
Ha "zaklatásnak tekintik".

(Őszkatona, 2010.03.18 06:37) 

Egyes honfitársaim úgy látják  nagyon helyesen  hogy az átlag ember ma már nem él csak létezik. Az 
összefogás tanácsot "zaklatásnak tekintik". Hogyan kezeljük őket?

A kóbor kutyát nem tanácsos megközelíteni  vagy meg sem lehet  pláne ha már évek óta elkergetik, 
megdobálják, ütik, verik, rugdossák valahányszor éhsége az emberek közé hajtja. A szegény állat vagy 
elmenekül még esetleges jótevőjétől is vagy féltében letámadja. Pedig lehet hogy valamikor hajdanában 
egy békés, hűséges jószág volt, mielőtt tisztességes gazdája eltűnt vagy meghalt. Ha a kóbor kutya 
sorsát orvosolni akarjuk, dobjunk oda neki egy falatot és hagyjuk magára. Ha másnap visszajön  és ha 
éhes, vissza fog jönni  megint jószívűségünkben részesüljön. Majd ha már a kezünkből veszi ki a 
falatot, csak akkor lehet kezdeni megtanítani hogy finoman vegye el, üljön le, vagy hogy egyáltalán 
figyeljen ránk.

Így van ez emberrel is. Ha egy jóindulatú népet évszázadokon keresztül kifosztanak, tanítóit elégetik a 
máglyán, lefejezik vagy fölakasztják, ha egy magára maradt népet állandóan vernek, rugdossák 
valahányszor remél, valahányszor élni akar, az a nép is "megvadul", azaz visszacsökken az életben 
maradás minimális szintjére. Még esetleges jótevőjétől is vagy elmenekül vagy féltében letámadja. Ha a 
magyar nép sorsát orvosolni akarjuk, példával hozzuk tudomására hovatartozásunkat. Szó nélkül 
"dobjunk" szeme elé egy "falat" reményt, egy "falat" életet (pl. a buszmegálló falairól mossunk le a 
magyarságot pocskondiázó szennyet). Ha másnap visszajön  és ha ki van éhezve a reményre és az 
életre, vissza fog jönni  megint adjunk neki látni valót, minden tolakodás nélkül. Ha szól hozzánk, 
türelemmel és őszinte szeretettel válaszoljunk. Lehet hogy "megbotránkozásában" ki fog bennünket 
gúnyolni. De amikor este, az asztalnál, a szegényes vacsora után, elkeseredve, homlokát tenyerébe 
süllyesztve keresi az utat ki a tehetetlenségből, talán emlékezni fog arra amit látott, amit esetleg ki is 
gúnyolt. És talán visszajön érdeklődni, kérdezni, "miért strapálod magad, hát nem látod hogy 
reménytelen ez az ország?" Most "vette ki kezedből a falatot." Adj a kezébe egy üveg tisztítószert meg 
egy rongyot és ints a másik fal felé mondván, "mert ez a mi Hazánk". Lehet hogy hátat fordít neked. De 
az is lehet hogy csodálkozni fogsz amikor megismered a magyar lélek erejét  a tiedét. 

Őszkatonának

(Hunicillin, 2010.02.06 00:02) 

"A legnagyobb veszély a fegyelmezetlen gondolkodás" írod. Ez nagyon tapintatos, de nyugodtan meg 
lehet fogalmazni az igazat (igazabbat): az emberek 97%a nem gondolkozik, a többi is csak ritkán. Az 
értelem robotikus tevékenysége, a napi rutin, az előemésztett hírek és "gondolatok" befogadása nem 
igényel gondolkodást, csak reagálást, raktározást. 

A gondolkodás alkotó tevékenységek, de a bárányok alszanak.
Ezzel együtt elfogadom a hazaszeretetre vonatkozó észrevételeidet, és követem is. Hasonló fontossága 
lenne a családszeretetnek, azon a területen sem rózsás a helyzet. 



Szemtanu

(harmadik kurtszora, 2010.02.05 13:29) 

hat igen a valaszod is valahogy ugy a harmadik kurtszora jott. 

Erő és irány

(Őszkatona, 2010.02.04 16:15) 

Igaz, egy kicsit késve, de megpróbálok válaszolni egy néhány kérdésre.

"elterelo hadjarat?"... Ha elterelni a butát, a tudatlant vagy a tapasztalatlant az öngyilkosság 
szakadékától vagy a magától is robbanékony ifjúságot a halálba ugrasztás hatása alól, akkor igenis 
"elterelő". 

"Mi kozunk van nekunk ezekhez [kínaiakhoz]?... Nem hiszem hogy kínait említettem volna (Szun Cen 
kívül). Kambodzsát említettem, ahol a több ezer év műveltséggel rendelkező 8 milliós khmer népből (a 
khmerek nem kínaiak) egy milliót megvadított testvére pusztította el a múlt század második felében. A 
hasonlat itt a kort akarja jellemezni.

"miert nem peldaztok a magyar tortenelembol?"... "bennünket akar fölhasználni saját magunk 
elpusztítására...", "a sok melléfogás, hazudozás, elárulás...". Mind a kettő példa a magyar nép utóbbi 
1000 év történelemből.

Látom egyeseket nagyon zavar a csikkszedés. Habár ez a tanács itt a gyermeknevelésre utal, úgy látom 
hogy egyes fölnőttek sem fogják föl a csikk szedés (ez csak egy példa) jelentőségét. Aki a csikkeket és 
a szemetet fölszedi a magyar földről, az rájön hogy törődik hazájával. Aki pedig törődik hazájával, az 
azt sajátjának, önmagát pedig hazája gondviselőjének tekinti. És aki hazáját sajátjának önmagát pedig 
hazája gondviselőjének tekinti, az harcolni fog érte a kellő időben. (A kődarabocskák szívhez szorítása 
ugyan így fejleszti a nemzeti tudatot.) Aki viszont nem hajol le hogy fölszedje a csikket, vagy szemetel, 
vagy a szent magyar földre köp  és senki sem utasítja rendre  abban nem kel ki az a tudat hogy a Haza 
az övé és ő hazája gondviselője. Ezek  nevelés nélkül  nem fognak önkéntesen kiállni a Haza 
érdekében. Ma, a közönyösség korszakban, sajnos ezekből már nagyon sok van. És, természetesen, a 
viselkedés, helyes vagy helytelen, másokra is hat.

Összefogni csak valamiért vagy valami ellen lehet. A valamiért célszerű, a valami ellen célszerűtlen. 
Evvel a példával egy "valamiért"re, azaz, a hazaszeretetre akarok összpontosítani, és az összefogás 
létrehozásával egyben annak irányt is adni. Az összefogás az erő, a hazaszeretet az irány. Irány erő 
nélkül épp oly haszontalan mint erő irány nélkül.

A legnagyobb veszély most a fegyelmezetlen gondolkodás. 



gyulayoyo

(Hunicillin, 2010.01.13 22:59) 

Mindenki halandó, nincs sok értelme egész életedben a sarokban kuporogni.
Minek úgy meghalni, hogy nem is él valaki? Inkább éljen úgy, hogy hallhatatlan legyen! 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.01.13 15:13) 

Hát megint egy idegen példával élek. Van egy sport a sumo, ott láthatod milyen a passzív ellenállás, 
ami nem egyenlő a semmittevéssel. Egyes labdajátékokban a passzív játékot lefújják, mert nem lehet 
ellene semmit tenni. Hát ez a nagy titok. Na, és soha semmi körülmények között ne bántsuk egymást. A 
passzív szó, idegen, átvett, ezért lehet nehezebb az értelméhez közel kerülni. Igen, azt hiszem a mostani 
slamasztikából áldozatok, magyar áldozatok nélkül kellene kikerülni. 

elterelni a figyelmet

(Szemtanu, 2010.01.12 14:31) 

Igazad van, hosszura nyulik, habar nem volt elteres a tematol. Csak a vegso kivitelezessel van 
negyzeteltere. De ezert lehet hozzaszolni.
Es mindeg is ellenvelemenyen leszek mindenkivel, akik azt hiszik hogy minden szep es jo, es a Jo 
mindeg gyoz. Igen gyoz, de nem ugy ha "passzivan" mastol varja a potyat. Meg abbol magyar nem elt 
meg. 

Öcsi sárkánya 

(Őszkatona, 2010.01.11 22:28) 

Egy néhány évvel ezelőtt, H. Öcsi, a szomszéd fia, elkapta a sárkányrepülés vírust. Bele is betegedett. 
Mindenáron venni akart egy sárkányrepülőt. Talált is egy használtat a világhálón, és elkezdte annak 
feketefehér fénymásolatát mutogatni kortársainak. Újratöltöttem a pipámat, és a kerítés túloldaláról 
hallgatóztam, hallgattam az ifjak okoskodását. Bevallom, én is egy kicsik kíváncsi voltam  na de az 
ilyesmi már akkor sem nekem való volt. Az összejöttek között volt aki csak csodálkozva nézte a 
fénymásolatot, volt aki dicsérte de drágának találta, de a döntő többség lelkesítette Öcsit. A baj csak az 
volt hogy Öcsinek közel se volt elég pénze ilyesmire. Partnereket keresett. 

Ki is számolta mennyibe kerülne üdvösségük fejenként, hogyan tudnák megosztani a repülést, stb. 
Lelkesedve tárgyalták az ötleteket. A sarki gyülekezet szép számra nőtt. Érdeklődők érkeztek 
gördeszkán, biciklin, gyalog. Aztán jöttek a kíváncsiak is, akik csak tudni akarták hogy "mi megy itt". 
Meghallottak egykét mondatot, és azonnal elkezdték kioktatni a társaságot a légiközlekedés "titkairól". 
"Sárkánnyal sehova se tudsz menni", mondja az egyik. "Az Öreghegy tetejére nem lehet fölmenni 
utánfutóval", mondja a másik. "Majd lepottyansz mint a takony", így a harmadik, "Én tudom hol van 



egy eladó vitorlázó", stb. Aztán jöttek bőven a "jótanácsok"tól kezdve a lehüjézésekig, mindenről ment 
már a vita csak arról nem amiért Öcsi összeSMSezte a környék esetleges "befektetőit". Egyeseket 
még mindig érdekelte a társulás, de akkorra már sikerült elterelni a "gyűlés" figyelmét annak céljától.

Nem tudom sikerülte Öcsinek összekalapálni egy "részvénytársaságot" vírusa kezelésére. 
Sárkányrepülőt se az előtt se az után nem láttam se az utcánkban se afölött, de jó időben az Öreghegyet 
egyre több csodálatos "sárkányember" köresztgeti.

metaforak

(Szemtanu, 2010.01.10 15:24) 

Na latod Zoli, ezert nem kell metaforakban beszelni. Mert azt ugy ertelmezi mindenki ahogyan akarja, 
attol fugg hogy hova teszi a vesszot.
Maskulomben a passziv szo, mondhat barki barmit, egy dolog az ertelme: semmit teves. Ezt 
osszekombinalhatod barmilyen szoval, csak paradokszot kapsz. Mert mit kreal egy passziv 
gondolkodo? Semmit. Mert ha mar gondolkodik akkor aktiv. Mit er el egy, kossuk ossze sportal, egy 
passziv tavfuto? Mar azt sem tudom miert all a rajthoz? Mert ha odaall mar nem passiv. Akkor mar 
aktiv. 
Na erre hoztam fel a tagra csukott szemmel figyeled a vilagot peldat. 
Ha valaki megfigyeli Szantay profnak az eloadasait, egy metaforat nem hasznal. Egyenes, tiszta beszed, 
nem Nostredamusi metaforizalas: tanuld meg osi kulturadat, tortenelmed, tiszteld oseidet, ez a mai 
tortenelmed, es ez tortenik veled ma. Ezeket mind felreerhetetlenul mondja el.
Ha valaki olvasta az Arvisurakat, ott sincsen egy metafora sem. 

Az arvisurak szerint Attila nagyapja kinai csaszar volt, o alapitott egy csaszari dinasztiat. 

döngetésröl és másról

(>Zoli<, 2010.01.10 13:07) 

Kedves Barátom!
Mivel most véletlen van egy kis időm, válaszolok a döngetésről is meg másról is másoknak is.
Már akkor kezdtem gondolkodni, hogy írok ide amikor a "búsmagyar"(énszerintem) elferdítette a 
harmadik kürtszóra írás mondanivalójának értelmét, majd ezután a te rövid bejegyzéseid végett végleg 
döntöttem, hogy megírom, azt, hogy én hogyan látom "A Harmadik Kürtszóra" mondanivalóját. 
Lehetséges hogy elértettem volna mondanivalódat a döngetésről de én jobban a forrófejűségről írtam. 
Idézem a beírásod: 

"Egy passzív ember haza, története. "Ez lesz a tied is ha csikk szedegetéssel akarod hazádat 
megmenteni a patkányoktól." 

Ha így kiragadva használod a "passzív" szavat akkor jó, hogy mást értelmez mintha az egész cikket 
olvasod és annak mondanivalója által értelmeznéd. Vagy vegyem a másik mondatodat:
"Passzív ellenállás Ez valahogy úgy hangzik mint a tágra csukott szem"



Itt is érvényes az előbbi megállapításom. Ne külön használd a kifejezést. 
Azután említve lett, hogy mások másországok példáját hozzák fel; indai, kínai, akikhez szerinted 
nekünk semmi közünk. Először is a kínai mondás ha jól értelmeztem, a jelenlegi csonkországunk 
eseményeibe illő beillesztési lehetőségéről volt említve, vagyis értelmezésem szerint egy 
figyelmeztetésféle egy ide illő (kínai) példával. 
Hogy milyen közünk lehet még a kínaiakhoz? Esetleg az, hogy az első császárdinasztiájuk is magyar 
volt nevezetesen HUANG DI aki magyarhun királyi mágus volt. A mágusok adták akkoriban a 
királyokat sőt még a mostani Indiába is. Budha illetve Buda szkíta származású volt. Mind ezt nem én 
találtam ki hanem GRANDPIERRE ATTILA kutatta fel.
Terméseztessen itt is említed a csikk szedést és rokkázást, de erről is megírom, hogy én hogyan látom 
ezt is. 
Ha valaki elmegy csikket szedni és ott nem lesz egyedül, akkor már van miről beszélni. Ismerkedni, 
megismerni egymás gondolkozását stb. A csikkszedés szerintem pont ugyan az amit Tóth Ferenc említ 
a FAÜLTETÉS www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/tothferenceloadasok/4186 CÍMŰ 
MŰSORÁBAN Énszerintem mind ez az összefogás alapjait szolgálja. Nem teregethetünk ki sem az 
internetre, sem SMS be sem telefonokon részletes dolgokat. Egyszerűen valahogyan összekel 
"rokkázni" láthatatlan szálakkal összekell fűzni minden egyes tenni akaró magyart. 
Így ahogy ma is állnak pl. (írod te is) a délvidékiek, semmit nem tehetnek az ellen, hogy kinek adják el 
gázt mert még csak magyar képviseleteik se nincsenek. 
A magyarság elfásult. Nem járnak össze, mindenki magának éldegél, mind erősebb az irigység, de 
jobban arat ott a szegéség és a betegség és az elnyomás. Itt illetve ott is nagy szükség lenne először is a 
csikk szedésre, hogy egymásra találjanak, majd a fák ültetésére, hogy később "erdőt is telepítsenek".
Ide már beillik az amit te írsz; Ember segíts magadon, mert az Isten is megsegít. 
Találja meg minden magyar az Istenünket, ismertesse meg azt mind több magyarral bárhol bármi 
módon. Csikkszedés, faültetés, mezei séta erdei séta, mindenhol ahol mind ezt át lehet adni egymásnak.

Ki beszel itt dongetesrol

(Szemtanu, 2010.01.10 10:13) 

Zoli, latsz te soraim kozt olyat hogy na gyerunk fussunk oda hamar hamar es dongessunk?
En csak azt akarom ecsetelni hogy aki azt hisz hogy ebbel a maszlagbol a magyar aldozatok nelkul tud 
majd kimaszni, az a Grimm mesek alom vilagaban el, es varja a Niburut meg a foldonkivulieket. Na az 
Euban remenykedest mar ne is emlitsem. 

Forrófejüségröl 

(>Zoli<, 2010.01.09 16:18) 

A Kárpátmedencébe élő magyarjaink újrafélszabadítása természetesen, hogy nem 
"rózsasziromhintéssel" történt, hanem ezt is mint az összes előzőeket csak néhányat említsek; Roga, 
Attila, Baján, Árpád, stb. hosszú de hosszú felkészülési előkészületek előzték meg. 
Ott is azon a terülteken ahol a nemzetünk nemesi véreink éltek és készülődtek, de a felszabadítandó 
területeken is, mármint az Aranyos Szegletben. 



Számukra teljesen ismeretlen volt a forrófej taktika. 
Mindég mindenkor előre megfontolt kiszámított harcokba vitték embereiket. Vesztett csaták csak akkor 
voltak, ha elárulták őket. Úgy az állítólagos szövetséges oldalról vagy akár a magyarság oldaláról a 
saját soraikból. 
Láthattuk azt is mi lett Géza idejében a rengeteg idegen  német arany és másféle ajándékok 
következménye, lassan de biztosan elkötelezte magát a "Nagy Úr" és csak magát ámítgatta azzal, hogy 
van ő akkora Úr, hogy két Istent is szolgáljon. (Nem lehet két lovat egy fenékkel nyergelni) 
Mindanyian büszkék vagyunk őseinkre ezt nem mondhatjátok ti sem, hogy nem így van. Senki nem 
vitatja Mátyás Királyunk dicső tetteit sem, de vitatjuk aljas megmérgezését. Azt tudjuk miért. DE! Kik 
tehették, hogyan tették hogyan férkőztek hozzá, hogyan lehetett volna ezt is megakadályozni. Ez legyen 
a kiinduló pont és ne forrófejűséröl írjunk.
Csak néhány idézet példát írok ide Őszkatona fenti írásából ahol nem azt írja, hogy ölbe tett kézzel az 
égre nézve várjuk, hogy lekaszabolnak minket. 

"A magyarságot csak magyar testvér képes kipusztítani."

"Ha majd egy hiteles vezér föláll, őt minden hazafi föl fogja ismerni."

"Élősködőtől semmit se fogadjunk el még ingyen sem, se aranyat, se gyémántot, még csak ingyen 
újságot sem. Ne adjunk el neki semmit, semmi pénzért. Ne társuljunk vele, szóba se álljunk vele."

"Semmit se vásároljunk ami nem szükséges, és semmit se idegen kereskedőktől."

"és bízza a magyarság égi dolgait a magyarok istenére."

"Ami szükséges azt pedig a magyar péktől, magyar hentestől, magyar paraszttól, magyar kisiparostól 
vásároljuk meg. Ahol a szomjas ember a forráshoz megy inni, ott a vízkereskedő éhen hal."

"A harmadik kürtszóra összefogással készüljünk föl. Boldogasszonyunk nem fog elhagyni bennünket 
amíg mi el nem hagyjuk egymást" 

De szeretjuk a metaforakat...

(Szemtanu, 2010.01.09 01:21) 

Uraim, latom szeretik a metaforazast. Hat legyen. A kerdes, ki akar itt diofat kivagni? Itt a leveltetuktol 
es hernyoktol tontkretett agakat kell levagni, elegetni, hogy tobbett ne fertozzon el. Ha a fat nem 
gondoztuk idoben.
Törpapa, hasonlo jokivansagokat neked is :)

Törpapa

(Törpapa, 2010.01.08 23:55) 

Szemtanú testvérünk "tevékenységét" javasolom átgörgetni. Troll vagy agyhalott. 



Idézet de választ ad

(>Zoli<, 2010.01.08 18:13) 

"Az emberi öntudaténál magasabb értelem ma is áthatja a Világegyetemet. A fűszálban benne rejlik a 
tudás, hogyan kell a szervetlen anyagból fűszálat építeni. Minden élőlény a kozmikus értelem olyan 
kifinomult szervezete, amely alkalmas a kozmikus értelem megvalósítására, testet öltésére. Ez a 
kozmikus értelem tudja, hogyan kell a fa magjából hatalmas fát építeni. Erre a modern, külsődleges 
önellenőrzésre épülő emberi öntudat értelme nem képes. De ez a természetes, magasabb értelem ma is 
ott rejlik az emberben, szervezetünkben, megfogant petesejtből magzattá, majd felnőtté 
serdülésünkben." 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.01.08 17:59) 

Tudjátok, persze nemcsak más népek példája tanulságos. A természet maga is, (pont azért mert 
arányaiban nullák vagyunk Indiához képest) ad példákat. Ne haragudjatok rám azért, mert én azok közé 
tartozok, akik inkább ültetik a fákat, mint vágják. Diófát is ültettem, s nemcsak reménykedem, de biztos 
vagyok abban, hogy unokáim s az ők unokái arról a fáról még szedegetni fogják a diót. S nézhetek én 
visszafelé büszkeséggel Attilára, de ma már más eszközökkel vívják a csatákat, ma nem lehet, nem 
szabad ugyanazt tenni. Ha nem találjuk meg a helyes utat hiábavaló ez a szóváltás is. 

Peldakepek

(Szemtanu, 2010.01.07 16:52) 

Gyulayoyo, miert van az hogy te is, mint sok mas, szerintem elterelo hadjaraton levo honfitarsaink, 
mint peldaul Oszkatona is, mas nepek dolgait hozzatok fel peldakent. Te az indiait, Oszkatona a kinait. 
Mi kozunk van nekunk ezekhez. Sem kulturaban, sem failag, de meg csak szamban sem hasonlithatjuk 
ossze magunkat ezekkel. Miert nem mentek vissza,idoben, abba a korba, ahol a magyart tiszteltek 
Europaban, es miert nem peldaztok a magyar tortenelembol? pl: Attila kor, Arpad kor, Matyas idejebol.
Megmondom en hogy miert. Egy nem ismeritek, mert ha igen, akkor buszkek lennetek oseitekre es 
mert nem egyezzik az birka ideologiaval. Nektek meg kene nezzetek peldaul a Csillagosvenyen cimu 
DVD ( a YouTubon is megtalalhato) minden nap tobbszor is, hogy eljusson az elmetekig hogy a 
magyart nem azert tiszteltek europaban mert egy kulturalatlan, alamuszi semmihazi nep volt, es fokepp 
nem mert jol tudtak rokkazni. Azert tiszteltek oket, mert a pontot oda mertek es tettek a mondat vegere. 
A valtozas csak akkor kovetkezett be, amikor arra tanitottak meg oseinket, hogy csikket szedegessenek, 
soporjek a tereket, es varjak a megvaltast, mert majd a viz kikoptatja a kovet helyettuk.
De ha a kinaiakat es az indiaiakat hozzatok peldanak (terulet koveteles) miert nem emlititek azt hogy 
mivel allt ki a kinai az orosz ellen, vagy az indiai a pakisztani ellen. Talan rozsafuzerrel?
Hesshess, meny innenel ijesztgettek a betolakodot?
Most hadd hozzak en is peldakep fel egy nemzetet, amelyik nagyon is hasonlittott a mienkhez, mivel a 
kornyek legfejlettebb kulturajaval rendelkezett (akar a magyar a multban): az Asztekok. Ok ugyan azt 



csinaltak a spanyol hoditas ideje alatt, amit a magyar a jelen pillanatban: Neztek az eget, a csillagok 
joslatait, es hagytak magukat lemeszarolni, semmilyen ellenallas nelkul. Ezekre talalhatsz 
dokumentaciot a netten.
Nem azt mondom hogy most vagy holnap lesz itt az idelye az erelyes fellepesnek. Azt ossze kell 
hangolni. Addig lehet csikkeket szedni, rokkazni, de amikor eljon az ido, akkor kell odacspni az 
asztalra es kijelenteni hogy eleg volt. Es akkor huljon az ellenseg , az a magyar is aki osszepaktalt 
veluk. Es azutan ujbol lehet soprogetni, csikket szedni, rokkazni es nevetni.

Akkor hajra rokkazzunk

(Szemtanu, 2010.01.07 15:15) 

Az indiaik terulet kovetelesuk a magyar terulet "koveteleshez" kepest, aranyosamn szamitva nulla.
A magyar letszam allomany az indiaihoz kepest nulla.Indiaban tobben szuletnek evente mint amennyi 
az osz magyar 
Most tedd ezt a kettot ossze, es kondolkozz el. Mar startbol nem jo a peldakep. A viz lekoptatja a kovet, 
ha tomegesen jon.
Nekunk nincs az a tomeg keznel, hogy a Sok lud disznot gyoz elmeletet alkalmazhassuk
Egy 80as evek oroszkinai konfliktus jut eszembe, amikor tomegrol beszelunk. Az oroszoknak azt 
uzente Mao, hogy ha o csak a katonasagi szakacsokat kuldi ki a hatarra, akkor is tobben lesznek mint 
az osszes orosz hadsereg. Tomeg. Itt tomeg hozza a hatarozatot, a tomeget tisztelik, mert ahogy az 
indiaiak is mar regen meghaladtak az egy milliardot. Ide fegyver sem kell
Van egy kozmondas: Ne mas eletet nezd peldakepul, mert nem bisztos hogy ugyan az a kuldetese.
Amiota meg mi itt soprogetjuk a parkjainkat,szedegetjuk a csikkeket, es rokkazunk addig (ma jott a 
korlevel) a delvideki gaz szolgaltatot (www.egazdegaz.hu) eladtak a svedeknek. Ma ezt, holnap mast, 
es Wass Albert patkanyai szetragjak az orszagot. Mi mag csak rokkazunk. De nekunk nincs eleg 
rokkank ahoz hogy attol a patkanyaink megijedjenek. 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.01.07 14:32) 

A passzív ellenállás egy fogalom, amely Ghandi nevéhez fűződik. Aki úgymond nem puskával, hanem 
rokkával harcolt, és sikeresen. Ma India lakósságának száma második világviszonylatban, gazdasága 
sem megvetendő, hadserege atomfegyverrel bír, mégsem ugrik neki Kinának, amellyel területi vitái 
függőben vannak. Jó, jó Wass Albert, cskhogy a fizika törvényei szerint a víz (halad) és lekoptatja a 
legkeményebb követ is. A mérleget időnként meg kell ejteni és abból következtetéseket levonni, 
nemcsak a levéltárba helyezni. Maradtam tisztelettel, ygyula 

Egy passziv ember tortenete

(Szemtanu, 2010.01.07 01:57) 

Egy passziv ember haza, tortenete.



Ez lesz a tied is ha csikk szedegetessel akarod hazadat megmenteni a patkanytol

Patkányok honfoglalása  Wass Albert
http://www.youtube.com/watch?v=BkSX7l_sAKo 

forrófejűek

(Szemtanu, 2010.01.07 00:31) 

"passziv ellenalas" Ez valahogy ugy hangzik mint a "tagra csukott szemmel" Paradox.
Mar ne haragudj, de ezt hogy ertelmezed? Most vagy passziv, vagy ellenallas?
A "forrofeju" jelzo pont olyan fegyvere a potyat leso szajaban mint az "ateista" a vallasosen. 
A tortenelem es a multat nezve, most nem kambodzsat, hanem a hazankat nezve. A magyarok 
bejovetele nem ugy tortent hogy kozben a szomszed nepek rozsaszirmokat szortak Arpad labai ele, es a 
magyarjaink kez a kezben, vihogva szedtek fel a frank, nemet hadjaratokbol visszamaradt szemetet, 
vagy hogy Arpad az Istanhez imatkozott, kerve azt hogy nepet ne bantsak a rosszak, es kozben 
passzivan nezte volna hogy nepet oli az ellenseg. Meg a sajat rokon nepeinkel is kellett harcoljon 
(bolgarok, besenyok). Arpad nem ugy alapitott allamot hogy kozben bekepipat szivott el a nemetromai 
csaszarral, morvakkal, frankokkal. Az elrabolt Attila kincseit nem kavezoban kerte vissza a nemettol, 
franktol. Hanem elment, es mindent amit azelott elraboltak a hazankbol, azt szepen visszahozta. Es 
nem kerte. Nem imatkozott erte, hanem cselekedett.
Matyas kiralyunk nem kerte vissza Becset a labanctol, Attila testveretol alapitott regi varosunkat, 
hanem elment es kardal visszaszerezte.
Akkor ezeket TE mind forro fejueknek nevezed, mert eroszakot hasznaltak a nep erdekeinek 
megvedesere? Rakoczi, Kosuth, a 13 aradi vertanu, Dozsa, a romaniai (Temes, Arad, 
Brasso)Cseausescu diktatura elelni felkeloket, az 56os forradalmarokat, ezek Te mind forro fejueknek 
nevezed? Ugyan milyen jogon? Mert ha te a jelen idok emberet aki akar cselkedni a nemzeteert, forro 
fejunek nevezed, akkor a mult hoseit ugyszinten. Mert azok ugyan ugy cselekedtek, ahogy a mai is 
akarja. Ez asztan a szep magyar velemeny. Bisztos voltak es vannak forrofejuek is, de az elobb 
felsoroltak a leghiresebb kiralyaink es hadvezereink. Ezeknek koszonhetjuk azt hogy letezunk. 
Szepen beszelni, megbeszelni, pacsizni, csak egy ugyan olyan gondolkodasmodu partnerrel lehet. Az 
aljas becsapja a johiszemut, az eroszakos felelemben tartja a birka fajt. Ahoz hogy egyenloseg legyen a 
partnerek kozt, oda egyforma feltetelekkel kell kiallni egymassal szembe. Eroszakosok ellen 
eroszakkal. A jelen pillanatban a magyart szipolyozo, gyalazo nem az a nepreteg/faj akivel pacsizni 
lehet. Az egy eroszakos, agresziv, aljas politikat vegez nepunk ellen. Most akkor ezek ellen hogyan 
lepjunk fel? Talan vigyorogva. Enekeljuk el a magyar himnuszt es majd attol megijednek? Vagy talan 
imadkozzunk Niburuhoz? Ez mar nem eleg . Csikket szedegetni, kez a kezben setalni...Ezt akkor teszed 
amikor mar az orszagodat rendezed, takaritod. De azt elobb vissza kell szerezni
A magyarnak van egy kozmondasa: Ember segits magadon, mert az Isten is megsegit. Ebben semmi 
passzivat neme latok.

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.01.05 16:07) 



A búsmagyar még mindig forradalmat ír. Én nem írom ide a város nevét, hol sokan haltak meg 
szerintem oktalanul, de a tömeg, a mozgatott tömegből senki. Ott voltam, láttam. A történéseket már 
sokan elemezték és a következtetés minden más, csak forradalom nem. Ha nem tanultunk a múltból, 
hiába éltünk. Én egyetértek a passzív ellenállás elvével. Az már egy sokkal nagyobb országban is 
eredményt hozott. Igaz ehhez bölcs vezetőkre lenne szükség. Isten áld, pontosabban óvd meg a 
magyart! Főleg a forrófejűektől. Ahogy a csillag megy az égen, a hullócsillag el szokott égni. 

A vitáról

(Fitz, 2010.01.05 08:34) 

Megértve minden érintett fél indulatait Búsmagyar előző hozzászólásából úgy általában a vitázásról 
egy gondolat: célszerű lenne a másik minősítését tudatosan elkerülve a mondandójára reagálni. Egy 
vitában/szituációban ha valaki képvisel egy álláspontot, annak lényegi pontja nem azon van, hogy 
ki/mi/milyen ő, hanem mit is mondott, és abban miben értek egyet, miben nem. A többi érintett félnek 
pedig így viszont.

Így el is lehet jutni a vitával valahova, így volna is értelme. Egymás minősítése, bírálata, sértegetése 
csak zsákutcába vezet, másrészt ugyan kik vagyunk, hogy ítéljünk a másik felett?

Tán sokkal előrébb juthatnánk ilyen hozzáállással. 

elszakitott rész

(busmagyar, 2010.01.04 10:09) 

öszkatonának a "harmadik kürtszóra"cimü irásához.Már meg ne haragudj obsitoskám,de nem tudok 
veled egyett érteni a cikked némely pontjával.Hogy is gondoltad hogy a szabadságot ingyen adják,harc 
nélkül.Miféle katona vagy te ha azt hiszed hogy szépen kérve célt lehet elérni a nemzet ellenségeivel 
szemben?Tovább:"lehet hogy ezren vagy tizezren éhen halunk.De ha polgárháborúba ugraszt bennünket 
az ellenség,akkor százezreket fogunk eltemetni......bla,bla,bla."Nekem ne gyere kambodzsával.A 
magyar gondolkodásmod távol áll a kambodzsai birka mentalitástol.Legalábbis merem remélni nem 
hüjült el annyira még.Ennél még a "nem robban a puliszka nép"is sokkal fejletteb.Mert meglehet 
gyilkolni néhány száz,akár ezer embert egy esetleges foradalom alkalmával,de ez a térfél nem 
kambodzsa"vitéz öszkatona"barátom.Itt Temesváron,a mészárlás után leáltak a gyárak 1989 december 
19én! A munkásság elözönlötte a várost.Ekkora,mindenre elszánt,felháborodott tömegett életembe 
nem láttam .A helyi katonaság azonnal átált a foradalom oldalára.Mindez akkor,amikor a bitang nép 
nyuzó még nyeregbe érezte magát.Hát remélem megértetted a mondanivalómat.Hacsak nem lebeszélni 
szeretnéd a magyart hogy még véletlenül se jusson eszébe kezet emelni a magyart sanyargató zsidajára!
Igen is magyarország,és a magyar nemzet sorsa csakis a radikális fellépéssel valósitható meg.Ameddig 
Budapest nem kerül magyar kézbe a helyzet változatlan marad!Ezt minden magyar embernek meg kell 
érteni!Szebb jövöt!Adjon az Isten! 



bg-ep@euromail.hu

(Bartha Gábor, 2009.10.11 10:04) 

Áldjon meg minden igaz nemzettestvérünket a Magyarok Istene ŐsTen, az Öregisten MáTún! 

A pirkanban

(Őszkatona, 2009.10.11 00:02) 

Kedves Eszter Etelka,

Köszönöm a meghívót, sajnos nem tudok elmenni, de lélekben (érzésben) és szellemben (gondolatban) 
23.3. napokban, a pirkanban, a Ferenczy Sziklánál fogok imádkozni Napbaöltözött 
Boldogasszonyunkhoz. Aki erre szintén hivatást érez, saját lelkiismerete szerint csatlakozzon. Aki 
szavakat keres de nem talál, itt kezdheti: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/oldal/4253

Hazafias szeretettel,
Őszkatona 

szepenemberul@gmail.com

(Kállai Eszter Etelka, 2009.10.08 14:32) 

Őszkatonának!  Magyar nyelven magyarul és "magyarán" 
hírdetjük  Magyarként "szépen emberül"élni akarók...
Közeledjünk így a másik emberhez "Én szeretni akarlak téged.Segíts, hogy minél jobban 
megismerjelek! Örülnék, ha Te is szeretni akarnál engem." Október 24én 1008 óra között tartjuk 
Dobogókőn a Zsindelyesben a Helytállásköszöntéstiszteleadás idősek ünnepi hetének a beszélgető 
felolvasó napját... Kendet is szivesen látjuk. Kállai Eszter Etelka 06702733872 

lajos melczer@gmail.com

(Melczer Lajos, 2009.07.23 08:44) 

Kedves Magyar Barátaim!
Arról, hogy mit tegyünk addig:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok 
szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, 
mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú 
őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát 
országukra!" (Pio atya) 



szerintem

(Fitz, 2009.07.22 08:38) 

Magyarságunk tudatosságának szükségessége mellett a szeretet, tisztelet, tolerancia csak az egyik része 
a dolognak. Nem szabad megfeledkezni az önvédelemről, amit, Őszkatona, nagyszerűen részletez a 
"Mit ne?" bekezdésben. Az a nemzeti önvédelemről szóló pár mondat teszi igazán egésszé az írást.
Enélkül, csak a szeretet, nem elég ahhoz, hogy fennmaradjunk. 

válasz

(szolariss, 2009.07.19 15:33) 

Teljesen így van, csak is szeretettel kell és lehet cselekedni. Emberek szívében lelkében ott lapul a 
szeretet virága csak felkel ébreszteni, és nyiladozni kezd, és pompásan kivirágzik. Igen először 
hazánkban és azután az egész földön szét kell terjeszteni szeretettünket. Nem szabad megengedni, hogy 
a gyűlölködés stb energiái győzedelmeskedjenek és egy ország és később egy bolygó ez a csodálatos 
föld is ez által emberiség, megsemmisüljön. Igaz szeretet menthet meg itt mindent. Szeretettel és 
fénnyel 
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(Valent Rozália, 2009.07.19 15:02) 

Szívből szóltál. És anélkül, hogy olvastam volna a soraid, a jelenlegi helyzetben én is úgy érzem, hogy 
kizárólag Magyarságunk és tisztességünk vállalásával tudunk ellenállni.
Most kell nyíltan és felvállaltan Magyarnak lenni, de nem provokálva.
Az univerzumot kizárólag a szeretet tartja össze, minden értünk van ( ezek Atyánk szavai ) csak észre 
kell venni és a fénybe lépni.
A népek széthúzása és egymásnak ugrasztása a hatalom eszköze, a Magyar egy nyitott és barátságos 
nemzet, remélem lesz magyar szívű vezetőnk, nem csak kufárok tolonganak a parlamentben, akik ma 
már nem is titkolt szándékkal harácsolnak és adják át földünket a gonosznak.

Tiszteletem a tiéd, és örömmel teszem a dolgom tovább.
Ha kell tyúklépésben, de előre haladok.

Isten áldjon! 

Isten Áldjon

(egy magyar, 2009.04.20 23:56) 

Kedves Őszkatona,

Írásaidat engedelmeddel elmentem az utókor számára. 



Gyermekeimnek átadom okulásul  és tovább terjesztésre.(hogy ők is adják majd tovább  ha lesz kinek)

(és persze várva várom a további írásaidat. Olyanok számomra,mint éhezőnek a legfinomabb ízű 
ételek...)

Isten tartsa meg ezt a jó szokásodat! 

Miért szeretet? 

(Őszkatona, 2009.04.08 19:37) 

Kedves nagymama és hazafiak,

Köszönöm, és viszont üdvözöllek. Sajnos sokan (érthetően) robbanékonyak mostanában. Azt 
tanácsolom hogy fékezzük ezeket az hajlamokat hogy legyen időnk fölkészülni az alapvető társadalmi 
rend megváltozásra. A polgárok erre a megváltozásra a szeretet megtanulásával, tanításával és 
gyakorlásával tudnak csak fölkészülni. Minél többen megtaláljuk az egymás iránti szeretetben az 
összefogás titkát, annál többen túléljük a most már elkerülhetetlen erőszakidőket. Senki se álmodozzon 
élet színvonal emelésről vagy még a mostani színvonal megmentéséről sem a jelenlegi pártrendszer 
által fönntartott, demokráciának nevezett szabadrabláson belül. Ennek a társadalmi rendnek az ideje 
világszerte lejárt. 

De az emberiség iránti szeretetre főleg azért van szűkség, hogy az élősködő képtelen legyen hatalmát 
átmenteni egy új alapra épített társadalomba, úgy ahogy azt Babilon, Jeruzsálem, Roma, a Római Szent 
Birodalom, a bolsevizmus vagy a kommunizmus megbukása után tette. Itt szó sincs papolásról. Nekünk 
a szeretet a ránk erőszakolt zsidókrisztiánizmus előtt sohasem volt "vallásunk" mert nálunk a "vallás" 
fogalom a mai értelemben nem létezett. Nálunk a szeretet egy tudásból és tapasztaltból származó 
logikus társadalmi rend alapja volt. A magyar társadalmat azért kell szeretetre alapítani mert a 
judaizmus úgy irtózik az emberiséget átölelő szeretettől mint a pióca a sótól. Aki látja itt őseink 
bölcsességének érdemét, erre törekedjen, és bízza a magyarság égi dolgait a magyarok istenére.

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

Köszönet

(>Zoli<, 2009.04.07 21:15) 

Köszönöm neked is Őszkatona a linkeket már fel is tettem és linkeltem is a szövegben hogy mindenki 
elérje. 

Köszönöm / köszönjük az ősz nagymamának is a lelkes segítségét. 



Rosenfeld haláltábora

(Őszkatona, 2009.04.07 20:10) 

Kedves Zoli,

Recsk a Rosenfeld (Rákosi) ÁVÓsai által létrehozott kb. 100 büntető, kínzó, haláltáborok egyike. A 
sódert ("kődarabocskákat") az elítéltek sziklákból törték kalapáccsal és hátukon hordták az utakra. Ma 
Recski Nemzeti Emlékpark néven lehet megtalálni (egész évben látogatható). 

Itt egy néhány link.

http://www.recsk.hu/Turizmus/L%C3%A1tnival%C3%B3k/NemzetiEml
%C3%A9kpark/tabid/1500/Default.aspx

http://www.puskikiado.hu/index.php?
page=catalog&bcat=8&id=304&PUSKSID=dabe0caa883f787617440fe80da07376

http://www.magtudin.org/A%20recski%20halaltabor.htm

Hazafias szeretettel,
Őszkatona 

Recsk

(>Zoli<, 2009.04.07 18:18) 

Kedves Őszkatona barátunk! 

Isten áldja minden jó szándékod és kívánom, hogy az itt leirt intő szavaid nagyon sok megértő fülekre 
találjon. Köszönöm hogy velünk vagy. 

Egy valamit azonban szeretnék kérni tőled. Azt, hogy megtudnád e írni nekem /esetleg mindazoknak 
akit még érdekelne/ miért éppen Recsket választottad egy példának? Ne haragudj tudatlanságomért, de 
mint a kezdetben is leszögeztem nem csak tudatni akarok, de tanulni is mert a délvidéki kommunista 
agymosás tőlem is sok igazságot szűrt el. 
Ha terjedelmes a tartalom, akkor inkább küld el levélbe és én felteszem ide vagy a közös rovatunkba. 
De ha más is tudja miért szent ez a föld is akkor küldje el levélbe nekem és akkor mindenki tudni fogja. 

Előre is köszönöm. 

lilisite@t-online.hu

(Mező Árpádné, 2009.04.07 10:29) 



Kedves Őszkatona!
Olyan szép és teljes, amit írtál, hogy én semmit sem tudok hozzátenni. Viszem a Magyarok Szövetsége 
találkozóra és kiosztom. Hála Istennek már elég sokan összejövünk, ez a szerveződés a szeretetet 
hirdeti és a megbékélés híve. Remélem, tényleg angyalok! Nagy szükségünk van rá, hogy így legyen! 
Szeretettel üdvözöl: egy ősz nagymama 
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