
Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

1 Afganisztáni-pakisztáni CIA - drogtörténelem

 20 évnyi megszállás és háború létrehozása után az amerikai hadsereg otthagyta maga után a 
káoszt, ismét az általuk létrehozott tálib hatalom térhet vissza. Mióta az afgán elnök 
elmenekült, minden tartományt a tálibok ellenőriznek, végül Kabul is a kezükre került. 
 Részlet következik a "Big Oil & Thier Bankers..." c. könyvből: 8. fejezet -
A Frankenstein projekt, Afganisztán.
1933-ban Mohammed Zaher Shah lépett Afganisztán trónjára. Feudális módon uralkodott 
1973-ig, ekkor unokatestvére, Mohammed Daoud elűzte. Egy maréknyi család, köztük a 
Karzajok és Kalilzidadok (Zalmaj Kalilzidad - az USA afganisztáni követe) tulajdonában volt 
csaknem minden szántóföld, ugyanakkor az afgánok túlnyomó többsége a világ 
legszegényebbjei közé tartozott. 
 1978 áprilisában Nor Mohammed Taraki vezetésével kitört a forradalom, Daoud királyt 
megölték. Taraki miniszterelnök lett. Ambiciózus földreform program megvalósításába 
kezdett, hogy segítsen a jobbágysorban tartott szegényeken, akik a tradicionális jog szerint 
kötelesek voltak a király és annak kegyeltjeinek földjeit művelni. A monarchia uralma alatt a 
nőknek tilos volt tanulniuk. Taraki iskolákat épített nekik. A szegények számára is lehetővé 
tette a felsőoktatásba való bejutást, bevezette az ingyenes egészségügyi ellátást.
 Amikor a régi rend hívei elkezdték felgyújtani az egyetemeket és lányiskolákat, sok afgán a 
CIA kezét látta az események mögött. 1979 áprilisában, teljes hét hónappal az oly' nagy 
vihart kiváltó szovjet bevonulás előtt, az amerikai kormány hivatalnokai találkoztak azokkal 
az afgán oligarchákkal és korrupt hadurakkal, akik meg akarták dönteni Taraki rendszerét…
 …1979. július 3-án Jimmy Carter amerikai elnök aláírta az első Afganisztánnal foglalkozó 
nemzetbiztonsági rendeletet, ez engedélyezte a hadurak titkos támogatását.
Zbigniew Brezinski nemzetbiztonsági főtanácsadó jóval később elmondta, hogy hogyan 
győzködte Carter elnököt:
„Az a véleményem, hogy ez kiprovokálja a szovjet segítséget, katonai beavatkozás 
formájában." 
…Taraki Moszkvába utazott megbeszélni, hogy mit tanácsolnak neki, hogyan szabadulhat 
meg Amintól. Amikor hazatért Kabulba, kivégezték. Amin magához ragadta a hatalmat. 
Néhány hét múlva Herat városban a CIA által támogatott hadurak megölettek pár tucatnyi 
kormányhivatalnokot. Ezek az események kiváltották Brezsnyev válaszlépését.
1979 decemberében a Panashir völgyön át a szovjet harckocsik behatoltak Afganisztánba, s a 
KGB kommandósai Kabulban elfoglalták a királyi palotát. Tabizullah Aminnal végeztek, 
Babrak Karmal lett Afganisztán új vezetője. Brezinski örült: tervei a megvalósulás útjára 
léptek, megkezdődhetett a Kabul-ellenes erők nyílt felfegyverzése. (Többek közt az akkor 
még szabadságharcosként dicsőített Oszama bin Ladené.)
 Ez az afgán konfliktus kb. 10 évig tartott, s közel 2.000.000 emberéletet követelt. Brezinski 
később így dicsekedett:
„Ez (Carter titkos utasítása) kitűnő ötlet volt. Ez csalta be az oroszokat az afganisztáni 
csapdába."
A CIA ügynökei Pakisztán ÉNy-i határán, Pesavahr tartományban rendezkedtek be. 
Székhelyük a Khyber hágó alján volt, ami egy Afganisztánba nyíló kapu. 
 Pesavahr tartományba tízezrével érkeztek a háború elől menekülők. A CIA a pakisztáni ISI 



(Inter-Service Itelligence - a helyi titkosszolgálat) aktív segítségével olyan emberek után 
kutatott a menekülttáborokban, akik elkötelezett iszlám fundamentalisták. Ezek kiképzésük 
után képesek voltak annak a partizánharcnak vezetésére és kiterjesztésére, aminek célja most 
már nem csak a kabuli szocialista kormány megdöntése, hanem a Szovjetunió meghátrálásra 
való kényszerítése volt.
 A CIA a Hezbi-i Isbmi szervezetben megtalálta azt, amire szüksége volt. Tagjai feudális 
hagyományokon nevelkedett iszlamisták voltak - őket a pakisztáni hadsereg toborozta és 
képezte ki a CIA felügyelete mellett. Vezetőjük egy fanatikus iszlamista, Gulbuddin 
Hekmatiar volt.
 Az USA szovjet fegyverekkel látta el Hekmatiar embereit, ezeket Egyiptomból és Kínából 
szerezték be. Pakisztán katonai diktátora, Zia ul-Hak engedélyezte a CIA-nak, hogy 
Szovjetunió elleni kémkedés céljával felderítő állomásokat (elektronikus lehallgató 
állomásokról van szó.) telepítsen az országba, valamint szabadon használhassa a pakisztáni 
hadsereg bázisait - a CIA ezekről felderítő repüléseket végzett Afganisztán felett.
Pakisztán hivatalos támogatása kiváló alapot teremtett arra, hogy Hekmatiar harcosai - 
Reagan elnök kormányzata ekkortájt kezdte őket mudzsahedineknek nevezni - alapos 
kiképzést kapjanak, jól felkészüljenek a partizánharcra. (A mudzsahedin szó jelentése kb. az, 
hogy "harcos, küzdő". Olyan iszlám harcos, aki a külföldi elnyomás, a zsarnokság ellen küzd, 
a szent háború, a "dzsihád" katonája. Mára ugyanezen emberek elnevezése az USA és a 
Nyugat szóhasználatában megváltozott: vagy "terrorista", vagy "al-kaidás".)
 Pakisztán lett az az ország, amelyik Izrael és Egyiptom után a legtöbb amerikai segélyt 
kapta. A segély egy részét a mudzsahedinek felfegyverzésére fordították, akik kezdetben csak 
át -átcsaptak Afganisztánba, majd egyre nagyobb területeket vontak ellenőrzésük alá. Itt 
azonnal megjelentek a mákültetvények. A begyűjtött ópium mennyisége egyik évről a 
másikra, 1982 és 1983 között duplájára nőtt az afgán-pakisztáni határvidéken, 1984-ben 
pedig már Pakisztán exportálta a világpiacon megjelenő heroin 70%-át.
 Közben a Pakisztán fővárosában, Iszlamabadban működő CIA kirendeltség is fejlődött - a 
legnagyobb létszámmal működő külföldi iroda lett. Ez sem volt véletlen, mint ahogy az sem, 
hogy az Arany Félhold (az afgán-pakisztáni határvidék) heroin termelési mutatói kezdték 
felülmúlni az Arany Háromszögét (Dél-kelet Ázsia) - a vietnami háború alatt ott volt CIA fő 
műveleti térsége. (Rajtakapták a CIA-t, hogy halott amerikai katonák koporsóiban csempészi 
haza, az USA-ba a heroint...a ford.)
 Hekmatiar harcosai mákot ültettek, egy másik modzshedin vezér, Szajed Ahmed Gailani a 
török "Szürke farkasokkal" létrehozta a "Pathan" ópiumkereskedő szindikátust. Gailani 
Afganisztán egyik gazdag arisztrokratája volt, kapcsolatban állt Zahir Sah volt királlyal is. 
Kabulban működött egy kábítószer terjesztő hálózata, a kábítószer csempészetet pedig a 
szaúdiak védőszárnya alatt űzte. Hekmatiar maga hat heroin-előállító laboratorium 
tulajdonosa volt Beludzsisztán tartományban.
 Hekmatiar és Gailani Vang Pao, Phoumi Nosavan és Khun Sa - ők voltak az "Arany 
Háromszög" CIA által támogatott hadurai - nyomdokaiba lépett.
 Az 1980-as években Pakisztán a politikai korrupció szinonimája lett. A korrupció gyökere 
Iszlamabad katonai huntájának Reagan elnök mudzsahedinjeinek nyújtott támogatása volt. 
Egy amerikai kormánytisztviselő korabeli idézete:
„Hekmatiar első számú katonai vezetői, szoros kapcsolatot ápolva a pakisztáni 
titkosszolgálattal Pakisztán délnyugati részén található laboratóriumokban állítják elő a 
heroint. Az ISI közreműködik a heroinnal kapcsolatos műveletekben." 
1985 szeptemberében a "Pakistan Herald" közölte, hogy a pakisztáni hadsereg 
hadtápszolgálatának teherkocsijai a CIA megrendelését teljesítve Karacsi kikötőjéből 



fegyvert szállítanak Pesavahrba, majd ugyanazon gépkocsik heroinnal megrakodva, a 
hadsereg védelme alatt visszatérnek Karacsiba. 
 Két magas rangú pakisztáni katonatisztet 220 kg heroin szállítása közben elfogtak, 
felelősségre vonás nem történt. Az "Arany Félholdban" készült heroin uralta az USA 
piacának 60%-át. Az USA városainak utcáin jellegzetes pecséttel ellátott hasis téglák jelentek 
meg: a jel két keresztbe tett AK-47-es gépkarabély volt, körülötte a felirat: "A szovjet füstje". 
1982-től 1992-ig - ez volt az az időszak, mialatt a CIA rendkívül aktívan beavatkozott 
Afganisztán ügyeibe - a heroin-függők száma 50%-kal növekedett az USA-ban. 
 Afganisztán kormányzata bejelentette, hogy országukban az elkövetkező öt év folyamán 
50%-kal szándékoznak csökkenteni az ópiumtermelést és a máknak a vetésterületét, távlatilag 
pedig 10-12 év múlva teljes egészében felszámolják a teljes illegális kábítószer vertikumot…
…A Kabulban megtartott, a kábítószer kereskedelem elleni időszerű stratégia kidolgozása 
céljából összehívott speciális nemzetközi konferencián az Afgán Belügyminisztérium vezetői 
is felszólaltak. Bejelentették, hogy néhány, a témába vágó dokumentum előkészületi 
stádiumban van, ezek végrehajtásával akarják elérni kitűzött céljaikat, elsősorban az 
újrafogalmazott "Törvény a kábítószer ellenes harcról" célkitűzéseit. Nemrég az ENSZ 
nyilvánosságra hozta az afgán narkókereskedelemről szóló jelentését. Megállapításai közt 
szerepel, hogy ez az ország adja a világ heroin-termelésének 74%-át.
 Az USA kormányzata is előállt saját adataival. Ezek arról tanúskodnak, hogy az ópium alapú 
kábítószerek előállítása Afganisztánban sokszorosan felülmúlja a 2002. évit, amikor az 
országot még a tálibok uralták. Washington a narkóhelyzetet tekintve pesszimistább, mint a 
New-York-i ENSZ központ: szerinte az afgán alvilág állítja elő a világ feketepiacán 
megjelenő heroin 90%-át. Az ENSZ kábítószerekkel és bűnözéssel foglalkozó szervezete, 
valamint az amerikai kormányzat szakértői egyformán látják a helyzet rosszabbodásának 
okait: egyrészt folyamatosan nő a gazdag országok városainak utcáin a heroin iránti kereslet, 
másrészt Afganisztánban a korábbi évekhez hasonlóan rendkívül súlyos a gazdasági helyzet, 
és állandósult a politikai és a katonai krízis.

 2002-től az USA 6-10 milliárd dollárt költött Afganisztánban a drogkereskedelem elleni 
harcra, valamint az afgán parasztok közt folytatott drogellenes propagandára. A földművesek 
azonban mind a mai napig nem találtak jövedelmező alternatívát az ópiummák helyett. 
Említésre méltó eredményeket - az USA kormányzatának Afganisztán helyreállítása 
kérdésével foglalkozó ellenőrzési főbizottsága által kiadott legutóbbi jelentés szerint- enyhén 
szólva nem sikerült elérni. Közelítőleges számítások szerint ma 200.000 hektáron 
termesztenek ópium mákot, míg 2001-ben, amikor Kabulban a tálibok voltak uralmon, 
csupán 8.000 hektáron. Egyébként az USA Afganisztánba küldött különleges megbízottja, a 
bűnözés és nemzetközi kábítószer kereskedelem elleni harc hivatala államtitkárának 
helyettese, William Brownfield biztos abban, hogy most Washingtonnak nem kell felhagynia 
megkezdett programjait, abbahagyni erőfeszítéseit:
- Míg korábban a tálib a narkó-kereskedelem felszámolásáért küzdött, ellentétben akkori 
törekvéseivel most növeli a mák vetésterületét, valamint a heroin termelését és annak 
forgalmazását. Ennek eredményeként emberek ezrei, ha nem milliói halnak meg 
Afganisztánban és szerte a világban. Amikor a narkó ellen harcoltak, az országot teljes 
egészében a tálibok uralták. Jelenleg a tálibok minden nyomásgyakorlási lehetőségét, a 
megfélemlítésben és terrorban szerzett tapasztalatát, minden fegyverét és harci alakulatát arra 
használja, hogy keresztbe tegyen a mák kiirtására tett minden kezdeményezésnek. 
Paradoxonnak látszik, de a narkókérdés helyzete ma sokkal bonyolultabb, mint azokban az 
években volt, amikor a tálibok voltak uralmon.
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2 A Rockefellerek 3

 David Rockefeller volt a legfiatalabb az öt fivér közül, és ő tett szert a legnagyobb hatalomra 
- bár nem a legnagyobb hírnévre. Miután a Harvard egyetemen tudományos fokozatot 
szerzett, a London School of Economicsban folytatta tanulmányait - az intézetet főként a 
Rockefeller Alapítvány, a Carnegie United Kingdom Trust Fund, és J. P. Morgan 
üzlettársának, Williard Straightnek az özvegye támogatta. Itt ismerkedett meg Ruskin és más 
szocialisták, köztük Harold Laski tanításaival. Az Oxfordban végzett Laski eleinte a politikai 
pluralizmus híve volt, de később a marxizmus felé fordult, és a brit Szocialista Párt egyik 
vezéregyénisége lett. Egyszer azt írta, az állam „a társadalom legalapvetőbb eszköze”.
 Az Államokba visszatérve Rockefeller a New York Times című lapnak 1941 áprilisában írott 
levelében kifejtette Anglia iránt érzett mély odaadását, és leszögezte:
„Támogatnunk kell a Brit Birodalmat a végsőkig, bármi áron […]” Közvetlenül a háború 
kitörése előtt a Chicagói Egyetemen doktori fokozatot szerzett. Doktori értekezésének címe 
„Kihasználatlan erőforrások és gazdasági pazarlás” volt. Valószínűleg a Rockefeller testvérek 
meggyőződését adta közre, amikor ezt írta: 

„A pazarlás összes formái közül azonban a semmittevés a legrosszabb. A lelkiismeretünkben 
mélyen gyökerező erkölcsi szégyenbélyeg tapad mindenfajta szükségtelen és önkéntelen 
tétlenséghez”.

 A háború alatt belépett az amerikai hadseregbe, mint közlegény, ám hamarosan a Stratégiai 
Szolgálatok Hivatalának (Office of Strategic Services, OSS), a CIA elődjének kezdett 
dolgozni Észak-Afrikában és Franciaországban. Az itt szerzett tapasztalatok és az angliai 
iskolák mélyítették el a külügyekkel kapcsolatos érdeklődését, mely egész életét végigkísérte. 
Valószínűleg ebben az időben tett szert magas szintű titkosszolgálati kapcsolataira, 
melyeknek köszönhetően később több szigorúan titkos műveletről bennfentes információk 
birtokába jutott.
 1948-ban David Rockefeller már a Rockefeller Intézet (Rockefeller Institute) kuratóriumi 
elnöke volt. Az intézet élén dr. Detlev Wulf Bronk állt, aki biofizikusként az emberi 
idegrendszer kutatására szakosodott. A sokat vitatott MJ-12-es dokumentumok szerint Bronk 
nemcsak tagja volt az MJ-12-nek - mely állítólag az ufók kérdésével foglalkozó szupertitkos 
csoport volt -, de ő maga vezette azt a boncolást, melynek során az Új-Mexikó állambeli 
Roswell közelében 1947 júliusában lezuhant repülő csészealjban talált „földönkívüli biológiai 
lényeket” vizsgáltak.
 A háborút követően Rockefeller a Chase National Bank of New Yorknál került alkalmazásba, 
ahol nagybátyja, Winthrop Aldrich igazgatótanácsi elnök és bankelnök volt. A Chase bank 
gyökerei az 1799-ben alakult Bank of Manhattan Company-hoz nyúlnak vissza, melyet a 
központi bank felállításának jelentős támogatója, Alexander Hamilton alapított. 1921-re a 
Chase az Egyesült Államok második legnagyobb országos bankja lett. 1955-ben Rockefeller 
fontos szerepet játszott a Chase és a Bank of Manhattan Company egyesítésében, ebből jött 
létre a Chase Manhattan Bank. 1969- ben ez a bank a Chase Manhattan Corporation részévé 
vált - akkoriban ugyanis az volt a „divat”, hogy konszerneket (holdingokat) hoztak létre, 
kikerülendő az olyan banki tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, melyek tiltották például 



a pénzügyi befektető társaságok megvásárlását. Még 1969-ben David Rockefeller lett a 
társaság igazgatótanácsának elnöke és csúcsvezetője, elsősorban a nemzetközi 
bankszakmában nyújtott korábbi teljesítményének köszönhetően.

John D. Rockefeller és fia 1915-ben.

 Kapcsolata a nemzetközi politika és a titkosszolgálatok világával sokat javult, amikor 
nagybátyja, Aldrich 1953-ban visszavonult a bank elnöki székéből, hogy Amerika angol 
nagykövete legyen. John J. McCloy követte az elnöki székben, aki a Külkapcsolatok 
Tanácsának korábbi elnöke volt. McCloy, akit „a háború utáni amerikai titkosszolgálati 
elitszervezet megteremtőjének” is neveztek, 1941 áprilisától 1945 novemberéig 
hadügyminiszter helyettesként szolgált, 1947 és 1949 között a Világbank elnöke volt, 1949 és 
1952 között pedig Németország amerikai kormányzója és főbiztosa lett. McCloy a Kennedy-
gyilkosságot vizsgáló Warren-bizottságban is tag volt, és segített meggyőzni a bizottság azon 
tagjait, akik kétkedéssel fogadták az „egyetlen gyilkos lövedék”-ről szóló vitatható elméletet. 
Alvin Moscow író szerint David Rockefeller ezután „vitathatatlanul McCloy pártfogoltja” 
lett.
David Rockefeller már 1941-ben, az amerikai hadbalépés előtt csatlakozott a Külkapcsolatok
Tanácsához, és 1950-ben a szervezet elnökhelyettesévé választották.
 A külügyi kapcsolatokban való érdekeltsége azonban nem volt önzetlen. Becslések szerint 
ugyanis a multinacionális bankok, a Chase bankkal az élen, több mint ötvenmilliárd dollárt 
kölcsönöztek a fejlődő országoknak 1957 és 1977 között. Még a Rockefellerrel szimpatizáló 
életrajzíró, Moscow is beismerte, hogy 

„David érdeklődése a nemzetközi kapcsolatok iránt - mely területen szükség van a 
vasfüggöny mindkét oldalán álló összes ország kormányzati, szociális és gazdasági 
irányelveinek részletes ismeretére - kitűnően illeszkedett ahhoz az érdekéhez, hogy a Chase 
Manhattan üzleti terjeszkedése a világ bankpiacán biztosítva legyen”.

 Ha azt mondjuk, hogy David Rockefeller talán Amerika egyik legfontosabb embere, akkor 
keveset mondtunk. Gary Allen szerint David Rockefeller egyedül 1973-ban

„huszonhét államfővel találkozott, köztük a Szovjetunió és a kommunista Kína vezetőivel”. 

Amikor 1976-ban Malcolm Fraser ausztrál miniszterelnök az USA-ba látogatott, David 
Rockefellerrel tanácskozott, mielőtt Gerald Ford elnökkel találkozott volna. Ralph Epperson 
író szerint: 

„Ez tényleg elképesztő, hiszen David Rockefeller se megválasztva, se kinevezve nem lett 
semmiféle olyan kormányzati posztra, ahol hivatalosan képviselhetné az Egyesült Államok 
kormányát”.

 Ám a Rockefeller család befolyása - ha ugyan nem hatalma - messze túlmegy banki vagy 
olajipari érdekeltségein. A Rockefeller Brothers Fund (Rockefeller Fivérek Alapítvány) 
például 1997-ben csaknem ötszázmillió dollár tőkével rendelkezett. 1940-ben alapította az öt 
fivér; azóta több mint 461 millió dollárt adományoztak alapítványi ösztöndíj formájában 
számos különféle tevékenység és intézmény támogatására. Számos egyetem és művészeti 



program kapott pénzt. Valamint olyan szervezetek, mint a Smithsonian Intézet, a Buddhista 
Zen Központ (Buddhist Zen Center), az Aspen Intézet, az Ázsiai Kulturális Tanács (Asian 
Cultural Council), a Brookings Intézet, az Országos Audubon Társaság (National Audubon 
Society), a Nemzeti Park Alapítvány (National Park Foundation), a Nemzetközi 
Családtervezési Föderáció New York Városi Szervezete (Planned Parenthood of New York 
City), az Országos Szövetség a Színesbőrűek Helyzetének Javításáért (National Association 
for the Advancement of Coloured People, NAACP), a Germán Marshall Alapítvány, a Yale 
Egyetem, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóintézete (Center for Strategic and 
International Studies), a Nemzeti Tudományos Akadémia és a Nemzetközi Fejlesztési 
Társaság (Society for International Development).
 1977-ben az alapítvány egymillió dollárral támogatta a Külkapcsolatok Tanácsát. Talán az 
összeesküvés kutató írók által keltett kedvezőtlen nyilvánosság miatt ez az összeg 1997-ben 
45 000 dollárra csökkent, melyből 25 000 dollár „a koreai egyesítés gazdasági és politikai 
következményeinek” tanulmányozására lett elkülönítve. A Trilaterális Bizottság, mely 1977-
ben 120 000 dollárt kapott az alapítványtól, az 1997-es éves jelentésben nem szerepelt.
 Ezen kívül 1997-ben az alapítvány több mint 1,2 millió dollár pályázati támogatást 
adományozott New York város különféle terveinek megvalósítására - e területnek az 
alapítvány régóta különleges figyelmet szentel.
 Az alapítvány a környezetvédelmi kérdésekben különösen érintett, mint azt – többek között - 
a Nemzeti Környezetvédelmi Alapnak (National Environmental Trust), a Greenpeace 
Környezetvédelmi Alapnak, a Nemzeti Vadvilág Szövetségnek (National Wildlife 
Federation), az Amerikai Természetvédelmi Társaságnak (American Conservation 
Association) és a Környezetvédő Alapnak (Environmental Defense Fund) nyújtott 
támogatások mutatják. Az összeesküvésekről írók erre megjegyezték: ha valakinek 
érdekeltségei vannak olyan vállalatokban, amelyek esetleg károsítják a környezetet, mi 
mással is hallgattathatná el az aktivistákat, mint jókora adományokkal?
 Abby M. O'Neill, a Rockefeller testvérek unokahúga 1998-ban átadta az alapítvány elnöki 
posztját Nelson fiának, Steven C. Rockefellernek. Az alapítvány 1997-es éves jelentéséből 
egyértelműen kiderül: a Rockefellerek még mindig az egységes világfalu eszméjének hívei. 
Amint Mrs. O'Neill írta, az alapítvány '„Egységes Világfalu'- stratégiája új hangsúlyokat 
kapott: kifejezetten globális nézőpontú, és fontosnak tartja a nemzeti és nemzetközi 
struktúrák közös irányba haladását”.
 Colin G. Campbell alapítványi elnök, a Külkapcsolatok Tanácsának tagja azt írta, hogy a 
Rockefellerek pénzét arra használták,

 „hogy segítségével több ágazaton átívelő partnerkapcsolatokat építsenek ki [...], amelyekben 
olyan, néha valószínűtlen párosításnak tűnő társak vesznek részt, mint nonprofit és profit-
orientált cégek, kormányügynökségek és nem kormányzati szervezetek [NGO-k], 
kutatóegyetemek és alulról induló, társadalmi kezdeményezésű érdekcsoportok”.
 Alvin Moscow hozzáfűzi: 

„Valójában az Egyesült Államok kormánya által a XX. század második felében hozott 
egészségügyi, oktatási és népjóléti intézkedések nagy részének alapjait a Rockefeller 
Alapítvány tevékenysége vetette meg a század első felében”.

 A Rockefellerek tevékenysége szinte mindig valamely nemzetközi vezető bevonásával 
történik, vagy nemzetközi vezető pozícióba juttat valakit. Henry Kissingerről már beszéltünk. 



A II. világháború előtt a Rockefeller Alapítvány gazdasági kutató részlegét a kanadai W. L. 
Mackenzie King vezette. Mackenzie, aki ifj. John D. Rockefeller tanácsadójaként is 
dolgozott, később Kanada miniszterelnöke lett.
 A Rockefellerek hírnevüket annak is köszönhetik, hogy terveik majdnem mindig sikerre 
vezettek. Alvin Moscow életrajzíró így ír a testvérekről:

 „mindig is óvatosak voltak, mielőtt a Rockefellerek nevét vagy pénzét adták valamely új 
kísérlethez vagy vállalkozáshoz. De ha egyszer elkötelezték magukat mellette, a kapcsolat egy 
életre szólt. Bőkezűek voltak az anyagiakkal, idejükkel és erőfeszítéseikkel. Nem egy polgári 
vagy társadalmi körben tudtak arról, hogy ha valamiben egy Rockefeller keze benne van, az 
biztos, hogy érdemes a támogatásra, és várhatóan sikeres lesz”.

Angliával való szoros kapcsolatai és elkötelezettsége ellenére a Rockefeller család úgy tűnt 
fel, mintha teljes egészében amerikai jelenség lenne. Egy másik amerikai bankbirodalom 
viszont Nagy-Britanniából indult el.

3 Manipulált rendszerváltás

 Ma már a csapból is Soros folyik, de mindnyájan tudjuk, hogy ő csak arca egy globális 
pénzhatalomnak, amely nem most kezdte a világ történéseit befolyásolni. A rendszerváltást is 
ez az erő manipulálhatta.
 A rendszerváltás és a globális nagytőke kapcsolatának feszegetése tabunak, sőt 
tudománytalannak számít a történészek között, pedig e nélkül nem érthetjük meg, mi történt 
hazánkban az elmúlt néhány évtizedben. A téma ráadásul különösen aktuális jelenleg, amikor 
az árnyékból előlépő nemzetközi pénzügyi körök nyíltan alakítják a világ és különösen 
Európa jövőjét.
 Történészként tudom, hogy mindig folyamatokban kell gondolkodnunk, vagyis a Kádár-
rendszerben kiépülő offshore céghálózatnak is vannak előképei, a külkereskedelmi lobbi 
tagjai is csak a háttérben megbúvó mozgásokat használták ki, lettek ennek a változásnak helyi 
haszonélvezői. Mozaikdarabokat tudok csak rekonstruálni, de mint tudjuk, az ördög a 
részletekben rejlik, így a nagy ívű elméletek helyett – amelyek könnyen lesöpörhetők az 
asztalról azzal, hogy összeesküvés-teóriák – lássuk néhány apró darabkáját a kirakósnak!
 1999-ben több mint 70 milliárd forint veszteséget hagyott az országra a Magyar Nemzeti 
Bank bécsi bankfiókja. Az 1918-ban alapított pénzintézet 1968-tól tartozott közvetlenül az 
MNB alá, és a pártállam idején a legfőbb feladata az állami külkereskedelmi vállalatok 
ügyleteinek finanszírozása volt. Természetesen a hidegháború idején a szovjet érdekszférába 
tartozó országok nyugati bankfiókjai számára elsődleges feladatként szerepelt titkosszolgálati 
támogatással a gazdasági hírszerzés, a keményvaluta biztosítása, a szovjet arany értékesítése 
is.
 Az állampárti időkben a CW Bank a Moszkva által irányított nyugati titkosszolgálati 
feladatok finanszírozásában is szerepet vállalt, a kialakult kapcsolatrendszer pedig tovább élt. 
Számos, főleg az egykori Szovjetunió utódállamaiban és a korábbi szocialista országokban 
működő cég számára nyújtott a pénzintézet hiteleket a rendszerváltás után, rendkívül magas 
kockázat mellett. A cégek tulajdonosai pedig szinte kivétel nélkül az egykori önkényuralmi 
erőszakszervezeteknek, a pártelitnek és titkosszolgálatoknak a tagjai voltak.
 A kihelyezett hitelek behajthatatlanok maradtak, mint láthattuk ezt a Waltham esetében is, 



ennek következményeit pedig a magyar társadalom viselte. A különböző sajtóorgánumok 
tudni vélték, hogy a CW Bank aktív közreműködésével tüntették el a Német Demokratikus 
Köztársaság állambiztonságának, a Stasinak a vagyonát az egyesülés előtt álló Németország 
kincstára elől. Adóparadicsomokba helyezték a láthatatlan vagyont, a pénz további sorsát 
pedig természetesen jótékony homály fedi, de olyan híreket is lehetett olvasni, hogy az 
Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) sem járt rosszul az üzlettel.
 A szocializmus idején minden magyar tulajdonban lévő vegyesvállalat alapításakor nyitni 
kellett egy folyószámlát a CW Banknál, és ezen keresztül kellett volna lebonyolítani a cég 
átutalásait és egyéb pénzműveleteit. A valóságban azonban több állambiztonsági jelentést is 
találhatunk arról, hogy a magyar külkereskedelmi vállalatok nyugaton működő egyes 
vegyesvállalatainak számláin alig történt pénzmozgás, a tényleges forgalmat máshol 
bonyolították le. Talán nem járunk messze a valóságtól, ha azt feltételezzük, hogy a 
külkereskedelmi lobbi a magyar hatóságok és a keleti titkosszolgálatok elől is rejteni akarta 
az információkat a vegyesvállalatok valódi pénzügyi helyzetéről – nyilván azért, mert nem a 
szocialista blokk és a szovjet érdekek támogatása volt az elsődleges céljuk, hanem ráébredtek 
arra, hogy lassan eljön az ideje az internacionalizmus helyett a globalizmus felé fordulni. 
Jelenleg annyit tudunk, hogy a magyarországi külkereskedők egy része előszeretettel nyitott 
számlát egy bécsi magáncégnél, a Winter Banknál. A bécsi Winter Bankot 1892-ben 
alapították, de jelentősége csak a második világháború után nőtt meg. 1959-ben betársult a 
cégbe Simon Moskovics Magyarországról elszármazott kereskedő, aki 1949-ben emigrált 
Ausztriába. Vezetése alatt a bank specializálódott a Kelet–Nyugat közötti kereskedelmi 
tranzakciók szervezésére és finanszírozására, együttműködve a blokk országainak állami 
tulajdonban lévő bankjaival.
 1963-ban elnyerte azt, a pénzintézetek tekintetében kivételesnek számító engedélyt, hogy 
aranyat importálhatott Ausztriába, és – az osztrák állami pénzverdével kötött megállapodás 
szerint – aranyérméket állíthatott elő, és forgalmazhatta őket. Üzleti sikerei a hetvenes évek 
elejére Ausztria legnagyobb magánbankjává tették, de a sikertörténet nem szakadt meg: 1997-
ben a Winter Bank a világ ezer legnagyobb bankjának ranglistáján a 16. helyet foglalta el. A 
magyarországi párt - és pénzügyi elit a hetvenes-nyolcvanas években gyakran üzletelt a bécsi 
Winter Bankkal, ez fel is keltette az állambiztonság figyelmét.
 Nyomozóik megállapították, hogy „magyar kereskedők, üzletkötők a bécsi Winter Bankba 
helyezik el a pénzüket,” az intézmény azoknak „illegális bankbetéteit kezeli”. A nyolcvanas 
évekre a Szovjetunió és a tőle erőteljes függésben lévő szatellitállamok gazdasága annyira 
megrendült, hogy a fennálló rendszer bukásának bekövetkezte nem, inkább csak annak 
időpontja volt kérdéses. Nyilvánvaló, hogy a világrend várható újrarendeződésére készülve 
több nyugati hatalom, pénzügyi érdekcsoport is megpróbált már előre pozíciókat biztosítani 
magának a térségben. Valószínűleg ennek a helyezkedésnek lehet az egyik megnyilvánulása a 
Winter Bank magyarországi szerepvállalása is.

 A belügyi hírszerzés információi szerint Moskovics a nyolcvanas évek elején már az osztrák 
pénzügyminiszter egyik bizalmi embere, tanácsadója volt, vagyis kormányzati befolyással is 
rendelkezett. A Winter Bank a hidegháború alatt – a belügyi hírszerzés információi szerint – 
elsősorban a szocialista országokból származó valutákkal és aranyértékekkel foglalkozott, „a 
többi osztrák bank is ide fizeti be a megvásárolt, szocialista országokból származó pénzeket. 
A kicsempészett valutákat rendkívül nagy összegben forgalmazzák.”
 Amennyiben adni lehet a hírszerzés megállapításaira, a Winter Bank a nyolcvanas évekre a 
kelet–nyugati kereskedelmi forgalom és gazdasági kapcsolatok kulcsszereplőjévé vált, és 
gyakran birtokába kerültek bennfentes információk is: „a bécsi Winter Bankban részletes 



ismeretekkel rendelkeznek Magyarországon még tervezés, előkészítés alatt álló pénzügyi 
intézkedésekről”.
 Ezen a megállapításon már meg sem kell lepődnünk, ha tudjuk, hogy Moskovics szoros 
együttműködésben dolgozott a hazai külkereskedelmi lobbi két legfontosabb 
személyiségével: Salusinszky Istvánnal, aki 1980-ig volt a Magyar Külkereskedelmi Bank 
elnöke, és Fekete Jánossal, az MNB elnökhelyettesével. „Moskovics feltűnően jó 
kapcsolatban áll Fekete Jánossal, Nyugaton lévő pénzét (vagy annak egy részét) Moskovics 
kezeli” – olvashatjuk a hírszerzés jelentésében.
 A 2006-ban Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett Fekete már 1981-ben 
„postaládacéggel” rendelkezett a Bahamákon, ott moshatta tisztára az illegális forrásból 
származó adómentes jövedelmét az állambiztonság szerint. A gazdasági kapcsolatokat 
igyekeztek közéleti és közérdekű tevékenységgel legalizálni, hiszen mind Fekete, mind 
Moskovics aktívan szerepet vállalt a Bécsben megalapított Közéleti Bizottság munkájában, 
amelyet a magyarországi zsidó értékek megőrzésére hoztak létre. 1983-tól a Közéleti 
Bizottság tagjai gyakran beutaztak hazánkba, mivel a deportálások 40. évfordulójára szerettek 
volna megemlékezéseket szervezni.
 A holokauszt borzalmaihoz és áldozataihoz méltó megemlékezések kevésbé érdekelték az 
állambiztonságot, azonban a szervezés közben nyélbe ütött üzletek annál jobban. „A 
müncheni zsidó nagytőke, az osztrákhoz hasonlóan, szeretne bekapcsolódni a magyarországi 
fejlesztésekbe, elsősorban tőkével” – írták saját interpretációjukat a belügyesek.
A vasfüggöny keleti oldala természetesen kiaknázásra váró piacot jelentett a kapitalista 
vállalatok számára, a befektetők és vállalkozók érdeklődése Magyarország iránt korántsem 
meglepő.
 A rendszer azonban összeomlóban volt, és a tőke szempontjából egyáltalán nem volt 
érdektelen, hogy miképpen fognak alakulni a hatalmi pozíciók a szovjet blokk széthullása 
után. Naivitás lenne azt hinni, hogy aktívan ne avatkoztak volna be bizonyos pénzügyi körök a 
politikai erőviszonyok alakításába. Természetesen a magyar titkosszolgálat igyekezett 
figyelemmel kísérni a befolyásszerzés menetét, és az általuk készített feljegyzésekből kitűnik, 
hogy a Winter Bank tulajdonosa és holdudvara támogatást akart nyújtani a belső ellenzék 
bizonyos csoportjainak, remélve, hogy a bekövetkező átmenet után sikerül saját pozíciójukat 
megerősíteni: „a bécsi Winter Bank alkalmazottja közölte a hírforrással, hogy Bécsből 
nagyobb összeget szeretnének eljuttatni Rajk Lászlónak, Kertész Róbertnek és egy bizonyos 
Iván utónevű személynek.
 Ezt követően „megbízható zsidó fiúk” után érdeklődött, akik összekötőként 
felhasználhatók a belső ellenzékkel való kapcsolattartásban. Több magyar állampolgár 
nevét is felvetette, akikről szeretett volna jellemzést kapni.” Azt, hogy a támogatás 
megérkezett-e, nem tudhatjuk, viszont a jelentésben körülírt belső ellenzéki csoport 
megegyezik a későbbi SZDSZ-szel.
 Arról a „rendszerváltó pártról” van szó, amelyik kisajátította magának az antikommunista 
és a demokratikus jelzőket, majd az első adandó alkalommal koalícióra lépett a 
kommunista és antidemokratikus állampárt utódjával. Mindezzel együtt rendkívül nehéz 
ennek a kérdésnek a mérlegét megvonni, hiszen a szocializmus összeomlásában 
katalizátorként hatottak ezek a külső erők, így a demokrácia és a szuverén, szabad 
Magyarország megszületésében kétségtelenül szerepük volt.
 A gazdasági pozíciók elosztásánál, a privatizáció erkölcsileg erősen aggályos meneténél 
azonban előnyt élvezhettek, ki tudja, pontosan milyen károkat okozva ezzel az országnak. 
Erre a folyamatra már a kémelhárítás is felfigyelt 1988-ban, és jelentéseikből kiolvasható, 
hogy az a kör, amelyet a Winter Bank támogatni kívánt, vagyis a későbbi SZDSZ magja, a 



globális pénzügyi érdekeknek megfelelően igyekezett cselekedni.
 Az egyik állambiztonsági jelentés szerint Haraszti Miklós a The New York Times 
újságírójának a következőket mondta: „A Magyarországon élő zsidóság igyekszik úgy a 
vezetésben, mint az ellenzékben megfelelő pozíciókat kiharcolni, tekintettel arra, ha itt egy 
esetleges rendszerváltás lesz, az irányító posztok a zsidók kezében legyenek.” Amennyiben 
hitelt lehet adni ennek a szövegnek, mindenképpen pontosítani kell: nem a Magyarországi 
zsidóságról beszélt Haraszti, hanem csupán a saját szűk baráti köréről, arról a belső 
ellenzéki csoportosulásról, amelyet a fent említett pénzügyi hatalmak támogatni akartak.
 Ugyanebben a jelentésben arról is olvashatunk, hogy a Haraszti Miklós lakásán rendezett 
összejövetelen elhangzott: „a FIDESZ egy goj-szekta”, ellenben „a TUDOSZ [Tudományos 
Dolgozók Szakszervezete] a zsidók irányítása alatt áll”. A félreértések elkerülése végett újra 
kiemelem, hogy ebben az összefüggésben nem a szereplők saját maguk által hangsúlyozott 
etnikai/vallási hovatartozása a lényeg, hanem egy szűk elitet írt körül a beszélő, amelynek 
célja a politikai, kulturális és gazdasági hatalom kisajátítása volt, külső segítséggel.
 A retorika pedig évszázados törésvonalak mentén formálódott, amelyet nem tudott a 
rendszerváltó értelmiség sem meghaladni, és ez a választóvonal határozta meg a 
kilencvenes évek közéleti-politikai történéseit is. De ez már egy másik téma.
 A globalisták legfőbb célja egy általuk irányított elit kinevelése volt, amelybe már ekkor 
bekapcsolódott jelenkorunk „jelképes” alakja is: „Soros György, az MTA–Soros Alapítvány 
elnöke, jelentős tőzsdei vesztesége ellenére további egymillió dollárt kíván folyósítani egy 
olyan magyarországi intézmény létrehozására, melynek profilja a vezetőképzés lenne később 
létrehozandó vegyesvállalatok számára.” (Borvendég Zsuzsanna) 
https://www.magyaridok.hu/lugas/manipulalt-rendszervaltas-3231202/ 

4 Az Amnesty fittyet hány a törvényekre

 A Soros György által is finanszírozott Amnesty International Magyarország számos 
iskolájába eljuttatott egy elektronikus levelet, amelyben a képzéseit ajánlja a tanintézmények 
figyelmébe. Az irományban és az abban elhelyezett linkekben, amelyek a Soros-szervezet 
oldalára mutatnak, az Amnesty International kifejti, hogy szándékosan a pedofiltörvény 
megszegésére készül , azaz LMBTQ propagandát vinne az iskolákba. A 
pedagógusérzékenyítésen túl egy internetes képzést is elindítottak, amely a Pride kurzus 
nevet viseli.

„Azt gondoljuk, hogy a törvény [a gyermekvédelmi törvény] hatályba lépése után kevesebb 
LMBTQI tartalom fog eljutni az iskolákba és a fiatalokhoz, így készítettünk egy fél óra alatt 
elvégezhető e-learning kurzust az LMBTQI emberekről, jogaikról és a mozgalom 
történelméről. Ezt a kurzust egyaránt ajánljuk tanároknak és diákoknak” – olvasható abban a 
levélben, amelyet a Soros György által is finanszírozott Amnesty International Magyarország 
juttatott el számos iskolába a tanévkezdést megelőzően.

A szóban forgó internetes képzést Pride kurzusnak nevezték el, utalva az évente megrendezett 
LMBTQ felvonulásra. 
 A képzésre az Amnesty International honlapján lehet feliratkozni a személyes adatok 
megadásával. A kurzust bemutató cikk a dátumozás szerint július 23-án, vagyis a 
gyermekvédelmi törvény elfogadása után került ki az Amnesty International oldalára. Az 



írásban úgy fogalmaznak, hogy „nem ijedtünk meg, és semmit sem változtatunk eddigi 
oktatási programjainkon, és tovább bővítjük az általunk kínált oktatási anyagok körét”. A 
kurzuson a diákok olvashatnak az „LMBTQI fogalmakról, a közösség jogainak történetéről 
és az elfogadásért való fellépés lehetséges módjairól” – olvasható a szövegben. Ez utóbbi 
kitétel, azaz a „fellépés” akár azt is jelentheti, hogy a diákok közül aktivistákat toboroznak.
 Az LMBTQ propaganda terjesztése kapcsán az iskoláknak eljuttatott levélben viszonylag 
óvatosan fogalmaznak, az irományban azonban található egy link, amely az Amnesty 
International weboldalára mutat. Erre kattintva egy olyan cikk nyílik meg, amelyben az 
Amnesty International leszögezi, hogy nem kívánja betartani a törvényeket. 
„Az Amnesty Magyarország oktatási programjának szakmai meggyőződése és értékrendje 
összeegyeztethetetlen az új törvény homofób és transzfób részeinek előírásaival, illetve annak 
szellemiségével, így ahhoz semmilyen formában nem alkalmazkodunk. Új LMBTQI témájú 
módszertani anyagokat és foglalkozásokat fejlesztünk ki, és továbbra is együtt dolgozunk 
majd fiatalokkal, szülőkkel, pedagógusokkal és önkénteseinkkel” – olvasható a szövegben. A 
Soros által finanszírozott szervezet többször is leszögezi azt, hogy nem változtatott az eddig 
kidolgozott iskolai érzékenyítő programjaiban, és ha szabálysértési eljárás indul az LMBTQ 
propaganda népszerűsítése miatt az adott önkéntes vagy oktató ellen, akkor jogi segítséget 
nyújtanak. 
 Mindemellett iránymutatást adnak a pedagógusoknak és az iskolai szociális segítőknek, hogy 
hogyan mutassanak be LMBTQ témákat akár az iskolákban is.
 Mint ismert, 2021. július 8-án lépett életbe a gyermekvédelmi törvény, amely amellett, hogy 
a korábbinál szigorúbb büntetési tételekkel sújtja a pedofil bűnelkövetőket, tiltja a 
homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítését és az LMBTQ propaganda terjesztését a 
tanintézményekben. A törvény nyomán létrejön egy nyilvántartás a pedofil-
bűncselekményeket elkövetőkről, valamint a jogszabály azt is kiköti, hogy a pedofilok olyan 
állásokat ne tölthessenek be, ahol gyermekekkel találkozhatnak. A szexuális felvilágosítás 
témakörében csak olyan szervezetek tarthatnak foglalkozásokat a tanintézményekben, 
amelyek szerepelnek egy hivatalos nyilvántartásban. A törvény egyúttal védi a gyermekek 
születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. A gyermekeket védő jogszabály 
miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárás megindítását helyezte kilátásba hazánk ellen.

Megjegyzés: Mindez annak köszönhető, hogy még mindig az EU tagja vagyunk. Ezért az 
európai jogállamiság elveinek kötelező betartása miatt hozhat a Parlament bármilyen 
törvényt, ha az nem kompatibilis az EU jogszabállyal, akkor ennyit ér! (VM)

5 Jeremy James: A "vakcinák" A keresztény országok 
elnéptelenedését célozzák meg.”

 A Deagel.com egy Deep State agytröszt. Lakossági előrejelzéseit törölték. (Edwin A. Deagle, 
ifj., Ph.D. Igazgató, Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, CFR A Rockefeller Foundation 
Clinton Foundation)

"A nyugati pénzügyi rendszer - és végül a nyugati civilizáció - összeomlása volt a fő 
hajtóereje az előrejelzésnek, valamint a válság összeomlása, amely pusztító eredménnyel jár. 
Amint a COVID bebizonyította, a nyugati multikulturalizmust és a szélsőséges liberalizmust 
felkaroló társadalmak nem tudnak a valódi nehézségekkel megbirkózni. "



 A deagel.com hírhedt elnéptelenedési előrejelzései (jelenleg törölve) a világ minden 
országának népességére vonatkozó előrejelzést tartalmaznak, 2025-re. Az elemzés azt 
mutatja, hogy a Deagel által előre jelzett drasztikus népességcsökkenés aránytalanul - sőt, 
túlnyomórészt – a keresztény örökséggel, rendelkező összesen 22 országra esik. (Öt nem 
keresztény ország is szerepel a listán.) Úgy tűnik, hogy ezek „minősíthetők” azon az alapon, 
hogy fejlett technológiai képességeik potenciális veszélyt jelentenek az Új Világrend által 
kíméletlen ellenőrzésre.
  Ez egy fontos kérdést vet fel: Ha a Covid vakcina program célja a népesség drasztikus 
csökkenésének elérése, akkor hogyan célozza meg az egyes országokat, miközben a többit 
nagyrészt érintetlenül hagyja?
 Két lehetőség van: vagy (a) az oltóanyagokat intenzívebben adják be a célországokban, a 
lakosság lényegesen nagyobb arányban vesz részt, és az egy főre jutó adagok száma 
átlagosan magasabb lesz, vagy b) a vakcinák maguk országonként eltérőek, különböző 
tulajdonságokkal rendelkeznek és különböző hatásokat érnek el. Ezeket hívjuk felvételi 
opciónak és választási lehetőségnek. 
     
FELVÉTELI OPCIÓ

 A keresztény örökséggel rendelkező országokban a tervek szerint megdöbbentő, 53 
százalékos - mintegy 470 milliós - népességcsökkenés várható. Ezekben az országokban 
eddig 57 százalékos a Covid elleni védőoltás. Eközben a fejlett technológiai csoport öt 
országában (Japán, Dél Korea, Tajvan, Szingapúr és Izrael) tervezett népességcsökkenés 22 
százalék. Ez közel sem olyan súlyos, mint a fő célcsoporté, de ettől függetlenül szörnyű. 40 
százaléknál az oltóanyag - felvétel ezen a csoporton belül is jelentős, de alacsonyabb, mint a 
fő célcsoporté. Összességében ezek a számok azt sugallják, hogy a felvételi opciót fel lehet 
használni a kiválasztott országok elnéptelenítésére, míg más országoknál alacsonyabb ez az 
arány.  
 Számításaink azt mutatják, hogy ez utóbbiak a tervek szerint „csak” 73 millió lakosú 
népességcsökkenést szenvednek el. Hasonlítsa össze ezt a kombinált célcsoportot - 515 millió 
– előre jelzett csökkenéssel! Ez hétszeres különbség. Ha figyelembe vesszük a népsűrűséget, 
a különbség még megdöbbentőbb. A célországok a tervek szerint 53 százalékos csökkenést 
szenvednek, míg a többi nettó veszteség csak 1,5 százalék lesz. 
 Így ha a Covid vakcina-program a tervezett eszköz a közelgő népirtás lebonyolítására, akkor 
35-ször pusztítóbb hatással lesz a keresztény örökségű országokra (plusz az öt fejlett 
technológiai képességű országra), mint a kommunista országokra, és az ázsiai kereskedelmi 
tömbre. Ez a megdöbbentő egyenlőtlenség még részben sem magyarázható az oltás felvételi 
lehetőségével. Ezért csak a választási lehetőség marad.

VÁLASZTÁSI OPCIÓ

Sok olvasó meglepődhet, amikor megtudja, hogy 21 Covid vakcinát engedélyeztek általános 
használatra. Feltételeznünk kell, hogy ezeket hivatalosan vagy informálisan az Egészségügyi 
Világszervezet adta meg.
 Mindazonáltal - és ez az a pont, ahol a téma nagyon baljós lesz - gyakorlatilag az összes 
ország, amely 2025-re jelentős népességcsökkenést tervez, csak négy ilyen oltóanyagra 
korlátozódik. Hívjuk őket „nagy négyesnek” - Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Johnson & 



Johnson.
 A „célországok” közül csak négynek - Kanada, Ukrajna, Japán és Tajvan - van „lehetősége” 
a Nagy Négyesen kívül.
 A Deagel forgatókönyv és annak az emberiségre gyakorolt pusztító következményei 
fényében meg kell kérdeznünk, hogy a négy nagy vakcina tartalmaz-e olyan halálos 
összetevőt, amely hiányzik a többi 17 lehetőség közül? Figyelembe véve az elemzésünkben 
megjelenő éles mintát, úgy tűnik, hogy igen.
 Egy szkeptikus azzal érvelhet, hogy ha ez így lenne, akkor Ukrajna és Kanada (a keresztény 
örökség listáján), vagy Japán és Tajvan (a fejlett technológiai képességek listáján) 
népességcsökkentési célkitűzései nem valósíthatók meg, tekintettel arra, hogy tisztességes a 
lakosság egy része nem halálos fajtát kapna. Amint ez előfordul, Kanada oltási lehetősége, a 
Nagy Négyes kivételével, a Covishield, az Indiában gyártott AstraZeneca készítmény. 
Nyilvánvalóan ez az egyetlen lehetőség is Ukrajnában. A japán Takeda opció valójában a 
Moderna helyi megfogalmazása, míg a tajvani „kívülálló” opció (MVC-Cov1901, a Medigen 
gyártója) kizárólag Tajvanra vonatkozik. Más ország nem használja. 
 Eközben azok az országok, amelyek „elmenekülnek” ettől a népirtó programtól - a 
kommunista Kína vezetésével - tovább léphetnek Belt & Road kezdeményezésükkel, a 
világgazdasági hatalom radikális átrendeződésével, amelyben Észak-Amerika és Nyugat-
Európa túlélő polgárai kevéssé lesznek többek, mint az elszegényedett jobbágyok.
  Hacsak fel nem ébrednek az elnéptelenedésre felsorolt országok lakói arra a tényre, hogy 
jelenleg orvosi zsarnokságban vannak, és hogy saját kormányuk - amely vállalta, hogy 
megvédi őket - része ennek a zsarnokságnak, elpusztulnak. Ez tényleg ilyen egyszerű. A világ 
sötétségének uralkodói, akiket Sátán vezet, biztosan eltökélt szándékuk, hogy megragadják az 
alkalmat, és minden szükséges erőt felhasználnak tervük megvalósításához. Eddig 
gyakorlatilag semmilyen ellenzékkel nem találkoztak, főként azért, mert az érintett nemzetek 
polgárainak fogalmuk sincs arról, hogy ekkora rosszindulatot irányítanak ellenük.
https://henrymakow.com/2021/08/james-vaccines-target-chrstendom-for-depopulation.html

6 Az EU titkos birodalma - A gazdag államok gyarmatként kezelik 
Kelet-Európát

 Az EU nyugati és keleti tagjait egyre inkább elválasztó szakadékok közepette mindkét fél a 
maga okai miatt igyekszik elhallgatni a blokk nagy gazdasági titkát: azt, hogy a régi EU 
gyarmati hűbérbirtokként irányítja a tizenegy új kelet-közép-európai tagot. Erről írt cikket az 
UnHerd. https://unherd.com/2021/09/the-eus-secret-empire/ 
 A logika és az igazságosság ellenére az EU 340 millió fős nyugati gazdagjai elszívják a 
gazdagságot a 103 millió keleti szegénytől. A közép- és kelet-európai (KKE) elit ritkán rázza 
meg a hajót, mivel nem szívesen ismeri be a tényeket; sokan közülük kooptáltak vagy 
gyávák. De néha-néha felbukkan a neheztelés.
"Nem vagyunk gyarmat, nem vagyunk másodosztályú tagok" - morogta tavaly Szlovénia 
miniszterelnöke az Európai Bizottságnak. A francia Clotilde Armand, aki Bukarestben 
polgármester, szintén világossá tette, hogy
"a gazdagság nagy része Európában a szegényebb országokból a gazdagabbakhoz áramlik".

Nyugaton meg vannak győződve arról, hogy a régi EU tartja a Keletet a felszínen.



"Nézd azokat a bosszantó lengyeleket, cseheket és magyarokat! Elfordulnak a liberalizmustól, 
miközben forró mancsaik a mi nagylelkűségünk után nyúlnak!" - nyafogja a tipikus eurokrata. 
Ez a gondolkodás kétszeresen is ferde. Keletnek az állítólagos aljassága pusztán a nyugatiak 
által vélt bűnöknek felel meg (hasonlítsuk csak össze Magyarországot a nemek kérdésében 
például Dániával vagy akár a muszlimok tekintetében).
A Kelet gyarmati státusza az, ami valóban megosztja az EU-t, nem pedig valamiféle 
túlhangsúlyozott kulturális hasadék.
 Hogy lássuk, mi folyik itt, kezdjük 2004 után a tizenegyek csatlakozásakor kötött 
egyezséggel. 

Kelet-Közép-Európa a kommunizmus után gyenge volt, de kénytelen volt idő előtt megnyitni 
a határait. A régi EU-ból érkező tőkének kellett kompenzálnia. De mint oly sokszor a 
történelemben, a legnagyobb hatás előre nem volt. látható. Ahogy a határok leomlottak, 
Kelet-Közép-Európában nagy emberveszteség következett be, mivel a Nyugat tízmillió 
munkavállalót szippantott el Akár egyharmaduk is felsőfokú végzettséggel rendelkezett; ők 
hajtották a nyugati növekedés nagy részét.
 Brüsszelben azonban tabu beszélni erről a korszakos jóléti eltolódásról. Senki sem meri 
magáénak vallani az érdemet, hogy befogadták ezeket a szorgalmas, keresztény kultúrájú és 
gyors asszimilációra képes fehér migránsokat. Képzeljék el a "rasszista" üvöltést, ha mégis 
megtették volna.
 Keleten eközben az elit szégyenkezve hallgat, mert bűnrészesek egy háborús méretű 
népesség-összeomlásban. Horvátország elvesztette népének csaknem negyedét 
(egzisztenciális összeomlás, merte nyögni egy miniszterelnök). Románia, Bulgária és a balti 
három ország, Litvánia, Észtország és Lettország a munkavállalók egyötödét veszítette el. 
Lengyelország több mint tizedét vesztette el.
A társadalmi pusztítás szörnyű volt. A kórházakat kiürítették. 
 Az EU tíz országa közül, ahol a Covid halálozás a legmagasabb, nyolc a közép - és kelet-
európai régióban található. Biztosak lehetünk benne, hogy az orvoshiány is hozzájárult a 
júniusig összeszámolt 315 000 többlethalálozáshoz. Összességében a demográfiai katasztrófa 
valószínűleg véget vetett a felzárkózás reményének. Beata Javorcik oxfordi professzor, a 
régió fejlesztési bankjának, az EBRD-nek a vezető közgazdásza úgy ítéli meg, hogy 

"Kelet-Európa előbb öregszik meg, mint hogy meggazdagodna".

 A másik váratlan következmény a közép - és kelet-európai üzleti élet radikális átalakulása 
volt. Ez is tabutéma Berlinben és nyugati pontokon. 
 Készpénzben gazdag offshore cégek lecsaptak a lecsóra, és leütési áron felvásárolták a 
vezető cégeket. Megmentettek néhány csődbe ment vörös óriásvállalatot (gondoljunk csak a 
VW-re, a Skodára a Cseh Köztársaságban, a Renault-ra a Daciára Romániában). De ez túl 
messzire ment; az ezt követő újabb befektetésekkel az ipar és a szolgáltatások legtöbb 
kulcságazatát ma már külföldről uralják.
 Lengyelországban a feldolgozó- és kiskereskedelmi iparágak fele külföldi tulajdonban van, 
főként nagyobb cégek formájában. A cseh és lengyel ipari export felét nem helyiek adják. 
Magyarországon ez az arány négyötöd. Ez példátlan a kompetenciájukkal rendelkező 
országokban. Hiszen a csehek emlékeznek arra, hogy 1938-ban olyan jólétben voltak, mint 
Svájc és Svédország; a lengyelek és a magyarok pedig arra, hogy Spanyolországot 
megelőzték az utóbbi polgárháborúja előtt.



 Bontsuk ki a statisztikai sűrítményt és sajnos a mérleg keserédes lesz. 
 Vegyük az elvesztett munkásokat. A gazdag országok klubja, az OECD szerint a közép- és 
kelet-európai országok az oktatásukra legalább 400 milliárd eurót adományoztak. Ez messze 
meghaladja mindazt, amit Brüsszel küldött. (Lengyelország 160 milliárd eurót költött a 2,6 
millió távozó oktatására, eddig 138 milliárd eurót kapott).
 A kelet-közép-európai bevándorlók által a nyugati GDP-nek adott lökés még ennél is 
nagyobb. A hivatalos adatok szerint a régi EU több mint 1000 milliárd eurós hasznot húzott 
csak a három, a koronavírus előtti évben.
 Aztán ott vannak a vállalati beruházások: A közép-kelet-európai országokból nyugatra 
hazaküldött külföldi nyereség és osztalék gyakran meghaladja a Brüsszelből érkező éves 
átutalásokat. És egyébként is, az uniós pénzek nagy részét az infrastruktúrára költik, ahol a 
nyugati cégek a befolyt összegek akár négyötödét is visszanyerik.
 A régi EU kiszipolyozza az alkatrészeket, és beágyazza azokat a Kínába és máshová irányuló 
exportba. Lengyelország megelőzi Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot 
Németország beszállítójaként. Kelet-Közép-Európa egyben a régi EU legfontosabb, és teljes 
egészében foglyul ejtett piaca is.
 Berlin 2020-ban 179 milliárd euró értékben exportált a tizenegy országba, szemben az USA-
ba irányuló 103 milliárd euróval, a Kínába irányuló 96 milliárd euróval és az Oroszországba 
irányuló csekély 23 milliárd euró értékű exporttal.
 A régió gazdaságai megfelelően növekedtek, de az egy főre jutó reál-GDP-re vonatkozó 
adatok keserűen emlékeztetnek a még előttünk álló kihívásra. Lengyelország az uniós 
átlagnak csak mintegy felét, a Cseh Köztársaság pedig kétharmadát termeli.
Ez persze elrejti a fejlett északnyugati országoktól való távolságot. Egy átlagos lengyel 26%-
át termeli annak, amit egy dán, egy cseh pedig körülbelül egyharmadát. Bulgária csupán 
14%-át, Románia pedig 18%-át termeli az egy főre jutó dán termelésnek.

 Vajon a közép- és kelet-európai országok valaha is felzárkóznak? 

 Ahhoz, hogy a fejlett országok gazdagságát élvezhessük, meg kell felelnünk a 
termelékenységüknek. Itt Közép-Európának kétségbeesetten javítania kell szánalmas 
innovációján, de az uralmi státusz most komoly gátat jelent.
 Az ágazati gazdaságban a legjobb értékláncok csúcsán nem helyi cégek ülnek. A külföldiek 
lefölözik a legnagyobb hozamot és a nyereséget visszaküldik. Semmi sem garantálja, hogy 
újra befektetnek. A legtöbb fejlesztést otthon végzik, és semmi sem kényszeríti őket a 
megosztásra.

Az IMF megerősíti, hogy egyre inkább arra kényszerítik közép-kelet-európai 
leányvállalataikat, hogy nagy értékű inputokat vásároljanak kívülről. A külföldi tulajdonú 
cégeket pedig elzárják a növekedés klasszikus útjaitól, például a márkaépítéstől vagy a 
versenytársak felvásárlásától.
 A közép- és kelet-európai régió tehát a hazai cégektől függ. Ezek általában kicsik, és nehezen 
tudnak fejleszteni. Megküzdenek az EU bürokráciájával és a rengeteg extra trükkel.
 A közbeszerzési szabályok megakadályozzák, hogy a sajátjaikat előnyben részesítsék. Az 
állami támogatási szabályok drákóiak. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a ritka 
nyilvános kirohanások egyikében siránkozott:

"A technológiailag gazdag EU eladja nekünk a VW-iket és Renault-jaikat. De amikor a mi 



teherautó-vezetőink belépnek a piacaikra, védelmet keresnek.
Brüsszelben meglepetést színlelnek, amikor egyetlen közép- és kelet-európai vállalat sem 
jelenik meg a szabványok megtervezésére" - mondta nekem egy csúcstechnológiai politikáért 
felelős cseh tisztviselő. Sűrű háló manipulálja a szabályokat.
 Ez tiszta képmutatás. A mi cégeink túl kicsik, nincsenek benne az öregfiúk hálózatában. A 
szabályozási játékot újra és újra lefixálták, mielőtt odaértünk volna"

Nagy ipari csoportok híján a keleti régió ki van zárva a csúcstechnológiai óriásprojektekből, 
amelyekre milliárdokat költenek. A nyugatiaké a világűrre, a védelemre, valamint a kutatásra 
és fejlesztésre fordított kiadások (2027-ig 120 milliárd eurót irányoztak elő ezekre a 
területekre).
 Bár az EU népességének több mint egyötöde itt él, botrányos módon Közép-Kelet-Európa a 
2014-20 közötti időszakban K+F-re fordított 65 milliárd eurónak csupán egy-huszadát kapta. 
(A sértést tetézi, hogy a nem tag Izrael, Norvégia és Svájc is többet kapott.)
 A helyzet egyre rosszabb lesz, ahogy az EU egyre többet fordít a chipekre, a már befutott 
szereplőknek kedvező célokra. Várhatóan a régi uniós cégek kaparintják meg a legtöbbet a 
Kelet-Közép-Európának juttatott 56 milliárd eurós Covid gazdaságélénkítési támogatásból (a 
teljes összegnek csak 13%-át, ami ismét hátrányos megkülönböztetés).
 Aztán ott van az abszurd nettó nulla szén-dioxid-célkitűzés. Ezt a régió nem engedheti meg 
magának. Ennek ellenére az olcsó energiaforrásokat be fogják tiltani. Közép- és Kelet-Európa 
versenyképességét szétzúzzák, és a régió adófizetőit arra kényszerítik, hogy támogassák a 
zöld felszerelések, például a szélturbinák és társaik nyugati gyártóit.
Kevés jele van tehát annak, hogy a hazai cégek tömegesen elérhetik a globális méreteket és 
termelékenységet. Eközben a külföldieknek minden ösztönzőjük megmarad arra, hogy 
megfejjék a befektetéseiket és visszatartsák a legjobb technológiát.
 Kelet-Közép-Európa tehát a "közepes jövedelem csapdájával" néz szembe. Végleg lemarad, 
még akkor is, ha a régi EU anakronisztikus gazdaságai maguk is azért küzdenek, hogy lépést 
tartsanak az USA-val és Ázsiával.
 Persze a tömbön belül a gazdasági rés még mindig számít. E veszély minimalizálása 
érdekében Brüsszelnek sürgősen New Deal-t kell kötnie belföldi birodalma számára. 
Szabadabbá kell tennie szabályait, és segítenie kell a régió vállalkozásait a terjeszkedésben.
 A közép- és kelet-európai politikusoknak a maguk részéről ki kellene mondaniuk a 
gyarmatosítást és szabadságot kellene kivívniuk cégeik számára. Ha nem történik radikális 
változás, a régi EU jobb, ha felkészül a furcsa populizmusra és más bajokra, amelyeket egy 
krónikusan kétszintű Európa szabadítana el.
Okkal megy fel az ember vérnyomása, amikor szóba kerül a korrupció Magyarországon! Ha 
csak a rendszerváltozás óta eltelt 30 évet nézzük, az ország eszméletlen kirablását és 
megnyomorítását éltük meg! Úgy, hogy a valódi felelősök mindig megúszták és az emberek 
erről mit sem tudnak! 
https://www.alternativhirek.com/2021/09/az-eu-titkos-birodalma-gazdag-allamok.html

7 Földi-Kovács Andrea: Mi a hagyományos értékekre 
érzékenyítünk!

 Eluralkodott az elidegenedés érzése: aki normálisan gondolkozik, úgy érzi, hogy egyedül 
van, és elképesztő csoportnyomás nehezedik rá, hogy adja fel a hagyományokat, hitét, 



értékrendszerét. Ezzel indokolta Földi-Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány 
kuratóriumának tagja a civil szervezet létrehozását. A televíziós újságíró a hirado.hu-nak 
elmondta: a „védett társadalom” – szemben például a Soros-féle Nyílt Társadalom 
Alapítványokkal – nem azt a célt szolgálja, hogy hatalomra, befolyásra tegyen szert a 
médiában vagy a politikában. Úgy fogalmazott: „a mi eszközünk a nyugodt erő”.

– Amikor megláttam az első híreket a Védett Társadalom Alapítványról, rögtön az jutott 
eszembe, hogy ez válasz lehet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványra, s annak 
eszmeiségére.

– Tökéletesen jól látja, ám nem csak a Nyílt Társadalom Alapítványról van szó: egy jóval 
átfogóbb, összetettebb hálózat áll ezeknek az új szellemiséget elterjeszteni kívánó 
rendszereknek a hátterében. Ám ha nevesíteni akarjuk, akkor valóban célszerű azt mondani, 
hogy ez az Open Society Foundations, a Nyílt Társadalom Alapítványok rendszere. Egy olyan 
hálózat, amelynek irányítói hangzatos eszmék mögé rejtik valódi szándékukat. Látszólag a 
véleménynyilvánítás szabadságáért, az átláthatóságért, a felelős kormányzásért küzdenek, és 
olyan társadalmakért, amelyek elősegítik az igazságosságot és egyenlőséget. Valódi 
törekvésük azonban a határok elmosása fizikai, biológiai és morális értelemben. Meggyengült 
társadalmi struktúrák létrehozása, atomizált közösségek megteremtése, zavarkeltés, 
káoszteremtés. Mindez egy jól behatárolható szűk csoport hatalmi és pénzügyi érdekeit 
szolgálja. Összehangolt nemzetközi ténykedésük eredménye pedig a világ számos pontján 
visszafordíthatatlan folyamatokat eredményezett. Ezt kívánjuk – ahol még lehetséges – 
megállítani.

– Mit lehet tudni az alapítvány létrejöttéről, annak körülményeiről?

– Körülbelül egy éve kezdtük el a közös gondolkodást. Végül megszületett az elhatározás, és 
arra a következtetésre jutottunk, tennünk kell a normális életért.

– Ez mit jelent?

– Korábban úgy gondoltuk: önmagában a hagyományos életvitel elegendő immunitást nyújt, 
védelmet ahhoz, hogy megkíméljen minket minden nem kívánt változástól. Olyan 
átalakulásoktól, amelyeket Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban vagy Kanadában 
elszenvedni kénytelen a társadalom. Szinte egyszerre fogalmazódott meg bennünk a 
felismerés, ha nem szabunk gátat a káros eszmeiség terjedésének saját közösségeinkben, ha 
az továbbra is akadálytalanul hódítja meg életünk újabb és újabb területeit, végképp 
elveszíthetjük cselekvőképességünket, ezzel veszélyeztetve a legkiszolgáltatottabbakat, 
gyermekeinket és az ő jövőjüket. Azt is meg kellett állapítanunk, hogy az NGO-k hálózata 
rendkívüli módon felülreprezentált a nyilvánosságban – és azok a marginális vélemények, 
amelyek nem képviselik a többség véleményét, elképzelését és világnézetét, túlságosan sok 
felületet foglalnak el, túlságosan sok ponton, pozícióban – nagyon is befolyásos pozícióban – 
vannak jelen. Éppen ezért mi most már nem csendes, hanem hangos – vagy hallható – 
többség kívánunk lenni, talán ez az elsődleges célkitűzésünk.

– Mit tudnak önök tenni a közösségek – a társadalmi normák a családok – elleni támadások 
özönében, milyen eszközökkel tudnak fellépni?



– Leginkább a példamutatással. Eddig külön-külön is így tettünk, de mostantól közösen az 
alapítvány égisze alatt a megszólalásainkkal, a munkánkkal a hagyományos értékekre 
érzékenyítünk. Azzal, hogy kiállunk a nyilvánosság elé, és beszélünk értékekről, erkölcsről, 
hagyományról és arról, hogy mi jó és mi nem jó. Ha úgy tetszik, abszolút értékekről és 
abszolút igazságról. Mi ugyanis azt valljuk, hogy ilyenek léteznek. Szeretnénk beszélni arról 
is, hogy védeni a hagyományos értékeket, családmodellt nem intolerancia, nem kirekesztés. 
Ahogy nem homofóbia ellenezni a gyermekek körében folytatott LMBTQ propagandát. Puszta 
józanság, olyan erény, amelyre ma nagy szükség van. Megpróbáljuk hálózatba szervezni 
azokat a hazai és nemzetközi szervezeteket, amelyek hasonlóan gondolkodnak, mint mi. 
Megmutatni azt, hogy mekkora is a normális, hagyományos értékekben gondolkodó civil 
szervezetek és emberek hálózata. Erről egy interaktív térkép is készül, melyet a közeljövőben 
az érdeklődők meg fognak találni honlapunkon.

- Miért fontos ennek a másik „hálónak” a megjelenítése?

– Eluralkodott rajtunk az elidegenedés érzése: mindenki, aki normálisan vagy a 
hagyományos értékek mentén gondolkozik, úgy érzi, hogy egyedül van. A többség ugyanis 
nem szereti, ha igaztalanul vádolják, ezért vagy csendben marad, vagy elvei ellenére változtat 
a véleményén, a hozzáállásán. Ez a legdurvább csoportnyomás, amelynek valaha a 
történelem során szemtanúi lehettünk, hiszen a többséget kényszeríti elvei, hagyományai, hite 
feladására. Mi szeretnénk erőt és bátorítást is adni ennek a közösségnek azzal, hogy 
megmutatjuk: sokan vagyunk. Sőt, mi abban bízunk, hogy többen is, mint az a bizonyos 
ellenhálózat.

– Honlapjukon láttam, hogy szép számmal vannak külföldi kapcsolataik is már. Milyen 
szervezetekről beszélhetünk?

– Az Egyesült Államokban, Kanadában már működnek, Ausztráliában a napokban hozták 
létre a Védett Társadalom Alapítvány alapszervezetet. Európa-szerte számos országban 
vannak támogató csoportok, illetve jelzik központunknak a csatlakozási, együttműködési 
szándékot. Ezek olyan hasonló értékrend mentén működő szervezetek, amelyek értesültek 
magalakulásunkról, elolvasták honlapunkat vagy bármilyen informális csatornán eljutott 
hozzájuk a hír, és felveszik velünk a kapcsolatot. Például egy német csoport nyolc nyelvre 
fordította le manifesztumunkat, s azt terjesztik Európa-szerte. Úgy gondoljuk, hogy azokban 
az országokban is, amelyekben már lehet, hogy visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, 
vannak emberek, csoportok – talán még a többség ilyen – akik normális, hagyományos 
értékek mentén gondolkoznak. S ők szeretnének ellenállni ezeknek a „progresszív” ideológiai 
áramlatoknak. Ők örömmel vették a hírt megalakulásunkról. Nagyon fontos, hogy nemcsak 
információcserére, kapcsolatfelvételre, egymás megerősítésére alkalmas ez a hálózatosodás, 
hanem megsokszorozza az erőnket. Megszünteti a párhuzamosságokat a rendszerben, 
folyamatos kapcsolattartásra és információcserére ad lehetőséget. Összeadódik a tudás, az 
energia. De most, első lépésben szerettünk volna csupán „bejelentkezni”: itt vagyunk, 
ennyien vagyunk, s világszerte épp úgy jelen vagyunk, mint az a másik hálózat.

– Dávid és Góliát harcának tűnik ez, bár ismerjük annak kimenetelét: a Soros-alapítvány 
hihetetlen befolyást képvisel, hazánkban s a nemzetközi színtéren is. Miképpen lehet ezt a 



rettentő aránytalanságot áthidalni?

– Ez az aránytalanság csak első pillanatra tűnik ilyen nagynak. Valóban dollár-milliárdokat 
költöttek évtizedek alatt arra, hogy lebonyolítsanak egy társadalom-átalakító kísérletet, s 
valóban emberek tömegeit befolyásolják olyan értékrendek irányába, amelyek valós értéket 
nem képviselnek. Azt gondolom, ez ellentétes az emberi természettel, s valójában az erő a mi 
oldalunkon van. Lehet, hogy nincsenek milliárdjaink, és nem évtizedek alatt épült ki 
hálózatunk, de nincs is szükség arra, hogy mi befolyásoljuk az embereket. Elég, ha 
megteremtjük az összekapcsolódás lehetőségét. Ha ez valóban létrejön, erősíti a mi 
oldalunkat. Nekünk eleve más a célunk, mint amire a Nyílt Társadalom Alapítványok 
törekszik. Az ő céljuk a befolyásolás. Keresik a beavatkozási pontokat, nemcsak a civil 
szférában, de a politikai rendszerekben is. Részt vesznek az igazságszolgáltatásban: ott is 
vannak fontos pozícióik. Mindez azt a célt szolgálja, hogy hatalomra, befolyásra tegyenek 
szert a médiában, a nyilvánosságban, a politikában, az igazságszolgáltatásban. Mi erre nem 
törekszünk. Teljesen mások a céljaink és módszereink, nem kívánunk ütközni.

– Más ütközések viszont kikerülhetetlenek lehetnek. Marginális csoportok képviseletei 
jelentkeznek be kéretlenül a közösségi, sőt a magánszféra minden rétegében.

– Az erőszakos ideológiák terjesztésének, a sokszor tudatos és szándékos provokációknak a 
célja – mellyel ma már Magyarországon is szembesülünk – a társadalmi csoportok közötti 
feszültségkeltés, a felforgatás és a folyamatos káoszteremtés. Éppen ezért a legfontosabb 
kihívás a számunkra, hogy úgy védjük meg értékeinket, hogy közben nem válunk mi is a 
felforgatók eszközeivé. Tehát azt gondoljuk, hogy a „védett társadalom” egyben békés és 
biztonságos is. A mi eszközünk a nyugodt erő. A tetteink határozottságot, de 
szeretetteljességet is közvetítenek. Nem kívánunk felülni semmiféle provokációnak, és nem 
kívánunk eszközként rendelkezésre állni a társadalmi feszültségek gerjesztésében. 
Nemrégiben tartottam egy előadást például az „új feminizmusról”. A radikális feminizmus a 
nők jogaira hivatkozva a férfiak és nők közötti feszültségkeltést éri el, mi viszont szeretnénk 
megszüntetni ezeket a feszültségpontokat. Tehát nem beszállunk a küzdelembe újabb harcot 
generálva, hanem egy józan többséget szeretnénk – normálisan és szeretetteljesen – 
képviselni.
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/09/07/foldi-kovacs-andrea-mi-a-hagyomanyos-ertekekre-
erzekenyitunk/ 

8 Magyar ifjúság, neked élned kell!

  Hetven évvel ezelőtt, a kommunista egyházüldözés csúcspontján Rákosi Mátyás parancsára 
felrobbantották a Regnum Marianum templomot. Isten házát rombolták porig, azt az épületet, 
amely éppen a kommunista istentelenség és keresztényüldözés mementójaként hirdette az 
Élet győzelmét a sötétség felett. Bár a templom helye ma is tátongó seb a főváros szívében, 
ahol csak egy kereszt emlékeztet minket arra, hogy felszentelt földön járunk, Mária 
Országának lelkiségét négy évtizednyi üldöztetés sem tudta megtörni.
 A Regnum Marianum közösség a tizenkilencedik század végén kezdte meg evangelizációját 
a fiatalok körében, azzal a szándékkal, hogy megerősítse a szakralitástól távolodó felnövekvő 
generációban a magyar társadalom ezeréves erkölcsi talapzatát, a kereszténységet. A 



Prohászka Ottokár tanítványaiból formálódó társaság a természetet hívta segítségül az 
Istenhez és a hagyományos értékrendhez való visszataláláshoz; azt vallották (és vallják ma 
is), hogy a kegyelem a természetre épül. A regnumos közösségnek nagy szerepe volt a 
cserkészmozgalom magyarországi elterjesztésében, és különös figyelmet fordítottak a 
szegény családok gyermekeinek felkarolására, a munkásnegyedekben egyre terjedő marxista 
ateizmus ellensúlyozására.
 A Damjanich utcai központtal működő kongregáció rengeteg fiatalt vonzott, pezsgő szellemi 
élet bontakozott ki körülöttük: 1902-ben útjára indították saját folyóiratukat is, Zászlónk 
címmel. Az első lapszámban Prohászka Ottokár köszöntötte az olvasókat és a közösséget, 
lelkesítő szavai a fiatalokhoz szóltak:

Magyar ifjúság! Egy szavam van hozzád: Neked élned, virágoznod, boldogulnod kell; 
elsorvadnod, elpusztulnod nem szabad. – Igen, élned kell!

Hamarosan beigazolódott, hogy a szélsőséges kommunista ideológia terjedésétől való félelem 
nem volt alaptalan: a 133 napig hatalmat bitorló bolsevikok azonnal támadást indítottak az 
egyházak ellen. A kommün bukása után fogant meg az ötlet, hogy az időközben önálló 
plébániává emelt Regnum Marianum kápolna mellett egy igazi templom is szolgálja a 
közösséget, amelynek felépítése hálaadás is lesz egyben a vörös veszedelemtől való 
megszabadulásért. A fogadalmi templom felépítését adományokból finanszírozták, a gyűjtést 
az új egyházközség első plébánosa, Shvoy Lajos kezdte el. 1926-ban indultak meg az építési 
munkálatok és 1931-ben szentelték fel a templomot. Kupolája tetejét – Mária Országának 
szimbólumaként – a Szent Korona másolata díszítette. A Dr. Kotsis Iván tervei alapján 
felépült bazilika pénz hiányában soha nem készült el teljesen, de húsz évig a katolikus hit 
bástyájaként szolgálta a regnumos fiatalokat és a híveket.

 A szovjet megszállás és a kommunista térnyerés megpecsételte az egyházak sorsát. 1945-től 
folyamatosan támadás alatt álltak, legtovább a Katolikus Egyház tartotta magát, de 
főpapjainak letartóztatásával, a szerzetesrendek feloszlatásával végül őket is megtörték: 
1950-ben létrejött a megállapodás a klérus és az állampárt között. Az egyházüldözés azonban 
nem enyhült az egyezmény aláírása után sem, és a legsötétebb időszak szimbolikus pillanata 
volt a Regnum Marianum templom 1951-es lerombolása, amely nem egyszerűen a katolikus 
egyház elleni támadás, hanem egyben a lelkekért folytatott küzdelem jelképe is. A 
kommunista párt legfőbb célja ugyanis a fiatalság deszakralizálása, a jövő generációjának 
materialista szellemben való oktatása volt, ezért kiemelt ellenségként kezelték azokat az 
egyházi közösségeket, amelyek a gyermekek nevelését tekintették legfőbb feladatuknak.
 A templom épségben élte túl Budapest ostromát és a bombázásokat, nem volt semmi 
elfogadható indok a lebontására. Az új „vallás”, a kommunizmus egyeduralomra törekvése 
mégsem hagyhatta megtorlás nélkül, hogy a magyar társadalom minden fizikai terror ellenére 
sem volt hajlandó hitet cserélni. Látványos bosszút tervezett. Az utolsó mise után a hívek 
körbevették templomukat, testükkel óvták Isten házát, de hiába. Az ÁVH egységei 
feloszlatták az összegyűlteket, többeket elhurcoltak, kényszermunkatáborokba zártak.
 Nemcsak a magyar nemzet, de a falak sem adták könnyen magukat: Isten temploma 
szilárdan állt, a bontási munkálatok nehezen haladtak, acélváza stabil volt, így robbantani 
kellett. Az első robbantás 1951. szeptember 23-án rengette meg a katedrális oszlopait. Egész 
ősszel folyt a barbár pusztítás, hónapokig tarott, amíg teljesen eltüntették a romokat.
Az altemplomot feltöltötték a törmelékkel, a kövek egy részét pedig egy teniszpálya 



lelátójába építették be. A „tereprendezés” végeredménye a Felvonulási tér létrehozása volt, a 
hatalmas Sztálin szoborral, majd később az egykori templom helyén felállított emlékművel, 
amely azt a vörös terrort dicsőítette, amelynek borzalmaitól való megszabadulásért mondtak 
hálát egykor a templom alapítói.

Tanácsköztársasági emlékmű (Kiss István, 1969.) a Regnum Marianum templom helyén a 
Damjanich utcával szemben. Forrás: Fortepan 

 A regnumos atyák minden megpróbáltatás ellenére sem adták fel küldetésüket. Titokban 
találkoztak híveikkel, szervezték a fiatalok lelki, szellemi és testi nevelését továbbra is. 
Kirándulásokat, táborokat szerveztek, a Regnum Marianum a kommunista évtizedekben is 
élő közösség maradt, vigyázták a hitet és a tartást egymásban. A hatalom továbbra is az egyik 
legfőbb ellenségként tekintett rájuk: 1961 és 1971 között három koncepciós pert is kreáltak a 
megfélemlítésük és ellehetetlenítésük érdekében, de meg nem törhették őket.

Szerző: Borvendég Zsuzsanna, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának 
tudományos munkatársa

9 Fauciék is pénzelték az új koronavírus létrehozását Vuhanban - 
a hazugságon ért igazgató lemondását követelik

Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó 
országos intézetének (NIAID) igazgatója lemondását követelik republikánus politikusok a 
kínai Vuhan víruskutató laboratóriumának lehetséges amerikai támogatása miatt kirobbant 
botrány kapcsán - számolt be egy amerikai online portál.
 A Daily Wire című internetes médium cikke szerint növekszik a nyomás Anthony Faucin, aki 
egyben Joe Biden amerikai elnök legfőbb egészségügyi tanácsadója is. 
 A botrányt az Intercept című amerikai oknyomozó portál írása robbantotta ki. Az írás 
dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet 
(NIH), amelyhez a Fauci irányította kutatóintézet is tartozik, korábban pénzügyileg támogatta 
a vuhani víruskutató intézet (WIV) különleges génsebészeti kutatásait, és hogy a vuhani 
laboratórium lehet a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott világjárvány egyik lehetséges 
kiindulási pontja. 
 2021 májusában Fauci amerikai szenátusi bizottsági meghallgatásán kérdésre válaszolva 
kijelentette, hogy az amerikai NIH "sohasem támogatta pénzügyileg, és most sem támogatja a 
különleges génsebészeti kutatásokat a vuhani víruskutató intézetben". 
 Az Intercept oknyomozó portál azonban az információszabadságról szóló amerikai törvény 
(FOIA) által lehetővé tett hivatalos adatkikérés nyomán bizonyítékot talált arra, hogy az NIH 
"3,1 millió dolláros denevér-koronavírus kutatási ösztöndíjat nyújtott egy EcoHealth Alliance 
elnevezésű csoportnak, amelyből a vuhani víruskutató intézet 599 ezer dollárt részben arra 
használt, hogy azonosítsa, és génsebészeti úton megváltoztassa azokat a denevér-
koronavírusokat, amelyek valószínűleg megfertőzhetik az embereket is". 

 A Daily Wire cikke idézte Richard Ebright professzort, a New Jersey állambeli New 
Brunswickban működő Rutgers Egyetem sejtbiológus szakértőjét, s aki szerint a fenti 
dokumentumok azt bizonyítják, hogy a 2014-es és 2019-es NIH-ösztöndíjak valóban ilyen 



különleges génsebészeti kutatásokat támogattak a vuhani laboratóriumban, mégpedig az 
EcoHealth Alliance csoporton keresztül. Ebright szerint Fauci nem mondott igazat a szenátusi 
bizottsági meghallgatáson. 
 A biológus megjegyezte: a dokumentumok szerinte azt bizonyítják, hogy az amerikai 
támogatások elősegítették Vuhanban egy új, a SARS-vírusok családjába tartozó koronavírus 
génsebészeti úton történt létrehozását. 
 Számos republikánus kongresszusi képviselő már a szenátusi meghallgatás után követelte, 
hogy teljes körű kongresszusi vizsgálat induljon, feltárandó minden olyan információt, amely 
az NIH és a Fauci vezette intézmény által a vuhani laboratóriumnak nyújtott kutatási 
támogatásokra vonatkozik. 
 Jim Jordan ohiói, Ronny Jackson texasi és Josh Hawley missouri republikánus képviselő 
valódi válaszokat vagy egyenesen Anthony Fauci lemondását követelik, míg Rand Paul 
Kentucky állambeli republikánus szenátor hamis tanúzás miatt kezdeményezett szenátusi 
vizsgálatot Fauci ellen. (MTI nyomán)

10 Agresszív LMBTQ propagandával nyomul az ENSZ

 A szervezet lobbi-tevékenységével egyértelműen politikai oldalt választott, és állást foglalt. 
Pedig a tagállamok többsége nem támogatja az ilyen jellegű kezdeményezéseket.
 Az NGO kifejezéssel a közéleti eseményeket követő hírfogyasztó gyakran találkozhat. Az 
angol betűszó (non-governmental organization) jelentése „nem kormányzati szervezet”. Így 
ezeket a társaságokat nem az egyes országok finanszírozzák (közvetlenül legalábbis biztosan 
nem).
 Az NGO-k jellemzően ideológiai alapon választott, „nemes ügyek” képviseletében látnak el 
bizonyos tevékenységeket, sokszor kontinenseken átívelő hatáskörrel és infrastruktúrával. 
Finanszírozásuk jellemzően nem tárható fel, így az sem, valójában milyen érdekeket és urat 
szolgálnak.
 Magyarországon a leggyakrabban a Soros György nevéhez köthető NGO szervezetekről 
hallunk, ilyen például az Amnesty International vagy a Helsinki Bizottság. Közös jellemzőjük 
(azonkívül, hogy a liberális közvélemény és média előszeretettel ábrázolja őket alturista 
jóemberek önkéntes csipetcsapatának), hogy markáns értékrend szerint priorizálnak a 
számukra fontos és kevésbé fontos ügyek között – anélkül, hogy erre demokratikus 
legitimációjuk lenne.
 Erőteljesen törekednek – véleményformálással és tevékenységgel – tevőlegesen alakítani a 
közéletet és a mindenkori belpolitikát (ők azok, akik például sajtóperekben megmondják, 
melyik ítélet jelent valódi igazságszolgáltatást, és melyik volt igazságtalan, diktatórikus 
koncepciós eljárás).
Létezik azonban az NGO-knak egy másik, ennél sokkal veszélyesebb fajtája: a nemzetek 
fölötti szervezetek által finanszírozott ideológiai műhelyek. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete – amely elvileg vallási, ideológiai és kulturális különbségek felett álló, a legtöbb 
országot tömörítő, világbékére törekvő platform – is működtet egy ilyet.
 Ez pedig az ENSZ LMBTQ lobbi-szervezete, mely a United Nations Free & Equal 
hangzatos nevet viseli.

„Minden kormányt és társadalmat felhívok, hogy építsünk egy olyan világot, amelyben 
senkinek nem kell félni a szexuális orientációja vagy nemi identitása miatt.”



(António Guterres, az ENSZ főtitkára)

Az ENSZ – a 193 tagállam önkéntes befizetéséből működő, kormányokon és kultúrákon felül 
álló szövetségként – nyíltan állást foglalva működtet egy olyan szervezetet, amely lobbi-
tevékenységet folytat egy megosztó témában. Bár valószínűleg bőven van anyagi forrás, a fő 
jelszavak mégis a „csatlakozz” „add meg az adataid, és iratkozz fel”, valamint a „támogass 
pénzzel is”.

                                             

        Viking harcos a 11. századból    Svéd liberális a 21 századból

A szervezet honlapján különböző kampányok és kezdeményezések jönnek szembe az 
odatévedővel. Lássunk néhányat a teljesség igénye nélkül!
A fiatalok megszólítására is külön programot dolgoztak ki:
Akárcsak a transznemű migránsok támogatására, különös tekintettel a segélyek biztosítására 
számukra:
Ahogyan az erőszakos transzgender érzékenyítésre is:
Arra is javaslatot tesznek a különböző cégeknek, hogyan kellene az LMBTQI + ügyében 
viselkedniük: ....és számos további, ínyenceknek és hardcore liberálisoknak szóló, nehézsúlyú 
érzékenyítő propagandával támadnak.
És hogy miért propaganda mindez?
A „Take action” aloldal mindenféle vizuális munícióval látja el azokat a gender-harcosokat, 
akik úgy gondolják, hogy mindenki orra alá kellene dörgölniük a világgal (és önmagukkal?) 
szembeni elégedetlenségüket, akár akarják azt a címzettek, akár nem. Mémek, videók, gifek 
segítségével terjesztjük az igét! Mindezt a Te pénzedből, meg persze az ENSZ tagállamainak 
hozzájárulásából. Akár tetszik Neked, akár nem.
A LMBTQ-közösségek megítélése a világban távolról sem olyan, kulturális, vallási és jogi 
normáktól függetlenül egységes kérdés, mint például az gyermekéhezés felszámolása, a 
járványok megelőzése vagy a világbéke eszméje (bár ez utóbbi is álságos poszt-komcsi 
szamárság, de közös esti mesének végül is elfogadható). A közép-európai konzervatív 
kormányok által vezetett országok gender-őrületet elutasító, a békés egymás mellett élés elvét 
valló megközelítése mellett az iszlám országok, Oroszország és megannyi másképp 
gondolkozó tagállam hitét, véleményét és ízlését veszi semmibe egy ilyen kezdeményezés.
 AZ ENSZ ezzel a lobbi tevékenységgel egyértelműen politikai oldalt választott, és állást 
foglalt. 
Teszi mindezt saját tagjai többségének akarata ellenére, ugyanis a Free & Equal honlapja 
szerint is alig több mint hatvan tagállam tekinti sajátjának hivatalosan is az ilyen 
kezdeményezéseket. A szebb napokat is látott világszervezet érzékenyitő programja az 
LMBTQI+ jelenségére tehát eldöntötte, merre van az előre, és a közös pénzből próbálja tolni 
arra a világ „felvilágosulatlanabb” felét. Ez pedig éppen csak annyival jobb, mint az USA 
erőszakos demokráciaexportja, hogy itt a kulturális dominanciához nem használnak légi 
drónos bombázásokat és tengerészgyalogságot.
Legalábbis még nem.
https://kontra.hu/agressziv-lmbtq-propagandaval-nyomul-az-ensz-amelynek-a-
kozeppontjaba-a-transznemu-migransok-kerultek 



11 Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

 Karácsony Gergelyt jogszerűtlenül alkalmazta tanársegédként és adjunktusként a Budapesti 
Corvinus Egyetem – információink szerint erre az eredményre jutott az Oktatási Hivatal 
vizsgálata. Az eljárásban harminckét oktató foglalkoztatását vették górcső alá a revizorok, ám 
csupán Karácsony esetében találtak szabálytalanságokat, hiányzott a nyelvvizsga és a 
doktorjelölti jogviszony. Ahhoz, hogy mégis alkalmazzák, vélhetően szükség volt a baloldali 
döntéshozókkal kiváló kapcsolatot ápoló akkori egyetemi rektor, Mészáros Tamás 
nagylelkűségére is.
 Lezárult az Oktatási Hivatal (OH) vizsgálata, amely 2004. január elsejétől ellenőrizte a 
Budapesti Corvinus Egyetemen harminckét oktatójának jogviszonyát,  akik közül csak 
Karácsony Gergely nem teljesítette a foglalkoztatásához szükséges feltételeket. 
 Az OH megállapította, hogy Karácsony tanársegédi kinevezése nem felelt meg az intézményi 
szabályzatnak, mert nem volt meg a feltételként előírt legalább egy C típusú nyelvvizsgája 
vagy ezzel egyenértékű államilag elismert oklevele. Az adjunktusi kinevezése is 
szabálytalannak bizonyult, mert Karácsony a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem 
kezdte meg a doktorjelölti jogviszonyt. A szabályzat szerint a kinevezési feltételek között 
rögzíteni kellett volna, hogy Karácsony három éven belül létesítsen doktorjelölti jogviszonyt, 
ellenkező esetben felmentik állásából. Ez azonban a határidőig nem történt meg; később, 
2014. augusztus 31-én Karácsony maga kezdeményezte a jogviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetését.
Gyurcsány kiválasztott embere
Hivatalossá vált tehát, hogy a főpolgármester, aki a baloldali előválasztáson miniszterelnök-
jelöltként indul, jogszerűtlenül oktatott az akkoriban a baloldali elkötelezettségéről ismert 
Mészáros Tamás rektor vezette Corvinus egyetemen tanársegédi, illetve adjunktusi 
pozícióban. 
 Mészáros baloldali elkötelezettségét jól illusztrálja, hogy hosszú éveken át – 2002–2006-ig – 
olyan bizalmi pozíciót tölthetett be, mint az ÁPV Rt. igazgatósági elnöke. Ebben a 
tisztségében szoros kapcsolatban állt a balliberális kormányok, így a Gyurcsány-kabinet 
döntéshozóival.

 Karácsony azokban az években már bizalmi emberként dolgozott az MSZP–SZDSZ-
kormánynak is. A Miniszterelnöki Hivatal koordinációs politikai államtitkárságával már 
2004. január elsejétől szerződésben állt Karácsony cége, a Social Report Bt., amely politikai 
tanácsadásért havi 350 ezer forint plusz áfa díjazást kapott. Aztán az évek során a cég 
összességében mintegy 25 millió forintos megbízásban részesült a Gyurcsány-kormánytól 
egészen a 2009-es miniszterelnök-váltásig, amikor Bajnai Gordon ült be a bársonyszékbe.
Karácsony többször hazudott
 Az OH vizsgálatának eredménye nem meglepő, ugyanis az elmúlt hónapokban a Magyar 
Nemzet és más sajtóorgánumok is feltárták, hogy Karácsonynak nincs sem angolnyelv-
vizsgája, sem PhD-fokozata, holott korábbi életrajzaiban előfordult, hogy erre hivatkozott.
 Túl azon, hogy a hivatalos vagyonnyilatkozatában nem tudta helyesen leírni az adjunktus 
szót – az „adjuntkus” kifejezéssel hivatkozott önmagára –, szintén a miniszterelnök-jelölti 
jelentkezése napján kiderült róla, hogy a 2018-as kampányban valamiért szerepelt az 
életrajzában egy PhD-fokozat, méghozzá 2007-ből. 



 Akkoriban a Népszava is így hivatkozott egy interjúban Karácsonyra, miközben nincs is 
ilyen címe. Sőt később az is napvilágot látott, hogy már 2013-ban is megjelent egy PhD az 
életrajzában a pártja honlapján. Bár akkoriban megköszönte a jelzést és korrigálta a téves 
állítást, de ez a doktori fokozat mégis újra felbukkant Karácsony életrajzában.
 Karácsony Gergely az ATV-nek egy interjúban azt mondta, hogy azért nem sikerült megírnia 
a doktori disszertációját, mert a PhD-képzés megkezdését követően hamarosan aktív politikus 
lett, a kettőt pedig egyszerre már nem bírta. „Nincs ebben semmi rejtegetnivalóm. Én 
kétezer…, ha jól emlékszem, 2007-ben kezdtem el a Politikatudományi Doktori Iskolán a 
képzést az ELTE ÁJK-n” – magyarázkodott Krácsony.
 Tehát azt állította, hogy a doktori tanulmányait 2007-ben kezdte, 2010-től pedig az LMP 
országgyűlési képviselőjeként aktív politikussá vált. A kettő közötti  három év pedig nem volt 
elegendő arra, hogy megírjon egy doktori értekezést. 
 Egy PhD-képzés egyébként éppen három tanévből áll. A Corvinus Egyetem jelenlegi rektora, 
az akkor még csak tanszékvezető Lánczi András viszont másképp emlékszik a történtekre. – 
Karácsonyt még 2004-ben vettem fel az egyetem Politikatudományi Tanszékére azzal az 
ígérettel, hogy megoldja a módszertani képzési feladatainkat. Ekkor Karácsony már PhD-
hallgató volt az egyetem Szociológia Tanszékén – mondta el Lánczi András.
Hiperpasszív angoltudás
Az angoltudásbeli hiányossága már a hivatalos miniszterelnök-jelölti bejelentkezése előtt 
lavinát indított el, emiatt gyakorlatilag már az előválasztás rajtvonalán elhasalt Karácsony. A 
brit The Economist című lapnak magyar nyelven adott interjút a főpolgármester. A nyelvtudás 
hiányára május 8-án Fürjes Balázs államtitkár hívta fel a figyelmet Facebook bejegyzésében, 
hangsúlyozva, hogy a nemzetközi politikában minden tárgyalás angol nyelven zajlik, sok 
esetben nem is vihetnek magukkal tolmácsot az állami vezetők, így az a kormányfő, aki nem 
beszél angolul, kizárja magát a a társaságból, a fontos, szűk körű megbeszélésekből. 
Karácsony a vita kirobbanását követő hétfőn a közösségi oldalán így magyarázkodott: „A 
miniszterelnök beszélt angolja alighanem jobb, mint az enyém, legalább annyi különbség van 
a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltött Soros-ösztöndíj és egy 
egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül.” Néhány órán belül előkerült 
egy tavalyi felvétel, amikor Szijjártó Péter fordított a dél-koreai nagykövet jelenlétében a 
láthatóan alapkommunikációra is képtelen főpolgármesternek. 
 Karácsony nyelvvizsgájának kérdése hetekre meghatározta a politikai napirendet, míg végül 
kétséget kizáróan kiderült, hogy az általa említett középfokú nyelvvizsga nem létezik. 
Hazudott.
 A vesszőfutás pedig folytatódott, hiszen már akkor felvetődtek megválaszolatlan kérdések 
Karácsony egyetemi pályafutásával kapcsolatban. Az egyetemi oktatók esetében ugyanis 
bizonyos szint felett kötelező elvárás a megfelelő nyelvtudás megléte, hiszen e nélkül a 
külföldi szakirodalmat sem tudja olvasni az illető. Karácsony pedig tanársegéd, illetve 
adjunktus is volt. Nem véletlen, hogy a főpolgármester az erre vonatkozó kérdések kapcsán 
gyakorlatilag egyszerre kezdett el úgy magyarázkodni, hogy a szaknyelv a sajátja és hogy 
„hiperpasszív” a nyelvtudása. Azonban nem sokkal ezt követően a Hír TV bemutatott egy 
nemzetközi sajtótájékoztatón nemrégiben készült felvételt, ahol a főpolgármesternek a 
politikai témájú kérdéseket is fordítani kellett. Mivel éppen egy politikatudományi intézet 
oktatója volt, ez megint roppantul kínos fordulatnak bizonyult.
 Jellemző mozzanat volt, amikor egy ilyen szituációban Karácsonyék nemzetközi 
sajtótájékoztatót ígértek későbbre, ez azonban később nem volt mindenki számára elérhető. A 
főpolgármester azt is állította ekkoriban, hogy néhány napon belül több európai 
miniszterelnökkel is találkozik, ilyen hírek azonban végül nem láttak napvilágot.



https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/09/lezarult-a-vizsgalat-karacsony-nem-oktathatott-
volna-a-corvinuson

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

12 A Deagel előrejelzés szerint háború, népességcsökkenés, és a 
Nyugat összeomlása következhet

 A WikiLeaks és saját honlapja szerint a Deagel híreket és információkat közöl, olyan 
információkat szolgáltat, amelyeket a globális hírszerző közösségek és kormányok 
használnak fel.  Doug Casey amerikai író, a Casey Research alapítója és elnöke, akivel 
riportot csinált az Internetional Man szerkesztősége. 

Doug Casey: A Nemzetbiztonsági Ügynökség, (CIA) Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, 
(NATO), Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ), Ebben 70%-os csökkenést jósolnak az Egyesült 
Államok lakosságának méretében. Ez merész jóslat. Mi a véleménye erről?

Azt jósolták, hogy az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 70%-a, és Európában 
körülbelül ugyanez a százalékos arány 2025-re eltűnik. Nehéz elhinni, hogy bárki i l y e n 
előrejelzést készíthet. Ennek nincs logikus üzleti oka, különösen azért, mert azelőtt
történt, hogy a COVID hisztéria megragadta a világot. 
Megtörténhet esetleg? Ez lenne a világtörténelem legnagyobb eseménye. Van ennek 
valóságalapja, vagy csak valami bizarr trollkodás? 

- Nem vagyok benne biztos. Manapság nehéz szinte bármilyen forrásból bármit 
megtudni. De az elmúlt néhány évben azt mondtam, hogy a harmadik világháború 
alapvetően biológiai háború lesz. Természetesen jelentős hagyományos, nukleáris, 
űrbázisú és AI/számítógépes (mesterséges intelligencia) elemeket is tartalmaz, de a 
legkomolyabb összetevője biológiai lesz. Lényegében ez magában foglalja a 
baktériumok és vírusok használatát az ellenség elpusztítására. Az esély az, hogy az 
USA és Kína között lesz. De mivel bárki, akinek CRISPR-je van a garázsában, szinte 
bármi és bárki genomját és DNS-ét feltörheti… a lehetőségeknek nincs határa. (A CRISPR a 
baktériumok genomjában található rövid, ismétlődő DNS-szakaszok neve. Minden szakaszt 
egy rövid „helykitöltő” DNS-szekvencia követ, amely megfelel egy olyan vírus vagy 
plazmid egy szakaszának, amellyel a baktérium korábban már találkozott.)

Kínai szempontból minden bizonnyal a biológiai háborúnak van értelme. Ez azért 
van, mert a han kínaiaknak sok genetikai hasonlóságuk van. Feltehetően egy baktérium 

vagy vírus tenyészthető a kínaiak javára, és eltávolítja a többieket. A tény az, hogy 
bármit, amit meg lehet tenni, meg fogják tenni. Ez csak a nagy számok törvénye.
 Mondhatja valaki: "Nos, ez borzasztóan rasszista." Természetesen rasszista. A 

racionális és filozófiai érvek ellenére minden etnikai csoport és ország természetes 
módon rasszista. A különböző faji és etnikai csoportoktól való félelmet túlélési 
mechanizmusként az emberekbe nevelték, több százezer év óta, mióta biológiailag 
modernek lettünk.

Minden faj és etnikai csoport azt hiszi, hogy ők a „legjobbak” vagy a legértékesebbek, 



és a nem tagok „mások”, talán csak csekély mértékben emberek. A biológiai 
hadviselés közvetlenül az érzésre játszik.
 Azok az amerikaiak, akik - mint mindenki más - „jófiúknak” tekintik magukat, azt 

hiszik, hogy immunisak vagyunk erre. Azonban ne felejtsük el, hogy az Egyesült 
Államok úttörő szerepet játszott a modern biológiai fegyverkutatásokban.. Fort D e t r i c k , 
Maryland, ennek epicentruma volt több mint 70 éve, és kétségtelenül sok más t i t k o s 
helyszín is van, ahol az amerikai kormányzati szervek biológiai hadviselésen dolgoznak. 
Kétségtelen, hogy a kínaiak és más nagyhatalmak is titokban dolgoznak. Ezt senki nem 
akarja reklámozni sok okból.
 Engem nem az döbbent meg, hogy egy bio-háború esélyeit kutatják, vagy akár aktívan 

harcolnak, hanem az, hogy egy olyan kapcsolódó szervezet, mint a Deagel, ezt 
nyilvánosan kimondja. 

A Deagel azt nem mondja ki, hogy pontosan mi okozza a nagy halált. (Pl. járvány) De 
a biológiai hadviselésnek számos előnye van más hadviselési módokkal szemben.

 Milyen előnyökkel jár a biológiai hadviselés? Mit szerethetnek benne a hadvezérek?

-  Először is, nem pusztítja el az anyagot. Ez óriási plusz. Végül is mi értelme 
meghódítani egy országot, ha csak egy füstölgő radioaktív romot lehet megszerezni 
vele? Ez természetesen a neutronbomba fő előnye; megöli az embereket, de korlátozza a z 
épületek károsodását. A biofegyverek lényegében elavulttá teszik az atomfegyvereket.
 Másodszor, a biofegyvereket úgy lehet felépíteni, hogy csak bizonyos faji csoportokat 

támadjanak meg. Ez potenciálisan nagy előny vagy hátrány Kína számára. Az USA 
sokszínű lakossága előny vagy hátrány is lehet, attól függően, hogy ki csap le először. 
De a jó oldalról talán immunizálhatja saját lakosságát, vagy legalábbis a katonai és 
„nélkülözhetetlen” dolgozókat a károk ellenőrzésére.

 Harmadszor, a biofegyverek nagyon olcsók és könnyen gyárthatók. Bárki, aki 
hozzáfér egy jó középiskolai kémiai laborhoz, üzleti tevékenységet folytathat. Nincs 
szükség drága és trükkös U-235-ösre, vagy minden olyan ócska játékra, amire a 
Pentagon több százmilliárdot költ.

 Negyedszer, a biofegyvereknek nincs szükségük kifinomult szállítórendszerekre; 
nincs szükség B-2-esekre, B-52-esekre, cirkálórakétákra, ICBM-ekre vagy bármi 
másra. Egy-két beteg turista, vagy néhány postai úton elküldött csomag elvégezheti a 
munkát.

 Ötödször, a biofegyverek, legyenek azok vírusok vagy baktériumok, nemcsak hihető 
cáfolhatóságot kínálnak, hanem egy harmadik fél hibáztatását is. Támadást indíthat, 
és senki sem lehet biztos abban, ki tette. 
A biológiai hadviselésnek minden előnye megvan az agresszor szemszögéből. És az 
agresszornak nem is kell nemzetállamnak lennie, ami természetesen újabb ürügy arra, 
hogy a kormányok tovább szorítsák lakosságukat, amint azt a COVID megmutatta. 
„A COVID után két fontos következtetést vonhatunk le:
 A nyugati világ sikermodelljét olyan társadalmakra építették, amelyek nem 

rendelkeznek ellenálló képességgel, amely alig bírja el a nehézségeket, még az a l a c s o n y 
intenzitásúakat is. Feltételezték, de minden kétséget kizáróan megkaptuk a t e l j e s 
megerősítést. A COVID válságot arra használják fel, hogy meghosszabbítsák e n n e k a 
haldokló gazdasági rendszernek az életét az úgynevezett nagy v i s s z a á l l í t á s o n 
keresztül. ”



Változott valami az USA jövőjét illetően?

-  Nem. Attól tartok, hogy a tényleges bolsevikok 2020-as megválasztása - és ezt a 
kifejezést nem használom könnyelműen - megpecsételte a sorsát. Arról nem is beszé lve , 
hogy a legtöbb nagyváros és állam nómenklatúrája ugyanabból a társadalmi r é t e g b ő l 
származik. Valójában az USA olyan önpusztító úton halad, hogy a kínaiaknak s e m m i t 
sem kell tenniük a győzelem érdekében. Nincs más dolguk, mint hátradőlni és c s e n d b e n 
lenni. A Nyugat tönkreteszi önmagát.

Mi van, ha az igazi probléma az új oltásokkal van? Mi van, ha X hónap vagy év után kiderül, 
hogy nagyon halálos hatásuk van? Ted Turner, Bill Gates, George Soros, és még sokan 
mások, akik „elitnek” tartják magukat, már régóta azt mondták, hogy a Föld népességét 
radikálisan, talán 80%-kal kell csökkenteni. Túl megdöbbentő azt hinni, hogy valamely 
csoport kihasználja ezt az emberi populáció kiirtására? Ez olyasmi, amit még egy sci-fi 
regényben is nehéz lenne elhinni. De most technikailag megvalósíthatónak tűnik. A 
történelem tele van pszichopatákkal, akik mindenkit megpróbálnak elpusztítani, amint 
hatalomra kerülnek.

- Valójában a sci-fi sokkal jobban megjósolja a jövőt, mint bármely agytröszt. Tehát 
talán van egy Dr. Gonosz, aki szívesen megszünteti a rosszindulatú és más 

nemkívánatos dolgokat. Ha létezik, kétlem, hogy James Bond mai ébresztett 
transznemű változata ellenállna neki. Ki tudja, merre tart ez? De ez rossz irány, és a 
tendencia továbbra is gyorsul.

A Deagel - jelentésben szereplő nyilatkozat folytatja: „A nyugati pénzügyi rendszer - 
és végső soron a nyugati civilizáció - összeomlása volt a fő hajtóereje az 

előrejelzésnek. Amint a COVID bebizonyította, a nyugati társadalmak, amelyek magukévá 
teszik a multikulturalizmust és az extrém liberalizmust, nem tudnak m e g b i r k ó z n i 
semmilyen valódi nehézséggel.”

Nézzük röviden az esetleges összeomlás pénzügyi, gazdasági, társadalmi és politikai 
vonatkozásait.

- Abszolút úton vagyunk egy óriási pénzügyi válsághoz, amely az amerikai dollár 
megsemmisítését mutatja be. És vele együtt a bolygó lakosságának nagy százalékának 
megtakarítása is elszegényedik, mert megtakarítása dollárban történik. Ezért az e m b e r e k 
megtakarításának nagy része eltűnhet a részvényekben, kötvényekben, i n g a t l a n o k b a n , 
nyugdíjakban és biztosításokban. De ami még rosszabb, a gazdasági következmények. 
Valószínűleg munkanélküliséget, az üzleti tevékenység ö s s z e o m l á s á t é s v á l l a l a t i 
csődöket látunk, még akkor is, ha az adók radikálisan emelkednek. Ami még rosszabb, 
azok a társadalmi következmények, mint például a kritikus fajelmélet, amely a fajcsoportok 
közötti különbségeket hangsúlyozza, és tényleges fajgyűlöletet kelt. A pénzügyi és 
gazdasági zavarok egyik következménye a 2020-ashoz hasonló zavargások lesznek. Az 
idegen kultúrákból származó, nyugati értékekkel nem rendelkező emberek tömeges 
migrációja az USA-ba és Európába, destabilizáló. Az USA valójában multikulturális 
birodalommá vált.

 A politikai következmények nyilvánvalóak. A washingtoni Biden-emberek pontosan 



ugyanazok a személyiségtípusok, akik 1917-ben átvették Oroszországot vagy 1789-
ben Franciaországot. Most, hogy megszerezték, nem fogják elengedni a hatalmi 

apparátust. Megtalálják a módot arra, hogy 2024-ben újratelepítsék magukat.

Mi lesz a katonasággal? Az Egyesült Államok évente körülbelül 1 billió dollárt költ 
védekezésre, de senki sem tudja biztosan. Ezek a költségvetések bonyolultak; a katonai 
kiadások itt, ott és mindenhol el vannak rejtve. Nem védi az Egyesült Államokat; csak ellenzi 
a külföldieket. Az is érdekes, hogy a Honvédelmi Minisztérium most megpróbálja kiiktatni a 
rendes katonákból a konzervatív politikai nézeteket.
De térjünk vissza ahhoz, ami 50% fölött válságba taszíthatja Észak-Amerika és Európa 
lakosságát. Az élelmiszereket nem termesztik, nem dolgozzák fel és nem küldik a városokba. 
A mai erősen urbanizált világban a legtöbb ember, a fülkelakóktól a gettópatkányokig, 
képtelen több mint egy hétig túlélni, ha az ellátási láncok megszakadnak.
A jelentés egy előrejelzést is tárgyal egy lehetséges háborúról, amely Oroszországot és Kínát 
vonja be az Egyesült Államok ellen. Mi a véleménye erről? Valószínű, hogy ilyen konfliktust 
fogunk látni a 2020-as években?

- Ahogy korábban mondtam, a háború, legalábbis Kínával, elkerülhetetlennek tűnik. 
Valószínűleg ezt fogja elősegíteni az USA, mert, ahogy a gazdaság romlik, a 

kormányok mindig mást keresnek, egy kívülállót, akit hibáztathatnak.
Ezen a ponton az amerikai kormány valójában a legveszélyesebb erő a bolygón. 

Sokkal veszélyesebb, mint a kínaiak, az oroszok vagy bárki más. Miért? Az amerikai 
kormány egyedülálló abban, hogy aktívan és agresszíven keresi a bajt abszolút mindenütt, 
és mindenbe beleüti az orrát. Csak az USA-nak van katonája száz másik országban, és több 
országban is forró háborúkat vív.
https://thebiblefiles.com/2021/06/17/shocking-2025-deagel-forecast-war-population-
reduction-and-the-collapse-of-the-west/

13 A történelem ismétli önmagát

 Az Eucharisztikus Kongresszus zárónapján Ferenc pápa Budapestre látogatott, ő celebrálta a 
záró misét. 
 Ebből az alkalomból Orbán Viktor, magyar miniszterelnök – ajándék képen – átadta a 
pápának IV. Béla magyar király levelének a másolatát, amelyet IV. Ince pápához írt. A levél 
eredetijét a Vatikáni levéltárban őrzik. IV. Béla királyt második honalapítóként is számon 
tartjuk, mert a tatárjárás idején ő védte az országot – és Európát – az Aranyhorda hódításával 
szemben. A levél átadásának több mint szimbolikus jelentősége van. 
 Idézzük föl az eseményeket!

 IV. Béla (1235-1270) uralkodásának a legvégzetesebb időszaka az 1241-1242 évi tatárjárás.  
Számtalan esetben volt kilátás nélküli életveszélyben, de mindig megmenekült.
 A tatár támadás alkalmával Frigyes osztrák herceg Pesten fellázítja a német lakosságot, 
megostromolják a királyi palotát és a király életét csak a hű emberei mentik meg.
 A sajói haditáborban, amikor a tatárok utat törnek a magyar védőgyűrűn, Batu Kán 
parancsára minden tatár harcos figyelme Bélára irányul. A parancs élve, vagy halva elfogni 
őt. Hű szolgáinak segítségével és talán csodálatos módon kimenekül az égő szekérvárból. 



 Frigyes, osztrák herceg, korábban a magyar királyi udvarnál vendégeskedett. Rábeszélte a 
magyar királyt, hogy a tatár veszedelemre való tekintettel menjen Bécsújhelyre, ahol az ő 
vendége lesz. Amint azonban Béla király osztrák területre érkezett, Frigyes herceg 
elkoboztatta minden kincsét és megfenyegette, hogyha nem fizeti vissza a hadisarcot, melyet 
II. Endre királyunknak fizetett 1235-ben, és ha nem adja neki a három magyar nyugati 
vármegyét, név szerint Moson, Sopron és Vas megyéket, akkor kiszolgáltatja őt a tatároknak. 
IV. Béla 2000 ezüst márka lefizetésére és a három magyar vármegye átadására kötelezte 
magát. (Ez az a terület, amelyet Trianonban Burgenlandként csatoltak el tőlünk, erre a 
zsarolással kikényszerített megegyezésre hivatkozva.). Frigyes herceg ezután betört 
hazánkba, és elfoglalta a győri várat, ugyanolyan kegyetlenül pusztítva a lakosságot, mint azt 
a tatár tette keleten. Ezzel rákényszerítette a királyt a megyék átadására. Röviddel ezután 
Győr lakossága visszafoglalta a várat. De a három vármegye várait, - melyeket Frigyes 
zsarolásként szerzett meg, - megerősítette, hogy a magyarok ne tudják visszafoglalni. A 
német történészek ezt a műveletet, úgy mutatják be, mint a nyugat tatárok elleni védelmező 
haditervét. Évekkel később IV. Bélának sikerült visszafoglalnia Frigyestől az elzsarolt 
vármegyéket. Frigyes e háború során életét vesztette.  

Részletek IV. Béla király IV. Ince pápához írt leveléből: (1250. november 11.)

 …Mindezzel és egyebekkel szeretnők a szent főpap előtt világosan bebizonyítani, hogy ilyen 
szorongatott helyzetben Európa egyetlen keresztény uralkodójától s népétől sem kaptunk 
hasznos segítséget, csak a jeruzsálemi ispotályosok házától, amelynek tagjai kérésünkre 
nemrég fegyvert fogtak a pogányok és eretnekek ellen, országunk és a keresztény hit 
védelmére….
…A bölcsek sokasága csodálkozik azon, hogy ilyen körülmények között Atyaságtok támogatta 
Franciaország királyának, az egyház e nemes tagjának Európa határaiból való távozását. 
Még inkább csodálkozik, és nem szűnik meg csodálkozni azon, hogy az apostoli kegyesség 
annyira gondoskodik a konstantinápolyi császárságról meg a tengerentúli részekről, amelyek, 
ha elvesznének is – ami távol legyen –, nem ártana Európa lakóinak annyit, mintha egyedül 
csak a mi országunkat foglalnák el a tatárok…
…Íme tehát, most valóban fenyegetni látszik a nagy szükség, nyissátok meg az atyai szívet a 
hit védelmében a köz javára az üldöztetésnek emez idején, máskülönben, ha kérésünk, - amely 
a római egyház híveinek annyira kedvező és annyira szükséges, - elutasításban részesülne, 
amit nem hihetünk, mint mostoha fiaknak, mint az atyai nyájból kizártaknak kellene 
szükségtől kényszerítve segítséget koldulnunk.
Kelt Patakon, Szent Márton püspök és hitvalló napján, november 11-én.
Latinul: Fejér György.: Codex diplomaticus regni Hungariae ... IV/2. (1829) 218-224. 
Magyar fordítása: ELTE, Szent iratok, Árpád-kori és Anjou-kori levelek, 156-159.
https://www.alternativhirek.com/2019/11/iv-bela-kiraly-iv-ince-papahoz-irt.html  

 IV. Béla hiába kért vatikáni segítséget (levelét nem régen találták meg a Vatikán 
könyvtárában). Batu kán békét ajánló követei nem kerültek a magyar király elé, (erről a 
nyugati keresztes lovagok idejében gondoskodtak.)
 IV. Béla, bölcs király lévén, nem valószínű, hogy elutasította volna a szintén keleti tatárok 
békeajánlatát, szabad elvonulást biztosítva nyugat felé az Aranyhordának. Nem nehéz 
elképzelni, mi lenne ma nemzetünk a tatár és a török pusztítás nélkül. 



Tatár támadás Európa ellen

 IV. Béla uralkodása elején négy domonkos-rendi szerzetes indult a keleti magyarok 
fölkeresésére. A négy szerzetes közül csak az egyik, Julianus barát élte túl az utat, aki a Volga 
középső folyása mentén megtalálta a magyarság Keleten maradt csoportját (Magna Hungaria) 
és hírt hozott a közeledő tatár veszélyről.

A Julianus barát két útjáról készült feljegyzéseket a vatikáni levéltár őrzi. Az első útról 
(1235–1236) Pater Richardus – valószínűleg Julianus felettese – írt jelentést a pápai kúria 
számára, a második útról (1237–1238) maga Julianus emlékezett meg írásban (Levél a 
tatárok életéről). A kéziratokat Cseles Márton magyar jezsuita szerzetes fedezte fel a vatikáni 
levéltárban, 1695-ben, de felfedezése kiadatlan maradt. Ötven évvel később, 1745-ben 
Desericzky Ince piarista szerzetes újból rábukkant a kéziratokra, és 1748-ban kiadta azokat 
De initiis ac majoribus Ungarorum című művének második kötetében. (Ezt a cikket a Erdélyi 
Naplóról másolták: https://erdelyinaplo.ro/elo-emlekezet/iv-bela-es-julianus-barat  
1236. december 27-én Julianus barát hazatért első útjáról. IV. Béla magyar királynak és a 
szentatyának beszámolt a tatárok közeledtéről. Bár Sycardus fráter volt a tartományi főnök, 
Júlián a királyi udvarban Lombard Péter előtt adta le először benyomásait és a főinkvizítor el 
is kísérte őt római útjára. http://www.ehumana.hu/arpad/szoveg/to16.htm Ő volt az első, aki 
hiteles tudósításokkal látta el a Szentszéket és közvetve a nyugat-európai uralkodókat. A 
nyugat tehát pontosan tudta, milyen veszély közeledik, mégsem fog majd segíteni rajtunk. 
 Alig két évvel később, amikor 1237-ben Julianus újra keletre indult, már Szuzdalból vissza 
kellet fordulnia, mert a tatárok birtokolták az egész dél orosz sztyeppét. Később 1240-re már 
Kijev is elesett, így IV. Béla már kénytelen volt komolyan venni a mongol fenyegetést, és 
körbevitette az országba a véres kardot, nemesi felkelést hirdetve.
 A tatárok kezdetben nem ellenségként tekintettek a magyarságra. Azon a címen kértek 
szabad átvonulást Magyarországon, hogy rokonaink, és ezért csatlakoznunk kellene a 
hadaikhoz a nyugat ellen. Céljuk a Német-Római Császárság megsemmisítése volt, nem 
pedig Magyarországé. (Foyta István: Honnan származunk és mit adtunk a világnak, kik a 
rokonaink? Buenos Aires 1961 29. oldal) 
 Róma nem nézte jó szemmel Julianus barát útjait, mert tartott attól, hogy ha a magyarság 
egyesül a rokon népekkel, akkor feladhatja a nyugatot védő bástya szerepét. (Fehér M. Jenő: 
Középkori magyar inkvizíció Gede testvérek Budapest 1999 86. oldal) 
 Makkai Sándor: Sárga vihar című művében arról számol be, hogy a Tatár kán nyugatellenes 
szövetséget kínált a magyar királynak. 

Hogyan alakulhatott volna… 

 Julianus barát 1237-ben vissza akart térni az általa Magna Hungariának nevezett magyar 
őshazába, de csak Moszkvától valamivel keletebbre jutott el. 1235–1236-os évi útját nem 
tudta újra megvalósítani. A Magna Hungaria területét a mongolok az előző esztendőben 
elpusztították. Egy levéllel tért haza Batu kántól, amelyben a tatár vezér, feltétel nélküli 
megadásra szólította fel a magyar királyt.
  Egészen másképpen alakulhatott volna a világtörténelem, ha a középkori magyar királyság a 
tatárokkal és törökökkel együtt lép fel a közös ellenség ellen. Csak gondoljunk a 
lehetőségekre. Megsemmisíthettük volna a Habsburgokat, a németek és oroszok nem tudtak 
volna hatalmas birodalmakat létrehozni a turáni népek rovására. Magyarország nem került 



volna idegen uralkodók alá és nem lett volna feldarabolva, a magyar nép nem pusztult volna 
és nem lett volna tömeges idegen betelepítés, nem lett volna első világháború és nem lett 
volna Trianon, nem lett volna második világháború és kommunizmus sem, és ma még 
létezhetett volna egy hatalmas és egységes nagy Magyarország, 50-60 millió magyarral. De 
nem így lett, mert az ezredik év óta csak egyre erősödött az idegen befolyás Magyarországon. 
Az idegen és ellenséges hatalmaknak egy gyenge és megosztott Magyarország kellett, 
amelyet majd könnyebben le lehet igázni, és amely még kapóra is jött nekik, mert ki tudták 
használni a tatár és török terjeszkedés megakadályozására.

A harc titkos értelme.

 Ha Magyarország elpusztul, akkor egyenes út vezet a mongol birodalomban a kínai faltól a 
Lajtáig, és ezzel forradalmasítani lehet a korabeli világkereskedelmet. Genova, Lübeck, 
Velence, Amsterdam elkerülhetik a kínos, veszélyes és hosszadalmas tengeri utat. 
 A német-római császárnak nem érdeke, hogy a magyarság megmaradjon. A pápa is, meg 
Frigyes is ígéretet kapott, hogy a mongol invázió megáll a nyugati gyepűnél, mert annak a 
nyugatról is támogatott célja a magyar nemzetállam elpusztítása volt. 
 Amikor a magyar király már a vesztes Muhi csata után a dalmáciai Klissza várában volt, a 
Vatikán követe, akihez a tatár támadás előtt Béla király segítségért fordult, a következőt 
mondta: 

„Urak! A világban mindenki a saját ügyét érzi a legnagyobbnak. csakhogy a földi téteken túl 
van egy mennyei is, és a helyieken túl egy világméretű. Ennek a magasztosabb tétnek vagyunk 
a szolgái valamennyien. A két nagyhatalom szerint a magyar helyzet periférikus kérdés a 
világpolitikában. A háborútok helyi háború, lokális ügy, nincs rá idő.” 

 A császár és őszentsége IX. Gergely pápa egyformán feleltek: megbomlott a világban a 
hatalmi egyensúly. amíg ez a pápai és a császári trón között helyre nem áll, nem jöhet a 
segítségetekre senki. A szentatya, mint hívő ember optimista, meg van győződve róla, Isten 
nem hagyja el Mária népét. 
 A császár pedig elfogadta a felajánlott hűbért, de katonát nem küldhet ő sem, csak ha az 
imént jelzett egyensúly helyreáll. 

 A Vatikáni Levéltárban megvan IV. Béla latin nyelvű levele: 

„…mert mikor a tatárok országunkban harcoltak ellenünk, az ügyben megkerestük a 
kereszténység három legfőbb udvarát, ( Vatikán, Német-római császár, Francia király) de 
mindezektől semmiféle vigaszt, vagy segítséget nem kaptunk, csak szavakat. Ezért szeretnénk 
a szent főpap előtt bizonyítani, hogy ilyen szorongatott helyzetben Európa egyetlen keresztény 
uralkodójától s népétől sem kaptunk hasznos segítséget.”

A kor privatizációs és devizahiteles csalása.
A nemzetközi pénzvilág szemet vetett Magyarországra és hazánk is a tőkés haszonszerzés 
vadászterülete lett. A nemzetközi bankárok képviselői már a XI-XII században megjelentek, 
elsősorban izmaeliták, kazárok, itáliaiak, franciák, de a XIII századtól már a zsidóké és a 
németeké a vezető hely. Foglalkoztak kereskedéssel, és pénzkölcsönzéssel, néha állami 
jövedelmeket is bérbe vettek. A kölcsönöknek azonban számos negatív következménye lett. 



Az adós a kölcsön kamatait úgy fizette, hogy átengedte zálogul a lekötött birtok jövedelmét. 
Ha nem fizetett, akkor a birtok a hitelező tulajdonába ment át. A birtokadományozást 
revideáló bizottság az egyházi és a világi birtokok közül is sokat a külföldről érkezett 
hitelezőknek juttatott. 
 Ezzel megérkezett a vándor kapitalista, aki a tőkéjét behozta az országba, fialtatta, majd a 
haszonnal együtt kivitte, tehát az idegen ország gazdasági tőkéjét növelte, miközben a 
tulajdonába kerültek az adós ingatlanai is. Ez volt a korabeli rendszerváltás. Nekem ez a 
privatizációt jutatja eszembe. És még csak a XIV. századnál tartunk. Még mindig 
Magyarország volt Európa egyik legerősebb hatalma. 
(Friss Ármin Dr. magyar – zsidó oklevéltár)
A keresztény és művelt nyugat tehát nem fogott össze velünk az európai keresztény értékek 
védelmében. 

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk
14 A publikált tudományos cikk szerint az ivermektin gátolja a 

SARS-CoV-2 vírusreplikációját

SZERZŐ: ETHANH // 2021-09-08
    
 A fősodratú média és az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) azt 
akarja, hogy higgye el, hogy az ivermektin nem más, mint "lópaszta", amelynek nincs emberi 
felhasználása. Az igazság azonban az, hogy az ivermektin hihetetlen ígéretet mutat a vírusok 
elleni küzdelemben. A Future Virology folyóiratban az év elején közzétett tanulmány 
elmagyarázza, hogy az ivermektin megkötési hatékonyságot mutat a SARS-CoV-2 
patogenezisének kulcsfontosságú fehérjéivel szemben. Sokkal több, mint pusztán "állati 
gyógyszer", az ivermektin lehet az a gyógyszer, amely véget vet a járványnak - ha csak az 
embereknek is hozzáférhetnének hozzá. In silico használata megközelítés szerint az indiai 
kutatók, ahol az ivermektint széles körben használják a Vuhan koronavírus (Covid-19) 
kezelésére, bemutatták azt a lehetséges hatásmechanizmust, amellyel az ivermektin álarc 
vagy "oltás" nélkül harcol a kínai csírákkal szemben. A kutatócsoport molekuláris 
dokkolással és molekuláris dinamikus szimulációval bizonyítani tudta az ivermektin és a 
kulcsfontosságú fehérjék közötti kölcsönhatást a Fauci - influenza patogenezisében. "Az 
ivermektint a vírusreplikáz, a proteáz és a humán TMPRSS2 blokkolójaként találták, ami a 
vírusellenes hatékonyság biofizikai alapja lehet" - magyarázza a cikk. "Az ivermektin 
vírusellenes hatása és ADMET - profilja megegyezett a jelenleg használt antikorona 
gyógyszerekkel, például a hidroxiklorokinnal és a remdesivirrel."
A tudomány egyértelmű: az ivermektin biztonságos és hatékony orvosság a covid ellen
Ezek olyan erőteljes megállapítások, amelyek teljesen dacolnak azzal a hamis elbeszéléssel, 
amelyet az orvosi intézmény tol, és azt állítja, hogy az ivermektin "veszélyes" és "nem 
bizonyított", annak ellenére, hogy az FDA már 1996-ban jóváhagyta emberi felhasználásra.. 
Míg az ivermektint hagyományosan a malária és a paraziták elleni küzdelemre használják, 
sokan hihetetlen eredményeket láttak a wuhani influenza elleni küzdelemben. Az egyetlen 
probléma a megszerzése, mivel sok hagyományos orvos megtagadja a felírást, vagy 
korlátozva van a felírására. Az ivermektin könnyen beszerezhető online és állati 
takarmányboltokban, ugyanazokat az összetevőket tartalmazza, mint az emberi változat. 
Néhányan egyszerűen állati ivermektint szedtek, amikor nincs más lehetőség. 



 Ez valóban szégyen, mivel az orvostudomány egyértelműen azt mutatja, hogy az ivermektin 
vírusellenes hatást fejt ki, amely megakadályozhatja a Fauci -influenza súlyos fertőzését. Az 
ivermektin a meglévő kínai vírusfertőzéssel is küzdhet, csökkenti annak súlyosságát és 
gyorsan eltávolítja a szervezetből. "...in vitro kísérlet "-magyarázza a cikk." ... egy friss 
tanulmány azt állítja, hogy a gyógyszer gátolja a SARS-CoV-2 replikációját in vitro 
körülmények között, és körülbelül 5000-szer képes csökkenteni a vírus terjedését 48 órán 
belül [ a miénk], miközben in vitro vizsgálatokat végeznek főemlős sejtvonalak 
felhasználásával. "Mindezek teljes mértékben hivatkoznak arra, hogy a tényleges tudomány 
támogatja az ivermektin használatát. Természetesen politikailag helytelen ezt állítani, de a 
bizonyítékok mellett szólnak. is. A probléma ivermectinnel az, hogy a lejárt szabadalmú, 
olcsón gyártható, és könnyen hozzáférhető - vagy legalábbis úgy lennekönnyen 
hozzáférhetővé kell tenni, ha a meglévő hatáskörök nem zavarják az előírást. "Figyelembe 
véve az ivermektin terápiás ígéretét a COVID-19 ellen, ezt a tanulmányt azért végeztük, hogy 
bemutassuk a gyógyszer hatékonyságát a SARS-CoV-2 négy legfontosabb funkcionális 
fehérjéje ellen, fejlett biokomputációs módszerekkel"-magyarázza a cikk. "... in silico 
adataink azt mutatták, hogy az ivermektin hatékonyan hasznosítja a vírusos tüskefehérjét, a fő 
proteázt, a replikázt és a humán TMPRSS2 receptorokat, mint vírusellenes hatékonyság 
megvalósításának lehetséges célpontja" - fejezi be. További kapcsolódó hírek a Fauci -
influenzáról és annak kezeléséről maszkok vagy "vakcinák" nélkül a Pandemic.news oldalon 
találhatók . A cikk forrásai a következők: ncbi.nlm.nih.gov NaturalNews.com
https://www.afinalwarning.com/551185.html
https://morningstarstale.com/f/graphene-oxide-hydrogel-synthetic-mrna-code-into-every-cell 

15 Norvégiában iszlám korrupciós ügybe bukott bele a kormány

 Az eddig ellenzéki baloldal nyerte a norvég választásokat, miután a 8 éven át hatalmon lévő 
jobboldali koalíció belebukott a korrupciós botrányba, ami Kjell Magne Bondevik volt 
miniszterelnök, a jobboldal háttérbe húzódott vezetője körül alakult ki. A botrányban kiderült, 
a norvég kormány több minisztere is pénzt kaphatott azért, hogy muszlim szervezetek 
érdekében járjon el.
 A botrány középpontjában egy The Oslo Center for Peace and Human Rights nevű szervezet 
van, amelyet a keresztény néppárti vezető Bondevik irányít. Idén év elején derült ki, hogy a 
szervezet több millió eurós nagyságrendű támogatást kapott a szaúd-arábiai kormányhoz 
köthető mekkai központú muszlim Világszövetségtől. 
A támogatásból személyesen is kapott Kjell Magne Bondevik és felmerült a gyanúja, hogy a 
pénzt az eddig hatalmon lévő, Erna Solberg vezette kormány befolyásolására használta. 
Másrészt ellenőrizetlenül juttatott támogatásokat norvégiai iszlám szervezeteknek. Az eddig 
ellenzéki Munkáspárt és a Vörös párt éppen ezért az egész választási kampányban a pénzek 
útjának szigorú ellenőrzését követelte. 
 Kjell Magne Bondevikkal szemben a vád, hogy a The Oslo Center for Peace and Human 
Rights-on keresztül 3 millió norvég korona (nagyjából százmillió forint) támogatást kapott. A 
támogatást a kormányzó Konzervatív Párt (Høyre) egyik muszlim származású politikusának 
szervezetén, a Dialogue For Peace-en (DFP) keresztül fizették ki.
 Többek között kiderült az is, hogy idén január 20-án, alig két héttel azután, hogy Bondevik 
Szaúd-Arábia oslói nagykövetségén járt, 4,1 millió norvég koronát (közel 150 millió forintot) 



utaltak át a DFP-n keresztül - ez a fent említett hárommillió koronán felüli összeg -, a pénz 
egy részét Bondevik kapta. A volt miniszterelnök, aki továbbra is erős befolyással 
rendelkezik a jobboldalon, azt állította, hogy ezt szemináriumok ellenértékeként kapta. 
Bondevik azzal a hazugsággal is próbálkozott, hogy a Muszlim Világszövetség egy független 
szervezet, de ezt Szaúd-Arábia oslói nagykövetsége is cáfolta, és megerősítette, hogy a szaúdi 
állam finanszírozza a szervezetet. 

 Kiderült az is, hogy a pénz egy részét azért fizették ki, hogy a norvég kormány tagjainak 
közelébe férkőzhessenek, velük találkozhassanak.
 Anniken Huitfeldt, a Külügyi és Védelmi Bizottság munkáspárti vezetője – aki valószínűleg 
a következő külügyminiszter lesz - a kampányban kihasználta a botrányt, és arról beszélt, 
senki nem fizethet a norvég miniszterekkel való találkozókért.
Bjørnar Moxsnes, a Vöröspárt (Rødt) elnöke pedig azt mondta, az ügy jó példája annak, 
milyen könnyű befolyásolni egy norvég politikust, és közben elrejteni, honnan származnak a 
milliós támogatások.  
Mindkét baloldali párt az ellenőrzés fokozását követelte ellenzékben, kérdés, kormányon mit 
fognak tenni. A botrányt fokozta az is, hogy az év elején kiderült, a norvégiai iszlám 
közösséget arab országok finanszírozzák. Akkor a migrációellenes Haladáspárt követelte, 
hogy tiltsák meg azt, hogy Szaúd-Arábia, Irán, az Egyesült Arab Emirátusok, Katar és 
Kuwait területéről norvégiai muszlim szervezeteket támogassanak.
 A szeptember 13-án tartott választások után az eddig ellenzéki Munkáspártnak két 
szövetségesével együtt többsége lesz a parlamentben. 
Az új miniszterelnök – a baloldalra jellemző módon –Norvégia egyik leggazdagabb embere, 
egy Jonas Gahr Stoerre lesz, aki vagyonát családjától örökölte. A kampányban kénytelen volt 
elismerni, hogy sok köze nincs az átlag norvégok életéhez.
https://www.origo.hu/itthon/20210914-a-volt-norveg-miniszterelnok-tamogatast-kapott-a-
muszlim-vilagszovetsegtol.html

A Karc FM egyik állandó betelefonálója volt a The Right Brothers vendége.
https://pestitv.pestisracok.hu/2021/09/20/hormonblokkolokrol-tanulnak-az-altalanos-
iskolasok-a-nyugaton-the-right-brothers/ 

Október 23-án újra Békemenet! – Miért fáj a baloldalnak, ha valódi civilek tömege vonul fel? 
– Plebejus Polbeat a CÖF alapítójával
https://pestisracok.hu/oktober-23-an-ujra-bekemenet-miert-faj-a-baloldalnak-ha-valodi-
civilek-tomege-vonul-fel-plebejus-polbeat-a-cof-alapitojaval/ 

Akinek volt gerince - az ellenfeleivel szemben 
https://pestisracok.hu/tiszta-szivu-izgagak-es-kadarek-orvos-inkvizitorai-pakh-tibor-es-
krasso-gyorgy-talalkozasa-a-bolondok-hazaban/  

Lezsák: Antall József megkért, hogy erről senkinek se beszéljek
https://vasarnap.hu/2020/11/06/lezsak-sandor-antall-megkert-errol-senkinek-se-beszeljek/ 

Szakács Árpád beszéde a Lovas István-sajtódíj első díjátadóján
https://www.youtube.com/watch?v=xb1Q9SQzCnM 



Egy nemzetközi ügyvédi és orvosi szakértői csoport emberiesség elleni bűncselekményekkel 
vádolja a CDC-t, a WHO -t és a DAVOS csoportot. Nürnberg 2.0
https://banned.video/watch?id=60bfa39e05e4f2716bb9984b 

Az Ügy – A testbeszéd nem hazudik! (Gyurcsány és bónuszként Szabó Tímea jellemzése, 
csak a PS-en!)
https://pestisracok.hu/az-ugy-a-testbeszed-nem-hazudik-gyurcsany-es-bonuszkent-szabo-
timea-jellemzese-csak-a-ps-en/ 

A Moderna legjobb tudósa: „Valójában feltörjük az élet szoftverét”
https://leohohmann.com/2021/03/09/modernas-top-scientist-we-are-actually-hacking-the-
software-of-life/ 

Orbán Viktor viszontválasza a frakciók reagálását követően
https://www.youtube.com/watch?v=pgkhbTMkJO8&t=634s 

Kocsis Máté válasza Orbán Viktor napirend előtti felszólalására
https://www.youtube.com/watch?v=OfH705XqoN4&t=63s 

Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy oltalmazott palesztin - azt állítja, ő nem követett el 
semmit
https://kuruc.info/r/59/233940/ 

Megfenyegetett orvosok levele a Magyar Orvosi Kamarához
https://kuruc.info/r/64/233943/ 
https://www.toroczkai.info/bejegyzes/Megfenyegetett-orvosok-levele-a-Magyar-Orvosi-
Kamarahoz-2-resz 

Budapest boncterem dolgozó vallomása
http://probloggroup.com/germixil/r15/?lnk=19119&off=WnbrtY3M 


