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A sátán
szolgálatában...
Szélesebb körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a
habsburgokat egy római zsidó gettóig vezeti vissza.
(Szabadságharcunkat vérbefojtó I. Ferenc József tehát zsidó
származású)
De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak gyilkosa is zsidó
származású, az talán nem lehet a véletlen mûve. Nos ideje
helyretennünk ezt is: báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy
Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca
Richter zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban.
Vajon mikor kerülhet a diákok kezébe hiteles történelemkönyv?
Miért modják nekünk azt, hogy I.Ferenc József vagy Haynau
osztrák? õk osztrák zsidók voltak.
Miért modják azt, hogy Sztálin grúz volt, õ grúziai zsidó volt.
Miért mondják azt, hogy a leninizmus és sztálinizmus
tömeggyilkosai, így
V.I Lenin, legfelsõ diktátor,
Leon Bronstein (Trotsky): a szovjet vörös hadsereg
fõparancsnoka,
Grigory Apfelbaum (Zinovjev): végrehajtó-bizottsági tag, szovjet
titkosrendõrség,
Yuri Andropov: a szovjet KGB igazgatója, késõbb a Szovjetunió
legfelsõbb diktátora,
Jacob Sverdlov: a Szovjetunió elsõ elnöke,
Jacob Yurovsky: a szovjet biztonsági rendõrség parancsnoka, a
cári család kiirtója,
Lazar Moiseyevich Kaganovics: Sztálin fõ tömeggyilkosa, milliók
halálát rendelte el, és a keresztény emlékhelyek és templomok
nagybani lerombolását, beleértve a Megváltó Krisztus nagy
katedrálisáét is.
Genrikh Yagoda: A szovjet titkosrendõrség feje, rendkívül
„hatásos“ tömeggyilkos. (A zsidó költõ, Romain Rolland, a Nobel-díj
nyertese, himnuszt írt Jagoda dícséretére.)
Matvei Berman és Naftaly Frenkel: A Gulág haláltábor rendszer
alapítói.
Boris Berman: a szovjet titkosrendõrség végrehajtó tisztje és
Matvei fivére.
K.V. Pauker: a szovjet NKVD titkosrendõrség mûködésének
vezetõje.
Firin, Rappoport, Kogan, Zhuk: haláltáborok és a
rabszolgamunka komisszárjai, õk felügyelték a dolgozók tömeges
elhalálozását a Fehér-tenger-Balti-tengeri csatorna építésénél.
Leiba Lazarevich Feldbin (Aleksandr Orlov): parancsnok, szovjet
Vöröshadsereg; tiszt, szovjet titkosrendõrség. Feldbin volt a
vezetõje a szovjet belügyi rendõrségnek a spanyol polgárháborúban.
Õ felügyelte a katolikus papok és parasztok lemészárlását.
Ilja Ehrenburg, szovjet propagandaminiszter és németellenes
gyûlöletirodalom terjesztõje az 1930-as évektõl. Ehrenburg arra
bujtogatta a szovjet Vöröshadsereg katonáit, hogy német civileket

A boncasztalon
lüktetõ agyvelõ hogyan bûnhõdtek
‘48-as hõseink
fõhóhérai?
Az 1848-1849. évi szabadságharcot történelmünkben addig példátlan megtorláshullám követte. Ennek két fõ felelõse, az uralkodó, I.
Ferenc József (1848-1916) császár és az általa kinevezett diktátor,
báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy.
Közismert, hogy kik voltak azok a nevesebb személyiségek, akiket Bécs bosszúja sújtott, mint például elsõ kormányfõnk, gróf
Batthyány Lajos vagy az aradi 13 vértanú. Az már kevésbé ismert,
hogy milyen sorscsapásokat és megpróbáltatásokat szenvedett el
késõbbi élete során az uralkodó és az egykori kényúr.
Ferenc József, aki nem lévén megkoronázva, magyar ügyekben
nem is hozhatott volna döntéseket, a „rendcsináláshoz“ a következõ
politikai krédóval kezdett: „A legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedõ mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol“.
Nos, a késõbbiekben a véreskezû császárt számos családi tragédia érte, amelyek talán nem véletlenül sújtottak le rá. Wittelsbach Erzsébet, bajor hercegnõvel 1854-ben kötött házassága - az elsõ egykét évtõl eltekintve - soha nem volt boldog, Sissy szinte kényszeresen menekült Bécsbõl anyósa, Zsófia fõhercegnõ, illetve férje, a császár elõl. A házasságukból született elsõ gyermek Zsófia Friderika két
esztendõsen távozott az élõk sorából. Ferenc József elsõszülött fia,
Rudolf trónörökös 1889-ben Mayerlingben rejtélyes körülmények között halt meg mindössze 31 esztendõs korában. Legidõsebb öccsét,
Ferdinánd Miksa fõherceget III. Napóleon Mexikó uralkodójává tette,
azonban a nemzeti függetlenségi mozgalom felkelõi épp a kiegyezés
és Ferenc József magyar királlyá koronázásának évében, 1867-ben
kivégezték. Második legidõsebb öccse, Károly Lajos fõherceg a mil-
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erõszakoljanak és öljenek meg.
Egy másik brosúráról, melyet a Vöröshadseregben osztogattak,
amikor a katonák Danzig felé közeledtek, ezt írja egy történész: „A
csapatoknak brosúrák millióit dobták le Ilja Ehrenburgû üzenetével
és Sztálin aláírásával: ‘Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket!
Öljetek meg minden németet! Öljetek! Öljetek! Öljetek!“
(Christopher Duffy, Vörös vihar a Birodalom elõtt (=Red Storm on
the Reich)).
Zakharovich Mekhlis: Sztálin fõ kivégzõje.
A bolsevik irányítás 545 tagjának összetétele:
447 zsidó, 30 orosz, 34 lett, 22 örmény, 12 német, 3 finn, 2
lengyel, 1 grúz, 1 cseh, 1 magyar.
Szóval miért hazudják róluk, hogy oroszok voltak?
Kun Miklós mûsoraiban bemutatja a gaztetteket, amit
elkövettek, de egy valamirõl mélyen hallgat, hogy mind oroszországi
zsidó volt, nem pedig orosz ember.
Persze, hogy hallgat errõl, hiszen õ maga is zsidó, Kun Bélának
(Kohn Béla) az unokája. Ha itt tartunk felmerül a kérdés: Miért nem
írják le a történelemkönyveink, hogy nem magyarok voltak, akik
elkövették a magyar nép elleni gaztetteket?
Hogy:
Kéri Pál, Tisza István miniszterelnök elleni merénylet
megszervezõje és lebonyolítója,
Kun Béla (Kohn Béla) 1919-es diktátor, magyargyilkos
Ságvári Endre (Spitzer Endre) rendõrgyilkos, terrorista
Szamuely Tibor (Samuel Tibor) az 1919-es „így arat az új rend“
(a nyakig földbe ásott parasztok fejét kaszával üttette le +
Szamuely hírhedt halálvonata stb.
Haubrich József szociáldemokrata politikus, hadügyi népbiztos
és hadügyminiszter a Tanácsköztársaság idején.
Haase Sándor
Pogány József (Schwarz József) Tisza István egyik gyilkosa,
népbiztos 1919-ben
dr. Rónai Zoltán (Rosenthal Zoltán) Igazságügyi (halálosztó)
népbiztos 1919-ben
dr. Hamburger Jenõ
Vágó Béla (Weiss Béla)
Kunfi Zsigmond (Kohn Zsigmond)
Vántus Károly
Landler Jenõ
Böhm Vilmos
Kalmár Henrik (Kohn Henrik)
Lukács György (Lõwinger György)
Láday István
Bokányi Dezsõ
Erdélyi Mór (Ehrlich Mór)
Dvorzsák Antal
Csizmadia Sándor
Hevesi Gyula (Honic Gyula)
Ágoston Péter (Angenstein Péter)
Varga Jenõ (Weissfeld Jenõ)
Friedler Rudolf
Horovicz Jenõ
és lehetne sorolni a Tanácsköztársaság népbiztosainak a
magyar emberekkel szemben elkövetett bûneit. Kezükhöz

magyarok vére tapad, de õk nem magyarok voltak, hanem
magyarországi zsidók. A 25 népbiztosból 24 zsidó volt.
Majd néhány év, és újra tombolnak a gének:
Rákosi Mátyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország
keresztényeinek tömeggyilkosa
Gerõ Ernõ (Singer Ernõ) tömeggyilkosi és nemzetrontói
tevékenységéért soha nem büntették meg
Farkas Vladimír (szül. Lõwy Vladimír) ÁVH-s kihallgatótiszt,
alezredes
Aczél György (eredetileg Appel Henrik)
Apró Antal (Klein Antal) 1956-ban a Kossuth téri tömegbe
lövetett a Magyar Nemzeti Bank bécsi fiókjának kifosztásában
jeleskedett, amit végül be is zártak. /Gyurcsány feleségének a
nagyapja/
Biszku Béla Az 56 utáni megtorlások irányítója
Egy se volt magyar - mind zsidó.
A háború utáni Lengyelország teljesen zsidó uralom alatt volt,
mint a titkosrendõrség vezetõje, a kínzások mestere, Jacek
Rozanski, a politbüro parancsnoka Jacob Berman és a komisszárok
Minc, Specht (Olszewski) és Spychalski. Ezek az emberek katolikus
lengyelek tízezreit gyilkolták meg vagy deportáltak Kolymára és
más sarkköri haláltáborba. Sziléziában a kommunista
titkosrendõrség tisztjeinek 75%-a zsidó volt.
Ennyit a történelemtanításról...
***
A lista közel sem lehetett teljes (kimaradtak például a zsidó
parlamenter Pethõ Iván szülei,
a másik szdsz-es parlamenter, Bauer Tamás szülei; apja a zsidó
Bauer Miklós volt a hírhedt köröm letépõ, az 56-ban pufajkás, 90
után a világ legnagyobb gyalázataként miniszterelnök zsidó Horn
Gyula, és még sokan mások) - de legfõképpen az a tömeggyilkos
maradt ki a felsorolásból, amelyik valószínûleg minden magyar (és
nem zsidó magyarországi) családnak tágabb rokonságában szedte
áldozatait.
Neve jól ismert, azért ideírom: Péter Gábor (eredetileg:
Eisenberger Benjámin) magyarul beszélõ zsidó kommunista
politikus, az ÁVO, majd az ÁVH vezetõje volt. Bûneiért itt a Földön
nem, így az örök kárhozatban kénytelen felelni.
Péter Gábor (eredetileg: Eisenberger Benjámin) (Újfehértó,
1906. május 18. - Budapest, 1993. január 23.) magyarul beszélõ
zsidó kommunista politikus volt, aki fõszerepet játszott az 1948-as
kommunista hatalomátvételt követõ koncepciós perek
elõkészítésében és lebonyolításában, és ezekben az években az
ország egyik leghatalmasabb embere volt.
Péter Gábor Eisenberger Benjaminként született a Szabolcs
megyei Újfehértón, 1906. május 18-án, vallásos zsidó családban.
Apja, az 1911-ben meghalt Eisenberger Péter szabómester volt,
anyjának, Metzner Rózának mosásból, takarításból három gyereket
kellett felnevelnie. A családra jellemzõ, hogy az anya írástudatlan
volt, maga Péter Gábor pedig a négy elemit sem tudta elvégezni, a
helyi tanító szánalomból adott neki negyedikes végbizonyítványt,
hogy felvegyék szabótanoncnak.
(ó szaka)
Forrás: Nemzeti Hírháló

lennium évében, 1896-ban halt meg. Két esztendõ múlva a már idõsödõ császár elveszítette Sissyt is. Õt egy Luigi Lucheni nevû anarchista merénylõ gyilkolta meg Genfben. A sorban következõ öccse,
Lajos Viktor ugyan három évvel (1919) túlélte Ferenc Józsefet, õt
azonban már korábban kitagadták a Habsburg-Lotharingiai családból
homoszexuális hajlamai miatt. A trónöröklési rendben Károly Lajos
fia, Ferenc Ferdinánd következett. Vele rossz volt Ferenc József viszonya, aki azért is neheztelt rá, mert rangon aluli házasságot kötött
Chotek Zsófia grófnõvel. A morganatikus házasságkötéshez történõ
uralkodói hozzájárulás fejében Ferenc Ferdinándnak le kellett mondania a házasságból majdan születendõ gyermekek trónöröklési igényérõl. Közismert, Ferenc Ferdinánddal és feleségével egy Gavrilo Princip nevû szerb terrorista végzett 1914-ben Szarajevóban. Ferenc József ezt egyfajta isteni igazságszolgáltatásnak tekintette a Ferenc
Ferdinánd által kötött „bûnös“ házasság miatt. A következmény az elsõ világháború kirobbanása lett.
A Világos utáni megtorlások másik fõ felelõse, Haynau IX. Vilmos
hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban. A magyar történelemben rövid, de annál súlyosabb és gyászosabb szerepet játszott.
1849-ben a magyarországi császári hadak fõparancsnokává nevezték
ki. A világosi fegyverletétel után Haynau lett a katonai igazgatás alá
helyezett ország teljhatalmú fõparancsnoka. A diktátor politikai hitvallása a következõ volt: „A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és
minden császári-királyi tisztet, aki a forradalmárok szolgálatába állt,
agyon fogok lövetni, gyökerestõl irtom ki a gazt, és egész Európának
példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell
a rendet, a nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. A
magyarok háromszáz év óta mindig lázadók, csaknem valamennyi
Habsburg király idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az az ember,
aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyõzõdésem, hogy ez az egyetlen mód intõ példát szolgáltatni minden jövendõ forradalomnak. (...) A lázadók
minden birtokát és vagyonát a kormány javára lefoglalom és kezelésbe veszem...“ Tragikus, hogy 1849. november 20-án a Lánchíd ünnepélyes avatásának fõszereplõje volt mint Magyarország teljhatalmú
ura és mint Pest-Buda díszpolgára.(Persze az azóta eltelt idõszakban
más történelmi nagyságok is érdemesnek találtattak erre a megtisztelõ címre). S eközben az alkotó, Széchenyi Döblingben sínylõdött
õrizet alatt.

1850 nyarán már Bécsben is vállalhatatlanná lett Haynau személye, ezért lemondatták. Ekkor a Szatmár megyei Nagygécen vásárolt
birtokot. Szomszéd birtokostársai azonnal bojkott alá helyezték a volt
diktátort, tehát tudomást sem vettek létezésérõl, semmiféle kapcsolatot nem tartottak vele. Haynaut ez õszintén megdöbbentette, hiszen saját meggyõzõdése szerint õ Magyarország üdvét szolgálta azzal, hogy a lázadókat felköttette és agyonlövette. Mintha Haynau
elátkozott személye kísértette volna a falut, amikor az 1970-es nagy
tiszai árvíz idején az ár a települést elsodorta. A gát megépítése után
ugyanis a falu az új védõtöltésen kívül maradt, így lakói nem tértek
oda vissza. Nagygéc ma egy kísértetfalu, ahol alig maradt hírmondó.
A bukott Haynau 1851-ben nyugat-európai körútra indult. S bár
már Brüsszelben meg Ostendében tüntettek ellene, s ez a fogadtatás arra indíthatta volna, hogy egy idõre elvonuljon a világtól, mégis
átkelt a csatornán, s Londonban meglátogatott egy híres sörfõzõ üzemet. Amikor távozóban beírta nevét a vendégkönyvbe, percek alatt
híre terjedt, ki a nagy bajszú idegen. Az udvarra lépve aztán zajos
csõdület vette körül, s a bámészkodók csúfondáros örvendezése közepette botokkal, sörfõzõ lapátokkal alaposan elnáspángolták. Csupán a kiérkezõ rendfenntartók mentették meg attól, hogy egy kis rituális fürdõzésre a Temzébe vessék. Amikor értesült arról, hogy Libényi János merényletet követett el Ferenc József ellen 1853 februárjában, azonnal Bécsbe sietett, ahol március 12-én találkozott az uralkodóval. Két nappal késõbb rosszul lett, s a kiérkezõ orvos már csak
a halál tényét tudta megállapítani 1853. március 15-én, a magyar
forradalom kitörésének negyedik évfordulóján. Minthogy a halál oka
tisztázatlan volt, még ezen a napon felboncolták a holttestet. Az obdukció mint rendesen a koponya felfûrészelésével kezdõdött, de amikor a vésõ felpattantotta a koponya fedelét, az orvosok elborzadva
látták, hogy az agyvelõ még lüktet, vagyis Haynaut tetszhalotti állapotban szállították a boncterembe. Az egyik orvos azonnal elájult,
egyik kollégájának azonban volt annyi lélekjelenléte, hogy felkapott
egy hosszú kést, s belevágta az elevenhalott szörnyeteg agyába,
mintegy megadva neki a kegyelemdöfést. Lehet, hogy legenda, az
azonban mindenesetre tény, hogy a bresciai hiéna boncolására éppen egy március 15-ei napon került sor, s ha még valóban élt, akkor
méltó véget ért. Ennél csupán akkor járt volna rosszabbul, ha két nappal késõbb elevenen földelik el a grazi Szent Leonhard temetõ sírkertjében.
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