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„Testvéred vére felkiált hozzám”  
 (Teremtés 4.) 

 
„Megállj csibe megdöglesz!”Ezt kiáltotta le a nyilas suhanc az első emeletről, és a pus-
kájával célba vett. A ravaszt nem húzta meg, helyette egy nagyot röhögött. Az udvaron 
körülbelül százan álltunk, valamennyien a Népszínház utca 59-es számú csillagos ház 
lakói. A nyilasok aztán kivezényelték a férfiakat az utcára, és egytől egyig agyonlőtték 
őket. Köztük anyai nagyapámat, Meschel Oszkárt is, anyám szeme láttára. Hét éves kis-
gyerek voltam, de ezt az emléket magammal hordozom azóta is és most, hogy látom és 
hallom, hogy Magyarország merre tart, szólnom kell. Ezt a novellát tehát több helyre el 
fogom küldeni.  Bármilyen visszhangja is lesz, vállalom. Feltehetően jönnek majd anti-
szemita ocsmányságok, esetleg meg is fenyegetnek. Vállalom azt is. És ezzel csak azt 
teszem, amit minden gerinces ember megtenne az én helyemben.  
Tisztelt olvasó! Szánjon rá egy kis időt, és olvassa el, ami itt következik. 

Neufeld Róbert  
Stockholmban, anno 2013 

* 
 
Ifjabb Breczka Imre élvezettel dörgölte hátát a BMW kényelmes, testreszabott ülésének 
támlájához. Önkénytelenül is mosolyra húzta a száját, amint a sebességmérő elérte a 
száznyolcvanat. A rutinos autóvezető ügyesen lavírozott az M7-es kocavezetői között, 
sávról sávra áttérve, és ha kellett itt-ott hosszan rádudálva egy-egy idiótára, aki nem tért 
ki elég gyorsan az útjából. Breczka imádta a sebességet. Rendőri beavatkozással nem 
számolt, mert az már a fehérvári letérőnél megtörtént, ahol száznegyven kilométeres 
óránkénti sebesség miatt ötvenezer forintos bírságot róttak ki rá. Kétszer ugyanoda nem 
csap le a villám, gondolta, ezért abból indult ki, hogy Lepsényig nem lesz több ellenőr-
zés. A műszerfalon az óra fél hármat mutatott, tehát volt még ideje jócskán. A füredi 
Anna Grand szállóba, ahol az év legfontosabb eseményére gyülekeztek az ország legtett-
rekészebb emberei, őt csak úgy öt óra felé várták.   
A kocsi tovább száguldott vele, miközben gondolatai a balatonfüredi konferencia körül 
forogtak. Megint elmosolyodott, és gondolatban kalapot emelt a konferencia megrende-
zése mögött álló személyek előtt. Micsoda ötlet volt, a Wannsee konferencia mintájára 
Árpádsávos konferenciát megrendezni a Balaton mellett! Méghozzá az ottani, legelőke-
lőbb szállóban. Igen! Így kerül most a Magyar Tenger a térképre, mint ahogy az a légy-
piszoknyi, kis német tó került negyvenkettőben. Breczka hangosan felnevetett. A nem-
zetközi zsidó sajtó seggre fog esni, hahotázott. Mi magyarok most ismét nemzetközi 
hírnevet szerzünk magunknak. Elkomolyodva tovább fűzte a gondolatait. Igen, nemzet-
közi hírnevet. De nem olyan hírnevet mint amilyet a nyugati televíziós csatornák adnak 
rólunk. Mert azok nem értik meg, hogy miről van szó. Azok nem értenek semmit. De mi 
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majd megmutatjuk nekik. Mi majd megoldjuk a kombinált zsidó és cigány problémát. 
Méghozzá véglegesen. A tervekkel mindenki meg lesz elégedve, még a Nyugatról meg-
hívott vendégek is.   
Breczka Imre a Mindent Nekünk mozgalomnak volt tagja, idestova már vagy tíz eszten-
deje. A mozgalom szerény létszámmal indult ugyan még a rendszerváltás előtt de a 
lelkes, akkor még titkon munkálkodó alapítókat az alacsony létszám egyáltalán nem 
zavarta. Tudták, hogy elveiknek több tízezer követője van, ha nem még több, ezért a 
mozgalmat azonnal pártnak kiáltották ki. A párt harcos, minden ellenállásnak könyörte-
len eltiprást ígérő programját óriási dobra verték, ezzel kisajátították a Szebb Magyar 
Jövő megteremtését saját maguknak, a többi honfitárs véleményének kikérése nélkül. A 
párt célkitűzései Breczka világnézetével egy az egyben megegyeztek. Végcélnak termé-
szetesen a hatalom átvételét tűzték ki, ha kellett - legalábbis egyenlőre - más, hasonló 
célkitűzéseket, vagy legalább rokon elveket melengető pártokkal való együttműködés 
útján. A pártprogram legfontosabb pontjaként az ország idegen, belső elemektől való 
megtisztítása lett kitűzve. Egy igazi, tiszta magyar honban zsidóknak, cigányoknak, 
szocialista és liberális szarháziaknak nem lesz helye. Ezt mondta a pártvezér megnyitó 
beszédében, ez volt a párt fő ideológiai vonala ma is, csak éppen még keményebb sza-
vakkal kifejezve, mivel a mai szurkolótábor már a Parlamentben volt képviselve a Job-
bik által, és a jelenleg hatalmon lévő párt úgyszólván minden szélsőséges kitételt, de 
még megmozdulást is, csak egy kézlegyintésre méltatott. Más szóval, az út és a cél 
nemcsak holmi fantázia szüleménye volt, hanem színtiszta valóság. Ezért mindenhol 
nyugodtan túl lehetett lépni a tisztesség, a becsületesség és az emberiesség határát. Sőt, 
sok esetben a törvényszabta határokat is, mivel nagyobb kellemetlenségekkel nem kel-
lett számolni.  
Breczka ízig vérig zsidógyűlölő volt, habár zsidóval még sohasem volt dolga. Azt per-
sze nem tudhatta, hogy az édesanyját egy zsidó orvos mentette meg, amikor négy évvel 
korábban mindkettőjüket kórházba szállították egy autóbaleset után. Amikor az osztá-
lyon felébredt, bemutatkozott neki Nógrádi Ferenc sebész és elmondta, hogy egy általa 
sikeresen végrehajtott, közel nyolcórás műtét megmentette az édesanyja életét. Breczka 
hálásan szorongatta az orvos kezét és fogalma sem volt arról, hogy a tanár úr családi 
neve valamikor egészen más, németesen csengő név volt, amelyet az apja vetett le 1938
-ban, hogy a saját és családja életét megmentse. Ami a Miatyánk és a Katekizmus beta-
nulásának ellenére is csak részben sikerült.  
 
A zsidógyűlöletet apjától örökölte. Idősebb Breczka Imre a nyilas korifeusnak, Endre 
Lászlónak volt hajdan egyik leglelkesebb híve és egyben sofőrje is. 1945. január máso-
dikán Endre helyettese elküldte egy Lázár utcai címre, egy korábban zsidó család lakta 
nagy lakásba, azzal a feladattal, hogy a lakásból huszonkét, kereteiből gondosan kiemelt 
és becsomagolt festményt hozzon el. Amikor Breczka papa kezdte a képeket az autóba 
rakni, megszólaltak a szirénák. Sietve befejezte a rakodást, de még száz méterre sem 
volt a rakodóhelytől, amikor a házat bombatalálat érte. A dobhártyája beszakadt a lég-
nyomástól, mire leállította a kocsit, kiszállt és behúzódott egy kapu alá. Szerencséje 
volt, az utcára több bomba nem esett de a háznak, amely előtt az imént parkolt, már 
csak a hátsó falai álltak. Előtte az utcát többméternyi törmelék halom zárta el. Idősebb 
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Breczka már régen belátta, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz. A nyilas kormány 
tagjai és a pártszolgálatosok legtöbbje várhatóan menekülni fog, természetesen Endre 
László is és vele a stáb. Gondolt egy merészet és nagyot. Amikor a riadót lefújták haza-
ment és a fáspincében elrejtette a huszonkét festményt. A megbízójának azt mondta, 
hogy a kérdéses házat csak a riadó után tudta megközelíteni, és akkor is hiába, mert ott 
csak romokat talált. A festményeket soha nem merte elővenni de a fiának elmondta, 
hogy léteznek és azt is, hogy hol rejtette el őket.  
A rendszerváltás után megnyíltak az ország kapui a nemzetközi piac felé, így a fiatal 
Breczka számára is elérkezett a cselekvés ideje. 1992 és 1997 között sikerült neki hat 
különböző ország kisebb aukciós cégein keresztül egyenként eladni tizenöt képet. A 
befutott összeget, majdnem ötmillió dollárt, német és osztrák bankoknál helyezte el, 
kétmillió forintot pedig részletekben hozott haza Bécsből, ahová évente többször ment 
ki. 1998-ban egy nagyobb összeget invesztált az egyik német számítógépes cég helyi 
gyáregységének tőzsdei bejegyzése alkalmával. A részvényeket két hónappal az iparág 
2001-es összeomlása előtt eladta, a nyereségből megvett egy nyolcszobás rózsadombi 
villát és valóra váltotta régi álmát, vásárolt egy BMW autót a javából. A maradékból, 
meg a külföldön elhelyezett összegekből azóta is királyi módon élt. A hét megmaradt 
festmény pedig nappali szobájának falait ékesítette.        
Az egyik hosszú kanyar után feltűnt a Besenyő major pihenőt meghirdető tábla. Hirte-
len kedve támadt egy feketét meginni. Lassított amint a távolban meglátta a fogadó 
épületét, és amikor elérte a letérőt, behajtott. Mire az önkiszolgálónál sorra került, már 
nemcsak egy feketét készíttetett magának, de egy szalámis zsemlét is kért hozzá.   
Leült az egyik asztalhoz. Két kockacukrot tett a csészébe, aztán nagyot harapott a 
zsemléből. Elővette a konferencia napirendi pontjait, és megint átolvasta őket. Úgy 
vélte, hogy egy-két fontosabb pontot ki kellene egészíteni. Tollat vett elő, kiitta a mara-
dék kávét, megtörölte a száját egy szalvétával és eltolta magától a csészét. Aztán je-
gyezgetni kezdett.  
Éppen a második feljegyzésnél tartott, amikor a mellette lévő asztalhoz két férfi ült le. 
Egy pillantást vetett rájuk, aztán visszatért az íráshoz. A két férfi azonban olyan témá-
ról kezdett beszélgetni, amely felkeltette az érdeklődését. Úgy tett mintha jegyezgetne 
de figyelmét most már a  mögötte folytatott beszélgetés kötötte le. Az egyik férfi éppen 
a Mindent Nekünk mozgalomról tett említést. Újabb pillantást vetett rájuk. Lesír róluk, 
hogy külföldiek, állapította meg. Egy kicsit jobban elfordította a székét, így még kevés-
bé tűnt fel, hogy hallgatózik.   
Furcsa nép vagyunk. Nekünk mindig kell egy bűnbak. Régen a zsidó volt a bűnbak, 
most a roma. Na meg a kommunisták. 
Ne hidd! Az igazi bűnbak ma is a zsidó. És mindig is ő lesz. És ezeknek az emberevők-
nek a zsidó egyértelmű a kommunistával. Minden zsidó kommunista, a kommunisták 
zöme pedig zsidó. De a tőkecápák is zsidók. Nem furcsa? Csak olvasd el miket írnak az 
interneten, abból megtudod. Az elmúlt héten alkalmam volt megnézni néhány közvetí-
tést az Országházban folyó vitákról. Hat jobbikos képviselő tizenhét felszólalását néz-
tem és hallgattam végig, ezekben tizenegy zsidó és Izrael ellenes kiszólás hangzott el. 
Közöttük ott volt a Tiszaeszlári per újrafelvétele a napirendre, Izraelnek kinevezése 
mint a világbéke elsőszámú veszélyeztetője, satöbbi. Nem felejtették el leszögezni, 
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hogy a zsidó államnak világhatalmi törekvései vannak, de azt sem, hogy a magyarság 
kipusztításán fáradozik, az új honfoglalást előkészítendő. Azt viszont elfelejtették el-
mondani, hogy van egy Észak-Korea, és atombombákkal fenyegeti az egész világot. A 
politológusok szerint ez a zsidóellenes propaganda a 2014-es választásokon az eddiginél 
is nagyobb választókar támogatását ígéri a Jobbik számára.  
 
Breczka Imre kénytelen volt elfojtani egy mosolyt. Legszívesebben megfordult volna és 
a két idegen szemébe vágta volna, hogy bizony igazuk van, hogy a végső leszámolás 
napjai közelednek. De kíváncsi volt, hogy a két férfi még miket fog mondani, ezért in-
kább maradt a helyén. A háta mögött pedig folyatódott a beszélgetés.  
Felötlött a fejemben a kérdés, vajon nem a zsidók ellen folytatott kampány e a Jobbik 
igazi programja? A párt neve ugyebár Jobbik Magyarországért Mozgalom. A lezajlott 
parlamenti vitákból csak egy dolog világos, mégpedig az, hogy a Jobbik elsőszámú cél-
kitűzése egy Judenfrei Magyarországot létrehozni. Ez jelenti számára, és választóik 
számára a jobbik Magyarországot. És hát ezzel az egy feladattal megbirkózni jóval 
könnyebb, mint a meglévő és a jövőben felmerülő nehéz feladatoknak nekigyürkőzni és 
azokat megoldani. A Jobbik és az őskeresztények egy része egy húron pendül erre vo-
natkozólag. Kertész Imrére ráfogják, hogy letagadja a Holokausztot de nem emlékeznek 
arra, hogy apáik mintegy hatszázezer magyar állampolgárt vagoníroztak be és küldtek a 
haláltáborokba. És arra sem, hogy a nyilas kormány Horthy proklamációja után meg-
hosszabbította Magyarország részvételét a háborúban, így odaveszett a második hadse-
reg kétszázezer emberének maradéka is, az országot tönkrebombázták és ártatlan civilek 
tízezrei pusztultak el. Különben pikáns része a Jobbik szereplésének, hogy egyik-másik 
jobbikos korifeusról kiderül, hogy zsidó származású. Így van ez itt barátom. Ez itt nem 
Svédország, nem a Nyugat, ahol a közös problémákat nem az ellenzék torkába 
gyakintott bicskával oldják meg, vagy mint kollektív bűnt akasztják egy kisebbség nya-
kára. Ez kérlek a Balkán.   
Sajnos így van.   
Bizony. Én elég régen élek Svédországban ahhoz, hogy tárgyilagos összehasonlítást 
tudjak tenni. Nálunk is van antiszemitizmus, sőt, ma már sokkal nagyobb, mint amikor 
kimentem. A  több mint ötszázezer bevándorolt moszlim jelentős része antiszemita, és 
ezt nem is titkolják. Számukra a zsidók az örök ellenség. Pedig a zsidók közel sem öl-
nek meg annyi moszlimot, mint a moszlimok saját öngyilkos bombázói és kommandó-
sai. A mi újsvéd moszlimjaink kihatnak a társadalom többi rétegeire is. Egyfajta szent 
szövetség alakult ki közöttük, a baloldal és az ultranacionalista svédek között, a cél 
szentesíti az eszközt alapon. Van tehát nálunk egy jóval több, mint félmilliót számláló 
antiszemita tábor, amelynek ideológiája és végcélja ugyanaz, mint ezeké az emberevő-
ké. De ott az ilyenek mégis csak egy kisebbséget tesznek ki. Mert a svéd nép zöme nép-
gyilkosságra nem kapható, nem fordítaná el a fejét, ha olyat látna készülőfélben. És ez 
különbséget jelent a két nép között. 
 
Na ez egyre érdekesebb, gondolta Breczka. Két külföldi mindentudó. Biztosan zsidók. 
Kíváncsi vagyok milyen hülyeségeket fognak még mondani. Breczka most már szerette 
volna közelebbről megnézni a két férfit, de erőt vett magán. Nem akarta megkockáztat-
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ni, hogy azok abbahagyják a beszélgetést. Nem fordult feléjük, tovább hallgatózott. 
 
Milyen különbséget?              
A különbség a háború alatt elkövetett népgyilkosság. A magyarokat egyszer már rávet-
ték arra, hogy nézzenek másfelé és tartsák a szájukat, miközben honfitársak százezreit 
indítják a német- és lengyelországi haláltáborokba vagy gyilkolják le a Duna parton és 
vidéken. Ilyen hallgatagságban a svéd népnek sohasem volt része, ezért ott nincs egy, az 
ittenihez hasonló  kaliberű, rejtett bűntudat sem. Ez az, a rejtett bűntudat, amit az anti-
szemiták itt ki akarnak törölni a köztudatból. Amíg egy zsidó létezik, az őket szüntele-
nül az apáik által elkövetett bűnre, a testvérgyilkosságra fogja emlékeztetni. Ezért szít-
ják a tüzet a gyűlölködés alatt. Nekem úgy jönnek elő mint a fizetni nem hajlandó adós, 
aki annyira gyűlöli a hitelezőjét, hogy legszívesebben megfojtaná egy kanál vízben. 
Mert azt gondolja, hogy a hitelezővel együtt az adósság tudata is eltűnik. Beismerni a 
világ előtt az elkövetett bűnt? Bocsánatot kérni a túlélőktől és azok leszármazottaitól? 
Szembe nézni a múlttal? Arról szó sem lehet. Svédországban, ha volt is a háború alatt 
történt dolgok egyik-másikáért valamiféle bűntudat, azoknak körülményeit a svéd médi-
ák kiásták a nemzet szemétládájából és kitették az asztalra, hogy a nép lássa és mondjon 
véleményt róla. Ehhez persze bátorság és gerincesség kell, olyan tulajdonságok, amik az 
emberevőkből hiányoznak. Akkor jöjjön inkább egy új Holokauszt és utána a zsidó va-
gyonok megkaparintása, elhagyott otthonaikba való beköltözés, cégeik ingyenes átvéte-
le, satöbbi, satöbbi. Úgy, mint az a háború alatt történt.      
És amikor a zsidókat elkergették vagy kiirtották, következnek a cigányok. Aztán a libe-
rálisok meg a baloldaliak.  
Igen. De mindenekelőtt a zsidók. A zsidók, a zsidók és megint a zsidók. Nézz ide! Mu-
tatok egy pár dolgot.  
Breczka most mégis megkockáztatott egy pillantást a két férfi felé. Az egyik egy na-
gyobb aktatáskából éppen egy vastag papírköteget vett ki.  
Nézd meg ezt a paksamétát! Összegyűjtöttem a hozzám hetente tíz-tizenöt beérkező 
antiszemita E-mail-üzeneteket. Ezek egy részét mindig magammal hordom.  Fogalmat 
adnak arról, hogy itt mi megy végbe. Hallgasd ezt meg például! Egy bizonyos doktor 
László írta nem régen a következőket. Mellesleg jogász az illető, tehát nem csak a nyolc 
osztályt járta ki. Először is azzal kezdi, hogy „itt nem a gazdasági válság a tét! Háborús 
ütközet a magyar úri zsidóság és a marxista- cionista-moszkovita klán politikája között”. 
Aztán folytatja. „Számos politikai és stratégiai elemző előtt világos a kép, hogy itt nem 
az ország építésének a programját, hanem a moszkvai tengely forgatókönyvét hajtja 
végre egy semmiből előráncigált csoportosulás, ideológiái szerint marxista-cionista, 
moszkovita-ateista illegitim csoport”. Aztán. ”Aki lát és nemcsak néz, az tudja, hogy a 
jelenlegi nemzetközi politikai konstelláció mellett erre a szerepre csak egy jól képzett, 
úri magyar zsidó körökből származó szakember jöhet szóba”. Az ügyvéd úr aztán egy 
fenyegetéssel zárja be sorait, miszerint a nevezett úri zsidóság mindezt büntetlenül nem 
követheti el. A büntetés végrehajtását gondolom, majd átadja valakinek, aki majd kés-
sel, revolverrel vagy kötéllel a kezében keresi fel a delikvenseket. 
És az ki lenne? 
Hát például a Szálasi Ferenc Emléke társaság valamelyik pribékje.  
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Micsoda? Szálasi Ferenc Emléke? Hát van ilyen is?  
De van ám! Nézz ide! Ezt az üzenetet egy bizonyos Kedves GyuszuSS küldte nemrég 
egy stockholmi ismerősömnek, aki felszólalt az interneten a magyar antiszemitizmus 
ellen. Erre egy zsák zsidózást kapott válaszul, a legvadabb ettől a bizonyos GyuszuSS-
tól származik,  aki a Szálasi Ferenc Emléke társaság nevében elküldte az ismerősömet a 
zsidó kurvaanyjába és beígérte neki az új Holokausztot. Az ismerősömnek mellesleg 
református a vallása. 
Mutasd csak! 
Itt van, olvasd el! És olvasd el a Kárpáti Harsonának egyik legutóbbi küldeményét is. 
Ott az áll, hogy a zsidó- és cigánykérdés világprobléma, amelyet apró lépésekkel 
”sajna” nem lehet megoldani. Egyes zsidót vagy cigányt eltenni láb alól nem elég. Kvá-
zi, egy „Endlösung” kell, gettók, marhavagonok és több haláltábor, olyasvalami, mint 
amilyet annak idején a hitleristák a Wannsee-konferencián terveztek ki. Ezt az új terve-
zetet persze magyar vezetés alatt kell majd végrehajtani. Azok, akik a Harsona, a Kuruc, 
a Barikád, a Szálasi Emléke meg a többi hasonló antiszemita médiák és csoportosulások 
mögött állnak, megálmodták, hogy a magyar lesz a világ megváltója. Az ellenség a zsi-
dók, a cigányok, a liberálisok, a baloldaliak öregje fiatalja, fiai, lányai. Aztán a hibban-
tak és a rokkantak is, akik csak terhet jelentenek az államgazdaság számára. Ezek majd 
mennek a nagy húsdarálóba, pont úgy mint ahogy az a Harmadik Birodalomban lett 
megrendezve. És a világ majd áll nézi mindezt és hálásan mosolyog. Sőt még tapsol is a 
magyaroknak. „A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez”, idézik itt. Itt 
van, tessék!  
Jó. Tudok mindent. Azt is, hogy ezek azt károgják, hogy ők a cionisták nemzetközi ösz-
szeesküvése ellen szólalnak fel, a magyar nép kisemmizése, Magyarország tönkretétele 
ellen harcolnak. Ezt papolták korábban mindenütt, de ma már ilyen köntörfalazásra 
nincs szükség. És ma már a Parlamentben is képviselve vannak ugyebár, ma már ott is 
folyik a zsidózás, ma ott már listára akarják tenni a zsidókat, ott már beígérik a zsidó-
ságnak, hogy ha kell tettlegesen fogják vele megértetni, hogy mit akar a magyar nép.         
Így van. De nézd meg ezt a kivágást!! Itt a vészharangot egy közelgő, Magyarország 
pusztulását jelentő, zsidó honfoglalás miatt húzzák meg. „Izraeli haderő Táborfalván” 
írja itt valaki és azt is bezengi, hogy a zsidók a magyarok és a cigányok között polgárhá-
borút szítanak. Már-már látom a következő cikk címét, „Izrael a magyarországi cigá-
nyok kezébe atomfegyvert készül adni”.        
De miért pont Izrael? Vagy háromezer kilométerre innen. Hát nincsenek közelebbi el-
lenségei a magyarnak? Nincsenek szerbek, szlovákok, csehek és románok? Miért a zsi-
dók?  
Ezt értelmes ember nem tudja. Egy biztos. Ezek nincsenek egyedül. Az antiszemitizmus 
világot felölelő mozgalom lett a nácik jóvoltából. És a náciknak könnyű dolguk volt az 
egyház kétezer éves előkészítő munkája után. A századok során Európa sok templomá-
ban prédikáltak a papok Jézus Krisztus gyilkosairól, a kereszténység esküdt ellenségei-
ről. És ez az antiszemita propaganda helyenként mindmáig változatlanul folyik. Máso-
dik János Pál pápa és a Katolikus Egyház 2000-ben bocsánatot kért ugyan az Egyháznak 
a zsidósággal szemben elkövetett bűneiért, de a mai technika segítségével könnyű a régi 
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vádakat világszerte kikürtölni és az antiszemitizmust életben tartani. Egy pápai bocsá-
natkérés langyos tavaszi szellő az internetes orkán mellett.  
A férfi meglobogtatta a kezében tartott papírköteget. 
      Ezek az üzenetek is ezt bizonyítják. A zsidógyűlölet túlélte a náci német vereséget 
és az Egyház bocsánatkérését. Sőt erősödött, amióta cionizmusnak lehet álcázni, és mi-
óta az igazán világuralomra éhes moszlim hódítók szítják alatta a tüzet. Előttem külön-
ben kész rejtély, a gerinctelenség csimborasszója, hogy Krisztus tanainak követői, hívő 
keresztények, mint például ez a GyuszuSS és társai, hogyan tudnak szövetkezni egy 
olyan vallás híveivel, amelynek papjai őket rühes kutyáknak minősítik. Ennek ellenére 
antiszemita honfitársaink nem a moszlim világhódítókban, az Ahmadinejadokban és 
Nasrallahokban látják az ellenséget, hanem a zsidókban. Nem az öngyilkos bombázók-
tól félnek, hanem a zsidóktól. 
      Ha nekik lennék, én nem az izraeli hadseregtől félteném a Hazát és a bőrömet, ha-
nem a több mint egy milliárd moszlimtól, akiknek jelentős része előbb vagy utóbb min-
den másvallású fejét fogja követelni.  
Megdöbbentő! De miért csinálják ezt? Miért ez a mérhetetlen zsidógyűlölet? 
Ezt senki sem tudja és soha nem is fogja tudni. Lehet, hogy irigység a magyarázat. A 
zsidó tehetséges, sok téren jobban érvényesül, mint az átlagember. És mivel gyűlölni 
egyszerűbb, mint felvenni a versenyt, hát gyűlölködnek.   
De miért pont itt vannak a zsidógyűlölet zászlóvivői? 
Szerintem az antiszemitákban hihetetlenül nagy kisebbségi érzés van. A zsidó tud, mi 
nem tudunk, neki mindig sikerül, nekünk soha. Ő a pénzével lefizet akárkit és megvásá-
rolja a lehetőséget, tőlünk ő elvette a pénzt. Ők a sivatagból is tudtak egy paradicsomot 
építeni, mi a Paradicsomból sem tudunk rendesen megélni. Ezek az antiszemiták fő 
érvei. De lehet, hogy más is van mögötte. Magyarország a háborúban tönkrement. A 
vörös éra alatt nem tudott lábra állni, mert amit Nyugaton eladhatott volna, elvitte in-
gyen a Szovjet. A rendszerváltás után minden megváltozott. Eljött az életszínvonal 
emelkedése. Hirtelen kezdett elérhetővé válni mindaz, amit a negyven éves vörös el-
nyomatás alatt csak messziről, sóvár szemekkel lehetett nézni. Az egy kis nyugati jólét-
re éhező magyar fellélegzett. Na, végre, mondta, most majd lehet. És az új kormány 
tudta, hogy mit vár tőle a nép, tudta, hogy a külföldi cégek már sorban állnak a határnál 
és csak arra várnak, hogy megnyíljanak a sorompók. És a sorompók megnyíltak. Meg-
kezdődött a nyugati cikkek beözönlése, külföldi utazások lettek egyszerre kaphatók, 
Trabant helyett lehetett Opelt, Volvot meg Volkswagent venni, lehetett villát építeni, 
otthont tataroztatni. A pénz pedig ömlött, ha kellett, mert a bankok szintén sorba álltak 
soha nem látott kölcsönökkel. És az állam is kezdett kölcsönöket felvenni, hiszen emel-
ni kellett a betegellátás, az idősek ellátásának színvonalát, rendezni kellett a béreket és a 
nyugdíjakat, pénzt kellett fordítani sok más, a tervgazdálkodás idején háttérbe szorított 
probléma megoldására. Az adó amit a kisember befizetett az államkasszába nem volt 
valami nagy összeg. A külföldi cégek hallatlan adóengedményeket kaptak, csak jöjje-
nek. Az állam vállalatai pedig megmutatták igazi értéküket. Nemhogy nyereséget nem 
hoztak, a legtöbbjét azonnal le kellett volna állítani, mert nem voltak versenyképesek.  
A férfi intett a pincérnek, aki egy közeli asztal lapját törölgette. Jelezte, hogy fizetni 
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akar. A pincér bólintott, leszedte az asztalról az üres csészéket és elsietett. A férfi pedig 
folytatta. 
Ha az állami cégeket leállítják, óriási munkanélküliség szakad az országra és megint 
kitörhet egy forradalom. Mi maradt hátra? Kölcsönfelvétel a nyugati pénzintézetektől. 
És a kért kölcsönöket ezek meg is adták. Nem azért, mert ezzel meg akarták fojtani az 
országot, hanem azért, mert a piacgazdaság szabályai szerint ez így van rendjén. Az 
egyik kormány aztán elment, helyette jött egy másik, de az is csak úgy tudott hatalomra 
lépni, hogy beígérte az emelkedő életszínvonal gyönyöreinek folytatólagosságát. Ráfog-
ta elődjére, hogy a nehézségek okait nála kell keresni, és aztán ott folytatta, ahol az előd 
abbahagyta. És ez így ment kormányról kormányra. Amire a Nyugatnak évszázadokra 
volt szüksége, tehát a mai életszínvonal lépcsőzetes megteremtésére, azt ez az ország a 
rendszerváltást követő néhány év alatt akarta elérni, szükséges tapasztalatok, józan 
meggondolás nélkül. És ezt el is érte, egy igazi, gazdasági kártyavár felépítésének árán, 
amely már régóta fenyeget összeomlással. És amikor a Nyugatra rászakadt a visszatérő 
válságok egyike, ott állt Magyarország és az eladósodott magyar nép, és azt kérdezte, 
na, most mi lesz? Erre a kérdésre válaszolt a MIÉP, később a Jobbik, a Vértestvérek, a 
Mindent Nekünk mozgalom úgy, hogy mindezért a pénzéhes zsidókat kell felelősségre 
vonni, akik kezükben tartják a pénzintézeteket. Na meg az összes kommunistát, akik 
persze vagy maguk is zsidók, vagy a zsidók bérencei. Egy biztos. Itt valami rettenetes lé 
fortyog a bográcsban, valami radikális megoldás van készülőben. Így hírlik, csak még 
nem tudni pontosan, hogy miről van szó. De majd az is kitudódik. Na de menjünk. Füre-
den még vásárolnom is kell valamit.  
A beszélgetés vége tért, az egyik férfi fizetett, aztán mind a ketten távoztak. Breczka 
nem mozdult. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, gondolta. A magunkfajtákból van sok 
külföldön is. Azok majd ellátják az ilyen szarháziak baját. Mert reméljük, hogy nem 
csak erkölcsi támogatást kapunk tőlük, mint ötvenhatban. Most lelkesen lobogtatják a 
magyar zászlót, de az nem lesz elég amikor a leszámolás órája eljön. Ez a két jól infor-
mált manusz meg a hozzájuk hasonlók mind ellenség. Biztosan zsidók. Mindegy. Ez 
úgysem érdekes. Mi nem hozzájuk szólunk, a mi közönségünk egy más kaliber. De 
majd egyszer megneveljük ezeket is. Ma este majd sok mindenre fény derül.  
A parkolóban jutott eszébe valami, amit az a férfi mondott. Hogy valami hírlik, hogy 
Füreden még vásárolni akar. Elővette a telefonját és felhívta a Gárda egyik parancsno-
kát, akiről tudta, hogy ő és vagy egy tucat gárdista este a szálló bejáratánál fog őrszolgá-
latot teljesíteni. Amikor az illető jelentkezett, figyelmeztette. Jól figyeljen ólálkodó ide-
genekre, és ha ilyenekre talál, keményen lépjen fel. Eltette aztán a telefont és beült a 
kocsiba. Fordított az indító kulcsán, a motort egy párszor kéjesen feltúráztatta, aztán 
kihajtott a parkolóból. A betonon egykettőre elérte a szokott száznyolcvanat és kezdte 
magát megint úgy érezni, mint egy Forma 1-es pilóta, aki éppen a depót hagyja el, hogy 
az előtte fekvő egyenesen ő legyen a király.   
 
      * 
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A balatonfüredi Anna Grandszálló krémszínű bankettemében sorsdöntő tanácskozásra 
készült egy körülbelül harminc főt számláló, az új hungarista mozgalom, a magyar neo-
náci csoportosulások és szélsőjobboldali pártok képviselőiből álló társaság. A kétnapos 
konferencia fő témája egy új, ezúttal magyar készítményű Holokauszt létrehozása volt, 
amelynek céljaként a hazai zsidóság és cigányság teljes felszámolása lett kitűzve. De a 
konferencia egyben, mint példa is lett szánva. Hadd lássák a külföldi, szélsőjobboldali 
csoportosulások, mit tud a magyar. A Balatonfüreden töltött hétvége a főcél ismertetésé-
re, megtárgyalására, részfeladatainak taglalására és azok megoldásaira lett betervezve. A 
megoldásokra gondosan kiszemelt személyek teljes létszámban megjelentek.  
A termet már hetekkel korábban lefoglalta egy kevéssé ismert budapesti vállalat, amely-
nek képviselője a bért, a terem megtekintése után, készpénzben azonnal kifizette. A kon-
ferencia első napjának reggelén a teremből kivitték a székeket. Helyettük középre egy 
hosszú, mahagóni asztal került, köréje pedig harminckét, bíborvörös bársonnyal bevont 
ülőkéjű szék. Minden szék elé kitették a szokásos kellékeket az asztalra, blokkot, golyós-
tollat és egy palack ásványvizet. A palack mellé csillogó ólomkristály poharat állítottak, 
a szálló saját, metszett mintájú készletéből, az asztalfőre pedig a szálló díszét, a 16. szá-
zadbeli, eredetileg a bécsi Schönbrunn kastélyból származó, egy császári trónnak is beil-
lő fotöljt tették, az est díszvendége, Strangl Alfréd számára. A már kora délután megér-
kezett előkészítő és szervező csoport egyik tagja táskájából három árpád sávos és egy 
horogkeresztes zászlócskát vett elő. A három árpád sávos zászlócskát kis talpas zászló-
rúdra erősítette és egymástól egyenlő távolságra az asztal közepére állította, amíg a ho-
rogkeresztes zászlót, szintén egy kis zászlórúdra erősítve, a trón elé helyezte. Stranglon 
kívül még egy külföldi vendég lett bejelentve, de annak királyi trón nem jutott.    
A nagy franciaablakok drapériáit már délután leengedték, így kívülről a terembe belátni 
nem lehetett. A termet az elektronika legmodernebb műszereivel ellenőrizték, avatatlan 
fülnek a tárgyalást lehallgatni kizárt dolog volt. A három bejárati ajtó közül a két legtá-
volabbi be lett zárva, az első ajtó félfáit két-két jól öltözött, kisportolt testalkatú fiatalem-
ber őrizte. Az ő feladatuk volt ellenőrizni az érkezőket, akik fél öt felé kezdtek gyülekez-
ni. Az őrök az ismertebb arcokat fejbólintással és itt-ott egy-egy halvány mosollyal üd-
vözölték, a kevésbé ismert vendégektől elkérték a meghívót. Minden vendéget, még a jól 
ismert vendégeket is, gyorsan, de felületesnek semmiképpen sem mondhatóan megtapo-
gattak. Az ily módon előkerült kézifegyvereket elvették, rá egy kódszámmal ellátott vig-
nettának egyik felét ragasztották, annak másik felét pedig a fegyver tulajdonosának ad-
ták át. A fegyvereket aztán egy bőröndbe tették, amelyet két gárdista őrizetére bíztak.   
Háromnegyed öt után pár perccel a meghívottak teljes létszámban jelen voltak, már csak 
a tanácskozás két díszvendége hiányzott. Az asztal körül csendes beszélgetés folyt. A 
legtöbben ismerték egymást, hiszen régen voltak a különböző szélsőséges, jobboldali 
csoportosulások tagjai, számtalan tüntetésen és egyéb közös megmozduláson vettek már 
együtt részt. Ketten közülük bekötözve jöttek el, egy pár nappal korábban megejtett kór-
házi látogatás után, ahol az azt megelőző napon megtörtént, rendőrséggel való összecsa-
pás során elszenvedett sérüléseiket látták el. A díszhellyel szemközti asztalfőn a konfe-
rencia elnöke, a Vértestvérek csoport vezetője, a leendő Nemzetvezetői tisztség váromá-
nyosa, Durmanszky Ákos foglalt helyet. Öt perccel öt óra előtt az asztalra koppantott 
rövid, fokosra emlékeztető elnöki kalapácsával. A beszélgetés moraja azonnal elcsende-
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sedett, a jelenlévők szinte, mint egy parancsszóra, feléje fordultak. 
Testvéreim! Köszönet mindenkinek, aki eljött erre, a Haza sorsát eldöntő, létfontosságú 
tanácskozásra. A blokkokat és a tollakat kérem, mindenki hagyja békén. Az itt elhang-
zottakról csak egy valaki fog jegyzeteket készíteni, több jegyzetre nincs szükség, de 
hangfelvételre vagy videofelvételre sem. Akire a konferencia után feladat hárul, az idő-
ben fog információt kapni a teendőit illetően. Ez a konferencia titkos. Mint a megtár-
gyalt kérdések, mint az elhangzott  javaslatok és megoldások titkosak maradnak, lega-
lábbis egyenlőre. Ezekről információ idegen kezekbe semmiképpen sem kerülhet, ezért 
elég ha feljegyzéseket csak egy valakinkészít. Elszánt ellenségeink vannak itthon és 
külföldön egyaránt, kezükbe még egy-egy elvétett szó vagy adat is ütőkártyaként szá-
míthat, amellyel ügyünknek árthatnak. Mielőtt vendégeink megérkeznének, felkérem a 
mellettem ülő Breczka Imrét, hogy vállalja el jegyzőkönyv vezetését. 
Durmanszky kérdően Breczka felé fordult, aki viszonozta az elnök pillantását és arcán a 
helyzetnek megfelelő, fennkölt kifejezéssel bólintott.  
- Elnök úr! Köszönöm a feladatot, és egyben a bizalmat is. Rendben tehát a dolog. Most 
pedig már csak percek vannak hátra vendégeink érkezéséig, várjunk tehát türelemmel. 
Nem kell idegen nyelvhez nyúlnunk, tolmácsra nem lesz szükség. Az Amerikából jött 
vendég, vitéz Vendrevics Tihamér százados ötvenhatos magyar, Strangl Alfréd pedig, 
osztrák származása ellenére szintén beszéli nyelvünket. Lévén a határ menti 
Lutzmansburg, a volt Locsmánd szülötte és sokáig lakósa is, a szomszédos Zsira kö-
zségben számtalanszor volt szívesen látott vendég, és ott a legtöbb nagy ünnepünkön is 
részt vett. Mint tudjuk, húsz éve Münchenben él, ő az új, titkos NSDAP helyettes veze-
tője. Vendrevics százados pedig a nevadai Winchester városban működő Horthy Miklós 
Tiszti Egység küldötte.  
Az ajtó felől kopogtatás hallatszott. Durmanszky intésére Breczka felállt és az ajtóhoz 
lépett. Kinyitotta, aztán udvariasan, fejét az ajtóban megjelent két férfi előtt meghajtva 
félreállt. A két vendég belépett a terembe. A megjelentek felálltak és hosszú tapssal 
üdvözölték őket. Strangl, zömök, bikanyakú kopasz férfi, egysoros, sötétbarna, jól sza-
bott öltönyt viselt. Arcán kis mosollyal és kimért meghajlással köszöntötte a megjelen-
teket. Az amerikai vendég Stranglnál jóval magasabb, aszkéta külsejü férfi, akinek ar-
cán mosolynak még a nyoma sem látszott. Gondosan pödört bajusza  
több centire kinyúlt szája két szélén túlra, fejét hófehér, hátrafésült haj borította. Kihúz-
ta magát, mellét kicsit kidüllesztette. Egyfajta, szines díszmagyarba öltözve lépett be, 
amelynek mellét egy sor katonai kitüntetés díszítette. A vendég fényesre kefélt csizmái 
sarkainak csattanós összeverésével és rövid, katonás fejbiccentéssel üdvözölte a megje-
lenteket.  
Az elnök széles mosollyal arcán a vendégek elé sietett. Előbb Strangllal fogott kezet, 
aztán Vendreviccsel.  
- Lieber Herr Strangl. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Die Ehrenplatz beim Tafelende 
steht zu Ihren Verfügung.  
- Na de kérem Durmanszky úr! Nagyon kedves, de ne németül. Magyarul is értek. 
Tudom, tudom, de valahogy jól esett. Az ön csodálatos nyelvét itthon nincs sok alkal-
mam gyakorolni. Kérem, foglaljon helyet. A díszhely ott az asztalfőn önt várja. 
Nagyon köszönöm. 
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Durmanszky most az amerikai vendég kezét rázta meg mosolyogva.  
Vitéz Vendrevics úr, érezze magát otthon köreinkben. Már nagyon vártuk az alkalmat, 
hogy önt megismerhessük. Az amerikai magyarok nagy becsben állnak előttünk. Az 
önök támogatása ügyünk számára felbecsülhetetlen értéket képvisel. Kérem, foglaljon 
ön is helyet.  
- Itt kérem, itt mellettem. 
A két vendég helyet foglalt. Az elnök meghajolt, külön-külön mind a kettőjük felé.  
Uraim. Tudom, hogy készültek néhány szót mondani ezen a konferencián. Engedjék 
meg, hogy tiszteletünk jeléül most átadjam önöknek a szót.  
A vendégek fejbiccentéssel fogadták az elnök gesztusát. Először Strangl mozdult meg. 
Felállt, lassan, komótosan papírlapot húzott elő a zsebéből és torkát diszkréten megkö-
szörülte.          
- Mélyen tisztelt barátaim. Csak egy kis ideig fogom türelmüket próbára tenni, mert 
beszédem rövid lesz. Mindössze arról fogok szólni, amit érdemes megemlítetni. Első-
sorban szeretném átadni szervezetünk minden tagjának legszívélyesebb üdvözletét, leg-
melegebb jókívánságait. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy az a cél amelyet az igazi 
magyarok maguk elé kitűztek, közös cél. Az érte folyó és a végső győzelemig tartó 
harcban támogatásunkra számíthatnak. Ezt a támogatást, mint mi magunk, tehát az euró-
pai testvérszervezetek, mint kompetens tanácsadóink és szponzoraink egyaránt lelkese-
déssel fogják megadni. Másodsorban  aláhúznám, úgymond fémjeleznm saját, szemé-
lyes támogatásomról szóló, már korábban megtett ígéretemet. Ennek szimbólumaként 
most engedje meg, elnök úr, hogy ajándékot adjak át önnek.  
Strangl magához intette az elnököt. A két férfi néhány lépést tett egymás felé, aztán az 
asztal közepénél megállt. A német vendég megint zsebébe nyúlt, ezúttal egy kis ékszer-
dobozhoz hasonló szelencét vett ki belőle. A tenyerére tette és feltartotta Durmanszky 
elé. 
-    Elnök úr, ez a szelence nem mindennapos ajándék. Nem is adnám, nem is adhatnám 
át akárkinek. Önt viszont teljes joggal illeti meg, mert tartalmának egykori tulajdonosa 
ugyanolyan harcosa volt a szent ügynek mint ön. Tessék, most kinyitom a fedelet. Amit 
a szelencében lát nem más mint az a tölgyfalombos lovagkereszt, amelyet az önök egyik 
kiemelkedő katonája, a Második Hadsereg ezredese, a Don kanyarnál később hősi halált 
halt Dimkey Verőc Ákos vett át SS Sturmbannführer Sepp Dietrich kezéből a Harmadik 
Birodalom elismeréseként, és annak legdicsőségesebb éveinek egyikében, 1942-ben. A  
kitüntetést az ezredes urat temető pap vette magához és juttatta el a Dimkey Verőc  csa-
ládhoz. Az ő jó voltukból tudtam önökhöz elhozni, szervezetünk vezetőségi határozatá-
nak értelmében. Kérem, vegye át és őrizze kegyelettel.  
Az elnök meghatódottan nézett a feléje nyújtott szelencére, míg a többiek nyakukat me-
resztve vagy ágaskodva próbáltak látni valamit belőle. Durmanszky aztán látható meg-
indultsággal átvette az ajándékot. A kitüntetést kiemelte a szelencéből és szalagjánál 
fogva a többiek felé tartotta, hogy mindenki láthassa. Aztán ünnepélyes lassúsággal, 
arcán kegyelet teljes kifejezéssel visszatette a  szelencébe, majd mosolyogva a német 
vendéghez fordult. 
Strangl úr, ön most egész különleges módon tisztelt meg bennünket. Dimkey Verőc 
ezredes kitüntetését ezennel főhajtva átveszem és egyben ígéretet teszek mindnyájunk 
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nevében, hogy díszhelyet fogunk számára biztosítani székházunk dísztermében, ahol 
különleges szertartás keretén belül fogjuk elhelyezni. A család felé pedig őszinte hálán-
kat és köszöne-tünket fogjuk kifejezni.  
Durmanszky kezet rázott Strangllal. A kézfogást hosszú taps követte, a két férfi aztán 
helyet foglalt. Az elnök Vendrevics felé bólintott, jelezvén, hogy most övé a szó. A ki-
küldött felállt, kihúzta magát és katonásan ismét összeverte a sarkait. 
Elnök úr, tisztelt résztvevők, testvéreim. Legelső sorban engedjék meg, hogy mint a  
Winchesteri Horthy Miklós Tiszti Egység küldöttje, átadjam megbízóim és minden   
winchesteri magyar üdvözletét és jókívánságait. De ezen túlmenően biztosíthatok min-
denkit arról, hogy hasonló jókat kíván önöknek az egész amerikai magyarság is de min-
den határokon túl élő igazi magyar is. Mi onnan, a tengeren túlról régóta követjük a Ha-
zában történteket, tesszük magunkévá a hazai magyarság balsorsát. Ezért mi már régóta 
tudjuk, hogy mi az a rákfene ami belűlről eszi, marja népünk éltető gyökereit, és tudjuk 
azt is, hogy kik ennek a rákfenének a kórokozói, kiknek életcélja tönkretenni az országot 
és kiirtani népünket, hogy helyébe, Hazánk áldott földjére férgeket, az emberiségnek, a 
Krisztusi tanok ősrégi megrontóinak ivadékait, a mának parazitáit telepíthessék.  
Vendrevics szinte reflexszerűen, megint összeverte a csizmája sarkait, aztán folytatta. 
Mi, amerikai magyarok tudjuk, hogy a nagy de hihetetlenül és megmagyarázhatatlanul   
 hiszékeny amerikai nemzetnek gyökereit ugyanazok a férgek rágják, polgárai ugyanat-
tól a  rákfenétől szenvednek, felettük ugyanaz az átkozott fajzat uralkodik, mint amelyik 
Hazánkat és népünket szipolyozza ki, és készül kiirtani. Ez a fajzat az Egyesült Államo-
kat teljesen hatalmában tartja. Mint maga az elnök, mint a kormány, mint a gazdaság, de 
még a haderő is a kezükben van. Megparancsolták például a világ politikusainak lehall-
gatását is. Parancsukra akár már holnap zúdíthatják rakéták záporát Hazánkra, városok-
ra, falvakra ártatlan gyerekekre, védtelen asszonyokra. Na nem az arizonai vagy a Ten-
nessee-i rakétasilókból vagy valamelyik amerikai rakétahordozó tengeralattjáróról. Nem 
ám! A rakétazápor majd vazallusaiknak, a más országát bitorló, a kereszténység évezre-
des gyalázóinak, Krisztus gyilkosainak sivatagi lavettáiból jön majd. Számunkra csak 
egyetlen lehetőség adatott meg a népünk megmentésére, mégpedig az átkozott fajzat 
ellen indított   totális és kíméletlen háború. Amíg közülük egyetlen egy is él a Földön, 
addig veszélyben van a magyarság de veszélyben van az egész világ is. Áldom a sorsot, 
hogy itt most tanúja lehetek gerinces, a Hazáért puszta kézzel is síkra szálló, áldozatra 
kész, igazi, becsületes magyarokból álló hadsereg, veszélyt és fáradtságot nem ismerő 
elszántságának. Az itt megjelentek odaadása által világossá válik mindenki előtt, hogy 
itthon a nép igenis  tudatában van annak, hogy az országot, több mint ezeréves keresz-
tény kultúránkat de népünket is életveszély fenyegeti. És tudatában van annak is, hogy 
ezt a veszélyt elhárítani csak egy módon lehet, mégpedig az összes magyarellenes ele-
mek megsemmisítésével, beleértve azokat is, akik bár sokszor vallásunkat gyakorolják, 
mégsem állnak mellénk, mégsem tartoznak hozzánk. Mi, az amerikai magyarság, egy 
emberként állunk az önök bátor csapata mögé, és fenntartás nélkül kívánunk teljes sikert 
a végső leszámolás napján folytatott harchoz. Biztosak vagyunk abban is, hogy ugya-
nígy viseltetik minden, Hazánk határain túl élő, igazi magyar testvér. A harc talán hosz-
szú lesz és véres. De ez nem rettent el közülünk senkit. Ezért azzal a szóval zárom be-
szédemet, amelyből dicső idők és dicső  tettek csengenek vissza. Kitartás! 
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Az amerikai vendég beszédét álló ováció és percekig tartó tapsvihar követte. A kiküldött 
arcán eddig látható komor, elszánt kifejezésnek helyét pedig egy halvány mosoly foglal-
ta el.   
Amikor a tapsvihar elcsendesült, az elnök felemelte a kezeit és további csendet kért. 
Aztán az amerikai vendég felé fordulva, köszönetet mondott az elhangzott lelkesítő sza-
vakért, majd ismét a megjelentek felé fordulva megszólalt.  
Hát akkor kezdjük el. Mélyen tisztelt vendégeink, testvéreim. Talán meglepetés lesz 
egyesek számára, amit bevezetésként tőlem hallani fognak de azt elmondani szükséges, 
ezt bátran merem állítani. Mint azt Vendrevics testvérünk mondotta, a Haza és a magyar 
nép halálos veszélyben forog. Ez tény. Hogy miként kell és hogyan fogjuk ezt a veszélyt 
elhárítani, ezt amerikai testvérünk szintén jól foglalta szavakba. A terveket, azok végre-
hajtásának lépéseit, valamint a kivitel gyakorlati részeit ma este és holnap délelőtt fog-
juk megtárgyalni, így a  szükséges határozatok is holnap délutánra maradnak. De azok a 
határozatok nemcsak a veszély elhárítását veszik majd célba, hanem hosszú távon nem-
zetünknek a gyalázattól való  megszabadulását is. Petőfi Sándor szavait idézem, „melyet 
ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot”. A kiindulópont ismert. Hazai és nem-
zetközi ellenségeink vannak. Ezek mibenlétét ismerjük. Tudjuk, hogy Hazánk és népünk 
a nemzetközi zsidóság régen folytatott aknamunkájának, ellenünk és az egész világ ellen 
szőtt összeesküvésének lesz áldozata, ha tétlenségünk folytatódik, ha nem vetünk véget 
a kampósorrú világhódítók romboló munkájának, ha nem tesszük meg a magyar szabad-
ság visszanyeréséhez vezető, és egy szebb magyar jövőt biztosító, létfontosságú lépése-
ket. Ezt népünk joggal várja el tőlünk, ez, mint mondottam, a kiindulópont. Mielőtt 
azonban rátérnénk ezeknek a lépéseknek ismertetésére és megtárgyalására, valamint a 
határozatok meghozatalára, engedjétek meg, hogy röviden vázoljam a dolgok hátterét.  
Az elnök rövid szünetet tartott, és miközben egy korty vizet ivott poharából, a megjelen-
tek arckifejezését figyelte. Elégedetten tapasztalta, hogy minden delegátus síri csendben, 
osztatlan figyelemmel hallgatja. 
      Ismerd meg ellenségedet, mondták már a régi stratégák is. A bölcs mondás ránk is 
vonatkozik, nekünk legalább olyan jól meg kell ismernünk ellenségeinket, mint azok 
ismernek bennünket. Mivel fő ellenségünk a zsidóság, illő, hogy alapjában megismer-
jük, hogy kik is tulajdonképpen a zsidók. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, és mondjuk ki 
magyarán. Testvéreink zöme életében nem érintkezett, sőt talán nem is találkozott zsidó-
val. Amit róluk mond vagy amit ellenük érez, a mögött legtöbbször nem személyes ta-
pasztalat rejtőzik, hanem valami olyasféle, amit úgy hallott vagy olvasott, amit valaki 
elferdítve, torzítva, tendenciózusan megfogalmazott a számára. Ezen a téren propagan-
dánk, amelyben támogató pártunk parlamenti képviselőinek munkája jelentős részt tesz 
ki, eredményesnek bizonyult. Sikerült magunk köré széles tömegeket gyűjteni. Igaz, 
ezek legnagyobb része tudatlan, elégedetlen emberekből áll. Elegendő felfogóképesség-
ük nincsen, nagyobb feladatok elvégzésére tehát nem alkalmasak. Ez azonban nem min-
den esetben hátrány, mert pontosan ezek az emberek a legkönnyebben befolyásolhatók, 
ezek hiszik el legkönnyebben amit tőlünk hallanak. És mivel őket komolyabb, nagyobb 
intelligenciát és felelősségvállalást igénylő feladatokkal megbízni nem lehet, ők lesznek 
majd azok, akikre a nagy leszámolás órájában a szükséges, kétkézi munkát fogjuk bízni. 
Őket tehát továbbra is kezünkben kell tartani, bevált propagandánkkal szítani kell ben-
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nük a zsidógyűlöletet. Rájuk szükségünk van, nem szabad engednünk, hogy ők valaha is 
belássák, hogy félre lettek vezetve. Mi tudjuk, hogy a zsidók százalékarányban jóval az 
átlag felett állnak, amikor elért sikerekről, jeles eredményekről, a szabad versenyben 
való érvényesülésről beszélünk. Valljuk be! A sikereket, az érvényesülést, az abból szü-
letett libamájas jólétet, és sok esetben a gazdagságot irigyeljük tőlük. Annak tudata, hogy 
nekik sikerült az, ami nekünk nem, sokunk számára csaknem elviselhetetlen. Célunk 
tehát ennek a mardosó irigységnek megszüntetése, és ez csak úgy lehetséges, hogyha az 
okozat megszűnik, ha a zsidó eltűnik a Föld színéről. Nem így van testvéreim? 
„Igen! Igen” hangzott a megjelentek egyhangú válasza, akik egyetértésüket újabb tapsvi-
harral jelezték. Az elnök ismét csendet kért, majd folytatta beszédét. 
Mi magunk beavatottak sem állíthatjuk, hogy ami a zsidókat illeti, szakértők vagyunk. 
Hiszen valljuk be őszintén, propagandánk alapjába véve nem más, mint koholt vádak 
sorozata, tények kiforgatása és egy hosszú sor kitaláció. Azt is tudjuk, hogy azt a hatmil-
lió zsidót, akik miatt a fajkóbik még mindig kisírják a szemüket, tényleg sikerült német  
példaképeinknek eltenni láb alól. Politikánk ezt illetően, az idevágó tényeket kétségessé 
 tenni, végül pedig az egész holokoszt letagadni, pénzéhes, zsidók üzleti vállalkozásának 
minősíteni. És ez a politika továbbra is egyik fő ütőkártyánk marad. Mert, mint már 
mondottam, a tudatlanokra, a tömegekre, a milliónyi elégedetlenre csak így tudunk hatni. 
Moszlim barátaink politikája különben ehhez hasonló, csak nekik több pénz áll a rendel-
kezésükre. A moszlim propaganda hatékonyabb mint a miénk. Aminek persze több ma-
gyarázata is van. Először is ők nagyobb tömegekhez szólnak, így maguk köré nagyobb 
tábort tudtak gyűjteni. Nekik könnyebb a dolguk, mert ők már a kiskorú gyerekeket is 
tudják indoktrinálni. Tudják, mert az egész moszlim világnak egy és ugyanaz a célja, 
mégpedig a zsidó állam teljes megsemmisítése, és ezen túlmenően a fajzat teljes kiirtása. 
És minderre náluk nincs ellenzék, nincsenek kommunista vagy liberális pártok, nincse-
nek törvények, amelyek zsidóellenes fellépést vagy tettet tiltanának. Ezen felül, és ellen-
tétben az  Újtestamentummal, ott nincsenek Krisztusi elvek, ott a Korán adja meg az 
irányt, ezért ott a zsidókat gyűlölni szabványállapot. Náluk gyermeket mint öngyilkos 
robbantót harcba küldeni, dicsőség. És hát az ilyesmire mi nem számíthatunk, nekünk 
más feltételek mellett kell harcolnunk.  
Az elnök egy kezet látott a magasba lendülni. Megszakította beszédét és kérdőn nézett az 
illetőre, de az legyintett, hogy csak folytassa.    
   -  Elismétlem a régi bölcs mondást, „ismerd meg ellenségedet”. És most kérem, ne 
hőköljön meg senki azon amit mondok. Nemrégen az átkozott Izraelről mutatott be egy 
hosszú, túlságosan hosszú műsort a Duna Televíziónak nevezett, Hazánkat ocsmány mó-
don kiárusító TV-csatorna. Olyan dolgokat mutattak be arról az istenverte országról, és 
olyan irdatlan mennyiségben, hogy azt el sem tudtam hinni. Az a benyomásom támadt, 
hogy ez egész egyszerűen lehetetlen, hogy ez mind, de legalábbis nagyobbrészt szemen-
szedett zsidó hazugság. Minderre a pajeszos fajzat nem lehet képes. Mi képesek lennénk. 
Na de a zsidók! És akkor az a gondolatom támadt, hogy ezt jó lenne közelről is látni, 
ellenségeinket közelebbről is megismerni, a Potyomkini kulisszákat leleplezni. Már csak 
azért is, nehogy alábecsüljük őket amikor majd szembe kell szállni velük. Nos, gondol-
tam, én nem dőlök be holmi zsidó trükköknek, ezért befizettem egy, az egyház által ren-
dezett, egyhetes zarándokútra és vagy ötvened magammal elmentem a Szent Földre. Er-
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ről itt néhányan előre informálva lettek, de a többség számára ez újság. Szóval hangsú-
lyozom, nem holmi baráti látogatásról volt szó. Azt a moszlim testvéreinktől ellopott 
országot azért látogattam meg, hogy tárgyilagos képet tudjak alkotni az ottani helyzet-
ről. Mert csak teljes képpel a kezünkben tudjuk majd terveinket végrehajtani. Az ellen-
ségről szerzett ismeretek lesznek az eszköz, amelyen keresztül megállapíthatjuk sebez-
hető pontjaik hol- és mibenlétét, megtalálhatjuk az zsidó rablóállam védelmének gyen-
geségeit. És erre szükség is lesz. Sikerült kapcsolatot teremteni egy magas rangú 
Hamász harcossal, aki egész más helyekre vitt el engem, mint ahová a csoportot vezet-
ték. A vele és több más hős palesztin harcossal eltöltött majdnem három nap elég volt 
ahhoz, hogy belássam, egy folyamatosan erősödő palesztin és pánarab felkészültségre 
lehet számítani, de ezzel egyidejűleg egy erősen felkészült ellenségre is, akinek jelentős 
stratégiai kapacitás, széles hadászati ismeretek és egy modern, ütőképes fegyverzet áll 
rendelkezésére. Ezen kívül az az elszántság, amelyet a hatmillió zsidó kiirtásának emlé-
ke fűt bennük. És mintha mindez nem lenne elég, ott áll mögötte a hitsorsosok vezé-
nyelte amerikai nagybácsi, akinek teljes értékű támogatására belátható ideig számíthat. 
A Hamász harcos az arab világ aggályait is kifejezte, a zsidó rablóállam legújabb bűn-
cselekedetéből, az úgy nevezett zsidó olajlelőhelyekből származó, hamarosan várható 
problémákat illetően. Mert a nagy zsidó melldöngetéssel bezengett izraeli olajlelőhe-
lyek tulajdonképpen arab olajtartalékok lecsapolásának köszönhetők. Várható, mondta 
a harcos komoran, hogy a zsidók hamarosan mélyen világpiaci ár alatt fogják az arab 
olajt piacra vinni, és ezzel az egész arab világgazdasági helyzetét veszélyeztetni. Ez 
pedig, tette hozzá a harcos, a Palesztin nép számára újabb katasztrófát fog jelenteni, 
mert az arab államok kényszerítve lesznek békét kötni Izraellel, kényszerítve lesznek 
minden Izrael ellenes tevékenységet és a Palesztin nép támogatását megszüntetni. Mi 
palesztinok meg leszünk fojtva, kész népgyilkosságnak leszünk kitéve, fejezte be a 
Hamász harcos. Szóval testvéreim, eljött a leszámolás ideje. Ha nem történik meg a 
zsidó állam mihamarabbi felszámolása, a zsidók belátható ideig békében élhetnek és 
gazdagodhatnak. Ez nem történhet meg, ebben a végleges felszámolásban nekünk szer-
vesen részt kell vennünk. Itthon elbánni a pajeszos bandával nem lesz nehéz, de ott 
megbirkózni velük, egészen más kaliberű feladatot jelent. Már most is, hát még mit 
jelentene a jövőben, ha hagynánk. Egyik elsődleges feladatunk lesz tehát, erőink har-
monizálása a Közép kelet egyre nagyobb teret hódító fundamentalistáival. Őket kell 
majd ügyünk szolgálatába állítani, nekik kell majd felkészíteniük a moderált, arab kor-
mányokat a zsidók elleni háborúra. Ha kell erőszakkal és megfélemlítéssel. Ezen felül 
őket fogjuk majd megbízni a zsidóság fizikai felszámolásának végrehajtásával. Szíria 
példája mutatja, hogy az arabok hogyan képesek a saját népükkel, fajtájukkal elbánni. 
Ez arra enged következtetni, hogy ök. a zsidókkal szemben még nagyobb motivációval 
tudnak majd fellépni. Miránk mindössze egy logisztikai feladat hárul, mi fogjuk a zsidó 
bagázst kellő időben megfelelő helyre leszállítani. Mivel az Unió országaira teljesség-
gel nem lehet számítani, a deportációk úti célja valamelyik arab ország lesz, ahol a 
szükséges lépéseket majd megteszik.   
Durmanszky megállt. Levette a szemüvegét és a zsebéből egy fehér zsebkendőt vett elő. 
Gondosan megtörölte vele a szemüveget, aztán eltette a zsebkendőt és bocsánatot kért a 
megszakításért. 
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      Nos, én tehát ott, abban az istenverte országban tettem nemrég látogatást. Benyomá-
saim nem éppen bíztatók. Na persze a zsidajának sem lesz könnyű dolguk velünk. A 
magyar katona a világ legjobbjai közé tartozik, kétségtelen, hogy a kampósorrúak ellen 
vívott harcban mi fogunk felül kerekedni. De az ellenünk esetlegesen felvonultatott 
technikai eszközökre figyelnünk kell majd. Látom, hogy most mindenki kíváncsi egy 
kimerítő beszámolóra. Kis türelmet kérek. A látogatásomról szóló, több mint tízoldalas 
beszámoló nyomtatás alatt van. Az anyagot holnapra ígérték, gondolom késedelem nél-
kül le is szállítják.  
Az elnök ismét megszakította beszámolóját. Talán kellene egy kis szünet, gondolta. A 
dohányzók számára legalábbis. Nekem magamnak is jól esne néhány slukk. 
Durmanszky egy pillanatig habozott, de aztán mégis folytatta. 
      - És most térjünk a tárgyra, konferenciánk fő témájára, terveinkre, a nemzetközi de 
legelsősorban a hazai zsidósággal fennálló problémák végleges megoldására. Ne felejt-
sük el, hogy habár most mi vagyunk ennek a megoldásnak a kezdeményezői, szándéka-
inkkal nem vagyunk egyedül. Itt van a példamutató Franciaország, Sárközi Miklós hon-
fitársunk gerinces fellépése nemrégen, a cigányok kisöprése Franciaországból. Jó példa 
számunkra. A készülőfélben álló Új Német Birodalomban, Strangl úr hadszínterén is 
jelentős erők állnak egy hasonlóan határozott fellépésre, az ottani zsidóságot illetően. A 
Norvégiában elkövetett merénylet is fényt vet a tényre, hogy tettre kész harcosok 
Európaszerte lépnek ma már színre. A zsidó kérdés megoldása tehát ott is napirenden 
van, de Angliában, Hollandiában,  
      Belgiumban és az északi országokban is. A nacionalista erők szinte gomba módra 
nőnek ma fel, bárhová is nézünk, és sok esetben már az illető ország parlamentjébe is 
bejutottak. Jó példa erre a legutóbbi svéd választások, és az ottani nacionalista párt tér-
hódítása. Az ott elért parlamenti siker nagyszerű eredmény. És hát mi sem panaszkodha-
tunk, hiszen döngethetjük a mellünket egy kicsit, mert elmondhatjuk magunkról, hogy 
mi is megvetettük a lábunkat a Parlamentben. Mert ott a Jobbik tulajdonképpen a mi 
szekértolónk. Megállapíthatjuk tehát, Európa végre jó úton halad. Na persze azt tudjuk, 
hogy amíg az Unió fennáll, addig ezek az 
      erők nem tudják tényleges kapacitásukat kihasználni. De az Unió düledezik, az Euro 
dögrováson van. Ennek ellenére várat még magára az összeomlás, és azt mi nem várhat-
juk ki, annyi időt nem fecsérelhetünk el. Nekünk cselekednünk kell, nekünk példát kell 
mutatnunk minden hasonló célt maga elé kitűző testvérszervezet előtt. Olyan példát, 
vagy még jobbat, mint amilyet norvég testvérünk mutatott, amikor egyes egyedül végre-
hajtotta hőstettét. Liberális semmittevőknek, árulóknak, a zsidóság bérenceinek és egy 
Mammonnak behódoló nemzedéknek nincs helye a szebb jövőért küzdő Hazában. Ami-
kor mi a kellő lépéseket megtettük, amikor az előttünk álló feladatokat megoldottuk, 
akkor nemzetünk jelenlegi, nagy problémái is megoldódnak. Ezt bátran merem állítani. 
Mert akkor senki sem áll majd mentőakcióink végrehajtásának útjába. Neveinket, mint a 
Haza megmentőit, örökre áldani fogják hálás utódaink. Úgy érzem, hogy költőnk szavait 
itt is idéznem kell. ”Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság 
mellett, mondják el szent neveinket”. Meggyőződésem, hogy így lesz, és biztos vagyok 
benne, hogy ez a ti meggyőződésetek is.  
„Így van? Így van! „ 
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A megjelentek egybehangzó, harsány válaszára még a szálló kertjében is felkapták fejü-
ket az ott időző vendégek. Durmanszky kinyitotta az előtte fekvő aktatáskát és egy köteg 
papírt vett ki belőle. Aztán mosolyogva bólintott, majd meglebegtette a vaskos köteget.  
 Ez, a kezemben tartott okiratcsomó a tervezetet tartalmazza. Az előttünk álló feladatok 
részletes leírását. Nincs szükség minden tételét ma átvenni. Akinek egyik vagy másik 
tétellel dolga lesz, időben fog a feladatáról értesülni. Most elég annyit mondanom, hogy 
ami ebben a köteg papírban áll, az a múlt század harmincas éveiben, Németországban 
megszerkesztett és az azt követő években, a megszállt területeken végrehajtott tervek 
mintájára lett összeállítva. Részleteiben közel áll a Wannsee-konferencián elhatározott 
intézkedésekhez, de természetesen igazi magyar találékonyság és alaposság által feljavít-
va.  Hiszen azóta már sok víz lefolyt a Dunán. Mi itt munkacsoportokat fogunk alkotni. 
Minden csoportra részletfeladat hárul, amelyet pontos időrendben kell majd megoldani, 
ezzel összhangba hozni a tervezet időrendhez rögzített átfutását. Minden csoport élére 
vezető személy lesz kijelölve, aki majd a munkát irányítja, azt folyamatosan ellenőrzi és 
a feljebbvalók felé mint referens működik. Nagy feladatot vállaltunk magunkra, az biz-
tos. Az emberanyagot érintő igények, valamint az átfutási idő jelentős, sőt, mondhatni 
óriási méretű. A jelenlegi előfeltételek sem megfelelőek. Legfontosabb feladatunk a leg-
közelebbi választásokat veszi célba. Ismét zsidótörvényekre van szükség, mégpedig ha-
sonló, szigorú, német mintára készült törvényekre, mint amilyeneket 38-ban, 39-ben, 41-
ben és 42-ben hozott Hazánkban az akkori kormány, Hazánk legutolsó, legitim kormá-
nya. Ezeknek a szükséges törvényeknek megszavazása addig azonban nem lehetséges, 
amíg élharcosunk és pártfogónk, a Jobbik, olyan parlamenti többséget nem szerez, amely 
a zsidótörvények megszavazását lehetővé teszi. De ha ezt a többséget meg is kapja, és a 
szavazás a törvények meghozatala mellett dönt, azokat jogerőre léptetni addig nem lehet, 
amíg Hazánk az Európai Uniónak tagja. Meg kell tehát valósítani az Unióból való kilé-
pésünket. Erről egy népszavazás kell, hogy döntsön, és azt követően pedig egy parla-
menti szavazás. A szavazások kimenetelét mi garantáljuk. Kellő eszközökről, ha kell 
rendkívül hatékony eszközök bedobásáról, mi gondoskodunk. Gondolom, hogy ezeknek 
az eszközöknek mibenlétéről senkit nem kell közelebbről informálni. 
A megjelentek spontán hahotába törtek ki, miközben egyesek kacsintottak, vagy szom-
szédjukat lökték könyökkel oldalba. Az elnök csendet kért, majd folytatta.  A kilépési 
határozattal egyidejűleg fel kell mondanunk minden együttműködést külföldi pénzinté-
zetekkel, beleértve a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot is. Meghatározatlan 
időre fel kell függesztenünk a felvett kölcsönök visszafizetését és az azokra kimért uzso-
rakamatok kifizetését. Ha a Hitler Adolf vezette Németország le tudta magáról rázni a 
nemzetközi tőke rabigáját és kizárólag a saját erejéből világhatalommá vált, ki merné 
állítani, hogy mi nem tudjuk megtenni ugyanazt? Értékesíthető termékekben gazdag 
ország vagyunk. A turizmus óriási pénzeket jelent az államgazdaság számára. Nyers-
anyagokban nincs hiány, népünk kész megdolgozni a mindennapi kenyérért. Mi kell 
más? Ha sikerül lerázni magunkról kül- és belföldi ellenségeink igáját, ha megszabadul-
tunk az idegen  elemektől akik ma rajtunk élősködnek, akkor egy új és szebb jövő áll 
előttünk, gyermekeink és unokáink előtt. Ismét a költőt idézem, aki a következőt mond-
ja,  „A magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez”.  
A teremben óriási tapsvihar tört ki. A delegátusok sorban felálltak és az elnök utolsó 

Járkáló                                                        5785 



mondatát álló ovációval üdvözölték. Miközben a tapsvihar tombolt, Durmanszky elége-
detten mosolygott. Aztán megint csendet kért és folytatta beszédét, amely a vége felé 
közeledett. 
        -   Elért eredményeink példát fognak mutatni a népek előtt. A mi nyomdokainkban 
haladva, mások is tudnak, és fognak hozzánk hasonlóan eljárni. Megismétlem. Az Euró-
pai Unió félresikerült, zsidók által kezdeményezett, amerikai mintára készült próbálko-
zás,  amely főképpen egy pénzéhes réteg manipulációinak következtében hamarosan 
csődbe jut. Ez a réteg ma még irányítja Európát, és ezt a szerepét nem egykönnyen adja 
fel. Legalábbis addig nem, amíg hasznot tud húzni belőle. De ennek hamarosan vége 
lesz. A homlokzatán  hatágú csillagot viselő kártyavár omladozófélben van. De ha a 
gazdasági összeomlástól el is tekintünk, marad a tény, hogy az Unió legtöbb tagállama a 
miénkhez hasonló problémákkal próbál megbirkózni. A cigányok a legtöbb helyen, és 
egyre több helyen, nagyobb és nagyobb érdekteret és létteret sajátítanak ki maguknak. 
Őket ma itt a készülőfélben lévő új zsidó honfoglalás előharcosaiként kell tekintenünk. 
A cigányok a zsidó fegyverkereskedőktől annyi fegyvert kapnak, amennyit csak akar-
nak. Ezt, a bennünket, de más keresztény népeket is fenyegető életveszélyt a legtöbb 
helyen már régen figyelemmel kísérik. És hát ha már itt tartunk, hozzá kell tennünk azt 
is, hogy ugyanezek a pénzéhes kereskedők látják el fegyverrel a szlovákokat, a románo-
kat és a szerbeket is. Világos, hogy ezek közül, a mi esküdt ellenségeink közül verbuvá-
lódnak, kéz a kézben a cigányokkal, a zsidó honfoglalás előőrsei, a későbbiekben segéd-
csapatai. Nos testvéreim. Feladatunk az, hogy a nép előtt világossá váljon, hogy ennek a 
folyamatnak, a Hazánk és népünk feje felett csüngő Damokleszi kardnak eltávolítása a 
mi közös feladatunk, a mi legfontosabb feladatunk. És azt elhatározni, hogy ezt a fela-
datot miképpen kell megoldani, hogy a megoldás vezetését ki  vegye kézbe, ehhez sem 
fér kétség. Erre senki más nem hivatott, mint mi, magyarok. 
Durmánszky egyenként szembenézett minden egyes jelenlévővel. Az teremben síri 
csend uralkodott, a megjelentek feszült figyelemmel hallgatták a vezér szavait, és amint 
elhallgatott, egyetértően bólogattak feléje. Durmanszky öklével az asztalra csapott.  
 - Testvéreim! Biztosak lehetünk abban, hogy példánkat más népek is fogják követni. A 
 németek, a belgák, a hollandok a svédek, az angolok és a norvégok. De lehet, hogy még 
többen. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezekben az államokban ugyanolyan nemzeti 
érzésekre támaszkodó pártok vannak mint nálunk a mi partnerünk a Jobbik. Mögöttük 
ugyanolyan tömegek állnak mint a Jobbik mögött. A Jobbik tudvalevőleg és többek  
között, a magyarországi zsidóság teljes feltérképezésén dolgozik. Gyöngyösi testvérünk 
nemrégen ezt harangozta be a Parlamentben, amikor a zsidó képviselőkről követelt lis-
tát. Bejelentése, követelése egyfajta első lépés volt a helyes irányba a Jobbik részéről. 
Később lesz majd a részükről több követelés is, de azokban már a mi követeléseink i 
jelen lesznek. Szóval, kedves megjelentek, testvéreim. Egy szebb magyar jövőnek a  
kovácsai mi, egyes egyedül mi vagyunk. Lesz még szőlő lágy kenyér, ahogy a mondás 
szól, lesz tehát egy szebb jövő, egy igazi felszabadulás, egy új világrend, amely minden 
magyar emberre jólétet, szabadságot, és elégedett életet fog hozni. Befejezésként két 
nagyszabású javaslatot kell közzétennem. Az egyik elrabolt területeink visszacsatolására 
szóló tervezet, amely az érintett országokkal bevezetendő tárgyalások legsürgősebb 
megkezdését írja elő. A másik javaslat a területi visszacsatolások megtörténte után válik 
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aktuálissá, tehát miután Adriai partjaink ismét magyar fennhatóság alá kerültek. Az Ad-
riát a javaslat szerint a Hungarotenger névre fogjuk keresztelni. Nyomtatás alatt lévő új 
térképeinken már Nagymagyarországot tüntetjük fel, és ott az Adria már új nevét viseli. 
Az elnök beszédét újabb dörgedelmes tapsvihar követte. A bejárati ajtó kinyílt, rajta két 
felszolgáló egy-egy tea kocsit tolt be, rajta kávéval, aprósüteményekkel és frissítőkkel. 
Az elnök negyedórás szünetet javasolt. Karonfogta Vendrevicset, intett Strangl felé, 
megvárta, amíg a német csatlakozik kettőjükhöz, aztán a tea kocsikhoz vezette a két 
vendéget. Többen cigarettára gyújtottak. A teremben ugyan tiltva volt a dohányzás, de 
ezzel a megjelentek nem törődtek. 
A szünet után az elnök átadta a szót a hozzászólóknak. A hozzászólások körülbelül 
ugyanarról szóltak, mint ami egy vagy más módon már az elnök beszédében is elhang-
zott. Többen kifejezték véleményüket, hogy a zsidóellenes propagandát folytatni, sőt a 
világhálón fokozni kell. Minden lehetőséget meg kell ragadni, ami a zsidók befeketíté-
sét, emberi mivoltuk megtagadását fokozza. Sem hihető, sem hihetetlen állításoktól nem 
szabad visszariadni. Egy felszólalót, aki kérdést tett fel, hogy a rengeteg hazugság, a 
való állandó kiforgatása nem lehet e hosszú távon kontra produktív,  
többen mérgesen lehurrogtak. Egy másik felszólaló, aki feltette a kérdést, hogy mi tör-
ténjen azokkal a Jobbikos párttagokkal és a párt vezetői közé sorolt korifeusokkal, akik-
ről az utóbbi időben kiderült zsidó származásuk, azt a választ kapta, hogy pillanatnyilag 
ugyan nem történik semmi sem, de idövel majd ők is sorra kerülnek. A korábbi jó han-
gulat hamarosan visszaállt, amikor az elnök véleményét nyilvánította. A propagandát 
csak addig kell folytatni, mondta gunyorosan mosolyogva, amíg terveinket végre nem 
hajtottuk. Miután az megtörtént, már nem lesz senki, aki ellen propagandaháborút kelle-
ne folytatni. Ezt a megállapítást általános derű és hosszú taps fogadta. Breczka, akinek 
szintén lett volna hozzászólása, elállt a lehetőségtől, mert jegyzőkönyvvezetői feladata 
igencsak elfoglalta, de meg azért is, mert az elnök beszéde igényeit tökéletesen kielégí-
tette.  
A hozzászólások és az azokat követő viták elhúzódtak, jóval a kilenc órára megrendelt 
vacsora idején túlra. Fél tízkor az elnök kalapácsával csendet kért. Elérkezett az idő, 
hogy egy pár keresetlen szóval bezárja a konferencia első napját. Ezért csak néhány is-
métlést engedett meg magának, valamint a két vendég felé mondott köszönetet.  
 
                                                                         * 
 
Alfred Strangl csendben hallgatta végig az elhangzott beszédeket, a zsidókat és a ci-
gányságot hazaárulással, a magyar kultúrának, a nyelvnek, a népnek és az országnak 
tönkretételével és a magyarság kiirtásával vádló kitöréseket. És végighallgatta az egész 
világ ellen szőtt zsidó összeesküvésről szóló vádakat, a káromlásokat, a népirtást javas-
ló, a magyart az egekig magasztaló, minden eltérő véleményt magyarellenesnek minősí-
tő, melldöngető hozzászólásokat is. Nyugodtan, arcán egykedvű kifejezéssel hallgatta a 
tervek gyakorlati részeinek taglalását, és a tömeggyilkosság legújabb technikai vívmá-
nyok alkotta alternatíváiról szóló beszámolókat. Azt, hogy minderről milyen véleményt 
alkotott magának, egy-egy elvétett mosolyon kívül, amelyet egyik-másik 
felszólalás vagy a megjelentek együttes, spontán felkiáltásai és a hosszú tapsok váltottak 
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ki belőle, egyetlen arcvonása sem árulta el. Feljegyzéseket természetesen nem készített, 
de mindent figyelemmel kísért, ezt bárki láthatta. Amikor az elnök rövid záróbeszédét 
befejezte, Strangl felállt trónszékéről és közölte, hogy távoznia kell. Megköszönte a ki-
tüntetést, hogy a fontos konferencia bevezető estéjén részt vehetett. Megígérte, hogy az 
elhangzott üdvözleteket továbbítja a címzettekhez, és egyben azt is, hogy illetékes he-
lyeken beszámol a konferencia lényegesebb tartalmi pontjairól. Másnapi, bokros teendő-
ire hivatkozva, sok sikert és további jó munkát kívánva elbúcsúzott, miután ismételten 
biztosította a megjelenteket a testvérmozgalmak és rokon pártok lelkes támogatásáról. 
Strangl szavai, amelyeket a konferencia résztvevőihez intézett, nem fedték teljességgel a 
való igazat. A német vendég tudta, hogy a testvérmozgalmak, különösen a német és az 
osztrák, amelyekről nagyobb magabiztossággal tudott nyilatkozni mint a többiről, nem 
osztották a vérszomjas, magyar neonácik véleményét a kombinált zsidó- és cigánykérdés 
megoldását illetően. Elsősorban kevéssé érdekelte őket Magyarország, a magyar nép 
vagy a magyar hagyományok sorsa. Az osztrákoknak épp elég bajuk volt a magyarokkal 
az évszázadok során, de valahogyan le is nézték őket, habár a két ország közötti hivata-
los kapcsolat jónak volt mondható. De Ausztria külpolitikai életében és a bécsi arisztok-
rácia köreiben a magyart még mindig holmi balkáni módon gondolkodó és cselekvő 
népnek tekintették. Ez a makrancos, zabolátlan, pökhendi nép az ő szemükben sohasem 
szűnt meg egyszerű császári alattvalónak lenni, de ez a meggyőződés kifelé, a két nem-
zet között uralkodó tónus hangvételében nem volt érezhető, ezt Ausztriában leginkább 
csak a kocsmákban és a futballpályák lelátóin lehetett kiérezni, vagy esetenként látni. 
Ami pedig a németeket illette, az ottani szélsőjobboldal úgy vélte, hogy a magyaroknak, 
éppúgy, mint a többi kelet európai népnek, hasonlóan alárendelt szerepet kell majd ki-
osztani egy nagynémet vezénylet alá került Európában, mint amilyet a második világhá-
borúban kapott. Ha feladatot kap majd vagy parancsot, arra a válasz csak egy „zu 
Befehl” lesz majd, úgy mint azelőtt. Amikor elment a konferenciára, Strangl nem a szer-
vilis hangvételű meghívónak tett eleget. És nem is a saját jószántából utazott Balatonfü-
redre. Az utazás számára egyike volt mindössze a számos más kiküldetésnek, amelyekre 
egyszerűen el kellett mennie az Ügy érdekében. Balatonfüredi jelenlétének célja a ma-
gyar neonácizmus szóvivőinek meghallgatása volt, a mondottak tartalmának felértékelé-
se, valamint felmérése annak, hogy az elhangzottak miképpen lehetnének beilleszthetők  
a német szélsőjobboldal terveibe. Más szóval, hogy szolgálhatnák e a magyarok az 
Ügyet, ha egyáltalán, és ha igen, akkor mi módon, hogy az a német törekvések számára 
is némi hasznot jelentsen. A német korifeus erről készült beszámolót összeállítani, hogy 
Münchenbe való visszatérte alkalmával a mozgalom vezetőségének kezébe használható 
anyagot tudjon letenni.  
Visszatérve szállodai szobájába, elhatározta, hogy jelentését, de legalábbis annak vázla-
tát még aznap este megírja. Szokása volt megtenni, aznap amit mások talán másnapra 
halasztottak volna. Telefonon könnyű vacsorát rendelt szobájába, aztán lezuhanyozott és 
felvette a vastag frottír fürdőköpenyt, amely a szálló jóvoltából a szekrényben várt rá. A 
mini bárból kivett egy palack jól hűtött Gössert, és miközben a habzó italt pohárba ön-
tötte, a lovagkeresztre gondolt, amelyet olyan fennkölt méltósággal vett át a magyar 
Führer jelölt. Strangl maga elé idézte az elnök arckifejezését, amikor ő azt a számára 
ismeretlen személyt, azt az ezredest, mint a Don-kanyar hősi halottját dicsőítette.  A sör 
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tetején lassan semmivé váló habot nézve, keserűen felkacagott. Don-kanyari hős, mond-
ta ki hangosan. Hát igen. Az ezredes úr is hős lett, mint a tízezrével legéppuskázott, ak-
náktól cafatokra tépett magyar kiskatonák. Csakhogy azok a hősök lovagkereszt helyett 
golyót vagy gránátrepeszt kaptak kitüntetésül. És közöttük nagyon kevesen voltak, akik 
azért mentek ki a Keleti Frontra, mert jókedvükben az orosz ellen akartak harcolni. Őket 
a Legfelsőbb Hadúr tábornokai parancsolták oda, akik nem akartak kimaradni a legyőz-
hetetlen német hadsereg győzelmi ünnepségéből, a nagy keleti birodalom meghódításá-
ból és kifosztásából. És miközben a tisztek egyike-másika elnyerte a Führer kitüntetését, 
azalatt kiskatonák tízezrei estek el az előrenyomuló szovjet csapatok golyózáporában, 
lettek szétszaggatva a támadásokat megelőző pergőtűzben. Vagy estek el úgy mint az ő 
saját apja, aki sohasem értette meg, hogy miért kell az oroszt gyűlölni, miért kell a Füh-
rer parancsára Muszkaföldre menni és ott egy istenverte falu határában, félelemtől üvölt-
ve egy T34-es lánctalpa alatt megdögleni. Na, mindegy, gondolta Strangl, és húzott 
egyet a sörből. Ez a társaság itt a Balatonnál semmivel sem különb a múlt őrültjeinél. Én 
ennek a népnek érdekében remélem, folytatta, hogy az amit ma láttam és hallottam, azt a 
monumentális kisebbségi érzés által szított, hisztérikusan ismételgetett, csinált halálféle-
lemből és megalomániás melldöngetésből álló szörnyűséget, nem követi a magyarság 
zöme. Ez a galeri akármire képes, még azt is beképzeli magának, hogy egyenrangú ve-
lünk, hogy jobb és bölcsebb nálunk. Beképzeli, hogy amire a Hitleri Németország képes 
volt, arra ők is képesek. Miket is mondtak? Kiválni az Unióból! Megszakítani a kapcso-
latot a pénzintézetekkel és leállítani az állam tartozásának visszafizetését! A saját lábu-
kon megállni, a folyó költségeket fedezni a híres magyar termékek kiárusításából! Mi-
lyen termékekre gondolnak? Pirospaprikára? Szürke marhára? Vagy Tokaji borokra? 
Vagy talán a budapesti és balatoni turizmus lenne az a nagy bevételi forrás, amely a 
csőd szélén álló országot lábra tudná állítani? Na, köszönöm szépen. Az ilyen bevételek-
ből pont egy pár hónapig tudnának eltengődni. És azután? Mit is mondtak? Ha a zsidó 
eltűnik, a Haza minden problémája megoldódik. Az őrültek! Kidobnák a gyereket a für-
dővízzel együtt. Pedig az ilyen őrültségnek a következményeit láthatták már. Ott a törté-
nelmi példa előttük! Hitlerék a legjobb tudósaikat küldték a gázkamrákba meg az ameri-
kaiak kitárt karjai közé. Hogy végződött volna a háború, ha Einstein, Szilárd, Teller, 
Fermi meg a többi elüldözött atomtudós Európában marad és a mi oldalunkon a mi cél-
jainkért kutathat? Strangl egy feltörő káromkodást fojtott el. Ezeket az őrülteket még 
idejében meg kell fékezni. Remélem, hogy van egy józan magyar többség, aki ezt belát-
ja. Mert ha ezek így folytathatják, az még a mi saját terveinket is veszélyeztetheti. Arra 
pedig nem kerülhet sor, azt mi nem engedjük megtörténni. A készülőben lévő hatalom-
átvétel nem tankokkal, rakétafegyverekkel és kisebbségek elgázosításával fog megvaló-
sulni, Ma ilyesmikre már nincs szükség. A gazdasági egyenlet tervszerinti megbolygatá-
sával sokkal jobb és gyorsabb eredményt lehet elérni mint megannyi rakétatalálattal. De 
ezt ezek a szerencsétlenek nem tudják.      
Strangl húzott egy jót a hideg sörből, aztán letette a poharat. Egy pillanatra kísértést 
érzett német módra valami töményt is felhajtani a sör mellé, de aztán meggondolta ma-
gát. Leült az asztal mellé, bekapcsolta a számítógépét, szembenézett a képernyővel és 
írni kezdett.  
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