
Idézetek a jezsuitákról híres emberektıl 
 
"A jezsuitákról írt történelmi mővem bizony nem szépirodalmi alkotás, de 
megkérdıjelezhetetlen tekintélyek állnak mögötte, és elég részletes és fertelmes. A rend 
visszaállítása bizonyára egy lépés a sötétbe, a kegyetlenség, a despotizmus, és a hlál felé. 
…Egyszerően nem tetszik ha feltőnnek a jezsuiták. Ha valaha is létezett egy olyan 
testület, amely a földi és a túlvilági kárhozatot megérdemelte, az Loyola társasága." (John 
Adams, az Egyesült Államok 2. elnöke) 
 
"Az én véleményem, hogy ha ennek az országnak, az Egyesült Államoknak a szabadságát 
elpusztítják, az a római katolikus jezsuita papok alatomosságának lesz köszönhetı, mivel 
ık a legfurfangosabb, legveszélyesebb ellenségei a polgári és vallási szabdságoknak. 
Európában ık okozták a legtöbb háborút." (Marquis de Lafayette) 
 
"A polgárháború sosem jöhetett létre a jezsuiták alattomos befolyása nélkül." (Abraham 
Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnöke) 
 
“Úgy tőnik, hogy elejétıl fogva a jezsuiták eszükbe vették a polgárháború elejétıl 
kezdve, hogy kivégezzék Mr. Abraham Lincolnt.” (Thomas M. Harris, amerikai 
tábornok) 
 
"A társadalom gyakorlatilag nem tud arról, hogy a Vatikán és a jezsuita rend a 
legnagyobb felelısséggel bír mindkét világháború elkezdésében, amit azzal lehet 
magyarázni, hogy mennyi hatalmas pénzük volt, aminek folytán rengeteg befolyásuk volt 
olyan sok területen, különösen a legutóbbi konfliktus óta." (Edmond Paris, francia 
történész) 
 
"A jezsuiták egy titkos társaságot alkotnak – a szabadkımővesekhez hasonlóan – egyfajta 
többlet visszataszítósággal együtt – ráadásul ezerszer veszélyesebbek.” (Samuel Morse, 
amerikai feltaláló) 
 
“A jezsuiták a polgári és vallási szabadságok veszélyes ellenségei” (R. W. Thompson, az 
amerikai tengerészet egyik titkára) 
 
"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A fınökük egy 
hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház fınök. Ennek a szervezetnek a 
célja a hatalom – amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni – abszolut hatalom, 
egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen 
ember által. A jezsuitizmus az abszolut despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb 
hatalmi vissazélés…" (Napoleon Bonaparte) 
 
 
“…A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették 1542 óta.” (F. Tupper Saussy) 
 
"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és 
városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevő 



jezsuita szerint [Thomas J. Campbell]. Gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, 
behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész) 
 
“Lehetetlen úgy olvasni az Erzsébet kori történelmet hogy nem tesszük bele olyan 
keretbe, amelyet a jezsuiták határozták meg, a maguk megtévesztéseivel, árulásaival, 
behatolásaival, lázításaival, gyilkosságaival, kényszerítéseivel és polgárháborúival, a 
pápa elıreléptetésére, és a pápa ellenségeinek legyızéséhez világszerte.” (J.E.C. 
Shepherd, kanadai történész) 
 
“A szörnyőséges harmincéves háború rémisztı felelıssége II. Ferdinánd császár villain 
kell, hogy feküdjön, valamint a tanárainak, urainak, és kebelbarátainak vállain – akik 
Loyola fiai.” (Theodor Griesinger, német történész) 
 
“Ha végig nyomonköveted az egész szabadkımővességet, amíg el nem jutsz a legfelsıbb 
szabadkımőves vezetıhöz, felfedezed, hogy ez a borzalmas személy és a Jézus 
Társaságának feje egy és ugyanaz a személy” (James Parton, amerikai történész) 
 
“Ezek a dolgok miatt félik a pápa és az uralkodók a jezsuita atya-generálist… Egy olan 
uralkodó aki ne a jezsuiták barátja hamarosan megtapasztalja a bosszújukat.” (Luigi 
Desanctis, az Inkvizíció cenzora) 
 
“A Jézus társasása az emberiség ellensége. Az egész emberiségnek egyesülnie kell azért, 
hogy kitöröljék… mivel nincsen alternative a teljes elpusztítása és az emberiség teljes 
korrupciója és degradációja mellett.” (Robert J. Breckenridge, szerzı) 
 
“A jezsuiták nem más mint a római hadsereg egy jövıbeli földi királyság érdekében, úgy, 
hogy a római fıpap a császáruk lesz. Egyszerően a hatalom utáni vágyról és a földi 
nyereségrıl szól, a dominációról – egyfajta egyetemes parasztság, azzal, hogy ık a világ 
urai – ez minden amiért kiállnak – talán nem is hisznek Istenben.” 
 
“A jezsuita rend a hatalmának és preszizsének csúcsára a 18. század elején érték el. 
Befolyásosabb és hatalmasabb lett mint bármely más földi szervezet. Olyan helyzetet 
foglaltak el  világ dolgaiban amit egyetlen esküvel rendelkezı társaság nem bírt. 
Európának majdnem minden uralkodójának a lelkiismeretét jezsuiták vezényelték, úgy, 
hogy úgy tőnt, hogy egész Európát kizárólag a jezsuiták irányították.” (Boyd Barrett, volt 
jezsuita) 
 
“Római katolikus körökben jól tudják, hogy a fekete pápa kifejezés a jezsuiták 
generálisára használják. Ahogy a pápa fehér ruhában jelenik meg, és a jezsuita generális 
pedig feketében, a különbség szembeötlı. De azok a pápisták, akik nem különösen 
szeretik a jezsuitákat – nem kis számban vannak – ezt a fogalmat arra használják, hogy 
azt kifejezzék, hogy a fekete pápa a fehér pápa felett uralkodik, mindaközben hogy arra 
van utasítva hogy jelképesen a pápának alávesse magát.” (M.F. Cusack, Kenmore volt 
apácája) 
 



“…A jezsuita rend az egyetlen vallási rend a római egyházon belül amelyet a fehér pápa 
valaha feloszlatott, vagy amelyet bármelyik országból utasították ki a politikai zavargásai 
miatt. Így ebbıl levezethetjük, hogy a Jézus Társaság egyik lefgıbb célja a politikai 
hatalom megszerzése.” (M.F. Cusack) 
 
“Sajnos tudtam, hogy megmérgeznek [a jezsuiták], de ara nem vártam, hogy ilyen lassú 
és kegyetlen módon halnék meg.” (XIV. Kelemen pápa, aki “örökre” feloszlatta a 
jezsuita rendet) 
 
“Soha eddig a történelem során nem jelent meg ilyen társaság. Maga a régi római 
szenátus sem alkotott világuralomra szóló terveket akkora biztos sikerrel.” (Friedrich von 
Hardenberg, német filozófus) 
 
“A jezsuita Adam Weishaupt az Illuminati szervezetet egy elıszervezetként hozta létre, 
ami mögött a jezsuiták elbújhatnak. Miután a rendet XIV. Kelemen pápa 1773-ban 
eltörölte, a jezsuiták az Illuminatit és más szervezeteket a céljaik elérésére használták fel. 
Így az elıszervezetet okolták azokért a problémákért amelyeket a jezsuiták okoztak.” 
(Bill Hughes, szerzı) 
 
“A jezsuita Weishaupt és a jezsuita társai a Vatikánba befolyó pénzösszegeket azzal 
vágták el, hogy a francia forradalmat útnak indították és levezényelték azzal, hogy 
Napoleon háborúi révén a katolikus Európát meghódították, és Napoleont arra 
irányították, hogy VII. Piusz pápát börtönbe dobják Avignonban amíg be nem egyezett 
abba, szabadsága áraként, hogy visszaállítsa a jezsuita rendet. A Vatikán ellen szóló 
jezsuita háború véget ért a bécsi kongresszusban és a titkos 1822-as veronai 
szerzıdéssel.” (Emanuel M. Josephson, amerikai orvos és történész) 
 
“Miért használnák fel a jezsuiták a zsidókat, a halálos ellenségüket arra, hogy a világot 
meghódítsák? A jezsuiták sosem csinálnak oylasvalamit nyíltan ahol leleplezhetnék ıket. 
Ha ık lennének a bőn elkövetıi, ıket büntetnék meg, és el kellene viselniük a 
következményeket. De ha olyasvalakit használhatnak fel, akit ‘a világ bajainak’ nevezik 
el, különösen egy olyan ellenséget, akit közben ezzel el is pusztíthatnak, ezzel egyszerre 
két céljukat is elérték. A zsidó nép a tökéletes bőnbak. A Rotschildek olyan jezsuita 
ágensek zsidó fedél alatt, azzal, hogy ık hozták létre az Illuminati rendjét 1776-ban 
egyértelmően az összeesküvés felelısségét a zsidókra hárítja. A Rotschildek nem az 
egyetlen jezsuita ágens zsidó mez alatt.” (Bill Hughes, szerzı) 
 
“A történelem könyvek azt mondják, hogy a francia forradalom elıbb vagy 1787-ben 
vagy 1789-ben kezdıdött el, attól függıen hogy melyik önyvet olvasod. Ezzel szemben a 
forradalmat Dr. Adam Weishaupt és a Rotschild ház 20 évvel elıtte tervezték meg.” 
(William Sutton, szerzı) 
 
“Állandóan belekeverik magukat az udvari és állami intrikákban, hogy jogosan azzal kell 
vádolni ıket [a jezsuitákat], hogy a világuralomra törnek. Királyokat is öltek meg, 
nemcsak az akasztófánál, hanem az Illuminati társaságának tagjaiként, ık álltak a tömeg 



élén minden esemémynél amikor Páriszban gyilkosságot követtek el (a francia 
forradalomban).” (Hector Macpherson, szerzı) 
 
“200 évig a jezsuiták célja az amerikai alkotmány teljes elpusztítása. Vallási területen 
pedig céljuk a protestantizmus teljes kiírtása, minden más vallással együtt, és hogy 
visszaállítsák a világ feletti uralmat a pápának.” Bill Hughes (szerzı) 
 
“[az amerikai tengerészet titkára R.W.] Thompson pontosan megmutatta, kik lesznek az 
európai uralkodók ágensei abban, hogy az amerikai köztársaságot elpusztítsák, 
nevezetesen Róma jezsuitái! 1815 óta folyamatos támadás alatt áll a jezsuiták által hogy 
elpusztítsák ezen ország alkotmányos jogait. A Morse kód feltalálója, Samuel B. Morse 
írt errıl a sötét tervrıl az Egyesült Államok ellen.” (Bill Hughes) 
 
“1815-re a jezsuiták teljhatalomra jutottak Anglia felett. Ha egy vezetı nem úgy 
viselkedett ahogyan megmondták neki, pénzzel vagy megölték, megrágalmazták, 
elpusztították, megfenyegették, hogy elkergessék a hivatalából. …amit Angliában tettek 
azt ma sok országban is megteszik.” (Bill Hughes) 
 
“A jezsuitizmus egyik célja a protestantizmus és elveinek nyom nélküli kiírtása, amibe 
beletartozik a vallási szabadság, a köztársasági elvek, a képviselıi kormány, és a 
középosztályra épülı erıs gazdaság. A jezsuiták másik célja a pápaság hatalmának és 
kontrolljának terjesztése az egész világban.” (Bill Hughes) 
 
“A [z 1822-es veronai] kongresszus során Amerikát célba vették a jezsuita ágensek, és 
hogy Amerikát mindenáron el kell pusztítani. Az Alkotmány minden elvét fel kell oldani, 
és helyébe jezsuita elveket kell bevezetni, hogy a pápaságot felmagasztalják 
Amerikában.” (Bill Hughes) 
 
“Ezt a hátom találkozót Bécsben, Veronában és Chieriben a legnagyobb titokban 
tartották. Egy ember azonban, aki az elsı két találkozón résztvett nem maradt csendben. 
George Canning az amerikai kormányt értesítette, hogy Európa uralkodói el akarják 
pusztítani Amerikai szabad intézményeit.” (Bill Hughes) 
 
“A Monroe doktrína Amerika válasza volt a jezsuiták által vezetett bácsi és veronai 
kongresszusra. Amerika háborús cselekménynek tekintette azt ha bármelyik európai 
ország gyarmatosítási tervekkel állt elı a nyugati féltekén. A jezsuiták elérték azt hogy 
titokban behatoljanak Amerikába, és meghiúsítsák a Monroe doktrínát. Ezt azért tudták 
megtenni, mivel abszolút tiokban csinálták, annak leple alatt, hogy egyházi emberek 
voltak.” 
 
…A Monroe doktrína szembeszállt minden európai támadás ellen ami Amerika ellen 
irányult. Monroe elnök azonban azt nem értette meg, hogy a jezsuiták elıször nem 
fegyverhez nyúlnak ahhoz, hogy céljaikat elérjék. A jezsuiták ravaszságot és titkosságot 
használtak. Az ember legvulgárisabb pontjait próbálják elérni. Az ágenseit hatalmi és 
pénzügyi pozíciókba helyeznék el - és így minden hatalmukat arra használják majd, hogy 



minden protestáns elvet elpusztítsák, ami benne van az amerikai alkotmányban.” 
(Bill Hughes) 
 
“A jezsuiták a pápánaka titkos szolgálataként viselkednek világszerte. Nagyon titkosak és 
mindent megtesznek hogy titokban maradjanak. Senkinek nem mondják el, hogy 
jezsuiták. Kívülrıl úgy tőnnek, mintha normális emberek lennének.”  
(Bill Hughes) 
 
“James Buchanan [amerikai elnököt] megmérgezték, és majdnem meghalt. Azért élte túl, 
mivel tudta hogy arzénnel mérgezték meg, és ezt elmondta az orvosainak. Tudta, hogy a 
jezsuiták Harrison és Taylor elnököket megmérgezték.” 
 
A jezsuita rend betöltötte esküjét, hogy megmérgezik, megölik, vagy minden esközt 
igénybe vesznek, hogy eltávolítsák azokat, akik a terveiknek ellenállnak.1841 és 1857 
között3 elnököt támadtak meg, amint a bécsi, veronai és chiesai kongresszusok elıírták. 
Ketten meghaltak, és egy alig menekült meg. A jezsuiták nem engedik meg, hogy bármi 
köztük álljon és aközött hogy Amerikát teljesen a hatalmukba kerítsék, és az amerikai 
alkotmányt megsemmisítsék.” (Bill Hughes) 
 
“A jezsuiták kedvenc eljárása a politikai gyilkosság.” (Thomas M. Harris, amerikai 
tábornok) 
 
“Ez a szervezet [a római egyház] teljesen despotikus katonai hierarchikus szervezıdéső, 
amelynek a a látszólagos feje a papa, de amelynek a valódi feje a fekete papa. A fekete 
pápa a jezsuita rend fınöke, és generális rangja van. Nemcsak a saját rendjét vezeti, 
hanem a római egyház általános igazgatáást is vezeti. İ a hatalom a trónus mögött, és a 
valódi feje a hierarchiának. Az egész gépezet a legszigorúbb katonai fegyelem alatt van. 
Az egész gépezet gondolkodása és akarata, a tervei és kivitelezései a fejbıl ered. Az 
alatta lévı tagokban nincsen önálló gondolkodás vagy cselekvés. Egyenes és 
megkérdıjelezés nélküli engedelmesség a felettes hatalomnak mindenfajta pap 
kötelessége…” (Thomas M. Harris, amerikai tábornok) 
 
“Rothschildék jezsuiták voltak, akik arra használták a zsidó háterüket, hogy a sötét 
tevékenységeiket leplezzék. A jezsuiták, akik Rothschilden és a Biddle nevő pénzügyi 
szakemberükön keresztül az Egyesült Államok banki rendszere fölött próbálták 
megszerezni a hatalmat.” (Bill Hughes, szerzı) 
 
“Weishaupt sikere a jezsuita rend újraalapításában az egyház eredeti nazarénus 
kommunizmus újjáélesztésén keresztül a mai kommunizmushoz vezetett; az 
összeesküvés vezetését pedig a Jézus társasága végezte...“ 
 
“…Ahol egy totalitárius rendszer megjelenik, legyen az a kommunizmus vagy a 
nácizmus, mindig lehet találni egy jezsuitát, aki a ‘tanácsadó’ vagy vezetı szerepét tölti 
be, legyen ez Fr. Armando Llorente Kubában vagy Fr. Menvieille Argentínában.”  
(Emanuel M. Josephson)  



 
“Ma [a jezsuiták] annyira erısek az Egyesült Államokban mint valaha bármely európai 
országban ahol kiutasították ıket a kormányra való veszélyük miatt.” (Jeremiah J. 
Crowley, volt ír római szerzetes) 
 
“Mindenek felett a jezsuiták ‘gyóntatók’ voltak. Az uralkodóknak szükségük volt rájuk, 
és az arisztokraták, császárok, királyok, királynık, hercegek, hercegnık, és a kormáyn 
minden szintjén lévı emberek – mindnyájuk feltárta a titkos terveiket, titkos bőneiket és 
legbeslıbb gondolataikat, és így az életük egy nyitott könyv volt a jezsuiták elıtt. 
 
…A diplomácia sokféle eszközével a jezsuiták behatoltak az állami hivatalokba, királyok 
tanácsodai lettek, és így a nemzetek döntéseit is befolyásolták. De a ‘vallás’ miatt és a 
gyónásukat szentül meghallgató jezsuiták így kovácsolták a sikerüket. A vallásos 
gyóntatás nélkül a jezsuiták története másképpen festett volna. A jezsuiták pedig 
keménen bebiztosították, hogy ık legyenek a gyóntató papok, mintsem a többi rend 
papjai, mivel nagyon engedékenyek voltak a gyónni kívánó emberek számára.” 
(John Daniel, szerzı, “A nagy terv leleplezése”) 
 
“Azért, hogy megmentse a római egyházat attól, hogy a világ feletti uralmat a 
protestánsoknak elveszítse, valamint azért, hogy megtartsák a szellemi és világi 
hatalmukat amit  apápák megbitoroltak a középkorban, Róma most ‘eladta’ a római 
egyházat a Jézus társaságának; vagyis lényegében odaadták magukat a jezsuiták kezébe.”  
 
“Nyolc évvel az Armada támadása elıtt a jezsuiták alattomos módon aktívan próbálták az 
angol kormányt meggyengíteni. Különbözı álarcok, álnevek és titkos kódokkal ki és be 
tudtak jutni Angliába a jezsuita Robert Parson, aki 1580-ban olyan missziót szervezett 
meg, hogy több másik jezsuitát behozzon Angliába, hogy folytathassák a hatalmi 
átvételüket.” 
 
Amikor a spanyol Armada támadása sikertelen volt, az intrikák mesterei egy bizarr 
tervhez fordultak. Az Enciklopédiában ez a puskaporos merénylet neve alatt vált ismertté. 
13 katolikus nemes és 5 jezsuita összeesküvést szıttek, hogy 36 hordó puskaport 
robbantsanak fel a house of Lords pincéjéban hogy ezzel I. Jakab királyt és a House of 
Commons-t megöljék, amikor összegyőltek 1605 november 5.-én. Azt tervezték, hogy a 
robbanás miatti káosz közepette lázadást szítsanak. 
 
…de ezelıtt a nap elıtt mielıtt a pincét felrobbantották volna, a hordókat felfedezték, és 
így az összeesküvıket letartóztatták. …az öt jezsuita közül ketten elmenekültek, egy 
meghalt börtönben, és kettıt bíróságon elítélték, és kivégezték.” 
 
“A harminc éves háború, 1618 és 1648 között sok küzdelem sorozata volt, amely a 
legutolsó vallásháború volt Európában. Majdnem kivételesen német talajon vívták… de 
mire vége lett szinte minden európai nemzet belekeveredett. Ennek a legfıbb oka a 
mélységes ellentlt a német protestánsok és a német katolikusok között – akik a 
jezsuitákkal és Richelieu bíborossal, aki Franciaország valódi uralkodója volt, felszította 
ezeket a lángokat hogy elérjék a céljaikat.” 



 
“…hogy a [római] egyház a világot uralja, és hogy a pápa az egyházat uralja, és hogy a 
fekete pápa, a jezsuita felettes a [fehér] pápát uralja – így volt és most is a Jézus 
rendjének a programja.” (John Daniels) 
 
“A hatodik és utolsó esemény az a barbár ír lemészárlás, amelyet 1641 október 23.-án 
indítottak, ami azon katolikus ünnepség,amely Loyola-I Ignácot megünnepli, aki a 
jezsuita rendet alapította. 
 
…Megint, a tervet a jezsuita papok és szerzetesek indítványozzák, hogy a tudatlan ír 
katolikus embereket arra hergelik, hogy a legszörnyebb bőnöket elkövessék. A távoli 
Franciaországban Richelieu bíboros, a francia miniszter az [ír katolikus] összeesküvıket 
sok pénzt és embert ígért. Egyetlen csapásra a katolikusok fellázadtak a békés, és semmit 
sem sejtı protestáns szomszédaik elen, és senkit sem hagytak életben, nem, kor, kor, 
vagy állapot tekintetében. A fanatikus papi vezetıik kijelentették, hogy nem szabad egy 
protestánst sem életben hagyni köztük, és hogy nem nagyobb bőn protestánst megölni 
mint kutyát megölni, és hogy gondozni vagy megvédeni ıket megbocsáthatatlan bőn volt. 
A gyilkolás folytatódott, és amikor vége lett százötvenezer protestáns szétszaggatva, 
holtan hevert. 
 
…az elıítéletek nélküli történész kutató számára a történelem tele van a római egyház 
gyilkosságaival, ahol egész városokat és népeket kegyetlenül kirtottak, mivel olyan 
módon tisztelték Istent, ami eltért a római katolicizmustól.” 
(John Daniel) 
 
“…egyfajta szinkronizmus miatt amikor Mussolini Olaszországban hatalomra jutott don 
Sturzo miatt, aki a katolikus párt jezsuita vezetıje volt, egy jezsuita, Monseigneur Seipel 
kancellár lett Ausztriában. 1929-ig tartotta a posztot, 2 éven keresztül, és ekkor az osztrák 
belpolitikát a reakciós és klerikális útra terelte; az utódja pedig addig ment az úton, hogy 
az ország e német blokkba bekerült. A dolgozó osztály fellázadásai azt a nevet adta neki, 
hogy ‘Keine Milde Kardinal’ – a ‘kegyetlen bíboros’.” 
(Edmond Paris) 
 
“Úgy tartják, hogy a pápa ezeket a szolgáltatásokat odaadja Signor Mussolininek Pietro 
Tachi-Venturi jezsuita atyán keresztül, akit Mussolini gyakran felkeres fontos ügyekben.” 
(Daily Express, 2/9/1935) BRITISH UNITED PRESS 
 
“Mindenek felett a jezsuitáktól tanultam. Lenin is, szintén, amennyire emlékszem. A 
világ nem ismert annyira csodálatos dolgot mint a katolikus egyház szerkezetét. Több 
olyan dolog van amit egyenesen átvettem a jezsuitáktól, hogy azt a náci párton belül 
használjam.” (Adolf Hitler) 
 
“A legtöbbet a jezsuita rendtıl tanultam. …eddig semi más nem imponált jobban rám, 
mint a római egyház hierarchikus szervezése. Ebbıl a szervezetbık sok dolgot egyenesen 
átvettem, a saját pártomba. …a katolikus egyházat példa gyanánt fel kell mutatni. 
Elmondok egy titkot: én is rendet alapítok [a náci SS-t].” (Adolf Hitler) 



 
“…Himmlerben látom a mi Ignatius de Loyola-nkat.”  
(Adolf Hitler) 
 
“1936 májusának korai napjaiban [a máltai lovag] von Papen titkos tárgyalásokba 
bocsátkozott Dr. Schussnigg-gal hogy kiaknázza a gyenge pontjait, mutatva neki, hogy 
mennyire elınyös lenne Hitlerrel egyezést hozni, ami a Vatikán érdekeit illette; furcsa 
lehet, de Schussnigg nagyon hithő volt, és von Papen pedig a papa kancellárja volt.” 
 
“Nem csoda, hogy a pápa titkos kancellárja, [a máltai lovag Franz von Papen], aki az 
egész ügyet vezette, ami ahhoz vezetett, hogy 1938 március 11.-én a hithő Schussnigg 
lemondott (a jezsuiták diákja), akit Seyss-Inquart váltott fel, aki az osztrák nácik vezetıje 
volt. Másnapján a német katonák behatoltak Ausztriába és Seyss-Inquart bábkormányát 
állították fel, és kikiáltották az ország csatlakozását a harmadik Reich-hez. Az eseményt 
nagy elismeréssel hirdette ki Bécs fıpüspöke, Innitzer bíboros (jezsuita).” 
Edmond Paris (francia szerzı, volt katolikus) 
 
“Az SS-t Himmler szervezte meg a jezsuita rend elvei alapján szervezte meg. Ignatius de 
Loyola szolgálati és szellemi gyakorlatai alapján olyan mintát másolt át Himmler a saját 
szervezetébe. Tökéletes engedelmesség volt a legfıbb szabály, és minden parancsot 
hozzászólás nélkül verge kellett hajtani.” (Walter Shellenberg, a náci Sicherheitsdienst 
vezetıje) 
 
“Walter Hagen,a német szerzı ezt a pontos adatot adja elénk: A jezsuita generális, Halke 
von Ledochowski gróf készen állt közös antikommunista alapon szövetséget kötni a 
német titkosszolgálat és a jezsuita rend között.” 
 
“Ennek eredményeként az SS központi titkosszolgálaton belül egy olyan szervezet jött 
létre, amelynek a vezetıségének nagy részét katolikus papok foglalták el, akik a náci SS 
fekete egyenruháját viselték. A jezsuita Himmler ‘atya’ az egyik fıtisztjük volt.” 
Edmond Paris (francia szerzı, volt katolikus) 
 
“…Kurt Heinrich Himmler a Gestapo vezetıje volt, ami azt jelentette, hogy a kezébe 
tartotta a náci rezsim központi hatalmi szerveit. A személyes érdemei alapján jutott el 
idáig? Hitler egyfajta felettes zsenialitást amikor összehasonlította a jezsuita rend 
alapítójával? Nem így beszélnek róla azok, akik özelrıl ismerték, mivel benne nem mast 
láttak, mint a középszerőséget.” 
 
“Himmler csillaga nemde kölcsönvette a fényességét valaki mástól? Tényleg ı volt az, 
aki a Gestapo látható fınöke volt, aki valóban a Gestapo és a titkosszolgálat fölött 
uralkodott? Ki volt az, aki emberek millióit politikai okokból, valamint a zsidókat a 
halálukba küldte? Tényleg a laposarcú unokafivér volt, vagy a [jezsuita atya], a bajor 
udvar elızı kánona, Ledochowski egyik kedvence, egy jezsuita ‘atya’, és a náci SS 
felettes tisztje?” (Edmond Paris) 
 



“Az összes római katolikus zsidógyőlölı jezsuiták által vezetett dictator hőségesek voltak 
a legnagyobb háborús bőnösnek, aki a pápai cézár XII. Piusz, és a vezetıje, a jezsuita 
generális, Wlodimir Ledochowski.” (Eric Jon Phelps, szerzı) 
 
“A ‘jezsuita’ kifejezés szinonímája lett a félrevezetésnek, behatolásnak, intrikáknak, 
társadalmi felfordításnak… sok szervezett jezsuitát úgy írtak le, mint aki áruló, árulkodik, 
hogy sokakat elcsábítsanak a római fıpaphoz a nemzeti hőséget feladva…”  
(J. E. C. Shepherd, kanadai történész) 
 
“A jezsuiták jelenléte bármely országban, legyen az katolikus vagy protestáns 
valószínőleg társadalmi békétlenséghez vezet.” (Lord Palmerston) 
 
“Nem volt semmiféle álarc amit a jezsuiták nem tudtak felvenni, így mindenhová be 
tudtak hatolni. Be tudtak jutni hang nélkül az uralkodó udvarába, vagy az államfı 
hivatalába. Láthatatlanul ülhettek a nagygyőlésen, és gyanútlanul keveredhettek a sok 
vita között is.” 
 
“Nem volt olyan nyelv amit meg ne tanultak volna, olyan vallás, amit fel ne bvettek 
volna, nem volt nép ahová el nem mentek volna, nem volt olyan felekezet ahova 
csatlakozhattak volna, és amelynek feladatait el nem végezték volna. Hangosan 
bírálhatták a pápát a lutheránussal együtt, és esküt is felvehettek a szövetségessel együtt.” 
(J.A. Wylie Rev.; A protestantizmus történetének szerzıje) 
 
“A Szent Bartimeus gyiklosai, az inkvizítorok és a jezsuiták olyan szörnyetegek, 
amelyeket megbomlott elméjő emberek szültek, a sötétség szellemének és a halál 
természetes szövetségesei …” (Edwin A. Sherman, szerzı) 
 
“A szomorú tény az, hogy a Vatikán az egyetlen fı szereplıje a geopolitikai porondon 
évszázadokon keresztül. Az utóbbi négy évszázadban a jezsuita rend (a Vatikánból 
ténykedve) az egyetlen fı szereplıje volt a geopolitikai és teológiai szférákban – és egy 
nagyon nagy szereplı volt a máltai lovagrenden keresztül a gazdasági szférában és a 
nemzetközi titkos kommunikáció terültén! Minél többet tanulom a történelmet és minél 
több követ átfordítok, annál jobban fedezem fel a Vatikán kéz és lábnyomait mindenhol – 
és specifikusabban a jezsuita rendet megtalálom a legsötétebb tevékenységei között!” 
 
“A jezsuita rend amelyet a jezsuita felettes generális vezet a vallási és polgári jogok 
leghalálosabb ellensége, amit a világ valaha látott. Európába a jezsuiták annyira hírhedtek 
lettek a háborúk és forradalmak indításáért, államfık megöléséért, hogy 83 országból és 
városból toloncolták ki 1931-ig gyakran római katolikus uralkodók által! 
 
A jezsuita felettes generális, a fekete pápa nemcsak a jezsuita rendet vezeti, hanem a 
hatalmas máltai lovegrendet is, valamint a szabadkımővesség legfelsıbb vezetıit is. A 
titkos társaságok legfelsıbb vezetıinek vezetése révén a világ legfelsıbb titkos 
szolgálatait is vezeti. Erre egy jó példa az, amikor a második világháborúban a máltai 
lovag William “wild Bill” Donovan a CIA legfelsıbb embere volt; a náci Németország 
legfelsıbb vezetıje a keleti fronton a máltai lovag Reinhard Gehlen  tábornok volt; a 



Szovjetunióban pedig máltai lovag Anton Turkul herceg volt (akinek az üzenet továbbítói 
jezsuita szerzetesek voltak). Így a jezsuita rend a legfontosabb harcosokat vezették, így a 
háborút bármelyik irányba irányíthatták, amerre csak akarták, így milliónyi protestánst, 
zsidót, illetve ortodoxot is kiirthattak közben. 
 
Emellett mivel a Vatikán hierarchiáját is hatalmába vette (a jezsuita renden keresztül és a 
P-2 szabadkımővesség révén), a jezsuita felettes generális a Hit Doktrinai Kongergációt 
is vezeti, azaz az Inkvizíció hivatalát, a római kúriát és a tetemes Vatikáni pénzösszegek 
is rendelkezésére állnak Ha mindezek nem teszik a fekete pápát a világ leghatalmasabb 
emberévé, nem tudom, mi más lehet. 
 
“A polgárháború sosem jöhetett létre a jezsuiták alattomos befolyása nélkül. A 
pápaságnak köszönhetjük azt hogy országunkat legnemesebb fiainak vére vörösre festi. 
Nagy különbségek voltak az északi és deli államok között a rabszolgaság kérdésében, de 
sem Jefferson Davis, sem a Konföderáció egyik vezetı tagja se merte volna megtámadni 
az északi államokat, ha nem ígérték volna meg a jezsuiták a demokrácia fedele alatt, hogy 
a római katolikus országok, mint pl. Franciaországé a rendelkezésükre állna. Róma 
papjait, püspökeit és szerzeteseit sajnálom, amikor a köznép felfedi, hogy ık nagyobb 
részben felelısök az ebben a háborúban folyt könnyekért és vérért. Ezen ismereteimet 
azért fedem al a nyilvánosság elıl, mert ha megtudná a köznép, akkor a háború 
vallásháborúvá csapna át, és tízszer olyan véres lenne. Teljesen kegyetlenné válna, amint 
minden vallásháború ilyen. A teljes kiírtás lenne a célja mindkét oldalon.” (Abraham 
Lincolm, 16. amerikai elnök) 
 
“Az északi és deli protestánsok biztosan egyesülnének a papok és a jezsuiták kiírtására, 
ha megtudnák azt amit nekem elmondott professzor Morse nekem mondott a Rómában 
szıtt tervekrıl, amelyek köztársaságunk ellen szıttek, ha tudnák, hogy azok a katolikus 
papok és apácák, akik naponta a partjainkra érnek a vallásuk tanításának, a nép 
oktatásának és a betegek gyógyításának leple alatt semi mast nem csinálnak, mint hogy a 
pápának és Napoleonnak és más zsarnokoknak a küldetését teljesítik, hogy elidegenítsék 
a szívünket az alkotmányunktól és törvényeinktıl, hogy elpusztítsák iskoláinkat, és hogy 
anarchiát hozzanak létre ami van pl. Írországban, Mexikóban vagy Spanyolországban, 
bárhol ahol szabadon akarnak élni az emberek.” (Abraham Lincoln) 
 
“Tekintsük meg ennek az osztrák társaságnak a mőködését [a St. Leopold alapítvány], 
mivel nagyon sokat tevékenykedik, saját országunkban is. Bécsi székhellyel nem más 
mint Metternich a felügyelıje. Létezését érezni is lehet az amerikai köztársaságban. Kik a 
küldöncei? A jezsuiták. Ez a társaság, amely a zsarnokságát több mint 200 évig 
gyakorolta, akkora veszélyt jelentenek a világra nézve, hogy az egész társadalmat akarják 
felfordítani, hogy a pápa, XIV. Kelemen is arra kényszerült, hogy feloldja a rendjüket, 
noha hőséges alattvalói voltak.” (Samuel Morse, amerikai feltaláló) 
 
“Nem nyomták el 50 évig sem, amikor a pápaság és a despotizmus elgyengült a 
demokrácia hatására VII. Piusz pápa a Szent Szövetség megalkotása után újraélesztette a 
jezsuita rendet teljese hatalmukra.” 



 
“Nem kell megmondani az amerikai népnek, hogy kicsodák a jezsuiták? Ha nem tudják, 
meg kell nekik mondani késedelem nélkül, nem szabad idıt veszíteni, mivel minden nap 
tevékenykednek, mivel titkos tárasságot alkotnak, egyfajta szabadkımővesség, 
mindenféle taszítósággal együtt, de ezerszer veszélyesebbek. Nem csupán papok, vagy 
egyetlen vallás papjai, hanem kalmárok, ügyvédek, szerkesztık, vagy bármilyen szakma 
gyakorlói, semmiféle külsı jelük nincsen amely alapján felismernénk; mindenütt jelen 
vannak ebben az országban. Bármilyen szerepet tudnak felvenni, akár a fényesség 
angyalai legyenek, vagy a sötétség démonai, hogy elérjék a céljukat, ami bármiylen 
feladat, amire elküldik ıket.” 


