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Állampolgársági
eskü…
„Szép és dicsõ a hazáért élni” (sed dulcis est
vivere…) – mondta Zrínyi Miklós. Valóban az!
Ám, vannak helyzetek, amikor e „dicsõség”
együtt jár a hivatalból való megalázással, a megaláztatással. Ilyen volt az az ünnepi rendezvény,
amelyen az 500.000-ik magyar állampolgári kérelem teljesítését, azaz a magyar állampolgárság
odaadományozását láthattuk a magyar parlamentbõl élõ közvetítésben…
Két csodálatos ember, két feddhetetlen hitû
keresztény ült a Kupolateremben, õfelsége a
Szent Korona elõtt… és várták az eseményeket.
Várták, hogy esküt tehessenek, és végre megkapják azt a dokumentumot, amely magyar állampolgárrá teszi õket. Azért nem mondom,
hogy állampolgárrá emeli vagy süllyeszti õket,
mert mindkét megjegyzés helytálló, de nagyon
igazságtalan volna. Nekem fájt ez az egész cirkusz, ez az egész rendezvény, ünnep… mintha
ez a két ember ki kellett volna, hogy érdemelje a
magyar állampolgárságot… Hát nem! Ezek az
emberek, ez a két Isten ajándéka olyan teremtmény, akikre a magyarság büszke lehet,
akikrõl példát vehet, és akiknek a hitét és kitar-

Például Mester
(Messineger?)
Ákos
(Patrubány Miklós védelmében)
(folytatás az elsõ oldalról)
„Választékos kifejezésmód, bõ szókészlet,
semmi útszéli primitív gyûlölködés, inkább egy
nagyon magabiztos értelmiségi támadó hangja:
„Uram, a fogalmak jelentéstartalma idõk során
módosult. Horthy lehet, hogy antiszemita volt,
mert nem rokonszenvezett a zsidókkal, meg nem
szerette õket, de attól még mint államférfi maradéktalanul ellátta a kötelességét az ország zsidó
állampolgáraival szemben is”.
Kis hányinger, mély levegõvétel, rövid reagálás.
Én nem gondolom, hogy Patrubánynak silányak a történelmi ismeretei. Ellenkezõleg! Pontosan tudja, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós õfõméltósága mit mûvelt az országgal, milyen súlyú felelõsség terheli magyar állampolgárok gázkamrába indításáért. Ezt csak azért
hangsúlyozom, mert barátaim hajlamosak azt
hinni: csupán a brutális zsebnácikkal van baj, a
félanalfabéta zászló- és eszmelengetõkkel.
Azokkal a szellemileg alulbútorozott kommentelõkkel, akik kocsmában érzik magukat a közösségi oldalakon, belepiszkítva minden virtuális
párbeszédbe, minden normális diskurzusba.
Én ezt másként látom.
Patrubány például nem tudatlan, nem ismerethiányos. Kíméletlen érzelmi fogyatékos, aki
méltó a közmegvetésre. Szerintem.
Mester Ákos”
Igen, Horthy védelme olyan bûn ma az ostoba
és hatalmukat egyre inkább vesztõ liberális métely körében, amelyet sokszor a megfelelési
kényszer okán véletlenül vagy szándékosan még
a nemzeti kormány is támogat. Horthyt illetõen
hatalmas baki, már-már bûn volt mind a kormány, mind a református egyház fals megnyilvánulása. Rogán egy kalap alatt említette Horthyt

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
tását követve a nemzet egésze felemelkedhet!
És ennek a két remek magyar keresztény embernek, egy ostoba és megalázó esküt kellett tennie… Nekem fájt. Hiszen ez a két csodálatos
ember megszenvedte a magyar holocaustot,
Trianont, ez a két ember végigélte az emberi
szenvedések minden fajtáját, hiszen a legszeretettebbet, a férjet, az édesapát vesztette el egy
ostoba és embertelen világ miatt, a magyarság
szétszakítása és porig alázása okán.
Ez a két ember miért kell, hogy esküdjön?
Nem volt-e elég az eddigi élet, a bizonyosság, a
hûség minden percben átadott bizonyítéka, a
magyarul tartott szentmisék, a lelket nyugtató és
acélossá tevõ szentbeszédek, s az az édesanyai
szeretet, ami minderre képessé tette a ferences
papot, a magyar keresztény embert…
Amikor az állampolgári eskü ostoba szövegét
mondatták e két nagyszerû magyar példaképpel,
ott a magyar Parlament Kupolatermében, amikor sok egykori kommunista köpönyegforgató
elõtt e két csodálatos ember alázattal esküdött
fel magyarságára, eszembe ötlött egy történelmi
kép, amely most visszaköszönt, megismétlõdött…
Márton Áron püspököt Kolozsvárról az akkori magyar hatóság akarta kitiltani, mert szót
emelt a magyar zsidók elhurcolása ellen. A hungarista Szálasi-kormány megfenyegette a kor, a

20. század legnagyobb magyarját… az a Szálasi
kormány, amely Veszprém püspökét börtönbe
záratta…
Valami hasonlóság van ebben az egészben.
Felesketni azokat, akikrõl példát vehetünk, akik
nélkül ma már magyarság sem volna… - elborzasztó! Örömmel üdvözlöm Csaba testvér és
Édesanyja magyar állampolgárrá válását. Azonban én e’nélkül is példaképnek, Isten ajándékának tartom mindkettejüket. Mert az ideszületett
állampolgárok közül hány millióan szegik meg
ezt az általuk soha le nem tett esküt? Gondolunk
csak Tabajdi Csabára vagy Göncz Kingára, akik
az Európai Parlamentben a legocsmányabb módon árulják el nap-nap után nemzetüket és hazájukat… s azok között is hány ócska esküszegõ
van, akik csalással, személyes érdekbõl mondták
ki az eskü szövegét tót, oláh vagy éppen rác létükre…
Csaba testvér és Édesanyja magyar állampolgárok lettek. Isten tartsa meg õket mindnyájunk
javára és épülésére… és az eskü? Nos, azt a szöveget, amelyet e két nagyszerû magyar elmondott, igyekezzék betartani minden ideszületett
magyar. S akkor talán békében és magyarként
élhetünk a Kárpátok gyûrûjében. S a Csaba testvér által tartott misék állandó részeit is örömmel,
mondhatjuk Erdélyben is – magyarul. Mert õk
magyarok eskü nélkül is!

és Kádárt, a reformátusok pedig eljárást indítottak Hegedûs lelkész ellen. A Horthy-mellszobor
Szabadság téri felállítása – akár szeretjük Hegedûséket akár nem – történelmileg és egyházi
szempontból is teljesen a helyén van és indokolt.
A Kormányzó református volt… Talán Patrubány is az… de nincs jelenõsége. A nevezett zeitunsschreiber azt kifogásolja, hogy Patrubány kiállt Horthy mellett.
Sõt, még a Klub Rádióban volt mersze a
Kormányzóról a történelmi tényeknek, nem
pedig a Mazsihisznek
megfelelõen nyilatkozni. Pfúj! Micsoda magatartás egy világszervezet
elnökétõl…
na,nü!
Mester és társai mintha hülyék lennének -, Horthyt következetesen Szálasival
egy testbe illesztik. Pedig hát a különbség –
akár tetszik, akár nem
– hatalmas. Horthy ugyanis Mester állításával
szemben egyetlen zsidót sem indított – küldött a gázkamrákba… ezért is furcsa, hogy a Kormányzót a zsidóüldözéssel vádolják, noha neki
köszönheti soktízezer zsidó az életét, s ez az ember szerveztette meg a zsidómentést is a fõvárosban, adott parancsot Koszorús Ferencnek, a budapesti gettó megvédésére… de mindegy is. Nem
ismételgetem újra azokat a történelmi tényeket,
amelyekkel hazug és aljas módon újra és újra
szembeszáll a magát zsidónak, liberálisnak
aposztrofáló zeitungsschreiber, akiben annyi
gyûlölet van, hogy akár Szálasi vagy Eisenberger
Benjámin ócska magyargyilkos söpredéke is
megirigyelhette volna… De hagyjuk. Hiszen szócséplés ez az írás is, mert nem ér el eredményt,
csak levezeti azt a felháborodást, amely Patrubány és Horthy aljas és Isten tudja hányadik megtámadása miatt feszül a lélekben. Ezer dologban
nem értek egyet az MVSz-szel, azonban a véleménykülönbség nem tart vissza attól, hogy megvédjek egy embert, akinek a tisztességéhez, nemzeti elkötelezettségéhez és objektív, történelmi-

leg is helytálló megítéléseihez nem fér kétség.
Patrubány nem szolgálta a kommunista söpredéket, nem volt spicli, mint annyi mai liberális, zsidó és kommunista szószóló, Patrubány a saját
erejébõl tartja fenn egyre nehezebben és egyre
több támadással szemben a Magyarok Világszövetségét, s Patrubány nem antiszemita, mint Mester (Messinger?) Ákos, aki cikkével is azt szolgálta, hogy még
jobban eltávolodjon
egymástól a magyarországi társadalom zsidaja, magyarja, kereszténye
és liberálisa, hogy
fokozódjon az egymás iránti gyûlölet… hogy a történelemhamisítás tökélyre vihetõ legyen ebben a maradék, és szellemi férgektõl szitává rágott
országban.
Mert
Mester (Messinger?) szerint, aki
antiszemita, az nem lehet jó magyar és nem szolgálhatja azokat is, akiket egyébként nem kifejezetten szeret. Nos, õ sem lehet jó rádiós, jó újságíró, jó ember… és ezen elgondolkodhatna a fentiek ismeretében…
például Mester (Messinger?) Ákos…
Szerintem.
Ps: Talán jó volna végre kivenni a nem túlzottan szalonképes, karlendítéssel Székely himnuszt
ordító politikai pártok és szervezetek kezébõl
Horthy Miklós emlékét, mert hovatovább úgy jár
a Kormányzó, mint Richard Wagner: - Hitler
kedvenc zeneszerzõjeként ma már a bayreuthi
Wagner-fesztivált is támadják bolygónk pünkösdi királyai. Patrubány Miklós is ennek az „ünneplõ” csürhének az áldozata, például a nevezett
magyart gyûlölõ zeitungsschreiber által. Pedig az
MVSz elnöke csak Horthy Miklósról beszélt – az
õt megilletõ tisztelettel… amire Mester
(Messinger?) még Patrubányt illetõen is
képtelen…

