
 
 

Újabb „Trianon” a nyugati gyepün 
 

 1919-ben az Osztrák szocialista állam keleti  határát  a Rába folyó 
vonaláig ki ter jedően re mélte.  Ezt az akkor  alakulóban lévő Csehszlovák 
állam vezetése (Benes a cseh „Machivelli”)  túlzot t nak tar to t ta, neki csak 
az vol t fon tos,  hogy  a két,  egykori társállam,  az Osztrák-Magyar 
Monarchia ellenségekké vál janak. Ezért  tá mogat ta Nyugat -
Magyarországtól a terület i  elcsatolást  és nagyon élvezte, hogy a magyar 
felkelés véres harcokban akadályozta meg az osztrák előnyo m ulást .  
Csehszlovákia számára a pánszláv-korridor megvalósítása vol t  a fon tos,  
vagyis Pozsonyból Szombathelyen át  katonailag összezárn i a délszláv 
hadsereggel.  Nap jainkban a szlovák Slota  is feleleveníti a pánszláv 
álmot,  de a Dunántúl t  tel jes egészében átengedi az osztrákoknak, neki 
fon tosabb Kelet-Magyarország bekebelezése, mer t  ezzel a szlovák, a 
cseh, az ukrán és a szerb gyűrű könnyebben megfo j that ja a magyar 
államot ! . . .A f ranciák a magyar  állam igazi megron tói és elpusztítói,  
tá mogat ták a pánszláv korridor  megvalósítását.  Gróf  Bethlen Is tván és 
gróf  Teleki Pál magyar poli t ikusok elér ték az angoloknál,  hogy a f ranciák 
duna medencei túlsúlyát  megfékezzék. Mivel Benesnek nem sikerül t  a 
pánszláv korridor  m egvalósítása, ezér t  tá mogat ta hogy Ausztria a 
háború t  elindí tó nagyhatalom terület -gyarapodáshoz jusson 
Magyarország rovására!  Bezzeg Csehország Duna- men ti  szudétané met  
területének  Ausztria részére tör ténő átadásáról szó se lehetet t .  Hogy 
Sopron meg maradhatot t  magyarnak, azt elsősorban a felkelő harcoknak 
és az ezt  követő népszavazásnak köszönhet jük.   

 Benes már akkor is előrelátónak tűnt  és biztosítot ta  
Csehszlovákiának 2 vasútvonalon az Adriai tengerre való ki ju tást .  
Figyelembe vet te,  hogy a né met -osztrák náci „Anschluss” lét re jö t tekor  a 
csehek magyar vasú tvonalon ju thassanak ki az Adriára.  Ezért  maradtak a 
csehek Pozsonynál a Duna jobb par t ján (Liget falu )  egy katonai hídfő 
kialakításával a magyar Dunántúlon és Benesnek „köszönhetően”  a 
Hegyeshalo m-Csorna-  Szombathely-Gyékényes- (Zágráb)  vasú tvonal a 
magyar  álla mnak m aradt.  Csak ezér t  nem kapták meg az osztrákok 
Rajkát,  Hegyeshalm o t ,  Magyaróvár t,  Mosont .  A másik vasútvonal Bécsből 
a Sem mering hágón á t   vezet  az Adriai kikötőbe, Trieste-be. 
 1991-ben a szov jet  hadsereg Magyarországról tör tént  kivonulását  
követően a rosszul sikerül t  magyarországi földrefor m és kárpó tlás 
lehetővé te t te, hogy az osztrákok először a földvásárlásokkal 
nyo m ul janak előre a Dunántúlon. Majd  megkezdődöt t  az osztrák 
tőkeérdekel tségű GySEV =ROeEE vasút  előnyo m ulása. Mi eladtuk, ők 
megvet ték a Sopron-Szombathely közöt t i  vasútvonalat  és villamosítot ták,  
ma jd sorra kerül t  a Szombathely-Szentgot thard-Országhatár közöt t i  
vasútvonal. Erre azért  van szüksége az osztrákoknak, mer t  a síkságon és 
az enyhe do mbvidéken sokkal kevesebb von tatási energiával és 
hosszabb tehervonatokkal tudnak Bécsből az Adriai kikötőbe ki ju tni,  mint  
az Alpok magason fekvő Sem mering hágóján át .   
 A Gyurcsány-Bajnai haza-kiárusító kormány most  már 607 k m 
2009.12.04 11.o. )  jó állapotú dunántúli (Vas, Zala megyei)  vonalat  is 
osztrákoknak. E vasu tak körzetébe tehát  földbérlet i  álcázással megvet t  



fél-dunántúlnyi földbir tokok is osztrák tula jdonosok kezébe kerülnek 
2011- től az EU előírások szerin t .  
 Kell a pénz az MSZP-nek, mer t  fel té telezik,  hogy az ú j  F IDESZ 
kor mány az üres államkasszával ha mar csődbe ju t ,  s akkor  előveszik az 
MSZP hatalmasra duzzadt  vagyonát  és ennek segítségével 1-2 éven belül 
ú jból  hatalomra kerülhetnek.  „Övék a hatalo m, mienk a pénz, ezért  
fogunk rövid várakozás után ú jból visszakerülni a hatalom ba!” szól a 
gyurcsányi papagáj  – szlogen.    Vegye tudo másul a magyar  baloldali választó,  hogy szavazatával 
sikerül t  hazánk kirablása. Nehogy azt  h iggyék, hogy a sok korrupciós 
bot rány során megismert  hatalmas ju talmak, pré miu mok,  végkielégítések 
tel jes egészében a ju talmazot tak zsebébe vándorolnak. Ők csak 
stró manok, akik megkapják a ju talékot ,  de a kapot t  összegek 80 % -ban 
az MSZP kasszájába kerülnek.  Az MSZP-nek sem m i sem drága, hogy a ha talmat  
visszaszerezhessék. Eddig nyolcszor te t ték tönkre Magyarországot  (1918,  
1919,  1949, 1956,  1992, 2002, 2006,  2009).  Jó lenne ha a t isztelt  
baloldali választók elgondolkodnának azon, hogy szavazataikkal 
segítet ték hazánkat  a katasztrófa szélére sodorni… Senki t  se szidjanak, 
csak gyakorol janak önkri t ikát .  A szoclibek csak kihasznál ták a választók 
által nyú j to t t  lehetőséget ! . . .A kilencedik  katasztrófánk a szoclibek 
segítségével az osztrák tőke előnyo mulása lesz!  Az osztrákok az 1955-ös 
szovjet  megszállás m egszűnte u tán a Nyugat  segítségével megerősödtek,  
szépen gyarapodtak,  mi pedig  még 36 évig nyögtük a  szov jet  
megszállás következményei t .   
 Ne feled jük,  hogy a mai magyar baloldali  poli t ikának ne m 
Gyurcsány („Fletó”) a ki találó ja,  hane m csendben a hát térből az ország 
„anyósa” irányít ja hazánk kifosztását és tönkre té telét .  Anyósának 
befolyása alat t  „Fletó” nagyobb bűnt követet t  el a magyar ne mzet  ellen,  
m in t :  Linder Béla, Károlyi Mihály,  Kun Béla,  Rákosi Mátyás, Csermanek 
Jano (alias Kádár ) .  Fletó bűne megbocsáj tha ta tlan,  mer t  ő a magyar  
tör ténelem legsötétebb miniszterelnöke. Az anyós ne m csak elhunyt ,  
tö meggyilkos ap ja végrendeletének eleget téve áll bosszút  ra j t unk, 
hane m azért  is  rabol ki minket,  mer t  sok pénz kell a hadseregnek a 
palesztinok elleni harcokhoz.  
 Mindig a Habsburg császári dinasztiának ró juk fel hazánk gyar mati 
sorsba taszítását.  Ne feled jük,  hogy a Spanyolországból elmenekül t  
Habsburgok az osztrák tar to mányban váltak igazi osztrákokká. 
Cselekedeteik az osztrák szellemtől át i tatva valósul tak meg. Gondol junk 
csak 1849 u táni Bach-korszak katonáira,  rendőreire,  spicli jeire és 
t isztviselőire.  Az oszt rákok még mindig úgy vélik, hogy Nagy Károly f rank 
császár ál tal legyőzöt t  Avar Birodalom Pannoniája az ő bir tokuk, a mi t  
vissza kell szerezni az uniós Európában ne m fegyverrel,  hane m tőkéjük 
előnyo mulásával. 
 
       Lévai György  


