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AZOKNAK,
AKIKET
ÉRDEKEL A
MAGYAR NYELV
ÕSISÉGE!
·

E hónapban RENDHAGYÓ KÖNYVBEMUTATÓra kerül sor SZÉKELYUDVARHELYEN, melyre ez úton meghívok mindenkit, akit érdekel a magyar nyelv õsisége.
Bemutatásra kerül az õSMAG(yar)NYELVI ÉRTELMEZõ KÉZISZÓTÁR címû könyvem.
E könyvbemutató rendhagyó lesz, már
csak azért is, mert ilyen könyv, mely a sza-

A Mássághoz.
A Másság… hoz?
Mi az, hogy!
Szóval van egy ilyen Zuroff. Meg egy IMF, meg
Dániel Péter, meg Dominic Strauss-Kahn és Daniel
Cohn-Bendit vagy éppen holmi Paul Lendvai (’56 óta)
Bécsben, Charles Gatyi Washingtonban és itt van nekünk a mi Drágabolgárurunk is - Pesten. Egy szép csokor másság… Nem is lenne velük semmi baj, ha éppen
dolgoznának, mint minden más (másság-mentes) ember, vagy éppen boldog nyugdíjasként tennék a semmit, süttetnék pók-, vagy sörhasukat Miami napsütéstõl részeg beachjein! Esetleg békésen fogyasztanák ott
a „happinesst” osztó drogokat! De nem! Erre azért nem
képesek, mert nem erre klónozták õket még anno dacuma, fogamzáskorukban. Õket már amikor még csak
pajzán gondolatok voltak, megmondásra tervezték,
mint vírusok ellen az antibiotikumokat…
„Világ Banksterei Egyesüljetek!” – suttogta
Jászi (Jakubovics) Oszkár, a Martinovics Páholy Nagyembere a titkos kõmûveseknek még valamikor az
1900-as évek elején, és a sztahanovista téglarakók nem
tettek, hanem hallgattak rá: egyesültek. No, nem olyan
látványosan, mint röviddel késõbb az antant, vagy még
késõbb a tengely-hatalmak és a szövetségesek… Tudták õk, hogy a politika nem lehet összetartó erõ.
Az Erõ – a Pénz!
Az Oszkár, a Jászi(Jakubovics) az 1919-es kommün
után már az USA-ban, -ból ontotta az észt – több sikerrel, mint „szülõhazájában”… és békésen gyûlölte Magyarországot, mert nem sikerült neki megszerezni ott
(mármint itt) a teljhatalmat.
Korábban, Nagy Britanniában a Rothschildok
megalapították apró, kis magánbankjukat, a Bank of
Englandot még jó idõben, majd kissé, 100 évet késve
(mert akkor még nem voltak világhatalom) az amerikai
Rockefellerek: Goldman-Sachs, Morgan-Stanley, Sassoon, Lehmann testvérek és még néhányan létrehozták
a világ legtökéletesebb pénznyomdáját: az amerikai
Federal Reserve Bankot. – Igaz, hogy ez – úgy mellékesen ismét egy amerikai elnök életébe került, de „kicsire nem adunk” – ugye?
Ez a kiváló, magán bank nyomja mind a mai napig
a leghatásosabb fegyvert, a fedezet-mentes papírpénzt:
a zöldhasú dollárt. Persze kellett egy-két világháború,
atom-, és egyéb okos bomba is a Föld rebellióra hajlamos kétlábúinak megleckéztetéséhez. Föl is robbantottak kettõt a másság számára erõsen antipatikus japánok
feje fölött. Néhány százezer odaveszett belõlük, de
megszületett a példa, és a népek lassan kezdtek érteni
belõle!
Mivel a siker érdekében a kommunikációt is
föl kellett találni, a leckéztetés kissé több idõbe telt,
mint azt eredetileg a „Nagy Gondolkodók”: Marx, Engels, Lenin, Trockij, Ilja Ehrenburg, Lukács György
vagy Elie Wiesel elképzelték. – De nagy nehezen
összejött! Kialakult a világot átszövõ mobiltelefon hálózat, a gagyi televíziók szolgáltatása, a GPS, Innétõl
kezdve már mindannyiunkat szemmel lehet tartani,
minden lépésünket ellenõrizni. Van FBI, Europol,
Mossad, stb. és vagyunk mi – a szemmel-tartottak, akiket még a „facebookról” is letörölnek, ha odanemillõt
írunk.
Beindult a drog-kartellek szorgos finanszírozása,
állandósult a helyi háborúk megrendezése, NATO-katonák és egyéb zsoldosok alkalmazása és a világ köl-
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vak boncolásán át bizonyítja a magyar
Elõreláthatóan 13-án szerdán,vagy 15-én
nyelv õsiségét, tudtommal még nem került
pénteken, délután fél hétkor, a PALLÓ
az olvasóközönség kezébe.
IMRE mûvészeti középiskola Kossuth utcai
A bemutató kedves színfoltja ABODY épületének termében.
NAGY BLANKA, az Erdély Hangja
Valóban pontos idõt és helyet 8-án tudok
könnyûzene vetélkedõ gyõztese, aki PÉTER
ÉVA tanárnõ zongorakíséretével két dalomat közölni itt ez oldalon. A meghívókat is az
után nyomtatjuk ki.
adja elõ.
Érdemes lesz e délutánon erre idõt szakíAz elõadás végén a könyv megvásárolhatani!
tó a szerzõ ajánlásával, kézjegyével.
A könyvbemutató egy gazdag tartalomA könyvbemutató állófogadással zárul.
mal rendelkezõ, diavetítéses nyelvi elõadásMindenkit szeretettel várok!
sal lesz összekötve.
Nagyot veszít az, aki nem jön el!
Ígérem, nem lesz unalmas, és az elõadással egybekötött bemutatóról senki nem távoAJÁNLOM
zik üresség érzésével, az sem, aki a könyvet
A MÉDIA FIGYELMÉBE IS
nem vásárolja meg!
Kolumbán Sándor
Sõt, ismeretben és lélekben gazdagon!
csönökbõl történõ „fejlesztése”. Kitenyésztettek egy
világrészt, amelynek tejben-vajban fürösztését szolgálta-szolgálja a maradék-világ és a pénzkölcsönzés.
Ugyanis a fogyasztás, az állandósított „növekvõ jólét”
rengeteg pénzbe kerül, amit leginkább csak kölcsönök
felvételével lehet megvalósítani.
„Business is business”, és a „show must go on” –
ontják magukból a „kedves” megmondók. És a tejbenvajban nyakig eladósodott amerikai álom-fogyasztók
boldogan szajkózzák ezt a két jelmondatocskát.
Közben a Federal Reserve Bank – „A Nyomda” nyomja, nyomja a papírhalmazt. Amerika KICSI, a
papírhegy meg nagy! Teríteni kellett a „terméket”.
Nos, a nagy gondolkodók legjobb tanítványait sem ejtették fejükre: tudták, hogy a terítéshez bankok kellenek. Hát csináltak gyorsan, még a második világháború vége elõtt, Bretton Woodsban 1944. július 22-én egy
konferenciát, ahol az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vezetésével
a nyugati hatalmak megegyeztek a
világháború után újjáépítendõ gazdasági rendszer alapelveirõl. A New
Hampshire-i városban zajló (zárt)
tárgyalások eredményeként alakult
ki a liberális piacgazdaság modellje,
és – az IMF, a GATT, majd 1945 végén a Világbank intézményeinek létrehozásával – a Bretton Woods-i
mechanizmus, „mely hatékonyan
segítette elõ Európa újjáépülését”.
Értjük ugye? Fontos a metakommunikáció! „Európa újjáépülésén” fáradoztak már közel 70 évvel ezelõtt
a világ banxterei. A „sápadtarcúak”
teljes erõvel csinálták a pénzt, s elfelejtettek utódokat „csinálni”. Közben a többiek, a harmadik világ
munkásereje termelt a „fõnököknek”, fogyasztott mindent, ami volt,
ha volt, és szaporodott. Ma már hét
milliárd kétlábú várja a sült galambot, a jobb létet és
minden földi jót, ami a gagyi-tévékbõl reá zúdul. És
nem jön, mert hiába van hegy-mennyiségû papírdollár
– azt nem lehet megenni.
A banxterek kezüket dörzsölve nézték, mint
növekszik hatalmuk – egyre közelebb hozva az áhított
világuralmat. Közben elfelejtették a régi igazságot, miszerint „a fák nem nõnek az égig!” – Mert csak azt a
néhány kaliforniai õsfát figyelték, amelyekrõl a felhõkarcolókat kopírozták odaát, „in God’s own country” (Isten saját országában.) Nem vették észre,
vagy nem törõdtek nagy igyekezetükben azzal, hogy
kialakult a kelet-európaiak között egy, az elnyomástól
megedzõdött népcsoport, egy-két nemzet, amelyeknek
(az idõközben felfedezett) DNS-ében már régen kialakult, benne van az ellenállás, a túlélésre való hajlam.
Ezek vagyunk MI! A megtörésünkre, kifárasztásunkra kellett bevetni a „másság” ötletét, elõre kitermelt terror-csapatát, amelynek néhány példányát fentebb már megemlítettük. Van köztük azonban néhány,
aki hasznavehetetlen, leharcolt, kiûrült, mint a zupáskondér; mint pl. Kertész Imre, Kertész Ákos vagy Pityinger, az LMP-és vagy Millás köztársasági elnök-jelölt, vagy egy Ratman. És van néhány kurens, új fegyver: Efraim Zuroff – a nagyközönség számára és az
amerikai külügyminisztérium „különleges kiküldöttje”, Hannah Rosenthal ide irányítva a kormány megrugdalására.
Rózsavölgyi Anna, alias Hannah Rosenthal azért
jött a nyári Budapestre, hogy az itt székelõ-székrekedt
széktartó nagykövet segítségével, aki már lassan meg-

tanulta, hogy ki kicsoda a magyar kormányban – még
ha a neveiket sem kiejteni, sem leírni nem tudja – kérdõre vonja a kormánytagokat, mit tesznek, vagy nem
tesznek az antiszemitizmus érdekében! Így! Ilyen egyszerûen.
A kormánytagok meg nyaralás helyett magyarázkodhatnak – hiszen Hannah-ot egyenesen a Fõnök
küldte, az ellenállhatatlan, a bájos Hillary Clinton.
Ugyan nézzen már a körmük alá ezeknek a gyalázatos
magyaroknak. Mi van az antiszemitizmusukkal, a cigány-gyûlöletükkel, a melegek-homokosok-leszbikusok elnyomásával? Hogy merészelik megengedni a
gyerekeknek az óvodában, hogy fiúk és lányok legyenek – a természet rendje, nem pedig a „Gender-elmélet” meghatározása szerint. Ennyi, begyöpösödött elmaradottság nem lehet sem atlanti, sem Euró-konform!
Elítélendõ! A kormány meg, ha nem képes ezen
azonnal változtatni – monnyon le!
Efraim, a Zuroff, pedig hol Izraelbõl, hol Bécsbõl vagy New
–Yorkból, esetleg Balatonfüredrõl
borzolja a kedélyünket a Holocaust-ipar mágnásaként. Itt-ott
meghirdeti, hogy aki egy-egy „még
élõ náci” nevét leszállítja neki, az
akár huszonötezer dollárt is nyerhet
vele. Hát persze, hogy nagyban
megy a fürkészés… „Business is
business!” – És a holocaust-industry (akár ezen az alapon is) az
egyik legjövedelmezõbb! Zuroff, a
pénztárnok ül a pénzeszsákon,
amelyet Aryeh Rubin lapátolt tele
Miamiban még 2002-ben. Ezt arra
töltötték föl, hogy „pénzre-vágyók”
darabonként tízezer dollárért keressenek „náci háborús bûnösöket”
Litvániában, Lettországban, Észtországban, Lengyelországban, Romániában, Ausztriában, Horvátországban, Magyarországon és – 2005 óta Németországban is! Napjainkig – mondja az angol nyelvû Wikipédia ismertetése Zuroff úr életérõl – három elfogást, két
kiadatási kérelmet és számos nyomozást eredményezett a „nagy vadászat”. Kissé sovány – nem? (Mondom
én.) Így 2008. január 15-én a vérdíj tízezer dollárról 25
000 dollárra hízott. _ Így „talált” a Zuroff három magyarra: Zentai Károlyra Ausztráliában, a néhai Képíró
Sándorra Budapesten, aki tavaly, néhány nappal azelõtt
hunyt el, hogy a magyar bíróság Zuroff minden ágaskodása ellenére ártatlannak találta a vádolt „bûntényben” (Talán emlékezünk még rá? – Illenék!)
Most éppen a 97 éves Csatáry László volt rendõr-fogalmazó a kipécézett célpont. Zuroff éppen úgy
a halálba akarja kergetni, mint tavaly Képíró Sándort.
Mint mondja, õt nem érdekli, hogy a magyar bíróság
mit mond, miként dönt egy lefolytatott tárgyalás eredményeként. – Akirõl õ eldöntötte, hogy meghurcolandó, kiirtandó – annak annyi!
Mi pedig várhatjuk, nézhetjük miként von vállat az IMF és az EU Budapesten „vizsgálódó” kis csapata a magyar gazdaság helyzetét látva. S mond majd
egy dörgõ nemet a magyar kormány kérésére a támogatói kölcsön ügyében. Hiszen egy ilyen fasiszta, antiszemita, cigány-ellenes, másság- gyûlölõ bandának,
két világháborúban is volt-ellenségnek, (s az talán még
ma is?) segítség sem, kegyelem sem jár! – Nesze nektek! Mádyárok!
2012. július 23.
v. Hajdú Szabolcs

