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TESTVÉRI üdvözletemet hozom hozzátok Magyarország összes barátjától, Angliából.  

Üdvözletet hozok azoktól a magyaroktól akik Angliában élnek -  és sokan vannak közöttük, 
akik az első kommunista diktatúra elől menekültek el 1956-ban -  és üdvözletet hozok az 
összes barátaitoktól és csodálóitoktól;  és ők is igen sokan vannak.  

Egy mostoha - és keserű - igazság köti össze ma a mi országainkat:  

Mindkettőnek olyan miniszterelnöke van, aki hazudik.  

Az egyikük, az én saját miniszterelnököm, Tony Blair, még mindig tartozik nekünk egy 
beismerő vallomással.  

Rossz napokat élnek azok ma, akik szeretik a szabadságot.  

Lehet, hogy egy nap még olyan angolok mint én is, Magyarországon kell majd keressék a 
szabadságukat.  

❖ 

Mert a szabadság fénysugara – a szabad gondolkozás joga, a szólás szabadsága, a a vélemény 
szabad publikálásának joga – lassan elhalványul, miközben a reánk erőszakolt szocializmus 
visszataszító fénye hajnalodik ránk.  

Tudom, hogy mit beszélek.  

A kormányok nem szeretik a történészeket, és még kevesbé szeretik azokat közülünk akik a 
valódi történelmet írják meg.  

Azokat az írókat kedvelik, akik pénzért megvehetők és kiváltságokkal lekenyerezhetők.  

Ti tudjátok, hogy komoly gond van a kormányotokkal akkor amikor az kétszáz idegen katonát 
hoz hozzátok, hogy segítse őket a hatalom megtartásában.  

 



Ti tudjátok, hogy a ti kormányotok emiatt -  a valódi történelem tükrében vizsgálva - egy 
idegen erő kezében van.  

Négyszáz hosszú napot töltöttem egy bécsi börtön magánzárkájában Ausztriában, azóta, hogy 
utoljára láttatok itt engem - egy történelmi kérdésről kifejtett véleményemért büntettek meg 
amelyet tizenhat évvel korábban mondtam - és mindeközben Anglia kormánya nem ejtett ki 
egyetlen tiltakozó szót sem az érdekemben.  

Valamikor hazám világhatalom volt. Pár befolyásos magyar egy időben a mi Lord 
Rothermere-ünket akarta Magyarország királyává választani!  

Nem vagyunk már világhatalom, belső idegen ellenségeink elpusztítottak bennünket.  

Jack Straw volt Anglia külügyminisztere amikor Németorszag először követelte a 
kiadatásomat, hogy börtönbe csukjanak: ő titokban egyetértett velük  - láttam a 
dokumentumokat - de nem tudta rám tenni a kezét mert szabadon éltem Amerikában…  

..és Straw ugyanabba az iskolába járt ahová én! Ennyit a szolidaritásról!  

❖ 

Ma már mindnyájan Európa részei vagyunk és egyetlen európai ország kedve szerint elbánhat 
bármely másik európai ország polgáraival. Petőfi Sándor forog a sírjában!.  

Több jóbarátom van ma német börtönökben, olyan írók mint én, és évek óta ott vannak már, 
mindössze azért mert megírták azt amiről azt hitték, az igazság: Ernst Zündelt és a kutatót, 
tudóst Germar Rudolfot említeném meg.  

Micsoda képmutatás! A mai világban a nürnbergi perhez annak idején aprólékos gonddal 
létrehozott nemzetközi jogrendszer ma romokban hever.  

Az ártatlanokat tartják börtönben.  

❖ 

A bűnösök a hatalomban ülnek. A demokráciák szavazati rendszerét eltorzították és 
félremagyarázták, hogy a bűnözők nyerhessenek hivatalt – nem mindennapi bűnözők ők mint 
azok, akik velem együtt rótták a bécsi börtönudvart - hanem szuper-bűnözők akiket a 
pénzhatalom és az idegen erők fizetnek.  

Fogjuk-e valaha is őket bilincsekben látni? Nem nagyon hiszem!  

George Bush és Tony Blair, az USA és Anglia vezetői, bűnös háborút indítottak Irak ellen 
2003-ban, néhany hónappal azelőtt mielőtt én utoljára beszéltem ezen a helyen.  

A nürnbergi törvények értelmében pontosan azt tették amit Hitler is tett 1938 és 1944 között: 
saját céljaikért támadtak meg országokat és kitalált okokkal igazolták saját tetteiket.  

 



A világ újságjai és TV állomásai szégyentelenül ott ügettek mögöttük és élénken helyeseltek.  

Látni fogjuk-e valaha is Blair-t és Bush-t az iraki holokausztot okozó bűneikért lógni?  

Azért a holokausztért amely több mint 600,000 ártatlan ember halálát okozta, és sokkal több 
ember halálát, ha azokra is gondolunk akik már előzőleg haltak meg a büntetőhadjáratok 
következtében.  

Nem látjuk őket lógni; ők még azt is tagadják, hogy ez a holokauszt megtörtént.  

Bush azt állítja, hogy „mindössze 30,000” embert ölt meg idáig, ez a legpontosabb becslése. 
Ő és Blair az igazi holokauszttagadók, nem én és a hozzám hasonló történészek.  

Igen: Washingtonban és Londonban a bűnösök ülnek ma a kormány székeiben.  

❖ 

Mondhatjátok-e nekem, hogy ez másképpen van ma Magyarországon? Visszatérnek-e 
Rákosi, Révai, Gerő és Farkas napjai?  

Azokban a napokban kitéptétek a gonoszt a magyar zászlók közepéből. Ha ez a gonosz 
visszatér újból ki kell azt tépni onnan.  

A világ sohasem fogja elfelejteni nektek, hogy ti dobtátok el az első követ 1956-ban amely az 
ördögi Szovjet Birodalom végéhez vezetett.  

Ratok, hétköznapi magyar emberekre hárul a felelősség, hogy a szabadságotokat védjétek 
ugyanúgy mint akkor amikor az egész világ szabadságáért fizettetek a saját véretekkel.  

Szabadság! Ezzel az üzenettel búcsúzom, Petőfi Sándor szellemében:  van egy szó amely meg 
a szabadságnál is fontosabb egy olyan kis ország számára mint Magyarorszag.  

Ez a szó: függetlenség.  

Védjétek a függetlenségeteket mindenek felett, különben minden elveszett. 

 

 

 

 

 


