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Zsidógyûlölet
(folytatás az elsõ oldalról)
„A koncepció példátlan és kiemelkedõ az egyértelmû szimbólumok mögött meghúzódó mögöttes tartalmak érzékeltetésében is. Gábriel arkangyal alakjának
mûvészettörténeti jelentõsége van: a Hõsök terén levõ
magyar királyok és a Hét vezér felett elhelyezkedõ fõalak. A birodalmi sas alakja jól ismert a második világháborús katonai jelvényekrõl. Az angyal felett repülõ
sas alapján kézenfekvõ a birodalmi bombázó repülõgépekre történt asszociáció. A koncepcióterv történelmi beágyazódása sem mindennapi. Ugyanis a német megszállás elõtt Magyarország európai eseményeket felfogó városi, értelmiségi része cca. 1-2 millió ember, von Haus aus német kultúrájú volt. (…)
Az agresszív, nagy kultúrájú hatalmas szomszéd, Európát hitette el velünk (…). Több, mint 200.000 lengyel
menekültet fogadhattunk be, s 1943-ig békés állapotok uralkodtak itthon.
A tömegmészárlással érkezõ német hadsereg,
nyilaskeresztes fiókáival megölte az országot, rabszolgányi magyart hagyott volna meg ideiglenesen. Az Emlékmûvön ezért változik a stilizált kép riasztóan természetelvûvé. A koncepcióterv a mûalkotás anyagszerûségében is kiválót alkot, tekintettel a választott alapanyagok szimbolikus jellegére. A két fõalak anyaga ugyan
egyaránt bronz, de az arkangyalé világos bronz színû,
szárnya csillogó míg a birodalmi sas fekete. A koncepcióterv egyedülálló mûvészeti értéke kimagasló, szimbolikája példátlan ezért úgy gondoljuk, hogy ezt a mûalkotást kell megvalósítani a Szabadság téren!”
A mû tehát a megszállás áldozatainak állít emléket.
Ennek ellenére mivel hergelik a Mazsihiszes kommunista zsidók és a gyurcsányista szocialisták a híveiket? Fölötte aljas állítással, amely szerint a magyar kormány a
náci megszállás emlékére, de facto a nácik, mint hõs
megszállók emlékére állít náci sasos diadalívet, a zsidó
áldozatok emlékét szándékosan sértve és megalázva.
Nos, ebben az állítássorozatban, ebben a primitív és aljas hazudozásban minden benne van, amiért nem szeretjük azokat, akik minket ennyire gyûlölnek. Miért is
szeretnénk Zoltai (Zuckerman) Gusztávot vagy éppen a
magyarellenességben és a nemzet gyûlöletében
messze élen járó Gyurcsány Ferencet, akit ugyan egy
ismeretlen hatalom véd a felelõsségre vonástól, de akirõl mindenki tudja, hogy õ volt a miniszterelnök akkor,
amikor a becstelen és gazember parancsnokok tûzparancsot adtak ki azonosítószám nélküli, lelki és talán
szellemileg is sérült pribékeiknek a békés magyar állampolgárok ellen - 2006 októberében.
Ma, amikor világos, hogy az õ hatalmuk véget ért,
utcai rendbontásokkal, proli hazudozásokkal igyekeznek
a társadalom nagytöbbsége által áhított és többségi
szavazattal is megerõsített békevágya ellen tenni, a társadalmi békét megzavarni, a demokratikusan megválasztott kormány ellen az Alkotmányba és a Btk.-ba ütközõ módon lázítani. Pontosan abban a stílusban amelyben a zsidó Ron Werber javasolta, s amelynek végeredménye a számunkra igen pozitív választási eredményekben csúcsosodott ki. Mert valójában Ron Werber
buktatta meg – hála neki – a szocialistának hazudott
vörös fasiszta oligarchák embertelen és rabló hatalmát
2010-ben is, és most négy évvel késõbb is. Persze a
biztos bukáshoz kellett egy másodhegedûs, Gyurcsány
Ferenc és a „leváltós játék” szabályait visszataszító módon gágogó libapecér … Most éppen a fõpolgármester
leváltásáról gágog, mintha beteg lenne. Hiszen ez az
„elméleti leváltósdi” nevetséges, de egyben olyan mint
a Schrödinger macskája.
Térjünk vissza azonban a megszállás emlékmûvének

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
ügyéhez. Az utcai tiltakozás résztvevõi többnyire nem is
tudják miért nem akarják az emlékmû felállítását. A legfõbb kifogásuk, hogy Orbán Viktor húsvét utánra ígért
megbeszélést a már említett magyargyûlölõ zsidó szervezettel, ám az nem jelentette, hogy az emlékmû felállítását a megbeszélésig elhalasztanák. A primitív gyûlöletkeltésre és a hazaárulásnak minõsíthetõ külföldi hazudozásra nem lehet mit mondani. Tárgyalni persze lehet a hazudozókkal, de egyetlen kormánynak sem vitapartnere egyetlen kormány és a
magyarságot gyûlölõ nemzetiségi vagy vallási szervezet. Kivált ha ebbéli státusza 25 év
alatt nem is tisztázott, hiszen a
zsidó ma Magyarországon (is)
a harmadik verzió… A tüntetõk törnek, zúznak a becsületes magyar polgárok pénzén,
az állam pedig a még mindig
zsigereiben lévõ benyalósdi
miatt semmit nem tesz ellenük. A rend õrei ott csellengnek a habzó szájú, Mazsihszes
zsidó vezetõk által felbujtott
gyûlölködõk mellett, de egyetlen pofon nem csattan,
egyetlen figyelmeztetés nem hangzik el. Miért is? Mert
az elkövetõk zsidók, vagy mert az elkövetõk zsidók és
kommunisták, vagy mert az elkövetõk zsidók, kommunisták és liberálisok? Érthetetlen. Ha egy átlag magyar
polgár letép egy virágot a téren kedvesének, és egy
szolgálatban lévõ „naplopó” – azaz közterület felügyelõ
– meglátja, a hõs szerelmes busásan megfizeti a letépett virágot. Egy emlékmû acélszerkezetének szétrombolásáért semmi nem jár, noha az acélszerkezet állami
pénzbõl, tehát az adófizetõk pénzébõl készült el. Akárcsak az emlékmû munkálatait a közterületektõl elválasztó paraván, amelyet már négyszer rombolt le e söpredék. Miért nem értik meg, hogy némelyikük, mint a
túlélõk leszármazottja és közöttem - azaz véleményeink
között -, van kapocs, van komoly összefüggés.
Azaz, õ mint leszármazott, azért élhet, gyûlölhet és
rombolhat ma, mert az én õseim mentették meg az õ
õseit. És az én õseim az õ megmaradt õseinek lettek
késõbb az áldozatai, amikor õk deportálták – és nem
megmentették – az én õseimet… Most én menjek oda
és törjek be egy ablakot a zsinagógán? Nem! Keresztény magyar ember vagyok, akiben szeretet van akkor
is, ha ez már-már a rengeteg sértés és bántás eltûrése
miatt hülyeség határát súrolja. Az, amit a Szabadság
téren láttunk, az az õ liberális, primitív, lumpen proli zsidó világuk, az õ mentalitásuk, az õ bûnük… és nem a
miénk. A primitív ember értetlensége, ostobasága és
gyilkos indulata, mintegy mérhetõ és tetten érhetõ
ezeknek az emberformájú teremtményeknek a cselekedeteiben és viselkedésében.
Sokan csak állnak és nem hisz a szemüknek. A toleranciát követelõk megvadultak egy angyal és egy sas
miatt, megvadultak, mert a hatalom kicsúszott a meztelen csiga nyálkájával megkent tenyerükbõl, s nekik
mára csak a gyûlölködés és a bosszú maradt, meg a
hang, amely immár artikulátlanul, fület bántón visít, követel és hazudik, gyaláz és vádaskodik…. mindenre
ami magyar, keresztény, Fideszes… jobboldali. Kibujt
a szög a zsákból. Mindenki fasiszta és náci, aki nem az
õ ostoba marxista és liberálisnak mondott – hazudott –
szabados eszméit vallja, aki keresztény és magyar mer
lenni a Kárpátok gyûrûjében. Két nép él ma Magyarországon. A többségi békés és békét kívánó nemzet és a
gyûlölködõ européer, akit nevezhetünk világpolgárnak,
hódítónak, Mazsihiszes zsidónak, vörösnek, oligarchának, milliárdos hazudozónak, meztelen csigának, hazaárulónak… mindegy. A lényeg, hogy nincs velük közös
hang és lassan nincs közös ügy sem, mert az õ hazájuk
nem a mi magyar hazánk. Az õ testvéreik nem a mi, általuk sokszor megtagadott és ma is trágár módon szidalmazott, külsõ-magyarországi magyar testvéreink. Ha
mi magyarok emlékezünk egy háború áldozataira egyetlen közös emlékmûvel, akkor nekik ez azt jelenti, hogy

mi a náci megszállókra emlékezünk. Ki mint él,úgy
ítél… - mondhatjuk bátran: hiszen amikor õk felépítették és körmük szakadtáig (és itt nem a zsidó ÁVÓ-s
Bauer apukára gondoltam, aki az Andrássy út 60-ban
volt manikûrös és >mû<körmösBauer) védik az egyazon téren álló szovjet emlékmûvet, akkor õk valóban a
megszállóknak építették fel azt tisztelgésül. Mintha
Kassán a magyarok a tótoknak állítanának emlékmûvet… vagy másutt másoknak
e Kárpát-hazában. Ma pedig
azt gondolják, hogy a magyar
nemzeti kormány is így tesz…
mert nekik csak egyetlen dolog jár a fejükben. Kiszolgálni
egy nagyobb hatalmat jó pénzért és a magyarság ellen, élvezettel és hazaárulás útján –
mint tette Mesterházy, amikor
a budapesti nagyköveteknek
levélben panaszkodott két és
félmillió magyarra, akik a Fideszre adták voksukat. Meg
merték tenni… Azt elképzelni
sem tudja a tüntetõ zsidó és liberális fasiszta csürhe, hogy a
magyarországi kormány valóban a magyarság érdekeit
szolgálja, és a megszállásról készülõ emlékmûben minden magyarországi áldozatra ( a zsidó áldozatokra is!),
a megszállás áldozataira emlékezik, azoknak állít kegyeleti helyet. Ez olyan magas nekik, mint a bölcsõdésnek
az atomfizika. Nincs tehát kivel vitatkozni, hiszen dr.
Schiffer Andrást is megfenyegették és fasisztának kiáltották ki, mert bár ellenzi õ is - érthetetlen módon –
ennek az emlékhelynek a felépítését, mégis túlfûtött
cirkusznak titulálta a csürhe Szabadság téri õrjöngését
– az ATV-ben. Ez pedig bûn, mert „kiénekelt a kánonból”… - mondta Bayer Zsolt az Echo TV-ben.
Ám, ez mind nem elég. Ma már fõbûnösök az elcsatolt területen élõ magyarok, mert szavazatukkal megerõsítették a Fidesz kétharmadát. Mily orcátlan dolog is
ez a külsõ-magyarországiaktól. Nem arra szavazott a
külsõ-magyarországi magyar, aki 2004-ben ellene
acsarkodott és lázított a kettõs állampolgárság népsza vazása elõtt. Pedig a kommunista söpredék elvárta volna. Mint mindig, mindent. S ebben is a proli „ki mint él
úgy ítél” erkölcstelensége is tetten érhetõ, hiszen a
kommunista egyik pillanatban szid és ócsárol valakit, a
másik pillanatban barátjaként, harcostársaként kezeli,
ha saját jól felfogott érdeke úgy kívánja. Lásd, Szanyi Tibor Gyurcsányról alkotott tõle természetes ocsmány,
de helytálló véleménye, majd a „kormányváltó összefogásban” való bukott együttmûködés.
Csakhogy egyet nem vett észre még a magyarországi baloldal: Kihalt az a proli réteg, amelyik a hazugságokban, a félelemben, az aljasság posványában élte
le az életét. Kihaltak az ÁVH gépírónõi, verõlegényei, a
Tsz-elnökök, a pártitkárok… Nincs közönsége a gyurcsányista cirkusznak, nincs vásárlóerõ a Mazsihiszes
gyûlölködésre, a vörös fasiszták tombolására és rombolására. Letûnt az a világ, amikor a Gyurcsány felelevenítette trágárkodással, gyûlölettel, hazudozással és lázítással hatalomban lehet maradni vagy hatalmat lehet
nyerni. Viszont félelmetes az, hogy 2014 Magyarországban megismétlõdik a már említett Andrássy út 60.
gyûlölete, újra fellángolt, de ismét alaptalanul a magyarok iránti bosszúvágy, és ha hatalmat kapna a ma
még csak az emlékmûnél hisztériázó és romboló söpredék, akkor megint elindulna a zsidó páncélvonat a lenin(immár öreg)fiúkkal, hogy válogatás nélkül gyilkolják végig az országot, mint 1919-es bolsevik eleik.
Még mindig nem hallik józanabb köreikbõl egy-egy
elhatárolódás, köszönet vagy együttérzés. Pedig mi már
ezerszer kinyújtottuk a kezünket, de viszonzás helyett
leköpték azt. Ideje volna már a békének és a gyûlölködés befejezésének. Mert mára a legbéketûrõbb magyar
is indulatossá válik… 500 évvel Dózsa György után…
ha e felkelés okainak politikai körülményeire emlékszik
valaki. Azok a politikai körülmények ugyanis máig súlyos
üzenetet hordoznak...

