinni, fejlôdést várni nem lehet,
mert minden pusztán tudományos felépí-
tésû társadalom végzete a méhkas-szerû
megmerevedés. Az élô társadalom elen-
gedhetetlen alapfeltétele a megtelepedett,
kultúra-termô és homogén vérségi nép,
amelynek szervezett tagozódásából és al-
kotó munkájából tartható csak a keresz-
ténység nagy mûve a civilizáció. Szálasi
Ferenc társadalmi tervezetében eleve nincs
proletáriátus, egy lángelme magabiztossá-
gával fordult a hívô koreszme felé, s a ja-
vak és jogok élvezôinek gyengéire való
tekintet nélkül hirdette, hogy az újrasz-
ervezôdésnek népközösségi és társadalmi
téren egyaránt egyetlen útja van, s ez az út
a szocializmus.

Az élet- és sorsközösségbe települt nem-
zetalkotó Kárpát-Dunatáji népek elé azért
tûzte kiegészítésül a modern társközösség
megvalósításának célját. Szálasi Ferenc a

valóságalapokon nyugvó ideológiájához
híven a magyar probléma felfogásában és
elnevezésében a merôben Kárpát-Duna-
táji gyökerû, nagy magyar és európai ke-
resztény PROHÁSZKA OTTOKÁR szelle-
miségéhez igazodott. Így született meg a
politikai HUNGARIZMUS!

A politikai Hungarizmus, az ÚT és a
CÉL hitvallása: a nemzetépítô munkásság,
a nemzetvezetô értelmiség, a nemzetvédô
katonaság, a nemzettartó parasztság és a
nemzetmegtartó családanyák hivatásrend-
jei. A Hungarizmus elsô országépítési ter-
vei Szálasi mozgalma felé vezették a kiutat
keresô népi tömegeket. A mozgalom kere-
tei szemlátomást nôttek, amikor pedig a
Hungarista Mozgalom parlamenti képvise-
letet kapott, mozgásba indult a Horthy-
rendszer állami gépezete, a politikai
rendôrség, a sajtó és végül a bíróságok,
hogy megfojtsák a Hungarista Mozgalmat.
Szálasi Ferencet a kommunizmus legna-
gyobb politikai ellenfelét börtönbe zárják,
híveit pedig internálótáborokba. Nem volt
még példa a magyar történelemben az 
1849-es tragédiát követô gyászos emlékû
Bach-korszak óta, hogy nemzethû, kifogás-
talan magánéletû állampolgárokat elôzetes
vizsgálóbírói ítélet nélkül, merôben politikai
okokból fosztottak volna meg szabadságuk-
tól. A Horthy-rendszer legsötétebb nem-
zetpolitikai ténykedéséhez tartozott az
úgynevezett M. E. 3400-as rendelet, 
amellyel az ellenforradalmi burzsoá politi-
ka az ország legértelmesebb rétegét, a köz-
szolgálati alkalmazottakat tiltotta ki a
Hungarista Mozgalomból.

Az a történelmi magyar fél-egzisztencia,
melyet az 1867-es kiegyezés hozott létre, 
a trianoni békediktátumban megszûnt. A
magyar lét helyén keletkezett ûrt az utód-
államok az önérdekû térpolitika hiányá-
ban soha betölteni nem tudták, mint aho-
gyan a jövôben sem lesznek képesek azt
teljesíteni. Napjaink történelmi-kihívó
pillanatai most is ékes példákkal szolgál-
nak alkalmatlanságuk bizonyításához. A
magyarság civilizációs öröksége és politi-
kai iskolázottsága olyan elônyt jelentettek
számára, amelyet az újsütetû utódállamok
együttes hatalmi erôi sem bírtak kiegyen-
líteni. Ha a nyugati hatalmak nem garan-
tálták volna a szabadkômûvesség irányí-
totta békediktátumokat, a magyarság
önerejébôl, de még a fegyver eszközeivel is
megszabadíthatta volna magát a békedik-
tátum béklyóitól.

Ezt a tetemes erôtartalékot azonban az
egymást váltó marxista-proletár és reak-
ciós-reform-burzsoá, más szóval a forra-
dalmi és ellenforradalmi demokráciák fan-
tasztikusan rövidlátó politikája eltékozol-
ta. Azonos és végzetes hibalépése volt a két
ellentétes politikai irányzatnak, hogy a kö-
zép-kelet-európai keresztény civilizációt
mesterséges részekre bontottan, sôt elszi-
getelten is életképesnek tartották s e felfo-
gással párhuzamban a magyar elvet, mint a
Kárpát-Dunatáj évezredes rendezô elvét fel-
adták. Az ellenforradalmi politika még
érzett valami felelôsséget a magyar törté-
nelmi egzisztencia újbóli megalapozásával
szemben. A proletár-politika, a judeo-
bolsevizmus, akár csak napjainkban a
kományt irányító judeo-országhódítás
fejlôdésnek nyilvánította és nyilvánítja a
Kárpát-Dunatáji magyar létszervezet fel-
bomlását, s végleg megnyugodott a ma-
gyarság hanyatló életirányzatában és nép-
közi eljelentéktelenítésében.

Szálasi Ferenc azzal akart véget vetni a
létrombolásnak, hogy a törvényt, amely
szerint kisebb erôk csak szervezetben áll-
hatnak meg a nagyok között, alkalmazta a

Kárpát-Dunatáji népek életében. A Hun-
garizmus révén igyekezett megértetni a ki-
kerülhetetlen sorsközösségben élô kisné-
pekkel azt, hogy a térség évszázadokkal
ezelôtt elvesztett szabadsága csak a meg-
szervezôdésben éledhet ismét valósággá és
az érdekelt népek közös kincsévé.

E nemzetbeszervezôdésnek azonban már
puszta tervezetében zavaró momentumot
idézett elô a világzsidóság magyarországi be-
illeszthetetlensége.

A Hungarizmus nemzetszervezô és
országépítô tervében csak azokat a Kárpát-
Dunatáji megtelepült népeket vették szá-
mításba, amelyeknek lelkiségét a paraszti
népkultúra és a keresztény személyi kultú-
ra alakította ki. Ez a terv a világzsidóság
térbeli részét figyelmen kívül hagyta, mint
idegen és beilleszthetetlen népiség-testet,
de nem üldözte, más idegen elemektôl
meg nem különböztette és azon szabad-
ságjogokat, amelyeket a modern államélet
az idegenek számára nyújt, a világzsidóság
magyarországi részének is meghagyta, de
nem illesztette építôtervébe, éppen úgy a
német „Herrenvolk” elmélettel kreált
világnémetséghez csatlakozó hazai német-
jeinket is kihagyta számításaiból. A német
világtest gondolatában Szálasi Ferenc
negatív-judaizmust látott és e felfogásnak
tanításai során több ízben is kifejezést
adott.

Szálasi Ferenc németbarát volt, de nem
ideológiai, hanem politikai okokból. Az a
közvetlen ok, az a végveszedelem, amelyet
a judeo-bolsevita marxi-proletár szovjet
állami és társadalmi rendszer és annak ka-
tonai ereje jelentett a közép-kelet európai
keresztény, s abban a Kárpát-Dunatáji
magyar civilizációval kapcsolatban. De
voltak idôket áthidaló térpolitikai meg-
fontolások is, amelyeket mellôzni sohasem
lehet. Szálasi Ferenc nem tévesztette szem
elôl, hogy a magyarság közép-kelet európai
nép, amelynek a térbe települt társnépek kö-
zött térdiktálta sajátos létformáló hivatása
van. Ahhoz pedig, hogy a térdiktálta hiva-
tás teljesíthetô legyen, erôs Német Biroda-
lomra van szükség. A magyar népnek fô
feladata Közép-Európa és Kelet-Európa
áthidalása és ezúton az európai civilizáció
kiterjesztése a teljes földrajzi Európára.
Szálasi Ferenc nem tévesztette szem elôl azt
sem, hogy a Hungarizmusnak elsôsorban a
nemzetiszocialista népi közösségekkel kell
viszonyát szabályozni, a Nemzet erkölcsi,
szellemi és anyagi érdekeinek egymástól elvá-
laszthatatlan gyakorlati valóságban, meg-
hirdetve a zsidó érdekeltségek eszközövé lett
gazdaságpolitika helyett: a nemzeti keresz-
tény fejlôdésközösségének elvét, a konnacio-
nalizmust és annak gyakorlatát a konna-
cionálét.

Ezek volnának azok a hungarista meg-
fontolások, amelyek idôtlen irányelvek-
ben formálták és formálják a Kárpát-Du-
natáji magyar létet. Szálasi Ferenc ezen a
történelmi irányvonalon haladt egész politi-
kai pályafutásában – a vértanúságig. Az
eddig elmondottakból világosan látszik,
hogy Szálasi Ferenc személye egyedülálló
jelenség volt a modern Nemzeti Magyar-
országnak politikai fórumán. Célkitûzé-
seivel egyedül ô világította meg a magyar
jövendô távlatait és úttörô erôfeszítéseivel
annak irányát is ô határozta meg. Látnok
volt, aki népét fölkeltette, hogy a közelgô
élet-halál veszedelem ébren találja.

E sorok írója a Kortanú tanítványaként
Szálasi Ferencben nem demokratát, nem
demagógot, nem is politikai karrieristát,
hanem népvezért lát. A kisemberek világá-
nak reményét, a válságot megoldani tudó
Valakit. Mindenütt, ahol a magyar rögön

gond és baj vert gyökeret, a lelkek mélyén
ott volt a remény üzenete: „Jön Szálasi.”
Neve szimbolikus faltörô kossá lett az idôk
múlásával, ma is az, ha az igazság hátrányt
szenved. Élete a magyar vértanúságban vé-
get érhetett, vezérlô szelleme azonban az
idôk fölé emelkedett, hogy a nagy magyar
úttörôk sorában foglaljon helyet. Szálasi Fe-
renc amikor nagy célkitûzéseinek útjára
lépett, nem munkatársak után kutatott, ha-
nem sorstársak után. E sorstársak mindvégig
hûséggel vették körül, sokan osztozva az Ô
mártíriumságában.

A Magyarország elleni gyûlölködés
lángjai a történelem folyamán soha nem
lobogtak olyan izzóan, oly szenvedélyesen,
mint a második világháború után. Ma-
gyarországon a szovjet megszállást köve-
tôen a bestiális zsidó terrorizmus és a leg-
alja politikai csôcselék-karrierizmus került
hatalomra. Pusztulnia kellett mindenki-
nek, aki csak a legszelídebb és legártatla-
nabb kritikát is megkockáztatta az orszá-
got meghódítani akaró judeo-bolsevizmus
ellen.

A bosszúállás dühe Szálasi Ferenc sze-
mélyére összpontosult. Ha a zsidóság „ül-
dözésével” és a „tömeggyilkosságokkal”
kapcsolatos vádak igazak lettek volna,
akkor Budapest háromszázezer zsidajából
egyetlenegy sem maradt volna hírmondó-
nak. Amikor Winckelmann SS-parancsnok
a budapesti zsidóság Németországba történô
kitelepítését kívánta, akkor Szálasi Ferenc a
zsidóság kitelepítését a leghatározottabban
visszautasította: „A zsidó éppen olyan ember,
mint mi vagyunk, brutális erôszakkal nem
lehet a kérdést megoldani. Legutóbb illetékes
német körök a magyarországi zsidóság ki-
szállítását kívánták. Ezt határozottan meg-
tagadtam, mert tudom milyen sors vár a mai
körülmények között a deportáltakra.”

Akármilyen nehéz és tragikus volt a Hor-
thy-kormányhatározat által gettózott buda-
pesti zsidóság helyzete, a Szálasi-kormány
elsôsorban országvédelmi feladatokat teljesí-
tett. A Nemzetvezetô kemény kiállása és biz-
tonsági intézkedései védelmet jelentettek a
gettózott budapesti zsidóságnak. Lévai
Jenônek a világ zsidóság magyarországi szak-
értôjének személyi biztonsága forgott veszély-
ben, amikor a jeruzsálemi egyetemen az
igazság fényében kívánta elmondani a bu-
dapesti gettó megmenekülésének történetét.
Frederick Werber és Thurston Clarke: Lost
Hero („Elveszett hôs”) címû könyvében,
amelyet Werber nagyapjának A.I. Jacobson
rabbinak ajánlj – írta a következôket:

„Eichmann decemberben akarta befejez-
ni 175 000 magyarországi, fôleg budapesti
zsidó Németországba szállítását, de Szálasi
decemberi parancsa szerint a gyalogmenete-
ket megszüntették…Veesnmayer jelentette
Berlinnek, hogy Szálasi parancsa gyakor-
latilag a zsidó deportálások megállítását
jelenti.”

Szálasi Ferenc felmérhetetlenül nagy
személyes varázsával milliókat tudott
mozgatni és száz és százezrek lelkébe oltot-
ta a Nemzet szolgálatában a legnagyobb
bátorságot, a halállal nyugodtan szem-
benézô férfi erejét. A kortanú hitvallásával
tisztelgünk Szálasi Ferenc emlékének:

„Keresztény vagyok,
meghajtott fôvel állok az

Emberfiának személyi mûve
elôtt, mert embersorsomnak

értelmet adott.
Magyar vagyok,

áldom a Nemzetvezetô emlékezetét,
mert személyi mûve

révén magyarsorsom vált
megérthetôvé.”
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Jó néhány írás született már Szálasi Ferenc puritán
jellemérôl, szerény öltözetérôl, arról a nemes egyszerû-
ségrôl, ahogyan élt, és a földöntúli bátorságról, ahogyan
a halálba ment. Mégis hiányérzetem volt. Egy valamirôl
nem esett szó igazán soha: hogy mi ennek a jelentôsége,
mire lehet ebbôl következtetni. Annyira így van ez, hogy
az ostoba emberek sokszor éppen emiatt gúnyolták.
„Kopottas” öltönyén élcelôdhettek, amit „folyton viselt”.
Tehették ezt a szûkre szabott intellektus jól ismert arro-
ganciájával, amint az emberi, erkölcsi nagyság felé fordul
értetlenül. Ahogyan ezek a szellemi törpék minden nagy-
ságot megpróbálnak magukhoz rántani a sárba, mert ez
a törvényszerû meg nem értés, frusztrációt okoz szemé-
lyiségükben, ami fokozatosan dühbe, majd gyûlöletbe
csap át. Miként a Gonosz gyûlöli a jót, a Sötétség meg-
próbálja beárnyékolni a Fényt, negatívumként beállítva,
gúnyolva az erényt. Azután így áll be a sorba a szervilis
tömegember, aki a morális hullák perverz örömével,
mindig oly szívesen rugdos bele a halottnak hitt orosz-
lánba. 

De lássuk már mit mond Socrates:
„Úgy gondolod méltó egy filozófushoz, hogy az úgyneve-

zett érzéki örömöket keresse, mint az ínyenc a falatot, az
italt, a nemi ösztön kedvteléseit? Vagy a test egyéb szükség-
leteinek kielégítését? Gondolod-e, hogy az ilyen ember sok-
ra becsüli ezeket? Gondolod-e, hogy az ilyen ember többre
becsüli, vagy nagyobb mértékben veti meg, mint amennyi-
re a feltétlen szükség kényszeríti, hogy szép ruhája, cipôje, és
egyéb testi ékessége legyen? Általában nem úgy tûnik-e ne-
ked, hogy az ilyen ember egész figyelmét nem testére irányít-
ja, hanem amennyire csak tôle telik, elfordul testétôl, és lel-
kével foglalkozik? Tehát elsôsorban arról lehet a filozófust
megismerni, hogy eloldja lelkét a test kötelékétôl, inkább,
mint bárki más.”

Nos, ilyen volt Szálasi Ferenc, aki a Hungarizmus
megalkotásával olyasmit teremtett, ami azelôtt politikai
eszmerend viszonylatában nem létezett. Aki az erkölcsi,
a szellemi, és anyagi hármas tényezôknek olyan össz-
hangját alakította ki világnézetében, aminek megalko-
tásához valóban filozófiai alapok és magaslatok szük-
ségeltettek. Az ô öltözetének puritánsága nem egyszerû
színpadias fogás volt, hanem ténylegesen ezredrangú
kérdésként kezelte, hogy mivel cicomázhatja fel magát.
Saját szemében messze eltörpültek önös, materiális
igényei a nemzet sorskérdései mellett. (Milyen éles is a
kontraszt, mai közönséges, köztörvényes „politiku-
sainkat” elnézve!)

Mit mond az utolsó szó jogán: Én mindig az igazságot
szolgáltam, ezt az igazságot mindig halálosan szeretett
nemzetem szolgálatába akartam állítani és meg voltam
mindenkor gyôzôdve arról, hogy ennek az igazságnak a
megvalósításán keresztül tudom a legjobban, a legszebben,
a legigazabban szolgálni nemzetem dicsôségét, nagyságát és
boldogságát.

[…] Ezzel kapcsolatosan még csak azt szeretném megál-
lapítani, hogy a vád nem is annyira bizonyított, mint
inkább személyemet becsmérelte. Így feladatom is könnyebb,
mert hiszen saját személyemmel nem foglalkozom. Itt
nemzetünk nagy sorsáról van szó, és ebbôl a szempontból
teljesen érzéketlen vagyok, hogy mit hánynak, mit dobnak
énrám.

Aki nem érte be az irányított közfelfogás Szálasi
Ferencrôl festett hazug, torz képének „megismerésével”,
vette a fáradtságot – és lehetôsége nyílott rá – hogy a pro-
paganda színfalai mögé betekintsen, az jól tudja, hogy
Szálasi gondolatvilága mindenkor egyedülálló, és
lenyûgözô, továbbá olyan szellemi és erkölcsi nagyságról
árulkodik, mely egészen rendkívüli. A hazug kommu-
nistáknak és judeoliberális utódaiknak egyetlen „ellen-
szere” erre, Szálasi összes szellemi termékének agyon-
hallgatása, bojkottálása, elferdítése, vagy betiltása. Így
volt ez, már a ’45-’46-os népbírósági tárgyalásán, mikor
is rádión szándékoztak közvetíteni a Nemzetvezetô

kirakatperét, de erkölcsi fölénye bíráival szemben olyan
nyomasztó volt, hogy a közvetítést azonnal leállíttatták.

„Égbekiáltó igazságtalanságok vannak. Éppen ilyen
nagyok az igazságok is, melyekkel szemben megnyilvánul-
nak.”

Lássuk csak, mit jegyzett be ez a „háborús bûnös”, ez
az „elvetemült tömeggyilkos” börtönnaplójába 1945
karácsonyán, a halál árnyékában.

„XII. 24.: Karácsony elônapja. Sokan, nagyon sokan
panaszkodnak ezen a napon. Én nem. Még soha annyira
élesen nem volt tudatomban, mint ma, hogy az igaz élet, a
nagy igazság és a tiszta világosság van mindabban, amiért
mi szenvedtünk. Ma újra világosodik. Újra a világosodás
és a teljes világosság felé halad a természet, de az emberi
világ is. Hála az Egek Urának és az Örök világosságnak,
hogy az új életnek ezt a kezdetét megérhettem. (...) A kará-
csonyfa alatt megbocsátottam minden ellenségemnek. És a
karácsonyfa alatt azt kívánom, hogy halálosan szeretett
Nemzetem megkezdje útját az Új Életbe, a karácsony örök
igazságában és az örök világosság segítségével.“

Én nem gondolom, hogy különösebb magyarázatra
szorulna, miféle lelkiséggel rendelkezik az az ember, aki
ilyen gondolatokat vet papírra.

Ahogy a Nemzetvezetô a halába ment, olyan jelenség
volt, mely elôtt a Markó utcai fogház udvarán össze-
verôdött ordibáló, lipótvárosi tömeg, és a francia sajtó
kiküldött tudósítója Fernand Gigon egyaránt értetlenül
állt. Így örökítette meg a pillanatot, maga a szélsô-
baloldali publicista:

„...végre itt van Szálasi Ferenc, a nyilaskeresztesek
vezére. Az üvöltô tömeg halált követel a bûnösre, s a bûnök
súlya jobban nehezedik vállaimra, mint maga az ég. Egész
testemben reszketek, de Szálasi még csak nem is remeg. Alig
két méterrôl nézem lezárt vonású arcát. Semmi reszketés.
Semmi izomrándulás. Semmi sápadtság. Ezek a száj nem
tudom, hány esetben mondta ki a halálos ítéletet és nem
tudom, hány zsidót küldött az égetôkemencébe (ez ter-
mészetesen nem igaz – a szerz.). Szeretném tudni, hogy
melyek az utolsó gondolatai ennek az embernek néhány
másodperccel a halála elôtt. Egy röpke pillanatra találko-
zom szempillantásával – utolsó szempillantásával. Úgy
érzem, hogy semmire sem gondol, és semmit sem érez.
Gránit. Maga az emberré lett gránit. Gránit marad akkor
is, amikor elhalad három kivégzett minisztere holtteste elôtt.
Egyenletes, biztos léptekkel megy a halál felé. Azután csak
egyetlen gesztus, egyetlen mozdulat: odahajol a feszülethez,
amit a fiatal pap nyújt fel ajkaihoz, hogy megcsókolja. És
meghal anélkül, hogy egyetlen izma is megrezzenne vagy a
szemében ott ülne a félelem, vagy hogy nyelvével megérin-
tené ajkait. A hóhér feltépi mellén a zöld inget, és egy érem
reszket a mellén néhány pillanatig. Tizenöt óra harminc
perc...“

De, hogyan is érthetnék az anyag szolgái Szálasi
Ferenc lelkivilágát. Honnan is tudhatnák, miféle
megtisztuláson ment át Ô, mire a bitó felé utolsó lépé-
seit megtette. Választ nem is kaphatunk erre, se a kora-
beli, se az újabb kori kisstílû, földhözragadt „króniká-
soktól”, akik nem többek, mint a hatalom bértollnokai.
De megint annál többet mesélnek nekünk errôl az ókori
bölcsek, és filozófusok.

Socratest halála az igazság szentjévé avatta. Úgy halt
meg, ahogy csak a „beavatottak” tudnak meghalni,
akiknél a halál csak egyik mozzanata az életnek. Úgy
ment a halálba, ahogy a lét bármely eseménye felé. Platón
párbeszédszerûen írta meg munkáit. Phaidon mondja 
„A lélek halhatatlanságáról” szóló beszélgetésben
Socrates haláláról: „Ami engem illet, valóban egész
különösen hatott rám. Nem töltött el részvét, mint valakit,
aki meghitt barátja halálánál van jelen. Oly boldognak
tûnt elôttem magatartásában és beszédében, oly állha-
tatosan, nemesen végezte életét, hogy bíztam abban, az
alvilágba sem isteni küldetés nélkül száll le, ott is jobb sorsa
lesz, mint bárki másnak.

Így beszél ugyanerrôl Herakleitos: „Ugyanaz az
örökkévalóság jelenik meg a mulandó életben, mint a halál-
ban. Ha az ember felfogta ezt az örökkévalóságot,
ugyanolyan érzéssel tekint a halálra, mint az életre. Csak
akkor van számára az életnek különösen nagy értéke, ha
nem tudja magában ezt az örökkévalóságot felébreszteni.”

És ezt mondja Nyssay Szent Gergely egyházatya:
„Csak kicsiny, korlátok közé zárt valami az emberi ter-
mészet, így mondják, de határtalan az istenség és mégis
mennyire magához öleli a parányi végtelent. És ki
állíthatná, hogy Isten végtelenségét a test korlátja, mint
valami edényt fogná körül. Mert szellemünk még életünk-
ben sincs a test határai közé zárva. A test tömegét környezete
határolja, a lélek azonban gondolkodás révén, szabadon
szárnyal az egész teremtésben. A lélek nem a személyiség, a
lélek a végtelenséghez tartozik.”

És ehhez igazodnak magának a Nemzetvezetônek
örökbe vésett gondolatai: „A mai nappal lezáródott fôtár-
gyalásom. Ítélet: kötél általi halál. A mai naptól kezdôdôen
az Úristen elôtt állok. De összehasonlíthatatlanul nyu-
godtabban, mint dr. Jankó tanácselnök, aki az ítéletet
meghozta. […] Számomra teljesen elegendô Isten kegyelme,
amit határozottan érzek is. Tudom, hogy velem van és nem
fog elhagyni utolsó óráimban sem, utolsó lépéseimnél sem,
melyeket földi életemben fogok tenni, és amelyek az elsô,
kezdô lépések az öröklétbe, és vallom és tudom és hiszem: a
halhatatlanságba.“

Amikor mi „gyászoljuk” Szálasi Ferencet, nem az
örökkévaló elpusztítására tett ostoba kísérlet fölött
„bánkódunk”, hanem a magyar nemzet prófétája elôtt
tisztelgünk, kegyelettel. A Gonosznak, a Fényre mért
súlyos csapása elôtt állunk megrendülten, és a nemzetet
ért veszteség tölti el szívünket túlcsorduló bánattal. A mai
súlyos idôkben, talán hajlamosak lehetünk az elke-
seredésre is. De idézzük megint Herakleitost: „Az ember
nem lesz jobb, ha az történik vele, amit akar: a betegség
teszi az egészséget édessé és jóvá, az éhség a jóllakottságot, a
munka a pihenést.”

Ha most már ezt a bölcsességet nemzetünkre
vonatkoztatva próbáljuk értelmezni, akkor talán értelmet
nyernek ezek a mai vészterhes napok is. Akkor hihetünk
benne, hogy nemzetünknek egy olyan megtisztulási
folyamaton kell átmennie, melynek a legalsó hullámvöl-
gyét éljük, és talán a szerencsésebbek közülünk, még
megérhetik, hogy beteljesednek Szálasi Ferenc szavai:
„Halálosan szeretett Nemzetem rövidesen fel fog menteni.
Meggyôzôdésem, hogy haló poraim elégtételt fognak kapni.“

Mintha nem is ember beszélne –hiszen ez az ember
éppen távozóban van – hanem maga az örök igazság, aki
egy múlandó személyiségbe költözött. Ahol valami idô-
beli a semmibe foszlik, ott van meg, mint a légkör,
amelyben az örökkévalóság megszólalhat.

Végvári Levente Attila

2007. szeptember 3. oldal

In memoriam 
Szálasi Ferenc 



Eljáró rendôrtiszt a gyanúsítottal közli, hogy a Magyar
Nemzetgyûlés által törvényerôre emelt 81/1945. M.E. számú
rendelet alapján háborús bûnösséggel van vádolva, mire a gya-
núsított kijelenti, hogy a vád alapját képezô jogszabályokat
nem ismeri, de már most kijelenti, hogy azokat nem ismeri el
törvényeseknek, mert a Nemzetgyûlés nem a magyar nép sza-
bad akaratából gyûlt össze.

Fentiek folytán a gyanúsított az ellene indított bûnvádi el-
járást nem ismeri el jogosnak. Nem ismeri el a hatóságokat sem
illetékesnek arra, hogy vele szemben eljárjanak.

Feltett kérdésre elôadom, hogy Horthy kormányzóval
személyesen 1921-ben találkoztam elôször Hajmáskéren,
amikor ô meglátogatta az ottani alosztálytiszti tanfolyamot,
amelynek akkor hallgatója voltam és megszólított, hogy hol
szereztem kitüntetéseimet.

1944. évet megelôzôleg éveken keresztül tettem kísérle-
teket arra, hogy Horthy személyes kihallgatáson fogadjon,
de erre csak 1944. május 3-án került sor, amikor négyszem-
közt kb. 2 órás személyes kihallgatáson fogadott. Ez alka-
lommal részletesen tájékoztattam a belpolitikai helyzetrôl,
amelyet akként ítéltem meg, hogy az akkori Sztójay-kor-
mány nem alkalmas arra, hogy a magyar nép függetlensé-
gét a németekkel szemben megfelelôen megvédje, mert né-
zetem szerint a március 19-i német lépes teljesen felesleges
volt, hiszen a katonai szerzôdések a németek hadmozdula-
tait magyar területen amúgy is biztosították a legteljesebb
mértekben és így egyes német vezetô körök tájékozatlansá-
gának vagy hamis tájékozottságának, valamint a nagy né-
met birodalom erôszakos megalkotására irányuló csoport-
törekvéseknek kellett betudnom azt, hogy Magyarország
március 19-én német megszállás alá került. A lényegét és
célját ennek a lépésnek imperialista célkitûzésekben láttam.
Horthy kormányzónak akkor javaslatot is tettem a kibon-
takozásra. Javaslatom lényege az volt, hogy a magyar nem-
zet szempontjából az egyedüli helyes út a kibontakozásra az
lenne, ha a Kormányzó és a nemzet együttes akaratából az
általam vezetett mozgalom venné át a hatalmat. Ez alka-
lommal felhatalmazást kértem a Kormányzótól arra, hogy
egyrészt külpolitikailag különösen a németek felé
kezdeményezô lépéseket tehessek, másrészt pedig belpoliti-
kailag a miniszterelnök irányában tehessek kezdeménye-
zést. Horthyt arra is kértem, hogy hatalmazzon fel arra,
hogy neki írásban vagy személyesen eljárásomról és ennek
eredményérôl jelentéseket tehessek.

Horthy azt válaszolta, hogy mindig úgy fog cselekedni,
ahogyan ezt az alkotmányos többség kívánja, mint ahogy a
múltban is ezt tette. Ugyanakkor felhatalmazott, hogy az
általam javasolt kezdeményezéseket megtehessem és errôl
jelentéseket tegyek.

Horthy a beszélgetés során kijelentette, hogy Sztójayt a
németek követelésére bízta meg kormányalakítással, egyéb-
kent személyét ilyen nehéz helyzetben nem tartja alkalmas-
nak az ország vezetésére, egyébként azonban a Sztójay-kor-
mány politikáját Horthy elôttem nem helytelenítette.

Közbevetôleg jegyzem meg, hogy a március 19-e utáni
kormányalakítás elôkészítésében engem és mozgalmamat
egyáltalában nem vették figyelembe, ebben semmi részünk
nem volt. Ennek dacára szükségesnek tartottam, hogy né-
hány nappal késôbb három nyilaskeresztes párti képviselô
útján Ambrózy kabinetirodai fônöknek tudomására hoz-
zam, hogy továbbra is változatlan hûséggel vagyok a Kor-
mányzó személye iránt, ugyanígy a párt és a mozgalom is,
és kértük, hogy ezt jelentse a Kormányzónak.

Feltett kérdésre a németekkel való kapcsolataimról a
következôket vallom:

1940-ben a börtönbôl való szabadulásom után megbí-
zást adtam Ruszkay Jenônek, hogy a német nemzetiszocia-
lista párttal ideológiai alapon vegye fel a kapcsolatokat,
mert szükségesnek ítéltem, hogy a német nemzetiszocialis-
ta párt és a magyar Hungarista Mozgalom között kapcso-
latok létesüljenek ideológiai alapon. Ez azonban nem sike-
rült, mert a németek szerint a hungarizmust akkor már túl-
haladták az események és a németek azt kívánták, hogy én
a hungarizmussal hagyjak fel, vegyem át elvben és gyakor-
latban a német nemzetiszocializmust, amire én nem voltam
hajlandó. Ez az oka annak, hogy a németekkel a következô
években kapcsolatom nem volt, sôt a németek részérôl

ellenszenv alakult ki, sôt ellenségeskedés velem és a mozga-
lommal szemben.

1944. március végen Dr. Budinszky László útján felke-
resett Dr. Walton Ágoston budapesti ügyvéd, aki közölte
velem, hogy ô régi híve a hungarizmusnak de eddig nem
vett részt erôteljesebben a mozgalomban és elôadta, hogy
össze akar hozni Veesenmayerrel, akit régóta ismer. A ta-
lálkozó április 3-án jött létre, amelyen rajtam és
Veesenmayeren kívül még résztvett Feine németkövetségi
tisztviselô, Dr. Walton Ágoston, Csia Sándor. Ez a találko-
zás inkább bemutatkozó jellegû volt. Veesenmayer közölte,
hogy ô nemcsak követ, hanem a Német Birodalom megha-
talmazottja, módjában van nemcsak a kormány hivatalos
tagjával, hanem az ország minden pártjával érintkezni és így
megállapodtunk abban, hogy a jövôben szükség szerint
találkozni fogunk.

Május 3-a után személyesen csak augusztus 29-én talál-
koztam Horthyval. Ez a találkozás délután fél 6-tól 6-ig tar-
tott és még ugyanaznap este 8 órakor megjelent a Lakatos-
kormány kinevezése. Ennél a találkozásnál figyelmeztettem
Horthyt, hogy a közvélemény olyan tervekrôl értesült, ame-
lyek ellentétben állnak a fennálló tételes joggal. Ezt a meg-
állapításomat arra a hírre alapoztam, hogy Lakatos tábor-
nok értesülésem szerint már júliusban megbízást kapott
Horthytól egy katonai kormány megalakítására, olyan idô-
pontban tehát, amikor még más kormánya volt az ország-
nak. Horthy azt válaszolta, hogy egyrészt a fennálló törvény
biztosítja részére a rendeletek útján való kormányzást, más-
részt pedig a parlamentarizmus szép dolog békében de há-
borúban Anglia és Amerika sem ragaszkodik hozzá és most
az ország olyan helyzetben van, hogy a katonáké a szó, egy
cél van; Magyarországot az ellenség katonai leigázása elôl
mentesíteni. Határozottan vallom, hogy Horthy augusztus
29-én azon az állásponton volt, hogy a háborút Magyaror-
szágnak minden rendelkezésére álló eszközzel folytatnia
kell, és ezért nevez ki katonai kormányt.

Ezen beszélgetés során felvetettem azt a gondolatot, hogy
engedje meg nekem Horthy, hogy mielôtt dönt, személye-
sen menjek el Hitlerhez és igyekezzem áthidalni azokat a
súlyos ellentéteket, amelyek Hitler és Horthy személye kö-
zött március 19. óta felmerültek. Ennek megértéséhez rá
kell mutatnom arra, hogy Veesenmayerrel, történt április
3-i tárgyalásom után ô Kurt Hallert küldte hozzám a hun-
garizmus tanulmányozására és ennek a kapcsolatnak az
eredményeként a németek augusztusban már tudatában
lehettek annak, hogy az én mozgalmam az ország minden
társadalmi rétegét felöleli és ezért láttam akkor személyemet
alkalmasnak arra, hogy Hitlernél közvetítsek. Erre feljogo-
sított Horthy május 3-i felhatalmazása is, hogy a németek
felé önállóan külpolitikai kezdeményezéseket tehetek.
Horthy azt válaszolta, hogy egyetért javaslatommal, de vár-
jak egy hónapig, mert nézete szerint addigra a viszonyok-
ban olyan változás áll majd be, amely az én elhatározáso-
mat is befolyásolni fogja. Utóbbi megjegyzésbe tulajdon-
képpen sok minden belemagyarázható. Ehhez szükséges
rámutatnom arra, hogy már júliusban az én kezdeménye-
zésemre Sztójay kérdést intézett Horthyhoz aziránt, hogy
nincs-e kifogása az ellen, ha pártom képviselôi belépnének
a kabinetbe, miniszteri tárcákat vállalnának, mire Horthy
Sztójay útján velem közölt válasza az volt, hogy ez ellen
nincs kifogása, mert bennünket becsületes embereknek tart.

Május 3-i beszélgetésünk során szóba került a zsidókér-
dés is. Akkor Horthy azt mondotta, hogy vannak egyes
zsidók – említette pl. Budai-Goldbergert – akikkel kivéte-
lezni kell, mert hasznot hajtottak a magyarságnak, de álta-
lában a zsidóság nagy tömegei – úgy fejezte ki magát, hogy
proletár-zsidók sorsa nem érdekli, ezekre nézve helyesnek
tartja, ha kikerülnek a nemzet testébôl és nem fognak azon
tovább élôsködni. Tudomásom szerint Horthy ezt a néze-
tét a késôbbiek folyamán is mások elôtt is gyakran hangoz-
tatta, sôt korábban is már ez volt az álláspontja. A proletár-
zsidókkal szemben a kivételezendô zsidókat arisztokrata
zsidóknak nevezte.

Horthyval ezután már csak október 16-án találkoztam,
még pedig egyszer a délelôtti, egyszer a délutáni órákban.
Ezek a találkozások egy Werbôczy utcai épületben folytak
le, amely épület emlékezetem szerint régebben az angol
követség épülete volt. A találkozások elôtt Lakatos tábor-

noktól és Veesenmayertôl arról értesültem, hogy Horthy
német védelem alá helyezte magát. Ezt helyesbítem akként,
hogy errôl a találkozás elôtt csak Veesenmayertôl értesül-
tem. Lakatos ezt csak pár nappal késôbb közölte velem,
amikor feljött hozzám a miniszterelnökségre, búcsúlátoga-
tás céljából. Már nem tudok pontosan visszaemlékezni,
hogy a közlés szerint Horthy saját kérelmére, vagy Lakatos
javaslatára, vagy Horthy és Lakatos együttes elhatározására
történt Horthynak német védelem alá helyezése. Lakatos
elôttem határozottan kijelentette, hogy Horthyval szemben
semmiféle kényszert nem alkalmaztak.

Veesenmayerrel történt elôzetes megbeszélés után keres-
tem fel Horthyt azzal, hogy addig, amíg alkotmányos kere-
tek között nem fog dönteni a nemzet az ország vezetésérôl,
járuljon hozzá ahhoz, hogy én a vezetést ellássam. Horthy
ehhez minden ellenvetés nélkül hozzájárult, azonban lát-
szott rajta, hogy nagyon feldúlt és rosszul esik neki, hogy
az események idáig fajultak. Figyelmeztetett arra, hogy az
ország rendkívül súlyos helyzetbe jutott és így minden el-
határozásomat alaposan fontoljam meg, mert a magyar
nemzet életérôl van szó. Felhívta figyelmemet arra is, hogy
a zsidókérdés tekintetében a fennállott rendelkezések értel-
mében járjak el. A korábbiakra tekintettel és Horthy
szófûzésébôl azt kellett megállapítanom, hogy ez alkalom-
mal is csak a kivételezendô zsidókra gondolt és nem a zsi-
dóság szélesebb rétegeire.

Feltett kérdésre válaszolom, hogy Horthy közvetlen kör-
nyezetében nem volt olyan személy, aki velem és a mozga-
lommal olyan kapcsolatban állott volna, hogy adatokat
szolgáltatott volna részünkre. Kijelentem azonban, hogy ha
lett volna ilyen személy, akkor is erre a kérdésre a választ
megtagadnám, mert ez a mozgalom belsô életére vonatko-
zik. Egyébként azért is megtagadnám erre a kérdésre a
választ, mert a magyar bûnvádi perjog értelmében ehhez
jogom van.

Október 16-án Horthyval mindkét alkalommal csak kb.
5-5 percig tartott találkozásom.

A Lakatos-kormány uralomra jutása után minden párt
mûködését betiltották. Ennek dacára a pártok munkájukat
tovább folytatták. Felmerült ekkor az a gondolat, hogy eset-
leg személyemmel szemben erôszakhoz nyúlnak. Ez a ve-
szély nemcsak velem szemben állott fenn, hanem a kor-
mánypárttól a kommunistákig az összes párttok vezetôivel
szemben. Ezért a németek felajánlották, hogy védelembe
vesznek és elsô ízben szeptember elején a Szent Márton ut-
cában tartózkodtam néhány napig németek védelme alatt.
Innét azonban elmentem, mert ezt túlzott óvintézkedésnek
minôsítettem. Szeptember utolsó napjaiban újabb ideges-
ségi hullám hatása alatt a német követség épülete melletti
épületben helyezkedtem el, majd innét átkerültem a
Verbôczy utcába, ahol a német fegyveres SS épületében tar-
tózkodtam egészen október 15-ig. Ebben az idôben fôleg
Kurt Haller útján tartottam a kapcsolatot a németekkel és
ôk közölték velem, hogy ha esetleg merényletet követnének
el velem szemben, vagy fogságba ejtenének, úgy ez rendkí-
vüli vesztesége volna a Hungarista Mozgalomnak.

Meggyôzôdésem szerint az október 15-i eseményekre 
– különösen ilyen formában – nem került volna sor, ha az
ezt megelôzô idôben szabad mozgásomban nem lettem
volna gátolva. Augusztus 29-e után Horthyval minden sze-
mélyes kapcsolatom megszakadt. Annak dacára, hogy
információm szerint Horthy szeptember közepétôl kezdve
– augusztus 29-i személyes találkozásunkkor hangoztatott
és nézetem szerint feltétlenül ôszinte álláspontjával szem-
ben különösen tanácsadóinak befolyására és régóta tapasz-
talt ingatagsága folytán – már külön utakon akart járni, szi-
lárd elhatározásom volt, hogy megkísérlem szándékától
eltéríteni és ezért a németeknél töltött idô alatt több ízben
üzeneteket intéztem Horthy feleségéhez és menyének édes-
anyjához azért, hogy Horthy fogadjon. Ezek a kísérleteim
azonban eredménytelenek maradtak és így érkeztek el az
október 15-i események.

A Kormányzó október 15-i szózatáról a Verbôczy utcá-
ban értesültem a rádióból. Arra, hogy ez az esemény be fog
következni, már korábban fel voltam készülve, de arra nem,
hogy ez ilyen formában fog megnyilvánulni.

Aláírás: Szálasi Ferenc
(Folytatjuk a Nemzetvezetô október 7. kihallgatásával.) 
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Felvétetett Budapesten, a Budapesti Államrendôrség Politikai Rendészeti Osztályán, 1945. október 5. napján, délelôtt 10 órakor.
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1945. május 23-án brit titkos ügynökök titokban, bû-
nös módon meggyilkolták a történelem egyik leginkább
keresett emberét. A Brit Titkosszolgálat azért gyilkolta
meg Heinrich Himmlert, az SS fônökét, hogy ne beszél-
hessen az amerikaiaknak. A Brit Állami Levéltárban
(Kew, London) talált dokumentumok megerôsítik azt a
revizionista állítást, hogy Himmlert a Brit Titkosszolgá-
lat gyilkolta meg Churchill rendelkezésére, és ô nem lett
öngyilkos röviddel a letartóztatása után, ahogy a konfor-
mista történészek hosszú idôn át tartották.

Winston Churchill hosszú idôn át agitált a háborús kabi-
netjében, hogy egy titkos tervet hagyjanak jóvá a szövetséges
vezetôk, amely elrendeli számos ellenséges vezetô bírósági tár-
gyalás nélküli kivégzését, köztük Himmlerét is. Lásd „Nürn-
berg, az utolsó csata” címû könyvemet és Churchill életraj-
zának rövidesen megjelenô III. kötetét.

A Hyde parki, 1944. szeptemberi találkozón Churchill
könnyen meggyôzte Franklin Rooseveltet, hogy a „lincs-
igazságszolgáltatásra” vonatkozó tervére adja áldását, de mi-
után 1944 októberében elvitte Moszkvába a dokumentumot,
Sztálin meglepô módon nem járult hozzá, hanem ehelyett
minden ellenséges háborús bûnös számára szabályszerû per
mellett kardoskodott.

Himmler „elhallgattatása” ismét felveti a kérdést: tárgyalt-e
valóban Churchill Himmlerrel közel egy éven át?

1944 augusztusában a titkosszolgálat fônöke megmutatott
neki legalább egy „Himmlertôl származó” dokumentumot,
és Churchill biztosította a titkosszolgálat fônökét, hogy elol-
vasása után biztonságosan megsemmisíti azt: „Himmler
táviratát megkaptam és megsemmisítettem. WSC. VIII.31.”

Hitler nyilvánvalóan tudott arról, miben sántikál
Himmler, mivel szeptember 12-én Himmler Hitlerrel
„Oroszország vagy Britannia felé történô béketapogatózásról”
tárgyalt.

De néhány nappal késôbb, 1944. szeptember 18-án az
angolok elfogtak egy német titkosszolgálati jelzést, miszerint
Himmler „megtilt minden drót nélküli érintkezést az ango-
lokkal, mert az ô ajánlataik blöffök” – mint ahogy kétségte-
lenül blöffök is voltak.

Az elmúlt évben olyan híresztelések kerültek felszínre,
hogy személyesen Churchill rendelte el Benito Mussolini el-
hallgattatását, és a rendelkezést egy angol titkosszolgálati tiszt
adta át nem sokkal késôbb olasz partizánoknak. Mussolinit
és egész kormányát géppisztolysorozattal végezték ki a hábo-
rú utolsó napjaiban.

1945 áprilisában Himmler Észak-Németországba ment és
Walter Schellenbergen, hírszerzôfônökén, és Bernadotte gróf
svéd megbízotton keresztül tárgyalásokat kezdett annak érde-
kében, hogy véget érjen a vérontás Európában. A tárgyalások
Sir Victor Mallet stockholmi brit követen keresztül folytak.
Sztálin ez idô tájt a szövetséges kormányok és a náci vezetôség
közötti minden különtárgyalással kapcsolatban betegesen
gyanakodott. Himmler így bizonyos kínos titkok tudója volt,
amikor 1945 májusában az angolok kezébe került.

Egy ideig Churchill arra hajlott, hogy tárgyal vele.
Cunningham tengernagy, az admiralitás elsô Lordja felke-
reste Churchillt 1945. április 13-án és késôbb ezt a meglepô
szöveget írta naplójába:

„Beszélgetésünk alatt a miniszterelnök említette, hogy
úgy tûnik, Himmler megpróbálja megmutatni, hogy ô
nem olyan rossz, amilyennek lefestették. A miniszterel-
nök azt mondta: ha ezzel el lehetne kerülni a további em-
beráldozatot, ô kész lenne még Himmler életét is megkí-
mélni. Rámutattam, hogy bôségesen vannak különálló
csoportok, akiket hozzá küldhet.”

A valódi történészek kétségbe vonták Himmler halálának

konformista változatát, tudniillik, hogy készségesen megmér-
gezte magát, amikor a tudatára ébredt, hogy a játszma elve-
szett.

A türelmes kutatás feltárta, hogy a Himmler halálával kap-
csolatos hivatalos dossziékban furcsaságok, eltérések és követ-
kezetlenségek vannak: a holttesten elvégzett boncolás nem
adta meg a halál okát; egy nagyon fontos oldalt újra gépel-
tek; nem volt semmilyen közlés Sir Bernard Montgomery
tábornagy Fôhadiszállása Hadseregcsoportjának 21. számú
dossziéjában, amely jelentette az eseményt Londonnak.
Bármi is volt, elveszett.

Most olyan dokumentumok kerülnek elô az Állami Levél-
tárból (FO 800 dokumentum-csoport, 868. dosszié), ame-
lyek többet nyújtanak, mint egy füstölgô ágyú. Ami igazán
rendkívüli, az nem annyira az, hogy a konformisták 60 éven
keresztül szándékosan elsiklottak a következetlenségek fölött,
hanem, hogy azok, akik részt vettek a gyilkosságban, vagy
tudtak róla – magát Churchillt is beleértve -, hallgattak róla. 

A dokumentumok

Az elsô, 1945. május 10-i dátumozású dokumentum, a
Külügyminisztérium levélpapírján egy személyes és titkos le-
vél Sir John Wheeler-Bennett, a késôbbi híres állami és kirá-
lyi történésztôl Sir Robert Bruce Lockhart-hoz, a Külügymi-
nisztérium politikai Hírszerzô Osztályának híres ügynökéhez
(ez az osztály folytatta az ellenség elleni fekete propagandát): 

„Hivatkozva a tegnap reggeli értekezletünkre, néhány
komoly gondolatot fûztem a „Kis H” helyzetéhez.

Nem engedhetjük meg, hogy Himmler ellen a jövôben
bármilyen bûnvádi eljárást folytassanak, sôt azt sem,
hogy kihallgassák az amerikaiak. Ezért lépéseket kell
tenni a kiküszöbölése érdekében, mihelyt kezünk közé
kerül.

Kérem, szenteljen némi figyelmet ennek a témának,
mivel, ha cselekvésre kerül sor, ezt az akciót gyorsan kell
végrehajtani.”

Lockhart két nap múlva kézírással feljegyezte: „Egyetér-
tek. Intézkedtem, hogy Mr. Ingrams járjon utána 2 hét
alatt.” R. B-L., 1945. május 12.

Fontos megjegyezni Dempsey tábornoknak, az Észak-
Németországban állomásozó Második Brit Hadsereg napló-
jából (PRO WO/285/12. dosszié), hogy május 21-én, hét-
fôn megszemlélte a fogolytábort Westertimke-ben és a német
koncentrációs tábort Bremervörde és Stade között. Tudjuk,
hogy Himmlert és két adjutánsát, Machert és Grothmann-t
1945. május 21-én tartóztatták le Bremervörde-ben, de 
– a történet szerint – csak 1945. május 23-án azonosították,
amikor Westertimke-be érkezett.

Az SS egykori Birodalmi Vezetôjénél volt egy levél Sir
Bernard Montgomery tábornagyhoz címezve (amely elve-
szett). Az egyetlen ciánkapszulát megtalálták a ruhájában, mi-
után megparancsolták, hogy vetkôzzön meztelenre, és átad-
ták Michael Murphy-nek, a Második Hadsereg hírszerzô
szervezete fejének. A The Illustrated London News történe-
te szerint néhány nappal késôbb egy „második” kapszulát ad-
tak át az orvos-tisztnek, Himmler végsô rendeltetési helyén,
Lüneburgban, az Ülzener Strasse 31. a alatti baljóslatú ház-
ban, ami számos kézenfekvô kérdést vet fel.

A hivatalos beszámolók szerint Himmler az azonosítása
után kérdésekre válaszolt, evett egy vastag brit katonai szend-
vicset, azután autón elvitték a lüneburgi házhoz – amelybôl
holtan került ki.

Noha a brit katonai dossziék kínosan pontosnak tûnnek,
és még a gyanús részletek is fel vannak sorolva minden sze-
méllyel kapcsolatban, akik a halál pillanatában a teremben
voltak, mégis számos tény nem illik a sorrendbe.

A The Illustrated London News rajzolója szerint, aki
lerajzolta a holttestet, a fogoly orra be volt törve. Hogyan
kapta meg a ciánkapszulát, amelyet elrejtett a szájában (nem
is beszélve a kérdésekre adott válaszról és a szendvicsbe való
harapásról)?

A kapszula leírásai változók és nem hasonlítanak az
elôírásszerû, átlagos kapszulához.

Aznap (vagyis 1945. május 24-én) hajnali 2 óra 50 perc-
kor „Mr. Thomas” Bremenbôl a Brit külügyminisztériumba
Bruce Lockhart-nak szigorúan titkos kóddal (jj jj jj) küldött
drót nélküli táviratot: 

„Korábbi rendelkezéseimre hivatkozva: sikeresen el-
kaptuk Heinrich Himmlert az elmúlt éjjel Lüneburgban,
mielôtt kihallgathatták volna. Az akció a tartós elhallgat-
tatására utasítás szerint végre lett hajtva. Kiadtam a ren-
delkezéseket, hogy az én lüneburgi jelenlétem semmilyen
módon ne legyen nyilvántartásba véve. Azt a következte-
tést vonhatjuk le, hogy a Heinrich Himmler-probléma
véget ért.”

Bruce Lockhart jelentôségteljesen jegyezte fel erre a táv-
iratra: „másolat a miniszterelnöknek”, – vagyis Churchillnek
– „május 25.” Brendan Bracken, Churchill visszataszító,
vörös hajú bizalmasa is be volt avatva az akcióba, ami hábo-
rús bûncselekmény volt Heinrich Himmler elôélete ellenére,
mivel ô hadifogoly volt, aki az angoloknak adta meg magát.

Május 27-én Bracken Lord Selborne-nak, gazdasági had-
viselési miniszternek, a SOE fejének ezt írta (PRO dosszié,
HS sorozat, HS8): 

„Drága Fônököm! Hivatkozva a „kis H” halálának jó
hírére; úgy érzem, parancsolóan szükséges, hogy teljes
hírzárlatot tartsunk fenn e leggonoszabb ember halálá-
nak pontos körülményeire vonatkozóan. Biztosra ve-
szem, hogy ha közismertté válik, hogy benne volt a ke-
zünk ennek az embernek a halálában, ennek kétségbeejtô
következményei lennének országunk helyzetére.” 

Ez a teljes igazság: Nagy-Britannia titkos ügynökei titok-
ban, bûnös módon meggyilkolták a történelem egyik legin-
kább keresett emberét. Meggyilkolásának egyetlen kézen-
fekvô oka annak elrejtése volt, hogy Churchill a háború vége
felé néhány napig tárgyalt vele a békefeltételekrôl.

„Abban is biztos vagyok – folytatja Bracken –, hogy ez
az incidens is bonyolíthatná a viszonyunkat az amerikai
barátainkkal. Ezért semmilyen körülmények között sem
szabad felfedezniük, hogy mi semmisítettük meg a ’Kis
H-t’, különösen azért, mivel tudjuk, hogy ôk maguk
akarták kihallgatni ôt. Az a véleményem, hogy a speciá-
lis SOE/PWE Bizottság és csoport most feloszlatható, jól-
lehet Mallet még mindig tárgyal Walter Schellenberggel
Svédországban. Talán tudathatná velem ezzel kapcsolatos
nézetét.”

Az igazi történészeknek most tovább kell dolgozniuk a
gyilkosnak, „Mr. Thomasnak” azonosítása végett, és annak
érdekében, hogy megállapíthassák: milyen szerepet játszott a
gyilkosságban Robert Bruce-Lockhart, aki Sefton Delmerrel
együtt a brit fekete propaganda fô figurája volt.

Bracken úgy rendelkezett, hogy halála után az összes ira-
tot semmisítsék meg. Bruce-Lockhart naplója és iratai Kali-
forniában vannak, a Stanford egyetemen; naplójának „tisztá-
ba tett” kiadását sok évvel ezelôtt közzétették és valószínûleg
az iratait is kigyomlálták.

Ismeretes, hogy amikor Himmler elôször lépet érintkezés-
be az angolokkal, Churchill kezdeti reakciója az volt, hogy
tárgyal vele, tekintet nélkül a rossz hírére. De azután bevon-
ta a titkosszolgálatot. Kiadtak egy hamis közleményt, amely
azt állította: Himmler felajánlotta, hogy elárulja Hitlert. Ez
nagy zavart és felháborodást okozott Hitler bunkerében az
utolsó néhány napban – nem beszélve magának,
Himmlernek lelki fájdalmáról.

Himmler az utolsó pillanatig azt hitte, hogy találkozni fog
Montgomeryvel, és amikor felfedte és azonosította magát
Himmlerként, azt hitte, hogy nemsokára a brit parancsnok-
kal találkozni fog.

Ehelyett az történt, amit Michael Murphy egy kézzel írott
jelentésben furcsa beszédfordulattal írt le: „Ezért azt mond-
tam neki, hogy öltözzön, mert orvosi vizsgálatot óhajtok
rajta végeztetni. Telefonáltam G-II-nek a fôhadiszállá-
somra és azt mondtam neki, hogy szerezzen egy orvost, s
az álljon készenlétben a házban, amelyet olyan emberek
számára készítettem elô, mint Himmler.” Ez volt az a ház,
amelybôl Himmler holtan került ki, egy pokrócba csavarva.

Sok hónappal ezelôtt rábukkantunk a Brit Második Had-
sereg Hírszerzô Egységének hadinaplójában lévô 3 oldalas
jelentés második oldalára, amely beszámol Himmler halálá-
ról, amelyet nagyjából ugyanabban az idôben ugyanazon az
írógépen újra gépelt nem ugyanaz a kéz. Ez világosan jelzi,
hogy a beszámolót bizonyos cél érdekében, amelyet csak fel-
tételezni lehet, „tisztába tették”.

Most már tudjuk, hogy miért.
(Ford.: Tudós-Takács János)  

David Irving:

A BRIT ARCHÍVUMOK 
FELTÁRJÁK AZ IGAZSÁGOT

A meggyilkolt Himmler holtteste



A szakadék

Ennél megfelelôbb nem is lehetne, már-
mint az, hogy a Föld európai népének legné-
pesebb városában gyûlünk össze. Moszkva
utcáin látható csodálatos népünk tömege
bizonyos fokig reménnyel tölt el minket.
Másrészt viszont a világos szemek és fehér
arcok elhomályosíthatják elôttünk azt a sötét
veszélyt, amely fenyeget. Moszkvában sétálva
bárki azt gondolhatja, hogy népünk nincs
válságban. Pedig valójában hosszú létünk leg-
sötétebb veszélyével kell szembenéznünk.

Az európai nép a biológiai feledés sza-
kadékának szélén áll. A Föld minden fehér
országa katasztrofálisan alacsony fehér
születési arányokat produkál. Az európai
származásúak születési aránya világszerte
mindössze 1,2 gyermek minden potenciá-
lis szülôpárosra. Ez a népesség több mint
negyven százalékos csökkenését jelenti
minden egyes generációban – és akkor még
nem számoltuk hozzá a nem-európaiakkal
kötött faji vegyes házasságok tényezôjét,
ami szintén jelentôsen csökkenti az euró-
pai genotípus születési arányát.

A fajpusztító születési arányok, kiegészül-
ve a fehér országokba irányuló nagyarányú
nem-európai bevándorlással garantálják,
hogy amennyiben a fehér világban hamarosan
ki nem tör egy forradalom a túlélésünkért,
népünk néhány rövid generáció alatt csak egy
kisebbségbe szorult, elszórt maradékká válik –
létszámban súlyosan elnyomva és a kipusztu-
lás szélére taszítva még saját országainkban is.

Szükséges azt kihangsúlyozni, hogy ehe-
lyütt most nem a számos kulturális, szociális,
kormányzati és vallásos szertartásunk kiirtásá-
ra utalok, amelyek egyértelmûen szintén en-
nek a forgatókönyvnek a következményei,
hanem sokkal inkább örökségünk szó szerinti
eltörlésérôl. 

A hanyatló születési arányok néhány
meghatározó tényezôje:

1. A család egységének elpusztítása, az
abortusz és a tömeges születésszabályozás
népszerûsítésével együtt. 

2. A pornográfia, a szexuális promiszkuitás
és a szexuális devianciák átfogó reklámozása,
amely egészségkárosító és meddôséget okozó
STD (Szexuális Úton Terjedô) betegségek
terjedéséhez vezet. 

3. Olyan meddô, egészségtelen és rombo-
ló hatású szexuális életmódok népszerûsítése,
mint a homoszexualitás vagy a nôtlenség.

4. Az alkohol és a tiltott drogok elterjedt
használata, ami népünk tízmillióinak elfaju-
lásához vezet.

5. A karrierizmus radikális feminista nép-
szerûsítése, kiegészülve az anyaság elleni rossz-
indulatú fellépéssel éppúgy, mint a két nem
között szított szexuális konfliktussal és versen-
géssel. Ezeket a tényezôket súlyosbítják azok
a gazdasági faktorok, amelyek a nôket anya-
szerepükbôl és otthonaikból a munkahe-
lyekre ûzik.

6. Nagyarányú nem-európai bevándorlás a
fehér államokba, amely nem csak gazdasági
nyomást gyakorol az európai családokra, de
bûnözéshez és más szociális problémákhoz ve-
zet, amelyek elpusztítják az egészséges fehér
születési arány pszichológiai alapjait. Hisz
hányszor hallani európaiak szájából a követ-

kezôt: „Ki akar erre a tébolyult világra gyer-
meket szülni?”

7. A nem-európaiakkal kötött vegyes há-
zasságok növekvô száma.

Önmagukban ezek a tényezôk – mérsékelt
formában és rövidtávon – nem szükségsze-
rûen katasztrofális hatásúak. A történelem
során a népességek növekedését és hanyatlá-
sát számos dolog befolyásolta. Ám amikor a
népesség megfogyatkozását kiegészíti a nem-
európaiak nagyarányú megszálló bevándorlá-
sa az európai anyaországokba, akkor az euró-
pai emberek életveszélyes válsággal néznek
szembe.

A színes bôrû világ folyamatosan szilárd
születési arányokat produkál, és a Föld legné-
pesebb országa, Kína már 1. 3 milliárd em-
bernek ad otthont. Ez egy valóban tisztán kí-
naiakból álló ország, egy nyíltan a kínai em-
bereknek, kultúrának, hagyományoknak és
érdekeknek elkötelezett kormánnyal. Meg-
fontoltan ôrzi határait, védi a kínai identitást
és rendeltetést. Érdemes összehasonlítani a
keresztények, és nem vallásos európaiak nega-
tív születési arányait a muzulmán világ bámu-
latos születési mutatóival is.

Masszív bevándorlással kiegészülve, a ka-
tasztrofális születési adatok tulajdonképpen
nem jelentenek mást, mint az európaiak ellen
irányuló etnikai tisztogatást saját otthonaik-
ban. Ezt a fajirtást nem pisztolylövések éles
pufogásai vagy robbanó bombák jelentik, de
ettôl még fajirtás; mivel ha nem állítják meg,
ez a csendes gén-ki-irtás ugyanazzal a végered-
ménnyel jár népünkre nézve, mint a fajirtás
hagyományosabb formái: létünk megszûné-
sével.

Válságunk oka

Ami a múlt század során az európai néppel
történt, nem egy olyan jelenség, amely termé-
szetesen fakadna népünk lelkébôl és szel-
lemébôl. Ilyen önpusztító viselkedés igazából
egyetlen embernek sem lehet a sajátja. Emlé-
kezzenek: a múlt század fordulóján népünk
tagjai erôteljesek, hódítók, magabiztosak, ter-
mékenyek voltak, és tökéletesen tudatában
voltak faji hovatartozásuknak és rendelteté-
süknek. Hasonlítsák ezt össze a népünk tag-
jaiban mostanában felbukkanó öngyûlölet
jeleivel.

1998-ban az USA elôzô elnöke, Bill Clin-
ton beszédet tartott a Portlandi Állami Egye-
tem végzôs hallgatóinak. Amikor bejelentette
a diákoknak, hogy a fehérek hamarosan ki-
sebbségben lesznek Amerikában, spontán
taps tört ki. Nem nagyon volt rá eddig példa
a világtörténelemben, hogy emberek megün-
nepeljék saját pusztulásukat.

Ez a tömeg csak azért tapsolta meg saját
megsemmisülését, mert egy ideje már a mé-
dia, a politika és a tudományos világ Európa-
ellenes propagandájában fürdik. Ennek a pro-
pagandának a kitalálói alattomos, idegen
megszállókra hasonlítanak, ahogy talán egy
sci-fi film ábrázolná ôket. Európa-ellenes
tervnek elkötelezett nem-európaiak szivárog-
tak be és nyertek hatalmat népünk idegköz-
pontja, a média felett. Amellett, hogy ezt a
legbefolyásosabb intézményt irányításuk alatt
tartják, ezek a betolakodók arra is képesek
voltak, hogy elhelyezzék saját fajtájukat a po-
litikai, szociális és gazdasági hatalom kulcs-
fontosságú csomópontjaiba és ágazataiba. A
hatalom eme pozícióiból terjesztik minden
elképzelhetô politikai elvüket, amely mérgezi
az európai nép fennmaradását. Megtanítottak
arra, hogy gyûlöljük magunkat, hogy megél-
jenezzük saját halálunkat, és mosolyogva néz-
zük saját gyermekeink sanyarú jövôjét. Ezzel
egy idôben megtanítottak minket arra is,
hogy szeressük fajunknak eme megszállóit és
elpusztítóit. Bizonyos helyeken még arról is

meggyôzték népünk számos tagját, hogy eze-
ket a pusztítókat magának Istennek a követei-
ként, vagy ha úgy jobban tetszik, a kiválasz-
tott népként imádják.

Bevándorlás

Az összes ügy közül, amely az itt jelen-
levôket érinti, a legtöbbek számára a beván-
dorlás kérdése a kulcsfontosságú. Ahogy lát-
hatták a Zsidó Szupremácizmus címû köny-
vemben található dokumentáció alapján, egy
Európán kívüli, zsidó kisebbség állt a beván-
dorlási törvények megváltoztatásának élvona-
lában az Egyesült Államokban, Európában, és
valójában a fehér világ minden egyes országá-
ban. Zsidó szervezetek és zsidó pénzügyi, po-
litikai és tömegtájékoztatási hatalmak vezetik
Amerika és Európa átalakítását Európán kí-
vüli nemzetekké. Ezzel a ténnyel kapcsolat-
ban még csak komoly viták sincsenek, hiszen
a zsidó szélsôségesek hencegnek is örökségünk
elpusztításával. Earl Raab a Zsidó Képviselet
Perlmutter Intézetének fôigazgatója, az ADL
(B’nai B’rith Rágalmazás-Ellenes Szövetség)
munkatársa, és a San Franciscói Zsidó Köz-
löny írója, a következôt írta:

„A bevándorlási törvény csak a második
világháború után változott meg drasztiku-
san… Politikai térnyerésének egyik legko-
rábbi bizonyítékaként, a zsidó közösség
vezetô szerepet játszik ezeknek a változá-
soknak a végrehajtásában.”

Raab a továbbiakban ünnepli a fehérek
eljövendô kisebbségi státuszát Amerikában.

„A Statisztikai Hivatal éppen most jelen-
tette, hogy az amerikai népesség körülbe-
lül fele hamarosan színes bôrû vagy nem-
európai lesz. És ôk mindannyian amerikai
állampolgárok lesznek. Átlendültünk azon
a ponton, hogy egy náci-árja párt képes le-
gyen érvényesülni ebben az országban.”

Barátaim, kapuinkat nem kívülrôl rom-
bolták le; belülrôl nyitották ki. Jacob Javits
szenátor, a megszállók egyike, aki az USA Sze-
nátusában hosszú idôn át vezetôje volt a ha-
tárok megnyitására irányuló törekvéseknek,
egy, a New York Times magazinban megje-
lent cikkének címében tisztán megfogalmaz-
ta tervüket: „Nyissuk meg kapuinkat.” Ám
Javits nem annak a nemzetnek a kapuiról írt,
amelyhez igazi hûség köti: vagyis Izraelérôl. Ô
természetesen támogatta Izrael szigorú „Csak
zsidók” bevándorlási törvényét, ô Amerika
kapuinak megnyitását támogatta, nem pedig
Izraelét. (Javits, J. (1951). „Nyissuk meg ka-
puinkat.” New York Times Magazine. Július
8. 8. old. 33.)

Még jóval azelôtt, hogy Amerika, Európa,
Ausztrália és Új-Zéland „megnyitotta kapu-
it”, a zsidó tudomány és média könyörtelenül
lerakta faji kiirtásunk alapjait. Amíg befolyá-
suk drámaian meg nem nôtt a 20. század ele-
jén, az európai nép nyilvánvalóan emelkedô
pályán mozgott. Az antropológia nem csupán
egy tudományág volt, amely tudomásul vette
a fajok létezését; az akkori vezetô antropoló-
gusok a fajok tudományának tartották. Szin-
te minden európai ország szigorú, megszorító
bevándorlási törvényeket foganatosított,
hogy megvédje népe örökségét. A legtöbb eu-
rópai állam még fajegészségtani törvényeket is
beiktatott, hogy fenntartsa lakosságának ge-
netikai minôségét és egészségét.

Ma, ha egy több mint egy évszázados
egyenlôségrôl szóló agymosás után valaki ge-
netikai minôségérôl mer beszélni, akkor az
vészjósló visszhangot vált ki népünk nagy ré-
szének agyában és szívében, holott az 1930-as
években a legtöbben normálisnak és egészsé-
gesnek tartották megbeszélni népünk bioló-
giai rendeltetését. Manapság egy fôiskolai
professzor beszélhet Cocker Spániel kutyája
fajtisztaságának és genetikai vérvonalának

fenntartásáról, ám ha nyilvánosan kifejezi ag-
godalmát saját gyermekei és unokái értékes
genetikai felépítésének ügyében, a tudomá-
nyos élet páriájává válik.

A faji egyenlôségi mozgalmat egy zsidó
emigráns, Franz Boas alapította, aki számos
zsidó tanítvánnyal vette körbe magát, mint
például Gene Weltfish, Isador Chein,
Melville Herskovits, Otto Klineberg vagy
Ashley Montagu. Montagu igazi neve egyéb-
ként Israel Ehrenberg volt, és ô írta az egyen-
lôsdi, a média és tudományos élet által nép-
szerûsített bibliáját, Faj: Az Ember Legveszé-
lyesebb Mítosza címmel, ami felvilágosított
bennünket, fehér embereket, hogy tulajdon-
képpen nem is létezünk, és hogy az emberi
fajok között egyáltalán nincs különbség. Hát
nem csodálatos érzés tudni, hogy nem létezik
eltérés köztünk, és a hottentották vagy az
ausztrál ôslakók között? Mozart és Puff
Daddy vagy Beethoven és Snoop Doggy Dog
gyakorlatilag egyformák. Franz Boas, követôi,
és a zászlóvivô zsidó média lerakta az alapjait
annak a faji propagandának, ami ebbe a vál-
ságba sodort minket.

Sajnálatos módon a faji egyenlôsdi zsidó
öröksége Boas után is fennmaradt. Az egyen-
lôségre törekvés modern gurui ugyanarról a
tôrôl fakadnak. Stephen Rose, Richard
Lewontin, Leon Kamin, Jared Diamond és a
néhai Stephen Jay Gould természetesen öt
öntudatos zsidó, akik szintén az egyenlôség
vezetô tudományos támogatói.

Ezek a szélsôséges zsidók persze nem csak
az egyenlôségi mozgalmat vezették. Egzisz-
tenciális válságunk minden aspektusának
nyilvánvaló, nem-európai értelmi szerzôje
van. Az egyenlôség újkori mozgalmai, a freu-
dizmus, a feminizmus, a kommunizmus, a
multikulturalizmus, a szexuális devianciák 
és az elkorcsosulás népszerûsítése, a szabad
bevándorlás, az abortusz, a fajok közti keve-
redés, a nulla népességbeli növekedés – ezek
közül mindegyik élén alapvetô és uralkodó
nem európai vezetôség áll. Ismétlem: nem
európai.

Ezek az egyenlôségpártiak nem mások,
mint szélhámosok, akik legbelül a szikráját
sem hiszik el azoknak a hazugságoknak, amit
a gojoknak prédikálnak. Például a „faj egy mí-
tosz” halandzsa kimagasló támogatója Jared
Diamond. Diamond, a Natural History ma-
gazin egyik közelmúltbeli számában publi-
kálva állítja: genetikai kutatások igazolják,
hogy a zsidók genetikailag különböznek a
többi embertôl. A következô elképesztô kije-
lentést teszi:

„A zsidó génekkel kapcsolatos érdeklôdés-
nek praktikus okai is vannak. Izrael állama
nagy költségekbe veri magát, hogy támogassa
olyan zsidók bevándorlását és munkaügyi
újraképzését, akik más országokban üldözött
kisebbségek voltak. Ez azonnali hatállyal fel-
veti annak a problémáját, hogy meghatároz-
zuk, ki is zsidó.” 

Diamond szerint nincsenek igazi különb-
ségek az emberiség fôbb fajai, egy afrikai hulu
és mondjuk egy szôke orosz között, de nyil-
vánvaló genetikai eltérés van egy zsidó és egy
nem-zsidó közt. Diamond kifejezi csodálatát
azzal kapcsolatban, hogy Izrael most már ké-
pes lesz genetikailag azonosítani a zsidókat, és
így eredményesen érvényre juttathat geneti-
kára alapuló, faji szempontból kizárólagos be-
vándorlási törvényeket!

A család elpusztításában egy személyiség
emelkedik ki toronymagasan a többi közül. Ô
természetesen nem más, mint Sigmund
Freud. Ô volt az elsô jelentôs hangadó Nyu-
gaton, aki megtiporta a házasság intézményét
és a céltalan szexet valamiféle vallássá emelte.
A zsidó befolyás alatt álló média ikonjaként
ténylegesen leírta, hogy önmagát egy idegen
faj egyedének tekinti, azzal a küldetéssel, hogy
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elpusztítsa az európai erkölcsöt, megsemmi-
sítve a keresztény egyház által lerakott erköl-
csi alapokat. Pusztán idéznem kell ôt önök-
nek: 

„Hannibál… a kedvenc hôsöm volt is-
kolás éveim vége felé… Elsô ízben döbben-
tem rá, milyen érzés lehet egy idegen fajhoz
tartozni… a szemita tábornok alakja még
magasabbra nôtt a szememben. Fiatal el-
mém számára Hannibál és Róma, a zsidó-
ság szívóssága, és a katolikus egyház szerve-
zete közötti konfliktust szimbolizálta…”

Freud elég világossá teszi zsidó szupre-
mácista nézôpontját egy zsidó asszonynak
küldött levelében, aki egy nem zsidótól sze-
retett volna gyermeket. Freud a „felsôbb-
rendû zsidó fajról” írt neki és arra ösztönözte,
hogy csakis zsidó gyermeket szüljön. Freud
ezt írja:

„Én, mint tudja, megszabadultam az ár-
ja ügy iránti részrehajlásom legutolsó mor-
zsájától is, és merem remélni, hogy ha a
gyermek fiú lesz, akkor kôkemény cionis-
ta válik belôle. A kislánynak vagy kisfiú-
nak mindenképpen sötétnek kell születnie,
nincs szükség több szöszkére. Oltsuk ki
mindenestôl ezeket a lidércfényeket!”

Freud öröksége a pornográfia térnyerésével
folytatódott. Nathan Abrams professzor a
The Jewish Quarterly 2004. téli kiadásában
megjelent „Tripla E(x)tnika” címû cikkében
gyakorlatilag hencegve említi a zsidók kima-
gasló szerepét a pornográfia fôáramlatú kul-
túrává alakításában az Egyesült Államokban
és Európában. Vezetô zsidó pornográf írókat
is idéz, felfedve motivációikat. A következô-
képpen:

„Van a puszta anyagiaknál mélyebb oka
annak, hogy különösképpen a zsidók mi-
ért keveredtek bele a pornóba? I. Gold-
stein, a Screw kiadója mondta „Az egyet-
len ok, amiért a zsidók a pornográfiában
tevékenykednek az, hogy Krisztus egy szo-
pás. A katolicizmus egy szopás. Nem hi-
szünk a tekintélyelvûségben.” A pornográ-
fia így a keresztény kultúra bemocskolásának
egy módjává válik, és ahogy behatol az ame-
rikai kulturális fôáramlat szívének közepébe
(és kétségkívül ugyanazok a WASP (fehér an-
golszász protestánsok fogyasztják), bomlasztó
jellege még erôsebb töltést hordoz… Kibô-
vítve a bomlasztó tézist, a zsidó jelenlétet a fel-
nôtt szórakoztatóiparban úgy lehet tekinteni,
mintha gyakorlatilag ujjat mutatnának Ame-
rika egész WASP közösségének…”

Abrams, egy valószínûsíthetôen zsidó
olvasótábornak szánt zsidó folyóiratban pub-
likálva, magától értetôdôen ír a zsidó pornó-
írók irántunk fennálló „ôstôl örökölt
gyûlöletérôl” és késztetésükrôl, hogy „erkölcsi
bomlasztással gyengítsék az uralkodó kultúrát
Amerikában.”

E szerint az érvelés szerint, a zsidók jelen-
léte a pornográfiában a keresztény hatalom
atavisztikus gyûlöletébôl fakad: erkölcsi bom-
lasztással próbálják meggyengíteni a fennálló
kultúrát Amerikában. Astyr visszaemlékszik,
ahogy „menekültem vagy harcoltam a gimná-
ziumban, mivel zsidó voltam. Lehet, hogy a
pornókarrierem részben egy „bekaphatod”
ezeknek az embereknek.”

Goldstein a továbbiakban így ír:
„A zsidók az 1960-as évek szexuális

forradalmának is az élharcosai voltak.
Wilhelm Reich, Herbert Marcuse és Paul
Goodman lépett Marx, Trockij és Lenin
helyébe, mint kötelezô forradalmi olvas-
mány… Pacheco volt az egyik olyan zsidó
pornósztár, aki Reich, Freud és Marx in-
tellektuális összeházasítását olvasta…

… miért szégyelljük a zsidók szerepét a
pornóiparban? Tetszik vagy sem, a zsidó je-
lenlét ezen a fronton jelentôs volt, és itt az
ideje, hogy valaki komolyan írjon errôl.”

Egy olyan témára kell most rátérnem,
melyrôl még beszélnem is nehezemre esik: a
fehér rabszolga-kereskedelemre: tízmilliónyi
fehér nô – köztük sokan innen Moszkvából,
egész Oroszországból és Kelet-Európából –
szörnyûséges lealacsonyítására és tragikus el-
vesztésére. Akad talán bárki ezen a konferen-
cián, vagy bárhol a fehér világban, aki nincs
tudatában annak, hogy ennek a gyalázatos
kereskedelemnek Izrael a központja, és New

Yorktól Los Angelesig, Vlagyivosztoktól
Dublinig az ô hittestvéreik irányítása alatt áll?
Egy a New York Times hírrovatában 1998.
január 11-én „A rabszolga-kereskedôk szláv
nôket csalogatnak” címmel megjelent cikk-
ben Michael Specter fôként kelet-európai fi-
atal nôként azonosítja ezeknek a felfoghatat-
lanul lealacsonyított áldozatoknak a millióit,
gazdáikat pedig zsidóként dokumentálja. Egy
izraeli fehér rabszolga-kereskedôt, Jacob
Golant idézi:

„A nôk, akik ott dolgoznak, mint ahogy
szinte az összes prostituált Izraelben, orosz
nemzetiségûek; a fônökük nem az.”

„Az izraeliek szeretik az orosz lányokat,”
mondta Jacob Golan… „Szôkék, csinosak
és nagyon mások, mint mi,” kuncogta.

Specter rámutat, hogy kelet-európai nôk
millióit aljasították le ennek a sötét zsidó szél-
hámosságnak a keretében. Jól hallották: azt
mondtam milliókat. Hát nem elképesztô,
hogy még mindig akadnak sorainkban, akik
megbélyegzik néhányunkat, amiért megne-
vezzük a gonoszokat, akik elrabolják, leigáz-
zák, megerôszakolják és lealacsonyítják asszo-
nyainkat az emberiség történetének talán leg-
kegyetlenebb és legembertelenebb módján?
Könyvében, a Prostitúció és Elôítéletben, a
zsidó történész, Edward Bristow arról ír, hogy
a zsidó prostitúciós világhálózat hogyan mû-
ködött nem csak évtizedeken, hanem évszá-
zadokon át.

Állandóan a németek és a kelet-európaiak
kollektív bûntudatáról hallunk a zsidókkal
szemben; de mennyit lehet hallani errôl a leg-
szentebb emberi jogok ellen elkövetett undo-
rító, tömeges erôszakról? Lányaink és asszo-
nyaink ellen kegyetlenségek folynak, most,
ebben a percben is, ahogy itt beszélek.

Ha már az etnikai bûntettekrôl esik szó…
Moszkvában vagyunk, és alig egy kilométerre
innen található minden idôk néhány legna-
gyobb tömeggyilkosának otthona. Jó oroszok
millióit és más, európai embereket gyilkoltak
meg. Szolzsenyicin, korunk egyik legnagyobb
elméje, akit az irányított média mára szinte
egy nem-létezô személlyé degradált, felfedi az
orosz emberek bolsevik tömeggyilkosainak
személyazonosságát. A Gulag Szigetcsoport
II. 79. oldalán találhatóak a Gulagnak, a
világtörténelem legnagyobb gyilkoló-gépének
vezetô ügyintézôi. Aron Solts, Jakov
Rappaport, Lazar Kogan, Matvei Berman,
Genrikh Yagoda és Naftalij Frenkel. Mind a
hatan zsidók. Miért titkolják el az emberiség
legnagyobb holocaustját minden létezô mó-
don a fehér világ homályos tudata elôl?

Feminizmus

A nôi jogokért vívott harc kezdetén, a cél
leginkább a nôk iránti tisztelet és megbecsü-
lés ôsi európai értékeinek visszaállítása volt.
Azt kívánták, hogy a férfiak több felelôsséget
vállaljanak a nôk és gyerekek jóléte ügyében;
magasabb erkölcsi nívóra törekedtek, és a
világot átfogó mértékletességi mozgalom
legfôbb mozgatórugói voltak. A zsidó radiká-
lis feministák a zsidók médián belüli ötödik
hadoszlopa segítségével, a modern „radikális
Feminista Mozgalom” legfôbb vezetôivé vál-
tak. Bella Abzug, Betty Friedan és Gloria
Steinem már ellentétes hangnemet ütöttek
meg. Ahol a nôi jogok élharcosai megbecsü-
lésre méltó és erkölcsös viselkedés példamuta-
tását várták el a nôktôl, az új feministák azzal
tömték ôket, hogy addig nem szabadulhatnak
fel, amíg a férfiak legrosszabb jellemvonásait
fel nem veszik. Többé már nem unszolták a
férfiakat az erkölcsös viselkedésre – inkább a
fiatal nôket bátorították, hogy legyenek leg-
alább olyan erkölcstelenek, mint a legmocs-
kosabb férfi.

A zsidó radikális feminista méreg termé-
szetesen fehér lányok és asszonyok millióit
sújtotta járványos nemi betegségekkel, töme-
ges meddôséggel és a házasságtörô viszonyok
nagyarányú megnövekedésével, ezáltal pedig
a stabil házasságok elpusztításával. A radikális
feministák kifejezték gyûlöletüket a házasság
és az anyaság iránt, és azt prédikálták a
nôknek, hogy a karrier feleslegessé teszi a csa-
ládot és a gyerekeket. Barátaim, gyermekek
nélkül népünk nyilvánvalóan kihal.

A radikális feminizmus négy legfontosabb
vezetôje a második világháború óta Betty
Friedan, Bella Abzug, Gloria Steinem és
Gloria Allred. Íme egy idézet a „Zsidó nôk 
és a feminista” forradalom címû kiadvány-
ból.

„…A zsidó feministák befolyással voltak az
amerikai élet minden aspektusára. Alább ta-
lálható néhány példa a Zsidó nôk és a femi-
nista forradalom által bemutatott zsidó femi-
nistákról, azokról, akik az 1960-as, 70-es és
80-as években tették le névjegyüket. Történe-
tük képezi majd vitánk alapját…”

A továbbiakban felsorolja a radikális femi-
nizmus néhány zsidó csillagát:
Heather Booth: abortuszpárti és emberi jogi
aktivista
Susan Brownmiller: az Akaratunk Ellenére,
egy nemi erôszakról szóló úttörô könyv
szerzôje
Blu Greenberg: ortodox feminista
Phyllis Chesler: úttörô a nôk pszichológiája
terén
Judy Chicago: feminista képzômûvész
Sonia Pressman Fuentes: feminista ügyvéd és
a NOW (Nemzeti Nôszervezet) alapítója
Nancy Miriam Hawley: nôi egészségügyi ak-
tivista
Alix Kates Shulman: feminista szerzô, az
egyenlôségi házassági szerzôdés megalkotója
Gloria Steinem: az Ms. Magazin alapítója, fe-
minista szónok és író

Homoszexualitás

A homoszexualitás nyilvánvalóan hozzájá-
rul ahhoz, hogy születési arányaink csökken-
nek. Sajátságos szexuális jellege olyan beteg-
ségek özönéhez vezet, amelyek messze túlha-
ladják a hagyományos STD (szexuális úton
terjedô) betegségek határait. A homoszexuali-
tás jellegzetes szociális, és nem higiénikus bio-
lógiai viselkedésmintái miatt burjánzik a he-
patitisz és a HIV fertôzés. Európaiak milliói,
akik homoszexuális életre tértek át, meghal-
tak, és nem homoszexuálisok százezrei estek
áldozatul ezeknek a homoszexuális úton ter-
jesztett veszedelmeknek vérátömlesztéssel
vagy más módon. Ráadásul a hímnemû ho-
moszexuálisok sokkal nagyobb arányban kép-
viseltetik magukat a gyermekmolesztálási
ügyekben is. Ez az elnyomás fehér életek mil-
lióit károsítja súlyosan. Természetesen a mé-
dia soha nem mulasztja el tudtunkra adni,
hogy a homoszexualitás egy teljesen elfogad-
ható életforma, és ha ellenezni merjük, akkor
egyszerûen csak homofóbok vagyunk, meg-
fosztva a szodómia elônyeitôl. 

És ebben az esetben is, ahogy bizonyára
már kitalálták, a betolakodók nem csak jelen
vannak a homoszexualitás-párti szervezetek-
ben – hanem teljesen uralják is azt.

Larry Kramer – az „Állj ki” homoszexuális/
AIDS aktivista szervezet társ-alapítója; a
Meleg Férfiak Egészségügyi Válsághelyzete
társ-alapítója.

Alan Klein – az „Állj ki” csoport társ-ala-
pítója, a Homokos Nemzet csoport társalapí-
tója, A GLAAD (Meleg és Leszbikus Szövet-
ség a Rágalmazás Ellen) Nemzeti Kommuni-
kációs Igazgatója és vezetô szóvivôje. Klein
volt a társalapítója a sikeres multimédia kam-
pánynak, a STUPIDLY.COM-nak is.

Arnie Kantrowitz – a GLAAD társalapí-
tója.

Jonathan D. Katz – a Harvey Milk Intézet
alapítója és elnöke, amely a világ legnagyobb
homoszexualitással foglalkozó tudományos
intézete. Régi melegjogi aktivista, a Homokos
Nemzet társalapítója (a kulcsfontosságú San
Franciscói részlegé).

Harvey Fierstein – filmszínész (Mrs.
Doubtfire); közismert meleg aktivista.

Moisés Kaufman – forgatókönyvíró és ren-
dezô (Egy gyilkosság története).

Israel Fishman – a Meleg Felszabadítási
Választmány (ma az Amerikai Könyvtárszö-
vetség Meleg, Leszbikus, Biszexuális és
Transszexuális Kerekasztala néven ismert), a
világ elsô szakmai/ hivatásos meleg szerveze-
tének 1970-es alapítója.

Bella Abzug és Edward Koch – mindket-
ten zsidók – az Egyesült Államok Képvi-
selôházának elsô tagjai, akik a szexuális orien-

táción alapuló diszkrimináció betiltására
nyújtottak be törvénytervezetet (1974.) És
még hosszan folytathatnám.

Abortuszpárti Mozgalom

Az európai életek millióinak megszakítása
nyilvánvalóan hatással van katasztrofális szü-
letési arányainkra. Vessék össze az összes
jelentôs keresztény egyház abortuszellenes ál-
láspontját a legbefolyásosabb zsidó szerveze-
tek aktív abortusz-támogatásával. Az alábbi
vezetô zsidó szervezetek pártoskodnak az
abortusz „jogok” mellett:
Amerikai Zsidó Bizottság;
Amerikai Zsidó Kongresszus;
B’nai B’rith Nôk;
Amerikai Rabbik Központi Konzíliuma [Re-
form];
Rekonstrucionalista Gyülekezetek Szövet-
sége;
Hadassah Nôk;
Zsidó Munkabizottság;
Na’amat USA;
Templomos Nôvérek Nemzeti Szövetsége
[Reform];
Zsidó Nôk Nemzeti Tanácsa;
Új Zsidó Tervezet;
Észak-Amerikai Egyházi Fiatalok;
Rabbinikus Gyûlés;
Amerikai Héber Gyülekezetek [Reform];
Amerika Egyesült Zsinagógái [Konzervatív];
Nôk Konzervatív Zsidó Szövetsége

Hogy egy prominens szerzôt idézzek az
abortuszpárti mozgalomról:

„… emberek, akik magukat „zsidóként”
azonosítják, vezették, és a mai napig is ve-
zetik az abortuszpárti mozgalmat, nem csak
az Egyesült Államokban, hanem szerte a
világon… Az 1960-as évek végén életvédô
aktivisták észrevételezték, hogy az abor-
tuszjogi mozgalmat elsôsorban olyan em-
berek mozgatták és vezették, akik zsidók-
nak vallották magukat. Az abortuszpártiak
és az abortuszklinika-tulajdonosok körül-
belül fele zsidónak vallja magát, amely
arány messze meghaladja a zsidó lakosság
arányát, hiszen az kevesebb, mint 2 száza-
léka az Egyesült Államok népességének.”

Nem pusztán csak a zsidók túlnyomó je-
lenlétére utalok ezekben a mozgalmakban,
amelyek pusztítják az európai embereket. A
zsidók minden egyes ilyen mozgalomban
megalapozzák azt a hatalmas, egyedülálló
etnikai egységet, ami a túlélésünket veszé-
lyeztetô mérgezés mozgatórugója. És mind-
egyik ilyen zsidó-vezette pusztító mozgalom
óriási támogatást kap a hittestvéreik által uralt
nyugati szórakoztatóiparból, könyvkiadásból,
hírközlésbôl és a médiából.

A zsidók kiemelkedô szerepet játszanak az
összes fehér nemzetet érintô kábítószer-prob-
lémában. Nem csak hogy vezetô szerepük van
a szervezett bûnszövetkezetekben a kábítósze-
rek behozatalára és eladására, hanem még a
zsidó befolyás alatt álló Hollywood és az irá-
nyításuk alatt álló lemezkiadás is népszerûsíti
a testet és lelket elpusztító kábítószerek hasz-
nálatát.

Természetesen a zsidók által készített
filmek, könyvek, színdarabok, vagy akár a te-
levíziós reklámok és kampányok fô témája a
fajok közti keveredés. A zsidó média rasszis-
tának bélyegez minden ellenállást az euró-
paiak vegyes házasságával kapcsolatban, ám
ugyanakkor egyetlen becsmérlô szót sem ejt,
egyik fô zsidó szervezet ellen sem, amelyek
programjában szerepel a zsidók vegyes házas-
ságának visszaszorítása. Természetesen Izrael
az az állam, ahol a zsidók és nem-zsidók köz-
ti házasság tilos.

Nem elég, hogy a zsidók uralta média kör-
mönfontan öngyûlöletet beszél be népünk-
nek, de néhány zsidó tudós már nyíltan fel is
szólít a fehér faj elpusztítására. A Harvard
Egyetem egyik jeles zsidó professzora, Noel
Ignatiev, aki a „Fajáruló” magazinnak a kiadó-
ja, lényegében a fehér faj eltörlését és elpusztí-
tását kívánja. El tudja képzelni azt bárki, hogy
milyen felháborodás törne ki, ha egy nem-
zsidó a zsidó nép elpusztítására szólítana fel?

(Ford.: Horváth Barbara)
(Folytatjuk)
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A nemrég bemutatott The Ten „a bib-
liai 10 parancsolat által sugallt tíz, istenká-
romló, hisztérikus történetrôl” szóló film. 
A filmben „Jézus H. Krisztus” megfoszt a
szüzességétôl egy szexuálisan kívánatos szûz
könyvtárosnôt, és minden epizód olyan
karaktereket ábrázol, akik abba vannak be-
lefeledkezve, hogy éppen az ellenkezôjét
cselekszik annak, amit a Biblia parancsol.
„A The Ten a börtönbéli erôszakos kö-
zösüléstôl és báb-nemi szervektôl megszál-
lott” film – mondja a Village Voice. 

„Ez nagyon negatív támadás akar lenni a
hit és az értékek ellen. Ez nagyon szomorú
társadalom, amely ilyen támadási módszer-
re süllyedt le” – mondja Dr. Ted Baehr, a
Keresztény Film- és Televízió-bizottság el-
nöke.

Valóban a „társadalom” az, amely Jézust
támadja ebben a filmben? A The Ten írója
és rendezôje David Wain, ünnepelt zsidó
vígjáték színész és filmproducer. Az öt film-
producer közül négy zsidó: Jonathan Stern,
Paul Rudd, Morris S. Levy és David Wain.
Véletlen egybeesés lenne, hogy a legtöbb
filmigazgató, társ-producer is zsidó, és a
technikai személyzetet is zsidók alkotják? A
City Lights Pictures, a film gyártója beje-
lentette, hogy a The Ten-t belföldi bemu-
tatásra a Think Film szerezte meg, amely a
zsidó filmmecénás és producer, David
Bergstein tulajdona. A film eléggé fontos
ahhoz, hogy a W.E.A.Corp. mutassa be,
amely a 2006-os év Nagy Bemutatója. 

A zsidó keresztényellenesség mintája 
a médiában

A The Ten a médiatestületnek a keresz-
ténység és a keresztény értékek elleni, az el-
múlt néhány évtizedeken át tartó támadá-
sát folytatja. A zsidók az amerikaiaknak
csupán 1,5 %-át alkotják, mégis ôk állnak
gyakorlatilag minden szervezett, Krisztus
elleni médiatámadás mögött. Ha ezt a tényt
nehezen elfogadhatónak találják, fontolják
meg a következôket: 

1988-ban a zsidó tulajdonban lévô
MCA bemutatta a „Krisztus utolsó megkísér-
tése” címû filmet, amely Jézust bolondnak,
sarlatánnak és kéjencnek ábrázolja. 

2005 karácsonyán a zsidó tulajdonú
CBS egy speciális karácsonyi újdonságot
sugárzott, „A Karácsony misztériuma” cím-
mel. A specialitás nem azt a misztériumot
vizsgálta, hogy Isten megtestesült, hogy
minket megváltson a bûneinktôl. Ehelyett
azt a „misztériumot” vizsgálta 1 órán ke-
resztül, hogy Jézus házasságon kívül szüle-
tett, törvénytelen fia volt-e egy római kato-
nának és egy zsidó feslett nônek. 

Az NBC Dániel könyvében Jeff Zukor,
zsidó producer és az NBC túlnyomórészt
zsidó írói felidéztek egy rendellenesen
mûködô „keresztény” családot, amelyet
szétszakít a rágalmazás, alkoholizmus, ho-
moszexualitás és paráznaság. A díszruhába
öltözött „Jézus”, aki azért ölt testet, hogy
tanácsot adjon az apának, anglikán lelkész,
primitív, ügyefogyott bolond.

A National Geographic magazinjában és
TV-jében a „Júdás elveszett evangéliuma” azt
a lehetôséget dramatizálta, hogy Iskarióti
Júdás zsidó hôs volt, aki Jézus Krisztust a
farizeusoknak saját kérésére árulta el! Mind
az NGS tanácsadó testületét, mind a mun-
kaközösséget aránytalanul sok zsidó név
képviselte. Freida Tchacos Nussbergernek,

a „Júdás könyve” alapítójának és állítólagos
tulajdonosának, valamint Herb Krosner tv
producernek, aki megvásárolta a történetet,
zsidó neve van.

A „The Da Vinci Code” címû filmben a
zsidók által uralt Sony Corp. Of America
(amelyet zsidó ügyvezetô elnök, a CEO-s
Howard Singer és Emily Susskind elnök
irányít) azt a hazugságot adta el, hogy Krisz-
tusnak szexuális kapcsolata volt a Magdalai
Máriával. A legnagyobb zsidó kiadók, a
Random House, Doubleday és Anchor
Books monopolizálták a könyv elôállítását
és eladását, elképesztô milliókat szereztek
ebbôl az istenkáromlásból.

Jézus: a zsidó humor célpontja

A The Jerusalem Post egyik nem régi cik-
kében Stephen Vider elmondja, hogy Jézus
a zsidó szatírák és vígjátékok kedvelt cél-
pontja. Peter Schafer zsidó történész szerint
az ilyen gonosz humor forrása a Talmud. 
A Post így összegzi Schafert:

„…a késôi ókor zsidó rabbijai nem
rettentek vissza a gúnyolódástól… A rab-
bik ragaszkodtak ahhoz az állításhoz,
hogy Jézus nem volt Isten fia, sem Dávid
leszármazottja, hanem egy római katona
törvénytelen fia, akivel Máriának
házasságtörô kapcsolata volt. Ennyit a
szûzi szülésrôl.”

„A párhuzamos történetet a Toledosz
Jesu visszhangozza. Jézusnak nem hiva-
talos, elképzelt életrajzát évszázadokon
át ismételgették, mielôtt végül rögzítet-
ték a X. században. Ez nem csak Jézus
származását vitatja, hanem testi feltáma-
dását is – miután a holttestét megtalál-
ták egy kertben, lóháton visszavitték Je-
ruzsálembe, ezzel a szöveggel megjelölve:
’Ez Jézus, aki azt mondta, hogy felment
a mennyekbe’.”

„A Talmud és a Toledosz Jesu írói tá-
volról sem tagadják, hanem szemmel lát-
hatóan élvezettel állítják, hogy nem a ró-
maiak, hanem a zsidók végezték ki Jézust
– és ô ezt meg is érdemelte.”

Zsidó vígjátékírók, Larry David, Lenny
Bruce és Sarah Silverman, specialistái a ha-
sonló Jézus-ellenes gúnyolódásnak. A The
Jerusalem Post idézi Silverman-t, aki a
2005-ös „Jézus – mágia” címû filmjében ezt
mondta: „Remélem, a zsidók ölték meg
Krisztust… Én megtenném azt újra egy
másodperc alatt.” A The Post kommentár-
ja: „Silverman filmjének címében rejlô
humor végül is nincsen túl távol az egész
Toledosz Jesu-tól, amely Jézus csodáit,
mint a fekete mágia mûveit írja le…”

Talmud: a keresztényellenesség 
kútforrása

Honnan származik ez a keresztényelle-
nes lelkület, amely a zsidó média alkotóiból
és irányítóiból árad? Ez hatja át a régi fari-
zeusok Talmudját, akik a modern vígjátéki
színészekhez hasonlóan gúnyolták Jézust,
azok a farizeusok is, akik megölték Ôt. A
The Post cikke, amelyet a zsidók elsôsorban
zsidó olvasók számára írtak, szokatlanul
nyíltan beismeri, hogy Krisztus zsidó kigú-
nyolása a Talmudból származik. 

Napjainkban a vallásos zsidók a farizeu-
sok Talmudját sokkal jobban tisztelik, mint
a Bibliát. A 104 csúcsmédia irányítón vég-
zett híres Lichter-Rothman felmérés Ame-

rikában úgy találta, hogy elképesztô módon
59 %-uk „zsidó vallásban nevelkedett”.

Az Egyetemes Zsidó Enciklopédia sze-
rint: „A zsidó vallás a maga származását
évszázadokon át töretlenül a farizeusok-
tól vezeti le. Vezéreszméik és módszere-
ik egy óriási méretû irodalomban nyer-
tek kifejezést, amelynek nagy része még
ma is létezik. A Talmud a legnagyobb és
legfontosabb egyedi darabja ennek az
irodalomnak…”

Krisztus a Talmud alkotóit, a farizeuso-
kat úgy jellemzi, hogy „tele vannak tisztá-
talansággal” (Mt. 23,27). Nem csodál-
kozhatunk tehát azon, hogy az ô alkotá-
suk tele van erkölcsi szennyel. A Talmud
legkorábbi (és ezért legnagyobb) rabbijai, a
„Tannaim”, ténylegesen a pedofilia tá-
mogatói voltak! A gyermekkel való erôsza-
kos közösülést, mint „halakah”-ot, zsidó jo-
got igazolták. Sok terjedelmes szakaszban
támasztja alá a Talmud azt, hogy egy rab-
bi jogot szerez 3 éves kislánnyal való há-
zasságra nemi erôszak által. A Talmud
zseniális kibúvási lehetôségeket is bizto-
sít a rabbik számára a nem-zsidó szolgá-
lólányok megrontására és a velük való
házasságon kívüli nemi életre. A farizeu-
sok úgy tekintették, hogy a 9 éves fiúk-
kal folytatott szexnek nincsenek erkölcsi
következményei. Különösen felnôtt nôk-
nek engedélyeztek ilyen szexuális kiváltsá-
gokat. Aki figyelmesen elolvassa a Talmu-
dot, annak figyelmét nem kerülheti el az,
hogy a rabbik milyen buzgón rátérnek a
szexuális témákra és engedélyezik a legszél-
sôségesebb szexuális erkölcstelenségeket. A
leggyakrabban idézett talmudi mondás
azt tanítja, hogy egy állattal közösülô
nônek joga van a fôpappal házasságot
kötni.

Napjainkban a legtöbb amerikai vezetô
– elsôsorban reformerek, de csakhamar a
konzervatívok is – támogatják a homosze-
xuális célkitûzéseket. Nem csoda, hogy a
zsidók élenjárók a homoszexuálisok jogi
mozgalmaiban, aránytalanul sokan részt
vesznek az amerikai homoszexuális szerve-
zetek vezetôségében. A Talmud szexuális
etikája érthetôvé teszi, hogy a B’nai B’rith
ADL-je támogatja a homoszexuális életstí-
lust; az ô „gyûlöletellenes” törvényeik külö-
nösen a homoszexuálisokat védik, és bûn-
cselekménnyé nyilvánítják a homoszexuali-
tással kapcsolatos szókimondást.

A Talmud erkölcsi romlottsága érthe-
tôvé teszi azt is, hogy a zsidók miért uralják
a pornográfia iparát világméretekben. Al
Goldstein, rendkívüli termékenységû por-
nográf író, a Screw magazin létrehozója el-
mondja nekünk, hogy szerinte a zsidók mi-
ért vonzódnak annyira a pornográfiához:
Krisztus iránti gyûlöletük és a keresztény ci-
vilizáció megrontására irányul vágyuk az
ok. „Az egyetlen ok, amiért a zsidók a
pornográfiában tevékenykednek az,
hogy Krisztus egy szopás. A katolicizmus
egy szopás. Nem hiszünk a tekintélyel-
vûségben.”

A zsidók uralják a nemzetközi szervezett
prostitúciót Európában, az USA-ban és
Dél-Amerikában, legalább 125 éve.

Ahogy korábban kifejtettük, a zsidók
uralják a gonosz leghatalmasabb keresz-
tényellenes forrását Amerikában és a vilá-
gon: a hollywoodi filmipart. A három nagy
tv-hálózatot a zsidók alapították és irányít-
ják. Ténylegesen a zsidók kezében vannak

az aránytalanul legnagyobb vezetôi és tulaj-
donosi pozíciók az egész amerikai országos
médiában, mind a hírközlô szerveknél,
mind a szórakoztató iparban. [A világon
mindenhol, nálunk is. A szerk.]

Bárány a farkasok között

Krisztus meg akarta védeni Egyházát a
farizeusok álnokságaitól, és azoktól, akik
hamis tanításaikat a jövôben hangoztatják.
Mindent megtett annak érdekében, hogy
elítélje a farizeizmust és annak szóbeli tör-
vényét, a Talmudot. Figyelmeztette az Egy-
házat, hogy „óvakodjék a farizeusok ko-
vászától” (vagyis a talmudi tanítástól) (Lk.
12,1). A zsidókat a „Sátán zsinagógájá-
nak” nevezte – ami szó szerint a Sátán egy-
házát jelenti ezen a világon (Jel. 3,9). János
apostol úgy jellemezte ôket, mint az Anti-
krisztus szellemének megtestesülését (1 Já-
nos 2,22), és Szent Pál figyelmeztet, hogy
ôk az evangélium „ellenségei” (Róm.
11,28).

Egy keresztény hite szerint meg van
gyôzôdve arról, hogy ezeket a bibliai figyel-
meztetéseket Isten sugalmazta; ezeket tudo-
másul kell venni és szerintük kell cseleked-
ni. Ennél kevesebbet tenni annyi, mint
meghiúsítani Krisztus Egyházának irányítá-
sára irányuló törekvését, különösen ko-
runkban, a zsidó média megtévesztô hatal-
mának túlsúlya idején. De az evangelizálók
az elmúlt században érzelgôsen viselkedtek
a zsidókkal, együtt éreztek múltbéli szenve-
déseikkel és nemzeti törekvéseikkel. Figyel-
men kívül hagyják Krisztusnak és az Ô
apostolainak szavait. A lelkipásztorok gya-
korlatilag sohasem tanítják ezeket az intel-
meket teljesen konkrét és hangsúlyos mó-
don. Ehelyett az evangelizáló vezetôk szo-
rosan együttmûködnek a farizeusok le-
származottaival, gondosan elrejtve a
keresztény kultúra megrontóinak zsidó
identitását.

Ha valamely keresztény vezetô meg-
bontja a sort, Krisztust komolyan veszi, ta-
nulmányozza a „farizeusok kovászát”, a
Talmudot, és felfedi az Egyház számára azt,
amit az valójában mond, egyházilag ellehe-
tetlenül; az evangelizáló vezetôk bojkottál-
ják, mint „antiszemitát”. 

Amikor telefonhívásokat kapok számos
rádiós talk-show alkalmával, egy nyugtala-
nító trendet veszek észre. Sokan (mind a
jobb-, mind a baloldalon) oly kiábrándító-
nak találják, hogy az evangelizálók támo-
gatják Izrael igazságtalanságait a Közel-
Keleten, hogy teljesen elvetik a keresztény-
séget. Krisztus megjövendölte, hogy az
utolsó napokban az Ô igazi követôit „min-
denki gyûlölni fogja” az Ô nevéért (Lk.
21,17). De Krisztus nevét valószínûleg
azért is vetik meg oly sokan, mert az
Izraelt elsô helyre tevô evangelizálók, a
zsidókon kívül, mindenki másnál fele-
lôsebbek azért, hogy felépülnek a Nagy
Babilon falai, – a rabszolgaság és kor-
rupció legelnyomóbb keresztényellenes
rendszere, amilyet a világ valaha látni
fog.

(Ford.: Tudós-Takács János) 
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1961. február 3-ról 4-re virradó éjjel Ká-
dár politikai rendôrsége ôrizetbe vett egy
csomó derék, buzgó, fôleg a magyar ifjúság
vallási és hazafias nevelésével foglalkozó ka-
tolikus papot. A papokkal kapcsolatban
álló több, mint 100 világi személynél ezen
az éjszakán házkutatást tartottak. Az
ôrizetbe vett papok többsége a Regnum
Marianum nevû papi közösséghez tarto-
zott. Ez a szervezet 1952 óta titokban mû-
ködött, mert Rákosiék ebben az évben a
föld alá kényszerítették ôket. A kommunis-
ták különösen azon papok iránt voltak gyû-
lölettel, akik az ifjúság nevelését hivatásbeli
kötelességnek tekintették.

A letartóztatott papokat nemsokára –
többnyire „államellenes szervezkedéssel”
vádolva – bíróság elé állították és túlnyomó
többségüket több éves börtönbüntetésre
ítélték. A letartóztatott papok ellen emelt
vádak mind hazugságok voltak: államelle-
nes szervezkedésrôl szó sem volt. Természe-
tesen ezek az egyházi személyek nem vették
tudomásul a kommunisták elvárásait. Nem
is vehették, hiszen a pap hivatása és külde-
tése nem a mindenkori államhatalomtól,
hanem magától Istentôl való. Az „elmenvén
tanítsatok minden nemzetet” krisztusi pa-
rancsa minden kor minden papját kötelezi
(v.ö. Mt. 28,19). Ez a parancs magába fog-
lalja azt is, hogy az ifjúságot meg kell ismer-
tetni a keresztény világnézet elemeivel.
Ezek a derék, becsületes és bátor papok ezt
tették. Nem mûködtek együtt a bolsevista
rendszerrel, nem álltak be békepapnak,
nem agitáltak a TSZ mellett és nem voltak
hajlandóak dicsôíteni a hazánkat eltipró
Szovjetuniót, és „felszabadulásnak” hazud-
ni az ellenséges megszállást.

Több évig börtönben lenni, s eközben
elzárva lenni a hivatás teljesítésétôl –rend-

kívül fájdalmas. De e derék papok számára
nem a kommunisták mérték a legnagyobb
szenvedést. Nem az ellenük vádat emelô
ügyészek, nem az ôket elítélô bírák, nem a
börtönôrök – hanem a Magyar Katolikus
Püspöki Kar, amely 1961. március 15-i
körlevelében kijelentette, hogy „ezek a pa-
pok nemcsak a Magyar Népköztársaság
ellen vétettek, hanem a katolikus egyház el-
len is.” E körlevélben a fôpásztorok elhatá-
rolták magukat papjaiktól, azt sejtetve,
hogy ezek rontják meg a „jó viszonyt” az
állammal.

Nyilvánvaló, hogy e körlevél borzalmas
állami nyomásra született meg, de a püs-
pöki tisztség nemcsak nagyobb egyház-
jogi hatalommal, de fokozottabb köteles-
ségekkel is jár. Jogok és kötelességek min-
den területen egyenesen arányosak egy-
mással…

A körlevél két szempontból is tragikus
volt. Elôször pszichológiai szempontból a
letartóztatott papok felé: fokozta bennük a
magukra hagyottság érzését. A börtönben
mindenki úgy érzi, hogy bárcsak lenne va-
laki, aki vigasztalná, lenne valaki, aki egy
bátorító szót szólna hozzá. Mert szenvedni
ugyan mindig fájdalmas, de szenvedni
egyedül, elhagyatva, magunkra hagyva,
megértô és vigasztaló részvét nélkül: ez ret-
tenetes.

De volt e körlevélnek egy másik tragikus
hatása is, mégpedig világnézeti szempont-
ból a hívek felé. A püspökök a tanító egy-
ház tagjai: elsôrendû kötelességük a hívek
világnézeti tisztánlátása fölötti ôrködés ka-
tolikus szempontból. A tanítás krisztusi pa-
rancsa, amely minden egyes papot kötelez,
a püspökökre fokozottan vonatkozik. De
azáltal, hogy a püspökök a papjaik hôsies
helytállását elítélték, a lelkierôsség sarklatos

erényének gyakorlását, a becsületet, elvhû-
séget, az áldozatvállalást ítélték el, s ezzel
hatalmas lelki károkat okoztak a rájuk bí-
zott hívôk lelkében. Ez a körlevél nemcsak
a közvetlenül megbélyegzett papokat ítélte
el, hanem elítélt egy szemléletet, elítélte a
bolsevizmussal szembeni ellenállást, és ezál-
tal – burkoltan – piedesztálra emelte a ke-
reszténység – és az egész emberiség ellensé-
gei elôtti behódolást. El lett mosva a kü-
lönbség bûn és erény között…

Ugyanez még nagyobb súllyal, s ha lehet,
még tragikusabb következményekkel
ismétlôdött meg 1973 végén, illetve 1974
elején, amikor VI. Pál Pápa az esztergomi
érseki széket „üressé” nyilvánította, s ezzel
a kommunistáknak hôsiesen ellenálló, hit-
valló, eleven mártír életet élô Mindszenty
Józsefnek, a bolsevizmus elleni ellenállás
szimbólumának prímási és esztergomi érse-
ki megbízása véget ért.

Mindszentynek ez a lépés – teljesen
érthetôen – sokkal jobban fájt, mint a kom-
munisták börtönében töltött 8 év, jobban
fájt, mint az Andrássy út 60. pincéjében el-
szenvedett fizikai gyötrelmek. Mert ezek az
ellenségtôl származtak, de 1973-74-ben
onnan jött a pofon az „Ostpolitik” jegyé-
ben, ahonnan a legkevésbé várta.

Lelki nagyságára jellemzô, hogy a történ-
tek után is kijelentette: hû fia a katolikus
egyháznak, annak természetesen egész taní-
tását, a dogmát igaz hittel vallja és hirdeti,
de nem ért egyet a legfelsôbb egyházi veze-
tés politikájával, mert az Egyház úgy tett
engedményt Kádáréknak, hogy cserébe
nem kapott érte semmit: nem enyhült sem-
mit sem a magyarországi kommunisták val-
lásüldözése, amelyet – jóval alattomosabb
módon, mint korábban – rendületlenül
folytattak 1974 után is…

Róma célja a Kádárék elôtti politikai be-
hódolással a legális püspöki kinevezések és
szentelések biztosítása volt, amelyet Ká-
dárék – teljesen jogtalanul – állami hozzá-
járuláshoz kötöttek. Csak püspök szentel-
het érvényesen papot, ezért a püspökök
apostoli folytonossága a katolikus egyház
számára létkérdés. De voltak a katolikus
egyháznak titokban, állami hozzájárulás
nélkül felszentelt püspökei is – egy kénysze-
rûségbôl föld alá kényszerülô magyarorszá-
gi katolikus egyház képes lett volna biztosí-
tani az apostoli folytonosságot. S a római
birodalmi, majd három évszázadon át tartó
keresztényüldözést – katakombákba kény-
szerülve diadalmasan túlélte az egyház. De
a kommunisták elôtti politikai behódolás
világnézetileg mérhetetlen lelki károkat
okozott: nagyon megnehezítette a hívôk
világnézeti tisztánlátását

1974-ben természetesen senki sem tud-
ta, hogy a kommunizmus összeomlás elôtt
áll. De a hívô ember elôtt minden korban
világos kell, hogy legyen: az Úr „hatalma-
sokat letaszított a trónjukról” minden kor-
ban (Lk. 1,52), s ahogyan a Kádárék által
üldözött és börtönbe vetett hôs papok egyi-
ke; Werner Alajos amikor az ôt kihallgató
bíró megkérdezte: „Maga szerint meddig áll
fenn ez a rendszer?”, ezt felelte: „egy perc-
cel sem tovább, mint ameddig az Isten meg-
engedi”.

A hívô ember számára kettôs vigasz áll
szemben az árnyoldallal: a katolikus papság
soraiban nemcsak behódolók, de hôsiesen
ellenállók is voltak a bolsevista zsarnokság
ellen, és politikai hibákat követhet el az 
egyház, de ez dogmatikai tisztaságát nem
veszélyezteti, hiszen isteni Alapítója szava
garantálja: „A pokol kapui nem vesznek
erôt rajta.” (Mt. 16,18) 

El kell érnünk, hogy minden magyar nô világosan és tisz-
tán lássa feladatát, jogát, és kötelességét, ami nem más, mint
nemzetünket élet-halál harcában támogatni!

A hungarizmus ismerete tisztánlátást jelent, ez a tisztánlá-
tás segít a dolgok helyes megítélésében és tetterôt vált ki.
Semmi egyéb nem lebeghet egy hungarista szeme elôtt, mint
nemzetünk szolgálata. Szükség van a tisztánlátásra nemze-
tünk minden tagjától elvárnánk, így a nôtôl is, hiszen ez a
tisztánlátás segít a nemzet jó hasznára cselekedni.

A nô élettársa, segítôtársa a férfinak. Számaránya több,
mint a férfi száma. Ezért igenis fontos, hogyan él és miként
gondolkodik a nô, mert ereje nem számarányában, hanem ab-
ban a serkentô, ráható erôben jut leginkább kifejezésre, mely-
lyel környezete lelkét, életét befolyásolni, irányítani képes.

Jogaink és kötelességeink közé tartozik az is, hogy azokat
a feladatainkat ne hanyagoljuk el, amelyeket nemzetünk szol-
gálata szab reánk. Mert tudnunk kell, hogy nem mindegy
hol, hogyan, és kik között éljük le életünket és neveljük gyer-
mekeinket!

A hungarizmus megszabta a nô erkölcsi feladatait, melyet
a következôkben foglalhatunk össze:

1. a nô a család jó szelleme, 
2. a nô a hungarizmus lelke,
3. a nô a nemzetélet halhatatlanságának záloga,
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fogalmát, úgy, hogy a nemzet újjáépítéséhez hozzájáruljon a
nemzet erkölcsi erôinek nevelésével. Mivel a nô a család jó

szelleme, ezért tetteit az igaz Istenhit kell, hogy vezesse. Meg
kell ôriznie a családi élet tisztaságát. A család kötelékében élô
férfi és nô egyénisége a gyermekein keresztül alakul át a leg-
kisebb közösséggé. Ezzel egységgé kovácsolja a családot és meg-
teremti a MI fogalmát. Ennek a legkisebb közösségnek a lel-
kisége a nô magatartásától függ. Ezzel minden nônek tisztá-
ban kell lennie, hogy felelôssége a mindennapok teendôi mel-
lett a család egységének megteremtésére is kiterjed. Így a nô
képessé válik a családi béke megalapozására és megtartására. 

A lányok és asszonyok életében meg kell, hogy jelenjen a
nô valláserkölcsi érzése, meg kell, hogy valósítsa a családi élet
tisztaságát. A nônek ismernie kell a tiszta hungarista erkölcs
követelményeit, hogy tetteit, gondolatait és egyéniségének
megnyilatkozásait ehhez a szilárd alaphoz mérje.

A nônek, mint a hungarizmus lelkének legyen közösségi
érzése. Kötelessége az összhang megteremtése. 

A hungarista nônek legyen a magyar nemzet, a fajtánk ere-
jének és jellemének ismeretén nyugvó nemzeti öntudata! Tu-
datosan irányított világnézetét a múlt helyes ismerete, és a
jelen eseményeinek helyes megítélése adja. 

Amit a hungarista nô el akar érni, meg akar teremteni sa-
ját családja és önmaga számára, azt akarnia kell a nemzet min-
den családjának! Így az ÉN (önérdek) és a MI (közérdek)
összhangba kerülnek. Meg kell értenie minden nônek azt az
alapvetô tényt, hogy családját nem vonhatja ki a társadalom
közösségének hatása alól, ebbôl kifolyólag az önérdek meg-
követeli a közösségi érzést. A családban uralkodó közösségi

érzés természetessé teszi a társközösségi érzés kialakulását. En-
nek a kialakulása nélkül nem leszünk képesek hungaristákat
nevelni! 

Az anya gyermeke lelkébe ülteti az erkölcsi erôt és a hitet,
mely segít nemzetünk megmaradásában.

A fegyverek gyôzhetnek a férfiak kezében, de igaz gyô-
zelmet egy eszméért a nép csak akkor ér el, ha a nô átéli, és
teljes lelkével vesz részt a küzdelemben. A magyar nônek a
hungarizmus eszmerendszere megadja világnézetét és annak
gyakorlatát.

Minden nô hôsi életszemléletet hoz magával, ezt bizonyít-
ja az is, hogy szenvedések árán új életet ad, és mindezen szen-
vedések ellenére mégis újra és újra vállalja azt. Ez bizonyítja
azt, hogy a hungarista nô képes a nemzetért és megmaradá-
sáért újabb és újabb áldozatokra!

A nôben éljen az anyaság hivatástudata! A nô a nemzet
halhatatlanságának záloga! 

A nô rendeltetése hogy hungaristává váljon, hivatása pe-
diglen, hogy hungarista anya legyen!

A családi életben meg kell valósítania a szép, az igaz és a
jó életösszhangját, így a nemzet jelene biztosítva lesz. A gyer-
mekei helyes nevelésén keresztül elérhetjük a nemzet boldog
jövôjét! Nemzetünk halhatatlanságát abban az esetben érhet-
jük el, ha anyáink elvállalják és szívügyükké teszik eme fel-
adatokat. Így a gyermek a magyar jövô, a hungarizmus fegy-
verévé válik. 

Mind a paraszt, a munkás, az értelmiségi, a katona és u

A HUNGARISTA NÔ 
ERKÖLCSI ÉS SZELLEMI FELADATAI

Özv. Meggyes Kálmánné 1959-ben elhangzott elôadássorozata alapján

Tudós-Takács János:

ELLENÁLLÁS ÉS BEHÓDOLÁS
(Katolikus papság a Kádár-korszakban)



10. oldal 2007. szeptember

A leglesújtóbb dolog azzal a küszöbön álló katasztrófá-
val kapcsolatban, amellyel a nyugati civilizáció szembesül,
az ellenállásnak csaknem a teljes hiánya azok részérôl, akik
áldozatai a katasztrófának. A nyugati férfiak és nôk,
mintha hipnotikus álomba merülnének, vagy kábítószer
befolyása alatt állnának, nemcsak nem tesznek semmit
sem az elôttük fekvô katasztrófa elhárítására, hanem nagy
igyekezettel pozitívan segítenek a katasztrófa tervezôinek
tervük megvalósításában. A gyilkos kér tôlünk egy kést,
amivel elvágja torkunkat és gyermekeink torkát, és mi
átadjuk neki gyorsan és lelkesen, mentegetve ma-
gunkat, hogy nem adtuk át még gyorsabban.

A mi helyzetünk oly bizarr – oly lidércnyomásos –,
hogy szinte irreálisnak tûnik. Állandóan küzdenünk kell,
hogy elhessegessük magunktól azt a gondolatot, hogy ez
valójában nem történhet meg. Ezért hasznos lenne meg-
birkózni a mi nagyon is reális helyzetünkkel, és észrevenni,
hogy a helyzetünk, bármennyire bizarr, nem egyedülálló.
Majdnem tökéletes mása megtalálható a rovarok vilá-
gában.

A kicsiny, de sok problémát okozó tûzhangya, amely
Dél-Amerikában ôshonos, de jelenleg kezdi már elsán-
colni magát az USA déli részének nagy területein is, szem-
mel láthatóan a zsidókérdés sajátos formáját mutatja! 
A Time magazin több évtizeddel ezelôtt közzétett, és nem-
rég emlékezetbe idézett egy tudósítást a témáról,
„Felforgatás a hangyák körében” címmel.

A tudósítás szerint a tudósok észrevették, hogy Dél-
Amerikában a tûzhangyák sokkal kisebb problémát jelen-
tenek a farmerek számára, mint az USA-ban. Úgy tûnt,
valamilyen ismeretlen betegség megfosztotta ôket velük
született erôszakosságuktól, agresszivitásuktól és szorgal-
muktól; más szóval: a tûzhangya „civilizáció” az USA déli
részén végzetesen dekadenssé vált.

Amikor a tudósok tovább vizsgálódtak, visszavezették
a tûzhangya dekadenciájának forrását egy szociális para-
zitára – „egy másik hangyafajra, amely rejtôzés nélkül él a
vad tûzhangyák erôdjeiben, és bizonyos titokzatos hatás-
sal eléri, hogy a vendéglátóik támogatják ôket semmittevô
fényûzésükben.”

Mi ez a „titokzatos hatás”, ez a tûzhangya-liberalizmus,
amely eltompítja az idegenektôl rettegô ösztönüket, és
toleránssá teszi ôket a közöttük élô idegen paraziták iránt?
A tudósok nem tudják, de azt mondják, hogy a paraz-
itáktól a csápjaik csapkodásával a keményen dolgozó
tûzhangyákra „láthatóan átmegy egy kényszerítô üzenet,
amely azt idézi elô, hogy a dolgozó a parazitákat eteti”.

Íme, a zsidó televízió árnya! Tehát a hangyaparaziták is
antennával manipulálnak! De az üzenetet a média urai
közvetítik számunkra a TV-nk antennáján keresztül,
és ez kényszerít bennünket, hogy sokkal jobban
tápláljuk az ô vérszopó törzsüket. Ez megfoszt minket
a múlt emlékétôl és csupán a jövôvel foglalkozik.
Elferdíti az egészséges ösztönöket. A faji büszkeséget
beteges bûnné változtatja. Aláaknázza a faji szolidar-
itást és helyette öngyûlölettel tölt el. Arra késztet, hogy
adjuk fel a természetes érdekeinket, és helyette szol-
gáljuk az idegen paraziták és az egész földkerekség
összes faji söpredékének az érdekeit.

Más szóval: pont úgy, mint a hangyák esetében, a TV
arra csábít bennünket, hogy pusztítsuk el önmagunkat.

Hogy az analógiát teljesebbé tegyük, jegyezzük meg,
hogy a tudósok szerint a tûzhangyák közösségi gazdál-
kodását tönkretevô paraziták, miközben hizlalják magu-
kat, „csak úgy képesek élni, ha a tûzhangyák táplálják
ôket”. Éppen így a zsidók is csak úgy képesek élni, ha a
nem-zsidó prédájuk táplálja ôket, mivel ôk tökéletlen
teremtmények, akiket a természet sajátosan a parazita
szerepükre tett alkalmassá.

Így sohasem lát senki sem egy zsidó falazó-munkás
kômûvest, vagy zsidó csôszerelôt, egy zsidó favágót
vagy zsidó földmûvest. A zsidók nem termelnek – ôk
fogyasztanak, manipulálnak, vesznek, eladnak, bepa-
liznak, házalnak a fogamzásgátló tablettákkal; szóra-
koztatnak, utánoznak; megtervezik és összekuszálják
az újságaikat; ülnek a hivatalaikban és (jó pénzért)
tanácsot adnak, páváskodnak és fecsegnek a TV
kamerák (az ô TV kameráik) elôtt; hazugságokat írnak
újságjaikban; elárasztják könyvtárainkat és könyves-
boltjainkat értéktelen vagy mérgezô hatású köny-
vekkel (amelyeket mi ostoba módon az egekig
értékelünk); az iskolákban megbetegítik gyermekeink
lelkét; tanácsokat súgnak a politikusaink fülébe;
lázadásokat szítanak és tüntetéseket szerveznek az
„egyenlôségért”; elítélnek bennünket a bíróságokon;
felfedik katonai titkainkat az ellenségnek; birtokol-
nak, bérelnek, kölcsönöznek, aláaknáznak, felforgat-
nak, pusztítanak.

De nem táplálnak, nem szállásolnak el, és nem öltöztet-
nék fel önmagukat a saját munkájuk eredményeképpen,
ilyesmi nem áll szándékukban, de nem is volnának rá
képesek. Ez a tény sehol sem figyelhetô meg jobban, mint
magában Izrael zsidó államában, éppen azon a földön,
amelyet egy másik néptôl raboltak el, és amely kizárólag
a másoktól, de fôleg Németországtól és az USA-tól ki-
csikart pénzen létezik.

S ha van valami hasznos a számunkra a tûzhangyák és
mi magunk közötti meglepô párhuzam észrevételébôl,
akkor az a következô: megláthatjuk, hogy a mi problé-
mánk több mint politikai, szociális vagy gazdasági prob-
léma; talán nagyobb, mint bármi más: biológiai probléma.

Ha a zsidók nem szabad választás által cselekednek,
hanem azért, mert a velük született természetük kénysze-
ríti ôket, és ha mi ugyanilyen ok miatt reagálunk rájuk 
– pontosan úgy, ahogy a tûzhangyák reagálnak a közöt-
tük élô „zsidó” hangyákra –, akkor a mi problémánk tel-
jesen új és más vonatkozást nyer.

Ha a mi problémánk lényegében biológiai, akkor
tudatosítva ezt a tényt a megoldás megtalálása nem
okozhat kétségbeesést. Ellenkezôleg: amit a Teremtô
alkotott, azt a Teremtô képes megsemmisíteni. A mi
fajunk, mint a Teremtô szerszámának metszô éle,
képes gyôzedelmeskedni minden dolog fölött, képes
túlszárnyalni idôvel minden dolgot. De elôször el kell
jutnunk ennek megértésére, elôször öntudatossá kell
válnunk.

Attack!, 50. szám
(Ford.: Tudós-Takács János)

u az ifjú áldozataikat hozzák azért, hogy a családi béke és
stabilitás megteremtôdjön, ez a biztos jólét a családban a
nemzet biztonságát garantálja. Ezért a nô köteles a nemzetet
anyaként szolgálni és sok gyermeket nevelni. Természetesen
ehhez a nemzet vezetésének biztosítania kell a szellemi, anya-
gi és erkölcsi jólétet a család számára! 

Ezeket az erkölcsi feladatokat meg kell ismerni a szellemi
mércén keresztül is. A nônek az igaz fogalmát az anyai érzé-
sen keresztül kell megismernie, fejlesztenie, majd a gyakor-
lati életben is teljesítenie. 

A cél a tiszta nacionalizmus elérése nemzetünk életében.
Ugyanúgy, mint ahogyan a család ereje a szereteten és közös-
ségi érzésen alapszik, a nemzet tagjait a szereteten nyugvó
élet, társ- és sorsközösségbôl adódó közösségi érzés kovácsol-
ja eggyé. A tiszta nacionalizmushoz csakis a közösségeken ke-
resztül juthatunk el! Vagyis a család, nép, nemzet közösségén

keresztül. A nacionalizmus akkor válik igazzá és tisztává, ha
szocializmus, vagyis emberszeretet alapozza meg. A nemzet-
szeretettel (nacionalizmus) társuló emberszeretettel (szocia-
lizmus) lehet elérni a nemzet valós szolgálatát, így a család
boldogságát. A nacionalizmus alappillére a haza és embersze-
retet, vagyis a nemzetiszocialista gondolkodás. 

A hungarizmus eszmerendszerében a három alaptényezô
a vallás, mint erkölcsi alap, a nacionalizmus, mint szellemi
alap, és a szocializmus, mint anyagi alap. Ez a három tényezô
egymást kiegészítik és elválaszthatatlanok. 

A nô szellemi feladata ezért a következô: a gyermek helyes
nevelése, az ifjú támasza, a családfô életért és kenyérért vívott
harcában serkentô erô. A hazaszeretet érzését, a szellemi erôn-
ket ápolja. Környezeténél köteles elérni serkentô erejének ha-
tásával, hogy a magyar szellem termékei és értékei a magyar
nemzet, a magyarság szolgálatában maradjanak.

A nô szellemi feladata és kötelessége a haza és a hazaszere-
tet fogalmának, érzésének és jelentésének átültetése családja és
nemzete lelkébe. Ismernie kell a kultúra fogalmát és jelen-
tôségét. A népi kultúrában a közösségi gondolat kerül kifeje-
zésre. Ennek virágzása tükrözi a nép erejét és életszínvonalát. 

A nô a haza és nemzetszeretetet szolgálja, abban az eset-
ben, ha felkutatja népi kultúránk kincseit. Népviseleteink és
népszokásaink ápolása szükségszerû. A nô szellemi feladata
még önmaga továbbképzése. Ha a nô tudása megfelelô, ak-
kor képessé válik a tisztánlátásra és a helyes döntéshozatalra. 

Az erkölcsi és szellemi feladatok ismeretével a hungarista
nô képes lesz gyermekeit szép és jólelkû magyarnak megtar-
tani. Azokat Istenhitre, haza és emberszeretetre nevelni. Így
nemzetünk jövôje biztosított, és szilárd talajon nyugodhat. 

Kitartás! Éljen a Nemzetvezetô!
Gáll Erika (Ríka)

EGY MEGLEPÔ PÁRHUZAM
A ZSIDÓKÉRDÉS BIOLÓGIÁJA

ROVARTAN
FELFORGATÁS A HANGYÁK KÖRÉBEN

(A Time magazin „Tudomány” melléklete leír egy szituá-
ciót a rovarkolóniákban, amelynek majdnem tökéletes
mása elôfordul az emberi társadalomban. – A szerk.)

Az USA déli része kártékonyabb rovart aligha ismer,
mint a pici tûzhangyát, egy hívatlan vendéget, amely Dél-
Amerikából jött át közel 50 évvel ezelôtt hosszas láto-
gatásra. A kis rovarok csípik az embereket, fájdalmas 
duzzanatokat okoznak, megtámadják az állatállományt,
rágcsálják a terményeket és beborítják a költséges me-
zôgazdasági gépeket kemény agyagból készült hangya-
bolyokkal. Évekig semmivel sem tudták megfékezni a sza-
porodásukat: a kémiai porokkal és permettel folytatott
intenzív támadások mind kudarcot vallottak. Most úgy
tûnik: a Mezôgazdasági Minisztérium megtalálta a választ
a tûzhangyák átkos jelenlétére: a még kisebb hangyák arra
ösztönzik a tûzhangyákat, hogy pusztítsák el önmagukat.

Szociális paraziták

A Minisztérium számára dolgozó uruguayi tudósok
bukkantak rá a titokra, miközben gombák, illetve bak-
tériumok után kutattak, amelyek végzetesek lehetnek a
tûzhangyák számára. Megállapították, hogy Uruguayban,
ahol a hangyák ôshonosak, nem jelentenek komoly prob-
lémát. Többnyire olyan gyengék, hogy olyan vékonyfalú,
laza hangyabolyt építenek, amit elmos az esô. Ez nem
hangyagyilkosra, hanem „szociális parazitára” utal.

A hangyabolyok különféle parazitákat tartalmaztak, de
a legfontosabbnak egy másik hangyafaj bizonyult, amely
rejtôzés nélkül él a vad tûzhangyák erôdjeiben, és
bizonyos titokzatos hatással eléri, hogy a vendéglátóik
támogatják ôket semmittevô fényûzésükben. Általában
néhány parazita belekapaszkodik a tûzhangya királynôbe
speciálisan alkalmas rágószerv segítségével, amely a nyaka
köré illik, anélkül, hogy megsebezné. Amikor egy dolgozó
hangya odajön, hogy táplálja a királynôt a visszaöklen-
dezett élelemmel, a paraziták csapkodnak a csápjaikkal,
láthatóan kényszerítô üzenetet küldve, ami azt idézi elô,
hogy a dolgozó hangya a parazitákat eteti a királynô
helyett.

A királynôbe kapaszkodó hangyák nôstények, és
amikor a királynô lerakja petéit, a paraziták rárakják a
maguk petéit. A dolgozó tûzhangyák kötelességszerûen
éppen úgy gondozzák és felnevelik a paraziták ivadékait,
mint a saját fajukhoz tartozó ivadékokat. A paraziták jól
fejlôdnek, miközben az elôzékeny vendéglátók kis híján
halálra dolgozzák magukat az ô gondozásukban, és végül
a saját közösségi gazdálkodásuk tönkremegy. Az egész-
séges paraziták annak rendje és módja szerint párosodnak
a hangyabolyban, azután pedig eltávoznak, hogy fel-
forgassanak és legyengítsenek további tûzhangya-
kolóniákat is. 

Biológiai fegyver

A paraziták csak a tûzhangyákkal társulva fordulnak
elô. Nyilvánvaló, hogy ôk csak úgy képesek élni, ha a
tûzhangyák táplálják ôket a visszaöklendezett élelmükkel.
Ez a függés teszi ôket ígéretes biológiai fegyverré. 

(Time, 1965. június 11.)



(William Shockley professzor (1910-1989) a tranzisz-
tor feltalálója és az 1956-os fizikai Nobel-díj nyertese. 
A fajjal kapcsolatos felfogása annyira feltüzelte a liberá-
lisokat, hogy ôrökkel kellett kísértetnie magát, amikor az
egyetemre ment elôadásokat tartani.

„Az ember egyfajta emlôs, és ugyanolyan biológiai törvé-
nyeknek van alávetve, mint a többi érzékelô lény. Minden
érzékelô lény, az embert is beleértve, örökletes magatartási
jegyekkel rendelkezik. Az emberi intelligenciának a környe-
zet általi teljes alakíthatósága a vágyakat a valósággal
összetévesztô abszurd illúzió.” A szerk.)

Egy feltételezhetôen intelligens személy azt állította,
hogy a feketék legalább olyan intelligensek, mint a fehé-
rek, mivel ôk „újítók”. A példája az volt, hogy a feketék
egy régi olajoshordóból (amit a fehérek hulladéknak te-
kintenének) valami hasznosat – egy acéldobot készítené-
nek. Eltekintve attól, hogy van-e a sárkunyhóknak dob-
zenekaruk, a forma valamiképpen „hasznos”.

Nézzük meg ezt az érvet! A fehér ember az olajos hor-
dót, mint az olaj világ körüli szállításának eszközét alkot-
ta meg. Ez magával hozott egy ipari technológiát, a bá-
nyászati ipar olyan fokú fejlesztését, hogy olajkutakat le
lehetett süllyeszteni az Északi-tengerbe (vagy a Mexikói-
öbölbe), és a nyersolaj sikeresen elvezethetô lett. Azután
egy világméretû kereskedelmi hálózatot kellett kialakíta-
ni. Nem beszélve a nemzetközi gazdasági tranzakciók, a
nemzetközi hitel- és bankrendszer, az elektronikus pénz-
átutalás, a telefon- és mûhold kommunikáció szüksé-
gességérôl, valamint a stabil gazdaságokról és kormány-
zatokról, amelyek lehetôvé teszik ezt.

Ehelyett gondoljunk arra, hogy olajtartály-hajókat
kellett építeni az olaj szállítására. Komputerekre volt
szükség a hajók irányítására, magas technológiai szint a
hajók építésére, iskolák kellettek azok oktatására, akik a

hajón teljesítenek szolgálatot, és mérnöki tudás, továbbá
gyakorlat kellett a hajók és komputerek készítôinek
részérôl.

Gondoljunk most azokra a termékekre, amelyeket az
olaj tart mûködésben. A mûanyagokra, vegyszerekre, 
autókra stb. És mindez világméretekben, nemzedékeken
át. És még nem érintettük az utakat és a vasúti rendsze-
reket, az intenzív mezôgazdaságot és a hûtôipart az ipa-
rosodott városok lakói számára, a gyárakat, az építôipart,
áramfejlesztést, az írott és komputerizált adatrögzítést,
illetve azt az ezer és egy egyéb dolgot, ami összefügg a
világméretû olajtermeléssel és kereskedelemmel.

És mindezen dolog közül az olajoshordó a legkisebb
jelentôségû melléktermék, hasznos, de egyszerû és
meglehetôsen primitív formája a szállítás közben történô
raktározásnak.

És ha, véletlen vagy baleset folytán egy olajoshordó
kivetôdik a sötét Afrika tengerpartjára, mit csinálnak az
ôshonos bennszülöttek? Felhasználják a saját olajiparuk-
ban? Nem. Felhasználják, mint ugródeszkát az eljövendô
fejlôdéshez? Nem. Lefelé fordítják és botokkal ütik! Ne-
vezzenek nagyképûnek, de ez nem teszi ôket velem
egyenlôvé. Az általam fentebb felsorolt számos tétel kö-
zül egyetlen egy sem jelent meg sohasem Afrikában. Még
az írás sem. Afrikát óceán veszi körül, hatalmas tavai és
folyói vannak, és a fekete bennszülöttek sohasem álmod-
tak meg egy vitorlát. Több ezer mérföldnyi sík füves te-
rületeik vannak, és sohasem alakítottak ki kerteket, és
nem háziasítottak állatokat. Kövek veszik körül ôket, 
és sohasem építettek épületeket, csak kunyhókat.
Gyémántmezôvel és a világ legnagyobb aranykészletével
rendelkeznek, és sohasem vetettek ezekre egy pillantást
sem, amíg a fehér emberek ezeket meg nem mutatták ne-
kik. És mindez több tízezer éven keresztül; a nemzedé-
kek ezrei alatt semmi változás, semmi fejlôdés. De ôk
egyenlôk lennének velünk!

Afrikán kívül

És mi a helyzet a világ többi részével? Amikor a néger
Afrikából elmozdult, akkor sem haladt elôre. A fehérek
oktatása által kiképezve talán jobb lett a megjelené-
se, de mihelyt a maga elgondolásaira támaszkodott,
azonnal visszaesett a barbár állapotba, és lerombolt
mindent, amit kapott. Vegyük például Haiti szigetét
Nyugat-Indiában. Franciák, fôleg északi franciák gyar-
matosították. Az 1700-as években a fôvárosban közkór-
ház-rendszert alakítottak ki, folyóvizes WC-kkel, kiváló
köztisztasággal. Azután jött a francia forradalom, és
érkezett egy hajó, tele karabéllyal, puskaporral és puska-
golyóval (még ma sem ismeretes, hogy honnan). Ezeket
átadták a megvadult bennszülötteknek, akik a fe-
hérek többségét lemészárolták. Ma, 200 évvel ké-
sôbb, nincs közkórház Haitiben, nincs szennyvíz-
levezetô rendszer, az utakra ürítô vödrökön kívül
nincs attól a naptól kezdve, hogy a feketék átvették a
hatalmat.

Pontosan ez a néger. A fehér ember a legkorábbi 
ókortól kezdve napjainkig a Föld civilizációjára irányuló
belsô hajtóerô birtokosa volt. Amikor Cortez Dél-
Amerikába érkezett, dekadens civilizációt talált, tömeges
emberáldozatokat, polgárháborúkat, számos város elha-
gyatott volt, mások hanyatlófélben. A legnagyobb 
épületek zöme régi volt. A bennszülöttek istenként
imádták ôt, mivel pontosan úgy nézett ki, ahogy tör-
téneteik szerint a nagy kultúrát hozó istenek kinéztek –
fehérek, árják voltak! Ezek a nagy kultúrát hozó „istenek”
adták nekik az építészetet, vallást, földmûvelést, ipar-
mûvészetet, matematikát. Ezeket vagy kiûzték a félté-
keny bennszülöttek, vagy egybeolvadtak az ôshonos
népességgel. A fejlôdés megtorpant, és az alsóbbrendû
fajok várták, hogy jöjjenek vissza a fehérek és váltsák meg
ôket. u
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Izrael cionista Államának létrehozása (az

elrabolt palesztin földön) kiváló alkalmat

adott a világnak megvizsgálni a zsidók igazi

természetét, és megérteni, hogy miért

gyûlöli ôket annyi nem-zsidó az egész föld-

kerekségén.

Arroganciájuk, kegyetlenségük, heveny

rasszizmusuk, (a külföldi tudósítók által

gyakran filmen megörökített) brutalitásuk

hû képet ad nekünk egy lelkiismeret nélküli

néprôl.

Az arrogáns izraeli miniszterelnök,

Menachem Begin egyszer kijelentette a

következôket:

„A zsidó ’faj’ az URALKODÓ FAJ.
Mi isteni lények vagyunk ezen a
bolygón. Ugyanannyira különbözünk az
alacsonyabb rendû fajoktól, amennyire
azok a rovaroktól. Valójában a mi
’fajunkhoz’ hasonlítva a többi fajok
vadállatok és egyéb állatok; legjobb eset-
ben szarvasmarhák. A többi fajok úgy
tekinthetôk, mint emberi ürülékek. A mi
rendeltetésünk uralkodni az alac-
sonyabb rendû fajok felett. Vezetôink a
földi királyságunkat egy vasvesszôvel
fogják kormányozni. A tömegek
lábunkat fogják nyalni, és rabszolgaként
fognak szolgálni minket.”

Menachem Begin csak kimondta azt,

amit minden cionista hisz a szívében.

Az ártatlan, fegyvertelen palesztin

civilekkel való civilizálatlan, embertelen és

brutális bánásmód (1948 óta) világosan

kinyilvánítja a cionisták gonosz, rasszista

lelkiségét.

Az uralkodó zsidó megrögzött gondo-

lkodás szerint az alább felsorolt valamennyi

megvetésre méltó cselekedet megfelel a

zsidó törvény követelményeinek. Más szó-

val: ezek „kóserek”.

A palesztin föld 80%-ának elrablása
„kóser”.

Az ártatlan, fegyvertelen palesztin férfiak,
nôk és gyermekek megölése „kóser”.

Az apartheid és a népirtás gyakorlása
Palesztinában „kóser”.

Egy hatalmas elválasztó fal építése
Palesztinában a palesztinok engedélye nélkül
„kóser”.

A zsarnoki, rasszista, erôszakos viselkedés
„kóser”.

A palesztin otthonok ezreinek lerombolása
(gyakran úgy, hogy a lakosok még bent
tartózkodnak) „kóser”.

Palesztin otthonok, gyümölcsöskertek és
farmok ezreinek felgyújtása „kóser”.

Palesztin birtokok, gépek és állatok
elkobzása „kóser”.

Palesztin lányok megrontása és meggy-
ilkolása „kóser”.

Az ártatlan, fegyvertelen palesztin civilek
ellen elkövetett mészárlás és kegyetlenkedés
tökéletesen „kóser”.

Évtizedeken át megközelítôleg 125 000
palesztin fogoly megkínzása „kóser”. 

1,3 millió palesztin (fegyveres) kénysz-
erítése otthonuk, farmjuk és ôsi földjük
elhagyására „kóser”.

Gyermekek kezének és lábának eltörése
azért, mert köveket dobáltak izraeli tankokra
„kóser”.

A palesztinok kútjainak arzénnal való
megmérgezése, otthonuk és falujuk
elhagyására való kényszerítés végett „kóser”.

Az ENSZ-határozatok tucatjainak figyel-
men kívül hagyása 1948 óta „kóser”

A palesztin politikusok és hatósági szervek
vezetôinek orvul meggyilkolása „kóser”.

Palesztin családok terrorizálása az éj
közepén „KGB-stílusú” riadókkal „kóser”.

Úgy bánni a palesztin civilekkel, mint
ember alatti lényekkel „kóser”.

Amerikai helikoptereket palesztin autók, és
a benne ülô utasok együttes megsemmisítésére
használni „kóser”.

Palesztin civilek szándékos zaklatása és
megfélemlítése a számtalan „ellenôrzô pon-
tokon” és „útlezárásokon” „kóser”.

A mecsetek és mohamedán szent könyvek
megszentségtelenítése „kóser”.

A tüntetôk buldózerekkel való megsem-
misítése „kóser”.

Az elrabolt palesztin városok és vidékek
tucatjainak héber nevekkel történô új eln-
evezése „kóser”.

A tébolyult, gyilkos mániákusokhoz

hasonló viselkedés teljesen normális a

zsidók számára. Ez a 4000 éves beltenyészet

következménye.

Hogyan igényelhetik a gonosz, elmeál-

lapotukban sérült, erkölcstelen gyilkosok,

hogy az emberi faj tagjai maradjanak?

Hogyan tarthat igényt egy csoport

arrogáns teremtmény (amely ugyanazon

szemita törzshöz tartozik, mint az arabok)

a faji tisztaságra és faji felsôbbrendûségre? A

zsidók a maguk mélységes tudatlanságáról

és vaskos ostobaságáról tesznek tanúságot,

amikor a szemita arabokat „antiszemitiz-

mussal” vádolják.

Hogyan képesek a kegyetlen, gonosz

orgyilkosok, akik könyörtelenül megszegik

Isten Tízparancsolatát, azt állítani, hogy ôk

„Isten választott népe”? A magam részérôl

az ô esztelen állításukat súlyos istenkárom-

lásnak tekintem. Ôszintén úgy gondolom,

hogy ôk a Sátán, önmagukat farkasnak

képzelô kiválasztottjai.

Az apátia megbocsáthatatlan bûn. A
gonosz úgy terjed, mint a rák, amikor a
jó emberek nem tesznek semmit sem a
megállítása végett. Az Ítélet Napján fel
leszünk szólítva, hogy mit hozunk fel
mentségünkre az együttérzés teljes
hiánya és a szívtelen közömbösségünk
miatt ártatlan embertársaink millióinak
fájdalma, szenvedése, üldöztetése, az
ellenük elkövetett igazságtalanság és
megfélemlítés iránt? Hogyan fogunk
védekezni?

(Ford.:Tudós-Takács János)

Amdeus Romer:

ISTEN VÁLASZTOTT NÉPE

A FAJ TÉNYEI



(Az alábbi írás a szerzô Race and Reality
címû könyvének 3. fejezetének szerkesztett
változata. A szerk.)

Helyénvaló lesz a kezdetben, közölni
az elemi statisztikai adatokat a négerek-
nek, mint egy amerikai fajnak jelenlegi
teljesítményeirôl […]

1) Az amerikai négerek átlagosan fe-
jenként nyolcszor annyi törvénytelen
gyermeket, hatszor annyi gyengeelmé-
jû felnôttet, kilencszer annyi rablást,
hétszer annyi nemi erôszakot és tízszer
annyi gyilkosságot produkáltak, mint
a fehér emberek.

2) Ezzel szemben a néger faj egyha-
tod annyi 130 feletti IQ-val rendel-
kezô, vagyis a tehetségesek kategóriá-
jához tartozó személyt produkált, mint
a fehérek.

3) Ezek voltak a nem-vitatott tények a
négerek teljesítményét illetôen az USA-
ban.

A tengeren túl, a nyugati féltekén az
egyetlen teljesen néger köztársaságban,
Haitiban, ahol a négerek – úgymond – a
sajátjukban voltak, 1844 óta a következô
szituáció található önkormányzati szem-
pontból. Miután a négerek teljesen kiir-
tották a fehér népességet 1804-ben, 
Haiti, San Domingo része maradt 
1844-íg, amikor önálló „köztársaság” lett.
1844 és 1915 között, csupán egy elnökük
töltötte ki a teljes hivatali idejét. Tizen-
négy elnököt fegyveres felkeléssel elûztek,
egy bombamerénylet áldozata lett, egyet
megmérgeztek, és egy másikat meglin-
cselt a csôcselék.

1908 és 1915 között, a forradalmak és
orgyilkosságok oly gyorsan követték egy-
mást, hogy az USA katonai megszállásá-
ra volt szükség a rend helyreállításához.
Ez 1915-tôl 1934-ig tartott. Ezt követte
12 éven át egy mulatt elit uralma, amely-
nek az vetett véget, hogy a fekete katona-
ság visszaszerezte az irányító hatalmat
Haiti felett 1946-ban. Attól kezdve az
általános korrupció és politikai gyilkosság
uralta a szigetet.

Ilyen volt a négerek újabb keletû telje-
sítménye a nyugati féltekén, és az adatok
megduplázódhatnak Afrikára vonatkozó-
an. Az egyetlen kérdés az okkal kapcsola-
tos: a hiányos szociális nevelés és a szociá-
lis helyzet tökéletlensége, más szóval a
környezet-e az ok, vagy valami más? A
„környezet” volt az „ördögûzô“ szó, a né-
ger mozgalom varázsigéje. […]

A leletek tanúsága szerint a fehér em-
berek és a négerek közötti összehasonlítás

minden területén a veleszületett különb-
ségek létezése tapasztalható mind az in-
telligenciában, mind a vérmérsékletben.
Ez igaz az anatómiára, a kinesztétikára 
(a mozgásérzettel, izomérzettel foglalko-
zó tudományra), hisztológiára (szövettan-
ra), elektrofiziológiára, pszichológiára és a
történelemre is. E területek némelyikén a
veleszületett különbségek számára ked-
vezô mérleg kevésbé meggyôzô, mint más
területeken, de összességben a veleszüle-
tett különbségek oldalára dôl a mérleg
meggyôzôen. […]

C. J. Connolly, a testi antropológia
professzora a Katolikus Egyetemen,
1950-ben közzétett bizonyos leleteket az
„External Morphology of the Primate
Brain” címû könyvében, amelyeket 60
fehér és néger agyának vizsgálata során
nyert. E leletek természete saját szavaival
így foglalható össze:

A fehérek és a négerek két nagy cso-
portját összehasonlítva […], a fô érté-
kek jelentôs különbségeket tárnak
elénk […]. A néger agy átlagosan vi-
szonylag hosszabb, keskenyebb és la-
posabb, mint a fehéreké. A homloki
régió […] az agy teljes hosszúságához
viszonyítva nagyobb a fehér férfiak-
ban, mint a négerekben…, míg a ko-
ponyafalcsonti régió nagyobb a nége-
rekben, mint a fehér agyban, szabály-
szerûbb, egyöntetûbb, mint a néger
agyban [….]

Az emberi fajok számos vizsgálata
között a fehér és néger agyak súlyának
összehasonlítása azzal az eredménnyel
járt, hogy a négerek agya 8-12%-al ki-
sebb súlyú, mint a fehérek agya. Ilyen,
vizsgálatokat Bean, Pearl, Vint, Tilney,
Gordan, Todd és mások tettek közzé […]

Viszonylag új módszereket dolgoztak
ki a kinesztétikus tanulás gyorsaságának
mérésére a születéstôl kezdve 1 éves korig
[…]

Úgy tûnt, hogy ez a sebesség fordítot-
tan arányos az agykéreg által elérhetô
végsô komplexitással […], és a szellemi
képesség fejlôdése egyenesen arányos az
agyi egyszerûséggel. Így a neonatális
kinesztétikus fejlôdés gyorsabb a gorillák-
nál, mint a csimpánzoknál, és mint az
emberi csecsemôknél.

Ennek következtében logikus volt a
feltételezés, hogy a kinesztétikus érés
gyorsaságában való eltérések az emberi fa-
jok között tájékoztatásul szolgálhat az agy
struktúrájának bonyolultságára vonatko-
zóan. Marcelle Geber 1956-ban az Egész-
ségügyi Világszervezet számára vizsgála-
tokat végzett normális csecsemôkön az

Ugandai Kampalában. Megállapította,
hogy a fejlôdési mérföldköveket olyan
gyorsan érik el a néger, mint a fehér cse-
csemôk […].

A, C. Mundy-Castle, vezetô elektro-
encephalográfus, 1953-ban közzétette 
66 bantu-négeren és 72 fehér európain
végzett vizsgálatának eredményeit. A két
csoport között a különbségek öt csoport-
ját állapította meg. Ezek közül talán a leg-
érdekesebb, hogy a négereknél gyengébb
a reagálás a fényre […].. Az adott reakció
az agy bonyolultságának és stabilitásának
mértékéül szolgál [..].

Most elérkeztünk a genetika és pszi-
chológia területére. A faji genetika a
különbözô fajoknál a testi struktúra
nemzedékrôl nemzedékre való átadásá-
nak kérdéseivel foglalkozik. Sikerült meg-
állapítania azt a mértéket is, hogy meny-
nyiben képes módosítani a környezet a
testi struktúra követelményeit. Egyedül a
genetika értéktelen volt a néger-kérdés
kutatására mindaddig, amíg elôször meg
nem állapították az anatómiai és fizioló-
giai különbségek létét. Ezt követôen
döntô fontosságúvá vált […].

A pszichológia területén [...] Audrey
Shuey 40 év kutatásainak eredményeit
tette közzé „The Testing of Negro inteli-
gence” címû könyvében és Dr. Garett
ezeket így összegezte:

„1) Az amerikai négerek IQ értéke
átlagosan 15-20 ponttal alacsonyabb,
mint az amerikai fehéreké.

2) A fehér medián IQ értékeinek né-
ger átfedése 10-25% – az egyenlôség
50%-ot követelne meg.

3) Mintegy hatszor annyi fehér em-
ber, mint néger esik a „tehetséges gyer-
mek” kategóriájába.

4) Mintegy hatszor annyi néger,
mint fehér ember esik a 70 IQ-jú va-
gyis gyenge szellemi képességû cso-
portba.

5) A néger-fehér különbségek a
mentális tesztek minden típusában elô-
fordulnak, de a néger lemaradás legna-
gyobb az absztrakt természetû tesztek-
ben, például a problémákat tartalmazó
következtetési, dedukciós és felfogóké-
pességi feladatokban […].

6) A néger és fehér gyermekek kö-
zötti különbségek az életkorral növe-
kednek; a teljesítményeik közötti elté-
rés a legnagyobb a középiskolásoknál
és fôiskolásoknál.

7) Nagy, jelentôs különbségek a
fehérek javára még akkor is kitûnnek,
ha a társadalmi-gazdasági tényezôk
egyenlôk […]

Így elérkeztünk a leletek utolsó kategó-
riájához, a történelmi tapasztalat területé-
re […]

Vannak, akik úgy érvelnek, hogy a né-
gereket a földrajzi sorompók akadályoz-
ták meg a civilizációs hatásokkal való
érintkezésben, és az ennyire izolált fehér
csoportok ugyanolyan fejletlenek, mint a
négerek. Másrészt azt állítják, hogy a né-
gerek nagyszerû civilizációkat hoztak lét-
re Afrikában, de ezek mindeddig elvesz-
tek a történelem számára, de most felfe-
dezték azokat, amikor a romokat kiásták.
– Nem nehéz kimutatni, hogy mindkét
érv megtévesztô.

Ami az izolációt illeti, az ô sztár antro-
pológusoktól A. L. Kroeber-tôl származó
idézettel tudok válaszolni, aki egy köny-
nyelmû pillanatában ezt írta: „Mindent
összevetve, a néger-Afrika elég nyitott a fô
európai központok felé, úgyhogy felte-
hetôleg lassú kulturális ’bombázást’ ta-
pasztalt, amely folyamatosan összekever-
te az új jegyeket a régiekkel, a külföldrôl
származókat az akklimatizálódott ele-
mekkel, amelyeket az afrikaiak alakítot-
tak ki […].”

12. oldal 2007. szeptember

Carleton Putnam:

FAJ ÉS REALITÁS: A TÉNYEK

u        Keleten

Ugyanez a legenda maradt fenn Kínában. Kína ala-
pítói is világos hajúak, szakállasak és kékszemûek voltak.
Nem kínaiak! Ezeknek az embereknek a sírjait megta-
lálták Észak-Kínában és Szibériában. Amint kihaltak,
összekeveredve a kínaiakkal, a kínai kultúra megállt,
majd degenerálódott, és a világ legnagyobb birodalma 
a szomszédjaik – az indiaiak, japánok, mongolok –,
késôbb pedig az európai hatalmak gyarmata lett. Japán
lakosságának nagy árja eleme van: Japán déli szigeteit
néhány száz évvel ezelôtt nagyrészt fehérek népesítették

be. Talán ez a magyarázata annak, hogy a japánok a
legintelligensebbek és legcivilizáltabbak Ázsia összes
népe közül. India hindu birodalmai az árja megszállók
inváziójának következményei, és minden közel-keleti
civilizáció árja volt, Egyiptom is, azon állítás ellenére,
hogy a fáraók feketék voltak. Az egyedüli feketék a
piramisokat építô, keményen dolgozó rabszolgák
ezrei voltak, akik összekeveredtek a fehér egyipto-
miakkal, és a végén ugyanúgy elpusztították azt a
civilizációt, mint ahogy elpusztították a Római 
Birodalmat, Perzsiát és a legtöbb ókori birodal-
mat.

A tanulság

Az árja a civilizáció tipikus hordozója. Nélkülünk,
árják nélkül a világ dekadenciájába süllyed és össze-
omlik. Velünk az összes fajnak biztosítva van a
jövôje. Az életnek e tényeit, amelyek a faj tényei, meg
kell tanulnunk, amíg nem túl késô. Egy elszennyezett
faj sohasem születhet újjá. Harcolnunk és gyôznünk
kell, tekintet nélkül az eshetôségekre, mert ha nem,
kétségtelenül elpusztulunk.

Anonymus
(Ford.: Tudós-Takács János)

Fajvédô dal

Ne hízelegj más fajoknak,

Ismerôje légy azoknak.

Különválás legyen a vért,

Tartsd távol az idegen vért!

Géned legyen drága érték:

Istenadta pontos mérték.

A korcsoktól Isten mentsen!

Éber légy s rettenthetetlen!

Ne adjuk a nyavalyákat

Hordozóknak szép hazánkat!

El ne hagyjon a jó eszed,

Magyar kezet fogjon kezed!

Nem gyûlölünk más népeket,

Csak azt, aki ránk lépeget.

Fajkeverô az ellenünk,

Megérdemli sújtó kezünk.

Ezért, Testvér, összetartás,

Fajvédelmünknél kitartás!

Ez legyen a te jelszavad

S minden fajrontó megszalad.

Ne hízelegj más fajoknak,

Ismerôje légy azoknak,

Különválás legyen a vért,

Tartsd távol az idegen vért!

2007. július 22.



A szemita (valamelyik sémi néphez tar-

tozó) megjelölést a 18. században vezették

be a tudományos irodalomba Noé egyik

fiára, Sémre való hivatkozással. Sémi alatt

Kis-Ázsia és Északkelet-Afrika egyik nagy

nyelv- és népcsoportját értik. Ide tartozik

többek között az akkád, fôniciai, az ara-

meus, az etiópiai, az arab és a héber. 

Az antiszemitizmus és az antiszemita ki-

fejezések 1879-bôl valók, s habár a szemita

szó több népet ölel fel magába, kizárólag a

héberekre vonatkoztatják a magát keresz-

ténynek álcázó, zsidó Wilhelm Marr nyo-

mán. A politikai irodalom ma már elkép-

zelhetetlen e két szó nélkül. A sajtótermé-

keknek mindennapi témája, töménytelen

könyvnek tárgya, a zsidókkal folytatott

diskurzusoknak leggyakoribb motívuma. 

A zsidóknak különösen kedvelt vesszô-

paripája. Forgatják a nyelvükön, ízlelgetik,

nem gyôznek betelni vele, szinte csámcsog-

nak fölötte. Amennyire megszokottá vált a

zsidókérdés boncolgatása, olyannyira fel-

tûnô, hogy úgyszólván csaknem mindenki

megfeledkezik a legkézenfekvôbbrôl, arról,

hogy az anti nem áll egymagában. Ahol anti

érzelmek megnyilvánulnak, ott jelen van a

pro meg a filo is. A proszemitizmus, a kiál-

lás a zsidókért, vagy az inkább használatos

kifejezés a filoszemitizmus, a zsidóság irán-

ti barátságos álláspont, a zsidóság védelme-

zése.

A sajátságos megfeledkezésnek nyomós

és beható okai vannak, melyeket egyszer

végre fel kell tárni.

A filoszemitáknak három alapvetô típu-

sát a legplasztikusabban három ismert sze-

mélyiségen keresztül lehet felvázolni. Ezek

Báró Eötvös József, felsôházi tag, vallás- és

közoktatásügyi miniszter, dr. Eötvös Kár-

oly, ügyvéd, író, parlamenti képviselô, kri-

minalista és Bibó István, író. E személyisé-

gek nem tiszta prototípusokat képviselnek,

mindegyikben van valami a másik tulaj-

donságaiból is, s amennyiben élô személyek

a leírások alapján magukra ismernek, úgy az

nem a véletlen mûve. Ôk azok, ôróluk van

szó.

Báró Eötvös József nem tartozik a le-

ereszkedôen barátkozó hivatásos filoszemi-

ták rendjébe. Az ô filoszemitizmusa ember-

baráti vonásokkal átitatott. 1840. március

31-én szólásra emelkedett a rendi ország-

gyûlés fôrendi tábláján a zsidók polgárosí-

tásáról szóló vitában, kiállván az emancipá-

ció mellett. Ezzel egyidôben jelent meg a

Budapesti Szemle lapjain az azóta hírhedt-

té vált tanulmánya „A zsidók emancipáció-
ja” cím alatt, melyben felsorakoztatja az ér-

veket a polgárosítás ellen és a mentségeit is,

azok védelmében, mert mint vallja, embe-

riesség és tisztesség kötelez mindannyiun-

kat arra, hogy teljes jogú emberekké tegyük

a hazánkban élô zsidókat. 

„Tudva nem fogok elhallgatni semmit,

mi a zsidók polgárosítása ellen felhozva a

legkisebb fontossággal bírna” – ígéri röpira-

tának a bevezetôjében. A valóságban a do-

log mégis kissé másképpen fest. Az igaz,

nem hallgat el semmit, ami az emancipáció

ellen szólna, de ezekkel az érvekkel csak

azért hozakodik elô, hogy rendre megcáfol-

ja ôket, dacára a saját kételyeinek: „Mert

azt, hogy a zsidók hazánkban nemzetisé-

günk iránt eddig semmi részvételt nem mu-

tattak, csakugyan nem tagadhatja senki.” 

A következô mondatában már elfelejti,

hogy mire tett ígéretet a bevezetôben. Saját

maga ellenében veszi védelmébe a zsidósá-

got, sôt támadásba csap át a nemzet ellen:

„…vajon, ha a zsidók eddig nemzetiségünk

iránt buzgóságot nem mutattak, ôk-e az

okai?”

Naivitását csak a rövidlátása múlja felül.

Nem látja a veszélyt, „melyet néhányan a

zsidók polgárosításából nemzetiségünkre

jósolnak”, s éppen Amerikára hivatkozik,

arra az Amerikára, amelyik 150 éven belül

már kizárólagosan a zsidó érdekek kiszolgá-

lásában látja külpolitikai feladatának a be-

töltését, kérdezvén: „hol a zsidók minden

polgári jogokkal élnek, vajon nem mutat-

nak-e honszeretetet ôk is, mint az ország

más polgárai?”

Egyedül a saját nemzetét vádoló kijelen-

tései maradandóak, a jövôbe mutatóak. 

A 20. század filoszemitái ugyanezeket a rá-

galmakat fogják a magyarságra szórni:

„Mondhatnám végre, hogy azon gyûlölség,

mely néhány zsidó keblében a keresztények

ellen netalán találtatik, természetes.”, s egy

másik helyen még megtetézi: „A kereszté-

nyek által a zsidókon elkövetett szörnyû,

undok tettek kebleikben csak gyûlölséget

ébreszthettek.”

Egy jogtalanságot egy új törvény erejével

kíván szentesíteni. Nem azon töri a fejét,

hogyan lehetne a törvény elôírásainak ér-

vényt szerezni, hanem megfordítva, vagyis

azon, hogyan lehetne az elkövetett törvény-

sértéseket törvényesíteni: „Minden tör-

vény, mely egy néposztályt egyoldalúan

elnyom s kifejlôdését gátolja, mindig és

mindenütt ki fog játszatni, s noha a törvény

világosan tiltja, tudja mindenki, hogy pél-

dául a zsidók házakat, sôt jószágokat bír-

nak, s egy álnév palástja alatt, a törvényben

tiltott jogokat már tettleg gyakorolják.”.

Tehát, meg kell adni nekik a polgárjogot,

hogy megszûnjék a törvénysértés.

Ma Eötvös Józsefet a hasznos idióta ki-

fejezéssel illetnék. Minden idôben ezek al-

kották a filoszemiták többségét. Veszélye-

sek, mert sokan vannak, mert a humanitás

álarca alatt végzik tevékenységüket, s mert

elhiszik, amit el akartak velük hitetni, hogy

az írásokat csak akkor értik meg, ha nem azt

olvassák ki belôlük, ami azokban le van ír-

va. Megerôsítik a zsidókban a kiválasztott-

ság hamis legendáját, s kenetteljes jóindu-

lattal elnézik a zsidók minden vétségét,

bûncselekményét, gaztettét, kegyetlenkedé-

sét: népek kiirtását, ártatlanok legyilkolását,

házasságtöréseiket, gyilkosságaikat, férfiak

és nôk prostitúcióját, lányaik bujaságát,

kapzsiságaikat, tolvajlásaikat, csalásaikat,

vérfertôzéseiket, bálványozásaikat, istente-

lenségeiket és gyalázatosságaikat.

Eötvös Károly egészen más fából van fa-

ragva. Belôle hiányzik minden elôítélet,

még csak nem is zsidóbarát. Benne nincse-

nek anti vagy filo meggondolások. Közön-

séges, elszánt törtetô. Ôt két dolog érdekli,

a busás fizetség és a hírnév. Miképpen jut

hozzájuk, számára érdektelen. S ez az érdek-

telensége sodorja ôt esetenként az anti vagy

filo táborba. A tiszaeszlári per során a zsidó

oldalra. Ô azon gyenge jellemû emberek

egyike, akikrôl Alföldy Ede úgy vélekedett,

hogy: „a legtöbb zsidó bûnhöz egy köteles-

ségmulasztó keresztény is szükséges.”

(Marschalkó Lajos: Országhódítók). Pon-

tosan egy ilyen magáról megfeledkezett ke-

resztény volt Eötvös Károly.

Eötvös Károlynak és néhány hasonszôrû

elvetemült, körmönfont és álnokul mes-

terkedô bérencnek a nemzetárulása folytán

játszódott le Magyarországon 110 évvel ez-

elôtt a zsidó világuralom átvételének a

fôpróbája. Ôk voltak azok, akik csengô ara-

nyakért a bitangokat, a csalókat és a go-

nosztevôket az igazságtétel elôl kimenekí-

tették. Milyen aprólékos részletekre kiter-

jedô taktikával dolgoztak, milyen mély be-

folyást gyakoroltak és milyen maradandó

hatást sikerült elérniük úgy a hazai, mint a

teljesen elzsidósodott sajtó közvetítésével 

a külföldi olvasókban, fémjelzi a nemzetkö-

zileg elismert, igen termékeny és sokoldalú

német írónak, Jürgen Thorwaldnak az

1964-ben megjelent Report der Toten cí-

mû könyve, amelynek a törvényszéki orvos-

tan úttörôirôl szóló fejezetében a tiszaeszlári

perrel kapcsolatban az ismert rágalmak, ko-

holmányok és hazugságok áradatát a vízi

hullák vizsgálatában nagy gyakorlattal bíró,

munkájukat lelkiismeretesen végzô tisza-

menti orvosokra szórt gyalázkodásaival ala-

posan megtetézi:

„Eduard von Hoffmann a bécsi törvény-

széki orvostan tanára igen kellemetlen hely-

zetbe került. Véleményt kellett alkotnia egy

vízbefúlt ügyében, amelyet a saját szemével

nem látott. Az eset elbírálásához az egyet-

len biztos bázist a bp.-i egyetem professzo-

rainak (a fél évvel késôbb exhumált hullán

sic.) szokatlan gondossággal és tudományos

szabatossággal felvett boncolási jegyzô-

könyve képezte. Ezzel szemben a tiszavidék

falusi orvosainak a hibás megítélése annyi-

ra megdöbbentô, hogy Hoffmann nem tar-

totta szükségesnek személyesen látleletet

venni. Egyedül a tapasztalatára támaszkod-

va bizonyította be, hogy a helybeli orvosok

szakvéleménye tévedést tévedésre és hibát

hibára halmozott, hogy ezek a törvényszéki

orvostan területén a legcsekélyebb ismeret-

tel sem rendelkeztek.”

Az idézet nem tartalmaz egyetlen igaz

szót sem attól kezdve, hogy Hoffmannak

véleményt kellett adnia az ügyben. Nem

kellett. A mérhetetlen érvényesülési vágytól

hajszolt és olthatatlan feltûnési viszketeg-

ségben szenvedô Eötvös zsoldjában jelent

meg az újságok hasábjain, a magyar bíróság

által semmibe vett állítólagos szakvéle-

mény, kizárólag a közönség megtévesztésé-

re és a vidéki magyar orvosok jó hírének alá-

ásására, fôleg az együgyûnek beállított, va-

lójában szerény és egyszerû anya határozott

kijelentésének a megdöntésére. A holttest-

ben nem ismerem fel a lányomat – mon-

dotta. Ez nem az én lányom hullája.

A ruhákat, amibe a hulla fel volt öltöz-

tetve, vele együtt felismerte az egész falu, de

a tetemben senki sem ismert rá Eszterre.

Nem is ismerhettek rá, mert a vízbôl kifo-

gott hulla legalább 24 éves, kopaszra nyírt,

kórházi ágyon, tüdôvészben meghalt, koráb-

ban élénk nemi életet élô zsidó asszonyé  u

2007. szeptember 13. oldal

Kenessey Csaba:

A FILOSZEMITA

Az arab kereskedôk a tengeren és az
arab karavánok a szárazföldön érintkezés-
ben voltak Afrikának a Szaharától délre
esô részével a régi idôktôl kezdve, majd a
gyarmatosítás idôszaka következett. Ezek
közül egyik sem emelte ki a négereket a
primitív állapotukból […].

Azt […] az érvet illetôen, hogy a nége-
rek „nagyszerû” civilizációkat hoztak lét-
re, de azok elvesztek, kimutattam a „Race
and Reason” címû könyvemben, hogy
nem voltak „nagyszerû” néger királysá-
gok Afrikában, semmilyen civilizált érte-
lemben, […] a mórok és etiópok nem
voltak négerek, és a núbiai dinasztia
Egyiptomban a visszafejlôdés idôszaka
volt. Mindazonáltal az utóbbi években a
hivatalos történészek erôfeszítéseket tet-
tek annak érdekében, hogy magasztalhas-

sák a zimbabwei romokat Dél-Rhodesiá-
ban. Ezeket úgy állítják be, mint a „nagy-
szerû” királyságok bizonyítékát. Ezért in-
dokolt erre röviden válaszolni.

Aki rápillant a zimbabwei romokra,
láthatja, hogy azok […] lényegében pri-
mitívek […] Ha összehasonlítjuk e ro-
mok fényképeit az Akropolisról készült
felvételekkel, […] a közöttük lévô kü-
lönbség elég nagynak tûnik. Ahogy
Timbuktu nem produkált Aquinói Szent
Tamást, ugyanúgy Zimbabwe nem alko-
tott Parthenont.[…]

A történelmi tényekkel kapcsolatban
Arnold Toynbee ezt mondta:

„Ha szín szerint osztályozzuk az em-
beriséget, azt fogjuk tapasztalni, hogy
ezen osztályozás szerint az elsôdleges
fajok közül egyetlen egy, amely nem

járult hozzá a 21 civilizáció egyikéhez
sem: a fekete faj.”

Egyes történészek, akik a négerek velük
született képességeit a fehér emberekével
egyenlônek tartják, feladva az izolációnak
és az elveszett romoknak egymást kizáró
védelmét, ahhoz az érvhez vonulnak visz-
sza, hogy a trópusi betegségek és a magas
hômérséklet elegendô ok a négerek állapo-
tának magyarázatára. Egyetlen történészt
sem ismerek, aki elôállna ezzel az érvvel, de
gyakran hallani azt laikusok ajkáról.

Itt ismét csak azt kell válaszolni egy-
részt, hogy Afrika sok részén a klíma jó
volt, másrészt a világnak más részein, ahol
a klíma rossz volt, nagy civilizációk szü-
lettek, száz éve a négerek mentesek mind
a trópikus betegségektôl, mind a klíma
lidércétôl Ontarióban. Mégis ott is az in-

telligencia-teszttel kapcsolatos teljesítmé-
nyeik a szokásos mintát követik. Tényle-
gesen a trópikus betegségekkel nem
magyarázhatók már a négerek gyenge tel-
jesítményei az USA déli részén.[…]

Tehát anatómia, testi antropológia,
kinesztézia, elektorfiziológia, geneti-
ka, pszichológia és a történelem közül
egyik terület sem támogatja a velük
született tulajdonságok egyenlôségé-
nek dogmáját. Mindezen területek az
egyenlôtlenséget mutatják […]. Az ada-
tok némelyike megtámadható azzal,
hogy, elégtelen ahhoz, hogy abszolút bi-
zonyítékot alkosson; más adatok viszont
aligha vádolhatók ezzel. De együttesen
meggyôzô bizonyítékot jelentenek min-
den ésszerûen gondolkodó elme számára.

(Ford.: Tudós-Takács János)



A magyarság torzítatlan történelmi emlékezetében egészen
kivételes hely illeti meg a XX. századi nemzeti önvédelem egyik
legkiválóbb harcosát, Francia Kiss Mihályt, akinek egész életét
a hazájáért-nemzetéért vállalt hôsies küzdelem töltötte ki. Ha-
lálának ötvenedik évfordulóján az a legkevesebb, amivel e
rendkívüli ember emléke elôtt tiszteleghetünk, hogy – legalább
egy szerény méltatás keretében – felidézzük életútját, hadi ér-
demeit és végsô mártíriumát, egyúttal kihantolva valódi lényét
a kommunista propaganda által rászórt rágalomözön alól.

Francia Kiss Mihály 1887. november 22-én született

Kecskeméten, egy tehetôs gazdálkodó családban, és ez már

valamiképpen meghatározta késôbbi sorsát. Szûkebb pátri-

ája, Bács-Kiskun megye mindig is a magyarság legöntuda-

tosabb nemzeti rétegét, tulajdonképpeni „népi gerincét”

adta, ahol a lángoló hazaszeretet és a nemzeti ügyért való

önfeláldozás egyfajta tájegységi meghatározottság. A

szülôföld szeretete ugyanakkor családja történetébôl is szer-

vesen következett, hiszen felmenôi katonaként és gazdálko-

dóként jeleskedtek évszázadokon keresztül, és a „Francia”

elônevet is a csatatéren tanúsított vitézségével érdemelte ki

huszárként szolgáló ükapja Mária Teréziától, a nemesi

ranggal egyetemben.

Maga FKM igazi epikus – de távolról sem epikureus –

alkat volt, aki rendkívüli fizikai adottságai (190 centiméte-

res magassága, kivételes testi ereje, rettenthetetlen vak-

merôsége) és fantasztikus fordulatokban bôvelkedô élete

révén egy boldogabb korban hamisítatlan népmesei hôssé

válhatott volna. Szinte legyôzhetetlennek számított. Szün-

telen megpróbáltatásokban és csatározásokban, üldöztetés-

ben és bujkálásban élte túl az I. világháború harctereit, a

vörös terrort, a román megszállást, a nyugat-magyarorszá-

gi gerillaharcokat, a Rongyos Gárda csehszlovákiai diver-

zánsakcióit és az újabb kommunista hatalom 12 évét. Két-

szer szökött meg fogságból, számtalan sebesülést szerzett és

háromszor ítélték halálra. Az 1956-os népfelkelést

követôen, 70 éves korában bekövetkezett elbukásához egy

aljas besúgó és a kádárista terrorgépezet együttmûködésére

volt szükség.

Katonai kiképzést 1908-tól a kecskeméti 38-as

(Mollinary) gyalogezrednél kapott, ahonnan tartalékos

tiszthelyettesként szerelt le. Alig néhány évet szentelhetett

csupán a családi gazdaság fellendítésének, mert az 1912-es

balkáni forrongások idején ismét behívták katonának, és a

Délvidékre került, ahol gerillakiképzésben részesült, amely-

nek késôbbi élete során nagy hasznát látta. Az I. világhábo-

rú kitörése Bácskában érte, elôbb a szerb frontra, majd 1915

februárjában az orosz frontra vezényelték. Amikor tavasszal

az oroszok bekerítették és kiéheztetés után fogságba ejtet-

ték a Monarchia Przemysl várába beszorult hadseregét, az

ostromlott erôdítménybôl egyedül FKM tudott megszök-

ni, még ha súlyos sebesülés árán is. Felgyógyulása után az

olasz frontra került, ahol a véres isonzói lövészárok-háború

tíz ütközetét küzdötte végig. Ezután a híres Székely Had-

osztály alhadnagyaként a magyar határt védte a románok-

kal szemben, amíg csak lehetett, mígnem támogatás híján

1919. április 26-án Kratochvill Károly hadosztályparancs-

nok kénytelen volt letenni a fegyvert. FKM az utolsó har-

coló alakulat tagjaként, számos kitüntetés (többek között

arany-ezüst-bronz vitézségi érmek) birtokában fejezte be a

háborút.

Hazatérése után rövidesen Szamuely Tibor emberei el-

fogták, a szegedi Csillagbörtönbe zárták, és mint kémet és

osztályidegent halálra ítélték. Ô azonban innen is megszö-

kött, és lóháton hazafelé tartva még arra is volt ereje, bátor-

sága, hogy június végén a Kalocsán garázdálkodó, akasztó

és fosztogató vörösök karmai közül kiszabadítsa a kalocsai

érsek két húgát. Ekkor már negyedik hónapja dühöngött a

Tanácsköztársaságnak nevezett proletárdiktatúra rémural-

ma, amelynek 133 napja alatt – döntôen rögtönítélô bírás-

kodás keretében – 592 embert végeztek ki, közülük min-

den harmadikat a Duna-Tisza közén, fôleg Bács-Kiskun

megyében, ahol a „puszták népe” nem tûrte szó nélkül a vö-

rös-terrort. Szamuelyék visszavágása tömeges, nyilvános ki-

végzésekben, túszok szedésében, valamint hadisarc, váltság-

díj, rablás, fosztogatás, kínzás, erôszakoskodás stb. formá-

jában nyilvánult meg. Ez ellen a helyiek spontán megmoz-

dulásokkal próbáltak védekezni, és az ún. szentkirályi

felkeléssel például elérték 68, Kecskeméten túszként fogva

tartott ember kiszabadítását. Az akció szervezésében FKM

oroszlánrészt vállalt magára, már csak személyes érintettsé-

ge okán is, hiszen apja és barátai (a Héjjas-fiúk) is a túszok

között várták sorsuk beteljesülését. Más alkalommal a

Polyák család férfi tagjait (apát és két fiát) mentette meg 

az akasztástól Héjjas Iván társaságában, a fehér lázadás

elfojtására küldött Szamuely „halálvonata” elôtt pedig Solt-

nál felszedték a vasúti síneket. 

Az említett „köz-

vetlen akciók” végre-

hajtása mellett a pro-

letárdiktatúra alatt

FKM a szegedi ún.

E l l e n f o r r a d a l m i

Kormány megbízá-

sából felderítôi tevé-

kenységet is végzett, mégpedig igen eredményesen. Késôbb

(állítólag) Horthy Miklós személyes hírszerzôjeként értékes

információkat szolgáltatott a vörösök bukása utáni megtor-

lásokhoz, vagyis az ún. fehérterrorhoz, és a vörös hatalom

kollaboránsainak összegyûjtésében is tevékeny szerepet ját-

szott Héjjas Iván parancsnoksága alatt. (Erre alapozva

egyébként az 1945 utáni kommunista „igazságszolgáltatás”

ôt tette felelôssé a Duna-Tisza közén elkövetett önbírásko-

dás jellegû kivégzések háromnegyedéért.) FKM és Héjjas

Iván természetesen a román megszállás alatt sem tétlenke-

dett. Kecskemét környékét körzetekre osztva mozgó

ôrségeket állítottak fel, rajtaütésszerû támadásokkal zaklat-

va a zabráló-fosztogató román csapatokat. Ez az önkéntes

szervezôdés lett a késôbbi Rongyos Gárda alapja. Amikor az

antant nyomására 1919 ôszén a románok megkezdték a ki-

vonulást Magyarországról, hadizsákmányként a hortobágyi

állami ménest is magukkal vitték. Nem számoltak azonban

FKM elszántságával, aki néhány emberével utánuk ment,

és merész rajtaütéssel a mai határ túloldaláról visszaszerez-

te az értékes (és jelképes) tenyészállatokat.

Miután Benes csehszlovák vezetô részérôl határozott kö-

vetelésként merült fel a Csehszlovákiát és az új szerb-horvát-

szlovén államalakulatot összekötô „szláv korridor” gondo-

lata, amelyet csak Nyugat-Magyarország megcsonkítása

árán lehetett volna kivitelezni, az ún. nyugat-magyarorszá-

gi felkelés megszervezésével Héjjas Iván és egyik alvezére,

FKM számára ismét kedvezô alkalom kínálkozott a cselek-

vésre. E célból 1921 nyarán mintegy 120 Kecskemét kör-

nyéki harcedzett önkéntessel „ellátogattak” a pánszláv igé-

nyek által közvetlenül fenyegetett területekre. Elôször is

fegyvert kellett szerezniük. A megoldás kulcsa ismét csak

FKM kezében volt, aki néhány fôs egységével ötszörös

túlerôt leküzdve, emberveszteség nélkül elfoglalta és kiürí-

tette Közép-Ausztria legnagyobb (fürstenfeldi) fegyverrak-

tárát. Ezáltal a Rongyos Gárda átesett a tûzkeresztségen, és

a következô hónapokban sorra nyerte meg az osztrákok (és
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uvolt, aki egyáltalán nem hasonlított Soly-

mosi Eszterhez, a teljesen egészséges, száz

százalékos bizonysággal szûzi életet élt kis-

lányhoz.

A fôpróba általános sikerrel zárult. A lel-

kiismeretlen, jellemtelen, ravasz ügyvédnek

sikerült a bûnösök felmentését kierôsza-

kolni, árulásával a magyarságot porig

alázni, meghunyászkodásra kényszeríteni, s

egyben a nép körében eddig ismeretlen

érzelmet, az antiszemitizmust életre kel-

teni.

Az Eötvös Károly-féle nem meggyôzô-

déses, alkalmi filoszemiták különösen ve-

szélyesek, amennyiben a politikai, a diplo-

máciai, a kulturális, a társadalmi vagy a gaz-

dasági életben fontos pozíciókat töltenek

be. A nemzet számára általuk okozott kár

szinte felbecsülhetetlen. Azon felül teljes-

séggel kiszámíthatatlanok és a számuk is in-

gadozó. Esetrôl esetre változó.

A filoszemiták harmadik csoportját a hi-

vatásos, a saját fészkükbe piszkító filoszemi-

ták képezik. Egyik legfôbb sajátosságuk:

zsidóbbak a zsidóknál. Ôk képviselik a

zsidóság non plus ultra-ját. Felülmúlhatat-

lanok és utolérhetetlenek a vádaskodásban,

a nemzetgyalázásban és mindennemû

felelôsségnek a nem-zsidókra való teljes

áthárításában. Ezeknek az egyik legundo-

rítóbb és legelvetemültebb képviselôje a

Bibó István nevet viseli. Az alábbi idézetek

az ô könyvébôl valók és önmagukért szól-

nak (Zsidókérdés Magyarországon 1944

után):

„Aki egy kicsit ismeri a zsidókat, tudja,

hogy semmi olyan mélyen és ôszintén fel

nem szokta ôket háborítani, mint az az ál-

lítás, hogy az antiszemitizmus okozásában

és bemutatásában a zsidóknak döntô szere-

pe lehet. Számukra ugyanis oly világos ta-

pasztalat az, hogy a környezettel való vi-

szonyban ôk a többet szenvedô és joggal

követelô fél, hogy az antiszemitizmusnak

minden visszahatásként való megmagyará-

zását átlátszó trükknek látják; legfeljebb

arról hajlandók beszélni, hogy egyes zsidók

magatartásai idônként hivatkozási alkalmat

és lehetôséget jelentenek ettôl függetlenül is

meglévô, elôítéletekbôl, érdekbôl, irigység-

bôl vagy ködös misztikából táplálkozó,

támadó és elnyomó szándékok alátámasz-

tására.”

„A zsidók oldalán olyan tapasztalatok

állnak, amelyeknek a valósághoz semmifé-

le kétség nem fér, ezzel szemben az antisze-

miták úgynevezett tapasztalatai elôítélet

által mesterségesen létrehozott vagy leg-

alábbis elôítélet által egyoldalúan kiválasz-

tott állítólagos tapasztalatok.”

Elvárja minden nem-zsidótól, hogy

„Szüntelenül és el nem fáradva közöljön és

ismételjen minden olyan tényt, amit az ir-

tózatos mennyiségû zsidószenvedésrôl tud,

s beszéljen arról a sok emberi bántalomról,

melyekkel – a zsidókkal szemben szokásos

erkölcsi ítéletek és erkölcsi leértékelés –, a

zsidók fizikai meggyötrését és emberi vesz-

teségeit tetézik. Beszéljen arról a felelôssé-

grôl és részességrôl, mely az egész világot a

zsidók szenvedéseiért terheli, s melyet ezért

ô maga érez és vállal.” S hogy semmi két-

ség ne maradhasson a nem-zsidókban, még

külön kiemeli: „Magyar viszonylatban ma

a legfontosabb a zsidóüldözésekért való

felelôsségvállalás szellemének a kialakítása

és terjesztése...”

Kevesen vannak a Bibó Istvánok, ami

alapjában véve kár, mert igen hasznos tevé-

kenységet fejtenek ki. Az otromba filo-

szemitizmusukkal maguk iránt megvetést,

hányingert, undort, ellenszenvet keltenek

és a zsidók felé végsô fokon nekivadult, fék-

telen antiszemitizmust gerjesztenek. Éppen

az ellenkezôjét annak, aminek az eléréséért

az arénába szálltak. De hát ez már az ô

problémájuk, meg a védenceiké. 

Tévedés lenne azt hinni, hogy a világ

csak filo- és antiszemitákból áll. Nem. Itt

vannak még nagy számban a kezüket sûrûn,

tiszta vízben áztató közömbösök, az én nem

tudok hozzászólni, nem ismerem ki magam

ebben a témakörben szójárású emberek.

Bezzeg Dante kiismerte magát bennük.

Még a pokolba jutásra sem tartotta ôket

méltónak, a pokol tornáca elôtti térben le-

begtette ôket az idôk végtelenségéig: 

„E szomorú házat azok nyerik el, kik 

közönyösen éltek,

s kiket nem ért sem dicséret sem gyalázat.

Nem kellettek sem égnek sem pokolnak.

Vak napjaik oly szürkén s tengve telnek,

halniok lehetetlen délibáb,

hogy bármilyen más sorsot irigyelnek.

Hírüket elfeledte a világ,

megveti ôket részvét és igazság.”

(Babits Mihály nyomán) 

Francia Kiss Mihály
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csehek) elleni csetepatékat, nem egyszer számottevô oszt-

rák területet megszállva. A benesi elképzelés végül is leke-

rült a napirendrôl, mindenekelôtt a Rongyos Gárda harci si-

kerei következtében, amelyek ugyanakkor kedvezô lélekta-

ni feltételeket teremtettek a magyarok számára az október

11-13-i velencei tárgyalásokhoz is, ahol megegyezést szüle-

tett a Sopron és környéke hovatartozásáról tartandó de-

cemberi népszavazásról. 

Summa summarum kijelenthetô, hogy Magyarország a

felkelés három vezérének, jelesül Héjjas Ivánnak, Prónay
Pálnak és nem utolsó sorban Francia Kiss Mihálynak kö-

szönheti Sopron és nyolc környezô község megmaradását,

akik egyébként nemcsak a népszavazás manu militari

kikényszerítésében, hanem az ország számára elônyös

népakarat „megszervezésében” is elévülhetetlen érdemeket

szereztek. Tudni kell azt is, hogy a bolsevikok, a románok,

az osztrákok és a csehek elleni honvédô harcaikat lényegé-

ben a saját vagyonukból finanszírozták, többen közülük

jelzáloggal terhelték meg e célból birtokaikat. A neki fel-

ajánlott vitézi címet maga FKM pedig azzal hárította el,

hogy a címmel járó földbirtokra másnak nagyobb szüksé-

ge lehet. 

A soproni kérdés rendezése után a Nemzeti Hadsereg

felderítôjeként teljesített szolgálatot, majd 1924-ben lesze-

relt, feleségül vette a tekintélyes kecskeméti családból szár-

mazó Zombory Karolint, akitôl két leánya született, és a

következô másfél évtizedet gazdálkodással töltötte. 1938

ôszén azonban Héjjas Iván hívó szavára 26 válogatott baj-

társával Észak-Magyarországra ment, hogy részt vegyen a

bécsi békefolyamat támogatására és felvidéki területek visz-

szacsatolására szervezett Ruszinszkói (Csehszlovákia) geril-

la-akciókban. Felelôsségteljes hozzáállását mi sem bizonyít-

ja jobban, mint hogy a Rongyos Gárda „reaktiválására”

ugyan sokkal többen jelentkeztek, ô azonban csak azokat

vette maga mellé, akiknek harcképességéhez és gerilla-

alkalmasságához nem fért kétség, és akiknek megfogadta,

hogy mindegyiküket élve hozza vissza. Szavát ez alkalom-

mal is maradéktalanul betartotta. Az Észak-Erdélyi bevo-

nulás után szerepet vállalt a rendfenntartó erôk megszerve-

zésében, kora miatt azonban a második világháborúban

már nem harcolt.

1944 késô ôszén családjával nyugat felé vette útját,

betegeskedô felesége kívánságára azonban a következô év-

ben visszatértek Kecskemét környékére. A kommunisták

újbóli hatalomra kerülése után FKM kénytelen volt „ille-

galitásba” vonulni. Egy izsáki katolikus pap segítségével ne-

vet változtatott, mezôgazdasági munkásként, dinnye-

csôszként éldegélt a pusztaságban, jobbára egyedül, lak-

helyét sûrûn váltogatva, a családjával való kapcsolatát a mi-

nimálisra korlátozva. (A megtorlástól való félelmükben

lányai is megváltoztatták személyazonosságukat.) A kör-

nyékbeliek közül sokan tudták, hogy a Kovács József álnév

alatt valójában ki rejtôzik, de nem adták fel. Tizenkét évig

élt rejtôzködve, állandó készültségben és fenyegetettség-

ben. Az 1956-os népfelkelés idején óvatossága csökkent,

elôjött rejtekhelyérôl. Végül bejelentés alapján 1957. már-

cius 8-án a Bodakút külterületén levô csôszkunyhójában

rajtaütöttek a hetven évesen is kiváló fizikai és szellemi álla-

potban lévô idôs hadfin. Arra sem maradt ideje, hogy a pár-

nája alatt csôre töltve tartott fegyverét használja.

Mondani sem kell, hogy a kádári konszolidáció propa-

ganda- és terrorgépezetének kapóra jött a legendás „fehér-

terrorista” elfogása, akinek koncepciós perével két legyet

szándékoztak ütni egy csapásra: egyrészt a Tanácsköztársa-

ság bukása utáni rendteremtésben játszott szerepéért akar-

tak példás bosszút állni, másrészt „összekötô kapocsként”

beállított személyén keresztül a Horthy-rendszer és az 

’56-os események közötti állítólagos szellemi rokonságot

igyekeztek demonstrálni. A korabeli filmhíradó rögzítette

FKM vallomását, miszerint „katona voltam, parancsot tel-

jesítettem és senkit saját kezûleg ki nem végeztem”. Ennek

ellenére a bírósági eljárásban közvetlen bizonyítékok nél-

kül tömeggyilkossá nyilvánították és halálra ítélték.

Jellemzô módon kirendelt védôje bizonyítási eljárásra vo-

natkozó indítványát a bíróság elnöke azzal söpörte le az

asztalról, hogy a „bizonyítékok elenyésztek”. A még élô

visszaemlékezôk elmondása szerint FKM mindvégig fe-

gyelmezett katonaként, rezzenéstelen arccal, sztoikus nyu-

galommal viselkedett a bírósági komédia során. Noha ügy-

védje felmentését kérte (merészségéért utóbb eltanácsolták

a pályáról), a Legfelsôbb Bíróság Népbírósági Tanácsa

1957. augusztus 9-én kötél általi halálra ítélte, és az ítéle-

tet négy nappal késôbb végrehajtották. Földi maradványait

a 301-es parcella ôrzi. 

A hôsiesség, hazafiasság és nemzethûség szimbólumának

tekinthetô Francia Kiss Mihálynak tudomásunk szerint

mindeddig csupán a Hûség Városa, Sopron ismerte el az

érdemeit azzal, hogy a Rongyos Gárda nyugat-magyarorszá-

gi hôstetteinek szentelt 2001-es emlékmû avatásakor

(Héjjas Iván, mint vezetô mellett) név szerint is megemlí-

tették ôt a három alvezér között.

Lányai édesapjuk rehabilitálása érdekében 1994-ben fe-

lülvizsgálati indítványt nyújtottak be a Legfelsôbb Bíróság-

hoz, amely azonban elutasította azt, továbbra is fenntartva

az 1957-es gyalázatos ítélet hatályát. „Tetszettek volna for-

radalmat csinálni”, mondta valamikor akkortájt a rendszer-

váltás elszabotálásának egyik fôkolomposa. Talán még ma

sem lenne késô. Csupán néhány ezer FKM kellene hozzá.

A példája adott… Élete és mártírhalála azt igazolja, hogy a

nemzeti önvédelem során „az erô útja” nem mellôzhetô.

Ebben a harcban (bármelyik oldalon) ártatlanok is áldoza-

tul eshettek, a végén pedig mindig a gyôztesek ítélnek (ké-

nyük-kedvük szerint)! Ennek lett mártírhôse FKM. Ô az

életével bizonyította gróf Széchenyi István szavait: „Jó-ma-
gyarnak lenni nehéz, de nem lehetetlen.”

Ceterum a kommunizmus százmillió ember haláláért

felelôs. 

A NEMZETI GÁRDA HÍREI
A Nemzeti Gárda folytatja tovább 

az országos hálózat építését!

A legutóbbi számunkban hírül adtuk a Nemzeti Gárda

megalakulását. Most pár sorban tudósítunk az elmúlt

hetek eseményeirôl.

Augusztus elején a Magyar Sziget rendezvényen sok

gárdista volt jelen, vagy a sziget teljes idôtartama alatt, vagy

pedig csak pár napot vett részt a verôcei fesztiválon.

Ezzel egy idôben Erdôtelken egy magyar hazafit és

öttagú családját cigányok próbáltak terrorizálni. Ezt meg-

tudva, a Magyar Szigetrôl kb. 70 ember felkerekedett és

elindult ebbe a kis faluba rendet tenni, köztük jó pár

gárdistával. Budapestrôl is indultak kocsik még, kizárólag

a Nemzeti Gárda embereivel.

A Magyarországra jelen pillanatban jellemzô életkép

fogadott minket! Ugyanis már jelentôs rendôri erôk vártak

bennünket! Ilyenkor ugyanis nagy erôkkel kivonulnak, de

amikor az adófizetô, nemzeti elkötelezettségû állampolgárt

és vele együtt hattagú családját terrorizálják (elvágjuk a

torkodat, kitapossuk a családod belét stb.), akkor persze

nem csinálnak semmit!

Ha lehet egyáltalán ma Magyarországon ilyet írni, akkor

„jó fejek” voltak a bennünket fogadó rendôrök. Örültek,

hogy ilyen sokan lementünk, mert akkor legközelebb nem

fognak velük próbálkozni. Ergo: nekik kevesebb dolguk

lesz.

Más.

2007. augusztus hó 18-20 között erdélyi világtalálkozó

volt Verôcén, a Csattogó-völgyben. A fôvédnök: A város

polgármestere, Bethlen Farkas volt.

Felkérték a szervezôk a Nemzeti Gárdát, hogy segítsen.

Az alelnökünk tulajdonában lévô hang és fénytech-

nikával, illetve a rendezvény biztosításával segítettük az

eseményt. Természetesen ingyen vállaltuk a feladatokat.

Megint más:

Dolgozunk Dévai Nagy Kamilla folyamatos ôrzésén.

Ugyanis ôt is kirabolták a cigányok…

Ezeken kívül:

Elkészült egy pár perces film rólunk, ami az: Inda

videobomb.hu-n látható, Nemzeti Gárda címmel.

Folyamatosan jelentkeznek hozzánk országosan. Ennek

megfelelôen szeptember folyamán szervezünk egy országos

Nemzeti Gárda találkozót.

Hazafias üdvözlettel:Poszpischek Tamás
A Nemzeti Gárda Elnöke

F I G Y E L E M !
Felhívjuk tisztelt elõfizetõink és
megrendelõink figyelmét, hogy a
borítékban küldött pénzküldemé-
nyekért, sem a POSTA, sem a KIADÓ
nem vállal felelõsséget. Az elõ-
fizetést rózsaszínû postai csekken
szíveskedjenek küldeni.

Köszönettel: a Kiadó
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Ksz. 57. C. A. MACARTNEY 
OKTÓBER TIZENÖTÖDIKE 
(A modern Magyarország története
1929–1945. I–II. Rész) 
Közel ötven év után jelent
meg elõször magyarul a
kiváló brit történész hatal-
mas, két kötetes (közel
1300 old.) fõmûve a Hor-
thy-korszakról. A szerzõ
számos alkalommal volt
Magyarországon hosz-
szabb-rövidebb ideig. Sze-
mélyesen ismerte a kor-
szak legtöbb magyar köz-
életi személyiségét és
kitûnõen megtanult ma-
gyarul. Nincs részletesebb
vagy pártatlanabb mû sem
magyar, sem idegen nyel-
ven, amely tárgyilagosabban, elfogulatla-
nabbul ismertetné a Horthy-korszak törté-
netét. A magyar modern történetírásban
ismeretlen pártatlansága miatt mára e nél-
külözhetetlen könyv �politikailag inkor-
rektté� vált. 
Kemény borító. 1288 oldal. Ár: 9000 Ft

Ksz. 25. BOSNYÁK ZOLTÁN
HARC A ZSIDÓ VESZÉLY ELLEN!
(Az antijudaizmus kézikönyve)
�Szellemi fegyver akar ez
a könyv lenni azok részé-
re, akikben van közösség-
és felelõsségtudat, akik-
ben él az áldozatvállalás
eszméje és hite, akik túl a
maguk kicsinyes, egyéni
életén, gondján-baján,
tudják, hogy életünk lé-
nyege, célja és értelme a közösségben, a
magyarságban testesül meg, amelynek örök
élethömpölygésében az egyesek csak pará-
nyi atomok, elmúló kis vízcseppek.� �
vallja a szerzõ az utolsó, de ma is idõszerû,
útmutató munkájában.
Kartonált. 334 oldal. Ár: 1700 Ft.

Ksz. 29. SZÁLASI FERENC
HUNGARIZMUS I. A CÉL
A Nemzetvezetõnek lehet
az olvasó ellensége vagy
híve, szeretheti vagy gyû-
lölheti, de ha méltó akar
lenni emberi mivoltához,
és ha csak egy szikrányi
igazságérzet él benne,
nem alkothat ítéletet a ma-
gyar történelem máig ható
legnagyobb nemzeti mozgalmáról és
Vezérérõl pusztán ellenségei gyûlölettel-
jes torz tükrén keresztül. Ne elégedjen meg
kevesebbel, mint a tiszta igazsággal! A do-
kumentumkötet tartalmazza a Nemzetve-
zetõ valamennyi alapvetõ tanulmányát és
fõbb beszédeit. 
Kemény borító. 344 oldal. Ár: 2500 Ft.

Ksz. 58. DR. DAVID DUKE
ZSIDÓ SZUPREMÁCIZMUS
A ZSIDÓKÉRDÉS AMERIKAI SZEMMEL
A világ legolvasottabb
anticionista könyve rész-
letesen tárgyalja mind-
azokat a zsidókérdéssel
kapcsolatos kérdéseket,
amelyek a közvélemény
érdeklõdésének közép-
pontjában állnak, és vég-
zetesen uralják nemcsak
korunk Amerikájának közéletét, de meg-
határozzák hazánk és a világpolitika alaku-
lását is. A szerzõ az USA képviselõházá-
nak egykori tagja az európai népek és kul-
túrájuk fennmaradásáért küzdõ politikus-
ként vált világszerte ismertté. Az amerikai
jobboldal meghatározó személyisége. 
Kemény borító. 402 oldal. Ára: 3900 Ft

Ksz. 45. F. RODERICH-STOLTHEIM
A ZSIDÓ SIKER TITKA
Egy parányi, de mégis a
leghatalmasabb nép sike-
re egyedülálló a népek
történetében és ez sokak
számára érthetetlen jelen-
ség. A híres szerzõ egy
életet szentelt annak,
hogy fellebbentse a fáty-
lat az elképesztõ sikertörténet gazdasági,
morális és társadalmi okairól. A kötet rész-
letesen ismerteti a héberek gazdasági mód-
szereit, üzleti praktikáit, amely a visszata-
szító erkölcsi felfogásukkal együtt bizto-
sítja számukra a sikert. Ez a híres munka
most jelent meg elõször magyarul. 
Kartonált. 296 oldal. Ár: 1700 Ft.

Ksz. 48. Dr. FRIEDRICH WICHTL
VILÁGSZABADKÔMÛVESSÉG, 
VILÁGFORRADALOM,
VILÁGKÖZTÁRSASÁG
Az osztrák szerzõ vala-
mennyi világnyelven meg-
jelent könyve szabadkõ-
mûves forrásokra támasz-
kodva ismerteti e titkos
társaság kialakulását, szim-
bólumait, felépítését, mód-
szereit és céljait. Számta-
lan dokumentált történelmi példán keresz-
tül mutatja be a világ eseményeit formáló
társaság tevékenységét a korai kezdetektõl
a húszas évekig, részletesen tárgyalja a
szabadkõmûvesek szerepét az elsõ világ-
háború kirobbantásában és a kommunista
mozgalomban, illetve forradalmakban.
Kartonált, 264 oldal. Ár: 1600 Ft.

Ksz. 59. PATRICK J. BUCHANAN
A NYUGAT HALÁLA
(Hogyan veszélyezteti a kihaló népesség 
és a bevándorlók inváziója országunkat 
és civilizációnkat.)
A Nyugat haldoklik. Euró-
pában és az Egyesült Ál-
lamokban egyre csökken-
nek a születési mutatók,
amely a bevándorlással
párosulva a világhatalom-
ban végbemenõ katakliz-
ma-szerû változáshoz ve-
zet, minthogy a bevándorlás minden nyu-
gati országot és nemzetet eláraszt. Feltárja
annak részleteit, hogyan tûnik el a Földrõl
egy civilizáció, kultúra és erkölcsi rend.
Idõszerû, provokatív tanulmány. 
Kemény borító. 297 oldal. Ára: 3500 Ft

Ksz. 34. TORMAY CÉCILE
BUJDOSÓ KÖNYV I-II. köt.
A magyar irodalom legje-
lentõsebb írónõjének ha-
talmas világsikert aratott
maradandó mûve megren-
dítõ, személyes beszámo-
ló a történelmi Magyaror-
szág összeomlásáról és az
1918-19-es zsidó-bolse-
vik forradalmakról. A
nemzetközileg elismert írónõ ezzel a köny-
vével vált �fekete báránnyá� irodalmunk-
ban. A könyv több mint hatvan év után most
jelent meg elõször hivatalos hazai kiadásban.
Kemény borító. 501 oldal. Ár: 3500 Ft.

Ksz. 41. DÖVÉNYI NAGY LAJOS
TARNOPOLBÓL INDULT EL...
Ez a legendás hírû regény
bemutatja a zsidóság tér-
foglalását és viszonyát a
magyarsághoz egy belo-
pakodó, házaló galiciáner
szédítõ sikerein keresztül,
a magyar történelem tra-
gikus korának történetébe
helyezve, kiváló irodalmi
szinten. Az írót ezért a nagyszerû remek-
mûért életfogytiglani börtönre ítélték. 
Kemény borító. 867 oldal. Ár: 4800 Ft.

Ksz. 28. ULICK VARANGE
IMPERIUM
A történelem és a politika filozófiája
A szerzõ az amerikai
születésû Francis Parker
Yockey, Amerika és Nyu-
gat-Európa radikális jobb-
oldalának eszmeiségét
máig meghatározó gon-
dolkodó volt. 1948-ban
Spengler nyomdokán, drá-
mai hangvételû, profetikus
mûvében a hanyatló európai ember és kul-
túra megmentését kísérelte meg. Ez a nagy-
szerû, lenyûgözõen inspiráló könyv méltán
a radikális jobboldal Bibliájaként ismert. 
Kartonált. 611 oldal. Ár: 2700 Ft.

Ksz. 49. DAVID IRVING
FELKELÉS!
(Egy nemzet küzdelme: Magyarország 1956)
A szerzõ korunk legolva-
sottabb és legtöbb vitát
keltõ újraértékelõ történé-
sze. A több mint harminc,
a valódi történelmet kuta-
tó, a tabutémákat is bátran
tárgyaló mûvével világ-
szerte kiérdemelte az ol-
vasók tiszteletét. A ma-
gyar forradalomról írt korszakalkotó siker-
kötete szenvedélyes vitákat váltott ki, kül-
földön és hazánkban egyaránt. Az elsõ
kiadás hatalmas sikere után ezrek vélemé-
nyét összegezve a legjobb könyv 56-ról. 
Kemény borító. 661 oldal. Ár: 4000 Ft.

Ksz. 40.
A TALMUD MAGYARUL
(Héber eredetibôl fordította Luzsénszky Alfonz)
Ezúttal a zsidó �magasz-
tos morál�, �mély böl-
csesség�, �csupa ész és
felvilágosultság� Nagy
Könyvét, a Talmudot
ajánljuk, a magyar bíró-
ságok által többszöri ala-
pos nyomozás és vizs-
gálat után hitelesített fordításban, amely
minden Talmud körüli vitát elsöpör.
Kartonált, 208 oldal. Ár: 1050 Ft.

Ksz. 60. DAVID IRVING
NÜRNBERG
AZ UTOLSÓ CSATA
A világtörténelem legvé-
resebb világnézeti hábo-
rújának utolsó aktusa az
úgynevezett nürnbergi
�háborús bûnösök� pere
volt. A bécsi börtönbõl
nemrég szabadult világhí-
rû angol történés könyve
elsõ alkalommal ismerteti
pártatlanul magyar nyelven a per lefo-
lyását. A korábban még soha közzé nem
tett naplókat és dokumentumokat felhasz-
nálva közvetlen közelrõl vizsgálja meg a
huszadik század legjelentõsebb perét,
amely a történelmi tények alapján a jog és
igazság szolgáltatás nyilvánvaló megcsúfo-
lása volt.
Kemény borító. 407 oldal. Ára: 4300 Ft.

Ksz. 37. MARSCHALKÓ LAJOS

ORSZÁGHÓDÍTÓK
A szerzõ ebben a kö-
tetben a Világhódítók
méltó párját, az Or-
szághódítókat leplezi le.
A könyv csupán magyar
olvasóra számíthat, hisz
csak a mi dédelgetett
országhódítóinkról szól,
de rájuk, a politikailag felelõsen gon-
dolkozó magyarokra: mindre. E munkát
a felelõsségtudat és a FELISMERÉS
diktálta, hogy a vakok lássanak és az
alvók felébredjenek. 
Kartonált, 379 oldal. Ár: 1950 Ft.

Ksz. 36. MARSCHALKÓ LAJOS

VILÁGHÓDÍTÓK
(Az igazi háborús bûnösök)
Nincs a magyar politikai
irodalomnak még egy
könyve, amely akkora vi-
lágsikert aratott volna,
mint a kiváló magyar jobb-
oldali újságíró fõmûve.
Három angol, két török,
spanyol, arab stb. és fél tucat magyar emig-
rációs kiadás után veheti kezébe az olvasó
az elsõ hivatalos hazai kiadást. Minden so-
ra elevenbe vág. 
Kartonált. 363 oldal. Ár: 1800 Ft.

Ksz. 43. RICHARD E. HARWOOD
A HATMILLIÓS ZSIDÓ MÍTOSZ 
NYOMÁBAN
A klasszikusnak számító
mû a második világhábo-
rús angol háborúgépezet
propagandaosztályának
egyik máig élõ rémhírét, a
gázkamrák, illetve a holo-
caust legendáját szedi
ízekre szigorúan tudomá-
nyos módszerrel. Az ala-
pos vizsgálat után a legendából nem marad
más, mint aminek készült: gyermeteg rém-
hír és a nem zsidó társadalmat terrorizáló
és zsaroló fegyver. 
Kartonált. 132 oldal. Ár: 950 Ft.

ELRABOLT ORSZÁGRÉSZEINK ÉS VÉREINK 
VISSZACSATOLÁSÁNAK HATALMAS 
FILMDOKUMENTUMAI
Ksz. 2. 
ÉSZAK FELÉ! 
Készült: 1938-ban. 60 perc

DÉL FELÉ!
Készült: 1941-ben. 25 perc
Ez a két film együtt

Ksz. 3. 
KELET FELÉ!
Készült: 1940-ben. 90 perc
Fekete-fehér
Ez a dokumentumsorozat
örök tanúbizonyság az
elrabolt országrészek né-
pének végtelenül boldog,
önfeledt szabad akarat-
nyilvánításáról. Egyben
felidézi azokat a felejthetetlenül örömkön-
nyekben úszó napokat, amelyek újra
eljövetelére minden igaz magyar vár,
melyrõl lemondani nem tud és nem is akar,
mert õseink kihullt vére és emléke kötelez.
Ár: VHS 2350 Ft. darabja, 

DVD 4000 Ft darabja.

LENI RIEFENSTAHL
A HIT GYÔZELME
Az 1933-as Birodalmi Pártnapok filmje
Leni Riefestahlt sokáig el-
veszettnek hitt elsõ mes-
termûve, A hit gyõzelme
volt az elsõ, amelyben új
eszközöket alkalmazott és
sajátos eljárásokat fejlesz-
tett ki, hogy a nézõt át-
hassa a milliókat lelkesítõ
mozgalom szellemisége. A film nagyban
hasonló a késõbbi Akarat diadala fel-
építéséhez. A hit gyõzelme mély bepillan-
tást nyújt a nemzetiszocialista világnézetet
átható hit és hõsiesség ma már szinte
ismeretlen, de ma is tiszteletet keltõ és
magával ragadó szellemébe.
Eredeti német hang, magyar felirat.
Fekete-fehér. 82 perc
Ár: VHS. 2350 Ft. DVD. 4000 Ft

Ksz. 7. TED PIKE
A MÁSIK IZRAEL
Ez a keresztény társadal-
mat álmából felrázó doku-
mentumfilm hiteles zsidó
források alapján bizonyít-
ja, hogy létezik egy ten-
dencia, amely a �kiválasz-
tott népet� hazánk és az
egész világ urává törek-
szik tenni. A kamera által a nézõ eljut a fé-
lig titkos zsidó iratokhoz, amelyek állatok-
nak tekintik a nem zsidókat és esküvel fo-
gadják a felettük való uralmat. Ez egy
olyan dokumentumfilm, amit minden ke-
reszténynek látnia kell. Színes 60 perc. 
Ár: VHS 2400 Ft, DVD 4000 Ft.

FÁJDALMAS MEGTÉVESZTÉS
A szeptember 11.-i támadás
kritikus vizsgálata
Az USA kormánya a szeptember 11.-i
támadásért az Al Kaida-t és Oszama bin
Laden-t tette felelõssé. Elfogásáért egy
országot bombáztak szét,
és ártatlanok tízezreit öl-
ték meg. Az elsõ döbbenet
után az áldozatok hozzá-
tartozói számos kérdést
tettek fel, amelyekre az
USA kormánya máig sem
adott kielégítõ választ. A
hivatalos magyarázatok
után, nincs itt az ideje, hogy Ön is megis-
merje a világtörténelem legnagyobb meg-
tévesztését, a független kutatások eredmé-
nyeit, melyek a támadásnál is sokkolóbbak?
Színes, 90 perc.
Ár: VHS. 2350 Ft. DVD. 4000 Ft

NAPFÉNYRE KERÜLT AZ IGAZSÁG!!!
LELEPLEZTÉK AZ AUSCHWITZI CSALÁST!!!
Ksz. 1. 
DAVID COLE INTERJÚJA 
FRANCISZEK PIPERREL
AUSCHWITZ SOKKOLÓ TANÚSÁGA!
ÁMÍTÁS ÉS VALÓSÁG!
MINDEN IDÔK LEGMEGDÖBBENTÔBB 
DOKUMENTUMFILMJE
Lásd, halljad és gyõzõdj
meg magad! Milyen törté-
nelmi tények alapján ta-
gadják a világ legképzet-
tebb zsidó és nem zsidó
történészei az auschwitzi
gyilkos gázkamrák létét.
Igen, ez az a dokumen-
tumfilm, amit feljelenteni
többször is lehet, de megcáfolni egyszer
sem! 
VHS. Színes. 60 perc. Ár: 2350 Ft.

LENI RIEFENSTAHL
OLIMPIA
Ksz. 5. 
I. RÉSZ – A NÉPEK ÜNNEPE
Ksz. 6. 
II. RÉSZ – A SZÉPSÉG ÜNNEPE
Ez a mély benyomást
keltõ film több mint fél-
évszázad után is bámu-
latba ejti lélegzetelállító
jeleneteivel a nézõt.
Mindmáig ez a legjelen-
tõsebb sportfilm, amely 
az 1936-os berlini XI.
Olimpiai Játékokat mu-
tatja be, a világ ifjúságá-
nak tiszteletére és dicsõ-
ségére dedikálva.
Eredeti német hang, ma-
gyar felirat.
I. rész 115 perc. 
Ár: VHS 2500 Ft, DVD
4000 Ft.
II. rész 89 perc. 
Ár: VHS 2400 Ft, DVD
4000 Ft.

A könyvek és videók megrendelhetôk postai utánvétellel: GEDE TESTVÉREK BT. 1385 Bp. 62, Pf. 849. Tel.: 349-4552. E-mail: gedetestverek@yahoo.com
Szintén beszerezhetôk személyesen a kiadó telephelyén: Budapest, XIII. ker., Hollán Ernô u. 37. (földszint), valamint kaphatók minden jobb nemzeti könyvterjesztônél.

TILTILTOTT GYÜMÖLCSTOTT GYÜMÖLCS! ! 
ELHALLGAELHALLGATOTT ÉS TILTOTT ÉS TILTOTT KÖNYVEKTOTT KÖNYVEK

✷✷ÚJ

MINDEN KOMOLY JOBBOLDALI OTTHONÁNAK EGYIK DÍSZE 
A HITLER HÁBORÚJA POSZTER

Méret: 83,5x59,5 cm, kiváló minõségben. Ár: 2000 Ft.


