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                 Róka fogta csuka  
avagy  

Montefiore Mózes esete a Fészbukkal 

 

A vizsgálat tárgya egy „idézet”, amivel embertársaikat igyekeznek mérgezni, felbujtani „hazájukért 

aggódó” egyének. Az idézet1 a következő:  

 

 „Moses Montefiore /1784-1885/ üzenete:  

 

"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén nincs egyetlen darab föld sem, amelyet 

könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a 

miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek 

fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, 

fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzettek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy 

mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna 

elegendő anyagi eszközötök, a Párizsi Szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a 

szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba 

azzal a céllal, hogy galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és a magyarok kezéből 

kiragadjátok, s hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy 

összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek."  

/Russiechen Invaliden, 1919.dec,30. 285. szám. Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, 

amelyet magyar lapok is közöltek. A weimar Hist.-Gen. Taschenbuch, S XII. fordítása szerint./” 

Mások szerint2 :  

 „Fenti idézet a „Russischen Invaliden” 1910. december 30.-i (régi naptár szerint) 285. számának 

közleménye, de megtalálható a „A zsidószármazású nemesség összességének weimári történelmi - 

genealógiai zsebkönyve” (Weimarer historisch-genealoges taschenbuch des gesamten Adels 

jehudäischen Ursprunges – Kyffhäuser Verlag Weimar 1912.) 135. oldalán.” 

Megint mások szerint: „1910-ben az Országos Hadirokkant Újság december 30-i (285. sz.) számában 

a Cionista Szövetség fölhívása jelent meg. De nemcsak abban, hanem egyéb magyar újságokban is.” 

A magyar lapokban - többek között az Országos Hadirokkant Újság 1910. dec. 30-i (285 sz.) 

számában - a párizsi Cionista Szövetség fölhívása jelent meg. Fordítása szóról-szóra:” 

 

 

                                                           
1 1., 2., 3., 4., 

 
2  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., és talán a legprominensebb:  Marschalkó Lajos - Országhódítók 

 

http://reakcio.blogspot.co.at/2007_08_04_archive.html
http://laszlotarpai.blogspot.co.at/
http://franka-egom.ofm.hu/aktualitasok/prohaszka_ottokar/szij_rezso_prohaszka.htm#08
http://www.jobbik.net/index.php?q=node/3850
http://reakcio.blogspot.co.at/2007_08_04_archive.html
https://magyar.wordpress.com/page/17/
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/bogar_laszlo__jelenetek__a_babok_eletebol.html
http://hu-hu.facebook.com/jadranovic/posts/321681847912967
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag&pid=86285&blog_cim=A%20%22java%22%20m%E9g%20csak%20ezut%E1n%20j%F6n....
http://laszlotarpai.blogspot.co.at/
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=eladasos&pid=147299&blog_cim=Ez%20t%F6rt%E9nt%20-%20December%2030.-%E1n
http://www.thenewsturmer.com/BooksJews/judenproblem.htm
http://aquanet.freeweb.hu/szoveg/strasbourg_european_court_of_human_no_right.htm
http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=276&c_start=0#c34167
http://www.aquanet.fw.hu/szoveg/EU-Izraeliek-Betelepuleset-liberalizalio-szerzodes.htm
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/tormay/orszagh0.htm
http://www.fudarakulaszlo.nhely.hu
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   Ezek szerint Moses Montefiore (1784-1885) üzenete, ha feltételezzük, hogy élete utolsó évében 

fogalmazódott meg, akkor is 25 illetve 34 évet - ha korábban, akkor még többet - vett igénybe, hogy 
megjelenjen egy orosz lapban, illetve német füzetben, illetve magyar lapokban - ezen nem lepődik 
meg senki… és azon se lepődjön meg senki, hogy ezt a nagyszerű felhívást maguk a zsidók nem 
terjesztik egymás között!  Anélkül is tudják a dolgukat? Vagy csak ilyen rafináltak, ilyen jól titkolják?  
(az összeesküvés a vérükben van –sulykolják egymásba a derék nemzetvédők)  

Az idézett idézet terjesztői ezzel szemben agyatlan módon, úton útfélen terjesztik, anélkül, hogy 

utánanéznének, hol 1910, hol 1919 van megnevezve a megjelenés évének, de  mit számit, a célnak 

megfelel! (ne foglalkozzunk a részletekkel, a lényeg a lényeg…) Még annyi fáradságot sem vesznek 

magukra, hogy „bizonyítékot” hamisítsanak (hisz az munkával jár). 

Talán nem meglepő, hogy a korrekt módon megadott források nem vezetnek sehova, illetve nem 

könnyű utánanézni. A mai lehetőségekkel élve ugyanis sem a „Russiechen Invaliden” sem a 

helyesebben „Russischen Invaliden” nem adott más találatot, mint a már megismert, magyar hazáját 

gyűlölködéssel és emberirtással megvédeni akarók tucatja. Találtam viszont egy „Russkij Invalid” 

című újságot, mondanom se kell, hogy ott nem található az idézett felhívás.  

Ezután a „A weimar Hist.-Gen. Taschenbuch, S XII.” keresésébe fogtam és egy google books3 találat 

korlátozott ugyan, de kereshető részletekkel4 szolgált, itt a három részlet összeillesztve: 

 

 

                                                           
3 A nyomtatott példány hiányában ezt tekintem megbízható forrásnak, de hangsúlyozom, hogy ez sem 
kézzelfogható bizonyíték az idézgetők állításának igazolására. 
4 1., 2., 3., (a  135. oldali találatok) 

http://starosti.ru/gazet_rusinv.php
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=br%C3%BCder#search_anchor
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=leichter#search_anchor
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=bund#search_anchor
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A fenti  Semigotha részlet átirata: 

 „Blitzartig erhellt diese Zustände folg. Notiz in ”Russichen Invaliden” vom 30.12.1910 a. Et. Nr. 285: 

Aufruf des Zionistischen Bundes. In ungar. Zeitungen ist ein Aufruf des Zionisten-Bundes in Paris 

enthalten. Hier die wörtliche Übersetzung: „Brüder, Glaubensgenossen! In der ganzen Welt gibt es 

jetzt kein Eckchen Erde, welches uns leichter untertan  werden könnte, als Ungarn und Galizien. Diese 

beiden Länder müssen bestimmt die unsrigen werden und alles ist uns dort günstig. Bemüht Euch alle, 

Brüder Juden, bemüht Euch aus allen Kräften, diese beiden Länder vollkommen in Besitz zu nehmen; 

bemüht Euch aus ihnen alle Christen zu verdrängen und vollkommene Herren  zu werden. Bemüht 

Euch, alles das, was die Christen noch dort besitzen, in Eure Hände zu bekommen, und wenn Ihr 

hierfür nicht die genügenden Geldmitteln habt, wird Euch, soweit nötig unser Bund in Paris helfen. Für 

diesen Zweck veranstaltet unser Bund Sammlungen, und die Opfer fließen unerwartet in unsere 

Kassen zu dem Zwecke, die galiz. und ungar. Länder aus den Händen der Galizier und Ungarn zu 

reißen und sie ausschließlich Juden als Eigentum zu übergeben5. Kapitalisten der ganzen Welt opfern 

hierfür große Summen und Ihr vereinigt Euch alle zur Erreichung dieses Zieles in kürzester Frist!" 

 

A vizsgálat tárgyát képező „idézetből” hiányzó - azonban a német eredetiben olvasható a 

következő rész - kihagyták az idézgető „nemzetvédők” az idézet elejéről.  

Nem véletlen, hiszen kiderül belőle például, hogy a Semigotha arról ír, hogy az orosz lap jegyzete 

szerint magyar lapokban megjelent bizonyos felhívás.  Ez ellentmond a forrásmegjelölésben sulykolt 

állításnak – egyszersmind, mivel ez az egyetlen fellelhető forrás - arra enged következtetni, hogy 

magyarra tévesen fordították, ezért megállapítható, hogy valaki szándékosan körkörös hivatkozást 

hozott itt létre. A németek arra hivatkoznak, hogy az orosz lap szerint magyar lapokban… a magyarok 

arra hivatkoznak, hogy az orosz lapban jelent meg és magyar lapok is közölték a német füzet 

fordítása szerint… illetve mások elhallgatják a „magyar lapok is közölték” formulát, de ezzel csak 

nagyobb lesz a gyanú, hogy szándékos ködösítés esete forog fenn.  

 

Magyarul így hangzik a lemaradt rész, a többit már megismerhettük, idézgető fajvédőinknek 

köszönhetően: 

„…- Villámszerűen megvilágítja ezeket az állapotokat a ”Russischen Invaliden” 1910.12.30. 285.-ös 

számában megjelent jegyzet: A cionista szövetség felhívása. Magyar újságokban megjelent a párizsi 

cionista szövetség egy kiáltványa. Itt a szószerinti fordítás: …” 

A róka fogta csuka esete a vargával.  

 

Ez felborítja az amúgy korrektnek tűnő forrásmegjelölést és vicces elmére engedne következtetni, ha 

nem épp emberek elleni nemtelen uszítás lenne a célja. Ekkora agyafúrtságra csak a zsidók lennének 

képesek, mondanák a „fajvédők”. 

                                                           
 5(eddig volt elérhető a fenti forrásból, innen egy következő forrásból folytatódik) 

 

http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=br%C3%BCder#search_anchor
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=leichter#search_anchor
http://books.google.at/books?hl=hu&id=AuAbAQAAIAAJ&q=bund#search_anchor
http://www.thenewsturmer.com/BooksJews/judenproblem.htm
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Aki akarja, 250$-os áron meg is veheti a röviden csak Semigotha névvel illetett, (szabadon kitalált 

állításokkal telespékelt) könyvet, amit magát komoly tudósnak tartó ember még nem használt – 

megbízhatatlan és pontatlan írásként elutasított. A legnagyobb valószínűség szerint német „fajvédők” 

a zsidókérdés végső megoldásának előkészítését bevezető „művével” állunk itt szembe –akiknek a 

lajstromozásban az a zseniális tudományos módszer volt a vezetőelvük, hogy aki a bankszektorban 

tevékenykedik, csak zsidó lehet – majd összehordták hozzá a megfelelő családfát… 

Ennek ellenére mai napig akadnak olyanok, akik a Semigotha-ból, ebből a zavaros forrásból 

merítenek… 

Ha valaki mégis megvenné, kérem, fényképezze ki az inkriminált részt, ahol az az idézet fordítása 

látható… 

 

Tovább keresve a következőt találtam (Handbuch der praktischen Genealogie szerző: Eduard 

Heydenreich): 
 

 

 

A fent említett „Die Grenzboten”-ben folytattam a kutatást, ahol Kekule von Stradonitz rámutat a 

Semigotha-ban fellelt néhány ferdítésre, kitalációkra, megrendítve ezzel a bizalmat a „műben”. 

Következzen itt a „Die Grenzboten” idézett része:  

http://www.klinebooks.com/cgi-bin/kline/25972
http://books.google.at/books?id=M6LwM8oixRsC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=%28Semigotha%29Kyffh%C3%A4user-Verlag&source=bl&ots=mv7ZJ9wMiz&sig=fQnCOZNnAjqN3Tq5zJGxsR6JdRo&hl=hu&sa=X&ei=SiKmUKCCEqGB4ASApoC4DA&redir_esc=y#v=onepage&q=%28Semigotha%29Kyffh%C3%A4user-Verlag&f=false
http://brema.suub.uni-bremen.de/grenzboten/periodical/pageview/322333?&query=1912
http://brema.suub.uni-bremen.de/grenzboten/periodical/pageview/322333?&query=1912
http://books.google.at/books?id=M6LwM8oixRsC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=(Semigotha)Kyffh%C3%A4user-Verlag&source=bl&ots=mv7ZJ9wMiz&sig=fQnCOZNnAjqN3Tq5zJGxsR6JdRo&hl=hu&sa=X&ei=SiKmUKCCEqGB4ASApoC4DA&redir_esc=y#v=onepage&q=%28Semigotha%29Kyffh%C3%A4user-Verlag&f=false
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http://brema.suub.uni-bremen.de/grenzboten/periodical/pageview/322333?&query=1912
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http://brema.suub.uni-bremen.de/grenzboten/periodical/pageview/322334?&query=1912
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A szóban forgó idézetet mintegy alátámasztandó egyesek az alábbiakat is terjesztik, tanult 

nemzetvédő csak „zsidók célja” néven említi: 

……………………. idézet eleje ……………………. 

„Zsidók célja, melyet a politikában más nemzetekkel űznek; 

Megjelent a Star c. lengyel lapban; elhangzott 1919 március 20-án egy lembergi zsidó gyűlésen. 

A szónok: 

 

Testvéreim! 

Az izraeliták a 19. század óta küzdenek a világhatalomért, melyet maga az Isten ígért meg 

Ábrahámnak. Eddig a kereszt hatalmaskodott a zsidók felett, ez utóbbiak a világ minden részében 

szétszóródva hosszú idő óta a legkegyetlenebb üldözések tárgyai voltak, de most remélhetünk. Az a 

tény, hogy azoké az ország és tulajdonukat képezi. Izrael napról napra hatalmasabb lesz, nekünk 

zsidóknak sikerült kezünkbe keríteni a világbörze leghatalmasabb központjait. Ha a zsidók mindenütt 

a nagytőke fölött rendelkeznek, az összes államok el vannak adósodva, akik arra kényszerülnek, hogy 

bányáikat, vonataikat, gyáraikat lekössék a zsidóknak. Most már csak az van hátra, hogy a 

földbirtokok is teljesen zsidó kézre kerüljenek, főleg a latifundiumok. A nagybirtokok is teljesen zsidó 

kézbe mentek át, úgy, hogy azokon a dolgozó munkások temérdek jövedelmet hajtanak a zsidóknak. 

Ma már mi vagyunk a leghatalmasabbak. Igaz ugyan, hogy sok zsidó megkeresztelkedett, de ez is csak 

arra jó, hogy még jobban növeljék a hatalmukat, mert az soha nem szűnik meg zsidóknak lenni. El fog 

jönni azaz idő is, mikor a keresztények szívesen lennének zsidókká, de akkor a nép utálattal fogja őket 

visszalökni magától. A legádázabb harcot első sorban a katolikus klérussal fogja vívni. Fel fogjuk 

használni a gúnyt, gyalázkodást, botrányt, történettel fogjuk beszennyezni s ily módon tesszük ki a 

világ nevetésének. Azután hatalmunkba kerítjük az iskolákat. A kereszténység eddigi irányítását el kell 

törölni, az egyház el fogja veszíteni befolyását. Szegénnyé tesszük és annak vagyona is a zsidóké lesz. 

 

Zsidók - Izrael népei 

Hatalmas szövetségesünkké váltak a forradalmi idők. Ha most mindnyájan össze tartunk és nem 

tartjuk magunkat magyar zsidóknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, 

amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki is, megépítjük Júdeát. Arra törekedjetek, hogy a 

közhivatalokat is sorainkból töltsük be. Ne magyarosítsátok többé neveiteket, átok a 

kikeresztelkedőkre. Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége lesz. Új hazát nyerünk a 

Duna-Tisza közén. Látogassátok a szent egyleteket, ez mindenkinek, minden igaz hitű zsidónak 

megfelelő helyet biztosít az új államban. Szamuelly megvéd, ne féljetek, pogrom itt sohasem lesz. 

Agitáljatok az új hazáért, "THEESRE" , hazánk csillaga nekünk világít. 

 

A fentieket a Budavári Palota Holocaust Magyarországon c. kiállításán lehetett olvasni. 

 

A fönti fölhívás 1947-ben megismétlődött:  
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Zsidók -Izrael népe! 

Hatalmas szövetségünkké váltak a forradalmi idők. Ha mindnyájan összefogunk, és nem tartjuk 

magunkat magyaroknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, amelyeket most 

hiába próbál ostromolni bárki, megépíthetjük Judeát. 

 

Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat és a kulcspozíciókat kizárólag a mi sorainkból töltsék be. Ne 

magyarosítsátok többé a neveteket. Átok a a kikeresztelkedőkre! Jehova velünk van. Ezredéves 

vándorlásunknak vége van. Új hazát nyertünk a Duna-Tisza közén. Jelszavunk, minden zsidónak 

megfelelő helyet az új hazában. 

 

Taki József 

a Fáklya c. politikai hetilap vezetője 

1947 május 11. 

 

Forrás: http://freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk2/zsidocel.htm#r01” 

………………………… idézet vége ………………………… 

Néha csak:  

”Fáklya 1947.május 11,II.évfolyam 18 szám  

FELHIVÁS6  

 

Zsidók, Izrael népe! Hatalmas szövetségünké váltak a forradalmi idők. Ha mindnyájan összefogunk és 

nem tartjuk magunkat magyaroknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, 

amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki,megépithetjük Judeát. Arra törekedjetek,hogy a 

közhivatalokat és a kulcspoziciókat kizarólag a mi sorainkból töltsék be. Ne magyarosítsátok többé a 

neveteket. Átok a kikeresztelkedőkre! Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége van. Új 

hazát nyertünk a Duna-Tisza közén. Jelszavunk, minden zsidónak megfelelő helyet az új hazában.  

Taki József a politikai hetilap vezetője” 

 

 

 

 

 

                                                           
6 1., 2., 3., 

http://freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk2/zsidocel.htm#r01
http://reakcio.blogspot.co.at/2007_08_04_archive.html
http://freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk2/zsidocel.htm
http://magyarmegmaradas2.network.hu/blog/magyarorszag-magyarmegmaradas2-hirei/zsidok-celja-melyet-a-politikaban-mas-nemzetekkel-uznek-p-i
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Testvéreim! Magyarok!  Magyar testvéreim! 

Meglátásom szerint ezek a csinálmányok olyan tartalommal bírnak és üzenetük olyan káros, hogy a 

terjesztésükkel okozott jellemrombolás vádja alól akkor sincs mentség, ha azt tudatlanságból 

elkövetett könnyelműségből tesszük. Jellemtelenné tenni a magyarokat nem lehet magyar fajvédő 

célja. 

Ha valakinek meggyőző, hihető bizonyítéka lenne a szóban forgó idézet származását és valódiságát 

illetően, kérem, ossza azt meg velem, velünk, hogy tisztán lássunk ez ügyben.  

Addig is, e szánalmas, nemtelen próbálkozással álljunk szembe – mert az méltatlan jellemes, egyenes, 

becsületes magyarokhoz, hozzánk!  Hagyjuk meg azokat az eszközöket a tudjukkiknek… 

 

 

Kerestetik érdemi információ a következőkről: 

 Taki József 

 Star c. lengyel lap 

 Fáklya c. politikai hetilap 

 Russischen Invaliden 

 Országos Hadirokkant Újság 

 Semigotha (Weimarer historisch-genealoges taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen 

Ursprunges – Kyffhäuser Verlag Weimar 1912) 

 Magyar lapok, ahol bármelyik idézet vagy hasonló megjelent. 

 

.o0O0o. 

 

Ha ezek után némely magyarok a gyűlölködő oldalról azt találnák mondani, hogy:  

Nem vagy te nekem a testvérem,  

egyet kell értenem velük, nem tartozom ahhoz az oldalhoz.  

De ha vérgőzös diadalálmából mégis magához térne egyszer, tárt karokkal várjuk a másik oldalon. 

Béke veletek! 

Fudaraku László                                                                     

mailto:laszlofudaraku@yahoo.com
http://www.fudarakulaszlo.nhely.hu

