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Milyen kalandor nagyhatalmi és titkos politikai 
erQk irányítják a jelenlegi migránsáradatot?  
Mi húzódik meg a színfalak mögött  
és mi lehet az ellenszer?

Ma már egyértelm_vé vált, hogy a menekültáradat elindítója nemcsak közvetett módon az 
USA, hanem közvetlenül is. A menekültáradat elQidézésének oka ugyanis az, hogy az USA 
az „arab tavasszal” nem demokráciát, hanem anarchiát hozott létre és a civilizált polgári 
demokrácia helyett a korábbi kiszámítható diktatúrák megdöntését elQsegítve, hatalomra se-
gítette a szélsQséges muszlim vallási fanatikusokat, akik terrorista diktatúrákat hoztak létre, 
amelyek Allah és Mohamed nevében gyilkolják az ottani keresztényeket és nem az általuk 
vallott muszlim irányzatot követQ arabokat, menekülésre kényszerítve Qket. Ezek azok a 
politikai menekültek, akiket az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata értelmében a 
civilizált államoknak be kell fogadniuk. Nem kötelezi azonban eme államokat az ún. gaz-
dasági menekültek befogadására, akik a jobb élet reményében indulnak útnak. Márpedig 
Líbiából a Földközi-tengeren Olaszországba, Irakból, Afganisztánból, Pakisztánból és 
Szíriának a kormányerQk által ellenQrzött területeirQl érkezQ migránsok jelentQs része nem 
politikai menekült, hanem a növekvQ munkanélküliségbQl fakadó és terjedQ szegénységbQl 
kívánnak a jobb élet reményében Európában szerencsét próbálni. Ma már azonban a mig-
rációval érintett egyes európai államok, különösen az osztrák titkosszolgálat felderítései 
és a migránsok egy részének elmondása nyomán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az USA 
által, részben Soros György közrem_ködésével létesített liberális alapítványokon keresztül 
pénzeli az embercsempészeket és a migránsokat, mobiltelefonokkal is felszerelve Qket. 
ErrQl nyíltan szó esett 2013 októberében a HÍR Tv. „Civil Kaszinó” cím_ m_sorában. A 
YouTube-on arról is láthatunk a világhálón tudósítást, hogy az embercsempész-hálózat 
megszervezése, valamint a hajóknak nevezett óriáscsónakok rendelkezésre bocsátása mö-
gött is az USA áll. Az USA e közrem_ködése mögött a legegyszer_bb magyarázatként az 
állhat, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a menekültáradat ne Amerikába, 
hanem a közelebbi Európába vegye az irányt. Azonban ennél bonyolultabb a helyzet. Az 
USA így kívánja Európa nemzeti, nemzetállami gyökereit szétzilálni annak érdekében, 
hogy minél elQbb a jelenlegi többségében kozmopolita neoliberális USA-barát komprador 
EU-bizottság és különösen korábbi luxemburgi miniszterelnökként korrupciós botrányba 
keveredett (Reuters+The Independent, 11 July 2013) elnöke, Jean Claude Juncker segít-
ségével életre hívhassa az USA adminisztrációjához hasonló Egyesült Európai Államokat. 
Az Európai Egyesült Államok élére az USA prezidenciális elnökként Junckert ültetné, aki 
miniszterelnökivel összekapcsolt államfQi jogkörrel bevezetné a transznacionális szabadke-
reskedelmi és beruházási, valamint szolgáltatási egyezményt, amellyel gazdasági hatalmát 
teljessé tenné Európa felett, mintegy gyarmatává lesüllyesztve azt. Ehhez a körhöz tartozik 
még Verhofstatt belga miniszterelnök is. Az Q miniszterelnöksége is közrejátszik abban, 
hogy egy egész arab negyed alakult ki a belga fQvárosban, Brüsszelben, ahonnan szervezték 
a múlt év novemberi párizsi merényletsorozatot és valószín_leg azt a hannoveri merénylet-
kísérletet is, amelyet a biztonsági szolgálatnak sikerült felderíteni és meghiúsítani. Mind a 
kettQre a késQbbiekben még visszatérek.
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Utólag gondolkozva, felvetQdött bennem a „New Age” irányzatnak részben a 
„Bilderberg-csoporthoz” f_zQdQ kapcsolata, amely erQsen ritkítani akarja a Föld lakossá-
gát. ElképzelhetQ, hogy Afrika és ElQ-, valamint Kis-Ázsia életrevalóbb mobil lakosságát 
át akarja telepíteni e népességritkító irányzat Európába, hogy az Afrikában visszamaradó 
kevésbé életképes és teljesen képzetlen primitív lakosságát biológiai eszközökkel mes-
terséges járványokat elQidézve kiirtsák vagy ismét gyarmati rabszolgaságba sülyesszék. 
Afrikát ilyen módon kiürítve vagy lakosságát erQsen gyérítve, ásványi kincseihez, külö-
nösképpen olajkútjaihoz egészen olcsón, szinte ingyen hozzájuthassanak. Lehet, hogy 
e nagy menekülQ tömegnek Európára eresztését is egy járványt-kirobbantási szándék 
vezérli, hogy a lakosság Európában is jelentQsen megritkuljon. A holland Barnard her-
ceg, a Bilderberg-csoport megalapítója rokonszenvezett a hitleri náci eszmékkel. Így a 
Bilderberg-csoporttól nem lehet idegen a világ lakosságának jelentQs megritkítása azzal, 
hogy akik ezt túlélik, megjön részükre a Kánaán. Nyilván ez a megfontolás mozgatta a 
transzatlanti politikát abban, hogy az iszlám hitvallás síita és szunnita egymással szem-
ben álló irányzatából fakadóan is az afrikai Ruandában élQ hutuk és tuszik között kitört 
háború következményeként 1994 áprilisa és júliusa között bekövetkezett közel egymillió 
ember áldozatával járt tömegmészárlást is tétlenül nézze és csak amikor már jól meg-
ritkították egymást, akkor avatkozzon csupán közbe. A beavatkozással azonban tartós 
nyugalom nem alakult ki, mivel az ellentétek újból felerQsödtek, és könnyen lehet, hogy 
a harcok ismét fellángolnak. Hasonló volt a helyzet a délszláv háborúban. Az USA itt is 
csak azt követQen avatkozott közbe, amikor már több éven keresztül egymást ritkították 
a horvátok és a szerbek, valamint a bosnyákok, az ENSZ békefenntartó katonai egységei 
pedig Srebrenicánál közbeavatkozás nélkül tétlenül nézték végig a szerbek által a horvát 
lakossággal szemben elkövetett tömegmészárlást. Lehet, hogy Amerika a „New Age” és a 
Bilderberg irányvonallal összhangban akkor akar majd csak beavatkozni a jelenlegi hely-
zetbe, amikor az Iszlám Állam és az agresszív szunnita szélsQségesek a Közel-Keleten 
terrorjukkal és esetleg még Európában is elkövetett egyre s_r_bb merényleteikkel meg-
ritkították a Föld lakosságát. A New Age irányzat és a Bilderberg-csoport tagjai között, 
miként ezt a Bilderberg konstanzi ülésérQl szóló tudósítások jelezték, olyan nagynev_, 
Nobel-díjjal kitüntetett közgazdászok voltak a megbeszéléseken aktívan jelen, akik zseni-
ális szakmai és politika-szociológiai tudásuk és felkészültségük mellett pszicho-, vagy el-
mepatológiai elferdülésben szenvedtek (Magyar Nemzet és Magyar Hírlap, 2012. június).

Az itt leírt feltételezések után rátérve a szikár tényekre, az USA, részben a német szö-
vetségi kormány közrem_ködésével meg tudta buktatni Afrikában és Kis-Ázsiában azokat 
a diktatórikus rezsimeket, amelyek nem voltak tovább hajlandók az USA-nak, Európában 
pedig Németországnak és Franciaországnak a tényleges értékénél jóval alacsonyabb 
áron eladni az olajat. Az e miatt az USA által az olajnak érték alatti áron történQ elszál-
lítását megtagadó diktátorok eltávolítása Egyiptomban csak fél-sikerrel járt, Szíriában 
viszont eddig eredménytelen maradt. Amikor Bassár el Aszad, apja halála után átvette a 
hatalmat Szíriában, uralkodását az USA irányába történQ közeledéssel kezdte. Szíriából 
Magyarországra és Németországba elszármazott értelmiségiek elmondása szerint Aszad 
demokratikusan kezdett el kormányozni és reformokat is végrehajtott. Ennek ellenére 
Aszad közeledését az USA részben retorzióként az arab világ irányába elindított „demok-
rácia export-láncolatának” megszakítása miatt, részben pedig Izrael kívánságára elhárítot-
ta. Ugyanis Izrael és Szíria hosszú idQ óta ellenséges viszonyban áll egymással. Itt azon-
ban mind az USA, mind Izrael politikája rövidlátásról tesz tanúságot. Az USA annak érde-
kében, hogy Aszadot megbuktassa, hatalomra kerülését követQen néhány hónapon belül 
a kormány ellen tüntetést provokált ki, az akkor ott szolgálatot teljesítQ és e küldetését 
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követQen Magyarországra is hasonló célból kiküldött André Goodfriend hathatós segítsé-
gével. Végül is sikerült az USA-nak a jelenlegi Iszlám államhoz tartozó al-Kaida vezetés_ 
szunnita ellenzékkel polgárháborút kirobbantatnia, aminek eredményeképpen Szíriának 
és az USA által korábban Szaddam Husszein megbuktatásával szintén anarchikussá tett 
Irán határmezsgyéjét felezQvonalként felfogva, két és félszeres magyarországnyi te-
rületen kalifátusként megalakult az Iszlám Állam, amely Izraelt, Boszniát, Szerbiát és 
Horvátországot is okkupálni akarja és újra kívánja osztani a Közel-Keletet. SQt, miként 
ez az Iszlám Állam (ISIS) írásban lefektetett titkos, de kiszivárgott programjából kit_nik, 
mindazokat a területeket meg akarja hódítani – mint írja: visszafoglalni –, amelyek a 
történelem során iszlám fennhatóság alá tartoztak. Így a török hódoltság alatt állt terüle-
teket, ide értve a Kárpát-medence nagy kiterjedés_ középsQ részét, ami Magyarországot 
és Romániát egyaránt érintené. De ezen kívül még érintené az Ibériai-félsziget déli részét 
is, amit a középkorban a mórok birtokoltak.

MinderrQl az írott és az elektronikus sajtón kívül Loretta Napoleoni „Az iszlamista fQ-
nix” c. könyve is tudósít (HVG könyvek, 2014), amelyben a szerzQ leírja, hogy az Iszlám 
állam az általa meghódított és az amerikai beavatkozások által teljes anarchiába döntött 
területeken helyrehozta az infrastruktúrát, és azon muszlimok részére, akik alávetették 
magukat az iszlám szunnita irányzatú törvényeinek, szociális biztonságot kíván nyújtani. 
Ugyanakkor viszont elvárja, hogy azok, akik elismerik az új kalifátus fennhatóságát, az isz-
lám törvényei szerint éljenek. Akik viszont erre nem hajlandók és nem muszlimok, azokat 
a legkegyetlenebbül kiüldözi vagy kivégzi. Azok, akik emiatt menekülnek e területekrQl, 
valóban politikai és/vagy vallási okokból üldözöttek. Igen sokan azonban olyan gazdasági 
menekülQk, akiknek egzisztenciáját az Iszlám Állam által még meg nem hódított területe-
ken dúló amerikai beavatkozásoknak köszönhetQ anarchia és szétesett államisági szervezet 
okozta munkanélküliség és létbizonytalanság okozta elszegényedés vagy egyszer_en a 
már említett nagyhatalmi politika által felvázolt európai jólét indít útnak. Ugyanakkor az 
sem kizárt, hogy az Iszlám Állam által Európába küldött alvó terroristák és titkos szervezQ 
ügynökök is a menekültek közé vegyülnek, kiknek feladatuk az Európában élQ muszlim 
lakosság radikalizálása, valamint az európai kultúra és állami rend szétverése. Érdemes e 
szempontból komolyan venni Bayer Zsoltnak a Magyar Hírlap augusztus 22-i számában 
„Folyamatban” címen megjelent írását, amelyben a londoni iszlám közösség által szervezett 
„béketüntetésrQl” szólt, amelynek jelmondatai az iszlám megsértQinek megölésére, lemé-
szárlására, lefejezésére, Európa lebontására és meghódítására, valamint bosszúra buzdítot-
tak. Mindez kísértetiesen hasonlít az Iszlám Állam célkit_zéseihez. Könnyen lehet, hogy a 
menekülQ áradattal az Iszlám Állam által küldve olyanok is jönnek, akiknek feladatuk olyan 
európai fiatalok beszervezése, akik merényletekkel mindezt Európa különbözQ államaiban 
végrehajtják. Miként az eddigiek is mutatják, az USA-ból elindult az a szélsQségesen neoli-
berális globalizált gazdaságpolitika, amely szétroncsolta az európai államok szociális piac-
gazdasági rendszerét, kilátástalan munkanélküliségbe sodorta a fiatalok tömegeit, amelyek 
ilyen célra könnyen mobilizálhatók. Ugyanakkor az USA és nyilván a hatására a NATO 
sem hajlandó szárazföldi harcot indítani a vallási fanatizmusból felbecsülhetetlen ókori 
kulturális és muzeális örökségeket is megsemmisítQ Iszlám Állammal szemben, hanem 
csak bombázza állásait, miközben azok rugalmasan áthelyezQdnek. A bombázás tehát sok 
eredményt nem hoz, ugyanakkor a szíriai kormánycsapatok a szárazföldi harchoz sem az 
USA, sem a NATO hadseregétQl nem kapnak támogatást. Az USA ugyanis nyilván azért, 
hogy Izrael melletti demonstrációját kinyilvánítsa, elhatárolódik Aszadtól. Ezt Izrael az 
izraeli–szír ellentét okán megelégedéssel vette tudomásul. Ugyanakkor mind az amerikai, 
mind az izraeli politika sz_klátókör_ségérQl tanúskodik annak nem észrevétele, hogy az 
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Iszlám Állam – a már említettek szerint – Izrael területére is aspirál, azokon a területeken 
pedig, amelyeket meghódít, azonnal megszüntet minden állami szervezetet, és bevezeti az 
iszlám törvényhozást és állami szervezetrendszert. Az általa meghódított területeken pedig 
– miként errQl Loretta Napoleoni tudósít – nincs helye sem síitának, sem zsidónak, sem ke-
reszténynek, sem ateistának, csak szunnitának. EbbQl kiindulva gyilkolja az Iszlám Állam 
az általa meghódított szíriai és iraki területeken a nem szunnitákat, míg a szunnitákat a maga 
céljaira mobilizálni tudja. Az Iszlám Állam sikerét még az is elQsegít, hogy Törökország 
az attól való félelmében, hogy a területén élQ és az Iszlám Állam ellen harcoló kurdok 
területi autonómiára törekednek, velük szemben is harcol, Izrael pedig el van foglalva az 
ismét kiújuló gázai övezeti konfliktussal. Ugyanakkor az sem megnyugtató esemény, hogy 
2015. december végén a Hormuzi-szorosban Irán a nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
szemben amerikai és francia hadihajók közelében ballisztikus rakétarobbantást hajtott végre 
(Magyar IdQk, 2016. jan. 2.). Ez a tény viszont alátámaszthatja és indokolttá teszi az izraeli 
miniszterelnök, Benjamin Netanjáhú fenntartásait az USA-nak Iránnal szembeni konfliktus-
kerülQ politikájával szemben.

Az ijesztQen nagyméret_, népvándorlással felérQ migráció 2015 késQ tavaszán, kora 
nyarán indult el. Magyarország a késQ nyári – kora Qszi idQszakra a szerbiai déli határán 
felépítette a kerítést és b_ntetté minQsítette a kerítés megrongálását, valamint a határon 
történQ illegális átmenést. Ugyanerre került sor több héttel késQbb a horvát–magyar ha-
táron a migránsáradatnak a horvátok részérQl a korábbi szerbiaihoz hasonló tömeges 
átengedése miatt. Majd ezt követQen Szlovénia is kerítést épített magyar segítséggel, 
tekintettel arra, hogy Horvátország a vele közös határon történt magyar kerítés felállítá-
sa miatt regisztrálás nélkül Szlovéniába kezdte irányítani a migránsok tömegét. Mivel a 
magyar kormány kezdeményezésére indult el a schengeni határok megvédése, a magyar 
miniszterelnököt az Európai Bizottság elnökétQl, JunckertQl és az EU azon tagállamaitól, 
amelyeket liberális kormányok irányítanak, így különösen a francia miniszterelnöktQl és 
az osztrák kancellártól, valamint a horvát kormányfQtQl nemtelen kritikák zúdultak Orbán 
Viktorra, embertelennek minQsítve Qt, aki megszegi a menekültek befogadásával kapcso-
latos nemzetközi egyezményeket és európai uniós elQírásokat. Az EU-nak és tagállamai 
egy részének bal-liberális vezetQi ugyanis rejtetten összejátszva az USA-ból irányított 
pénzügyi hatalommal, Junckerral és Angela Merkellel az élen minden migránst, a gaz-
daságit is be kívánják engedni a skandináv államok szintén liberális kormányaihoz ha-
sonlóan, hogy közülük a negatív demográfiai mutatókból eredQ szellemi és szakmunkási 
munkaerQt pótolhassák. Legalább is ez a hivatalos magyarázat. Merkel kijelentette, hogy 
akiket erre alkalmasnak találnak, kétéves tanfolyammal megtanítják németül és szakmát 
is el kell sajátítaniuk. Mindennek ellentmond azonban az, hogy legtöbbjük analfabéta, 
vagy aluliskolázott. Sem szakmát elsajátítani, sem dolgozni, sem pedig németül megta-
nulni nem akarnak. Ezt közülük többen egyértelm_en ki is jelentették. A merkeli elképze-
lés ellenére nem némettel kívánnak házasodni, hanem saját maguk fajtájával, és utódaikat 
a muszlim elQírások szerint kívánják új hazájukban is felnevelni, sQt hozni akarják hátra-
maradt hozzátartozóikat is. Merkel és az Európai Bizottság, valamint a többi demográfiai 
összeroppanás elQtt álló állam bal-liberális kormánya úgy képzeli, hogy a minden évben 
nagy számban érkezQ és válogatás nélkül befogadásra kerülQ migránsok közül a munka-
erQ-utánpótlásnak megfelelQket megtartják, a többit pedig szétosztják kvóták szerint a 
tagállamok között, mely kvótákat minden évben újólag megállapítanák.

Ma már köztudott, hogy az Iszlám Államnak részben már korábban megérkezett 
és Brüsszel iszlám negyedében megtelepedett, valamint a nyár folyamán illegálisan a 
szerb–magyar határt átlépve frankofón földre megérkezett alvó terroristái szervezték meg 
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és bonyolították le 2015. november közepén a már említett párizsi vérengzést, amelyet 
néhány nappal késQbb a hannoveri futballstadionban akartak megismételni, amire csak 
az idQbeni felderítés alapján történt nemzetközi futballmérkQzés lefújása hiúsított meg. 
Mindez egy rövid idQre elgondolkodásra késztette az EU és bal-liberális tagállamainak 
vezetQit. Kezdtek igazat adni a magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak. Ez azonban 
csak rövid ideig tartott. Az elmúlt év decemberi brüsszeli miniszterelnöki csúcson az 
egymással együttm_ködQ és a kvóta elfogadásától elzárkózó „Visegrádi 4-ek”-et most 
mentesítették a migránsok tagállamok közötti szétosztása alól, azonban ez a mentesítés 
nincsen biztosítva a jövQre vonatkozóan. Ráadásul a visegrádi csoportot (V4) kizárták a 
kvótaelosztással kapcsolatos további tárgyalásokból. Így nem lehet tudni, hogy a többiek 
a zárt ajtók mögött a jövQt illetQen mit határoztak.

A „Visegrádi 4-ek” álláspontja, Magyarországgal az élen, – helyesen – a kvóták elfo-
gadásától való elzárkózás, amelyhez úgy t_nik, hogy Románia és Bulgária is csatlako-
zik. Helyénvalóként járt el Szlovákia és Magyarország, amikor megtámadta az Európai 
Bizottságnak a migránsok javára a tagállamok részérQl kötelezQen elvállalandó kvóta-
rendszerérQl meghozott, azonban a Római és a Lisszaboni SzerzQdésbe, vagyis az Unió 
jogi normáiba ütközQ határozatát az Európai Bíróságnál. Továbbá az is helytálló, hogy 
a magyar kormány a Lisszaboni SzerzQdéssel összhangban tiltakozó aláírásgy_jtéssel 
is kívánja eredményesen meggátolni a kötelezQ migránselosztási rendszer hatálybalép-
tetését. RemélhetQleg ezek a körülmények, valamint az is befolyásolhatja az Európai 
Törvényszéket, és talán a Bizottságot is az eddigi migránspolitikájának átértékelésére 
készteti, hogy a múlt év december elején az új tagállamok együttm_ködése létrehozta a 
„Schengen barátai” együttm_ködést, amelyhez jó volna, ha minél több józanul gondolko-
dó kormány által irányított tagállam csatlakozna. A Schengen barátai együttm_ködést a 
visegrádiak arra reagálva hozták létre, hogy a hollandok egy olyan javaslattal álltak elQ, 
miszerint egy belsQ schengeni övezetet kellene létrehozni azon tagállamok külsQ határai-
nál, amelyek a kvótaelosztással egyetértettek. E belsQ schengeni határvédelem következ-
tében a külsQ schengeni határokon akadálytalanul beáramló migránsok kiválogatás nélkül 
azokban a tagállamokban maradnának, amelyek a kvótarendszerrel szemben foglaltak 
állást. Eme cinikus holland tervet húzta keresztül a magyar miniszterelnök és a többi 
közép-európai új tagállam a „Schengen barátai” együttm_ködés létrehozásával, amely a 
valódi, azaz a „külsQ” schengeni határok megvédésére irányul. Ennek érdekében javasol-
ja, sQt igényli a magyar miniszterelnök kezdeményezésére ez az együttm_ködés Bulgária 
felvételét a schengeni rendszerbe, valamint a görög–macedón határt schengeniként meg-
erQsíteni és a szelektálást ott elvégezni, szükség esetén kerítés létesítése mellett. Csak így 
lehetne rászorítani az EU Bizottságát arra, hogy jogellenes kvótaelosztási határozathoza-
tal helyett jogszer_ határozathozatallal szerezzen érvényt annak, hogy azok az országok, 
amelyek schengeni határral rendelkeznek, csak regisztráció és annak kivizsgálása mellett 
engedjenek be olyan menekültet, akit vallási okból vagy politikai nézetei miatt valóban 
üldöznek, a gazdasági migránsokat pedig szigorúan visszairányítsák.

A migrációval kapcsolatos legújabb fejlemények teljesen igazolják a V4-ek aggodal-
mát és Orbán Viktor már közel egy évre visszamenQ elQrelátó politikáját és azt az együtt-
m_ködést, amely a „Schengen barátai” együttm_ködésben résztvevQ új tagállamok között 
létrejött. Szilveszter–újév éjjelén arab migránsok szervezett csoportjai több nyugat-eu-
rópai állam, így Németország, Ausztria, Finnország és Svájc nagyvárosai közterületein 
ünneplQ, szerintük hitetlen lányok csoportjait támadták meg és inzultálták szexuálisan, 
sQt erQszakoltak meg vagy vertek össze egyazon idQben. Ezek a muszlim migránscso-
portok egymással országok és települések közötti mobiltelefon-összeköttetésben állva, 
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minden valószín_ség szerint központi irányítás és felsQ utasítás mellett jártak el. Ahogy 
ez az egyes vallomásokból kit_nik, a cél a saría szellemében az európai kultúra és divat 
szerint élQ gyaur európai nQk megbüntetésének örve alatt az ifjú arab migránsok szexuális 
feszültségei intézményes levezetésének a megszervezése lehetett egy vagy több radiká-
lis iszlám szervezet részérQl. Eme országok hatóságai és rendfenntartó szervei ahelyett, 
hogy azonnal körbekerítéssel összefogták és letartóztatták, valamint végleges kitiltással 
egybekötve hazájukba történQ visszatoloncolásuk eljárását elindították volna, még fedez-
ték Qket, szabad folyást adva az eseményeknek. Mind a vezetQ német politikusok, mind a 
rendvédelmi hatóságok vezetQi, mind a kölni polgármester, mind pedig a sajtó igyekezett 
eltusolni az ügyet. Csak akkor léptek napokkal késQbb a nyilvánosság elé a hírközléssel 
együtt, amikor a közfelháborodás ezt kikényszerítette. A kölni polgármesterasszony és 
a rendQrkapitány is csak azonosíthatatlan észak-afrikai idegenekrQl beszélt, elhallgatva, 
hogy ezek valamennyien a tömeges népvándorlás során Németországba jött fiatal musz-
lim migránsok voltak. A tüntetések és a közfelháborodás hatására kénytelen volt a német 
kancellár a nyilvánosság elé lépni és bejelenteni a szigorú kivizsgálás elindítását és a 
tömeg-garázdálkodásban országszerte részt vett migránsok kiutasítását, a törvények jövQ-
beli megszigorítását és a hasonló esetekre a jövQbeli szigorú elbírálást a végleges kiutasí-
tással együtt. A belügyminiszterrel közösen tett az a kijelentése viszont elgondolkoztató, 
hogy mindezt a német kormány „a német állampolgárok és a migránsok védelme érde-
kében” teszi meg, amibQl arra lehet következtetni, hogy a hivatalos álláspont nemcsak a 
migránsokat okolja a történtek miatt, hanem minden alap nélkül a saját állampolgárait is. 
EbbQl arra is lehet következtetni, hogy a német politika még mindig hintapolitikát folytat, 
ami könnyen a kancellárnQ ellehetetlenüléséhez vezethet, még annak ellenére is, hogy 
b_nbakként nyugdíjazták a kölni rendQrkapitányt, aki csak a hivatalos központi politikai 
elvárásoknak tett a rendQrséggel és a sajtóval együtt eleget. Az elsQ reakció ugyanis az 
volt, hogy a német nQk tartsák távol magukat a migránsoktól és így védjék magukat, ahe-
lyett, hogy az állam védené meg Qket. E defenzív politikai magatartáshoz viszonyítva még 
gyávább és elszomorítóbb a skandináv államok, ide értve Finnország viszonyulása is az 
ottani hasonló történésekhez, ahol a migránsoknak arra történQ tanfolyamok szervezését 
és tartását hangsúlyozza a politika, amely megismerteti velük a náluk lévQ kulturális és 
magatartási elvárásokat, ide értve a nQkhöz való viszonyulást is. Ezt az elvet vallotta és al-
kalmazta már jóval a szilveszteri események elQtt a német politika is. És mire ment vele?

Az eddigi események azt mutatják, hogy mindazokat az intézkedéseket, amelyekrQl 
eme szilveszteri-újévi incidens leírását megelQzQen szó esett, a legsürgQsebben szüksé-
ges megvalósítani és végrehajtani, mert most már látható, ahogy növekszik Európában a 
számuk, úgy vállnak egyre agresszívabbá és egyre követelQzQbbé. Egyre kierQszakoltab-
ban a saját, sok szempontból az európai kultúrával, életmóddal és morállal ütközQ, vala-
mint a társadalmi kapcsolatok terén deviánsnak minQsülQ közösségi értékeik elismerését 
igénylik, ide értve a többnej_ségük elfogadását, a nQnek a férfihez viszonyított alárendelt 
helyzetét, amibe belefér sokuk szerint az Qslakos nQk szexuális zaklatása is, amire az itt 
leírt szilveszteri eseményeket megelQzQen is több esetben sor került Németországban és 
a skandináv államokban egyaránt. Kritizálják a szálláshelyeiket és az óvodai, valamint 
az iskolai élelmiszerellátással azonos minQség_ ingyenes ellátásukat. Ezen kívül pedig 
felháborodtak amiatt, hogy szállásaik takarítását a helyi polgármesteri hivatalok nem 
vállalják szintén ingyenesen. Nem véletlen, hogy egyre több rendQrségi összeütközésre 
és rendészeti intézkedésre kerül sor csoportosan és szervezett formában erQszakosan fel-
lépQ muszlim migránsokkal szemben. Eklatáns eset erre, hogy Hollandiában az elmúlt 
évben nem sokkal a karácsonyi ünnepek elQtt egy agresszíven fellépQ muszlim migráns 
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csoportosulással szemben kellett a rendQrséget kivezényelni, amely a kivezényelt rend-
Qrök csoportos megtámadása miatt könnygáz és vízágyú bevetésével tudta csak a rendet 
helyreállítani, miközben több rendQr sérüléseket is elszenvedett (forrás: Magyar Hírlap, 
Magyar IdQk, Magyar Nemzet és Metropol). Lehet, hogy ez volt a fQpróbája a több or-
szágra kiterjedt elQbb bemutatott szilveszteri eseményeknek. Mindezek miatt az EU léte 
és az európai civilizált kultúra, valamint az európai nemzeti államok fennmaradása szem-
pontjából alapvetQ szempont, hogy az EU és valamennyi európai nemzeti állam számsze-
r_ségében is uralni képes legyen a menekültek csoportjait, mert ha erre nem lesz képes, 
átmenetileg párhuzamos társadalom alakul ki, amit rövid idQn belül felvált egy európai 
muszlim kulturális és hatalmi dominancia.

A szigorú szelektálás tehát Európa számára létkérdés. Kérdés azonban, miként történ-
jen a szelektálás. Úgy t_nik, hogy mindazok, akik az Iszlám Állam területérQl érkeznek, 
politikai menekültek, kivéve azokat, akik szunniták. Ugyanis esetükben tartani lehet attól, 
hogy Qk az Iszlám Állam Európába küldött ügynökei. A szunniták ugyanis – miként ezt 
már kimutattuk – az Iszlám Állam által vallási okokból nem üldözött személyek. Úgy 
t_nik, hogy a már vázolt atrocitások és követelések hatására az Európai Bizottságon és a 
tagállamokon belül a nem fundamentalista és/vagy az USA-nak elkötelezett bal-liberális, 
hanem józanul gondolkodó politikusok kezdik komolynak érezni a problémát. Azonban a 
szocialistákkal koalícióban kormányzó kereszténydemokrata német kormány a többi, kü-
lönösen az új tagállamok érdekeivel ellentétben, azokat a migránsokat, akiket elöregedQ 
társadalmában aggok gondozásra és a németek által elutasított alacsonyabb rend_ mun-
kákra már elhelyezni nem tud, arányosan kívánja még mindig elosztani a tagállamok kö-
zött. A hivatalos politikában a magyar kormány és a többi európai posztkommunista állam 
vezetQi – a horvát vezetés kivételével – helyesen látják, hogy ez által olyan al-Kaida és 
iszlám állambeli ügynökök maradnának nagy számban Európában, amely magát Európát 
komolyan veszélyeztetné. Ezt Németországon belül a bajor kormány és miniszterelnö-
ke jól látja. ErQsen kritizálja is Merkelt, aki egészen a legutóbbi idQkig a felsQ határok 
számszer_ rögzítése nélkül volt kész a migránsok befogadására. 2015. december végétQl 
kezdve azonban már ellentmondásosan úgy nyilatkozik, hogy a Szíriából érkezQ mene-
külteket meg kívánja sz_rni, hogy valóban azok, nem pedig gazdasági bevándorlók. Arról 
azonban már hallgat, hogy mit kíván tenni azokkal, akik már Németországban vannak és 
akik még Németországba fognak jönni és a német munkaerQpiac számára feleslegesek? 
Nagy a gyanú, hogy ezeket kívánja központilag megállapított kvóták szerint folyamatosan 
elosztani az EU tagállamai között.

Merkellel szemben ma már egyre több uniós és tagállami vezetQ politikus a befoga-
dás felsQ határainak a rögzítését igényli. A kvóta szerinti elosztást ellenzQ államok és 
Magyarország szempontjából ha ezt sikerül elérni, már az is bizonyos fokig eredmény. Ez 
ugyanis maximálná a befogadásokat is azokban a tagállamokban is, amelyek a kvóták sze-
rinti elosztást megszavazták és az elosztás szerinti befogadásra elkötelezték magukat. Ha 
viszont azokra az államokra is esetleg európai törvényszéki ítélet birtokában a Bizottság 
rákényszerítené a bizonyos menekült-kontingens kvóta szerinti elosztás alapján történQ 
befogadást, amelyek ezzel nem értettek egyet, akkor az ide tartozó Magyarországgal 
együtt egyes országoknak ki kell majd válogatni közülük a gazdasági migránsokat, to-
vábbá a regisztrációs eljárás megkerülésével, az azonosító iratok nélkül, valamint más 
határsértQ módon az EU területére érkezetteket, és azonnal szükséges lenne Qket vissza-
toloncolni Görögországba. Ugyanis Görögország az a schengeni határbirtokos, amelynek 
kötelessége lett volna szelektálás alapján megakadályozni a gazdasági migránsoknak az 
EU területére történQ belépést, amely kötelezettségét viszont durván megszegte. Úgy kel-
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lene velük szemben eljárni, miként ezt Macedónia teszi, melynek kormánya a gazdasági 
migránsokat nem engedi tovább, hanem visszairányítja Qket Görögországba. Eme eljárás 
sikere érdekében a kvóták szerinti elosztást meg nem szavazó EU-tagállamoknak még a 
saját határaikon kellene ezt a szelekciót megtenni és a fenti kritériumok szerint kiutasí-
tandókat azonnal Görögországba visszairányítani.

Annak érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, továbbá abból a célból is, hogy 
újabb migránstömegek Kelet-Európa felöl se érkezhessenek, jó volna, ha Bulgária és 
Románia is a schengeni barátok államainak közrem_ködQ segítségével kerítést és ellen-
QrzQ kapukat létesítve lezárná déli és keleti határait Szlovéniához hasonlóan, és annak 
szigora szerint járna el az esetleg ott megjelenQ migránsáradattal szemben. Ha pedig erre 
Romániát, valamint Bulgáriát nem lehetne rávenni, mivel határaik nem schengeniek, ak-
kor Magyarországnak, Szlovákiának és Lengyelországnak kell mindezt megtennie, mivel 
Romániával és Ukrajnával szomszédos keleti határai schengeniek. Egy ilyen következe-
tes eljárás példával szolgálna ama államok polgárai számára is, amelyeknek filantróp, 
bal-liberális és/vagy transzatlanti érzelm_ kormányai megszavazták a befogadást és a 
befogadottak kvóta szerinti elosztását. Ez a példamutatás könnyen alulról elinduló nyo-
másgyakorlássá válhat, ami könnyen és érthetQ módon elindíthat egy leváltási-lecserélési, 
vagy tisztulási folyamatot az EU és az érintett tagállamok vezetésében.

A már fentebb említett múlt év novemberi párizsi merényletsorozatot és hannoveri me-
rényletkísérletet követQ decemberi EU-csúcson elhatározásra került, hogy az EU megteszi 
a szükséges intézkedéseket a schengeni határok védelmére a fokozódó migrációs nyomás-
sal szemben. Ezen a téren azonban eddig érdemi intézkedés nem történt. Folyamatos az 
érkezés továbbra is a Földközi-tengeren keresztül Olaszországba és Görögországba. Mint 
már szó esett róla, sz_réssel feltartóztatva csak az utóbbi útvonalon van ez az áradat, de 
nem az EU, hanem Magyarország segítségével a macedón–szerb határon. Hatékony meg-
oldás az lehetne, ha a parti Qrség mind a két államban meghatározott kikötQkbe irányítaná 
a migránsokat szállító hajókat és csónakokat és ott történne meg a már említettek szerinti 
sz_rés, beengedés, illetve a visszaszállítás Afrikába vagy a Közel-Keletre.

Hogy ezt el lehessen érni, valamennyi európai tagállamnak elemi érdeke lenne, hogy 
felsorakozva Orbán Viktor és a „Schengen barátai” szövetség mellé, David Cameron 
brit miniszterelnökkel együtt nyomást gyakoroljon az EU Bizottságára, hogy az EU-nak 
az angolok által igényelt megreformálása keretében uniós költségvetésbQl erQsítsék meg 
a schengeni határokat egész szárazföldi hosszában kerítés létesítésével és európai határ-
Qrség létesítésével. Ez akár úgy is kivitelezhetQ, hogy a schengeni határ-menti államok 
kapnák meg az ehhez szükséges pénzeket és az egyes schengeni határ-menti államok köte-
lezettsége lenne a védQkerítéseknek tömegfeltartóztatásra megfelelQen alkalmas egységes 
szabvány szerinti felállítása, amit még kiegészítene minden tagállamban megfelelQ felsze-
reléssel ellátott nemzeti határQrség megszervezése is. Minderre európai rendeletet kellene 
hozni. Ezzel együtt ugyancsak EU-rendeletben kellene minden tagállamot, és különösen a 
schengeni határ-mentieket arra kötelezni, hogy azokat a migránsokat, akik okmányaikat 
eldobva érkeznek a határokra, valamint azokat, akik a zöld határon keresztül illegálisan 
érkeztek az EU területére, mindenféle regisztráció nélkül az adott állam határQrsége visz-
szairányítani legyen köteles. Ugyanígy kellene valamennyi tagállamból véglegesen kiuta-
sítani mindazon migránsokat, akik munka nélkül lézengnek vagy illegálisan dolgoznak, 
csakúgy, mint azokat is, akik bármilyen b_ncselekményt követnek el. Európai rendelettel 
elQ lehetne írni, hogy a tagállamok büntetQ törvénykönyveiket azonnali határidQn belül 
egészítsék ki olyan büntetési móddal, miszerint a migráns b_nelkövetQ elzárás helyett 
kerítésépítési közmunkában való részvételre legyen kötelezhetQ a kiutasítást megelQzQen. 
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Uniós rendeletet kellene hozni arról is, hogy azok a tagállamok, amelyeknek szükségük 
van a népesség-, és a munkaerQfogyás pótlására, az e célból megkeresett államban – azzal 
szerzQdést kötve – toborozzanak, ne pedig az Unió területére történQ tömeges migráns-
beengedéssel. Amiatt pedig, hogy ez a menekülési áradat az USA elhibázott közel-keleti 
és muszlim politikájának köszönhetQ, az EU-nak nyomást kellene gyakorolnia az USA-ra, 
hogy segítse elQ a be nem fogadott migránsoknak hazájukba történQ szociálisan és egzisz-
tenciálisan is biztonságos visszatelepítését és addig, amíg ez meg nem történik, a jelenleg 
titokban folyó transzatlanti szabadkereskedelmi és beruházási, valamint szolgáltatási 
egyezmény megkötésérQl folyó tárgyalásokat függessze fel.

Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia és – úgy t_nik – 
Románia és Bulgária is eltökélt ilyen megoldásokra. Ha ezekre nem kerül sor – miként 
ezt a legújabb németországi fejlemények mutatják –, a szélsQjobboldal egyre erQsebb 
pozíciókat szerez, ami nemcsak Angela Merkel e kérdésben „totojázó” kormányát, ha-
nem a jelenlegi neoliberális többség_ Európai Bizottságot is eltakaríthatja az útjából. 
Fennáll a remény, hogy a bal-liberális EU és a tagállami bizottság- és kormányalakító 
tényezQk eltakarítására szélsQséges jobbratolódás nélkül is sor kerülhet, mivel egyre 
több tagállam lakosságának egyre növekvQ többsége látja hasonlóan a helyzetet, ahogy 
azt Orbán Viktor elsQként látta és látva hirdeti kormányával, valamint ma már a közép-, 
és kelet-európai, valamint a balkáni államok többségével együtt. Ezt prognosztizálják 
a múlt év decemberében Franciaországban megrendezett önkormányzati választá-
sok, ahol nem Marine Le Pen szélsQjobboldali Nemzeti Front pártja, hanem Nicolas 
Sárközy jobbközép-pártja szerezte meg a szavazatok többségét a jelenleg kormányzó 
szocialistákkal szemben. Ha pedig mégsem, vagy láthatóan csak késQn kerülne egy 
ilyen jobbközép eltakarításra a sor, Európának, azaz az európai nemzeti államoknak az 
Egyesült Királyság David Cameron által vezetett konzervatív kormányához csatlakozva 
a népszavazás kilátásba helyezésével kellene az uniós reformot és a migrációs politika 
gyökeres megváltoztatását kikényszeríteni – ide értve a közép-, a kelet- és a dél-európai 
posztkommunista államok történelmileg kialakult civilizációjának, népességi szerkezeti 
jellegének és államiságának a megmentését. Abban az esetben pedig, ha mindez ennek 
ellenére sem következne be, a népszavazást meg is kellene valósítani. Nagyon helyesen 
járt el Orbán Viktor ebbQl a szempontból, hogy a múlt évi decemberi EU-csúcson külön 
tárgyalt Cameronnal.

Annak érdekében viszont, hogy a kelet-közép-európai és a balkáni államok ezt a har-
cot eredményesen megvívhassák az EU jelenlegi vezetésével szemben, vagy ha az Unió 
széthullana, vagy pedig ha egy esetleges népszavazás eme államokat az Unióból való 
kiválásra ösztönözné, hogy gazdaságilag és politikailag egyaránt sikeresen fenn tudjanak 
maradni, együtt kell m_ködniük. Ez viszont stabil, belsQ feszültségektQl mentes társa-
dalmi és politikai viszonyokat követel meg. Ehhez a munkabékén, gazdasági és szoci-
ális elégedettségen kívül e régió államaiban a történelmileg kialakult soknemzetiség_ 
keveredésbQl eredQen minden államban az államalkotó „európai gyöker_” nemzet és a 
mellette megtalálható szintén „európai gyöker_” nemzeti kisebbségek megbékélését és 
jó közérzetét, valamint összedolgozását biztosítani szükséges. Ennek elQfeltétele, hogy 
e régió valamennyi állama és államalkotó nemzetisége elismerje az ott élQ kisebbségek 
kollektív jogait, ide értve az egy tömbben élQ nemzeti kisebbségek területi önigazgatását, 
autonómiáját is. Annak érdekében pedig, hogy egyik ország se gyanakodjon a másikra és 
meglegyen a kölcsönös bizalom egymás iránt, e térség mindegyik alkotmányába, alap-
törvényébe foglalva kellene ratifikálni az egyes országokon belüli kisebbségi nemzetek 
kollektív jogok és autonómia iránti jogosítványait és azok tényleges kialakítását annak a 
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kinyilvánításával, hogy mind az ún. „anyanemzet” állama, mind pedig annak kisebbsége 
elismeri és meg nem változtathatónak tartja a jelenlegi államhatárokat.

Megnyugtató és tökéletes megoldás azonban az arab világban a gyarmati idQszakban 
kialakított országhatároknak a nyugat-, és a kelet-európai, valamint a transzatlanti és az 
ázsiai nagyhatalmak bevonásával tárgyalásos úton olyan újrarendezése lenne, amely egy 
államba tömörítené az azonos vagy hasonló vallású és/vagy nemzetiség_ közösséghez 
tartozó arab populációt. Ha pedig ez ellenállásba ütközne, akkor az egyes arab államok-
ban mindenképpen ki kellene alakítani az egy tömbben élQ azonos vallásúak vagy nem-
zetiség_ek autonómiáját annak érdekében, hogy így elkerülhetQk legyenek az összet_zé-
sek. Emellett minden nyugat-, és kelet-európai gazdasági nagyhatalom meg tudná Qrizni 
gazdasági befolyását e térségben. Ezt a kérdést bQvebben kifejtettem a Polgári Szemle 
2015/1–3. számában „A jogi értékek jelentQsége és idQszer_sége” címen megjelent tanul-
mányomban (163. és 168. o.).


