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Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, 

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 

 
Radnóti Miklós: (Nem tudhatom…) 

 
BULÁNYI GYÖRGY 

PILISSZÁNTÓN… 
 Testvéreim! Máté szövegében ez így olvasható: Jönnek 

majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagy-
nak követ kövön, mind lerombolják.” „Vigyázzatok, ne-
hogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én ne-
vemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – 
Ne kövessétek őket. „Nemzet nemzet ellen és ország or-
szág ellen támad.  De előbb kezet emelnek rátok, és ül-
dözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógák-
nak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcol-
nak a nevem miatt. Azért, hogy tanúságot tegyetek. Ki-
szolgáltatnak benneteket szülők, testvérek, rokonok és 
barátok, s némelyeket meg is ölnek közületek. Nevem mi-
att mindenki gyűlölni fog benneteket – Hát eddig. 
S e zsidó nemzeti tragédiát az a Jézus mondja előre, aki 
három éven keresztül meg erre tanította a Tizenkettőt: „A 
pogányokhoz vivő utakra ne térjetek, a szamáriaiak vá-
rosaiba ne menjetek! Forduljatok csak inkább Izrael há-
zának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek nekik: 
Közel van a mennyek országa! A betegeket gyógyítsátok 
meg, a halottakat támasszátok fel… 
S negyven esztendő sem telik el, és mindez bekövetkezik. 
Kivégzik Jézust; kivégzik a Zebedeus-fia Jakabot, majd a 
másik Jakabot, Jézus féltestvérét. S a végén fellázadnak a 
rómaiak ellen is, de Jézus tanítványai nem vesznek részt 
a harcokban. Ők még Jeruzsálem ostroma előtt kiköltöz-
ködnek a városból, és elmennek a Jordánon túli Pella vá-
rosába; mert megtanulták Jézustól, hogy aki kardot ragad, 
az kard által vész el. De akik nem lettek Jézus tanítványai, 
azok kardot ragadnak, amikor Jeruzsálemet a légiók sere-
gei veszik körül, mert meg akarják akadályozni, hogy be-
következzék pusztulása. De Jézus útbaigazítása ez: akkor, 
aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban, me-
neküljön onnan el, aki pedig vidéken, ne térjen oda vissza. 
Ezek a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjék mind, 
ami meg van írva. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak 
azokban a napokban! Nagy lesz a gyötrelem a földön, s 
az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Kard élén hullnak el, és 

fogságba hurcolják őket a pogány népek közé, Jeruzsále-
met pogányok fogják tiporni, míg idejük be nem teljese-
dik. 
A zsidók közel ezerkilencszáz esztendőre elvesztik hazá-
jukat, és csak sokmillió palesztin s nem kevés millió zsidó 
halála árán tudják azt a múlt század közepétől, úgy-ahogy 
visszaszerezni. Nekünk azonban, Jézus tanítványainak; 
vigyáznunk, virrasztanunk és virrasztanunk kell. Nekünk, 
Jézus magyar tanítványainak is. Arany János mondta 
másfél százada; a szabadságharc kitörése előtt: Ha minket 
is elfúj az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több 
magyarja. Vörösmarty, a Szózat költője, így számol be er-
ről: A vész kitört… És folyton-folyvást ordított a vész, / 
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre járt, irtóz-
tató nyomában / Szétszaggatott népeknek átkai Sóhajta-
nak fel csonthalmok közől; / És a nyomor gyámoltalan fe-
jét Elhamvadt várasokra fekteti. /Most tél van és csend és 
hó és halál, A föld megőszült; Nem hajszálanként, mint a 
boldog ember,/ Egyszerre őszült az meg mint az isten, Ki 
megteremtvén a világot, embert, / E félig istent, félig ál-
latot, Elborzadott a zordon mű felett / És bánatában ősz 
lett és öreg… 
A vésznek végeredménye: százezernél több halott. Gör-
gey leteszi a fegyvert Paskijevics kétszázezres serege 
előtt Világosnál; Batthányi és az aradi tizenhárom halála, 
Petőfié Segesváron, és még nagyon sokaké. Költemé-
nyünk szerzőjének, Vörösmartynak elméje elborul, 
Arany, s Tompa búskomor lesz, Széchenyi, a legnagyobb 
magyar pedig öngyilkos. Deák még idejében hazamegy 
Kehidára, Kossuth apánk meg számkivetésre Torinóba. A 
végeredményhez még hozzátartozik a rengeteg hadi öz-
vegy és hadi árva. S az is, hogy Kufstein s a többi börtö-
nök benépesülnek rabokkal, és hogy elkövetkezik húsz 
évre az önkényuralom. Közel két évtizedes. Ferenc József 
vesztes csatái (Solferino, Königgrätz) után 1867-ben lét-
rejön a kiegyezés. 
Drágán vagy olcsón úsztuk meg?  Mi csak folytattuk Jé-
zus után a Jézus előttit: Akik előttem jöttek, mind tolvajok 
és rablók. A jézusutáni harcok nem különböznek semmit 
a jézuselőttiektől; legfeljebb annyit, hogy egyre kegyetle-
nebbek lesznek. De azért a negyvennyolcat is nagyon drá-
gán úsztuk meg. 
Még nagyobb árat fizetünk hamarosan. Szarajevóban el-
dördül egy lövés; s bár Tisza István megtesz minden le-
hetségest a háború ellen, az agg uralkodó mindent meg-
gondolva és mindent megfontolva – 47 békeév után – ha-
dat üzen Szerbiának, és kitör az első világháború. Négy 
keserves év után már milliókra rúg a halottak, hadi özve-
gyek és hadi árvák száma. S mindezt keresztények csinál-
ják? Igen. Az ütközetek előtt az őrmester rumot osztogat, 
a különböző keresztény vallások tábori lelkészei pedig Jé-
zus testét és vérét. Maradt a történelem továbbra is – jé-
zuselőtti. Harsányi Kálmán jézusi versét ismeritek-e? 
Címe: A BALKÁNT JÁRTUK... Idézek belőle: Mert így 
vagyunk mind, ezrek, milliók, Éretlen, törpe, játék-kato-
nák, Hisszük, hogy van rabolni s ölni jog, S hogy becsü-
lettel vagyunk banditák.  
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Végeredmény számunkra, magyaroknak: Trianon… A 
győztesek elcsatolják tőlünk hazánk kétharmadát, s ma-
gyar népünk egyharmadát. Ekkora igazságtalanságot el-
viselnünk nem lehet; és 20 év után bekényszerít maga 
mellé az örült tizedes a másik világháborúba, mely már 
nem négy, hanem hat évig tart, s a meggyilkoltak, az öz-
vegyen s árván maradtak száma messze meghaladja a ko-
rábbi, a „kisháború” áldozataiét. A befejezés érdekében 
még ledobjuk az atombombát is. 
Végeredmény – ismét számunkra, magyaroknak: bár 
egyetlen Hitlertől megszállt ország területén sem maradt 
életben annyi zsidó, mint nálunk, mi vagyunk a bűnös 
nemzet. Miként az első világháború után is, rajtunk rúg-
nak a legnagyobbat megszállóink.  
Tíz év után, ’56-ban fellázadunk.  Világtapsot kaphatunk, 
de a megnyílt határon kivándorol a tíz napos forradalom 
után kétszázezer magyar fiatal, mely vércsapolás negy-
venszeresen meghaladja a vörös-, a fehér-, a Rákosi-, a 
Kádár-terror áldozatainak együttes létszámát. Java részük 
elveszett nemzetünk számára – alighanem örökre. 
’89 után, amikor a szovjet sereg kivonul hazánkból, végre 
– ezer évnél is hosszabb idő után – megszűnik, (a Bokor 
érdeméből is?) polgári kötelező feladatnak lenni az em-
bergyilkolás.  Csak az önként jelentkezők jól fizetett szak-
mája lesz az.  
Helyette ránk szakad az, ami minden gyilkolásnál na-
gyobb veszedelem – a nemzeti öngyilkosság. 2001-ben a 
8 éveseknek már egyharmada problematikus, és 2020-ra 
már a felénél is több lesz a számuk. Prognosztizálhatunk: 
a század végére hal meg az utolsó magyarul beszélő em-
ber, miként meghalt a dalmát, s annyi finnugorul beszélt 
nép: a lív s a vót? Mert a magyar nők jelenlegi szaporo-
dási rátája 1,2, s ez a biztos nemzethalált jelenti. 
Testvéreim Jézus Krisztusban! Hazánkban az Isten meg-
áldott valakiket mind a két kezével. Azért áldotta meg, 
mert ők még tudják az istenadta élet alaptörvényét: a ka-
pott életet tovább kell adni. S a magyar ezt már elfelej-
tette? Nem. Sokkal rosszabbat tesz. Ezt a törvényt sem-
mibe veszi, s ezért halálra való, nem kár érte – írta Ady 
Endre. 
De én szembeszállok vele, és sírva kiáltom: Nem igaz. 
Kár érte, mert ha minket is elfúj az Isten törvényének ez 
a lábbal tiprása, akkor nem lesz Istennek soha több ma-
gyarja. S Neki is hiányozni fogunk, mert ő teremtett meg 
minket. Én nem adom fel. Én akarom, hogy ne hiányoz-
zunk Neki. Vannak példáink. Visnyeszéplakon, az élő fa-
luban, 2 fölött van a termékenységi ráta. A Bokor első két 
nemzedékében pedig 3,2 a nők termékenységi rátája. És 
ott él a negyedik nemzedékünkben hősnőm, a nyolc éves 
Bori, aki, amikor várják ötödik testvérük megszületését, 
azt mondja, hogy mindegy, hogy fiú lesz-e az vagy lány, 
mert nekik úgyis nyolc testvérre van szükségük, s neki, 
Borinak is nyolc gyermeke lesz: négy lány és négy fiú. A 
lányai nevét már tudja is, és el is sorolja őket. 
Testvéreim, Ti feladjátok? Arany azt mondta Széchenyi-
ről, hogy mikor ez magát nem tudta szeretni, ő meg sze-
rette pusztuló faját. Vigyázzunk és virrasszunk nagybeteg 

nemzetünk ágyánál! S hajoljon össze itt is és ott is négy-
öt magyar, hogy megtanácskozzuk, hogy mit kell ten-
nünk, hogy bele ne pusztuljunk e halálos kórba! Isten se-
gíteni fog, ha virrasztunk. Én is Veletek akarok virrasz-
tani, hogy megmentsük a haláltól nagybeteg nemzetün-
ket. Amen 
 
 KIRÁLY IGNÁCZ 

MAGYAR VAGYOK… 
 
 

  
 1967-ben szétszereltem gondosan őrzött és gyakorlásra 
használt 48-as kispuskámat, titokban levittem a Dunára, 
és beleszórtam egy iszapos mellékág vizébe. Előzménye 
mindennek az, hogy találkoztam az erőszakmentesség bé-
kességteremtésre hivatott magatartásával és tanításával. 
Fegyvertartásom előzménye: édesapám 46 évesen meg-
halt, mert kuláklistára téve kényszermunkára ítélték a 
kommunisták, és néhány évvel kiszabadulása után, az ott 
szerzett sérüléseibe belehalt. Megölték. Szabadszékely 
(apai) és sváb kisnemesi (anyai) gyökereim arra indítot-
tak, hogy a bosszú tervét őrizzem és munkáljam. A gyil-
kosokat moszkovita bérenceknek, az áldozatokat, köztük 
családunkat, magyar identitású áldozatnak éltem meg. A 
hazám, népem, családom ellenségeinek erőszakára az 
erőszakos válasz volt számomra a természetes. Találkoz-
tam az evangéliumok Jézusával és a reá figyelni akarók 
körével. Ők az életem.  
Ugyanakkor beleszülettem egy népbe, kultúrába, ők az 
életem tere. Magyar vagyok. Testvérbarátaim között ki 
nem mondottan is, de jelen van egy erős tartózkodás a 
népi-nemzeti hovatartozást illetően. Érthető. Annyi erő-
szakot, annyi kiváltságkereső istentelen történelmi ese-
ményt ismerünk, hogy szinte természetes, hogy „bűnre 
vezető alkalom” a hazaszeretettel való foglalkozás. Ez 
ügyben való rendezetlenségem csökkentésére le kell ír-
nom jézusi tájékozódású gondolataimat. Kell, mert az em-
beriség magyarul beszélő kultúrájához tartozom. 


