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Kérdés vagy figyelmeztetés? 
Talán mindkettő, mert jogo-
san tehetjük fel a kérdést, 

hogy miért nem győzhet végre a jó-
zan ész, elvégre a világ legnagyobb 
gondolkodóit mégis a Nyugat, a mi 
civilizációnk adta a világnak, felté-
telezhető tehát, hogy ma is akadnak 
józanul és tisztán gondolkodó veze-
tők. Ugyanakkor fennáll a veszély, 
hogy életünk legsötétebb, leggono-
szabb, de leghatalmasabb vezérlő-
je, a pénz mint mindenre, úgy a jó-
zan gondolkodásra is rátelepszik.

Ideológiák színei és árnyoldalai

Már régebben is írtam az Euró-
pát fenyegető veszélyről, amit an-
nak idején így fogalmaztam meg: 
„A fehér Európa színesedik.” Igen, 
ilyen címen jelent meg a budapes-
ti Kapu folyóiratban még 2005 vé-
gén egy írásom, amelyben felhív-
tam a figyelmet arra a csekélység-
re, hogy a mi korosztályunk még az 
alapoktatásban azt a történelmi és 
földrajzi tényt tanulta, hogy Afrika 
a „fekete”, Ázsia a „sárga” és Eu-
rópa a „fehér” kontinens. Akkori-
ban, a harmincas, negyvenes évek-
ben nem volt ebben a ténymegál-
lapításban semmi különös, legke-
vésbé elmarasztaló vagy lebecsü-
lendő, de nem is volt rasszista gon-
dolkodásmód ebben az ún. szelek-
tálásban. Egyszerűen megtanultuk 
a sok évezred alatt kialakult tör-
ténelmi helyzetet. Aztán a máso-
dik nagy világégés után sok minden 
megváltozott. Az egyik szörnyű ide-
ológiát legyőzték, gondolok a rasz-
szista nácikra, akik a világ népe-
it „tiszta”, „egészséges”, erős, illet-
ve gyenge, „élősködő” fajra osztot-
ták, utóbbiakat pedig el kell pusztí-
tani. Az „übermensch” teória hisz-
tériája sok millió áldozatot követelt. 
Azóta se tudtam megérteni, hogy ez 
az őrület miként tudott éppen a né-
metek között gyökeret verni, mag-
gá érni, felcseperedni, és sok millió 
német gondolkodását megfertőzni. 
Sajnos ez a „német tragédia” telje-
sen megváltoztatta az általános né-
met gondolkodást, és ennek ered-
ményét szenvedi ma egész Európa.

Kelet-Európa ún. „felszabadítá-
sát” a barna náci uralom alól követ-
te egy negyven évig tartó vörös dik-
tatúra, ennek gazdasági és szellemi 
következményeit nagyon nehéz ki-
heverni. Tizenhárom évvel ezelőtt 
megjelent cikkemben leírtam, hogy 
bár óriási lendületet adott egész Eu-
rópa gazdasági fejlődésének, az öt-
venes–hatvanas években elindult 
nyugatnémet „gazdasági csoda” el-
indította a kontinensre irányuló 
bevándorlás folyamatát is. A jólé-
ti társadalom elkényeztetett polgá-
rai már nem voltak hajlandók akár-
milyen „alantas” munkát elvégez-
ni. A németek szívesen fogadták az 
igyekvő, aránylag szorgalmas és 
kezdetben „illedelmesen” viselke-
dő török vendégmunkásokat. Aztán 
következett egy buta törvénymódo-
sítás, így ma az egykor bevándorló 
törökök fiai, unokái már bennszü-
lött németnek számítanak.

A félelmetes Eurábia koncepciója

De ez a német, mondhatni összeu-
rópai hiba csak az egyik, kisebb ol-
dala annak a valóságnak, amit ma 
egyetlen szóval így fogalmaznék 
meg: Eurábia. Ez az elnevezés tu-
lajdonképpen egy kis folyóiratnak a 
neve, amelyet 1975-ben indított több 
„szövetség”, amelyek mind az arab 
világ és Európa integrációját támo-
gatták. Megjegyzem, erről az „ösz-

szeesküvésről” is írtam már több-
ször, habár nem én találtam ki. A vi-
lághírű újságíró, riporter és író, az 
olasz Oriana Fallaci is beszámolt 
részletesen a témáról, és amikor 
Eurábiát említi, ezekkel a szavak-
kal kezdi mondanivalóját: „Nem, 
nem tőlem származik ez a félelme-
tes kifejezés.”

Nos nem véletlen, hogy félelme-
tesnek találja. Eurábia gondolatát 
már régóta magas politikai régiók-
ban támogatják, és az Unió veze-
tői között ma számos olyan politi-
kus dolgozik, aki teljes erőbedobás-
sal felkarolta az elképzelést. Akkor 
miért csodálkozunk, ha a migrációs 
kérdésben nem jutunk közös neve-
zőre? Eurábia gondolata nem új, és a 
kérdésben talán a franciák a fő kez-
deményezők, mert szoros kapcsola-
tuk az arab világgal már a 19. szá-
zad elejétől jelentős. De maradjunk 
csak a hetvenes évek eseményeinél. 
A Párizsban megalakult Szövetség 
Franciaország és az Arab Országok 
között, a londoni Közel-keleti Nem-
zetközi Csoport, a genfi Közel-kele-
ti Tanulmányok Csoportja és a Ba-
rátság az Arab Világgal Egyesülete-
ket igazgató európai ún. Koordiná-
ciós Bizottság támogatásával jelent 
meg az Eurábia folyóirat Párizsban, 
Londonban és nem véletlenül Genf-
ben. Főszerkesztője a francia Lucien 
Bitterlein lett, aki a Francia–Arab 
Szolidaritási Társaság elnöki tiszt-
jét is betöltötte. (Azóta több mint 300 
különböző egyesület, szövetség és 
társaság alakult az arab és nyuga-
ti világ együttműködésének érdeké-
ben. Véletlen?)

Mi lehet a célja egy ilyen terv-
nek, miért akarják egyes körök, 
hogy Európa az ő kétezer éves ke-
resztény kultúrájával, „összehá-
zasodjon” egy egészen más, nem-
csak, hogy idegen, de életveszélye-
sen ellenséges kultúrával? A válasz 
nagyon egyszerű: kimondottan üz-
leti megfontolásból. A globalizáció – 
mikor gazdasági fejlődésről, a nem-
zetközi cégek hatalmáról esik szó 
– nem ismer határt, akadályokat. 
Tudjuk, hogy Európában fantasz-
tikus mennyiségű arab pénz fek-
szik a bankokban, aminek a hatal-
ma szinte felmérhetetlen. Csak egy 
megjegyzés: nézzük meg, mi tör-
ténik az európai fociklubok „pénz-
verdéiben”. Az arabok a pénzükért 
sok mindent követelhetnek és kö-

vetelnek is. Európa vezető válla-
latai még mindig az arab olajtól és 
üzemanyagoktól függenek, az arab 
utánpótlás nélkül leállnak a gyá-
rak, szenved az infrastruktúra, las-
sul a közlekedés stb. Mindezért 
a sok kedvezményért – már hogy 
megvehetjük az olajukat – kedve-
ző feltételeket kérnek a bevándor-
ló arabjaik részére, szeretnének 
szabadon hozzájutni technológi-
ai és tudományos eredményeink-
hez, és ami a legveszélyesebb, hi-
tük terjesztését és szabad gyakor-
lását követelik a keresztény Euró-
pában. Egyszóval: el kell tűrjük Eu-
rópa iszlamizációját!

Álszent jelszóval kiszolgáltatták 
Európát

Mi lesz ebből? Ismerjük mi egyálta-
lán az Oszmán Birodalom történel-
mét, azét a iszlám világbirodalo mét, 
amely hosszú évszázadokon ke-
resztül befolyásolta, fejlődésükben 
és fennmaradásukban veszélyeztet-
te Európa országait? Már Mohamed 
halála után pár évvel, Kr. u. 635-
ben lerohanták az akkor keresztény 
Szíriát és Palesztinát. A VIII. szá-
zad elején már ott voltak Spanyol-
országban, és kisebb-nagyobb szü-
netekkel 1924-ig jelen voltak Európa 
viharos történelmi mezején. Aki egy 
kicsit is ismeri ezt a történelmet, aki 
belelapozott a Koránba, az ő bibli-
ájukba, aki tudja, hogy náluk nincs 
pardon, aki nem muszlim, az ellen-
ség, aki ismeri az ő vallásos fanatiz-
musukat, és aki nyomon követi, ho-
gyan telepszenek be lassan, elein-
te észrevétlenül, de most már egyre 
szemtelenebbül Európa közepébe, 
az sejtheti, hogy Európát elárulták. 
Európát a demokrácia és „keresz-
tény tolerancia” álszent jelszavaival 
a zászlóikon elárulták, kiszolgáltat-
ták az iszlámnak.

De talán még nem késő. Olvas-
ni kell azokat, akik a veszélyt már 
jó előre látták. A német Oswald 
Spengler filozófus már a múlt szá-
zad húszas éveiben figyelmezte-
tett, hogy az ideológiák eltűnésé-
vel kezdődik a Nyugat hanyatlá-
sa. Ahol már az eszmék nem ér-
dekesek, legyenek ezek bármi-
lyen minőségűek is, ott elindul a 
züllés. Napjainkban a pénz ural-
ma véglegesen legyőzte az eszmé-
ket. A XX. század utolsó éveiben 

az amerikai Samuel Huntington 
jelzi a nagy civilizációk összecsa-
pásának veszélyét. 2000 első évei-
ben Oriana Fallaci megírja trilógi-
áját: A harag és a büszkeséget, Az 
értelem erejét és Az utolsó interjú 
/ Az Apoklipszist. Ebben a három 
könyvben minden benne van, amit 
az iszlám és a kereszténység mai 
küzdelméről, tehát Európa sorsá-
ról tudni kell. Hozzátenném: ő nem 
volt se rasszista, se fasiszta, se 
jobboldali uszító, sőt baloldali csa-
ládból származott, és ateista volt. 

De azt tudta, hogy a kereszténység 
nélkül Európa elpusztul, megszű-
nik létezni. Fallaci erőteljesebben 
és bátrabban védte a keresztény 
Európát, mint a szentatya.

Lazítani kell a szekularizáción

Ma mindenki a jövő évi európai par-
lamenti választásokat várja, remél-
ve, hogy a bevándorlást támogató, 
jelenleg még többségben lévő par-
lamenti erőket felváltja a józan észt 
követők csoportja. Vigyázat, a pénz 
még mindig jelen van, óriási a hatal-
ma, és nem tudni, mire készül. Ha 
Brüsszelben nem születik érdem-
ben jelentős politikai irányváltozás, 
akkor baj lesz, mert a szélsősége-
sek nem várnak, kezükbe veszik az 
irányítást. Ezt láttuk a napokban a 
németeknél, ahol egy ártatlan fér-
fi meggyilkolása kiverte a biztosíté-
kot. Ez még csak egy spontán meg-
mozdulás volt, de jöhet a szervezke-
dés. A német jámbor, türelmes fajta, 
de lehet nagyon durva, erőszakos is, 
emlékezzünk csak a nácik felemel-
kedésére 1933-ban. A legjobb véde-
kezés az lehetne, ha egy picit lazí-
tanánk a szekularizáción. Meg kell 
mutatni, hogy még mindig képesek 
vagyunk a keresztény érdekek meg-
védésére, és ha kell, nagyon erősek 
tudunk lenni. Ez egy kicsit megri-
asztaná a fanatikus muszlimokat, 

hiszen ott is vannak írástudók, akik 
olvastak a keresztes háborúkról. 
Különben Izrael „radikális” maga-
tartásáról is példát lehetne venni. 
Vagy mi gyengébbek lennénk, mint 
a zsidó állam, amely 70 éve dacol az 
arab nyomással?

Befejezésül álljanak itt a nagy-
szerű és bátor gondolkodó, Oriana 
Fallaci papírra vetett gondolatai: 
„Nos hát, az igazság, amit az ille-
tékesek mindig elhallgattak, sőt 
elrejtettek, mint valami államtit-
kot, az a modern Történelem legna-
gyobb összeesküvése. A leghitvá-
nyabb cselszövés, amely ideológiai 
szemfényvesztések, kulturális ge-
rinctelenség, erkölcsi prostituáló-
dás, megtévesztések révén valaha 
is létrejött mifelénk. Ez a bankárok 
Európája, akik feltalálták az Euró-
pai Uniónak nevezett bohózatot, a 
pápák Európája, akik kitalálták az 
Ökumenizmus elnevezésű tündér-
mesét, az erőszakosoké, akik fel-
találták a Pacifizmus hazugságát, a 
képmutatóké, akik feltalálták a Hu-
manitáriusság csalását. Az olyan 
államfők Európája, akikből hiány-
zik a tisztesség és az értelem, a lel-
kiismeretlen és tyúkeszű politiku-
soké, a méltóság és bátorság nélkü-
li értelmiségieké. Egyszóval a be-
teg, legyengült Európa. Az az Euró-
pa, amelyet úgy árusítanak ki, mint 
valami utcanőt a szultánoknak, ka-
lifáknak, vezíreknek, az újdonsült 
Ottomán Birodalom bérenceinek. 
Ez magyarán Eurábia” (Az értelem 
ereje, V. fejezet).

A neves újságíró, publicista a hí-
res trilógia befejezése után, 2006 
szeptemberében elhunyt. Renge-
teg támadás érte főleg a baloldal, de 
az egyház részéről is. Csodálói vi-
szont egy zseniális látnokot véltek 

benne felfedezni, aki korunk talán 
legnagyobb politikai és társadalmi 
problémáját szigorú tárgyilagos-
sággal és kendőzetlenül analizálta, 
és könyveiben közölte velünk. So-
kan ismét összeesküvés-elméletről 
beszélnek és kigúnyolják. A tények 
azonban, tények maradnak: miköz-
ben a háború utáni években még szó 
sem esett muszlimokról Európá-
ban, az iszlám, mint vallás vagy po-
litikai tényező nem volt napirenden, 
ma kb. 50 millió muszlim vallású él 
Európában, és ez a szám a követ-
kező 40–50 év alatt megduplázódik. 
Közben a keresztények szaporodá-
sa leállt, egy európai nő ma átlago-
san csak 1,6 gyermeket hoz a világ-
ra, ugyanez a szám a muszlimok 
esetében 3,5–4 között van. A leg-
nagyobb baj, a legnagyobb veszély, 
hogy az iszlamizmus terjesztését 
és betelepítését Európába a sajátja-
ink, a mi fehér és keresztény politi-
kusaink támogatják. A marxizmust, 
kommunizmust, fasizmust legyőz-
tük, de vajon hogy birkózunk meg 
azzal a hatalommal, amely el akar-
ja venni kultúránkat, történelmün-
ket, múltunkat, szóval a lényegün-
ket: identitásunkat?

HOLLAI HEHS OTTÓ

A szerző Németországban élő 
publicista

Győz a józan ész vagy jön a radikalizmus?

Ismerjük mi egyáltalán az Oszmán Birodalom 
történelmét, azét a iszlám világbirodalo mét, amely 
hosszú évszázadokon keresztül befolyásolta, 
fejlődésükben és fennmaradásukban veszélyeztette 
Európa országait?

Demonstrációk sorozatához vezetett a szászországi Chemnitzben egy német férfi menekültek általi meggyilkolása
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