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Tisztelt emlékezni összegyűlt Közösség! 

 

Arra kérek mindenkit, hogy Trianon tragédiája kapcsán most ne a múltba révedő szomorúság, 
hanem a nemzeti összetartozás felemelő érzése erősítsen és vigasztaljon bennünket. Mindig, 
minden körülmények között múltunk ismerete által az igazságban megerősödve csak előre és 
felfele nézzünk! A múlt keserű tanulságai felől a jövő irányaiba. Erre bíztat most ez a mai 
megemlékezés. Azt üzeni ez az évforduló, hogy a világban sehol sem hal el az emlékezet, a 
lángoló nemzeti érzület, a nemzeti érdekvédelem. Minden gonoszság és ármány ellenében nekünk 
ma is képviselnünk és védelmeznünk kell magyar hazánk elnémított értékeit.  Közös emlékezet, a 
keresztény örökség és az erős nemzeti tradíció nélkül nem lehet sikeres Magyarország. 
Hagyomány nélkül nincs feltámadás! 

Különösen fontos, hogy most erős és kitartó legyen  magyarságtudatunk és önbecsülésünk. Egyre 
nagyobb a baj. Körülöttünk és az elszakított területeken folyamatosak a magyarellenes 
attrocitások. A sokasodó baljós jelek ellenére az Európai Unió tehetetlen és érzéketlen, nem véd 
meg bennünket. Nem akarja megérteni Trianon bűnét, tragédiáját és aktuális üzenetét. Nekünk 
kell végre sorsunkat kezünkbe vennünk! Ne várjunk másokra! 

Mert közben idehaza a szabadkőműves háttérhatalom által koordinált és idegen érdekeket 
kiszolgáló országkifosztó politikai gyakorlat miatt egyrészről növekszik a közöny és befelé 
fordulás, de másrészről pedig elementáris erővel megjelenik a nemzeti ébredés a folyamatosan 
hazugságokkal elaltatni akart honfitársaink és nemzettestvéreink körében. A gyarmatosító és 
világhódító szabadkőműves háttérhatalomnak az önfeladásra kényszerítésen kívül nincs más 
stratégiája. Minden erővel igyekszik bennünket eltántorítani a nemzet jövőbeni sikeres 
egyesítésétől. A politikai elit jelentős része a deviáns másságot képviseli inkább, mint a 
cserbenhagyott és megalázott határon túli magyarok ügyét. Nyomorult, idegen érdekeknek 
kiszolgáltatott szabadkőműves államszervezetet akartak számunkra létrehozni a Nagy 
Magyarország történelmi álma helyett!  

Nekünk hazaszerető utódoknak pedig mindenekelőtt erős fogadalmat kell tennünk: mi nem 
akarunk úgy élni egy percig sem, hogy feladjuk azt a hazát, amelyet Árpád szerzett meg nekünk és 
amelyből Szent királyunk István teremtett keresztény európai államot. Mi Árpád, Koppány és 
Szent István, Szent László, Horthy Miklós, a márciusi ifjak, Prohászka Ottokár püspök, 
Mindszenthy bíboros, 1956 és a névtelen hősök örökösei vagyunk.  

Trianonban az ország szétdarabolása megtörtént. De a nagyobbik baj, hogy a lelkünket is 
szétmarcangolták. 1945 óta olyan rendszerekben élünk, amelyek idegen magyarellenes célok 
jegyében kormányoznak. Elfogadják és a magyar nép tömegeivel is elfogadtatják az 
országcsonkító szétdarabolást. Rákosi és a Kádár rendszere alatt a trianoni tragédiára való 
emlékezés is be volt tiltva.  
A rendszerváltás sem hozta meg a magyar függetlenséget és a trianoni igazságtalanság alóli 
felszabadulást. 
 
Miközben sisteregve szakadtak szét a második világháború nagyhatalmi egyezményeiben 
meghúzott határok és omlottak szét államok a magyarság részben belső gyengesége, 
megosztottsága, valamint kormányainak sorozatos árulásai következtében szinte semmit sem tett 
az életét gúzsba kötő feltételekkel szemben és még egyes nemzetrészeinek önállósági törekvéseit 
sem támogatta.  
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Nehezen akarjuk megérteni, hogy ha mi magunk nem állunk ki a jogainkért, a jussunkért, a 
szabadságunkért, akkor ezt senki nem teszi meg helyettünk. Ne nézzünk mindig kifelé, másokra, 
ne kérincséljünk, hanem követeljünk. Úgy mint mások. Térjünk észre, amíg nem válunk 
öntudatos, a nemzeti érdekek mellett kiálló bátor magyarokká, addig minden alkalmat mindig 
elszalasztunk. 
 
Hazug világban élünk, kedves magyar testvéreim! Trianon legszörnyűbb következménye a 
folyamatos hazudozás. Mételyként gyengít bennünket az önbizalomhiány. Tönkre a nemzeti 
nemtörődömség tesz. Az önfeladás és a belenyugvás. 
 
 
Ahhoz, hogy nemzetként fennmaradjunk tisztáznunk kell néhány dolgot. Van e jogunk nekünk is 
ragaszkodnunk történelmi jogainkhoz, az Árpád által honfoglalt, Szent István által megalapított 
teljes, történelmi hazánkhoz, minden benne élő népével együtt, akikkel együtt éltünk majdnem 
ezer éven át, vagy mert két világháborút vesztettünk el egymás után ezt a jogunkat örökre 
elvesztettük., Akármit mond is erről a nemzetköziség és a mindig pillanatnyi érdek által 
befolyásolt liberális sajtó: történelmi jogainkhoz ragaszkodnunk nemcsak jogunk van, hanem 
kötelességünk is. Mert, ha ezt az erkölcsi kötelességünket nem teljesítjük, elpusztulunk, 
mindenünket elveszik tőlünk, meghódítanak, megszállnak és földönfutóvá tesznek bennünket. 
Egészen más dolog a reális lehetőség. Az egész visszaszerzésére a jelenlegi politikai erőviszonyok 
között semmilyen lehetőségünk sincs. Még gyengék vagyunk, nincs gazdasági erőnk, nincs olyan 
politikai erőnk, amelyet megfelelő katonai erő támaszt alá. Ma mindennek az előfeltételét és 
alapját képező erkölcsi erőnk van, az igazságunk tudata és a velünk történt igazságtalanságok 
megacélozó ereje, a nemzeti kultúránk ereje, a saját kultúránk és civilizációnk egyesített 
asszimiláló képessége. Ma olyan magyarokra van szükség, akik az igényt átadják, nemzedékről, 
nemzedékre. Az igényt és az akaratot! 
 
Mit kell tehát tennünk? Először is rendet kell teremtenünk a saját belső viszonyainkban. Ez az 
első. Meg kell állítani a magyarság tragikus fogyását és évtizedek szívós munkájával ebből a 
fogyatkozó, öntudatlan nemzetből öntudatos, termő, megfiatalított életerős nemzetet kell 
teremtenünk, amely képes érvényt szerezni történelmi jogainak, és képes kultúrájával, 
civilizációjával, eszével és szívével újra egy erős Szent Istváni országot teremteni. 
 
Ennek a belső megerősödésnek először is belső feltételei vannak. Nem az erdélyi románok vagy a 
szlovákok nacionalizmusának magyarellenessége, nem a szerbek kegyetlensége, nyomulása a mi 
életterünkre az oka annak, hogy gyengék vagyunk, hanem az, hogy eltűrjük belső 
félrevezetésünket, eltűrjük magunk felett egy neoliberális, kozmopolita bankár és politikai 
bűnözői kaszt uralkodását, rablását, értékeink kiárusítását, haszonélvezést, eltűrjük, hogy 
rátelepedjenek kultúránkra és megfosszák az értelmétől, kihazudjanak belőle mindent, ami 
magyar.  
 
Trianon itt van, bent az országban, a Parlamentben, a közgyűlésekben, a képviselőtestületekben, a 
bankokban, a hazug újságokban, a félrevezető oktatásban, a félelemben és a nyomorban, amelyik 
beszorítja az embert az odújába, ahol csak a TV és a számítógép képernyője villog és ezáltal 
igyekeznek bennünket egyre nagyobb kábulatba és tudati sötétségbe taszítani bennünket.. 
 
Tisztelt és kedves magyar testvéreim! Mi ma nemcsak emlékezni és borongani, könnyezni és 
koszorúzni jöttünk ide, hanem gondolkozni és aztán határozni is. 
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 Ha egyszer világosan áll előttünk, hogy trianoni tragédiánk nem csupán a szomszédos népek 
mohó szerzésvágya és egy képtelen európai zűrzavar és ocsmányság következtében állt elő, 
hanem egy végzetes belső gyengeség következtében is, amelyben az akkori uralkodók felelőssége 
éppen úgy megállapítható, mint a mindenkor nemzetellenes, sőt nemzetgyilkos bolsevista, 
liberális árulás felelőssége, akkor most nyilvánvalóan az a kötelességünk, hogy azt állapítsuk meg, 
hogy nemzetünk mostani trianonjának, nemzetünk mostani gyengeségének és széttagoltságának, 
bénultságának és tragikus fogyásának mi az oka és hogyan lehet ezeket megszüntetni, 
megváltoztatni.  
 
Ahhoz, hogy élve maradjunk ebben a trianon szülte hazában és innen aztán újra kiterjedjen 
magyar hatalmunk a Kárpátok gerincéig először is rendet kell teremtenünk ebben a jelenlegi 
országban. 
 
Sürgősen el kell érnünk, hogy ne lopjanak büntetlenül ennyit el tőlünk idegenek és nem idegnek 
és ne legyen ennyi csalás, korrupció, törvénytelenség. Rendet kell teremtenünk mindenekelőtt a 
magyarság és az állam viszonyában, a magyarság és a kultúra, a magyarság és az oktatás-nevelés, a 
magyarság és tájékoztatás, a sajtó és a képernyő viszonyában.  
El kell érnünk, hogy az óvodától az egyetemig a magyar létezés elemi követelményeinek, 
feltételeinek, érdekeinek, a magyar történelem elemi ismereteinek és a magyar megmaradás 
szükségleteinek az oktatása és nevelése történjék meg, hogy mindenkit, aki itt él és ennek ez ezer 
éves, vagy több ezer éves kultúrának a gyümölcseit élvezi, az az életét itt akarja megvalósítani, 
mert valóban magyarrá neveljünk és a magyar élet szükségleteire felkészítjük. 
 
Nem tűrhetjük tovább, hogy ma az emberek elé kerülő olvasható, vagy nézhető közlések 
kilencven százaléka egyértelműen szenny, egyoldalúan magyarellenes, a magyart lekicsinylő, 
kinevettető, ostoba, bárdolatlan és hamis. Nem tűrhetjük tovább, hogy szent kultúránkat elözönli 
az idegen tömegkultúra és olcsó, silány kultúrszemét. Hogy mindennek, ami magyar küszködnie 
kell és kuncsorognia a fennmaradásért. Meg kell szüntetni azt, hogy a pénz felett évtizedek óta 
ugyanaz a nemzetközi szabadkőműves kaszt rendelkezik és folyamatosan foszt ki bennünket, veti 
ki ránk iszonyatos adóját, amitől mozdulni sem tudunk? 
 
Belső trianonunk szörnyűbb, végzetesebb következményű, mint a külső. Ma ha valaki nem felel 
meg a nemzetközi pénzvilág és hazai cinkosai érdekeinek, ha megpróbál magyarként viselkedni 
megkapja a liberális körök rosszallását, arra ráront a sajtó és megkísérli bemocskolni, 
kriminalizálni és démonizálni, amelyet pedig az átprogramozott agyú állami tisztviselő réteg a 
vezetőik parancsain keresztül folyamatosan kiszolgál. 
 
Ha mi továbbra is hagyjuk, hogy a világpolgáriság, a nemzetköziség és a deviancia különböző 
formái minden értelmes, minden történelmi keretet feloldó elvei szerint alakuljanak a dolgok és 
minden jöttment ránk telepedjen és a nagy nemzetközi szabadkőműves háttértámogatóik és hazai 
ügynökszervezeteik segítségével fölénk kerekedjék, gazdánk és parancsolónk legyen, akkor ez a 
trianoni ország is elvész számunkra. Egyszer s mindenkorra.  
 
Kedves barátaim nézzetek körül, a nemzeti ébredés minden megnyilvánulásakor hogyan rettegnek 
a hazaáruló elitek. Tart a háttérhatalom az ősi hagyományok teremtő erejétől. Fél a Kárpát-
medencébe kiáradó, összekapaszkodó szeretettől. Fél az igazság erejétől! Kedves barátaim! 
Ahogyan a korábbi kommunista berendezkedésű rendszernek 1956 volt a gyenge pontja, úgy a 
mostani globalista, liberális, nemzetirtó világrend átkozott törekvéseinek pedig legjobb ellenszere 
az egyetemes értékrendet képviselő nemzeti tradíció. Hatásos ellenállásra képes kultúrát kell 
szerveznünk és építenünk Trianon fájó emléke, a Szent Korona értékrend és a szakrális nemzeti 
hagyományaink köré. Fel kell ébreszteni a honfoglaló, ország építő és nemzetvédő ősök 



 4 

szellemét. Újra szervesen be kell építeni mindennapjainkba a népi, a nemzeti és a vallási 
hagyományainkat! Határokon átnyúló hálózatokat és élő, organikus közösségi kapcsolatokat kell 
kialakítanunk egymás között! Falak helyett átjárható szellemi hidakat! Tanulnunk, utaznunk és 
ismerkednünk kell, felfedezve saját történelmünk, tájaink és nemzetségeink, szövetségeseink, 
testvérnépeink felemelő értékeit és szépségeit. Az értelmiségieknek és művészeknek minden áron 
ébren kell tartaniuk Trianon és a Szent korona tan ügyét. Újra divatot kell csinálniuk a magyar 
múlt szép és nemes jelképeinek használatából. Vállalni kell a nemzeti büszkeséget! Hatékony 
formákban újra kell szerveznünk önmagunkat, hogy visszanyerjük méltóságunkat és 
önbecsülésünket. Meg kell állítanunk az anyaföld, az anyanyelv, a nemzeti identitás és 
értékhordozó közösségeink pusztulását. Állandó nyomás alatt kell tartanunk a politikai garnitúrát. 
Ki kell kényszeríteni a nemzeti érdekvédelem megjelenítését. A sajtóból és a médiából ömlő 
globalista és internacionalista szubkultúra nemzetírtó és hagyományromboló hatását a nemzeti 
ébredés és az igazság jegyében álló szakrális közösségépítés által mihamarabb meg kell gyengíteni! 
Erőt mutató, erőtől duzzadó sikeres Magyarországot akarunk! Rendet akarunk végre a fejekben, 
szívekben és lelkekben. Nekünk a liberalizmus és a globalizmus szellemtelenségvel szemben meg 
kell teremtenünk az értékes magyar kultúrát és minden ember számára a valódi önképző, önépítő 
szabadságot, a teljes emberi élet lehetőségét és igényét. 
 
Ma a nemzeti összetartozás napján kérem Önöket ültessék szívükbe a hazaszeretet és a testvéri 
együttműködés magját és azt folyamatosan napról napra ápolgassák, hogy az mielőbb hozzon bő 
termést mindannyiunk és szeretett hazánk javára. 
 
 
Vesszen Trianon. Isten áldja meg Magyarországot! 
 
 
 

 


