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TERRORELHÁRÍTÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT NYILVÁNOS JAVASLAT: HATÁLYON 
KÍVÜL KELL HELYEZTETNI A ZSIDÓK RASSZISTA TÖRVÉNYEIT ÉS TERVEIT 

Híres emberek alábbi állásfoglalásai is bizonyítják, hogy a világbéke érdekében hatályon
kívül kell helyezni a nem zsidók emberi jogait sértő mózesi rasszista talmudista, cionista 
stb. törvények, rendelkezések és azokat szolgáló döntések és tervek mindegyikét: 

„Híres emberek véleménye a zsidókról Reklám Ki szereti őket? Megszokhattuk már, hogy aki
bármilyen formában kritikával meri illetni a zsidókat, abból azonnal első számú közellenség 
válik, és rásütik a homlokára a nagy, antiszemita feliratú billogot, hogy mindenki jól láthassa, 
micsoda alávaló, hitvány gazember is ő. Természetesen utána elkezdődnek a pártatlan, és 
nyilván a politikától teljesen mentes, mélyreható pszichológiai elemzések, amelyek rendre 
megállapítják, hogy a vizsgált alany bizonyítottan az antiszemitizmus betegségében szenved, 
valószínűleg ordas, náci eszméket vall, ráadásul roppant egyszerű gondolkodású, mondhatni 
primitív, agresszív jellem, aki pusztán a saját sikertelensége miatt felgyülemlett dühöt zúdítja 
rá egy, általa kitalált ellenségképre, nevezetesen a zsidókra. Nos, ezen írásban szereplő híres 
emberekről sokféle dolgot el lehet mondani, egyet kivéve:mégpedig azt, hogy ők a zavaros, 
zsidó definíció szerint antiszemiták lettek volna. Hiszen ezek az emberek nem tettek mást, 
csak nyíltan és őszintén beszéltek egy létező, valós problémáról, amely manapság talán még 
nagyobb tabu témaként kezelendő. Íme tehát a történelem nagy gondolkodóinak, híres 
személyiségeinek véleménye a zsidókról (természetesen kivonatos, rövidített lista formájában,
hiszen a zsidókérdés kapcsán megnyilvánulók sokkal-sokkal többen vannak): LUTHER 
MÁRTON: „A zsidók olyan megátalkodottak, hogy semmire sem figyelnek. Esküdözéseik 
senkit sem győznek meg. Ők egy ártalmas faj, mindenkit kiuzsoráznak és kirabolnak. Ha egy 
herceg vagy elöljáróság ezer forintot kap tőlük, 20 ezret csikarnak ki a fizetéskötelestől. 
Óvakodnunk kell tőlük.” (Asztali beszéde) LUTHER MÁRTON: „Emellett sok zsidó van az 
országban, akik sok kárt okoznak. Ismernetek kell a zsidók gyalázkodását és erőszakra való 
hajlamát a Megváltó nevében napról napra. Emiatt Uraim, a hatalom nevében ne tűrjék őket 
el, hanem utasítsák ki őket. Ők a mi nyilvános ellenségeink, akik szakadatlanul gyalázzák 
Urunkat, Jézus Krisztust, Szűz Máriát kurvának nevezik és szent fiát fattyúnak, és minket a 
fattyú és a torzszülött jelzővel illetnek. Ezért bánjatok keményen velük, mivel mást sem 
tesznek, mint kínzó módon káromolják Urunkat, Jézus Krisztust, és megpróbálnak minket 
életünktől, egészségünktől, becsületünktől és javainktól megfosztani.” (Prédikáció 
Eislebenben, pár nappal a halála előtt, 1546. februárjában) AQUINOI SZENT TAMÁS: „Nem
lenne szabad megengedni, hogy a zsidók megtartsák, amit mások kiuzsorázásával szereztek. 
Legjobb lenne munkára kényszeríteni őket, hogy maguk keressék kenyerüket meg, ahelyett 
hogy semmit sem tesznek és kapzsi módon élnek.” (A zsidók uralma c. művéből) LISZT 
FERENC: „El fog jönni az a nap, amikor minden olyan népnek, akik között zsidók laknak, fel
kell tennie a kérdést, hogy mindannyiukat kiutasítja; ez a kérdés az élet és halál kérdése lesz, 
az egészség vagy krónikus betegség kérdése, a békés létezés vagy az állandó szociális láz 
kérdése.” LISZT FERENC: „A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát 
pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja. A sajtó minden 
eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ő az alapja minden olyan 
vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog 
megszüntetésére irányul.” (Die Israeliten) HILAIRE BELLOC: „A kommunista propaganda 
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világszerte szervezés és irányítás tekintetében zsidó ügynökök kezében van. Ha valaki nem 
tudja, hogy az oroszországi bolsevik mozgalom zsidó, arról csak azt tudom mondani, hogy ő a
mi siralmas sajtóelhallgatásaink áldozata.” (G.K. Hetilapjában 1937. február 4-én) MÁRIA 
TERÈZIA: „A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással, írásos 
engedélyem nélkül. Nem ismerek még egy ilyen kellemetlen kártevőt az államon belül, mint 
ezt a fajt, amely csalásával, uzsorájával és pénzkölcsönzésével elszegényíti az embereket és 
semmitől sem riad vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen 
amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük.” GEORGE WASHINGTON: „Ők 
hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege. Százszor veszélyesebbek 
szabadságunkra és nagy ügyeinkre. Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította 
ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának 
legnagyobb ellenségeit.” (George Washington életelvei, A.A. Appleton & Co. kiadásában) 
THOMAS JEFFERSON: „A szétszórt zsidók ma is államot alkotnak, amely idegen államot 
alkot az államon belül, ahol élnek.” (D. Boorstin, The Americans). HENRY FORD: „A zsidók
mindig is az üzletet irányították. (…) A filmipart az USA-ban és Kanadában 100%-ig ők 
irányítják, erkölcsileg és gazdaságilag, a közvélemény zsidó manipulálói.” (The Dearborn 
Independent, 1921. február 12-19) MARK TWAIN: „Az USA gyapotállamaiba a 
polgárháború után a zsidók szinte erőszakkal települtek be, üzleteket alapítottak a 
gyapottermelés szükségleteire, kielégítették a négerek hiteligényeit és a szezon végén ők 
voltak a néger idei termésének tulajdonosai és részben a jövő évinek is. Valaha a fehérek 
megvetették a zsidókat. A zsidókat törvényekkel tiltották ki Oroszországból. Ennek az oka 
nem titok. A mozgalom amiatt indult meg, mert a keresztény parasztnak nincs esélye a zsidó 
kereskedelmi képességeivel szemben. A zsidó mindig hajlandó a termék ellenében hitelezni. 
Aratás idején övé volt a termés - a következő évben övé volt a farm. Angliában János király 
idejében mindenki tartozott a zsidónak. Minden nyereséget ígérő vállalkozás az ő kezében 
volt. Ő volt a kereskedelem királya. Ki kellett űzni az államból. Hasonló okokból száműzte 
őket Spanyolország 400 éve és Ausztria pár évszázaddal azután. A keresztény Európa 
története során mindig szabályozni kellett a tevékenységét. Ha ő belépett a kereskedelembe, a 
kereszténynek ki kellett belőle lépnie. Ha orvosként dolgozott, ő csinálta az üzletet. Ha 
mezőgazdasági termeléssel foglalkozott, a többi farmernek másra kellett átállni. A törvénynek 
kellett azért működnie, hogy a keresztény ne kerüljön a szegényházba. Annak ellenére, hogy 
szinte minden foglalkozástól eltiltották, mindig megtalálja annak a módját, hogy pénzhez 
jusson. Sőt, hogy meggazdagodjon. Ennek a történetnek van egy nagyon mocskos és 
gyakorlati kereskedelmi oldala. Vallási előítéletek lehetnek egy részéért felelősek, de nem a 
többiért. Protestánsok üldözték a katolikusokat, de nem vették el tőlük a megélhetésüket. 
Katolikusok üldöztek protestánsokat, de nem zárták le előttük a mezőgazdaság és a 
kézművesség lehetőségét. Meg vagyok győződve arról, hogy a keresztre feszítésnek nincs sok
köze a világ álláspontjával, a zsidókkal szemben. Annak az okai sokkal régebbre nyúlnak 
vissza. Meg vagyok győződve arról, hogy zsidók üldözésének nincs sok köze vallásos 
előítélethez. Nem, a zsidó egy pénzkapó. Ezt tette élete végső céljává. Ezt csinálta Rómában. 
Ezt teszi azóta. Sikere az egész emberiséget ellenségévé tette. Azt fogod mondani, hogy a 
zsidók száma mindenütt csekély. Amikor az Encyclopedia Britannicában azt olvastam, hogy a
zsidók száma az Egyesült Államokban 250 000, írtam a szerkesztőnek, és azt írtam, hogy én 
személyesen több zsidót ismerek ennél, és hogy az ő számai bizonyosan hibásak és a valódi 
szám 25 000 000. Emberek mondták nekem, hogy nekik jó okkal az a gyanújuk, hogy sok 
zsidó üzleti okokból nem adja ki magát zsidónak. Ez kézenfekvőnek tűnik. Meg vagyok arról 
győződve, hogy nekünk Amerikában hatalmas zsidó lakosságunk van. A téma ismerői
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meggyőztek róla, hogy a zsidók növekvő számban aktívak a politikában.” (A zsidókról, 
Harper’s Monthly Magazine, 1899. szeptember) VOLTAIRE: „Miért utálják a zsidókat? Ez az
ő törvényeik elkerülhetetlen következménye: vagy mindenkit uralni akarnak, vagy azt 
akarják, hogy az egész emberi nem gyűlölje őket…” VOLTAIRE: „A zsidó nép 
engesztelhetetlen gyűlöletet mutat minden nép iránt. Minden uralom ellen lázad. Mindig 
uralkodni akar, mindig kapzsi mások jólétét illően, mindig barbár - alázatos, ha szegény, 
dölyfös, ha gazdag.” VOLTAIRE: „Úgy tűnik, hogy ti vagytok a legbolondabbak. A kafferek, 
a hottentották, a guineai négerek sokkal okosabb és becsületesebb emberek, mint a ti őseitek, 
a zsidók. Túltesztek minden népen szemtelen mesék kiagyalásában, rossz viselkedésben és 
barbarizmusban. Megérdemlitek büntetéseteket, mert ez a ti végzetetek.” (Egy zsidóhoz írt 
leveléből, aki azért írt neki, hogy az antiszemitizmus miatt panaszkodjon.) VOLTAIRE: „Csak
a zsidók tudatlan és barbár nép, akik a régóta egyesítik a legpiszkosabb dölyfösséget, a 
legutálatosabb babonákat, a leglegyőzhetetlenebb utálatát minden népnek, akik eltűrik, és 
gazdaggá teszik őket.” (Juif, Dictionnaire Philosophique) VOLTAIRE: „Ők mind a szívükben 
dühöngő fanatizmussal születnek, éppúgy, ahogy a bretonok vagy a németek szőke hajjal 
születnek. Egy csöppet sem lennék meglepve, ha ezek az emberek halálos veszéllyé válnának 
az emberiség számára.” (Lettres de Memmius a Ciceron, 1771) KÖLCSEY FERENC: „Az 
adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást 
való szaporodása. Mely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén 
áll.” WILLIAM MITCHELL PLÉBÁNOS: „Ha a történelemben van hálátlan, akkor az a 
zsidó. Ebben az országban, amely őt támogatta, ő összeesküdött, gonosz terveket sző, 
aláaknázza, megrontja, korrumpálja és (elrejtőzve más népek tisztességes árnyékéban) 
cselszövéseket eszel ki minden keresztény alapelv megsemmisítésére, amely eddig őt védte.” 
(A titkos világ c. könyvének 194. oldaláról) ISRAEL SHAMIR, izraeli író: „A zsidó kultúrát 
áthatja a bosszú gondolata. (…) Amerikai zsidók hozták létre Hollywoodot, és Hollywood fő 
témájának a bosszút tette. Lényegében az amerikai filmipar a zsidó kollektív tudat 
kifejeződése, és ez volt az amerikai psziché létrehozásának fő tényezője. Hollywoodból a 
bosszú szétáramlott a Földön és egyértelműen segítette annak a világnak a létrehozását, 
amelynek most lakói vagyunk. Más szavakkal: nincs szükség és nem volt szükség 
összeesküvésre. Inkább arról van szó, hogy az éretlen Amerika nem tudott ellenállni a zsidó 
mentalitás hatásának és zsidó állam lett, Izrael nagy testvére. A trieri rabbi egyik unokája, 
Karl Marx már az 1840-es években megjósolta, hogy Amerika zsidó állam lesz, és a kapzsiság
és elidegenedés zsidó ideológiáját öleli magához. Ez magyarázza a zsidók sikerét: teljesen 
természetes, hogy a zsidó államban a zsidók inkább sikeresek. E magyarázat lehetővé teszi, 
hogy a kérdésre válaszoljunk: vajon Amerika a zsidó lobbi miatt támogatja Izraelt vagy az 
amerikai nagyvállalatok valódi érdekei miatt? A válasz: a zsidó lobbi (…) felesleges testület, 
míg Amerika egészében véve egy nagyobb zsidó állam, amelynek a Közel-Keleten kívül is 
vannak érdekeltségei.” ADRIEN ARCAND: „A kommunizmus semmi más, mint egy zsidó 
összeesküvés azért, hogy a világot a kezébe kaparintsa. A világon egy intelligens ember sem 
találja azt másnak, kivéve a zsidók, akik maguk között a földi paradicsomnak hívják. A zsidók
mohón terjesztik a kommunizmust, mivel tudják hogy mi az és mit jelent. Ez azért van, mert a
kommunizmus elleni küzdelem nem az ellen küzdött, ami a kommunizmus valójában - egy a 
zsidók által kitalált cselszövés - amely minden ellenzőjét leküzdötte. Mi harcoltunk a zsidó 
ködösítés ellen, amelyet a zsidó dialektikusok és újságírók mutattak nekünk, és 
visszautasítottuk a harcot a kitaláló, a hasznot húzó és az irányító ellen. Mivel a keresztények 
és nemzsidók félnek a zsidóktól, félnek az igazságtól és meg vannak bénulva a zsidók által 
kiabált hihetetlen jelszavak hallatán.” (New York-i beszéde 1937. október 30-án) ALFRED
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LILIENTHAL: „A zsidó kapcsolatok leghatásosabb része a média ellenőrzése. Jól ismert, 
hogy az amerikai közvéleményt régóta egy tucat, nagy példányszámú újság alakítja ki, mint a 
New York Times, a Washington Post, és a St. Louis Post-Dispatch, melyek a Sulzbergerek, a 
Meyerek, és Pulitzerek tulajdonai (mind zsidó családok).” (The Zionist Connection II, 1978, 
pp. 218-219) HARRY S. TRUMAN: „Minden zsidó tökéletes reklámfigurája egy következő 
holokausztnak.” ADRIEN ARCAND: „Az ő (a zsidók) hírügynökségein keresztül úgy 
formálják az agyunkat, hogy a világot ne úgy lássuk, mint amilyen, hanem úgy, ahogy ők 
akarják, hogy lássuk. A film segítségével ők fiatalságunk oktatói, és csak egy két órás filmmel
kisöprik egy gyerek agyából mindazt, amit 6 hónap alatt otthon, a templomban vagy az 
iskolában tanult.” BEAMISH HENRY: „A búr háború 37 éve volt. A búr szó farmert jelent. 
Sokan kritizálták, hogy Nagy-Britannia, egy nagyhatalom ki akarta a búrokat söpörni. 
Vizsgálatom kiderítette, hogy Dél-Afrika valamennyi gyémánt,- és aranybányája zsidó 
tulajdonban volt. Rotschildeké volt az arany, Samueleké az ezüst, Baumé a többi bányászat és 
Mosesé az alapvető fémek. Bármit érintenek meg ezek az emberek, azt elkerülhetetlenül 
beszennyezik.” (New York-i beszéde, 1937. október 30- án) II. VILMOS, NÉMET 
CSÁSZÁR: „Egy zsidó nem lehet igaz hazafi. Ő valami más, olyan, mint egy káros rovar. Őt 
el kell különíteni, olyan helyen tartani, ahol nem csinálhat bajt, akár pogromok 
alkalmazásával, ha ez szükséges. A bolsevizmusért a zsidók felelősek Oroszországban és 
Németországban is. Én uralkodásom alatt túl elnéző voltam velük, és ma keserűen bánom 
azokat a szívességeket, amelyeket prominens zsidó bankároknak tettem.” (Chicago Tribune, 
1922. július 2.) VIII. CLEMENS: „Az egész világ szenved a zsidók uzsorája miatt, 
monopóliumai miatt és csalásuk miatt. Sok szerencsétlen ember elszegényedett miattuk, 
különösen a farmerek, a dolgozó osztály tagjai és a nagyon szegények. Időnként újra 
emlékeztetni kell a zsidókat arra, hogy mióta Palesztínát és az arábiai sivatagot elhagyták, 
jogokat élveznek minden országban, következésképpen mind etikai mind erkölcsi tételeik, 
valamint tetteik jogosan kritikát váltottak ki minden országban ahol éppen élnek.” THE 
JEWISH ENCYCLOPEDIA, Vol. VI, (1904): „A szellemi fogyatékosság és a 
visszamaradottság arányosan többször található meg zsidóknál, mint nemzsidóknál. (...) A 
mongolidiotizmus is gyakoribb zsidóknál. Zsidóknál százalékosan nagyon magas az 
elmebetegek aránya. (…) A zsidók hajlamosabbak fiatalkori akut elmezavarra, mint 
nemzsidók.” MAURICE SAMUELS: „Mi, zsidók vagyunk a pusztító erő, és maradunk a 
pusztító erő. Semmit olyat sem tehetsz, ami igényeinknek megfelelne.” (You Gentiles) 
(Yorick blogja) 
Forrás: https://kuruc.info/r/9/41635/
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