
Október 6. – Arad – és hatása a magyar nemzet sorsára

Okkal  felmerült  gondolat,  hogy  az  1849.  október  6-ai  –  brutális  és  megalázó  –  megtorló
kivégzések indították  el  azt  a  folyamatot,  amelynek egyenes  következménye lett  a  további  két
évszázados magyar történelem során a magyar nemzet bedarálása, az ország tönkremenetele. Sokan
látják mindezek mögött a zsidóság pénzhatalmi technikáját felbukkanni, a pénzhatalom már akkor
is  érvényesülő  világbirodalmi  szándékainak  megtervezett  lépéseit  állni.  Átgondolva  az
eseményeket, elemezve a lehetséges okokat, az események mozgatásában, történésében résztvevő
személyek, csoportok, erők szerepét, meg kellett állapítanom, hogy nem tudok egységes vonalat,
egyvonalú kapcsolatot teremteni a megadott események és ilyen mozgatójuk között. 

Mindenekelőtt azért nem, mert amit korábbi tanulmányaimban már többször is hangsúlyoztam, a
zsidóság nem egységes tömb ekkoriban sem, nem valami cselekvő erő, és akiket itt elő lehet venni a
magyar  nemzeti  hanyatlással  kapcsolatban,  azokra  sokkal  inkább  a  pénzügyi  világban  betöltött
szerepük  és  istentelen  hitetlenségük  a  jellemző,  nem  pedig  az,  ami  a  zsidóságot  vallásilag,
szellemileg esetlegesen vezérli. Ateizmus, de felsőbbrendű tudattal – és ez utóbbi nemcsak azokat
jellemzi, hanem bizonyos mértékig és kiterjedésben az egész arisztokrata elitet. 

A másik, a komolyabb gond: a magyar értelmiség és ’nemzet’ maga. 
Amíg  a  háborús  erőszakot  kéz-a-kézben  fegyverrel  lehetett  kivédeni,  a  honvédelmet

megvalósítani,  addig a  személyes hősiességnek és a  rátermett  vezérnek,  parancsnoknak komoly
szerepe volt. Ami még erősebb támadókat is fel tudott tartóztatni – és addig a nemzeti közösség –
magyar, német, horvát, bosnyák, kun, stb. tagjaiban – a saját veszélyérzetében összefogva védhette,
és sikerrel védte is önmagát, közös országát. 

Ez a közösségi és hősies magatartás azonban a lőporos lőfegyverek megjelenésével egyre inkább
elveszett, mert e fegyverek még inkább elősegítették a zsoldoshadseregek megjelenését, hiszen a
tüzérségi előkészítés miatt sokkal kevéssé lettek kockázatosak a harci cselekmények, gyalogos és
lovasrohamok, várostromok. Így a zsoldoskatona nem hivatás, hanem foglalkozás lett, s mindennek
hatékonysága,  a  katonák  száma  és  az  ágyúk  tűz  ereje  pedig  csupán  pénzkérdéssé  vált,  ami
magyarázza a bankszektor jelentőségének megnövekedését, és hogy a hősies honvédelem a XX.
századra  gyakorlatilag  felszívódott.  Vele  együtt  pedig  a  magyarok  ’szent  cél’ érdekében  vett
összefogása is. 

Ellentéteben a középkori magyar  királysági védelmi intézményrendszerrel,  amely hatékonyan
használta fel a gazdasági erőt és emberségesen bánt az emberi erőforrással, a magyar nemzet elitje
és  népe,  Mária  Terézia  megosztó  politikája  következtében  –  a  főnemességet  Bécsbe  csábítva
elidegenítette  a  magyarságától  –  nem  feltétlen  azonos  kultúrát  művelvén,  nem  feltétlen  érez
egységesen és fog össze egymással egymásért azóta. (Bár éppen a köznemesség ifjait nem sikerült a
Thereseanumban  császárhű  testőrökké  faragni,  és  kibontakozott  a  testőrírók  felvilágosodási
mozgalma.)  Ezt  szokás újabban,  az újkori  történelemhamisítás  szerint  lekicsinyelve a  Habsburg
királyaink előtti történelmünket, a keresztény állam megteremtésétől datálni. 

Mert ha a mellérendelő magyar népi felfogás szelleme ugyan a keresztényi szellemmel nagyon
sok szinten harmonizál is, nincs azzal ellentétben, ellenben a katolicizmus hierarchiájával, a papok
atyaiságával igen. 

Ez a nép számára a műveltségével ellentétes, és ha lázadtak is látszólag a kereszténység ellen, az
nem az erkölcs, az emberi magatartás szabályai ellen történt, hanem – úgymond – a papi hierarchia
ellen.  (És  a  papellenesség  még  ma  is  általános  a  hazai  kisemberek  körében  –  miközben  egy
viszonylag  erős,  mégis  vékony  réteg  az,  aki  el  is  fogadja  az  atyaiságot.)  De  itt  ugyancsak
figyelembe  kell  venni  a  Habsburg-korszakban  beívódott  beállítást  az  Árpád-házi  királyainkról,
amikor Szent István véreskezű uralkodónak, a nép elnyomójának állították be, és kalandozásnak
hirdették az Árpád-ház európai rendteremtését, ’honfoglalásnak’ a magyar egység helyreállítását,
stb.

Ugyanakkor igaz, hogy nem véletlen, hogy a XV. század végén a reformáció olyan rohamosan
terjedt magyar földön: feloldotta az atyaiságot és a protestáns hívek a papjaikkal együtt létezhettek,
tanító,  lelkipásztor, a közösség értelmiségi személye válhatott  a hajdani atyából. Ez a szerepkör



megfelelt az államalapítás előtti táltosi szerepkörnek, amikor is a táltos a helyi közösség művelt
papja, bírája, tanítója volt – és egyáltalán nem emlékeztetett a magyar kultúrába később érkezőkkel
megismerhető sámáni szerepkörre. 

A magyar társadalom közösségi bomlása a II. Lajos halála után a magyar királyi trónra igényt
tartó – és megkaparintó – Habsburg Ferdinánddal válik egyértelművé. Addig a Szent Korona Tana
szellemében a mellérendelő műveltség jeleit láthatjuk, a magyar falvakra a faluközösség a jellemző
és ez szolgált a magyar műveltség mellérendelő jellegének maradéktalan érvényesüléséül. 

A faluközösségek  egészen  Mária  Terézia  és  fia  II.  József  koráig  még  jelentős  mértékben
fennmaradtak, akik aztán erővel felbomlasztották azokat és a magyar vidéket az osztrák – német –
szellem  befogadására  igyekeztek  kényszeríteni,  ami  az  ellenreformáció  győzelmét,  a  barokk
korszakot hozta magával és a katolicizmus újraéledését. Mindenesetre a dolog korántsem annyira
egyszerű,  mint  látszik: katolikus oldalról vád volt,  hogy a reformáció a török kezére játssza az
országot, és 1683-ban volt is egy igen rövid idő, amikor szinte az egész ország Thököly Imre és a
török mellé állt. Ugyanakkor voltak olyanok is, akik még üldöztetés ellenére is kitartottak a magyar
király mellett Thököly ellenében (pl. báró – majd gróf – Koháry István, aki hosszú évekig a kurucok
börtönét ’élvezte’), vagy minden vagyonukat feláldozták, hogy a török ne tudja elfoglalni az egész
országot (pl. Csömöri báró Zay Ferencz). 

A magyar társadalom tekintélyes része nem fogadta el  ezt  az új társadalmi rendet,  nem volt
hajlandó a császár seregében a császárt külhoni csatamezőkön szolgálni, megszökött, elbujdosott,
fellázadt. A magyar ember azóta lázadó, rebellis. 

Az  ekkor  bevezetett  hűbéri  rend  azonban  nem élt  sokáig.  A XIX.  századra  a  Német-római
Császárság  meggyengülésével,  összeomlásával,  az  Ausztriához  csatolt  –  törvény  szerint:  vele
„együttkormányzott” – Magyar Királyság számára megnyílt a lehetőség az önállóbbá válásra. Ennek
során  a  magyar  országgyűlésben  addig  uralkodó  latin  nyelv  mellett  megjelentek  a  magyar
nyelvhasználati  igények és  végül  is  a  magyar  király,  V.  Ferdinánd 1848 tavaszára elfogadta és
aláírta  a  Magyar  Királyság  részbeni  önállóságát,  az  itteni  jobbágyság  felszabadítását  jelentő
törvényeket (áprilisi törvények) – ez volt a ’48-as forradalom közvetlen haszna. 

Korábban,  még  1756-ban  Adam  Weishaupt  megalapította  az  Illumináti  Rendet  (magyarul
illuminátusoknak  nevezték  őket).  Ennek  szellemisége  behatolt  több  európai  skót  rítusú
szabadkőműves  páholyba,  azokba  elsősorban,  ahol  a  világpolitika  befolyásolása  a  páholyok
működésének lényegi részét jelentette. Ennek szellemében zajlott a francia forradalom, melynek
során tömeges mészárlással igyekeztek az eszmét a társadalomra kényszeríteni – ahol a szélsőséges
tüntetők bankári finanszírozást kaptak. Ugyan maga a hatalmi váltás – végül – akkor még elmaradt,
de az eszme tovább élt és filozófiai vonalon megteremtette a dialektikus materializmust, amely a
„Szabadság, egyenlőség, testvériség!” illuminátusi harci kiáltás „egyenlőség” szakaszát megragadva
kísérelte meg a társadalmat átalakítani. Ennek egyik, végül is elbukott próbálkozása volt az 1848-as
európai  forradalmi  hullám.  A cél  ekkor  a  született  arisztokrácia,  a  katolicizmus,  általában  a
keresztényi hitvilágra épülő erkölcs és életforma lerombolása, kiirtása volt.

Az 1848-as 'forradalom' Magyarországon más célokkal indult, mint amit az akkoriban terjedő és
hatalmi  tényezővé  érő  illuminátusi  ('felvilágosult',  'haladó',  azaz  'baloldali')  gondolatok,  elvek
diktáltak.  Nyugaton  az  arisztokrácia  bedarálása  volt  az  elsődleges  cél,  Magyarországon  meg  a
kisembereknek  a  nemesi  birtokot  jelentő  jobbágyságból  való  kiemelése,  de  az  arisztokrácia
támogatásával és vele együtt, nem pedig ellene. De amikor Kossuth bevezette a saját fizetőeszközt,
ezzel megpecsételte a már korábban a királlyal elfogadtatott reformok és a nemzet sorsát: a pénzügy
akkor erősödő oligarchái az illuminátusi szellemben – külföldről hívott – katonai erővel törték le a
szándékot. 

A győzelmi bosszú eseménye volt az aradi – és országosan még több száz megalázó – kivégzés.
Haynau azt írta a császárnak, hogy olyan erőt kell felmutatni, olyan brutalitást, hogy a magyarok
kedve egy életre elmenjen a hatalommal szembeni lázadástól. Aminek semmi köze Haynau zsidó
anyjához, hanem az embertelenség az osztrák neveltetésének kódjában lehetett jelen, és nem zsidó
hitvilági  meggyőződés  eredményezte  azt.  Ugyanakkor  ez  volt  az  illuminátusi  szellemben



tevékenykedő  pénzügyi  háttérhatalom  elemi  érdeke,  és  erkölcsi  gálás  nélküli  módszere  is  ezt
kívánta meg. 

Elhinteni a félelem szellemét,  létrehozni a félelem politikáját.  Valójában megalapozni a pénz
korlátlan  uralmát.  A brutalitás,  a  megaláztatás  elsősorban  az  október  6-án  végrehajtott  aradi
kivégzéseknél volt látható. A vád a honvédtisztek ellen felségárulás volt, pedig Ferenc József nem
volt  megkoronázott  magyar  király  és  a  tisztek  katonai  esküje  a  magyar  király  iránti  hűséget
tartalmazta. Ferenc József, egészen a kiegyezésig, csak osztrák császár volt, nem volt magyar király.

Később Ferenc Józsefnek – uralkodásának első évtizede végére – katonai gondjai támadtak, és
szükségessé  vált  a  magyarok  addig  lebénított  haderejének  az  igénybevétele.  Ez  vezetett  a
kiegyezéshez.  Ugyanakkor  Európában  az  ipari  társadalom  már  erősen  épülgetett  –  és  maga
Széchenyi is ennek volt a híve, alap ellentéte Kossuthtal szemben éppen innen eredt, mert szerinte
(ahogy  munkáiból  kitűnik)  a  XIX.  század  közepére  érdektelenné  vált,  hogy  ki  a  király,  ha  a
társadalom gazdasága megerősödik. 

A kossuthi  bukás  után  kézenfekvő  lehetett  Deákék számára,  hogy az  iparosodást  vegyék  és
helyezzék  előtérbe.  Jól  mutatja  ennek  a  hátterét  Jókai:  Az  Új  földesúr  c.  regénye,  ahol  a
mezőgazdaság és a magyar falu állapotát írta le, felhasználva Haynau portréját, aki valójában maga
volt az új földesúr. A nép ellenállt – de nem szövetkezetten, ám törvényileg megfoghatatlanul.  

A polgáriasodás  megfelelt  a  48-as  törvények  szellemének,  de  a  magyar  falut  ugyanakkor
kiüresítette: „Kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk” – ugyanis a nagyüzemi gazdálkodást
teremtette meg – és tett egyben több millió falusit földönfutóvá. Szabaddá ugyan, de koldussá. A
magyar arisztokrácia meg az élet kellemesebb oldalát választva ennek hasznát élvezhette – kivéve
azt  a  néhány főurat  (Széchenyi,  Festetics,  stb.)  akik  azért  ezen  túl  látva  sokat  tettek az  ország
lakosságáért,  a  nemes  urak számára  gyakran  a  nemzettől  idegennek vélt  lakosságért.  Az ekkor
nemesi rangra emelt zsidó bárók meg az iparfejlesztésben serénykedtek – és gazdagodtak meg. 

Közben  viszont  Amerikába  igyekezvén,  a  Monarchiában  megrekedt,  következésképpen  a
Magyar  Királyságba  betelepedett  másfél  millió  „kazár”  zsidó,  és  foglalta  el  azokat  a
középtársadalmi helyeket,  amelyekre a gentry nem volt  hajlandó: létrehozta a polgárságot.  Itt  a
polgár a kulcsszó! Nem a polgár zsidósága volt a lényeges és meghatározó eleme, hanem az, hogy
az ipari táradalomban a megfelelő anyagi forrást  jelentő helyekre érkezett,  hiszen már a falu, a
mezőgazdaság is iparosodott akkoriban. Ők váltak aztán a polgári értelmiség meghatározóivá.

És zömében ateisták lévén, – nem utolsósorban az első világháborús pusztítás betetőzéseként –
1919-ben  az  illuminátusi  (marxista)  gondolatok  által  vezettetve  rombolták  le  az  országot,
teremtették meg a fokozott félelem, a rettegés hatalmát. Még ha rövid időre és átmenetileg is, de
társadalmi szinten komoly következményeket kiváltva. A nép meg hallgatott. Őt ölték, és reszketve
látta apái kínlódását az akasztófán és nem mozdulhatott, mert ha mozdult, tömegmészárlás lett az
eredménye. 

Bukásukat  azonban a magyar  társadalom nem torolta  meg,  így  a  II.  világháború  után  ismét
hatalomra  kerülve  folytathatták  a  megfélemlítésre  épülő  társadalomrombolást,  úgymond:  a
„társadalmi  egyenlőtlenségeket”  megszüntetni  szándékozva.  Az  egyenlőséget  erővel,  „a
proletáriátus  diktatúrájával”  megvalósítani:  egyenlőség  a  nulla  szinten!  Megszüntetni  a  falut,
megszüntetni a műveltséget, a kultúrát. Ahogy még ebben a korszakban mondottuk volt: ez volt a
munkásság önuralma. 

A falu szétverésével megszűnt a legfontosabb kovász a táradalomban. Az emberek városok felé
tendáltak és a város mindig kozmopolita. A civilizáció (városi életmód) megöli a kultúrát – és ez az
illuminátusi szellem elsődleges célja. Manapság már a hírközlés – különösen annak képi módja, a
televízió – folytatja a kultúra, a társadalmi műveltség, az értelem felszámolását. A színes, vibráló
képernyő szinte fogságba ejti a nézőjét, amire aztán a műsorszerkesztéssel alaposan rá is játszanak
(folytatólagos életszerű történetek, filmsorozatok és az ezekbe elrejtett agymosó technikák), és így
igyekeznek  az  emberi  közösséget  végképp felszámolni.  A társadalmat  egyedekből  álló  hordává
silányítani. 

Ez van most. Nem csak hazánkban, hanem szerte az ún. nyugati, magát néha még kereszténynek
valló társadalmakban is. 



Volt  még  egy  momentum  –  1956  –  ami  valójában  éhséglázadásként  értelmezhető,  ami  a
városokat  mozgatta  meg  elsősorban.  Emlékszem  még,  hogy  a  városi  forradalmárok  mennyire
vádolták a vidéket, hogy csendben maradt. Még akkor is, ha a november első napjaiban élelmiszert
küldtek Budapestnek. 

Ami aztán végképp lezárja nálam az egységes vonal képét, azaz hogy lenne ilyen vonal 1849.
október 6-ától mostanáig, a Nagy Imre kivégzését követő első választás. 

Édesapámat, mint kispesti, helyi értelmiséget – noha nem lépett be a Pártba! – kivezényelték
szavazatszámlálónak az ő választási körzetébe, ahol mintegy 10 ezer választó volt. Ő számolt be
aztán  arról,  hogy mindössze  3  olyan szavazat  érkezett,  amely  nem az  igent  tartalmazta.  Egyik
áthúzott listát mutatott (ezt egyébként én adtam le, az ő tudta nélkül), a másik egy szaros WC papírt,
a harmadik, pedig Kádár 1956. november 20-i beszédét, amely Miskolcon hangzott el, és másnap a
Népszabadság címoldalán szerepelt, ahol is ő kijelentette: „Nagy Imrének márpedig bántódása nem
lesz, mi kommunisták vagyunk, és szavunkat álljuk.” Hát, állták, mint tudjuk. 

Ennek a forrása után indult be aztán a Belügy. Nekem is megvolt ez az újságkivágásom és akkor
ezt  villámgyorsan  elégettem,  mert  egyértelművé  váltak  az  erőviszonyok  –  és  'nemzetem'
magatartása.

1989-ban az „egyenlőséget” a zászlójára tűző illuminátusi rend megdőlt. Megtörtént a váltás –
ahogy mondtuk: a tankok helyett megjöttek a bankok – és a „szabadság” jelszó került a korábbi
egyenlősdi helyére. A félelemkeltő politika, azonban, megmaradt. 

És mostanra, a XXI. század második évtizedére viszont nyilvánvalóvá vált az is, hogy mennyire
nincs egységes, egyetlen zsidóság. Mert a két fő frakciója – a pénztőkét képviselő szefárdi és a
„kazár”  hátterű  askenázi  –  érdekellentéte  immár  nyilvánvaló.  Magyarország,  a  magyar  nemzet
ismét ütköző zónába került – mint 1848-49-ben és a két világháborúban. „Aki birtokolja a Kárpát-
medencét, az uralja Európát” elv itt alakította ki az ütköző zónáját. A félelemkeltés és az arra épített
politika pedig egyáltalán nem jelent a hatalom számára életbiztosítást. 

Néhai  Boros  Bélával  beszélgettem  1956-ról  és  elmondta,  hogy  oly  nyomorúságossá  és
reménytelenné  vált  akkor  az  életük,  hogy  abban  a  tudatban  ragadott  fegyvert,  hogy  annak
használatát követően talán lesz valami javuló változás, és életben marad – különben elpusztul. És ha
fegyverhasználat közben pusztul el, akkor csak az egyébként is várható sorsa teljesedik be – talán
kissé hamarabb, de legalább dicsőséggel övezve.  A félelem már kevés volt  ahhoz,  hogy tűrje a
rákényszeríttet körülményeket. 

Ma ilyesmi nincs, félelem helyett bárgyú vagy lelkes beletörődés uralkodik, és ritkább a keserű
lényeglátás, mert ellenállásra nincsen érv vagy elv, mint 1849-ben és azóta oly sokszor. Ennyiben
sincs egyenesvonal október 6-ától máig, vagy éppenséggel ezért van.
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