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ELOSZÓ
)B B LÐ[ÃMFU ÃSEFLUFMFOOÃ W»MJL T[»N»SB WBHZ å NBHB MFT[ [BWBSÍ ÃT GÐMÐTMFHFT B
politika által kisajátított közéletben – ami persze messze nem azonos anzal a kö[ÐTTÃHHFM KFMFTÖMB,»SQ»UNFEFODÃCFOÃTBOBHZWJM»HCBOÃMåNBHZBSLÐ[ÐTTÃHHFM 
BNFMZCFOBSÃT[WÃUFMNJOEJHT[FOUNBSBEÃTMÃUFMFN BLLPSB[FNCFSFMåWFT[JB[Pkat az írásait, amelyek mint tengerben a csepp jellemzik rögzített gondolatait, világlátását. Betekintést engednek abba a folyamatba, amelyben ez az ember, e sorok
ÇSÍKBBLUÇWBLBSUMFOOJLÐ[ÐTTÃHJUFSWFJWFM
7»MPHBULÐ[ÐUUÖL FMåWFT[JB[PLBU BNFMZFLFUNÃHOFNUFUUNBSBEBOEÍW»LÐOZvek formájában. Nincs világos koherencia az írások között, csupán egyetlen közös
WPO»TVLWBOKFMMFN[JLB[ÇSÍUUÐSFLWÃTFJCFO4NFSUB[ÇSÍNJOUFHZLÐOZWFUQVClikált eddig koherens gondolatokkal, világnézettel és stílussal, megteheti, hogy mo[BJLPLCÍMÃQÇULF[WFUFT[JUFMKFTFCCÃB[BMLPU»TU.FSUF[FLCFOBLJTÃQÇUåFMFNFLCFO
B[POOBMGFMGFEF[IFUåMFT[B[PMWBTÍT[»N»SBJT IPHZB[ÇSÍÃSUF B[PMWBTÍÃSU BOOBL
életéért és létének magyar táptalajáért is él. Írásaival ássa, veti, kapálja e magyar
MÃUFU IPHZBUFSNÃTÃSFUU T[ÃQ ÃMWF[IFUåMFHZFO
)BNFHMFWFSJBWJIBSqB[ÇSÍUWBHZBUFSNÃTUq BLLPSMFHBM»CCNBSBEKPOB[ÇS»T 
ÔHZ NJOUBLåcB[JEåWFMEBDPMWB
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ATLANTISZ ELSÜLLYEDT
GYERMEKEINEK
-&7£-"3&.£/:5&-&/¶-4;&3&5ä,/&,
/BHZ EPMHPL LFMMåT LÐ[FQÃO ÃMÖOL ÔHZ NJOEFO QFSDCFO  IPHZ OJODT NBHZBS»[BU
egyikre sem. Nem is keressük, úgysem tudjuk. Pedig nagyon szeretnénk, de tudjuk,
ezredszerre már, hogy nincs rá magyarázat.
A világ van, de nem tudjuk, honnan, mi teremtette. A világ végtelen, de elképzelhetetlen a végtelen. Valahol azért mégis csak kellene lennie valaminek, ami nincs
UPW»CC  BNJLPS NFHT[éOOFL B EPMHPL  T OFN DTBL T[»NVOLSB  IBOFN FHZ»MUBM»O
OJODTFOFLJT OJODTéS ÔS JEå NFSULFMM IPHZWÃHFUÃSKFOFHZT[FS
S el sem tudjuk képzelni, mi tartja össze az ismeretlent. Miért nem esik szét?
)JT[FOWBMBNJCåMLFMFULF[FUU NJÃSUOFNW»MJLT[ÃUÔKSBB[[» FMFNFJSF EBSBCKBJSB 
Nézzük az eget, ott vannak fent legjobbjaink már, s nem tudjuk, hogy hol. A végtelenben? De hiszen az nincs, s ha van, akkor végtelen, és akkor annak a legvégén ott
állnak szeretetteink, ott, ami nincs?
.J B WÃHUFMFO  "[ FNCFSJ LÃQ[FMåFSå  "NFMZ TPIB OFN BLBS OZVHPEOJ  UFSFNU
magának kérdést, hogy kereshessen rá választ, s mert soha nincs csak és csupán
egyetlen válasz, keresi, kutatja, fürkészi a végtelen értelmet? S akkor fel- és megismerhetetlenségében mi az ÃS[FMFN FIIF[ B WÃHUFMFOU LFSFTå ÃSUFMFNIF[ képest?
Értelmünk még csak-csak megvan egymagában, de érzelmünk csak másokban, máTPLLBM N»TPLCBWFHZÖMWFMÃUF[JL&UUåMB[U»OWÃHUFMFOLVT[BMFT[ NFHGFKUIFUFUMFO
"[ÃS[FMFNNéLÐEÃTÃWFMVHZBOJTN»SOFNFHZFUMFOFHZWJM»HWÃHUFMFOqOFNDTBL
B[ BNJBNJÃSUFMNÖOLCFOWJSVM IBOFNMFHBM»CCLFUUå EFMFIFU IPHZI»SPN OÃHZ
BOOZJ  BI»OZ N»T WBMBLJCåM U»QM»MLP[JL ÃS[FMNÖOL £S[FMNÖOL  NFMZFU OFN JT NJ
UFSFNUÖOL IBOFNWBMBLJN»T.JBUÖLÐSWBHZVOLWBMBLJN»TIP[Gé[åEåW»HZBJOL
UÖLSF  BNFMZCFO WJTT[BUÖLSÐ[åEOFL B[ å IP[[»OL Gé[åEå W»HZBJ /FN DTBL W»HZBJ
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Atlantisz elsullyedt gyermekeinek
7BET»HBJJT4[PNPSÔT»HBJ"MLPUÍFSFKéFMSFOEFMUFUÃTFJ FMIJWBUPUUT»HB'ÃMFMNFÃT
JSJHZTÃHF OBHZÃTLJTT[FSéTÃHF4[FSFUOÃOLÃSF[OJWBMBNJHZÐOZÐSéU T[BCBEPU T[ÃQFU TIFMZFUUFWJTT[BUÖLSÐ[åEJLBGFLFUFSPUIBE»T BDTÔOZB BGPHPMZ BUPS[.FSUPUU 
a „vonal” másik végén éppen más ösztönök dulakodnak, s mi ebbe most nem férünk
bele. Ezek az elvadult ösztönök aztán váratlanul majd ismét hozzánk érnek, megsimogatnak, belénk súgják magukat, elolvadunk, mintha mindig is így lett volna.
Aztán újra lecsap a hullám. Ezúttal a mienk. Darabokra zúzza azt, aki pedig már
ÔHZ IJUUF JHB[»O ÐSÐLSF CFOOF MFT[ÖOL  B[ å UFTUF  B[ å WÃSF  B[ å HÃOKF MFUUÖOL
Olvadni akart volna belénk, s bennünk jégsziklát talált. Elsüllyed, mint Atlantisz. S
C»SOFWÃUåS[JNÃHB["UMBOUJÍDF»O BDTPE»T DJWJMJ[»MUWJM»HTPIBOFNUÃSWJTT[B B
végtelen, hideg mélységben alussza örök álmát Herkules sziklái környékén. S bár a
SÃHJ JHB[»OUJT[UBÃS[FMNFLNJOELÃUPMEBMPOGFMCVLLBOOBLÔKSBÃTÔKSB ÃTåJTNÃUB
NJFOLBLBSMFOOJ ÃTM»UT[ÍMBHB[JT EFOFNMFT[B[N»STPIBTFN7BMBNJWJTT[BWPOhatatlan történt: a szerelem elsüllyedt magába, elvitte érzelmeink feltámadásának
NJOEFO SFNÃOZÃU "[ ÍDF»O UÔM NÃMZ  IBMMHBUBH  N»S NBH»CB [»SU NJOEFO UJULPU 
IJ»CBGFDTFHOFLBIVMM»NPLCPMEPHÇUÍCÍEVMBUSÍM
,FSFTTÖL B W»MBT[U  QFEJH OJODT £S[FMNFJ LJCPHP[IBUBUMBO I»MÍK»CBO UÔM HZBSMÍ
az ember ahhoz, hogy vegytiszta válaszokat adjon. Hogyan is adhatna?! Magát sem
ismeri. S a másikat csak a maga elképzelt és megélt kliséi, szabályai szerint, mintha
B[BN»TJLJTåWPMOB0MZBO NJOUå1FEJHBN»TJLFHZN»TGÃMF VHZBODTBLWÃHFM»UIBUBUMBO UFI»UWÃHUFMFOWJM»H BNFMZCFOUFMKFTFON»TB[JEå BUÃS ÃTLJJTNFSIFUFUMFOÖMN»TIPMGFLT[JLB[FHZFOTÔMZLÐ[FQF)PHZBOJTNFSIFUOÃOLNFHqÃTHZéSIFUnénk magunk alá, de legalább magunk mellé; hiszen persze, hogy ezt akarjuk! -, ha
UÐSWÃOZFJSåMTFNNJUTFNUVEVOL IJT[FOB[PLFHZN»TJLWÃHUFMFOWJM»HT[»NVOLSB
kiismerhetetlen, más által alkotott szabályai.
£TFLLPSFMLF[EåEJLBT[FSFMFNW»MT»HB"T[FSFMFNÐONBH»CBOÃTNJOEJHNBHB
BW»MT»H B[ÐSÐLW»MT»H#FOOÖOLPUUÃTBLLPSLF[EåEJLLJWJS»HP[OJ NJLPSBNFHT[PLPUU BMBQPL LJCJMMFOOFL B IFMZÖLSåM  NJLPS B[  BNJ WBO ÃT WPMU  OFN FMÃH N»S 
NJLPSW»HZBJOLNFHT[PLPUUÃSUFMNÖOLÃTMFIFUåTÃHFJOLGÐMÃNBHBTPEOBLÃTNBHVLkal rántanak bennünket. Ekkor, az elviselhetetlen kínok és egyensúlyhiányok kelMåTLÐ[FQÃOWÃMFUMFOÖMS»CVLLBOVOLFHZN»TJL IBTPOMÍBOFMWFT[FUUWJM»HSB BNFMZJL
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T[JOUÃOB[ÔKBULFSFTJ TBTPSTLÐ[SFNéLÐEÃTÃWFMqOFNLFHZF[ ÃTOFNJTDTBQ»T 
csak egy véletlen folyamat – egymásra borul e két éppen kiúttalan, szerelemre éhes
WJM»H"NFMZFLLJT[PMH»MUBUPUUT»HVLCBO FEEJHJTNFSFUMFOIFWÖMFUéW»HZBJLCBOFHZCFPMWBEOBL IPHZMÃUSFIP[[»LBTPIBOFNM»UPUUÔKBU*MZFONJOEFOT[FSFMFN/åÃT
GÃSøSPIBOCFOUFHZN»TCBO åSMJL UBQPTT»LFEEJHJÃOKÖLFU ÃTÃQÇUJLNJOEFOFSFKÖLLFMBN»TJLÃU NFSUIJT[JL IPHZFMKÐUUB[å*EFKÖLBN»TJLCBOMÃUSFIP[[»LB[UB[
újat, amit magukban soha nem sikerült. Gázolnak az alkotásban, feladják magukat,
ÃHFUJLBN»TJLBU Ué[ÃTKÃHFHZT[FSSFBLBSÃMOJ TTJLFSÖMJTBDTPEB.JOEFOLJOFL
sikerül, mert mindenki volt, lesz szerelmes.
-ÃUSFJTKÐOF[B[ÔK4PIBLJOFNUÐSÐMIFUå.FHW»MUP[UBUNJOEFOU"WJM»HWÃHFT
MFT[ WÃHFUÃSBN»TJLLBSKBJCBO CFMTåUÖ[ÃCFO"EEJH ÃTDTBLBEEJHUBSUB[*EåÃTB
5ÃS PUUÃTBEEJH BIPMÐTT[FÃS.JOEFOQJMMBOBUCBONFHJTT[éOJL IPHZNÃHOBHZPCC
FSåWFM UÐSKÐO GFM  HZFSNFLFJCFO  B LJUÐSÐMIFUFUMFO £MFUCFO 7BHZ HZFSNFL IÇK»O B
vágyban, hogy mégis lesz, hogy lehet még, s ha mégse, akkor sejtjeink és gondolataink visszatérnek majd oda, ahonnan elindultak: szüleink egykori szerelmes pillanaU»CB-FHBM»CCåTFJOLNJOEJHÐMFMåLBSK»CBOCÇ[IBTTVOL
A világ, mindnyájuk külön, saját világa azonban mégis végtelen, nem teljesedik
be egyetlen, bármilyen hatalmas ölelésben, társunk testébe vájtan. Egyszer mégis
visszajön onnan, kivágyik onnan újra, mert észreveszi, hogy így elveszíti önmagát.
4BK»UUÐSWÃOZFJU4BK»UJEFKÃUÃTUFSÃU FHZFOTÔMZ»U#FNBT[BUPMÍEOBLBW»HZBLÃTB
szépségek, melyek egybefontak bennünket. Elkezdünk kölcsönösen kicsúszni a test
BMÍM  NFSU GPKUPHBU B [»SUT»H .PTU  IPHZ MFHZå[UÖL SÃHJ ÃOÖOLFU ÃT B NBHVOLÃCB
olvasztottuk a másikét is, újra magunk szeretnénk lenni. Kiismerni végre a magunk
átláthatatlan világát, abba temetkezni, oda, ahol nincs új ismeretlen, nincs új válság,
DTBLCJ[UPOT»HWBONJBNJÃOLWBHZVOL&MW»MOBLBWJM»HPL NFHFSåTÐEOFLB[FMLÖlönültségek, az lesz lényeges, hogy maradhassunk az, ami vagyunk, voltunk.
-FIFUTÃHFTF[BWÃHMFHFTWJTT[BÔU /FN.FSUN»SNFHGFSUå[ÐUUCFOOÖOLFUB[ÔK
UFSFNUÃTÃOFLHZÐOZÐSF"T[FSFMFNÃTB[FMTåSF»ÃQÖMUT[FSFULF[ÃTPUUIBHZUBÐSÐL
OZPN»U"NJLPSLÃUJTNFSFUMFOCåMFHZTPIBOFNMÃUF[åLFMFULF[FUU TF[B[ÔKNJ
voltunk magunk. A magányba visszakozás öröme száraz unalomba vált ismét, reNÃOZUFMFO ÐOLJFMÃHÇUÃTCF 4[BC»MZBJOL EFSNFT[UåFL  ÃMFUÖOL DÃMUBMBO  NFSU OFN
teremt már. S múlnak az évek is.
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Atlantisz elsullyedt gyermekeinek
&LLPSGFMCPSVMBWJM»H.JOEFOLF[EåEJLFMÐMSåM.JOUIBTPIBOFNM»UUVLWPMOB 
milyen kínnal jár, ha beleégetjük magunk valaki másba, újba, s egyszer az majd véHFUÃS FMQPSMBE.JOUIBTPIBOFNIBMUVOLWPMOBN»SCFMFBT[FSFMFNCF,F[EåEJL
FMÐMSåM´KÔUB[JTNFSFUMFOCF BIPOOBOWBHZWBOWJTT[BUÃSÃT WBHZN»SOJODT/JODT 
*EåOL ÃT B 5ÃS OFLÖOL OFN WÃHUFMFO  IBOFN DTBL BOOBL B WÃHUFMFO M»ODPMBUOBL 
NFMZCFOåTFJOLÃTHZFSNFLFJOLTPSBWÃHÖMNÃHJT NÃHJT»UÐMFMJBWÃHUFMFOLÃUWÃHÃU 
TNFHT[BCKBB[JEåOFL IPMLF[EåEIFU TNJLPSÖUB[VUPMTÍÍSB
&[B[VUPMTÍÍSBB[POCBONPTUOFNB[UÖUJ IPHZB["UMBOUJT[OBLFMLFMMTÖMMZFEOJF 
hanem kongása azt jelzi: Atlantisz, feljöhetsz újra, Zeusz vár.
S ez váratlan fordulat. Mert már mindenki belenyugodott, hogy egyszer minden
véget ér. S ekkor megszületik – minden igaz embernek megszületik az életében – a
DTPEB " UFOHFS TÐUÃU NÃMZÃCåM FMåCVLLBO B[ ÐSÐLSF FMGFMFKUFUU "UMBOUJT[ &MåT[ÐS
NÃH DTBL FHZFUMFO TFKUCåM »MM  LÃTåCC BNåCBT[FSé NP[H»TCB LF[E  TPLLBM LÃTåCC
WBMBIPHZBOLJN»T[JLÃTTPESÍEJLBQBSUSB5BMBKUGPH GÐMEFUÃS TJOOFON»SNFHOFN
»MMÇUIBUKBTFOLJøB
------------Ezt üzenem azoknak, akik néha azt hiszik, hogy elveszett a világ, ha szerelmük záUPOZSBGVUPUU.JOEJHNJOEFOLJOFLNFHMFT[BNBHBTBK»U TFOLJ»MUBMFMOFNWFIFUå
WJM»HB NFMZCåMC»SNJLPSBUFSFNUåT[FSFMFNGFMÃMÐLJåUFHZÃOJTÃHÃOFLLJGÖSLÃT[IFUFUMFO MFHZå[IFUFUMFOBMLPUÍFSFKF
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Mihály Gábor alkotása az Európa udvarban Révkomáromban: Erzsébet királyné
magasodik az ég felé
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LÁTHATATLAN PÉNZ
ÉS SZERELEM
Kezembe került Tarafás Imrével írt monetáris könyvem, a Láthatatlan pénz
CåM
&T[FNCFKVUB-»UIBUBUMBOFNCFS(»SEPOZJUÍM"UUJM»SÍM *TUFOLBSEK»SÍM B-»UIBUBUMBOMÃHJÍ3FKUåUåM£TNÃHNJNJOEFO BNJM»UIBUBUMBO"UJUPLNBHB"NFMZFU
soha fel nem fedünk. A halál, amelyet felfednénk, de soha nem hagyja magát. TiUPL[BUPTFSåL BNFMZFLIBU»T»WBMNBHVOLTFNWBHZVOLUJT[U»CBO QFEJHWBMÍK»CBO
VSBMK»LFHÃT[ÃMFUÖOLFU"M»UIBUBUMBOLBQDTPMÍE»TPL NJLPSGPHBMNVOLTJODT OFN
JTMFT[ IPHZN»TPL LJLåLÃTNJÃSU T[FSFUOFL UJT[UFMOFLCFOOÖOLFUåLFUOFN
JTJTNFSKÖL OFNJTM»UKVL EFT[FSFUFUÖLJTNFSFUMFO»UUÃUFMFLFOLFSFT[UÖM NJMMJÍOZJ
GPSN»CBO TFHÇU OFLÖOL " M»UIBUBUMBO FSå OFN B[  BNJ B LBSVOLPO CJDFQT[LÃOU 
USJDFQT[LÃOUM»UIBUÍ IBOFNBNFMZBLBSVOLCBIFMZF[JDTÐQQTÃHFJOLFU IPHZWJHZ»[zunk rájuk egész életünkben.
A láthatatlan szerelem. Az ott felejtett lány, akinek nyoma láthatatlanul megmaSBEUB[JTLPMBQBECBO BSPDLCVMJUPC[ÍE»T»CBO BWÐSÐTCPSPT$PMBVUPMTÍDTFQQKÃCFO"[FMOFNÃSUOå BLJNJBUUNÃMZéSU»UPOHCFOOÖOL SBKUVOLFHÃT[ÃMFUÖOLCFO 
BL»SUVEKVL BL»SOFNåB[ BLJPUUÃTBLLPSOFNUÐMUÐUUFCF QFEJHDTBLåUFIFUUF
WPMOBEFNPTUN»SLÃTå N»SOFNT[»NÇU WBMBNJN»TWBOBIFMZÃO ÃTF[BN»T
ÔHZTFNMFIFUTPIB"["NFHHZÐUÐSUOå BLJFHÃT[ÃMFUÃCFOS»OLW»SU TNJFSSåMNÃH
DTBLUVEPN»TUTFNT[FSF[UÖOL/FNJTTFKUFUUÖL IPHZåNJBUUVOLTÇSUUJOJLPS»CBO 
lett boldogtalan feleség, öregedett bele kielégítetlen sorsába, mindig valami másra
W»HZWB TF[B[FMÃSIFUFUMFOBNJKFMFOUÃLUFMFOT[FNÃMZÖOLWPMU"NFHHZÐUÐSUOå 
aki mellénk kötötte sorsát, s viselte, mert azt hitte, ez A szerelem - a viseltes. LátIBUBUMBOFSåUBEåJTOFLÖOL NFSUTPIB FHZFUMFOQFSDSFTFNUFOOFPMZBTNJU BNJWFM
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LPSM»UP[O» NP[H»TVOLBU  UFUUÖOLFU  B[U B OBJWT»HPU  BNJU OBHZLÃQéFO T[FNÃMZFT
szabadságunknak nevezünk.
"M»UIBUBUMBOW»HZ"LJFMÃHÇUIFUFUMFO BNP[HBUÍ B[ÐT[UÐO NFMZUÐCCSFUBSUCFOnünket, mint az eszünk, az agyunk. A vágy, a szívverés örök ütemének és az elbújt
q CÔKÍDTL»[Í q MÃMFLOFL B MFLÖ[EIFUFUMFO LFWFSÃLF " DÃM TFNNJ  EF NJOEJH GFMÃ
megyünk, rá törekszünk, belé megyünk, benne lüktetünk. A vágy vagy. S ha az vagy,
KÍ/FLFE4FHZCFOQPLPMMFT[B[ÃMFUFEÐSÐLFMÃHFEFUMFOTÃH.*£35ÃQQFO/FLFE
TJLFSÖMOF BNJ+Ã[VTÍUBTFOLJOFL
"M»UIBUBUMBOQÃO[NÃHJTOBHZPOGPOUPT/FNB[ÃSUÃLNÃSå OFNBDTFSFFT[LÐ[ 
OFNBLJODTLÃQ[å NÃHDTBLOFNJTB[FMFLUSPOJLVT BEJHJU»MJTQÃO[qIBOFNB[ 
amelyet nem tudsz megszerezni. Nem kincs, nem vagyon, nem kapsz érte semmit.
De tudod, hogy a tied – lehetne bármikor. Nem kell hozzá más, csupán újjá születni,
CBMFLCÍMCBKOPLMFOOJ T[FHÃOZCåMT[FSFODTÃT CVLPUUCÍMC»SÍCBOL»S DÃMUBMBOCÍM$Ã[»S&OOZJLFMMFOFDTBL4BLLPSEåMOFIP[[»EBWJM»HNJOEFOM»UIBUÍQÃO[F M»UIBUÍ
OåKF M»UIBUÍUBMQOZBMÍKB/PTOFN OåKFOFNqOåKFOFN.FSUOJODTB[BQÃO[ BNJÃSUBWJM»HKPCC PLPTBCC FSLÐMDTÐTFCCOåJBL»SDTBLS»EJTOÃ[OÃOFL1ÃO[LÐUFHFLCåMÃQÇUIFUOÃELJB[VUBUNBHBEFMåUU TQJDDFMGÃMSFSÔHO»LWFMFEFHZÖUUqNPOEPN 
BWJM»HFSLÐMDTÐTOåJ"N»TJLGFMFNBKEGFMT[FEJBGÃMSFSÔHPUUQÃO[U WFMFUÃHFEJT
4IBNJOEFIIF[DTVQ»OBOOZJLFMM IPHZÔKK»T[ÖMFTT I»UFHZT[FSé&[ÃSUIJT[OFL
TPLBOBSFJOLBSO»DJÍCBO$TBUMBLP[PMIP[[»KVL TTPIBUÐCCÃTFNNJCBKPEBWJM»HHBM
.FSUÔHZJTWJTT[BKÐTT[ TBLLPSNJOEFON»TMFT["M»UIBUBUMBOUÔMWJM»HSÍMCFMÃQT[B
neked szép újba. Hogy mennyit kell erre várnod? Hát...
.........
5BM»OJOL»CCT[FSF[[FHZKÍLJT»MM»TUBQÃLTÃHCFOWBHZUBOÇUÍLÃOU FHZKÍLJTM»OZU
BT[BLLÐ[ÃQJTLPMB EFMFHLÃTåCCB[FHZFUFNVU»O FHZLJTBMCÃSMFUFULÃUHZFSFLLFM
HZPSTFHZN»TVU»OCBO'FMFKUTEFMBM»UIBUBUMBOQÃO[T[FS[åJUÃTUBO»DTBJLBUBQÃO[NP[H»TSÍM T[»NPMEJOL»CCBNFHNBSBEULFSFTFUFEFUNJOEFOIÍOBQWÃHÃO OFIPHZ
LFWFTFCCNBSBEKPO NJOUBNFOOZJCåM+ÐWåUMFIFUÃQÇUFOJ TCFDTÖMENFH IPHZDTBL
egyszer születtél, de akkor szerencsédre épen és egészségesen. 1977-ben az jutott
FT[FNCF BNJUBLLPSÇSUBNCBS»UPNNBM IUUQXXXNFLPT[LIV 
NPTUÃWWFMLÃTåCCJOL»CCDTBLF[BT[PMJEHPOEPMBU
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Elhagytál, hát rendben, mert megérdemeltem. Eltart vagy három percig, mire viszszajössz. Pokoli kínokat állok ki addig, testem lázban ég majd, a lelkem sivataggá
T[»SBE  T BLLPSB éSSÃ W»MJL  IPHZ FMÃS B WÃHUFMFOFO UÔMSB )»SPN EÖIÐT  FMWBEVMU
perc, benne minden megaláztatás, harag, válság elfajultan. Aztán újra fajtalankodni
LF[EFT[WFMFN OFNJTÃSUFN NJSFWPMUKÍF[BI»SPNQFSD´HZCÔKT[BM»N IPHZGÐlöttem vagy, úgy kúszol mellettem, hogy mindkét oldalon egyszerre vagy jelen. Nem
JTUVEPN NJUU»ST[OBHZPCCSB LFSFLFCCSF NFSUÔHZEåMCFMåMFEGPSSÍT»HPE IPHZ
LÃQUFMFOWBHZPLÃSUFMNFTFOøHZFMOJBSÃT[MFUFLSF&[JTFMUBSUI»SPNOÃHZÍS»O»U
£TBLLPSLÐWFULF[JLBUPU»MJTDTåE'FMQBUUBOT[ ÃTPUUIBHZT[FMÃHWF,JSPIBOT[ FM 
NJOUIBTPIBUÐCCÃOFNBLBSO»MM»UOJ'VSDTB GÃNFT[BKPL Ð[ÐOWÇ[T[FSéDTPCPH»T 
M»UPNNBHBNFMåUU ES»NBJIFMZ[FUBMBLVMULJ6U»OBESPIBOPL IPHZNFHBLBE»MZP[[BNBWÃHTåÐTT[FPNM»TU N»SN»SM»UPN BNJOUGFMBLBT[UPUUBENBHBEBUBWÇ[DTåSF 
B[MFUÐSU CFMÃEGÔSÍEPUU ÃT
Nevetve állsz a zuhany alatt.
– Nem bírod, vagy mehet még?
q/FN OFN TPIB1FUåøOFNBMLVT[JL/FN MFIFUFUMFO
"LLPSHZFSF NPOEKB LJMÃQB[VIBOZBMÍM S»NUFLFSJNBH»UÔHZ OFEWFTFO LÇHZÍGBKUB7POBHMPL 1FUåøUJEÃ[OÃN +Í[TFG"UUJMBJTNPOEUBVHZBOF[U5SJBOPOSÍM OFN
adjuk Magyarországot! Rám nyársalja magát, szadista, mazochista, görnyedek, de
bírnom kell, különben kinevet. Jobb lenne egy újabb három perces totális válság a
LBQDTPMBUCBO EFI»SPNN»TPEQFSDFNTJODT/FNLBQPLMFWFHåU åUVEKB IPMLFMM
ÔKSBFSåUGÔKOJBCFMÃN UFMUBKLBNFHUFMJLUFMKFTFO.PTULJLJUOZ»STBMUGFM GPHBMNBNTJODTSÍMB NFSU-BPLPÍOUFDIOJL»WBM»MMBOEÍBOW»MUP[UBUKBFSåLJGFKUÃTÃU
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– Kérlek, csak egy átmeneti válságot adj nekem – egy nagy, haragos, dühös percet!
Ez hatott. Hisztérikusan felpattan, rám veti magát, hirtelen a földre teper, és úgy
kizsákmányol, ahogyan az uzsorások tették szegény niggerekkel rögtön az elején, 1929
WÃHF FMFKFU»KÃL»O'ÐMESFT[PSÇU GÐMECFWFS LBT[»MÍNP[EVMBUPLLBMOFNBLF[ÃWFM IBOFNBM»C»WBM BDPNCK»WBMLBT[»M F[ÇHZTPLLBMFSåTFCCÐTT[IBU»T F[N»SNBHB
B[BSBU»TT[ÃU[Ô[[BFHZT[FSWPMUCFDTÖMFUFT NÃMUÍT»HUFMKFTUFTUUBSU»TPNBU5BM»OOFN
JTLBT[BF[ FQFSDCFOJOL»CCBGBMJÍSBJOH»KB MFTGFM*MZFOBEÖIÐEUT[ÐSOZFUFH BNFMZ
felfalja a deli vitézt, aki mátkáját szeretné kiszabadítani. Van két keze, ajakpárja, van
még több más elmélyült adottsága - kráter, pokol -, mind beveti, kivégez.
– Haragszol még rám!?
– A leégett marhalábszár pörkölt miatt? Mindig is fogok. Nem lesz megbocsátás!
Hogyan lehet odakozmálni egy 1.400 forintos húst? Meg a hagyma, paprika. BelekeSÖMUFHZWBHZPOPNCB ÃTW»SUBNS»WBHZLÃUÍS»U.JULBQUBNDTFSÃCFO 0EBÃHFUU 
te is tudod.
– Ismételd meg! Ismételd meg, ha mered – sziszegte a feminizált sárkány, kénköves szájával bekapta és lenyelte az enyémet, ami pihe, kedves, nedves és nagyon
T[ÃQq4[ÍMU»M 
q/FN OFNT[ÍMUBN%FBQÐSLÐMUFUOFLFELFMMNFHFOOFE ÃODTBLOÃ[FNNBKE
Ezt nem kellett volna. Becibált a szobába, még mindig vizes volt, nedves, mint
NBKENJOEK»SUMFT[B[åBMTÍÃTGFMTåBKLBqT[FNÃSNFKFMFNJOELFUUåq CFMÐLÐUU
NBHBFMåUUB[»HZCB BLLPS»U[VIBOUBN NJOUFHZIBMPUU EÐHMÐUUCJWBMZ-FJH»[PUU 
ÃTF[[FMNFHHZBM»[PUU-FJH»[PUU&[ÔHZUÐSUÃOU IPHZqbLFMMOFLFEBQÐSLÐMUSåMCFT[ÃMOJ oEBMMBNPUHEÔSCBOEÔEPMWBNBHBBM»HZéSU B[U»ONBH»CB FHZFOFTFOCFMF
BLÐ[FQÃCF IPHZNÃHDTBLMFWFHåUTFLBQIBTTBLJKFEUTÃHFNCFO;BLMBUPUUGPMZW»TU
,JGPT[UPUUNJOEFOFNCåM ÃTLÐ[CFOFHZFUMFOLÐT[ÐOåT[ÍUOFNNPOEPUU FMOÃ[ÃTU
WÃMFUMFOÖMTFNLÃSU¶WÐMUÐUU NJOUBTFC[FUUWBE SJLPMUP[PUU NJOUFH[PUJLVTåTFSEFJ
madarak, a végén zokogott, mint nagyanyám tatukája sírjánál, 60 év után búcsút
WÃWFFMTåWJM»HI»CPSÔTLJTWJUÃ[ÃUåM
"WÃHÃOMFSÔHPUUB[»HZSÍM/B OFNFHÃT[FOMFSÔHPUU IBOFNÃO NJOUEÐHMÐUUCJLB
FHZT[FSéFOMFFTUFN BMÃMUBOMFDTÔT[UBN TNJLPSNFHDTÍLPMUNÃHFHZT[FS TFHZT[FSre mindenhol, elkaptam a lábát, a combját, belekapaszkodtam lecsúszás közben, s
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NJWFMLÃ[FOGFLWåWPMU IPHZMFSÔHPUU LÐ[ÐMUFNWFMF IPHZF[WPMUB[VUPMTÍ CFBEUBN
BW»MÍQFSFTLFSFTFUFU
&LLPSCF»MMUBWÃHTåW»MT»H*OOFOOFNWPMUUÐCCÃWJTT[BÔU.ÃHB[OBQFTUFGFMLFSFTFUUB[»HZBNCBO ÃTLÐ[ÐMUF IPHZF[[FMåN»SJTFMLF[EUF

VÁNDORÚTON
– ".BHZBS.éWÃT[FUÃSULJ»MMÇU»TB4[PMOPLPO KBOV»S
#BM»[T 1ÃUFS T[ÇONéWÃT[  B T[PMOPLJ T[ÇOI»[ JHB[HBUÍKB ÖOOFQJ CFT[ÃEF B 7/%03´50/ " ."(:"3 .µ7£4;&5£35 £-¯53-"5" SQ»EIBMPNUÍM ;FUFMBL»JH
DÇNéLJ»MMÇU»TPO NFMZFU(VCDTJ-BKPTOZJUPUUNFH
b4PLÃWFT FMåLÃT[ÖMFU VU»O  B NBHZBS NéWÃT[FL C»NVMBUPT ÐTT[FGPH»T»OBL FSFEményeként, szeptember 27-én 12:45-kor a Corvinus Egyetem aulájában nyílt meg, s
FHZCFOJOEVMUÔUK»SBB7/%03´50/ "."(:"3.µ7£4;&5£35£-¯53-"5" 
NFMZ B UFSWFL T[FSJOU JEåCFO LPSM»UMBOVM  TPL ÃWFO LFSFT[UÖM  B ,»SQ»UNFEFODF
FHÃT[ÃCFO UBM»ONBKEB[POUÔMJTM»UIBUÍMFT[+FMT[BWVLT[FSJOUb0EBJTFMKVUOBL 
ahová a madár se jár!”
0EB BIPW»OFNUVE OFNBLBSFMKVUOJFHZOBHZ KFMFOUåTLJ»MMÇU»T&[FOFTFUCFO 
a Corvinuson történt ünnepi bemutatkozás után, már indult is azonnal a FelvidékSF ,JS»MZøBLBSDT»SB POOBOBGFSFODFTFLWPMUDTPE»TUFNQMPN»CB 3ÃWLPN»SPNCB
A tavaszt Erdélyben, Marosvásárhelyen, majd a Székelyföldön, Kalotaszegen köszönti,
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EFFMåUUF4[FOUFOESF 4[PMOPL 4[ÃLFTGFIÃSW»S BNBHZBSIPOWÃETÃHC»[JTBJMFT[OFL
BNFHUJT[UFMå»MMPN»TBJ
"[BOZBHQ»SBUMBOBUFLJOUFUÃCFOJT IPHZJOUFHS»MKB"."(:"3.µ7£4;&5£35
%§++"-LJUÖOUFUFUUGFTUåL JQBSNéWÃT[FL GPUÍÃTLÃQ[åNéWÃT[FL ÃQÇUÃT[FL T[PCS»T[PLNéWFJU F[SFEGPSEVMÍTOÃWKFHZFJU ÃT IPHZUÃOZMFHFMGPHKVUOJPEBJT BIPMNÃH
nem nagyon járhattak eddigelé mások.
)PNPSÍELBS»DTPOZGBMW»UÍM(ZJNFTCÖLLJH£TBLÇW»ODTJLÐ[ÐOTÃHUÐCCFLLÐ[ÐUU
"LOBZ +»OPT  #Ô[B #BSOB  (ZÐSø 4»OEPS  B )FSFOEJ 1PSDFM»ONBOVGBLUÔSB  ,PLBT
*HO»D ,å1»M ,VCJOZJ"OOB .BLPWFD[*NSF .FMPDDP.JLMÍT 1ÃSFMJ;TV[TB 4DIÃOFS
.JI»MZ 4DISBNNFM*NSFÃTNéWÃT[U»STBJLBMLPU»TBJUUFLJOUIFUJLNFH
b"QBS»[TNPTUJTPUUMBQVMBøBUBMPLMFMLÃCFO DTBLMFLFMMSÍMVLGÔKOJBIBNVUo
&T[ÇWFNIF[LÐ[FM»MMÍHPOEPMBUPU&SEÃMZJ;TV[TBOOBOÃQSBK[LVUBUÍBTT[POZUÍMIBMMPUUBN  ÃT B[ÍUB JT OBHZ T[FSFUFUUFM NFMFOHFUFN B MFMLFN NÃMZÃO /FLÖOL  NéWÃT[FLOFLF[BEPMHVOL BUé[JTNFSFUF UVE»TB WJHZ»[»TB4NJLPSFMKÐOBQJMMBOBU 
NJOEBOOZJVOLT[»N»SBN»TN»TJEåQPOUCBOKFMFOULF[JL"[JUULJ»MMÇUÍNéWÃT[FL 
BMLPUÍLN»STPLT[PSCJ[POZÇUPUU»L IPHZIFMZÃOWBOBT[ÇWÖL/FNDTBLBSBK[ ÃTÇSÍasztalnál, de a közösség, a nemzet életének megszámlálhatatlanul számos pillanaU»CBOUFUUFL»MEP[BUPTIJUÖLSåMUBOÔCJ[POZT»HPU,FWFTFUCFT[ÃMUFL FMMFOCFOTPLBU
ÃTC»USBODTFMFLFEUFL&[FLBNéWÃT[FLHFOFS»DJÍLOBLBEUBLÃTBEOBL NVUBUOBL 
példát, jelölték s jelölik ki számukra az irányt. És az sem véletlen, hogy most Önök
JUUF[FOBIFMZFO BT[PMOPLJSFQÖMåC»[JTLÐ[FMÃCFO BIPOOBOBNBHBTT»HCB BT[Í
T[PSPT ÃT»UWJUUÃSUFMNÃCFO BNFOOZFLCFFNFMLFEOFL NÃHBT[ÖSLFIÃULÐ[OBQPkon is. Ezen a helyen az õ alkotásaikban gyönyörködhetünk!
£TNÃHWBMBNJ BNJT[»NPNSBNJOEFOOÃMCFT[ÃEFTFCC"MLPUÍJLQÃO[[ÃJTUFIFUUÃLWPMOBNéWÖLFU.Ô[FVNPLGBM»OJTMÍHIBUO»OBLI»CPSÇUBUMBOVM#FGPMZ»TPTNBH»OHZéKUåLT[BMPOKBJCBOÃMWF[IFUOÃLB[ÃSUåWBHZLFWÃTCÃÃSUåøHZFMNFU.ÃHTFN
F[UUFUUÃL&[FLFUBNéWFLFUåLGFMBK»OMPUU»L£TF[FLBNéWFLFMJOEVMUBLÔUKVLSB 
B NBHZBS NéWÃT[FU ÃMåU»SMBUBLÃOU  SQ»EIBMPNUÍM ;FUFMBL»JH  IPHZ IÇSU WJHZFOFL 
IPHZGÃOZUTVH»SP[[BOBL IPHZIJUFU TSFNÃOZUBEKBOBLb&WBOHÃMJTU»LoåL PMZBO
emberek, akiknek igazán szükségük van a szépségre, az örök értékek adta biztonT»HÃS[FUSF BKÐWåCFWFUFUUIJUSF4BLLPSOFNIJ»OZ[JLBUÃNB NFSU.*/%&/UÃN»W»W»MJL&[FLBNéWÃT[FL ÇNF NPTUMFGÔKU»LBIBNVUo
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KOMMENTÁR NÉLKÜL…
2011. JANUÁR 12.
,ÖMÐOMFHFT FNBJMU LBQPUU B OBQPLCBO "OUBM *NSF  T[ÃLFMZGÐMEJ T[ÖMFUÃTé  LÃTåCC
"VT[USJ»CBOÃMåÃTEPMHP[Í NBKE4[ÃLFMZGÐMESFGFMFTÃHÃWFMWJTT[BLÐMUÐ[ÐUUÃOFLNéWÃT["#SB[ÇMJ»CBOÃMå(FPSH&NNFSJDI"OUBM "OUBM(ZÐSHZ LFSFTUFNFHFMFLUSPOJLVTMFWÃMCFO"T[ÃLFMZÃOFLNéWÃT[BMFWFMFUUPW»CCÇUPUUB".BHZBS.éWÃT[FUÃSU
%ÇK,VSBUÍSJVNBFMOÐLÃOFL B;SÇOZJ.ÃEJBÖHZWF[FUåKÃOFL ES(VCDTJ-BKPTOBL"[
alábbiakban a két levelet kommentár nélkül közöljük.
&MTåLÃOUBMFWÃM BNFMZ#SB[ÇMJ»CÍMÃSLF[FUU"VT[USJ»CB
b,FEWFT*NSFCBUJL&OJT"OUBM*NSFøBWBHZPL"[BQBNBIBCVSVVUBO  
megmenekult Austriaban es kesoben kitert Brasiliaba. En Austriaban szulettem
es 6 honapos voltam mikor ide ertem ezert nem tudok magyarul jol irni. Nagyon
szeretnek Pestem vagy Magyarorszagon ismerni unoka testveremeket. En 2011
vegen oda fogok menni es nem ismerek senkit. A szuleimtol csak en vagyok elve es
BQBN BOZBNFTUFTUWFSFJNNBSNJOENFHIBMUBL$TBMBEPNp"QBN"OUBM*NSFq
T[VMFUFU'JVNFCBONBSOFN.BHZBSPST[BH 4FSCJB p"OZBN"OUBM.BSJBqT[VMFUFU
(PUIIBSE(ZPSWBS  p 5FTUWFS "OUBM *TUWBO 1JTUB  p UFTUWFS "OUBM &[TUFS  p "QBN
csalad: Antal Layos, Ilona, Antal Laszlo-LACI, Antal Gyula es masok nem emlekszok
Ha esetleg tik is vagytok a csaladbol irjanok nekem Antal Gyorgy – ANTAL GYORGY
– GYURY Kosonom: Georg Emmerich Antal”
"4[ÃLFMZGÐMEÐOÃMÏ"OUBM*NSFQFEJHB[BM»CCJMFWFMFULÖMEUFES(VCDTJ-BKPTOBL
b,FEWFT-BKPT1»SQFSDFLBQUBNF[UBMFWFMFU ÃTIJEEFM GFMOåUU T[ÃLFMZFNCFS
MÃUFNSF FMTÇSUBN NBHBN "OOZJSB NFHEÐCCFOUå  IPHZ B[U NPOEUBN  FCCåM B[ ÃMNÃOZCåMOFNIBHZIBUMBLLJ5ÃHFEFU.JF[ IBOFNBMFHNFHHZå[åCCCJ[POZÇUÃLB
annak, hogy a “Gyökér marad” vagy a “Kõ marad”. Ez az ember testvéreket keres,
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és ezzel a levéllel 15 millióra lelt. Felvállaljuk. Írok neki. El fogjuk hozni Erdélybe is.
Legcsodálatosabb az lenne, hogy ha elvihetnénk Fiumébe is! Egyelõre csak nyelem a
könnyeim. Ölellek, Antal Imre, s persze a feleségem, Ágnes is.”
Ámen, Imre, Ámen Ágnes, és Neked is, Gyury-Georg Emerich Antal Brasiliaban

… S MINDEN AZ Ó´
FELElÓ´SSÉGE IS…
2011. február 12.

KEDVES VIKTOR!
Történelmünk léptékével is ritkán adódó lehetõség elõtt áll Magyarország: békés
körülmények között, hosszú távra fogalmazhatja meg, és valósíthatja meg nemzeti
érdekeit. Olyan kihívás és esély ez, amelynek eleget tenni férfias felelõsség, és a hazafiság próbaköve.
Hatalmas lépések vannak folyamatban máris, amelyek átalakíthatják a „kaparj
kurta” elvére szabott XX. századi nemzeti és sokszor személyessé, egyénivé is vált
örökséget. Egyben azonban Ne hibázzunk! Az erkölcsi, a közösségi eredményre épülõ
megújulás nem történik meg akkor, ha KEZDETTÕL – és nem csupán egy késõbbi
fázisban – nem jár együtt ugyanilyen hatalmas szellemi, kulturális felemelkedéssel.
Nem csupán megújulásról beszélek. Szellemi, kulturális adottságaink, ilyen irányú
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Kedves Viktor!
U»STBEBMNJMÃUÖOLUFMKFTFOÔK B9*999T[»[BEJÐSÐLTÃHFUMFWFUå B[UNFTT[FNFHIBMBEÍÔKEJNFO[JÍK»SÍMWBOT[Í.ÃHBNJOEFOT[FNQPOUCÍMÃMFOK»SÍÔKBMLPUN»OZPzás sem lehet sikeres, ha nem jár együtt a nemzeti kultúra felemelésével.
5ÐSUÃOFMNÖOLBCJ[POZÇUÃLBSSB NJMZFOFSåWFMWPMULÃQFTMÃQOJBU»STBEBMPN B
QPMJUJLB  B IPOWÃEFMFN  B T[BCBET»HIBSD  B GÖHHFUMFOTÃH ÃT ÐO»MMÍT»H FT[NÃKF  IB
FMåUUFLÖMÐOGÃMFPLPLNJBUULJCPOUPUUB LJCPOUIBUUB LJCPOUBOJLÃOZT[FSÖMU[»T[MBK»U
a nemzeti kultúra.
Mátyás király fénykor, s nem is vitás, milyen szerepet játszott ebben a kultúra.
Tévedés azt hinni, hogy az olasz reneszánsz importja volt ez. Mátyás tudatos honÃQÇUÃTÃOFLBMFH»UGPHÍCCMÃQÃTFWPMU BNJIF[DTBLBGFLFUFTFSFH»MUBMUFSFNUFUU
WÃEFMNJ LÃQFTTÃH ÃT B[ »MMBN T[FSWF[å LÃQFTTÃHÃU NFHUFSFNUå ÔK BEÍSFOET[FS
GPHIBUÍ
" UÐSÐL EÔM»T N»TGÃM ÃWT[»[BE»OBL CÃOÇUÍ  »[TJBJ IPSEBIBU»TB BMÍM B WÃHW»SJ
SFHåTÐL MBOUPTPL NBKEOZPNVLCBO#PSOFNJTT[B #BMBTTJ B[FHÃT[FLLPSGFMU»NBEÍ
FSEÃMZJPLUBU»TÃTNéWFMÃTNVUBUUBNFHBLJVUBU FMTåIVMM»NCBOB;SÇOZJFLOFL GåMFHBLÐMUåOFLÃTIBEWF[ÃSOFL NBKEB[FHÃT[EJDTåTÃHFT3»LÍD[JT[BCBET»HIBSDOBL 
amely csak a szellem, a lélek erejével vállalhatta az eleve lehetetlent (és amelyért épQFOF[FLCFOB[ÃWFLCFO BÃWGPSEVMÍÃWUJ[FEÃCFONÃHDTBLFHZIBUBMNBTOBHZ
TÍTLÐOOZFUTFNIVMMBKUPUUBNBHZBS»MMBN 
")BCTCVSHHZBSNBUPTÇU»TVHZBODTBLN»TGÃMÃWT[»[BEBFMMFOFMåT[ÐSBWFST BNBHZBS OZFMW  NBKE B QSÍ[B  B OFN[FUJ [FOF  FOOFL OZPN»O B OÃQJ LVMUÔSB FSFKÃOFL
fel+ismerése, majd az építészet, a szobrászat, a festészet vetette be elpusztíthatatMBOGFHZWFSÃU")JNOVT[ B4[Í[BUNFHFMå[UFBSFGPSNLPSLJCPOUBLP[»T»U ÃTNFTT[F
FMåUUF K»S B GPSSBEBMPNOBL ÃT B T[BCBET»HIBSDOBL .FH BLBSU WPMOBF UBOVMOJ NBHZBSVMÃSUFLF[OJ4[ÃDIFOZJ#FS[TFOZJ #BUT»OZJOÃMLÖMqIPHZLPSU»STBJOBLNéWÃT[
hadosztályait már ne is említsük?
A megcsonkított Magyarország és az árvává tett Erdély életének nagyjai nem miOJT[UFSFLCFOLFSFTFOEåL IBJHFO BLLPSq#FUIMFO*TUW»OPOUÔMqÃQQFO,MFCFMTCFSH
,VOÍCBO  IBOFN #BSUÍLCBO  ,PE»MZCBO  #BCJUTCBO  +Í[TFG "UUJM»CBO  ,SÔEZCBO 
,ÍT ,»SPMZCBO ÃT B[ &SEÃMZJ 4[ÃQNÇWFT $ÃICFO QSJMZ -BKPT  %TJEB +FOå  5BN»TJ
SPOÃTT[»[BL F[SFEFL BLVMUÔSBÐUDTJMMBHPTU»CPSOPLBJ

19

GUBCSI LAJOS
S 1956 bénultsága után mi mert újraszületni? Végtelen hosszú a sor az irodalomCBO  B øMNNéWÃT[FUCFO  B T[PCS»T[PL ÃT ÃQÇUÃT[FL LJGFKF[ÃTÃCFO  B OÃQJ LVMUÔSB
UJULPTGFMU»NBE»T»CBO B[&SEÃMZGFMÃW»OEPSMÍI»UJ[T»LPLT[»[F[SFJCFO
"NPTUNFHBEBUPUUqFMJTNFSFNLJWÇWPUUqMFIFUåTÃHVHZBOFLLPSBNÃSGÐMELå)B
B[ÔKPOOBOGFMÃQÇUFOEåOFN[FUJÃTFHZCFOFMFWFFVSÍQBJNBHZBS»MMBNWJTT[BBLBSKB
»MMÇUBOJOÃQF OFN[FUFUÐSUÃOFMNJGFMFMåTTÃHÃUB,»SQ»UNFEFODÃCFOÃMåNBHZBST»H
FSLÐMDTJ BOZBHJ»MMBQPU»ÃSUÃTKÐWåKÃÃSU NBHBNFMMFUULFMMUBSUBOJBBOFN[FUJLÐ[FSLÐMDTGåFSåJU4FNNJLÃQQFOTFNBLBE»MZP[IBUKB NBSHJOBMJ[»MIBUKBBOOBLIBU»T»U
4NJWFMF[FLB[FSåLBN»TPEJLWJM»HI»CPSÔÍUBGPMZBNBUPTBOLJTFCCTÃHSFL»SIP[tattak, háttérbe szoríttattak, mucsainak deklaráltattak, ki kell mondani azt is: az új
»MMBNOBLNFHLFMMUBM»MOJBTBK»UFT[LÐ[FJUF[FOFSåLT[FMMFNJIBU»T»OBLLJCPOU»T»SB
MFSSåMFHZLPS»CCJMFWFMFNFU NFMZFUNPTUUJT[UFMFUUFMNFMMÃLFMFL 
.FMZFLF[FLB[FSåL &HZSÃT[UB[ÃMFOK»SÍ BOFN[FUJLVMUÔS»UBMLPUÍ BOFN[FUMFMLJJHÃOZFJUÃTBEPUUT»HBJUBQPMJUJL»O»MTPLLBMLPS»CCBOÃT[MFMå ÃS[ÃLFMåÃTLJGFKF[å
NéWÃT[FLTPLF[SFTU»CPSB.BFHZN»TUÍMGÖHHFUMFOÖM FHZCFOFHZN»TUÍMFMT[BLÇUWB 
LÐWFULF[ÃTLÃQQFOHZBLSBOFHZN»TSPW»T»SB WBHZMFHBM»CCJTLÐ[ÐTFSFKÖLUåMÃTLÃQWJTFMFUÖLUåMNFHGPT[UWBW»SK»LBDTPE»U"NJOFNKÐOFM.»TSÃT[UqÃTFSSåMHZBLSBO
megfeledkezünk – a nemzeti kulturális közerkölcs sok százezres tábora: tanárok,
PSWPTPL LÐ[NéWFMåL BOÃQJLVMUÔSBåS[åJ LÐ[T[PMH»MBUJNFHT[»MMPUUBL
Hiszem, hogy 1998–2002-es kormányzása alatt is el akart jutni a Fidesz ahhoz,
hogy velük szövetségben kormányozzon. Tapasztalatlansága, tévedései mellett az is
megakadályozta ebben, hogy méltatlan színvonalú harcot kellett vívnia saját koalíciÍTLÃOZT[FSQBSUOFSFJWFM"'JEFT[BLLPSJCVL»T»CBOT[FSFQFUK»UT[PUUF[BUÃWFEÃTF
JT.PTUOJODTJMZFONFHPT[UPUUT»H.JOEFOUNFHUFIFU IBÃTBNJFSFECFMåMF4NJOEFOB[åGFMFMåTTÃHFJTqTBNJFOL
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A LEGÉNYREGÉNY,,
– EZÚTTAL EGY NO SZEMÉVEL
„Legényregényed” olvasása közben telejegyzeteltem több oldalt – mert hát akármi
JTMFHZFOBWÃMFNÃOZFNSÍMB B[B[FHZJHB[ IPHZQSPÃTLPOUSBFSåTJOEVMBUPLBUW»MUPUULJCFMåMFN BOåCåMMFHÔKBCCLÐOZWFE.JOUIBFHZNFTFCFMJGBVOcFHZGÃMJHFNCFSJ GÃMJH»MMBUJNJUPMÍHJBJMÃOZ BLÃQ[FMFUT[ÖMÐUUF EÃMVU»OK»O B[ÐSFHLPSLÖT[ÐCÃO 
amikor állati mivoltát egyre inkább felváltja az emberi, emlékezne vissza hajdani ifjú
ÃTGÃSøLPS»SB [FOJUKÃSF ÃTKFHZF[OÃMFB[VUÍLPSOBL BNJUTUBGÃUBLÃOU»UBLBSBEOJ 
UBOVMT»HLÃOU ÃMNÃOZHZéKUFNÃOZLÃOU LPST[FMMFNJEÃ[ÃTLÃOU MFOZPNBULÃOU T[ÍSBLP[UBU»TLÃOU WBHZC»SNJLÃOU JNN»SBDTBM»EJUé[IFMZOÃMNFMFHFEWFc
-»UIBUÍBOLFEWÃUMFMUFB[ÇS»TCBO NFHJEÃ[WFBNFTFCFMJHZÐOZÐSÐLLFSUKÃU ÐTT[FT
nimfáival, napsütésével, tavaszrügyeivel, gyümölcseivel, táncaival, könnyeivel, s kép[FMFUCFMJVUB[»TSBJOWJU»MKBPMWBTÍJUFCCFBGVSDTBLFSUCF BNFMZUBM»OTPIBOFNWPMU
az igazi Dionüszosz-ünnep színhelye, és talán soha nem volt olyan, mint a tündérmeTÃLCFOcEFNÃHJTIJUFMFTNFTFLFSFLFEFUUCFMÏMF
&HZJEåTÐEåGBVOFNMÃLNFTÃKFBT[»[BEGPSEVMÍOqNPOEIBUO»OLQBSBGSB[»MWBBDÇNFU
qF[FSÃTF[FSFHZÃKT[BL»KB EÃMVU»OKBcLFMMåÐOJSÍOJ»WBM LFEWWFM EFCJ[POZPTU»WPMT»HUBSU»TTBMJT'FMGPHIBUÍFHZGBKUBOBQMÍT[FSéFNMÃLF[UFUåOFLBL»SFHZNFHCPMZEVMU SÃHJ
ÃSUÃLFJUWFT[UåWJM»HFHZLPSCPMZHÍ UÃWFMZHåIåTFLBMBOEKBJSÍM BLJ4[JOEC»E 0EÖTT[FJB
ÃTQFST[F%PO+VBOVUÍÃS[ÃTFJTMFIFUOFBL»S(ZÐOZÐSéFLÃTGFMFNFMåFLB[FMTåPMEBMBL 
T[JOUF SFQÇUFOFL B[ JOEÇUÍ WFSTTPSPL 4[ÃQ ÃT KÍM FMUBM»MU NFHPME»T B[ b&QJMÍHVT
IFMZFUUoCFOBb(POEo ÃTB[BSSBWBMÍLÃUW»MBT[MFWÃM BNFMZNFHGFMFMåLFSFUFUBE ÃT
egyszersmind kinyitja a kérdéssort. Egészen a 12. oldalig briliáns! A versek mindenÖUUOBHZPOKÍMJMMFOFLBUÐSUÃOFUFLIF[ NFHGFMFMåIFMZFOÃTNÍEPOUÐSJLNFHBUÐSUÃnetsort. Ezek nélkül talán monotonabb lenne; hisz valamiféle lírai aurát teremtenek.
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/BHZPOLFEWFTNP[[BOBUBTFSEÖMåøÔÃS[ÃTWJM»H»OBLLJWFUÇUÃTF BIPHZT[FNCFTÖMB
WBMÍTT»HHBM BIPHZUBM»MLP[JLBSFKUÃMZFLLFM BS»W»SÍ GÃMFMNFTOFLUÕOåbGFMBEBUPLLBMo  B N»TJL OFNNFM  T QSÍC»MKB NFHGPHOJ B NFHGPHIBUBUMBOU #FOOF B IBUWBOBT
évek világának hangulata, divatjai, korszelleme, a szocializmus fellazulásának jegyei,
BCFBUHFOFS»DJÍT[ÖMFUÃTF
.BKEKÐOOFLBLBNBT[GÃSøWÃÃSÃTÃOFLT[BLBT[BJ B[FMTåT[FSFMFNNFHÃMÃTÃWFM B
HZPSTDTBM»EBMBQÇU»TTBM LÐ[CFOB[ÐT[UÐOÐTÃTBGFMFUUFTÃOLÖ[EFMNFT[éOOJOFN
BLBSÍ4[ÃQÃTGFMFNFMåNJOEF["[U»OF[BUÐSUÃOFUT[ÐWÃTNJOUIBGPLP[BUPTBOGFMMB[VMOB TNJOUIBT[UPSJLPSHJ»KBLÐWFULF[OF BbUFOHFSOZJOåoNFHBOOZJTÍIBK»OBL
MBWJOBT[FSéIÐNQÐMZHÃTÃCFO QBS»[O»OQåSÃSFWFULå[UFUWFNJOEFOUÃTNJOEFOLJU
$TBLBIFMZT[ÇOFL NFHBTPLT[PSOÃWUFMFOBMBOZPLW»MUP[OBLÐSWÃOZMåFO EFNJOUIB
FHZSFKFMFOUÃLUFMFOFCCÃW»MO»OBL BUÐSUÃOFUFLCÔDTÔWBMWBHZBOÃMLÖMWÃH[åEOFLc
nincs igazán kezdet s nincs igazi vég sem, s igazi tét sem, s a katarzis is el-elmarad...
BT[FOWFEÃMZ C»SLÐWFUFMåÃTTPESÍ EFT[BMNBM»OHLÃOUIBNBSFMJTMPCCBO&MEPCIBUÍEPMPHMFT[ TJFUåT FHZT[FSJIBT[O»MBUSB OBQJbT[ÖLTÃHMFUSFocHZPSTVMÍÃMFUÖOL
tükreként.
Már gyanakszunk, mintha ez nem lenne teljesen vidám, üde, egészséges és irigyMÃTSFNÃMUÍ TN»SB[VIBO»TQJMMBOBUBJLÐWFULF[OÃOFLcHZPSTVM»TMFGFMÃBMFKUåO
"IåTÐLNBHVLJTNFHMFQåEOFLU»OW»SBUMBOIFMZ[FUFJLCFO BS»KVLT[BLBEUT[FYV»MJTT[BCBET»HÃTT[BCBEPTT»HFHZIBU»SPOUÔMN»SUFIFSJTMFIFUc"T[UPSJLNJMMJÍ
LÃSEÃTU WFUOFL GFM NJÃSU ÇHZ ÃT NJÃSU OFN N»TLÃQQ  OÃIB ÔHZ UéOJL  NJOUIB B
IåTOFNMFOOFNJOEJHTPSTBJHB[JLPW»DTB NJOUIBOÃIBTPESÍEOBTUÃLP[PMO»
önmagát.
.JOU OåJ PMWBTÍ S»DTPE»MLP[PN  GåMFH B OåL C»UPST»H»SB ÃT GFMT[BCBEVMUT»H»SB 
NPOEIBUOJ S»NFOåTTÃHÃSF  LBMBOEW»HZVL ÃT NFSÃT[TÃHÖL IBU»SUBMBOT»H»SB  N»TSÃT[UBIJIFUFUMFOGÃSøÃS[ÃLFOZTÃHSF CVSLPMUGÃMFMNFLSF EJMFNN»LSB BQSÍSF[EÖMÃTFLSF BWJTT[BIÔ[ÍE»TPLPL»SB BEBSBCPTT»HNÐHÐUUGÐMMFMIFUåÐOLÃOUFMFOWÃEFLF[ÃTFLSF N»TLPSNFHWBLNFSåIBSDJWJSUVTPLSB"OåUBM»OFYUSPWFSU»MUBCC IJT[FO
OFLJOFNLFMMFSåTOFLM»UT[BOJcKPCCBOLJGFKF[IFUJGÃMFMNFJUÃTHZFOHÃJU BNJ»UTFHÇUIFUJBOFIÃ[TÃHFLFO"[POCBOWÃEUFMFO TFOOFLDTBLLÃTåCCÃCSFEUVEBU»SB
Hagyja magát az érzések, vágyak hulláma által elragadni naivan, amelyek sokukat
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A Legényregémy – ezúttal egy no szemével
NFTT[FFMTPEPSKBcPMZLPSÐSÐLSFcJMMÔ[JÍLBULFSHFUWFTDTBMÍEPUUT»HVLPMZLPSOFIF[FOGFMEPMHP[IBUÍ
"LÐOZWBGÃSøPMWBTÍLSBN»TLÃOUIBUIBUcUBM»OÐONBHVLBUM»UK»LCFOOFNFHUFTUFTÖMOJ TBK»UHPOEPMBUBJLBU EJMFNN»JLBU SFNÃOZFJLFU FTFUMFH FMGPKUPUU W»HZBJLBU 
vagy éppen felháborodhatnak a nyíltságán. A leírt történetek sokszor nagyon szeNÃSNFUMFOOFL NBUFSJ»MJTOBL N»TLPSÃSEFLUFMFOOFLJTUéOIFUOFLBIBTPOMÍT»HVL
miatt. Sok helyütt olyan intimitások is feltárulkoznak, amelyek nyomán szinte elT[ÃHZFMMJNBH»UB[PMWBTÍ"LÐ[ÃQTåSÃT[UOFIÃ[ÃSUÃLFMOJ JSPEBMNJ FSLÐMDTJT[FOUFODJ»LBULJNPOEBOJ.JLPSGFMI»CPSPEOÃL N»SKÐOOFLJTB[FMMFOÃSWFL&MSFUUFOUå
QÃMEBJTMFIFUOF BUÃLP[MÍ LÐOOZFMNéLBMBOEPSSÍM BLJLJIBT[O»M CJUPSPM CJSUPLPM 
elvesz, aztán szabadulna, felejtene, száguldana máshová, s ebben a rohanásba maga
is belefárad. Azt a célt azonban biztosan szolgálja mindez, hogy ellenpontozza és
igazolja a jelent !
"CFGFKF[åSÃT[MFWÃMJEÃ[FUFJ ÔHZ NJOUBCFWF[FUåSÃT[OÃM GFMPMEK»LBTPLLBMBOE
LFMUFUUFUFMÇUåEÃTÃS[ÃTÃU"GFMFTÃHFLSåMT[ÍMÍSÃT[QFEJHN»SUFMKFTFON»TT[GÃSB
/BHZPOT[ÃQFLBWFSTFLÃTB[BMMFHÍSJ»L TåUF[FLBMFHT[FCCFL BNFMZFLGFMFNFMOFL
ÃTGFMSFQÇUFOFLFHÃT[FOWBMÍT[FSéUMFOT[GÃS»LJH QMB.FMFH»HZCBOWJS»HBMMFHÍSJ»KB 
BWBE»T[ÃTBI»[JOZVMBLBMMFHÍSJ»KB NFHBSÃHFCCJ»UWFUUÇS»TPLIBTPOMBUBJ NJOUB
4[ÃUT[BLBEUT[JW»SW»OZ TBLÐOOZFLSÏMT[ÍMÍL #»SÃS[FLBLÐUFUCFOFHZGBKUBUBSUBMmi és érzelmi hullámzást, ellentmondásosságot, szép, ahogy a szerelmet piedesztálSB»MMÇUKB NFHQSÍC»MKBNFHGPHOJ BNJUJHB[»ODTBL»UÃMOJMFIFU
Értékelem azt a karizmatikus bátorságot, amivel erre ablakot nyitottál.
N»SDJVT
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AMIKOR A SZENNYÁRADAT
MAGÁBÓL
TÁPLÁLJA ÖNMAGÁT
5JT[UFMU,PMMFH»LB;SÇOZJ.ÃEJ»O»M"[*OEFYFODJLLFUPMWBTIBUUPLÃTIBOHGFMWÃUFMU
IBMMIBUUPLBSSÍMBN»SDJVTJ»MMPN»OZHZéMÃTSåM BNFMZFOB;SÇOZJUÃTFOHFNÃSUU»NBdásokkal foglalkoztunk, és amelyen egy percre mindenki szeme láttára megrendült
IFMZ[FUCFLFSÖMUFNB[POUFMFGPOIÇW»TIBMMBU»O BNFMZFOLÐ[ÐMUÃL IPHZB).TBKUÍLÐ[MFNÃOZUBEPUULJB[ÖHZSåM UBSUBMN»UBLLPSNÃHOFNJTNFSUÖL 
.FHSFOEÖMÃTFNM»UU»O;TBMBLÍ*TUW»OWFUUF»UBT[ÍU ÃTB[UJTNPOEUB IPHZOFN
mer a szemetekbe nézni, mert tudja, hogy itt van köztünk valaki, aki mindent kisziW»SPHUBUc
/FNMFQNFH IPHZIBOHGFMWÃUFMLÃT[ÖMUPUU CJ[UPTWPMUBNCFOOF"TQJDMJLNéGBKB
és világa sajátos világ, sajátos lélek, a jellem sajátos hiánya.
Azt tudom mondani, mint ott is: aki meg akar, és meg tud újulni, annak minden
nap egy kicsivel többet kell tennie. A dolgos ember dolgosabb lesz, a kreatív kreatívabb, a spicli spiclibb.
/FLFNOJODTUÐCCEPMHPNB[*OEFYT[FM GFMKFMFOUFUUFNåLFUJT BQFSN»S[BKMJL
Tudtam, tudom most is, hogy ahogyan a beszédemben említett 4 nagy támadási hulM»NNJOEFHZJLFÃWFLJHUBSUPUUFMMFOFN ÍUB ÔHZF[JTFMUBSU UBWBMZOZ»SÍUB
DTBLFQJ[ÍEPLBUM»UVOL IPMPUUF[FHZGPMZBNBU CÇSK»L BNÇHCÇSK»L7BOOBL BLJLÔHZ
GPHOBLNFHIBMOJ IPHZHZéMÐMFUWJMMPHB[BWBSUUFLJOUFUÖLCFO ÃTNÃHFHZT[FS NÃH
FHZT[FSVUPMK»SBGFMKFMFOUFOFLc
&MHPOEPMLPEUBUÍCC IPHZWBKPOLJT[JW»SPHUBULJFHZPMZBO[»SUFTFNÃOZSåM BIPMB
WÃEFMFNHB[EBT»HJIFMZFUUFT»MMBNUJUL»SÔS[»SUUÃN»SÍM BDÃHFLQÃO[ÖHZJIFMZ[FUÃSåMÃTUFSWFJSåMUBSULÐ[HZéMÃTUc
5JT[UBKFMMFN UJT[UBNVOLB BEK ÃTOFLÃSK BEK NJFMåUULBQT[qF[NBSBEMÃUFNÃT
NVOL»NGåFMFNF ÃTF[FEEJHNJOEJHFSåTU»NBT[OBLCJ[POZVMU
N»KVT
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MIÉRT ÉPPEN VERECKÉNÉL?
*/5&3+´(6#$4*-"+044"-"3,$;*#"--"%3-,
"6(64;564
q'FMUéOÃTULFMUFUU TJOUFSKÔLCBON»SÃSJOUFUUÃLLÃSEÃTFLB[U IPHZNJÃSUÃQQFO*TNÃU7FSFDLÃOÃMMFUUB3»LÍD[JCBMMBEBDÇNF.JSFVUBMU NJLPSNFHBEUBF[U
BDÇNFU
– Csaknem 5 éve írtam meg azt a balladaverset, amely alapja a most bemutatott
3»LÍD[JCBMMBE»OBL B[*TNÃU7FSFDLÃOFLCFO BNJLPS".BHZBS.éWÃT[FUÃSU
4[PCPSLFSUKÃCFO5FNQùJ+Í[TFGOBHZW»SBEJQÖTQÐLFHZHZÐOZÐSéÖOOFQFOGFMT[FOUFMUF ;SÇOZJ *MPOB ÃT 3»LÍD[J 'FSFOD T[PCS»U q (ZÐSø 4»OEPS LJWÃUFMFTFO JIMFUFUU
CSPO[BMLPU»T»Uq F[UBCBMMBEBWFSTFUN»SNFHSFOEÇUåT[ÃQTÃHHFMBEUBFMåBGFMLÃSU
T[ÇONéWÃT[ 4DISBNFL(Ã[B6HZBOF[FOÃWCFO WÃHÃOKFMFOUNFHB[*7¶[FOFU
&SEÃMZCåM DÇNé EÇT[BMCVNVOL  B[ ¶[FOFU 1FOUBMÍHJB SÃT[FLÃOU  ÃT F[U B LÐOZWFU
B CFMF OZPNUBUPUU TPSPLLBM 3»LÍD[J 'FSFOD T[ÖMFUÃTF LÐ[FMHå  ÃWGPSEVMÍK»OBL
T[FOUFMUÖL3»LÍD[JBQÃMEBLÃQFN F[UUÐCCIFMZFOFMNPOEUBNN»S"OOBLLJWÃUFMFT
IåTFå IPHZIPHZBOMFIFUBSFNÃOZUFMFOTÃHCåMEJDTåTÃHFUUFSFNUFOJ IPHZBHZ»WBT»HFMMFOT[FSFBOBHZT»H IPHZBIB[BOFNTPSPMIBUÍB[ÃSEFLSFOET[FSFLLÐ[ÃqT[Çvünk, lelkünk, egyéniségünk csak egy van, anyánk is, kitéphetetlen, mint a hazánk.
&[U B IB[»U T IP[[» Gé[åEå ÃS[FMNFJOLFU NFHDTÔGPMU»L  ÃT  LÐ[ÐUU  T
BDTÔGT»HWJHZPSPHWBÐMUÐHFUUFOZFMWÃUCFO&MåUUF CFOQFEJHNFH
JT UBHBEUB BOZK»U  B OFN[FU FHZTÃHÃU  NJLPS [»UPOZSB GVUUBUUB B LFUUåT »MMBNQPMH»ST»HPU .FSU QSJNJUÇW IBUBMPN WPMU  OFN JT UVEUB WBMÍT[ÇOéMFH  NJU »SUPUU %F
mert kegyetlen hatalom volt, ha tudta, akkor is megtette. A magyar nemzet erLÐMDTF SPNPLCBO IFWFSU " T[»OEÃLPT BEÍTT»HTUSBUÃHJ»WBM PMZBO GÖHHå IFMZ[FUCF
IP[U»LB[PST[»HPU NJOUUÐSUÃOFMNFNÃMZQPOUKBJO PMZBOCB NJOUQÃME»VMB3»LÍD[JT[BCBET»HIBSDLJUÐSÃTFFMåUU7BOOBLIFMZ[FUFL BNFMZFLFUB[FNCFSFLLÃQUF-
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lenek tovább elviselni. ELÉG! Ha belehalok is, ELÉG VOLT! Ezt én már éreztem
2005-2006-ban. Kilátástalan helyzetbe sodorták az országot, miközben leszerelték,
NFHCÃOÇUPUU»L B OFN[FUJ MFMLÖMFUFU  BNFMZ OFIÃ[ IFMZ[FUFLCFO NéLÐEOJ T[PLPUU
Amikor a fát kivágják, egy ideig még zöld rajta a levél, s a gyökér is úgy tesz,
NJOU IB U»QM»MOJ BLBSO»  LBQBT[LPEJL  POUKB NBH»CÍM B GFMT[ÇWPUU FSåU q CFMF B
semmibe. Vége. Majdnem ez történt az 1700-as évek elején. Majdnem ezt törUÃOU ÃQQFO  ÃWWFM LÃTåCC  B FT ÃWFL FMFKÃO /FN WÃMFUMFO  IPHZ BOOBL B
SFOET[FSOFL  LÐ[ÐUU OFN WPMU LFEWFT 3»LÍD[JU  B T[BCBET»HIBSDPU
ÖOOFQFMOJ TåUFMIBMMHBUUB MFUBT[ÇUPUUBUÐSUÃOFMNJUSÍOK»SÍM*4.£57&3&$,£/£-
70-56/,5&)50UUMFOUFHZIBUBMNBT HZÐOZÐSéPST[»H TNJ NJOU3»LÍD[J JUU
»MMVOLWÃEUFMFOÖMOFNNJUFIFUÖOLSÍMB IPHZPUUMFOUSPNÃTÖT[ÐL EFOFNGPSEVMIBUVOLWJTT[B"GFMFMåTTÃHFMåMOJODTNFOFLWÃTqF[UNJOEFOGÃSøFNCFSUVEKB T
tudja minden asszony is. Ez az érzés adott lelki alapot arra a példátlan összefogásra,
BNFMZOFLFSFKÃWFMFHZÃWHZå[FMNFJIBU»T»SBSF3»LÍD[JJTNÃUNBHZBSS»UFUUF
hazája nagy részét.
Én álltam Vereckénél sokszor. Megigézett az, amit onnan láttam – magába húz az
ország, ahogyan korábban írtam: mint édesanyánk öle.
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Miért éppen Vereckénél?

Zrínyi Ilona szerepében Hajtó Georgina lépett fel a ballada munkácsi elõadásán.
A baloldali képen: a balladában a regös szerepében Kobzos Kiss Tamás énekelt
Sárospatakon is.
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Az Ismét Vereckénél fõszereplõi közül: Rákóczi (Varga Miklós), Bercsényi (Tanka Balázs)
és Esze Tamás (Majsai Gábor)
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AZ ÚJ DARÁNYI-TERV
KAPCSÁN
,&%7&47*,503
"LJJOEVMÍQPOU BNJCFBQSPHSBNOBLCFLFMM»HZB[ÍEOJB TBNJNJOEFOOFLB[BMG»KB
Magyarország csak a NVOLBU»STBEBMNBMFIFU, csak a GPHMBMLP[UBU»TBEKÐWåU"NJ
nem ezt szolgálja és teremti meg, az haszontalan és káros.
"[JUU»MUBMBNJTBM»U»NBT[UBOEÍbWJEÃLJWFSUJLVNo fontossága csak egy másikéIP[ B[PLUBU»TÃIP[NÃSIFUå TNJOELFUUåIPTT[ÔU»WPOGFKUJLJIBU»T»U IPTT[ÔU»WPO
viszont édes gyümölcsöt terem. Az oktatás, a szakmai oktatás, a képzés, a tanulás
NFHT[BLÇUIBUBUMBO ÃSEFLFLSFÃQÇUFUUGPMZBNBULFMMIPHZMFHZFO NJOUBMFHGåCCGFMIBKUÍFSåBKÐWå.BHZBSPST[»H»OqNJOUBUÔMÃMÃTVU»OJÃMFUNPUPSKB.PTUOFNFSSåM 
IBOFNBWFMFJTÐTT[FGÖHHåbWJEÃLJWFSUJLVNSÍMoT[ÍMOÃL
1. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy BNF[åHB[EBT»HÃTÃMFMNJT[FSJQBSMFHT[ÃMFTFCCFOÃSUFMNF[FUUWFSUJLVNBBEKBBMFHGåCC NÃHLJIBT[O»MBUMBOÔKTUSBUÃHJBJ
MFIFUåTÃHFU Magyarország számára. Mégpedig teljes vertikumában, tehát kiegészítWFB[FSSFJTÃQÖMå T[ÃMFTLÐSCFONFHÃMFOEåU»STBEBMNJNÃSFUéÃMFUNÍEW»MU»TTBM B
[ÐMEUVSJ[NVTTBM BNJOFLSÃT[FBGBMVTJUVSJ[NVT BHZÍHZWÇ[SFÃQÖMåHZÍHZ»T[BUUBM 
B[FIIF[Gé[åEåÃTNFHÔKVMÍU»STBEBMNJT[PL»TPLLBM FMUPMÍE»TPLLBMB[ÃMFUWJUFMCFO 
TUC/*/$4N»TVUVOLBNPTUNÃHW»MBT[UIBUÍLLÐ[ÖM TF[JTDTBLBLLPSMFT[K»SIBUÍ 
ha az oktatás és szakképzés vele harmonikus sáv a pályán.
&33&";´53"B[POCBOOFNMFIFUS»UÃSOJFHZFUMFO C»SNJMZFOOBHZ EFDTBL
FHZFUMFOQSPHSBNNBM&;B[ÔUMFOOF.BHZBSPST[»HFHZFUMFOPMZBOW»MBT[U»TJMFIFUåsége, mint Svájcnak a hegyei és sok száz éven át gyakorolt békés munkakultúrája s
NJOUB[64"OBLBWÃHUFMFOW»MMBMLP[»TUÐSUÃOFMNJMFHT[BCBEMFIFUåTÃHFCSAK ÖSZ4;&)"/(0-5U»STBEBMNJNBHBUBSU»TTBM ÃSEFLSFOET[FSSFM TUSBUÃHJ»WBMMFIFUTÃHFTqÃTOFNN»TGPOUPTUFSÖMFUFLFUFMTPSWBT[UWB IBOFNFUÃSFOHZPSTBCCGFKMåEÃTU
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EJLU»MWB B[FSåGPSS»TPL BLOPXIPX»UDTPQPSUPTÇU»T»WBM5ÃWÔUPOK»SVOLÃWF 
LÃUI»SPNHFOFS»DJÍWBM NJLÃOUNFIFUOFFHZT[FSéFONFHPMEBOJ 
3. Nem, nem csak a szocialista téeszekben, nagyüzemekben kell keresni a hibát!
"[BSÃHNÔMUCBOUÐSUÃOåT[FMMFNJLBMBOEP[»T L»SIJWBULP[OJS»'0/504 IPHZBCBKPLFSFEFUÃUJEFKÃCFONBHVOLIP[LÐ[FMFCCLFSFTTÖL, másként nem tudjuk kezelni
BIJC»LBU"-&('ä## NBJTM»UIBUÍ)*#5BFTÃWFL elején követték el: bizony,
a polgári Antall-kormány, és azok a liberálisok, akik hibás döntések tömegébe kerHFUUÃLCFMFF[UBUFIFUTÃHUFMFOLPSN»OZU£TB[PLBIBOHPTLPEÍBNBUåSÐL B***
N»TLÃOUGPHBMNB[OB BLJLB[UIJUUÃL IPHZNFHIP[U»L.BHZBSPST[»HSBBbLJTHB[E»LoWJM»H»U QFEJHDTBLCBLTJTÃSU»SVMU»LBN»TÃUBLÐ[ÐTTÃHFLÃU,JÃU )»Uc"[
biztos, hogy nem a sajátjukat.
4. 1945 után minimum negyedszer LJTFNNJ[UÃLOFNFHZT[FSéFOBQBSBT[UT»HPU 
hanem a HB[E»MLPEÍ  GÐMECåM ÃT GÐMEÐO UFSFNUå  HB[EBHT»HPU FMå»MMÇUÍ FNCFSU 
LVMUÔS»U HZÐLFSFJU: 1945-48-ban azzal, hogy nincstelen paraszti tömegeket „bocsáUPUUBLÔUSBo CFOÃTCFOB[FSåT[BLPMUT[ÐWFULF[FTÇUÃTTFM ÃTBFT
ÃWFLFMFKÃO BT[FNÖOLM»UU»SB BMFHLFWÃTCÃNFHCPDT»UIBUÍNÍEPO JNN»ST[BCBE
PST[»HCBOBMFHSBøO»MUBCCLJTFNNJ[ÃTTFMBT[ÐWFULF[ÃTGFMT[»NPM»T»WBMPMZNÍEPO 
IPHZLÐ[CFOBL»SQÍUM»TJKFHZFLLFMÃTBUPU»MJTUåLFIJ»OOZBM U»STBEBMNJCJ[POZUBMBOT»HHBMÃTB[ÃSUÃLFLNFHIBNJTÇU»T»WBMqIBNJTJMMÔ[JÍLLBMÃTDTJMMPH»TTBM»UJT
DTÔT[UBUU»LBUFSNFMåWBHZPOUa „privát héják” kezébe.
5. EHHEZ ADALÉKanyag volt az ÃMFMNJT[FSJQBS BUFMKFTGFMEPMHP[ÍM»ODPMBULJ»SVTÇU»TB FHÃT[FOQÃME»UMBONÍEPO &VSÍQ»CBOÃOJMZFOUOFNJTNFSFL4S»BE»TVM
a HZÍHZWÇ[SFÃQÖMåT[»MMPEBM»ODPLÃqLJLOFLJT
4&))&;K»SVMUIP[[» IPHZBGFMT[BCBEVMÍ BWBHZBQSJWBUJ[»M»TTPS»OFMåUFSFNUFUU WBHZC»SNJMZFON»T»MMBNJGPSS»TCÍMLFMFULF[åQÃO[ÃTIJUFMFT[LÐ[ÐLFUTPIB
nem az agráriumba, a természetes környezetbe, hanem azt is a héjákhoz áramoltatták, vagyis – mint 1945-ben – UÐNFHFTFOUBT[ÇUPUU»LOZPNPSCBBHB[E»MLPEÍLBU,
.BHZBSPST[»HGÐMEKFJOFLOBHZSÃT[ÃUBMBDTPOZGPLPONéWFMWF BUFSNFMÃTULJT[PMH»MUBUWBBQSPøUT[FS[åLÖMGÐMEJDÃHFLOFLqHZBLSBOOFNJTNVMUJLOBL IBOFNQJUJ»OFS
OFN[FULÐ[JSBCMÍLOBL
7. Közben LÃUHFOFS»DJÍ – most éppen a második kezdi – ÃMÔHZWJEÃLFO, hogy
OFNUVEEPMHP[OJ OFNÃSUBLÐSOZF[FUÃCFOFMå»MMÇUIBUÍHZBSBQPE»TIP[ NBH»UTFN
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Az új Darányi-terv kapcsán
tudja eltartani. Pluszforrást nem kap, az &6GPSS»TPLT[ÃUT[ÍSÍEOBL OFNWF[FUOFL egy irányba, sehova se e téren, csak a szakadt egyéni tarisznyák befoltozásához,
OFIPHZLJFTTFOCFMåMFB[FHZFUMFONFHNBSBEUIBNVCBTÖMUQPH»DTBqIBN»SBTBKUPU
LJÃOFLFMUFPOOBOB[BCJ[POZPTSÍLB4IBOFNUVEUBLJÃOFLFMOJ »MMBNJÃT&6QÃO[FLCåMNFHUBOVMUNBHBTSBVHSBOJ GFMVHSPUU ÃTLJWFUUFBU»UPUUT[»OLCÍM
ITT TARTUNK! &))&;LFMMNÃSFUF[OJBTUSBUÃHJ»U
KBOV»S

REJTETT MAGYARORSZÁG
0SC»O7JLUPSB'SBOLGVSUFS"MMHFNFJOF;FJUVOH '"; MFHVUÍCCJT[»N»CBOBbSFKUFUU &VSÍQ»SÍMo GFKUFUUF LJ GÃMUå HPOEPMBUBJU 4[»NPNSB OFN WJU»T  IPHZ FOOFL B
SFKUFUUSÃUFHOFLFHZJLT[ÍT[ÍMÍKBLÇW»OMFOOJ&VSÍQ»CBO TIBLFMM T[FNCFLFSÖMF[FO
B[ÔUPOTPLÖOOFQFMUFVSÍQBJIJWBUBMPTT»HHBM"[ÔUNFSFEFL BWÃHÃOMFJTMFIFU[Vhanni – de legalább ez a bátrak útja, s aki végig tud menni rajta, sokak ünnepnapját
teremti meg.
Engem a SFKUFUU .BHZBSPST[»H C»OU /FN B bSFKUå[LÐEåo q F GPHBMNBU NJOEJH
NFHBM»[ÍOBLUBSUPUUBN)BOFNB[FMSFKUFUU BNFHUBHBEPUU BKFMFOUåTÃHÃCåMT[»Odékosan kisemmizett, a liberális médiahatalom foglyává tett magyar tömegek. A
„nemzetet” is mondhatnánk, de a nemzet ennél elvontabb, nemesebb fogalom, s
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olyan megállapítást soha nem tennék, amely a nemzet foglyul ejtésére vonatkozik.
Mert abban az esetben lázadást kellene hirdetni a nemzet kiszabadítására. A liberáMJTFSåT[BLTUSVLUÔS»L ÐTT[FGPOÍE»TPLÃTÐTT[FGPH»TPL»MUBMGPHMZVMFKUFUU KPHBJLCBO
ÃTMFIFUåTÃHFJLCFOMFBMBDTPOZÇUPUUT[JOUFOUBSUPUUUÐNFHFLMÃUFÐONBH»CBOJTSFOEkívül súlyos társadalmi defektus.
"NJU0SC»O7JLUPSBSFKUFUUFVSÍQBJÃSEFLFLSåMÃTSÃUFHFLSåMNPOE B[JHB[.Bgyarországra is. A legszélesebb társadalmi rétegek, a lakosság 90 %-a, azaz az aktív
HB[EBT»HJ ÃT QPMJUJLBJ  U»STBEBMNJ JS»OZÇU»TCÍM LÇWÖM NBSBEÍL IBUBMNBT U»CPSB q B
NBHZBS NJOJT[UFSFMOÐLUåM LÐMDTÐO[ÐUU T[BWBLLBM q OFN MÃQ OZJMW»OPTT»H FMÃ  OFN
MÃQGFMB[[BMB[JHÃOOZFM IPHZNFHIBU»SP[ÍMFHZFO
p HPOEPMLPE»TNÍEK»CBO
p kultúrájában,
p QPMJUJLBJJS»OZ[BU»CBOqBNJBMBUUB[ULFMMFOFÃSUFOÖOL IPHZåT[BCKBNFHB
QPMJUJLBJ JS»OZU  ÃT OF DTBL W»MBT[UÍLÃOU  IBOFN ÔHZ JT  IPHZ NFHIBU»SP[[B B
U»STBEBMNJHPOEPMLPE»TGåJS»OZ»UÃTB[PST[»HMFHT[ÃMFTFCCÃSUFMFNCFOWFUU B[
FHÃT[U»STBEBMNBUGPSN»MÍLVMUÔS»K»U
'»KEBMNBTTÍIBKLÐWFULF[JL*TUFOFN IPMWBHZVOLFUUåM 
A magyar társadalom legszélesebb rétegei öntudatlanul is idegen mintákat szolgálnak, idegen szokásokat fogadnak el. Nem arra gondolok, hogy életét a svábok, a
UÍUPL B[bBNDTJLo BOÃNFUFL B[TJEÍL DJH»OZPLWBHZB[PMBT[PLIBU»SP[[»LNFH 
kiegészítve az arabokkal és a kínaiakkal. Ilyen veszély nem fenyegeti a magyarságot,
s ha mégis ez történt az elmúlt 1100 évben, azt könnyedén kiheverte, s úgy maradt
NBHZBS IPHZWÃSÃCFOUPW»CCÃMUTW»C UÍU DJH»OZ [TJEÍ PMBT[
A baj súlyosabb és mindennapibb. Idegen minták sulykolásával rombolják pilléreit,
MFK»SBUK»L NÔMUK»U  UBO»S»U  T[ÖMåKÃU  DTBM»EJ T[PL»TBJU  ÃUSFOEKÃU  OZFMWÃU  LÖMGÐME
JS»OUJÃS[ÃLFOZTÃHÃU LFMFUJFSFEFUÃUÃTOZVHBUJJS»OZWÃUFMÃU F[UBLJWÃUFMFTÐUWÐ[ÃTé
OFN[FUJLBSBLUFSWPO»TU NFMZSFUBM»ODTBLåWPMULÃQFT DTBLNJWPMUVOLLÃQFTFL
Hogy nem lép OZJMW»OPTT»HFMÃ Kié ez a nyilvánosság, ami itt dúl körülöttünk?
Természetesen valamelyest a kormányzaté, a tulajdonos gazdasági köröké, s ha így
volna, el kellene fogadnunk, kiegészítve, hogy az ellenzéké is, mert van és legyen
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ellenzék, s neki nagyobb arányban volna szükséges a nyilvánosságra, mint azoknak,
akik a hatalmat gyakorolják. De ez a nyilvánosság zömmel pojácahatalom. Önkényes,
ÐOGFSUå[åÃTCFUFH*EF»MKBJTFOLJFNCFSFLCåMÃTTFNNJUFUUFLCåM»MMOBL"TFNNJ 
BHZBM»[BU BNJOåTÇUIFUFUMFOVHZBOB[UBDÃMUT[PMH»MKB NJOUBIBUBMNJMJCFSBMJ[NVT
szétverni a stabil, meggyökerezett értékeket, régegeket, eszméket, mert amíg azok
WBOOBL BEEJHNBHBOFNUÐSIFU»U OFNW»MIBUVSBMLPEÍW»-FHBM»CCÃWFNéLÐEJLB[BMBQLÃQMFU NFMZCFOqNÇHDTBLHZå[JBQMFCT EFVU»OBJTFHZIBOEBCBOE»[Í 
UFIFUTÃHUFMFO SÃT[CFOUBM»ODTBMÍDJH»OZDT»WÍÃTDTBM»EKBÃWUJ[FEFTWFOEÃHB[PUUIPOPLCBO NÇHBHZFSNFLÃUKÍGFMOåUUÃOFWFMåDTBM»EOFWÃUTPIBNFHOFNJTNFSKÖL&HZMJCFS»MJT SÃHFCCFONBPJTUB BOBSDIJTUB&6LÃQWJTFMåqFHZQFSWFS[FSLÐMDTJ
OJIJMM UFI»UOVMMBqMBTTBOCFWFUUJEPMM» HPOEPMBUGPSN»MÍW»W»MJL LÇWÖMSåMJEÃ[[ÖL
nevét és mondatait, de soha nem fogjuk megtudni, hogy ki vezethetné vissza a munLBWJM»H»CBBT[BUN»SJQBSBT[UPLBU BLJLPUUIPOUÃWÃUOÃ[OFLNVOLBJEåCFO NFSU
nem éri meg dolgozni. Hogy ki vezeti vissza? A politika, a politikusok biztosan nem.
Csak majd az új eszményképek? Dolgozik azon ma valaki a magyar társadalomban,
hogy legyen eszményképe a szatmári parasztnak? S most, hogy végre egy kicsit elveT[ÇUFUUÖL(Zå[JLÃU NFHLBQKVLÔKSB-JQUBJ$MBVEJ»U NJOUBNBHZBSOåLOJNCVT[»U
qN»SJTGFMU»NBT[UK»LåUJTNÃMUÍIFMZÃSF BEPMHPLLÐ[FQÃCFO åU TBN»TJLT[»[BU 
kétszázat, akiknek élete kitölti életünket a tévékben, lapokban, feltéve, hogy nem
vágtuk darabokra tévénket, s veszünk még újságot.
(POEPMLPE»TNÍE LVMUÔSB 7BONBNBHZBSHPOEPMLPE»TNÍE MFT[»NÇUWBB[PMZBO
kivételes helyzeteket, mint amikor januárban a magyarokat – nem a kormányt, nem
BNJOJT[UFSFMOÐLÐU IBOFNbBNBHZBSNÃMUÍT»HPUoqÃSULSFUÃOFVSÍQBJNFHBM»[»TPL VUD»SB IÇWU»L B MFHKPCCBLBU  7BO NB NBHZBS DÃM  T B[U T[PMH»MÍ LVMUÔSB  7BHZ
EFLMBS»DJÍLWBOOBLDTVQ»O FMIJWBUPUUQSPHSBNPL %FLJOFÃSF[OÃ ÃQQFONBOBQT»H IPHZNJMZFOJT[POZÔOBHZBU»WPMT»HBQSPHSBNPL BEFLMBS»DJÍLÃTBUFUUFLLÐ[ÐUU 4IPHZGPLP[[VLNJMZFOJT[POZÔBU»WPMT»HBUFUUFLÃTBWBMÍT»H BNFHWBMÍTVMU
eredmény között? „Ébredj, Magyarország!”- kiálthatnánk reformkori pátosszal. De
NJÃSUÃCSFEOF ,JÃSUÃCSFEOF °ONBH»CBOKÍBMVEOJ MFT[»NÇUWBB[»MNBUMBOT»HCBO
T[FOWFEåLFU'FMGPHÃCSFEOJFHZPST[»HIÇWÍLÖSUT[ÍSB /FN7BHZIBJHFO GFMÃCSFE 
T[ÃUOÃ[ VHZBOB[UM»UKB »UGPSEVMBN»TJLPMEBMSBqKPCCSÍMCBMSBÃTWJTT[B TLFSFTJ
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tPW»CCBLÃOZFMNFTQÍ[U4[FNÃSFI»OZIBUÍ 'ÐOUSåMCJ[UPTBOOFN"[GBMSBI»OZU
CPSTÍ£WUJ[FEFTOFN[FUJDÃMPL BDÃMPLÃSEFLÃCFOUFUUB[POPTÃTWJTT[BGPSEÇUIBUBUMBOMÃQÃTFL FHZN»TUU»NPHBUÍW»MMBLÃTLF[FLNJMMJÍJLFMMFOFLBIIP[ IPHZWBMBNJ
másképpen menjen. Ami a médiában történik, az ezt minden nap szétveri, semleHFTÇUJ NÃHB[JT BNFMZJLQFEJHT[FSFUOFKPCCÇUBOJBEPMHPLPOFMåCCVUÍCCGFMBEKB
a versenyt a bulvár, a semmi elleni harcban, mert nem is volt ereje soha, csak vágya
WPMU4BLLPSFHZJEFHFTÇUåDFMFCøHVSBT[FNÃMZFTLBSSJFSKÃOFLGÃLUFMFOÇWÃWFMqT[ÐSOZéGFMIÔ[[BB[ÔKLPST[FMMFNÃCFOÃQÇUFOEåIJEBUBS»EJÍTGFDTFHÃT B[35-CVMW»S
ÃTB.BHZBS5FMFWÇ[JÍLÐ[T[PMH»MBUBLÐ[ÐUU BNBHBNVUPHBU»TÃTBOFN[FUJIJUWBMM»T
LÐ[ÐUU 4 IPHZ FUUåM TPLBO GFMGPSEVMOBL  )»U CJ[POZ  CJ[POZ  B HZFOHÃL FMFTOFL B
IBSDCBO  )PHZ NJÃSU OFN M»UUBN WBMÍT»HPT NÃEJBKFMLÃQFLFU T[ÖMFUOJ UBO»SPLCÍM 
LVUBUÍLCÍM ÍWÍOåLCåM HZFSNFLFUOFWFMåBOZ»LCÍM IJUÖLCFOIÇWåLCåM BOZKVLBU
T[FSFUåLCåM BQKVLBUHZ»NPMÇUÍLCÍM ,JUÃSEFLFMOFLåL "TFOLJLWJM»H»CBOTFOLJU
/FN BLVMUÔS»SÍM BNBHZBSOFN[FUJLVMUÔS»SÍM NJOUMFHGåCCOFN[FUJCFDTÖOLSåM 
NJOUOZFMWÖOLÃTT[ÃQTÃHUFSFNUÃTÖOLIPSEP[ÍK»SÍMOFNJTNFSFLCFT[ÃMOJ"LJJUU
DTPE»UBLBSNéWFMOJ LF[EKFFMÐMSåM NFOKFOWJTT[BBCÐMDTåCFqTNJWFMF[MFIFUFUMFO 
BEKBNFHB[BMBQPUBNBJCÐMDTåEÃTFLOFL I»UIBNBKEåLFHZT[FS ÔKSB DTBM»TÃTBMLV
OÃMLÖM EÐOUåFONBHZBSOFN[FUJLVMUÔS»UUFSFNUFOFL.BHZBSPST[»HPO.BNFHBMkuvás, dilettáns sakkozgatás folyik, ide is egy kicsit, oda is még többet, mert azok
IBOHPTBCCBL 4 LVMUÔSB BOÃMLÖM  IPHZ B NBHZBS QFEBHÍHVTPL IBUBMNBT IBETFSFHF
FHZT[FSWJTT[BOZFSKFUFMKFTFNCFSJÃTT[BLNBJNÃMUÍT»H»U (POEPMLPEPUUN»SWBMBLJ
B[PO NFLLPSBBLÖMÐOCTÃHB[ÃSUÃLFLUFSFNUÃTÃUJMMFUåFOFHZKÍUBO»SÃTFHZÃHJH
ÃSåFOBHZPOSFLM»NP[PUUÃTBHZPOø[FUFUULSFUÃODFMFCLÐ[ÐUU 4KÍB[BU»STBEBMPN 
BNFMZB[VUÍCCJUUFOZÃT[UJ B[FMåCCJUBM»[[BqNFSUB[VHZBOJTÃQQFOPMZBOU»STBEBMPN F[ÃQQFOB[BU»STBEBMPN BNFMZFUB[VUÍCCJCFGPMZ»TPM T[FSWF[ NéLÐEUFU 
mert mára a celebek celebországgá tették Magyarországot. Közéleti befolyásra, haU»TSBDTBLBLLPST[»NÇUIBUT[ IBLÐ[ÃKÖLUBSUP[PMqTQFST[F IBBQÐGGFT[LFEåHB[EBT»HJIBUBMNBLIP[ NFHBQPMJUJLBJQ»SUPLLSÃNKÃIF[&CCåM»MMBNBHZBSU»STBEBMPN
HÃOKFNBqLJFHÃT[ÖMWFBNJOEFHZJLCFCFT[ÇWÍEPUU WÃSÖLCFO»SBNMÍNÃEJ»WBM 
Milyen lehet ezek után a magyar közösség QPMJUJLBJ JS»OZ[BUB ha azt nem váMBT[U»TJWPLTPLCBONÃSKÖLqB[PLUÔMHZPSTBONÍEPTVMOBLBIIP[LÃQFTU BNJUFHZ
OFN[FUUBSUÍTGFKMåEÃTFLÇW»O OFNJTBLÐ[WÃMFNÃOZLVUBU»TPLCBO IBOFNBCCBO 
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hogy minden nap, minden percben ki határozza meg a politikát? Természetesen nem
cserépszavazással, nem úgy, hogy naponta népszavazásra kényszerítik (most éppen
B-.1OFWéU»LPMN»OZ BNFMZOFLLÃQWJTFMåJÔHZUBSUBOBLbUÃWÃTTBKUÍU»KÃLP[UBUÍUo 
IPHZBLBNFS»LOFNNFSJLNFHNVUBUOJ IPHZOFNIBMMHBUKBåLFUTFOLJ TOFNJT
B[[BM  IPHZ IJWBULP[VOL B LÃU ÃWWFM F[FMåUU MFBEPUU GFMIBUBMNB[»T»SB )»U IPHZBO 
´HZ  IPHZ NJOEFO QFSDCFO F NBHZBS LÐ[ÐTTÃH ÃSEFLF ÃSWÃOZFTÖM &[ QFST[F NÃSIFUFUMFO  BOOZJ ÃSEFL IBMNP[ÍEJL FHZN»TSB "LLPS I»U IPHZBO GPHIBUÍ GFM NÃHJT 
´HZ IPHZNJOEFOQFSDCFOUVEKVL UVEKVL NFSUM»UKVLÃTÃSF[[ÖL TNFSUÃSF[[ÖL 
FMIJTT[ÖL TNFSUFMIJTT[ÖL IJT[ÖOLCFOOFBCCBO IPHZ/&..4£3%&,£54;0-(-+"/FNLÖMGÐMEJIBUBMNJHÃQF[FUFLÃU/FNCBOLPLÃU CJ[UPTÇUÍLÃU NPOPQÍMJVNPLÃU/FNCFMUFSKFTIB[BJQPMJUJLBJÃTHB[EBT»HJMPCCJLÃU/FNB[ÔKLPSSVQDJÍU
a régi helyén. Nem a társadalmi irányítás fejletlen színvonalának fedezését. Nem
OJNCVT[UÃTOFNCéOUVEBUPU/FNWF[FLMÃTUÃTOFNL»SUÃSÇUÃTU/FNL»SPLP[»TUÃT
nem úrhatnámságot.
&[UÇHZOFNMFIFUNFHWBMÍTÇUBOJ UVEPN%FBEPMHPLWÃHÖMNÃHJTDTBLNÃSIFUåL
lesznek: elhisszük vagy sem, s annak alapján hiszünk benne vagy sem. Ezen mindig
megfordul minden.
N»SDJVT
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Soha nem mondhatjuk, hogy nincs kiút. Sem mi, magánemberek, mert a családunk
sorsa ezt nem engedi meg, sem a választott kormányok, mert a küldetésük ezt nem
UFT[JMFIFUåWÃ,Ö[EÖOL BNFEEJHUVEVOLqIBUVEVOL BLJLUVEOBL BNJWFMUVEOBL
Hatalmas koloncot kötöttek a magyar társadalom nyakába, akik itt hagyták verHåEOJIBUBMNBTBEÍTT»HBBMBUU"LJÔUF[FOBEÍTT»HMFS»[»TB%FF[FOB[ÔUPOOJODT
járda. A sárban taposunk tovább.
/FNWBHZPLNÃMUÍ$BTTBOESBT[FSFQÃSF ÃOÐSÐLCJ[BLPEÍÃTÔKSBLF[EåWBHZPL%F
IBMMPN$BTTBOESBKÍTMBU»U F[ÃSUSÐH[ÇUFNB[Uc
MMKVOL NFH  OÃ[[ÖOL T[ÃU  HPOEPMLPEKVOL DTBL FM FHZ LJDTJU  IPHZ NJÃSU LFMM B
NBHZBSLPSN»OZOBLNJOEFOOBQÐUT[ÐSFMNPOEBOJBB[FHÃT[WJM»HGFMÃ IPHZKÐWåSF
– hihetetlen! – 2,8 %-ra fogja csökkenteni a költségvetés hiányát, amely hiány amúgy
JTBLBNBUø[FUÃTJLÐUFMF[FUUTÃHFJOLCåMLFMFULF[JL TIBF[FLFUOFNT[»NÇUKVL BLLPS
MÃOZFHÃCFOSBDTÐLLFOUJBUÃOZMFHFTIJ»OZU.JÃSULFMMF[UBLPSN»OZLÖMÐOCÐ[å
T[JOUéWF[FUåJOFLJNB[T»NPMZSBUÃSEFQFMWFOBQPOUBNFHHZÍOOJB $TBQE»CBTÃU»MUBUK»L TFMåSFTBK»UCJMJODTÃCFWFSJL a magyar kormányt azok – az EU, az IMF, és
BNÐHÐUUÖL»MMÍ SÃT[CFOQSPøUKVLBUWÃEå SÃT[CFOQSFT[UÇ[T»ULPULJ»MUÍNFHWBEVMU
körök –, amelyek belekényszerítik Budapestet, hogy újra, és újra, és ezredszer is isNÃUFMKFNFHKÐWåSFBLÐMUTÃHWFUÃTIJ»OZBOFNMFT[OBHZPCC O»M/JODTBWJM»HPO
TFOLJ BLJWFMFOOZJT[FSÃTJMZFOLFNÃOZFOGFMNPOEBUO»LF[UB[FMå[FUFTWBMMPN»TU
ÉS a kormány felmondja, ismétli, garantálja, kijelenti, ráteszi egész nemzetközi
presztízsét erre a KÐWåÃWSFWPOBULP[ÍWBMMPN»TSB B[ÃSU IPHZB[JEÃOFMÃSKFbékéjét,
ÃTHBSBOU»MK»LT[»N»SBBIJUFMLFSFUFLFU0MZBOÇHÃSFUFUQSÃTFMOFLLJCFMåMF BNJc
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Csapda vagy bilincs?
cUBSUIBUBUMBOKÍ[BOÃTT[FM,FWÃTCÃKÍ[BOVMNJOEFOUBSUIBUÍ BL»SF[B PT
költségvetési hiány is. De milyen áron? Mit feltételez a kormány, amikor vállalkozik
erre?
£T JUU TVUUPH WBMBNJU $BTTBOESBc "[U NPOEKB  IPHZ B WJM»H  F[FO CFMÖM B Gå FYQPSUQJBDOBLT[»NÇUÍ/ZVHBU&VSÍQBHB[EBT»HBUBSUÍTBOUÃCM»CPMOJGPHFHZIFMZCFO
/FNMFT[ÃSEFNJOÐWFLFEÃTBLÐWFULF[åÃWFLCFOTFNb/JODTNJCVM VSBNo4IB
,ÇOBDTPE»KBDTBLFHZLJDTJUJTLJGVMMBE NÃHLFWÃTCÃMFT[T[»NPUUFWåOÐWFLFEÃTB
világban. Hibás tehát minden olyan hazai gazdasági számítás, ami arra alapoz, hogy a
IB[BJOÐWFLFEÃTLÖMTåBMBQKBJqB[FYQPSUOBHZMFIFUåTÃHFJqEJOBNJLVTOÐWFLFEÃTCF
IP[[»LBNBHZBSHB[EBT»HPU ÃTÇHZBLÐMUTÃHWFUÃTOFLBNBJO»MCJ[UPTBCCÃTCåWFCC
bevétele lesz. Nem lesz.
S Cassandra azt is súgja, hogy kimerülnek a kormányzati megtakarítások
MFIFUåTÃHFJ O»MVOLÃT&VSÍQ»CBOFHZBS»OU.JOEFHZ IPHZNJOFLOFWF[[ÖL BSFUUFgetten kimondhatatlan „megszorítások” helyett milyen eufémiát használnak annak
NFHOFWF[ÃTÃSF BIPHZBSFOELÇWÖMT[éLÐTTÃW»MU»MMBNJLÐMUFLF[ÃTGPKUPHBUÍIBU»TU
gyakorol az összgazdasági folyamatokra. Ehhez járul a bankok gyáva, a nemzetgazEBT»HJ ÃSEFLFLSF UFSNÃT[FUFTFO øUUZFU I»OZÍ IJUFMF[ÃTJ QPMJUJL»KB  ÃT B UFMKFTFO
FMT[FHÃOZFEFUUMBLPTT»H"HB[EBT»HCBOOJODT»SBNMÍQÃO[ OJODTFOFLBKÐWåCFNVUBUÍNFHUBLBSÇU»TPL"HB[EBT»HT[FSFQMåJUÐNFHFTFOGVMMBEP[OBL NJOEFOLJS»»MMUB
túlélés minimális biztonságára. Ebben a helyzetben a mai társadalmi struktúrában,
a mai igénystruktúrában OFNNBSBEUÃSBUPW»CCJLÐMUTÃHWFUÃTJNFHUBLBSÇU»TPLSB
TFN£TVHZBOF[BIFMZ[FU&VSÍQ»WBMJT.BHBNBNFHUBLBSÇU»TPLNFTUFSÃOFLUBStom magamat életem egészében, a magánéletemben éppen úgy, mint az alkalmanLÃOUS»NCÇ[PUULÐ[ÐTTÃHJGPSS»TPLÃCBO&[ÃSUUBQBT[UBMBUCÍMUVEPN IPHZB[PMZBO
megtakarítás, amely ugyanabban a szerkezetben és igényrendszerben egyre többet
WFT[FM FMåCCVUÍCCLJNFSÖM FMKVUMFIFUåTÃHFJWÃHÃSF"NBHZBSLPSN»OZCFGPHKB
M»UOJMFHLÃTåCCKÐWåSF IPHZJUUUBSU FCCFOBG»[JTCBO
)BOJODTCFWÃUFMBOÐWFLFEÃTCåM ÃTOJODTN»SU»NBT[BBNFHUBLBSÇU»TPLÃSUFMNÃOFL  BLLPS T[éLLÃ W»MJL B NP[H»TUÃS &CCåM LFMM W»MBT[UBOJ #VEBQFTUOFL TBK»U
lakossága és Brüsszel-Washington felé ugyanazon a hangon. Vagyis:
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WBHZ LJ ÃT MFGVMMBT[UKB saját gazdaságát, országa lakosságának vitalitását a toW»CCJLJGFKF[FUUFOWJTT[BUBSUÍFSFKéHB[EBT»HJLÃOZT[FSQPMJUJL»WBM ÃTFMFHFUUFT[
LÃSFUMFOHZÍOUBUÍJOBL
p WBHZ FHÃT[ OFN[FULÐ[J QSFT[UÇ[TÃWFM ÃT UFMKFTÇUNÃOZÃOFL FSFKÃWFM NFHHZå[J B
LÖMTåIBUBMNBLBU IPHZBNJULÃSOFLUåMF B[LÃQUFMFOTÃHqUFI»UOFNW»MMBMKBFM
a 2,8%-ot;
p WBHZFMW»MMBMKB NFSUFQFSDCFOS»LÃOZT[FSÖM EFNBKEOFNUFMKFTÇUJ mert súlyoTBCCBLMFT[OFLBIB[BJL»SPL NJOUNFHT[FHOJBbCFDTÖMFUT[ÍUo BNFMZFUNPTU
BEOJLÃOZT[FSÖM ÃTF[[FMIP[[»K»SVMKÐWåCFMJOFN[FULÐ[JNP[H»TUFSFFSåTMFGPLP[ÍE»T»IP[
p WBHZOFNNBSBEN»TW»MBT[U»TB NJOUW»MBT[U»TJEF W»MBT[U»TPEB CFO 
PMZBOCSVU»MJTÃTFHZT[FSJWJTT[BW»H»TPLBUIBKUWÃHSFBNBHZBSLÐMUTÃHWFUÃTCåM
øOBOT[ÇSP[PUU ÐTT[FT UFSÖMFUFO  BNJ VHZBO ÃMFUWFT[ÃMZFT  EF MFHBM»CC åT[JOUÃO
megmutatja mindnyájunknak: JUUUBSU.BHZBSPST[»H NÔMUCBOFMåSFGFMÃMUGPSS»TBJ FMBEÍTPEPUUT»HB WBHZJTBKFMFONÔMUCBOFMLÐMUÐUUQÃO[FJ WBMBNJOUÐTT[FT
BEPUULÃQFTTÃHF LPSN»OZ[BUJUVE»TB HB[EBT»HJGFKMFUUTÃHF MBLPTT»H»OBLBMLPUÍ
FSFKF  DTBL FOOZJU  FOOZJU ÃT FOOZJU FOHFE NFH *MZFO LFWFTFU  T OFN UÐCCFU 
LF[EKÖLFMÐMSåM IBN»TLÃOUBLBSVOLÃMOJ"[B[WÃHFB[»MNPLOBL B[»MNPEPzásnak. Egy súlycsoporttal alacsonyabb osztályban kell bokszolnunk, mert nem
B[J[NVOLLÐ[ÃQTÔMZÔ IBOFNDTBLBHBUZ»OLCåTÃHF)JWBULP[IBUO»OLNÃHB
LPSSVQDJÍWJTT[BT[PSÇU»T»SB B[&6GPSS»TPLÃTU»NPHBU»TPLKPCCLJIBT[O»M»T»SB 
BCF»SBNMÍLÖMGÐMEJUåLÃSF B[NJMMJÍÔKNVOLBIFMZUFSFNUFUUFÔKOÐWFLFEÃTJ
és bevételi potenciálokra, a gazdaság kifehérítésére, de én most nem ajánlanám
F[FLFUBIJWBULP[»TPLBU NFSUNJOUIBc
Soha nem mondhatjuk, hogy nincs kiút. Ez igaz. Most azonban csak az utat látjuk,
amelyen ténfergünk, miközben nagyon kellene a bizonyosság, hogy éppen arra boUPSL»MVOL BNFSSFLJGFMÃWJT[)BB[FNCFSNFHUFT[LFNÃOZMÃQÃTUFMåSF EFB[
FHZÃCLÃOU B TÐUÃUTÃHCF WJT[  BLLPS BNÔHZ ÃQQFO BOOZJ FSåWFM ÃQQFO BOOZJ MÃQÃTU
tett, mintha eleve a világosság felé indult volna el.
N»SDJVT
3
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&MFNFOU»SJT FSFKé LÃUTÃHFJN WBOOBL B NBHZBS LÐ[ÃMFU FHZ OBHZPO OBHZ SÃT[ÃOFL
UJT[UFTTÃHFJS»OU,Ð[ÃMFUåLJTB[JOUFSOFUWJM»H U»HBCCÃSUFMFNCFOBTÐUÃUOÃWUFMFOTÃHIJÃO»J$T»NDTPHOBL NPDTLPTT[»KVLCBOÐSÐNEBMPMHZå[UFTÍE»UFLÐ[CFO
.JOEFOUMFIFUOFLJL4NJOEFOOFLB[FMMFOLF[åKÃU1FST[FWBOS»KÍW»MBT[/FPMWBTTVL OFHMJH»MKVLåLFU%FOFNMFIFU"IPHZBOBLLPSJTCFMFLVLLBOUBOT[BUÃWÃNéTPSPLBMK»CB IBOFNWBHZUÃWÃOÃ[å.FSUB[ÃSUOÃIBT[FSFUOÃMB[MFOOJ LFSFTFMWBMBNJ
qI»UIBqKÍU TCFMFCPUMBT[ ÃTJEFHFTMFT[FM EFN»SLÃTå PUUK»SU»M SÃT[FWPMU»M
Így van az JOUFSOFUSBHBEP[ÍLLBM JT /FN MFIFUT[ FMÃH VU»MLP[Í JS»OUVL 7BMBLJ
vétlenül vagy szándékosan átküld neked egy webcímet, linket, megnyitod, ránézel és
elszörnyedsz. Émelyeg a gyomrod, de már benne vagy.
&MÐMK»SÍCBO IPHZNFHÃSUFTTFNNBHBNBU)»SPNOÃHZÃWUJ[FEFIBMMPNBGÖMFNben csengeni a megbélyegzést, az alattomos pusmogást, a sziszegést, hogy antiszeNJUBWBHZPL0MZHZBM»[BUNJOEFOJMZFO IPHZøHZFMNFUTFNGPSEÇUPLS»7JTFMFN T
BNÔHZKÍMWJTFMFNNBHBNBU
%&IPHZ[TJEÍMFOOÃL 
.JWBOJUU.BHZBSPST[»HPOqCÖOUFUMFOÖM "MBUUPNPT»MMBUPLUPC[ÍE»TB /FNFMåT[ÐSLBQPLB[FMNÔMUÃWCFOFHZXFCMJOLFUBb[TJEÍLÐ[ÃMFUoDÇNNFM&MFJOUFøHZFMNFO LÇWÖM IBHZUBN  FHZ»MUBM»O OFN BLBSUBN UVEOJ  IPHZ LJ B [TJEÍ " BT ÃWFL
LÐ[FQÃJHLJTFFKUIFUUÖLBT[»OLPO BLLPSÃTBLLPSUÍMLF[EWFJTDTBLB[ÃSU NFSUWF[FUå IBOHBEÍT[FNÃMZJTÃHFJLNFHÇSU»LNBHVLSÍMBMBQPLCBO IPHZåL[TJEÍL"[U»O
PMEÍEPUUBU»STBEBMPN T[ÇOSFMÃQFUUB[4;%4; OFNLFMMFUUUÐCCÃLÇOPTBOGFT[FOHFOJ
N»SBT[ÍIBMMBU»OJT,ÐSÖMCFMÖMJUUÃSWÃHFUB[ÃOøHZFMNFNBUÃNBJS»OU
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.»T ÐTT[FGÖHHÃTFLCFO FSåTFO ÃT OZÇMUBO LSJUJLVT WBHZPL "[ FSåTFO T[FSWF[FUU
DTPQPSUPLBUJMMFUåFOGFOOUBSU»TBJNBUGFKF[FNLJBIBUBMPNOBHZT[FMFUFJOFLNPOPQPMJ[»M»TBNJBUU NFMZIBUBMNJLÐSÐLSÃT[CFOKFMMFN[åFO[TJEÍLCÍM»MMOBLCFO
NFHKFMFOU BbOBQ BNFMZNFHSFOHFUUFBWJM»HPUoDÇNéLÐOZWFNCFOÃTB[ÍUBNFHGPHBMNB[UBNBHH»MZBJNBU FMÇUÃMåWÃMFNÃOZFNFU FOOFLB[POCBOTFNNJLÐ[FBb[TJEÍoGPHBMN»IP[)BÃTBNFMZUFSÖMFUFLFOBDJH»OZPLWBOOBLJMZFOIFMZ[FUCFOqQM
B[VUDBÃTÔUT[ÃMJM»OZPL SBCT[PMH»LFSåT[BLLBMUFSFNUFUUÃTGFOOUBSUPUUM»ODPMBUB
q PUUFSSåMNPOEPLTÔMZPTÇUÃMFUFU)BBLÇOBJBLWBHZB[BSBCPL UÐSÐLÐLJEFIP[[»L
NBGøBNÍET[FSFJLFU øHZFMNF[UFUOÃLNJOEFOLJUBCFM»UIBUBUMBOWFT[ÃMZSF.JOEFO 
BNJNPOPQPMJ[»MU LJTBK»UÇUPUU LFWÃTLÃ[CFOUBSUPUU SFKUFUUFONéLÐEUFUFUU CFMÖMSåM
tenyésztett hatalom, az árt a közösség általános érdekeinek.
%FIPHZBOMFUUFNÃO[TJEÍ .FSUBb[TJEÍLÐ[ÃMFUoDÇNéIPOMBQPOPUUWJSÇUPL S»BE»TVMLJSÇWÍBOKÍIPTT[ÔbU»KÃLP[UBUÍoT[ÐWFHHFM NJOU[TJEÍ,JOFLB[ÃSEFLF
Kinek az érdeke egyszerre egész életutamon antiszemitának nevezni, majd más
ÐTT[FGÖHHÃTCFO [TJEÍOBL DÇNLÃ[OJ  CF»MMÇUWB BSDPNNBM  OFWFNNFM FHZ IPTT[Ô 
szempontjai miatt számomra megindokolhatatlan sorba? Szerintem nem nagyon
MÃOZFHFT ÐONBH»CBO  IPHZ LJ [TJEÍ  PMBT[  DJH»OZ  LVO  T[ÃLFMZ  BOHPM WBHZ OÃNFU 
GåMFHIBÔHZT[FSFUJB[U BNJ IPHZN»TPLBUOFNC»OUWFMF"[ÃOT[FNFNCFOFOOFL
BLLPSTJODTOBHZKFMFOUåTÃHF IBFHZÃCLÃOUT[FSFUFUUFMWBMMPNNBHBNBULJTLVOOBL
.JOUJMZFOFL LFWFTFOWBHZVOL HZÐLFSFJOLJOL»CCDTBLT[JNCPMJLVTBL LÃQWJTFMåJOL
FSåUMFOFLBN»CBO&[ÃSUT[FSFUFNLJGFKF[FUUFOJTB[UNPOEBOJ IPHZÃOLÐ[ÃKÖLUBStozom, az vagyok. Hátha tudatosul néhány más kiskunban, hogy egyébként voltunk,
WBHZVOL UBM»OMFT[ÖOLJT"MÃOZFHFUJMMFUåFOFOOFLTJODTTFNNJLÖMÐOKFMFOUåTÃHF
B[PO LÇWÖM  IPHZ OÃIB  IB HFT[UVTU UFIFUFL  LJFNFMUFO HPOEPMPL F T[ÖMåGÐMEFNSF
Szegény, dolgos vidék, szeretetet érdemel.
3»NB[UNPOEBOJ IPHZ[TJEÍWBHZPL PMZBO NJOUFHZ[TJEÍSBqMFHZFOB[QM,+
øMP[ÍGVTQPMJUJLVTWBHZ65FT[UÃUBqB[UNPOEBOJ IPHZåHFSN»O1FEJHMFIFUOFJT
FHZ[TJEÍBL»SOÃNFUJTTPLFTFUCFO IJT[FOB[TJEÍT»HKFMFOUåTBS»OZCBOBTT[JNJM»MÍEPUUBOÃNFUFLLFMOFNDTBLBNÔMUCBO IBOFNBKFMFOCFOJT,+ 65 WBHZC»SLJ
N»TUJT[UFMFUSFNÃMUÍ[TJEÍFNCFSB[POCBOUBM»OOFNÐSÖMOFBOOBL IBBHFSN»OPL
LÐ[ÐUUM»UO»WJTT[BNBH»U FHZCFOPUUNFHGPT[UWBåUBUUÍMBUJT[UBIFMZ[FUUåM IPHZ
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ország-világ tudja, tudhatja, hogy õ zsidó. S mások jókat röhögnének azon, hogy jé,
ilyen egy germán?
Most kérhetném, követelhetném azoktól a politikai perverzektõl, akik a nevemet a
legaljasabb rosszindulattal hosszú idõ óta bent tartják a „zsidó közélet” névsorában,
hogy azonnal töröljék! De nem kérem. Hiszen a honlap írói és szerkesztõi pontosan
tudták, amikor feltették, és amióta – évek óta? – ott tartják, hogy ártó szándék,
politikai perverzió vezérelte õket. Szándék és tett teljes morbid egységben, mit
számítok én itt?! Idézem egy kiváló barátomat, aki fenti soraimat elõzetesen elolvasva
az alábbi javaslatot tette: „Írd meg nekik, hogy általuk ily bátran nyilvánvalóvá tett
magyar zsidó, ezen belül is külön haszid identitásod mellett magyar cigány, sváb,
horvát, szerb, román, tót, ruszin, gyökereidet is legyenek szívesek feltüntetni, mert
különben személyiségi pert akasztasz a nyakukba.”
Ennyit a magyar közélet e részérõl, errõl az interneten terjedõ betegségrõl, ami
egyben ennek a konkrét magyar társadalomnak, az egésznek is súlyos betegsége:
EZT, amirõl itt említést tettem, zavartalanul, nyugodtan megteheti, aki arra képes,
annak született s az maradt: torz szörnyeteg. Vigyázat, terjed. TENYÉSZTIK,
TERJESZTIK. S ha nem szólunk, azt hiszi, hízhat nagyra. S ez akkor is igaz, ha egy,
egyetlen egy kretén teszi ezt, teheti azt, amit akar, következmények nélkül.
2012. március 27.
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HURRÁ?! „FOGYASZTÓI”
TÁRSADALOM LETTÜNK!?
)´47£5,03q".6/,3-#0$4/"5£35&c
)B .BHZBSPST[»H MBLPTT»HB EÐOUå UÐCCTÃHÃOFL KFMFOMFHJ IFMZ[FUÃSF HPOEPMVOL  B
GFOUJDÇNNFHNPTPMZPHUBUÍÃTC»OUÍBOBLSPOJ[NVT ÃTB[NBSBEBLLPSJT IBÐTT[FWFUKÖLNBHVOLBUBGFKMFUUWJM»HU»STBEBMNBJOBLqOFNDTVQ»OGPHZBT[UÍJ IBOFNB
U»STBEBMNJNéLÐEÃTLVMUVS»MUT»H»UJMMFUåqT[ÇOWPOBM»WBM.FSUIBF[FLFUB[ÐTT[Fhasonlításokat elvégezzük, reálisabb lenne LÖT[LÐEåU»STBEBMPNSÍM beszélni, ami
QFST[F UÃOZMFHFT EJDTÃSFU B[ BHPOJ[»MÍ  EJLUBUÍSJLVT WBHZ MF[ÖMMÐUU U»STBEBMNBLLBM
szemben.
'PHZBT[UÍJU»STBEBMPNDTBLBCCBOB[ÃSUFMFNCFOMFUUÖOL BNJOFNWBHZVOL/FN
WBHZVOLqJNN»SPOTÔMZPTÃWUJ[FEFLÍUBqBMLPUÍU»STBEBMPN OFNWBHZVOLBUFSFNUÃTFOBMBQVMÍ BNVOL»UÃTBOOBLFSFENÃOZÃUFMåUÃSCF»MMÇUÍU»STBEBMPN&OOFL MFHÃLFTFCC CJ[POZÇUÃLB OFN DTBL B TQFLVM»DJÍT  LPSSVQU  B[ FMåOZÐL CSVU»MJT
LJIBT[O»M»T»UKFMFOUåU»STBEBMNJWPO»TPLFMUFSKFEÃTF IBOFNB[JT GåMFHB[ BIPHZBO
OFNCFDTÖMJNFHBU»STBEBMPNBNJOEFOOBQJ T[ÇWÍT UFSFNUåFNCFSJNVOL»U",*
csak ennyit tud, alul marad folyamatosan. AZ nem érvényesül, hanem csak küzd,
LÖT[LÐEJL ÃTN»SSÃHFOFMWFT[ÇUFUUFBCÇ[WBCÇ[[»MÃSUFMNÃU#FMFUÐSåEÐUU&HZTPLLBMMFOUFCCSFUBT[ÇUPUUSÃUFHqNJMMJÍLTPSBqQFEJHB[UJTFMGPHBEKB IPHZOJODTNVOL»KB)PHZPMZBOPST[»HCBO &VSÍQ»CBO WJM»HPOÃM BIPMFMGPHBEIBUÍBNVOL»UMBOO»
UFUUFNCFS TF[FOFNCFST[»N»SBB[åNVOLBOÃMLÖMJMÃUF&[WBOqB[UIJT[J&HZ
lépés visszafelé azon az úton, ahol a munka tette emberré, majd a legszervezettebb
közösséggé a fajunkat,
4LÐ[CFOLÇWÖMSåMFSåT[BLPMUBOMFCFHBEFLMBTT[»MUNJMMJÍLÃTBUFMKFTÇUåNVOL»CBO
ÃSEFLUFMFOOÃUFUUNJMMJÍLT[FNFFMåUUB[ BNJUNJOEFOOBQCFMÃTVMZLPMOBLGPHZBTT[ 
fogyassz! .ÇHFMOFNGPHZBT[UPEÐONBHBEBU
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Hurrá?! „Fogyasztói” társadalom lettünk!?
)BNJTÃSUÃLFLSF JEF»MPLSB FT[NÃOZFLSF DTJMMPH»TPLSB JMMÔ[JÍLSBÃQÖMåNPEFMMLÃQMFUFLqFMÃSIFUFUMFOÃMFUT[ÇOWPOBMNP[BJLPLqUFOHFSÃCFOWFSHåEJLB[FNCFS T
UVEKB NFSUNJOEFOOBQUVEBUK»LWFMFIPHZåFIIF[LÃQFTUTFNNJ IBF[FLFUFMOFN
ÃSJ/ZÔKUÍ[LPEJL T[JOUFOZBL»UT[FHJ OÃ[GFMBLÐEÐTÃHSFqÃTOFNK»SBLF[F
&MåT[ÐS FMGPHZBT[UPUUVL q FMGPHZBT[UUBUU»L WFMÖOL  B KÐWåOLFU b+ÐWå NJOEJH WBO 
OFBHHÍEK CÇ[[CFOOÖOLoÇHZT[ÍMUB[»MMBNJIB[VHT»H4BEUBLBKÐWåOLCåMQ»SKÍ
cupákot, míg tömték befelé annak színhúsát. Aztán elfogyasztották a tervezés leheUåTÃHÃUb"QSJWBUJ[»DJÍ BLÖMGÐMEJUåLFB[JHB[HZÍHZÇSBNBHZBSHB[EBT»HCBKBJSBo
qNPOEU»L ÃTLJMPQU»LBOFN[FUJWBHZPO»U)PHZBOMFIFUUFSWF[OJTFNNJCåM 
"[U»OFMGPHZBT[UPUU»LB[BNCÇDJÍOLBUb.FSKLJDTJMFOOJoqF[WPMUBOBHZSFBMJTU»L
legjobb tanácsa, és közben elvettek mindent, amit találtak az országos kamrákban.
Aztán elfogyasztották az egymás iránti szolidaritás szükségét. „Kaparj, kurta!”- ezt
OFNNFSUÃLNPOEBOJ FIIF[FHZT[FSéFONFHUFSFNUFUUFLNJOEFOFTÃMZU TT[ÍCPUlással sokak számára ez úgy hallatszott, mintha azt kiáltották volna nekik: Kaparj,
LVUZB4BLVUZVT LFMMåFOLJDTJOFLNFSWÃOMFOOJ FMGFMFKUFUUVHBUOJ NBKENÃHWPnyítani is.
&MGPHZPUUB[FNCFSJT[PMJEBSJU»T NJOEFOLJBCCBOSFNÃOZLFEJL IPHZåNBKENFHÔTT[B  å CJ[UPTBO 4 ÃMFUF NJOEFO QFSDÃCFO  B MFHVUPMTÍ QJMMBOBUCBO JT CPMEPHBO
HPOEPMBSSB IPHZM»N NFHÔT[UBLBQPUUMFWFHåU WJ[FU LFOZFSFU QSJDDTFU TPUU»MM
NFMMFUUFBM»OZB øB6UÍCCJBLDTBLFHZLPQPUUGPUÍO BWBMÍT»HCBOWBMBIPMN»TIPM
HÖSDÐMOFL EFT[ÃQÇHZJT NFSUFHZT[FSJHB[WPMUÃTWBMÍT»HPT FHZT[FSPUUSJOHBUUB
åLFUB[ÐMÃCFO
£TWÃHÖMGPHZB[FNCFS BNBHZBS3JBT[UÍT[»NPLBIBU»SPOUÔMJOBHZLÐ[ÐTTÃHFJOLBQBEÍMÃUT[»N»SÍM4DTBLB[ÃSUOFNFTUÖOLN»SSÃHFOÃTOBHZPONJMMJÍBM»
itthon, mert magyarjaink százezer számra hagyták el T[ÖMåGÐMEKÖLFU az BOZBPST[»HPU
választva. §HZW»MULFUUÃCFOOÖL CFOOÖOL T[ÖMÃTÃTBOZB FMÃHHÃQ»SBUMBOKFMFOTÃH NBHZBST[BCBEBMPNqT[BCBEBMPNqBWJM»HCBO
És mikor már fogytán volt, fogytán van mindenünk, akkor azt kiáltják Nektek,
magyar barátaim: GPHZBTT[ De most akkor mi a kérdés, a feladat? – néz maga elé
bambán, zavarodottan és tanácstalanságában megalázottan a „polgár” (cívis, cív is,
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GUBCSI LAJOS
NFHOFNJT 'PHZBTT[BNBKBWBLBU? Vagy fogyjak, fogyasszam NBHBNBU, netán túl
LÐWÃSWPMOÃLLJMÍNNBM +Í6SBL .FMZJLFUBLBSK»UPL LÃSJUFL
"[ÃSULÖ[EK IPHZGPHZBT[UIBTEBKBWBLBUqIBOH[JLBCJ[UBUÍUBO»DT
Ne azért, mert szeretek dolgozni, s anélkül semmi vagyok!? Anélkül nem tartozom
igazán a többiekhez? Anélkül elbutulok, izmaim elsorvadnak, agyam nem irányít
TFIPWB "OÃMLÖMOFNUVEPNFMM»UOJBDTBM»EPNBU "OÃMLÖMIPHZBOMFHZFLKÍNBHZBS 
.JUUVEPLÃOBEOJqBWPLTPNPOLÇWÖMqB[PST[»HPNOBL .VOLB WFMFK»SÍNFHCFDTÖMÃTÃTQÃO[OÃMLÖMSPTT[NBHZBS GFMFMåUMFOBQB T[ÃHZFOLF[åBMKBFNCFSMFIFUFL
csak, a kutyafáját!
Nem akarok fogyasztani, mert nem tudok! Hagyjatok békén a reklámokkal, adK»UPLPEBB[»S»UJOL»CCB[ÃIF[åLOFL/FNLFMM BNJULÇO»MUPL NFSUOFNUVEPL
megdolgozni érte! Adjatok munkát, s majd adok nektek kenyeret cserébe. A kenyeSFUVHZBOJTBUÐCCTÃHNVOL»KBBEKBOFLUFL F[UUJT[U»[[VL OFLUFLPUUGFOU"CCÍM
ÃMIFUUFL BNJUÃONFHUFSNFMFL WBHZå"[ÃOOFWFNCFOOFWFHZFUFLGFMUÐCCIJUFMU 
NFSUÃOBCCÍMTFNNJUOFNM»UPL OFNJTM»UUBNTPIB"[ÃOOFWFNCFOOFBEK»UPLFM
BGÐMEÖOLFU BWJ[ÖOLFU BMFWFHåOLPYJHÃOUJT[UBT»H»U B[ÃOOFWFNCFOc
Az én nevemben a NBHZBS W»MMBMLP[Í kapjon támogatást, hogy foglalkoztasson
NBKE FOHFN /F B U»NPHBU»TCÍM  B DÇNLÃ[FUU BMBQPLCÍM GPHMBMLP[UBTTPO  IBOFN B
QSJNFS WFMFNFHZÖUUNFHUFSNFMU B[ÃONVOL»NNBMJTFMÃSUKÐWFEFMNÃCåM"CCÍM 
IPHZäBW»MMBMLP[»TPL*TUFOF.BHZBSPST[»HPO)PHZOFLFMMKFOB[UIJOOFN IPHZ
p UJOFNJTÃSUFUFLBU»STBEBMPNJS»OZÇU»T»IP[ BNVOLBPST[»HPTNÃSFUFLCFOÃMå
világához, ti csak a mi pénzeinket tologatjátok ide-oda, ámbár ahhoz se értetek,
NFSUNJUåMÃSUFOÃUFL /FU»OF[UUBOVMU»UPLWBMBIPM 7BHZÇHZT[ÖMFUUFUFL
p UJB[ÃSUBEUPLPEBNJOEFOLPNPMZGBMBUPUBLÖMGÐMEJW»MMBMLP[ÍLOBL NFSUIFMZFUUFUFLNBKEåLUVEK»LNFHT[FSWF[OJBNVOLBWJM»H»U EFBLLPSNJÃSUWBHZUPLUJ 
£TNJUBEUPLNÃH»UOFLJLB[PST[»HPUJT &HZMÍÃSU ,ÃUMÍÃSU
p UJB[ÃSUBEK»UPL»UBHB[EBT»HPUBGFKMFUUFCCUåLÃOFL IPHZOFLFMMKFOLÇOMÍEOJWFMF
p UJB[ÃSUBEUPL»UNJOEFOULCÍUBÐOLÃOUTMFMLFTFEWFBOZVHBUOBL BEEJH
NFHLFMFUJQBSBODTSB NFSUDTFSÃCFOLBQUPLQÃO[U QBSJQ»U GFHZWFSU TGåMFH
szabad kezet ahhoz, hogy kiszabjátok, mi jár nektek a saját, személyes birodalmi
építkezéshez? Az új magánvagyonokhoz?
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Hurrá?! „Fogyasztói” társadalom lettünk!?
Háborgok. Nem lehet ennyi munkanélküli. Nem lehet ennyi foglalkoztatáson kívüli.
)BHZK»UPL B GPHZBT[UÍJ U»STBEBMPN IB[VHT»HBJU £QÇUå U»STBEBMPNOBL T[FSFUOÃOFL
részesei lenni azok, akiknek most társadalmi zöldhályog van a pupilláiba ragasztva.
"NJLPSIJUFMUWFT[UFLGFM åUBEK»UPL[»MPHCBBNVOLBOÃMLÖMJU BEPMH»UWÃH[åU T
QFST[FB[åIB[»K»U IB[»K»OBLNJOEFOT[FHMFUÃU.»SSÃT[CFOFMJTWJUUÃLBCFIBKUÍL BNJLPSS»UFUUÃLBLF[ÖLFUB[FOFSHJBSFOET[FSSF B[ÃMFMNJT[FSJQBSSB BWÇ[SFÃT
UJUPLCBOBGÐMEFLSFJT CBHÍÃSU.JOEBEEJH BNÇHUBSUP[VOLBWJM»HOBL BLF[ÃCFOWBHZVOL NJWBHZVOLBKFM[»MPHPL)J»CBNPOEN»SMFBbQPMH»SoOFNMÃUF[åGPHZBT[UÍJ
NPEFMMKÃSåM BIFMZÃOB4FNNJ»MM"[[BMOFNMFIFUø[FUOJ
&[ÃSUNPOEPN BEKBUPLOFLJNVOL»U IBNFHT[BLBEUPLJTHa rámegy mindenetek, akkor is. HA leváltanak, akkor is. HA mindent, amit eddig tettél államként,
képes vagy megváltoztatni e célnak alárendelve, s ha nem, lemondasz. HA rámegy
NJOEFOWBHZPOPE FSåE BLLPSJT IBCFLFMMWFUOFENJOEFOIB[BJCFMTåUBSUBMÃLPEBU
qUFLJOUÃMZU LÃQFTTÃHFU CJ[BMNJUåLÃU BLLPSJT

.&35)"5& --". /&.56%4;.6/,5"%/* 
/&.7"(:,£1&4"."("%.6/,+3"
»QSJMJT
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SZOKATLANUL HOSSZÚ
A GAZDASÁGI
PANGÁS
,,
IDOSZAKA A VILÁGBAN
– MESSZE MÉG A FELLENDÜLÉS
KEDVES VIKTOR!
-FWFMFNUBSUBMNBFHZCFFTJLB[PLLBMB[ÍWBUPTT»HSBJOUå LPS»CCBONFHÇSUÃT[SFWÃteleimmel, amelyeket az elmúlt három-négy évben a világgazdasági válság mélysége
kapcsán megírtam. Most ezt a logikát folytatom. Nem tudok javaslatot tenni konkrét
LPSN»OZQPMJUJLBJMÃQÃTFLSF NFSUOFNWBHZPLCFOOFBNéIFMZNVOL»LCBO OFNM»UPNB[PLUÐSFLWÃTFJU F[ÃSUPVUTJEFSMFOOÃL7JT[POUBKÍLPSN»OZ[»TIP[OBHZBEBlék, ha helyes a LJJOEVMÍGFMUÃUFMF[ÃT. Ehhez szeretnék hozzájárulni.
Objektív megalapozatlansága miatt indokolatlan volt az a rossz stratégiákon alaQVMÍ FMOZÔKUPUU GFKMåEÃT  BNFMZ B[U»O NFHCVLPUU CBO B WJM»HCBO 5ÔM IPTT[Ô
T HZÐOZÐSÐLCFO HB[EBH  WPMU B[ ÔU  BNFMZFO B WJM»H FHZJL SÃT[F HB[EBT»HJMBH GÃMrelépett, s a másik hagyta magát megcsalni. A hosszú, dinamikusan megjárt téves
ÔUSBOBHZQPGPOLÐWFULF[FUU BNFMZBWJM»HNJOEFOqFHZN»TTBMFHZÖUUNéLÐEå ÐT[szekötött – szféráját földhöz csapta. A világ nem volt felkészülve ekkora tévedése
következményeire, ezért válasza elhibázott volt. Azt gondolta a drámai, cunamiként
ÃSLF[åDTBQ»TFMMFOÃSF IPHZFMÃH IBBLPSN»OZPLqFMFJOUFMBTTBO C»UPSUBMBOVMLJGFKUFUU NBKELÃTåCCÐTT[FIBOHPMUÃTC»UPSqNPOFU»SJTQPMJUJL»WBMSFBH»MOBL NBKE
költségvetési eszközöket is bevetnek. A NPOFU»SJT politika az USA-ban volt a leghaU»SP[PUUBCC PUUTFHÇUFUUMFHFMåT[ÐSBHB[EBT»HPO"[&6TPLLBMLÃTåCC DTBLBHÐSÐH
bajok után reagált érdemben. Ezért itt még nem is látszanak a gazdasági hasznok,
csak a nagyon nagy bajt sikerült mérsékelni. A LÐMUTÃHWFUÃTJ politikában pedig min-
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Messze még a fellendülés
denütt hiányosak, jellegtelenek a lépések. Ezért ennek nincs is érdemleges hatása.
&NJBUUqÃTS»UÃSFLBGåCBKSBqFMNBSBEUBTUSVLUVS»MJT TUSBUÃHJBJLÃOZT[FSW»MU»T
NJOEBUFSNFMÃTCFO NJOEBGPHZBT[U»TCBO Vagyis nem történt érdemi, a baj nagyT»H»IP[NÃMUÍSFBH»M»T.JOEFOÔHZNFHZUPW»CC NJOUBEEJH"WJM»HHB[EBT»HBÃT
gazdaságpolitikája nem lépett új szakaszba. A válságot a kormányok egyrészt elhárították, másrészt hatását szétkenték mindenkire egy kicsit. Prések, kudarcok, reGPSNLÇTÃSMFUFLÃTWJTT[BIåLÐMÃTFL£TFHZTPSBMBQWFUå NFHW»MBT[PMBUMBOBMBQLÃSEÃT
– Mit is akarnak a OÃNFUFL? Mihez kell nekik megnövekedett döntési súlyuk?
&OOFLÃSEFLÃCFONFOOZJUÃTLJOFLBKBW»SB»MEP[OBL ,Ð[ÃQ&VSÍQBLJFTFUUB[ÃSEFLMåEÃTLPS»CCJT[JOUKFJCåM
Mit akar és tehet az 64"BLLPS IBUPW»CCSBJTHZFOHFNBSBEB[FVSÍQBJJOUFHS»DJÍ NFSUNFHPMEBUMBONBSBEBOOBLMÃOZFHF BUÃOZMFHFTJOUFHS»MUT»H "HZFOHFWBHZ
B[ FSåT FVSÍQBJ LÐ[ÐTTÃHCFO ÃSEFLFMU  NFSU FHZÖUU FMåOZÐTFCCFO SFBH»MIBUOBL B
térvesztés veszélyeire, mint külön?
– Mit akar ,ÇOB, mit kezd több ezermilliárd dollár felhalmozott készletével, az
BNFSJLBJ EFWJ[B  UFI»U »MMBNBEÍTT»HHBM  .FEEJH LÃQFT NFHåSJ[OJ WFSTFOZFMåOZÃU
ÃTqDTÐLLFOåMFOEÖMFUéqHB[EBT»HJOÐWFLFEÃTÃU
.JWFMBGFKMFUULPSN»OZPLQPMJUJL»KBBMBQWFUåFOBW»MT»HqFHZÃCLÃOUTJLFSFTqFMI»SÇU»T»SBJS»OZVMU F[[FMB[FHZPMEBMÔT»HHBMFMåLÃT[ÇUFUUÃLBKÐWåQSPCMÃNBIBMNBzát. Azt mindenki tudja, hogy az összes lehetséges szempont miatt a munkahelyeket
UFSFNUåHB[EBT»HJOÐWFLFEÃTWPMOBBIFMZFTÔU F[UB[VUBUB[POCBOTFOLJTFNGFEF[te fel, nem járja, csak vágyja.
/&.NFOUWÃHCF tehát sem a termelési, sem a fogyasztási struktúraváltás. Akkor
WJT[POUOFNUÐSUÃOUTFNNJMÃOZFHFT BNJBKÐWåUT[PMH»MO»)BWJT[POUÇHZWBO BLLPS
BHB[EBT»HPLOFNMÃQUFLBHZÍHZVM»TÔUK»SB DTBLFHZIFMZCFOUPQPHOBLBKÐWåUJMMFUåFO"'&--&/%¶-£4NÃHOBHZPONFTT[FWBO T[PLBUMBOVMIPTT[ÔSBGPHOZÔMOJ
BQBOH»T BIBM»MU»ODBSFDFTT[JÍLÐ[FMÃCFO"NBHZBSHB[EBT»HQPMJUJLBUFSWFJOFL JS»OZBJOBLFMLÃT[ÇUÃTFLPSFCCåMBIFMZ[FUCåMLFMMLJJOEVMOJ4BMBLPTT»HOBL
JTFOOFLT[FMMFNÃCFOLFMMWBMÍTBUNPOEBOJBKÐWåLÃQMFUÃSåM
»QSJMJT
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AZ IMF-ROL EGY SZÓT
5*4;5&-5.*/*4;5&3&-/°,´3
Engedd meg az alábbi rövid megjegyzést, mely a világgazdasági, -pénzügyi, -hitelezéTJNFHøHZFMÃTFJNCåMMFWPOULÐWFULF[UFUÃT
Az IMF – egyáltalán nem csupán Magyarország miatt vagy annak kárára – arra fog
LÃOZT[FSÖMOJ IPHZB[FMTåTPSCBO&VSÍQ»CBO EFBWJM»HN»TSÃT[FJOJTTUSVLUVS»MJT
hitelezési válságba került országoknak az eddiginél lényegesen nagyobb hitelcsomaHPLBUOZÔKUTPO.JWFMFT[LÐ[FJFIIF[OFNFMFHFOEåFL BNBJO»MOBHZPCCT[JHPSUGPH
HZBLPSPMOJBGFMUÃUFMFLFMåÇS»T»CBOÃTCFUBSUBU»T»CBO
"[*.'B[ÃSUJTS»LÃOZT[FSÖMFSSF NFSUB[FVSÍQBJIJUFMF[ÃTJÃT»MMBNI»[UBSU»TJ
W»MT»HPLNÃHCåWFOT[PMH»MOBLOFHBUÇWNFHMFQFUÃTTFM"[&6ÃTB[&VSÍQBJ,Ð[QPOU
#BOLU»NPHBU»TJ IJUFMF[ÃTJMFIFUåTÃHFJB[POCBOT[éLÐTFL C»SNFLLPSBIÇHÇU»TUJT
IBKUPUUBL WÃHSF B[ VUÍCCJ IÍOBQPLCBO .£(1&%*( B[ÃSU T[éLÐTFL  NFSU F[FL B[
FVSÍQBJBMBQPL/&.&-4ä403#"/BIPTT[ÔU»WÔIJUFMJHÃOZFLFUT[PMH»MK»L TUSVLUVS»MJTBOFMTåTPSCBOBSÐWJEFCCMFK»SBUÔNFHFMå[ÃTSFÃTFOZIÇUÃTSFT[ÖMFUUFL.»SQFEJH
IBNBSPTBOLJGPHEFSÖMOJ IPHZB[FVSÍQBJÃTN»T»MMBNPLIJUFMW»MT»HBJIPTT[ÔU»WSB
T[ÍMÍQSPCMÃN»L DTBLIPTT[ÔU»WSBT[ÍMÍFT[LÐ[ÐLLFMLF[FMIFUåFL&OOFL&VSÍQB
intézményrendszere híján van.
Ezért a mainál nagyobb nyomás fog nehezedni az IMF és a Világbank intézményrendszerére – amely a feltételek szigorításával fog reagálni.
»QSJMJT
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NÉPDAL, 21. SZÁZAD,
TARTSD A SZÁDAT?
MNBJOLBULJHÔOZPMK»L
Vágyainkat megcsúfolják
Országunkat lángba dobják
Várainkat átruházzák

Lámpáiknak fénye veszett
Hajlék nélkül sötétedett
#ÍEVMUSÃT[FH SÃHOFNFWFUU
Miatyánkot énekelget

A békénket fellobbantják
A hírünket kicsorbítják
A szavunkat kifordítják
A pénzünket szétlopkodják

Népem, kivagy a mennyekben
Evilági sötétségben
Keress fényt a piszkos éjben
SWBøVOLBNFTÃCFO

Házainkat bankok viszik
Lányainkat Amszterdamig
Iskolánkat a szégyenig
Tanárunkat elkergetik

»QSJMJT

"KÐWåOLFUMFBQPSJH
A múltunkat gyászlepelig
A gyerekünk’ mire, meddig?
A gyengéket felnégyelik
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A 2/3 CSILLAGZATA
,,
– ÉS FELELOSSÉGE
",°//:è1£/;10-*5*,+"c
,&%7&47*,503
"CFOFMÃSULÃUIBSNBEPTLPSN»OZ[»TJUÐCCTÃHLJWÃUFMFTMFIFUåTÃH F[UNB M»UWB&VSÍQBN»T»MMBNBJOBLWFSHåEÃTÃU KPCCBOÃSF[IFUKÖL NJOUC»SNJLPS
"PTUÐCCTÃHHFM.BHZBSPST[»HPMZBOLPSN»OZ[»TSBLBQPUUMFIFUåTÃHFU BNFMZSåMN»TPL»MNPEOJTFNNFSIFUOFL.»TPLFMåUUÃWWFMM»UIBUPUUOFLJBIIP[ BNJSF
másokat kormányválságok és –bukások kényszerítenek: a kormánynak hatalma lehet önmaga kormányzása fölött, céljai eléréséhez. E parlamenti többség birtokában
PMZBOHB[EBT»HÃTU»STBEBMPN T[PDJ»M QPMJUJL»UW»MBT[UIBUNFH BNFMMZFMFMLFSÖMIFUJ
B[UB[ÐTT[FPNM»TU BNFMZFUTPLN»TLPSN»OZOFNUVEFMLFSÖMOJ.FSU&VSÍQBTÔlyos válságban van, ez nem is kérdés.
.J NBHZBSPL T[FSFUKÖL B[U B[ JNQPO»MÍ GÐMÃOZU  BNJU B OÃNFU HB[EBT»H NVUBU
ÃWUJ[FEFLÍUB%&OFNT[FSFUIFUKÖLB[UB[FSåUÔMTÔMZU BNFMZFUF[[FM/ÃNFUPST[»H
LJWÇW&VSÍQBJS»OZÇU»T»CBOqQFEJHNBJUUUBSUVOL&HZKBWBSÃT[UFHZFOTÔMZCBOMFWå
PST[»HOBL BOÃNFUWF[FUÃTOFLOJODTBGøOJU»TBN»TFVSÍQBJ»MMBNPLUFIFSCÇSÍLÃQFTTÃHFJS»OU F[ÃSU BGÐMÃOZCJSUPL»CBOÃTUVEBU»CBOJOL»CCNBHBBM»HZéSJåLFU 
bBIFMZFTÔUSBUFSFMJo %&IFMZFTFNB BW»MT»HJEFKÃO(ÐSÐHPST[»HCBO 4QBOZPMországban, Portugáliában a német recept? A kíméletlen költségvetési szigor, a dikU»UVN  B TÖSHåT  B[POOBMJ SFOEF[ÃT LÃOZT[FSF  /JODTFOFL GFMLÃT[ÖMWF JMZFT TPLLSB
F[FLB[»MMBNPLqTOJODTFOFLGFMLÃT[ÖMWF,Ð[ÃQ&VSÍQBCÃLFUéSåCCPST[»HBJTFN
A német recept Németországnak kedvez, s annak a kimondatlan törekvésének, hogy
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A 2/3 csillagzata – és felelossége
NFHT[FSF[[FBW»MT»HJEFKÃOBWJUBUIBUBUMBOJS»OZÇUÍJT[FSFQLÐSU&CCåMB[POCBON»S
U»NBEUBLCBKPLqJHB[ N»TJEåLCFO N»TW»MT»HCBO N»TEJLUBUÔS»LLBM
" NBHZBS LPSN»OZ TQFDJ»MJT IB[BJ IBUBMNJ FSåIFMZ[FUF NFHFOHFEJ  IPHZ BL»S B
MFHT[JHPSÔCCGFMUÃUFMFLFUJTFMW»MMBMKB BL»STBK»UNFHHZå[åEÃTFBMBQK»O BL»SB[*.' 
Brüsszel, Berlin szempontjait követve. De megengedi-e ezt a nép, a lakosság habiUVTB &MWJMFHJHFO K»NCPS BMLBMNB[LPEÍOÃQWBHZVOL(ZBLPSMBUJMBHB[POCBOOFN
biztos. Mégpedig azért nem, mert e lakosságon nem most kezdik el a kíméletlen
UBLBSÃLPTLPE»TQSÍC»K»U IBOFNLÐ[FMFHZÃWUJ[FEFLÃOZUFMFOF[UFMWJTFMOJ
Elfogytak tartalékai, s nem nyílnak új terek, perspektívák. E két hiány külön-küMÐOFMWJTFMIFUåMFOOF FHZÖUUB[POCBONÃMZU»STBEBMNJMFUBSHJBWFT[ÃMZÃUIPSEP[[B
0MZBO NÃMZFU  BNFMZCFO B LÍNB UBSUÍT MFIFU 0MZBO NÃMZFU  BNFMZCåM UÐSUÃOFMNJ
JEåLFUJHÃOZFMBGFMU»Q»T[LPE»T NJOUB[J[PNTPSWBE»TCÍM&[FMMFOOFNHZÍHZT[FS
BPTUÐCCTÃH&[BNBJLPSN»OZ[»TMFHGåCCGFMFMåTTÃHF£MFLJWÃUFMFTMFIFUåTÃHÃWFM IPHZNBHBW»MBT[UIBUKBNFHQSPHSBNK»U 7BHZCFMFTPESÍEJLFHZPMZBOFVSÍQBJ
FSåWFT[UÃTCF BNFMZCFOBMBUUBÃTNÐHÐUUFL»CVMUBOÃTG»SBEUBOBMT[JLBOÃQFBTPL
CFBEPUUQPMJUJLBJÃTHB[EBT»HJBMUBUÍUÍM
"WJM»HHB[EBT»HTFCÃT[SFW»S"[FEEJHFSåMUFUFUUSFDFQUFLqGåMFHB[&6CBOqIJC»TOBLNJOåTÖMOFL PMZBOFSFKéÃTLFHZFUMFOU»STBEBMNJLJG»SBE»TUPLP[OBL NFMZ
elfogadhatatlanná válik.
»QSJMJT
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GUBCSI LAJOS

A KÖNNYÛ PÉNZ POLITIKÁJÁRÓL:
Ma fiskális politikával csak toldozgatni-foltozgatni lehet a világban – és Magyarországon! – , mert a túlzott fiskális szigor közben a gazdaság lebénult állapotban marad
és szociális forrongás veszélyeit tartalmazza. A gazdaságban csak a hosszú távra szóló,
hosszú távra ígéretet tartalmazó, a fiskális politikával összehangolt, annak nem
alárendelt monetáris politika – a könnyû pénz politikája – hozhat eredményt a növekedés és a foglalkoztatás élénkítésével. Az így fellépõ inflációt az állami költekezés
kõkemény, minden eddigi szokást felülbíráló lefaragásával, az (állami) korrupció
brutális megszüntetésével kell ellensúlyozni. Ez utóbbi felszámolásával hihetetlenül
nagy források teremthetõk elõ. Viszont sok kormány foglya saját pénzügyi-gazdasági
fenevadainak. Magyarországnak is ijedt szemekkel kell ránéznie önmagára – elburjánzó
gazdasági hatalmi televényeire.
CSAK a monetáris eszköztár nálunk ma rosszul kezelt, helyette viszont újjá
alakítandó teljes és célratörõ bevetésével lehet mozgásba hozni a magyar gazdaságot,
sõt, a világ gazdaságát is. Ezt az USA már gyakorolja. Európa nem. Mi sem. És ez
tartósan nagy baj forrása.
Van-e ilyen helyzetben kiszabadulás a német fiskális gazdaságstratégiai drill, az
IMF-EU-bürokrácia kérlelhetetlenségébõl? Olyan, amely nem besöpör – embert,
közösséget, pénzt, ambíciót –, hanem önálló programot nyújt az erõgyûjtéshez és
-kifejtéshez? A magyar kormány megkapta a 2/3-dal ennek lehetõségét. Két év múlva
arról kell beszámolnia, hogyan élt vele. Nagy luxus ez a hatalmas, kétéves futamidõ
a mai Európában, ahol a békétlenné vált állampolgárok egymás után hívják tetemre
a kormányokat. De nagy elõny is ez a 2 év, TUDNI KELL ÉLNI VELE.
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NEM ILLIK IDE
– DE SZÓLOK RÓLA
(ZVSDT»OZ'FSFODOFWF FTFUFOFNJMMJLPMZBOPMEBMBLSB BIPM".BHZBS.éWÃT[FUÃSU
EPMHBJSÍM T[PLUVOL ÇSOJ 4ÐUÃU »SOZ  FM JT é[ÐN NJOEK»SU  NPTU SÐHUÐO  LFMFULF[ÃTF
QJMMBOBU»CBO$TBLNÃHLJIBT[O»MPNFHZT[ÍSBBLFUUåLÐ[ÐUUJ»UNFOFUN»TPEQFSDFJU
ÃWFPLP[HZPNPST[PSPOHBUÍÃS[ÃTUTCFMåMFGBLBEÍI»OZJOHFSUFHZT[ÃMI»NPT 
FHZIBSNBESBOHÔQP[åS FHZH»UM»TUBMBOLJTTFOLJ4BNJNÃHSPTT[BCCFHZWFMFKÃJH
BOBSDIJTUB"[BOBSDIJTUBOFNFHZFOMåBUFSSPSJTU»WBM/FNEPCCPNC»UBD»SLPDTJK»CBBUFTUåSÐLT[FNFM»UU»SB IPHZB[U»OEBSBCPLSBT[BHHBTT»L4OFNLÐUCPNbát a mellére. A Gyurcsány-féle anarchista ennél sokkal veszélyesebb: társadalmi
NÃSFUFLCFOIBULJT[»NÇUIBUBUMBOLÐWFULF[NÃOZéUFUUFJIBMNB[»WBM"[BOBSDIJTU»U
OFNÃSEFLMJLÃTOFNJTLPSM»UP[[»LBLÐWFULF[NÃOZFL/FNFHZT[FSéFOFMNFCBKPT 
hanem elmefogyatékos. Nem látja tettei végét. Terroristává azért válhatna, mert ha
látná, akkor is megtenné.
Több könyvem jogosít fel arra, hogy a fentieket mondhassam. 2008-ban jelent meg
az "K»OMPUU, 2009-ben az &MÃH BNJFMÃH 2010-ben az &HZLVO#VE»OÃT1FTUFODÇNé
LÐUFUFNCFOÐO»MMÍ LÖMÐOLÐOZWLÃOUB[&MÃHMFUU FMÃHFUU, s 2011-ben a ,PSPN.B
HZBSPST[»HGÐMÐUU7BMBNFOOZJB[0SC»O7JLUPSIP[ÇSULÖMÐOCÐ[åU»SHZÔLÐ[ÃMFUJMFvelemet tartalmazta. Mindegyikben a MFHGåCCT[FSFQMå(ZVSDT»OZ'FSFOD volt. Vele
LBQDTPMBUCBO GPHBMNB[UBN NFH B MFHFMÇUÃMåCC WÃMFNÃOZFNFU .JOU B[ PST[»HPU  B
OFN[FUFU ÃSU LBUBT[USÍG»U »CS»[PMUBN  NJOU LÐ[ÐT T[ÃHZFOÖOLFU ,Ð[ÐT  NFSU FMviseltük. S a szégyent, hogy ilyen ember lehetett 5-6 éven keresztül Magyarország
miniszterelnöke, soha le nem mossuk. Ott fonnyad rajtunk 2004. december 5-ével
FHZÖUU (ZVSDT»OZ'FSFODÃMFUNéWFFHZJLMFHPDTN»OZBCCEBSBCK»WBM BLFUUåT»MMBNpolgárság lerombolásával, a nemzet javának kirekesztésével.
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GUBCSI LAJOS
.JÃSU NPTU B DTPE»MLP[»T  IPHZ DTBMU øBUBM LPS»CBO  .JÃSU .JÃSU  .JÃSU 
,J OFN M»UUB  IPHZ DTBMÍ WPMU FHÃT[ ÃMFUÃCFO  ,J OFN M»UUB  IPHZ DTBMÍL DTBMU»L B
GFKÖOLGÐMÃ IPHZI»UIB I»UIBcFUUåMB[JTUFODTBQ»TUÍMN»SBOOZJSBMFIBKUKVLBGFKÖOLFU IPHZTPIBUÐCCÃOFNUVEKVLGFMFNFMOJ ,JOFNM»UUBBIBS»DTPMÍLUÐNFHÃU
a szocialista és szabaddemokrata bandákban, akik nem véletlenül, egyáltalán nem
UÃWFEÃTCåMW»MBT[UPUU»LNFHBMFHOBHZPCCGPT[UPHBUÍU%FIPHZ/ZJMW»OWBMÍT[»NÇU»TCÍM/FNWPMUFMÃHBMPQ»TBEEJHJT[JOUKF )PSO .FEHZFTTZÍWBUPTQJUJ»OFSFLWPMUBL
&MGPHZPUUBTWVOH B[FSåBSBCMÍIBEK»SBUCBO,FMMFUUWBMBLJ NÃHQFEJHBMFHNBHBTBCC
helyre kellett, aki minden addigi miniszterelnöknél nagyobb tolvaj volt, maga a gátM»TUBMBOT»HäÇHZJHB[PMNJOEFOUMÃUÃWFM UÃOZÃWFM
)BHB[FNCFSBLPSN»OZGå B[MFIFUNJOEFOLJ4[BCBEBQ»MZB£TKÐUUFLcKÐUUFL
NJOE4FOLJTFNBLBSULJNBSBEOJ&MUFSKFEUBQFTUJT NJOEFOJEåLMFHOBHZPCCNBgyar rablás sorozata 2005-2010 között. Tucatszámra, majd százszámra, majd ezerT[»NSB DTBUMBLP[UBL B IÖMZF T[PDJBMJTUB BM ÃT GåWF[ÃSFL  CFPT[UPUUBL ÃT TFOLJL B
jogilag ki- és felépített lopás hadjáratához. A szabaddemokratáknak ezt nem kellett
NFHUBOVMOJVLäLF[UPUUIPOSÍMIP[U»L WÃSÖLCFOWPMU PMZBOQSPø LJøOPNVMU JUUhon és nemzetközileg beágyazott rendszerük volt, amelybe még az is belefér, hogy
VUPMTÍQSJWBUJ[»MÍDT»T[»SVLBU BLJT5»USBJUqI»OZCéOUÃOZHZBOÔKBWBHZUÃOZFUFSIFMJ åU    B QJUJ LJT CPUDTJO»MUB FT[LÐ[U B[ÃSU B WÃHÃO ÔHZ SÔHK»L LJ  IPHZ NBKE B
LÐWFULF[å»MMBN BLÐWFULF[åLPSN»OZLÃOZT[FSÖMKÐONJMMJÍTL»SUÃSÇUÃTUø[FUOJ
OFLJ,JSÔHOJJTUVEOJLFMMT[BEFT[T[PDNÍESB%FF[DTBLFHZKFMFOUÃLUFMFOFQJ[ÍE
4VLPSÍ'FSJIFHZ#»CPMOBWÃHUFMFO'FSFODÃOFLÃTU»STBJOBLÃMFUNéWÃCFO
,JÃTNJÃSUDTPE»MLP[JLB[PO IPHZMPQUBBEJQMPN»K»U £4NFMZJLFU "[FMTåU B
N»TPEJLBU WBHZNJOELFUUåU ,JUMFQNFH IPHZFMUéOUFL IPHZOZPNVLTJODT ,JOFL
OFNWPMUWJM»HPT IPHZB["QSÍDTBM»EUJULPTT[PMH»MBUJLBQDTPMBUSFOET[FSF (ZVSDT»OZ
QVDDT»OBLFHZJLQJMMÃSFN»SDTBLFMUVEUÖOUFUOJLPNQSPNJUU»MÍIJ»OZPLBU [BWBSPLBU
,JUÃUFMF[UFGFM IPHZBT[åMÃT[CPS»T[GåJTLPMBJWÃH[FUUTÃHé,*4;UJUL»SDTJOÍWOZJL
GVMMBKU»SOÃI»OZÃWWFMLÃTåCCVHZBOB[POWJEÃLJFHZFUFNJLMÇN»CBOqJNN»SPOø[FUFUU,*4;UJUL»SLÃOUqBUå[TEFJÖHZFLSåMÇS[TFOJ»MJTEJQMPNBNVOL»UBBTÃWFL
WÃHÃO ,JOFNT[ÐSOZéLÐEJLF[FO (POEPMKVOLCFMFcNJUUVEPUUBNJUVHS»T[ UBOVMBUMBO,*4;FTbT[åMÃT[CPS»T[oBQÃO[ÖHZFLSåM BOOBLJTB[POWPOVMBU»SÍM BNFMZ
NÃHOFNJTMÃUF[FUU.BHZBSPST[»HPO ,FUUFO IBUVEUBLNPOEBOJSÍMBGPMZBNBUPTBO
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Nem illik ide – de szólok róla
I»SPNNPOEBUPU"Uå[TEFÃT(ZVSDT»OZCFO EJQMPNBNVOL»CBOc +BK%F
L»S IPHZFMWFT[FUU4NJMZCPMEPHWPMOÃL IBFMåLFSÖMOF TPMWBTIBUO»NB[TFOJU%F
OFN N»SOJODTNFH.JOELÃUEJQMPNBLÐSÖMCFMÖMBLLPSUéOUFM NJLPS(ZVSDT»OZ
FMLF[EUFÇSPHBUOJÃTOZJMBULP[OJ IPHZBKÐWåLJFNFMLFEåWF[FUåQPMJUJLVTBDTBLB[
MFIFU  BLJBQÃO[WJM»HCBO BNBH»OUVMBKEPOT[GÃS»K»CBONFHBMBQP[UBKFMFOUåTÃHÃU
/PUBCFOFFLLPSN»S"QSÍ1JSPTLBBTT[POZWFKFWPMU FLLPSN»SB[BOZÍT»MUBMWF[FUFUU)JUFMCBOLUÍMLBQPUULÐ[FMFHZNJMMJ»SEIJUFMU FLLPSN»SQSJWBUJ[»MUBBNBHZBS
BMVNÇOJVNJQBSHZÐOHZT[FNFJUqÃTäT[ÐEÐUB#BMBUPOQBSUUBM LPSN»OZÖEÖMåWFM Tc
megszámolta valaki, mi mindent privatizált ez a gazember a dilettáns Antall-BoSPTT ÃTBLPSSVQU)PSOLPSN»OZJEFKÃO ;TFOJ»MJTqT[PLU»LNPOEBOJNFHCPDT»UÍan – Lehet, hogy hazudik, de zseni?
Essen ki a foga, aki ilyeneket írt, mondott. S mennyien?
4NJDTPEBQPLPMWPMUNJOEF[B[PLT[»N»SB BLJLNJOEF[UTFKUFUUÃL'åMFHB[PLnak, akik biztosan tudták. Micsoda pokol volt ez személy szerint nekem, nekem az
érzés, hogy be vagyok zárva egy országba, amelyet soha el nem hagynék, de amelyet
ilyenek vezethetnek.
4QFST[FNJDTPEBOBHZT[FSé£EFOWPMUF[B[PLT[»N»SB BLJLUVEU»L NFSUWFMF
FHZÖUUUFUUÃL F[ÃSUUFUUÃLPEB BIPWB TFHZÖUUÃMWF[UÃLNJOEFOHZÖNÐMDTÃUäWPMU
BWF[ÃS TLÐWFUUÃLB[BMWF[ÃSFL BUFMKFTEJDTåIBETFSFH
%FIBHZKVL ÃWFLFOLFSFT[UÖM FTQVDDT»OBLFMåFTUÃKÃUåM KÔMJVT»UÍMMFÇSUBNF[FLFU"EJQMPNBNVOL»LSÍMOFNÃSUFTÖMUFN&[NPTUBEBMÃL MFHZJOUFLS»
Világos, hogy ezzel neki vége. Megvonhatnám a vállamat. De nem tehetem, mert 10
éven keresztül – hiszen 10 éve, Medgyessy kormányra kerülésével azonnal felbukkant
BI»UUÃSCFOB[TFOJ»MJTUBO»DTBEÍ LÃUÃWNÔMWBHB[E»KBQPMJUJLBJHZJMLPTBqOFNUVEtam kivonni magamat: teljes mértékben értesültem minden nap, minden tettében
BSSÍM BNJUÔHZIÇWOBLBMFBMKBTVMUNBHZBSLÐ[ÃMFUCFO IPHZHZVSDT»OZGFSJ
&OHFNN»SSÃHÍUBDTBLB[ÃSEFLFM UBOVMUFFCCåMB'*%&4; F[FOCFMÖMB[BH»SEB 
BNFMZQÃO[SåM WBHZPOSÍM TFOOFLCFT[FS[ÃTÃSåMEÐOU TBNFMZF[UBT[GÃS»UVSBMKB
Megtanulta-e akkortájt, az ellenzékben, és most? Megtanulta-e, hogy nincs menekvés
BOFN[FUT[JOUKÃOÃTT[FNFM»UU»SBFMLÐWFUFUUWJTT[BÃMÃTFLVUÍÃMFUFFMåM )PHZWBO
CÖOUFUÃT)BNFHUBOVMUB KÍ)BOFN FTFUÃCFOTFNNFHZNBKEN»TLÃOU
N»KVTKF
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I. FELKIÁLTÁS A MUNKÁÉRT

Magyarország három legsúlyosabb rákfenéje – ebben a sorrendben
p BNVOLBIJ»OZB NJMMJÍTFNCFSDTPQPSUCVUBT[»Né[FUÃTFBNVOLBWJM»H»CÍMB
semmittevésbe;
p B[FMBEÍTPEPUUT»H B[PST[»HÃ BDTBM»EPLÃ
p BLPSSVQDJÍ NJOUUVEPN»TVMWFUUU»STBEBMNJBMBQT[BC»MZ
$TBLFCCFOBTPSSFOECFOPSWPTPMIBUÍL"MFHCSVU»MJTBCC NJOEFOOBQJWFT[FEFMNFU 
TWÃHÖMT[»[F[SFL DTBM»EPLFMTPSWBE»T»UPLP[ÍS»LBNVOLBIJ»OZB

&;";"5&3¶-&5 ")0-/*/$4+0("&(:&5-&/135/",
4&.".&(04;50554()0;
&;";"5&3¶-&5 ")0-&(:¶55,&--.è,°%/*¶,
Az alulfoglalkoztatottság, a munkanélküliség, a munka hiánya nem narancs, nem
T[FHGé7ÃSWÐSÐTTFC.BHZBSPST[»HPO-FLÖ[EÃTF FOZIÇUÃTF HZÍHZÇU»TBHFOFS»DJÍL
sorsát, az ország évtizedeinek sorsát érinti. Leküzdéséhez olyan hosszú távú, a tárTBEBMPN FHÃT[ÃSF LJIBUÍ LPODFQDJÍL  GFKMFT[UÃTJ QSPHSBNPL LFMMFOFL  BNFMZFL »Unyúlnak az egyes pártok hatalmi elképzeléseinek korlátain.

56

I. Felkiáltás a munkáért

FELSZÓLÍTJUK A PÁRTOKAT, HOGY A MUNKA, A MUNKAHELY
+°7ä+&¶(:£#&/5&(:£,'£-3&7*5*,"5
£45°##£75*;&%3&4;- 
.*/%&/,03./:7-540/5§7&-ä130(3".0,"5
%0-(0;;"/",,*
&OOFLOFHMJH»M»TB BUPS[TBMLPE»TFUÃSFOCéO TåUIJCB NFMZFUBTPSTNFHUPSPM
2012. május 21.

II. AZ ISMERETLEN NEVE:
MUNKA
(FOFS»DJÍLOåUUFLGFMÔHZ IPHZT[»NVLSBNJOEFOQFSDCFOCJ[UPTWPMUSFHHFMT[FSWF[FUUNVOLBIFMZSFNFOOFL PUUEPMHP[OBL TBIÍOBQWÃHÃO BLÐWFULF[åFMFKÃO 
NVOLBCÃSUWJT[OFLIB[B BNJCåMFMUBSUK»LDTBM»EKVLBU&HFOFS»DJÍUBHKBJNPTU
 ÃWFTFL (ZFSNFLFJL »UMÃQUFL FHZ WJM»HCB  BNFMZCFO NFHT[éOU F[ B CJ[UPOT»H
6OPL»JLOFNJTIBMMPUU»L IPHZWBOJMZFO"NBÃWFTFLHFOFS»DJÍKBqB[FHZLPSJ
bOBHZHFOFS»DJÍoNBJLJBE»TBqGFMFSÃT[CFOÔHZOZJMBULP[JL IPHZLÖMGÐMESFBLBSLÐMUÐ[OJ PUUUBOVMOJ EPMHP[OJ NFSUDTBLÇHZM»UNBHBFMåUUKÐWåU
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GUBCSI LAJOS
"NVOLBNJOEFOOBQJÃMNÃOZFFMWFT[FUUOZPNBT[UÍBOTPLFNCFST[»N»SB"GFMOåUU MBLPTT»H IBSNBE»OBL  B[ BLUÇW NVOL»U WÃHF[OJ LÃQFTFL IBSNBE»OBL OJODT
NVOLB GFMTFNNFSÖM IPHZCFMÃQIFTTFOBø[FUFUU øY Gå»MM»TÔNVOL»UWÃH[åLU»CPS»CB TIBWJøYNVOLBKÐWFEFMNF CÃSFMFHZFO#ÃSIFMZFUUC»SD»KB van: munkanélküli
vagy nem foglalkoztatott.
.JOEFOQ»SUB[åLÃQWJTFMFUÖLSåMSFHÃM&HZFUMFOQ»SUTFNLÃQWJTFMJåLFU"[PL 
amelyek kormányon voltak, vannak ebben a negyed században, soha nem mertek
PMZBOQSPHSBNNFHWBMÍTÇU»T»CBLF[EFOJ BNFMZBDTBLOFNUFMKFTGPHMBMLP[UBUPUUT»HPU
IP[UBWPMOB,PS»CCJLPSN»OZPLLJUé[UFLJMZFODÃMPLBU EFCFMFTFLF[EUFL"NPTUBOJCFMFLF[EFUU OFNBEUBGFM EFFSFENÃOZUFMFO"UåLFU»STBEBMN»ULÃQWJTFMJL F[
OFNJTWJU»T&[NBBUSFOEJ B[FHZFUMFOW»MBT[U»TJMFIFUåTÃHFHZNBHZBSLPSN»OZ
T[»N»SBLÐ[ÐUULJ[VIBOUBNVOLBIFMZSåMUÐCCNJMMJÍFNCFS.FHT[éOU
az a gazdaság, amely munkával látta el. Sokszor értelmetlen, látszatmunkával, de
közösen végzett tevékenységgel. Ma emberünk nézi a semmit. Szeme szürke, szíve üres, tenyere puha, járása bizonytalan, jelleme zavart. Családja szétzüllött, vagy
csak a szégyen és szegénység, mint egymásrautaltság tartja össze. Magára hagyta a
társadalom az embert. Az ilyen társadalmi vezetés alkalmatlan emberi társadalom
irányítására. De a zavart ember dadog, vádjait meg sem tudja fogalmazni, nemhogy
érdekét képviselné. Dadog a szégyenbe taszított, dologtalan magyar társadalom.
.JOEFO NB NéLÐEå QBSMBNFOUJ Q»SU FHZ PMZBO q /ZVHBUSÍM »UWFUU q U»STBEBMNJ
TUSVLUÔSBLÐWFUåKFÃTÃQÇUåKF BNFMZBU»STBEBMNJEBSWJOJ[NVTFMWÃO»MMHZå[[ÐOB
HZå[UFT TI»UCJ[POZWFT[ÇUBWFT[UFT-PHJLVT OFN (B[EBT»HJÃSUFMFNCFOF[B[U
KFMFOUJ IPHZBQSPøUNBYJNBMJ[»M»TBNJOEFOFLGÐMÃLFSÖMUDÃMÃTFT[LÐ[DÃMBOOBL
érdekében, hogy az állam egész szerkezete eszközként kerüljön azok kezébe, akik a
QSPøUNBYJNBMJ[»M»TBSÃWÃOLJTBK»UÇUPUU»LBU»STBEBMPNFSåGPSS»TBJU UFI»UNBH»UB
társadalmat. Megmondják a politikának, hogy az mit tegyen, és mit tehet. A személyiségét veszített, dologtalanságba taszított, munka nélküli ember szervezetlensége
miatt ezen az állapoton semmit sem tud változtatni. Egyetlen perspektívája a ház
FMåUUJLÖT[ÐC NFMZFOOFNMÃQLJ OFNMÃQUÔMqNFHW»SKBBTFHÃMZÃSLF[ÃTÃU
Ennél jobban nem lehet megalázni egy embert, egy családot – amely maga alázza meg magát, mert mást nem tehet. Belever a saját arcába. Semmit sem tehet.
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II. Az ismeretlen neve: munka
-FT[PLUBUU»LSÍMB"[JS»OZÇU»TKPH»UFMOZFSåLQ»SUSÍMQ»SUSBIBNJTJMMÔ[JÍ LÖMGÐMESåMMPQPUULPSN»OZ[»TJJEF»LGPHMZBJ$TBLIPHZB[PLB[PST[»HPL BIPOOBOBNJOU»U
MPQU»L  ÃWT[»[BEPL ÍUB IBMNP[[»L GFM B[U B UFSNFMå LÃQFTTÃHFU  B[U B U»STBEBMNJ
összeszokottságot, azt a szolidaritást, az emberséges együttélés szabályait, azokat
B[FSLÐMDTJBMBQPLBU BNFMZFLLÃQFTTÃUFT[JLåLFUBSSB IPHZBWJM»HFMNBSBEPUUBCC
részeihez képest jobb életet biztosítsanak polgáraiknak. Felhalmozott, magasabb
T[ÇOWPOBMVLCÍMUVEOBLBEOJBOOZJUNJOEFOLJOFL IPHZFMLFSÖMKFBOZPNPSU
Minden parlamenti párt ebben a gazdasági szerkezetben él. Adottságnak tekinti,
B[FHZFUMFOK»SIBUÍÔUOBL UÃOZOFL)BÃTBNJLPSUFIFUJ FCCFOBT[FSLF[FUCFOLPSmányozza – mit is? - a maga érdekérvényesítését. Országát, annak gazdaságát nem
kormányozza, mert ha tenné, soha el nem fogadhatná a drámai jelenséget: a dologUBMBOO»UFUUNJMMJÍLBU.JOEFOQ»SUMJCFS»MJTBCCBOB[ÃSUFMFNCFO BIPHZBOMFIFUåWÃ
teszi, megengedi ezt a farkasvilágot. „Ez a játékszabály” – tudatják hangosan, s elfogadtatják masszívan, hogy csak ez van, csak ez lehetséges, mert a demokrácia szabad
WJM»HPUKFMFOU"HZå[UFT B[FSåT[BCBET»H»UqF[UQFST[FT[ÃHZFOMåTFOFMIBMMHBUK»L
"MJCFS»MJTEFNPLS»DJBT[»NVLSBB[FMNÔMUOFHZFET[»[BEOBHZBK»OEÃLBWFMFK»SÍKB
QFEJHIJWBUBMPTBOT[JOUFO»MMBOEÍTVMUNVOLBOÃMLÖMJTÃH
Mert »MMBOEÍTVMU Hazugság minden olyan állítás, amely azt ígéri, hogy ezt érdemCFO MÃOZFHFTFOMFT[PSÇUKB NPOEKVLBMBLPTT»HVLLBMIVN»OVTBCCBOC»OÍ B[UWF[FUni képes országok 6-7 %-os munkanélküliségi szintjére. De ne kábítsunk. Nem ennyi
ember, nem 11 % rekedt munkán kívül! Ez a regisztrált munkanélküliség, amely semNJUOFNNPOEBSSÍMBUPW»CCJSÍM BLJCFTFLFSÖMBGPHMBMLP[UBU»TWJM»H»CB B[
ÔOBMVMGPHMBMLP[UBUPUUJS»UBUFI»ULÐSÖMNP[PH "NVOLBLÃQFTNBHZBSMBLPTság egynegyede-egyötöde nem dolgozik. Eltartott. Feltartott kézzel. Mert ki tarthatO»FM "[»MMBNB BNFMZNVOL»UTFNLÃQFTOZÔKUBOJ 1FEJHF[WJT[POZMBHFHZT[FSé
MFOOFBIIP[BOZBLBUFLFSULÃQMFUIF[LÃQFTU NJLPSN»TPLUÍMqBNVOL»UWÃH[åLUåM
qLFMMFMWFOOJFB[U BNJUbTFHÃMZLÃOUPEBBEBS»T[PSVMÍLOBLo
.FSUBNJLPSB[PLUÍMFMWFT[J FMWFT[JFHZCFOB[PLÔKÃTÔKBNCÇDJÍJU UFSFNUåLFEWÃU MFSPNCPMKBB[ÐOFSFKÃCåMÃTBVUPNBUJLVTBOIBUÃLPOZU»STBEBMNBU.BHZBSPST[»H
ÃWUJ[FEFL ÍUB WFSHåEJL TBK»U DTBQE»K»CBO GFMOåUU MBLPTT»H»OBL FHZIBSNBEB OFN
tesz, nem tehet semmi érdemlegeset országáért. Magáért. Családjáért. Amputálták
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åUqNJOEEBHBOBUPU LJWFUUÃLqTBK»UPST[»HBBMLPUÍFSFKÃCåM#»NVMCVU»O TW»SKB
BTFHÃMZUPMZBOLPSN»OZPLUÍM BNFMZFLB[UN»TPLUÍMWFT[JLFM&LPSN»OZPLMFHGåCC
tudása az a mesterség, hogy kidolgozzák ezen eltulajdonítás és átcsoportosítás olyan
szisztémáját, hogy ne robbanjon szét azonnal a társadalom.
)PHZF[BU»STBEBMPNIBU»TUBMBOÃTFSåUMFO B[OFNÃSEFLFT.FSUNJIF[LÃQFTU
B[ &[UBMBLPTT»HTPIBOFNGPHKBNFHUVEOJ NFSU»MMBOEÍGFOZFHFUFUUTÃHCFOÃMIB
OFNWJHZ»[ SPTT[BCCMFT[c"MBLPTT»HOBLB[POCBOFOOÃMSPTT[BCCOFNMFT["IBUBMNBUNFHT[FS[åFSåLOFLMFT[SPTT[BCC IBOFNUVEOBLBLPSN»OZPOQSPEVL»MOJ
WÃHSFWBMBNJU BNJLJWJT[FCCåMBOZPNPSCÍM£WUJ[FEFLÍUBOJODTJMZFOQSPEVLUVN"
NBHZBSU»STBEBMPNFHZIFMZCFOUPQPH TBUBSUÍTTUBHO»M»TNJOEJHMFÃQÖMÃT)BOFN
F[UÐSUÃOUWPMOB TPIBOFNKVUPUUVOLWPMOBFMFHZ(ZVSDT»OZOFWéFNCFSNJOJT[UFSFMOÐLTÃHÃIF[   EFD  T[ÃHZFOÃIF[  B[ VUÍEBJOL L»S»SB »MUBMVOL FMåSF GFMÃMU
ÃWUJ[FEFLIF[ BTÐUÃUWFSFNLÃOUU»UPOHÍBEÍTT»HDTBQE»IP[ TBNJF[[FMFHZFOMåB[
ország kiszolgáltatottságához. Ez mind súlyos betegség jele. .VOLBQ»UJB
Nem politikai választási programokra van szükség, azok eleve hazugságban születOFL BMFFOEåIBUBMPNN»NPS»CBO/FNT[BLT[FSWF[FUFLSF BNFMZFLB[UBLPSN»OZU
T[PMH»MK»L BNFMZJLCFWPOKBåLFUBIBUBMNJTUSVLUÔS»CB WBMÍK»CBOB[POCBOTFNNJU
TFNUFT[OFLBNJMMJÍLÃSUqOFNJTUFIFUOFL FMGPSEVMUBLUåMÖL4WÃHLÃQQOFNSFGPSNSBSFGPSNI»U»O NFSUBSFGPSNPLN»SSÃHÍUBIÃUSÃUHÐSOZFEUFLBS»KVLOFIF[FEåÔKBCCSFGPSNPLGPKUPHBUÍTÔMZBBMBUU
Egy teljesen ÔKPST[»HGFMÃQÇUÃTÃSF van szükségünk. Amelyben az ÃMFULJJOEVMÍ
FMFNFBNVOLB BNJOEFOLJ»MUBMFMÃSIFUåNVOLB+FMFOUåTÃHFFHZFOMåBWÇ[[FM B
MFWFHåWFM B[FMGPHZBT[UBOEÍLBMÍSJ»WBM BDTBM»EEBM BIB[»WBMqNFSUF[FLBNVOL»WBM
FHZÖUUUFT[JLLJB[ÃMåFNCFSU/FNB[ÃMåMÃOZU IBOFNB[FNCFSU
´KU»WMBUSB´KHB[EBT»HSB´KT[FSLF[FUSFqNFSUB[FMSPNMPUUÍSBUÃWFTFOLFUZFH 
QPOUBUMBOB[JEå GPMZBNBUPTBOWJTT[BGFMFNFHZ&[JUUOFLÖOLOFNBT[»[BE7BHZ
ha ez a 21. század, akkor az rémes lesz. Véresen rémes.
p Ha egy ország gazdaságának, pénzügyeinek kétharmadát külföldiek kezére játT[PUU»L»U TOFT[ÃQÇUTÖL FUFLJOUFUCFODJOJLVT»SVMÍL
p )BFHZPST[»HUFSNFMÃTÃOFLGFMÃU FYQPSUK»OBLLÃUIBSNBE»UOBHZLÖMGÐMEJDÃHFL
produkálják;
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II. Az ismeretlen neve: munka
p )BBUFSNFMÃTOBHZSÃT[ÃUPMZBOGFKMFUUUFDIOPMÍHJ»L»MMÇUK»LFMå BNFMZFLT[»N»SBDTBLLJTMÃUT[»NCBO ÃTSBCT[PMHBLÃOUT[FSFMåT[JOUFOWBOT[ÖLTÃHEPMHP[ÍSB
p )BUFI»UOJODTÃTÇHZOFNJTMFIFULÃOZT[FSFÃTLÃQFTTÃHF»UGPHÍJOOPW»DJÍSB 
annak megállíthatatlan folyamatára;
p )BUFI»UBLJTÃTLÐ[FQFTNBHZBSW»MMBMBUPL BNBHZBSUFSNFMåFSåT[MPHFOKFÖSFT
W»HZNBSBE TFUÃSFODTBLBLJWÃUFMF[FUUFLMÃQIFUOFLFMåSFBLPSSVQUWJM»HCBO
p )BFHZPST[»HOBLOJODTW»MBT[BBIB[BJUFSNFMÃTCFOBWJM»HCÍMÃSLF[åW»MT»HIBtásokra –
BLLPSBOOBLB[PST[»HOBLMFHKPCCUVE»TBT[FSJOU UFSWF[FUUFO T[FSWF[FUUFOÃTFMåSF
M»UÍBOLJLFMMGPSEVMOJBTBK»UTBSL»CÍM NFSUIBOFNUFT[J LJGPSEÇUKBNBKEB[*Eå B
Sors.
Annak az országnak mindent másképpen kell tennie, mint eddig. A Sors kegyelNÃCåMFSSFLBQPUUFTÃMZUÃTGFMIBUBMNB[»TUUBWBT[»O*NN»SPOLÃUÃWFOFNÃM
ezzel a keggyel.
"OOBLB[PST[»HOBLFHZUFMKFTFON»T B[åBEPUUT»HBJSBT[BCPUUHB[EBT»HJUFSNFMå
ÃTT[PMH»MUBUÍ LFSFTLFEåT[FSLF[FUCFOLFMMÃMOJF
Annak az országnak halaszthatatlan feladata, hogy olyan viszonyokat teremtsen,
amelyben állampolgárai hatalmas lépésekkel jutnak munkához, érdemi tevékenységhez.
Az az ország nem ténykedhet tovább ebben a struktúrában. Egy országban, ahol a
NVOLBOFNNJOEFOOBQJMÃUGFMUÃUFM MFT[BLBEOBLB[PLBNJMMJÍL BNFMZFLOFLHZFSNFLFJFHZT[FSDTBLÔHZÃS[JLOZPNPSVLCBOOJODTWFT[UFOJWBMÍKVL£MFUÖLN»SOFN
olyan fontos. Fegyvert keresnek. Nem a fülkékben.
El nem hangzott beszéd 2012. május 26-án
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III. AZ ORSZÁG NEVE:
MUNKAPÁTIA
"NVOLBOÃMLÖMJTÃHNFHGPKU+ÐWFEFMFNOÃMLÖMIBHZKB»MEP[BUBJU ÃTLJLBQDTPMKBåLFU
BU»STBEBMNJWÃSLFSJOHÃTCåM NJUÐCCTBK»Uø[JLBJÃTT[FMMFNJ FSLÐMDTJFSFKÖLÔKSBUFSNFMÃTÃCåM7FHFU»MOBL NBKEFSåUMFOÖMCPNMBOJLF[EFOFL(ZFSNFLFJLOFLWBHZ
nincs kiút, vagy csak véletlenül jut. Nemzedékeken keresztül agonizálnak. Az az PST[»H, amelyben sok a munkanélküli, évtizedeken keresztül szintén vegetál, instabil
»MMBQPUCBOMÐUZÐH NJOUBCÍEVMU BSÃT[FH"SÃT[FH BCÍEVMUB[POCBOB[UHPOEPMKB
qUFSNÃT[FUFTOFL IPHZåKÍ[BO »MMBQPUBWJE»NÃTFNFMLFEFUU.PTUJMZFOPST[»H
Magyarország is. Nem vigasz, hogy népes az ilyen országok tábora.
"NJNPTUO»MVOLLJBMBLVMUÃTM»UIBUÍBOSÐH[ÖMU az nem rendszerek, kormányok
T[FNÃMZFT CéOF .JOEFO LPSN»OZ [»T[MBK»O MFOHFUUF B GPHMBLP[UBU»T OÐWFMÃTÃU  B
NVOLBOÃMLÖMJTÃHDTÐLLFOUÃTÃU B[FMÃSIFUåNVOLBKÐWFEFMNFLFU&LPSN»OZPLUFI»UKÍUBLBSUBL"WÃHFNÃHJTSPTT[MFUU4SPTT[BSPTT[CBO IPHZB[BMVMGPHMBMLP[UBUPUUT»HÃTBNVOLBOÃMLÖMJTÃHUBSUÍT TUSVLUVS»MJT NBJU»STBEBMNJMÃUÖOLWFMFK»SÍKB
qBCFUFHTÃHFUQSÍC»MKVLM»CPOLJIPSEBOJ QFEJHOFNMFIFU NFSUF[OFNNFHIéMÃT 
IBOFNS»L&MCVSK»O[Í IBM»MPTT[ÐWåENÃOZ
Ami mostanra nálunk kialakult, az tehát nem egyik vagy másik kormány szubjektív, szándékos hibája, hanem egy LÐWFULF[NÃOZ FHZNFHSÐH[ÖMU»MMBQPU&MåJEÃ[ÃTÃben ezer ok szerepel, ezek között természetesen kiemelt helyen áll egyik vagy máTJLLPSN»OZPCKFLUÇWL»SS»NJOåTÖMU ÐOUVEBUUBMBOBMLBMNBUMBOT»HB"NJNPTUBOSB
kialakult, az tehát évtizedek alatt kialakult „eredmény”, vagyis eredménytelenség.
$TBLBLLPSMFIFULF[FMOJ IBUVEVOLWBMBNJUBSSÍM IPHZNJB[ BNJLJBMBLVMUÃT[»SVM 
mint a hurok a nyakunkon, illetve hogyan, milyen folyamatban alakult ki. Ez a WJUBJSBUBSSBLÇW»OÐT[UÐLÃMOJ IPHZLFSÖMKÖOLLÐ[FMFCCBLÍSPL»IP[ QPOUPTBOJTNFSKÖL
GFMNBH»UBLÍSU ÃTM»TTVOLWBMBNJUBCCÍM NJUMFIFUOFUFOOJ
62

III. Az ország neve: Munkapátia
Az alulfoglalkoztatottság és a munkanélküliség Magyarország legveszélyesebb, irtó
erejû rákbetegsége. Naponta kiszárít ezernyi életet, s ez olyan, mint ha halálra,
elsorvadásra ítélné õket. A halál persze nem következik be – ha ez tényleg jobb így –,
mert eltörölték a halálbüntetést. Csak tényleges életfogytiglani. Pedig az áldozat nem
ölt. Õt ölik meg. Ezért joggal várhatna kegyelemre. Nincs senki, aki megadhatná – nincs
erre alkalmas kormányunk.

AZ ELMÚLT FÉL ÉVSZÁZAD
Magyarország a maga számára rendkívül hátrányos gazdasági struktúrát volt kénytelen
kialakítani a második világháborút követõ fogdában, a szocialista rendszerben. Ahhoz,
hogy lakossága szolgálni tudja a nehéziparra való átállást, ki kellett iktatni a vállalkozói
egzisztenciát az élet minden területén, beleértve abszurd módon a „mezõgazdálkodást”, a falu népét is. Foglalkozási körök vesztek, ki illetve váltak formálissá.
Mindenkinek a szocialista nagyüzemeket kellett szolgálnia, alapvetõen saját testi és
szellemi erejével, vagy ahhoz kapcsolódva, kívülrõl, elsorvasztva.
Ezért megszûnt a vállalkozói élet, mentalitás, gondolkodás.
Ugyanakkor át kellett képezni az egész országot, „tömegét” nagyüzemi szinten
termelõ, kereskedõ, földmûvelõ, szolgáltató néppé. Tehát nemcsak megfosztották
valamitõl – történelmileg kialakult aktív, teremtõ helyzetétõl –, hanem adtak is neki,

63

GUBCSI LAJOS
LÐUFMF[åNÍEPO FHZN»TJLÃMFUFUBCFPT[UPUU BVUPNBUJLVTBOÃTLÃOZT[FSCåMEPMHP[ÍFNCFSMÃUÃU CFT[éLÖMUNP[H»TUFSÃU5ÐNFHFTFO»UOFWFMUÃLJMZFOOÃ.JOEFOLJU
"[PLBU BLJLUFSNFMUFL LFSFTLFEUFL GÐMEFUNéWFMUFL B[PLBUJT BLJLF[UBENJOJT[Urálták, „irányították”, s persze a föld népét is.
6UÍCCJWBMLÖMÐOÐTFOLFHZFUMFOÖMFMC»OUBTPST7»SPTJU»STBJUÍMFMUÃSåFOOFNDTVQ»O bCFPT[UPUU»Lo B IJFSBSDIJB WÃHSFIBKUÍ WJM»H»CB  EF NFH JT GPT[UPUU»L MÃUF FMFNÃUåM B[ÐO»MMÍGÐMENéWFMå»MMBUUFOZÃT[UåHB[EBT»HUÍM"[ÇHZNBH»CBT[BLBEUQBrasztságnak nem maradt más választása, mint hogy a városba engedje gyermekeit:
NFHT[éOUBbWJEÃLJoÃMFUÃSUFMNF T[»[F[SÃWFM NJMMJÍT[»NSBW»MUPUUBLFH[JT[UFODJ»U 
ÃTQFST[FÃMFUFUB[ÐO»MMÍMÃUIFMZFUUBCFPT[UPUUBU BGÖHHFUMFOIFMZFUUBGÖHHåU"
QBSBT[UFNCFSNJOEFOQFSDFW»MMBMLP[»TB[FMFNFLLFMWÇWPUUIBSDCBO6UÍEBJNPTU
NFHUBOVMU»L B T[BMBHTPS LÃOZFMNÃU OJODT GFMFMåTTÃH  OFN LFMM TFN HPOEPMLPEOJ 
TFNBMLPUOJ B[VUÍCCJOBLOJODTJTUFSF
5ÐNFHFTFOLÃQF[UÃL»U Magyarország lakosságát valami soha nem volt idegenre: a
UÐNFHFTTÃHSF B[BSDUBMBOT»HSB BGÖHHå BTBK»UBLUJWJU»TSÍMMFNPOEÍÃMFUSF7»MMBMkozni tilos lett. A tömegesség rendszere fölöslegessé és károssá teszi az egyéni alkaUPU UVE»TU BNCÇDJÍU7JT[POUÔKCJ[UPOT»HPUT[ÖMqTF[WPMUB[ BNJPMZBOWPO[ÍW»
UFUUFBT[PDJBMJ[NVTU"NJOJN»MJTCJ[UPOT»HSÍMOFNM»UT[JL IPHZT[ÖSLFÃTMFGFMÃ
OJWFMM»M SÍMBDTBLB[M»UT[JL IPHZCJ[UPOT»HPT NÃHQFEJHFHZPMZBObÔK GFMGPSHBUPUU 
WJM»HCBOo BNFMZqBI»CPSÔTWFSFTÃHFLL»S»UNFHUFUå[WFqFMFWFGFMGPSHBUNJOEFOU 
amelyben semmi sincs úgy többé, ahogyan volt. Ilyenkor a legjobb a „béke”, a „csak
hagyjanak békén” állapota. Magyarország tömegeit szoktatták rá a kreatív lustaságSB UÃHZ ÔHZ  NJOU IB OBHZPO EPMHP[O»M  OBHZPO GPOUPT MFOOÃM  OBHZPO IéTÃHFT ÃT
FMT[»OU7BMÍK»CBOB[POCBODTBLUFEEBEPMHPEBUEJLU»MKBBUFSW BGVUÍT[BMBHUFSWT[FSéTÃHF
&HÃT[FObLJW»MÍoLÃQ[ÃTGPMZUFOOFLÃSEFLÃCFO.JOEFOLJSÃT[UWFUU SÃT[UWFIFUFUU
benne: mindenki tanulhatott, s mindenkit munka várt a végén. A lázas semmittevés
WJT[POZB"NFMZCFOOFNWPMUNÃSDF WBHZIBWPMU B[UåMÖOLLFMFUSFÃMåU»STBEBMNBL
NVOLBLVMUÔS»KBBMBQK»OBMBLVMULJ4[PSVMUVOLLFMFUGFMÃ4W»HZÍT[FNFLFUWFUFUtünk nyugatra. Kialakult az a tudathasadás, amely meghatározta Magyarország máig
UBSUÍ UÐCCNJOUGÃMÃWT[»[BEPTNVOLBÃTU»STBEBMNJNPS»MK»U&LFUUåFMMFOUNPO-
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III. Az ország neve: Munkapátia
E»TCBLFSÖMU,JTNVOL»WBMT[FSFUUÖOLWPMOBOBHZQÃO[U4BNJOEFOSåMHPOEPTLPEÍ
rendszer megoldotta ezt is: elérte, hogy a menyasszony táncáért a család cserében
IJUFMFLFULBQKPOOZVHBUSÍMBW»HZBLGFEF[ÃTÃIF[
*OOFON»SDTBLFHZMÃQÃT IPHZCFLFMMFUUGFLÖEOJFBIJUFMF[å»HZ»CB QFEJHT[FSFUFUU WPMOB T[é[  EF MFHBM»CC T[é[JFT NBSBEOJ B NFOZBTT[POZ %F OFN #F LFMMFUU
GFLÖEOJF IBN»SFMåSFFMUFUUFBQÃO[U"WåMFHÃOZ BNBHZBSU»STBEBMPNGFKÃUMFTÖUWF
OÃ[UF BNJOULF[EJLWFULå[UFUOJBNFOZBTT[POZ»U.FHUBOVMUBJTNÃUqNJOUFHZLPSPO BN»TPEJLWJM»HI»CPSÔVU»OBGVUÍT[BMBHPU IPHZBEPMHPLOÃMLÖMFUÐSUÃOOFL å
WJT[POU NFSUNBHZBSNÍESBNJOEFOUFMWJTFM WÃHJHOÃ[IFUJ"NBHZBSU»STBEBMPN B
WåMFHÃOZGFMTFNKBKEVMU BNJLPSEVSWBLF[FLCFMFNBSLPMUBLBOåKÃCF ÃTWFMFFMWFUUÃL
NJOEFOÃU BNJGPOUPTWPMUOFLJLÐ[ÐUUB[U»OÐSFHÔUT[ÃMJMFUUBM»OZCÍM 
BLJUBLÖMGÐMEJFLLJEPCUBLBLPDTJCÍM NFSUN»SOFNLFMMFUUc
Egy UÐNFHFTTÃ tett társadalom, amelyben a HÖ[Ö[ÃTKFMFOUJBNVOLBOFNFT GÃSøBT
oldalát – ez volt Magyarország 1950-1990 között. De állampolgárának legalább volt
NVOLBIFMZF TÃSUFø[FUÃTF7BMBLJLIF[UBSUP[PUUNJOEFOLJNJOEFOOBQ
1990 után, a WBE QSJWBUJ[»M»TCBO végbement totális közösségi vagyonvesztés, a
NJOEFOÃUåMNFHGPT[UPUU ÐONBH»U»SVMÍ»MMBN bB[»MMBN»SVMÍo NFMMFUUBbT[BCBEpiaci versenybe” taszított magyar népnek semmi választása nem maradt, mert most
B[U»OUÃOZMFHNBH»SBNBSBEU,JEFSÖMU IPHZNVOLBFSFKÃUqQFST[FWBMÍK»CBON»S
ÃWUJ[FEFLÍUB EFF[DTBLNPTUEFSÖMULJqTFNNJSFTFNÃSUÃLFMJBWJM»HGFKMFUUFCC
része. Amije volt – „gyára”, s vele a munkahelye – az már egyáltalán nem az övé, köze
TJODTIP[[» CFMFT[ÍM»TBTFNNJ
.FHCPTT[VMUB NBH»U B GVUÍT[BMBHT[PDJBMJ[NVT ÐTT[FT LSFUÃOTÃHF °O»MMÍUMBOO»
UFUU WFSTFOZSåMÃTW»MMBMLP[»TSÍMMFT[PLUBUPUUOÃQBLBSUOZVHBUJU»STBEBMNBU&[LÃQtelenség! Mégis belecsúszott ebbe a helyzetbe. Moccanni sem tudott. Olyan bambán
OÃ[UF IPHZNJUÐSUÃOJLWFMF NJOUBCBSPNBW»HÍIÇESBWF[FUWF.ÃHB[UTFNWFUUF
ÃT[SF IPHZVHZBOB[PLWF[FUJLBW»HÍIÇESB BLJLOÃI»OZÃWFBbWÃHTåHZå[FMFNSFo
vezették.
"NBHZBSU»STBEBMPNFMWFT[ÇUFUUFU»KÃLP[ÍEÍLÃQFTTÃHÃU OFNUVEUB NJUÐSUÃOJL
vele és országával. Kánonban diktálták neki az új irányt: verseny, liberalizmus, privati[»M»T UåLF QSPøU6HZBOBOOZJSBOFNWPMULÐ[FIP[[» NJOUBWBTÃTBDÃMPST[»H»IP[
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£TFLLPSLJEFSÖMU IPHZB[FMå[åÃWUJ[FEFLCFOFHZTFNBUJLVT WFSTFOZSFBMLBMNBUMBOT[BLNBJÃTÃMFULÃQ[ÃTCFOGFMOåUUPST[»HNJMMJÍJBMLBMNBUMBOPLBS»KVLLÃOZT[Frített útra. S mert megszokták, hogy nincs véleményük, most sem volt. MagyarPST[»HNVOL»CBOGPHMBMLP[UBUPUUU»STBEBMN»WBMT[FNCFOVHZBOPMZBOLÇWÖMSåMKÐWå 
brutálisan végrehajtott likvidálás zajlott le a SFOET[FSW»M»TBQSPQÍK»O NJOUÃWWFM
LPS»CCBO6HZBOBLLPSBUÐNFHFLFU[ÐLLFOUFUULJNJOEFOOBQJÃMFUÃCåM NJOUBNB[
4VHZBOBLLPSBNÃSFUCFOGPT[UPUUBNFHBU»STBEBMNBUFSFKFLJGFKUÃTÃCåMqUÃOZMFHFT
ÃSUÃLFUUFSNFMåNVOL»KBMFIFUåTÃHÃCåM NJOUFMåEKF*EFHFOPSWPTPLLÖMTåÃSEFLFL
T[FSJOUIBUBMPN»UWÃUFMUFMåÇSÍSFDFQUFLSFÇSU»LGFM NJMZFOMFHZFOBEFCJMMÃ[ÖMMFT[tett Magyarország:
p kiszolgáltatott
p biztos egzisztencia és munka nélküli
p minimális jövedelemre kényszerített, megtakarítási esélyek nélkül
p NJOEFOOBQJMÃULÖ[EFMFNSFT[PSÇULP[Í
p stabilitásában meggyengült
p értékeiben utat tévesztett és tályoggal elhomályosított
p céljaiban bizonytan
GÖHHåPST[»H4BLLPSJMZFOMFT[BQPMH»SBJTcB[BCJ[POZPTbQPMH»So
4NFSUÔK JNN»SPOOFHZFET[»[BEBLÐWFUFUUNP[H»T»OBLOJODTGåJS»OZB OJODTDÃMKB
ÃTTUSVLUÔS»KB FSåGFT[ÇUÃTFJQPSCBIVMMOBL)BKT[BNJOEFOOBQB[FMå[åOBQJWBMB[POPTT[JOUéMÃUÃSUqF[B[POCBOWFHFU»M»T"[FNCFSFLT[PSHBMNBUPW»CCSBJTWÃHUFMFO 
kifogyhatatlan, ez igaz. De szorgalmas a hangya, a méhecske, de még az ázott veréb
is, ha fészkét rakja.
S mert nincs társadalmi konzisztencia a célban – s így nem lehet az eszközökben
sem -, Magyarország népe OFNUVEKB NJSFLÃT[ÖMKÐO. Mi legyen a mestersége? Mit
BLBS UVEOJ BIIP[  IPHZ UBSUÍTBO CPMEPHVMKPO 055 EPMHP[JL  BIPWB WFUåEJL q BIPM
engedik.
Munkája nem kínálat, hanem kereslet. Keres, kunyerál munkát. Pedig jobb esetCFOMÃOZFHÃULÇO»MO»BNBHBÃTNVOL»MUBUÍJKBW»SBFT[ÃU FSFKÃU BMLPUÍLFEWÃU UVE»T»U)FMZFUUFCPMEPHMFIFU IBPEBWFUJLFMÃBNVOLBMFIFUåTÃHÃU
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III. Az ország neve: Munkapátia
Jogai nincsenek, ha volnának is, senki sem védené. A négyévente lezajlott, hataMPNSBÃIFTIBSDCBOBLPSN»OZ[»TSBLÃT[ÖMåFSåLÇHÃSFUFNÐHÐUUOJODTFMLÐUFMF[FUUTÃH&MLÐUFMF[FUUTÃHDTBLB[åLFUU»NPHBUÍUåLFFSåTW»MMBMLP[ÍJÃTNVMUJOBDJPO»MJT
LÐSÐLJS»OUWBO NFSUIJT[FObåLNBKEIP[[»LBNVOL»Uo.FHFUUFBGFOFB[UBU»STBEBMNBU BNFMZCF BNFMZOFLLÇWÖMSåMIP[[»LBNVOL»U"OFLÖOLBEPUUTÖMUHBMBNC
NéBOZBHCÍMLÃT[ÖMU
"UÐNFHFTTÃW»MUNVOLBOÃMLÖMJTÃHHFMK»SÍFMFNFOU»SJTWFT[ÃMZFLFUOÐWFMUF IPHZ
BMBLPTT»HI»US»OZPTIFMZ[FUéSÃUFHFJFMFWFLJNBSBEUBLBNVOLBFSåQJBDSÍM BGPHMBMkoztatásnak a közelébe sem kerülhettek. Mára a munkaképes lakosság egyötödének
nincs viszonya a szervezett munkához, mint társadalmi tevékenységhez.
&MåT[ÐSBCFONFHW»MBT[UPUULPSN»OZÃSF[IFUFUUJEFOUJU»TUÃTFMFHFOEåMFHJUJNJU»TUBSSB IPHZW»MUP[UBTTPOBIFMZ[FUFO.PTU LÃUÃWWFMLÃTåCCqLPSN»OZ[»TB
félidejében – kimondhatjuk, hogy sikertelenül oldja meg feladatát, szándékát, politikáját kudarc kíséri.
&OOFL BMBQWFUå PLB BCCBO LFSFTIFUå  IPHZ UÃWFT BMBQPLSB IFMZF[UF OÐWFLFEÃTJ
TUSBUÃHJ»K»U&MIJC»[UBBWJM»HHB[EBT»HJW»MT»HCÍMFSFEåEFQSFTT[JÍTIBU»TPLTÔMZ»OBL
GFMNÃSÃTÃU JOEPLPMBUMBOWPMUPQUJNJ[NVTBBOÐWFLFEÃTMFIFUåTÃHÃSF.VOLBIFMZUFSFNUåMÃQÃTFJUUPW»CCSBJTBLÖMGÐMEJUåLFCF»SBNM»T»SBÃTNVOLBIFMZUFSFNUÃTÃSF
alapozza. Nem tudja elérni a lakosság megtakarításait, amelyek révén fokozhatná
B CFSVI»[»TPLBU  T B[ ./# FMMFO»MM»TB NJBUU  IJUFMT[éLF JEFKÃO LÃQUFMFO »UUÃSOJ
BLBNBUT[JOUDTÐLLFOUÃTÃSF BLÐOOZéQÃO[QPMJUJL»K»SB B[B[BW»MMBMLP[ÍJLFEWÃT
eredmény megteremtésére. Költségvetési politikája a bevételek újabb és újabb formájára épít, s ezáltal további pénzeket von ki – miközben nem hajtott végre kemény,
B[FHÃT[»MMBNJLJBE»TJSFOET[FSU»UBMBLÇUÍÃTESBT[UJLVTBONFHLVSUÇUÍDTÐLLFOUÃTFLFUBLÐMUTÃHWFUÃTCFOB[»MMBNUPW»CCSBJTLÐMUFLF[å»MMBNTBK»UIBUBMNBTCÖSPLS»DJ»K»WBM"[»MMBNJS»OZÇU»TFHÃT[HÃQF[FUFFHZMFK»SULPSLPST[FSéUMFOTUSVLUÔS»KB"
LÐ[QÃO[FLqÃTB[VOJÍTGPSS»TPLqTPLFTFUCFOT[PMH»MK»LDTPQPSUPLWBHZPOPTPE»TJ
ÃSEFLFJU  ÔK HB[EBT»HJ FSåT[GÃS»L LJÃQÇUÃTÃU  UFSNÃT[FUFTFO NPOPQPMIFMZ[FUFLLFM 
ES»H»O QB[BSMÍBO"[JMZFOHB[EBT»HJS»OZÇU»TLÃQUFMFOOÃW»MUBSSBJT IPHZBNBHZBS
W»MMBMLP[ÍJT[GÃS»ULÃQFTTÃUFHZFB[VOJÍTGPSS»TPLCFWPO»T»SB"[VOJÍT»MPNT[FStefoszlott.
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Mindez hátrányos a foglalkoztatásra, mert cserbenhagyja a gazdasági növekedést.
&OÐWFLFEÃTWBMÍK»CBOTPIBOFNMFUUGåDÃM DTBLBEFLMBS»DJÍLCBOWPMUB[4IBÇHZ
célként szerepel, nincsenek meg a feltételei. Csak vontatottan születnek új munkahelyek. A közmunkába vetett remények szánalmasak, s csupán a korábban szociális
segélynek nevezett támogatásoknak adnak új elnevezést: ezek a közmunkaformák
VHZBOJTTFNNJWFMTFNK»SVMOBLIP[[»BNBHZBSU»STBEBMPNWFSTFOZÃTUFMKFTÇUåLÃpességéhez, következésképpen a mai napon ugyan – szerény – jövedelmet juttatnak
szerencsétlen zsebekbe, a ma végzett munkával azonban nem teremtik meg holnapra is ezt a jövedelmet. A kincstár kifosztása tehát tovább zajlik, miközben üres, s
nem kerül bele az ellenérték. /JODTUÐCCQÃO[NVOL»SB
A magyar társadalom ma sem termeli meg azt, amit elfogyaszt, tehát potenciáliTBOUPW»CCSBJTBEÍTT»HSB FMBEÍTPE»TSBIBKMBNPT&[FOVHZBOMFIFULP[NFUJL»[OJ 
de a tény tény marad, s fennmarad mindaddig, amíg a lakosság KFMFOMFHJ aránya dolHP[JLDTBLqJMMFUWFN»TJLPMEBMSÍMOÃ[WFOFNEPMHP[JLBKFMFOMFHJ munkastruktúráCBO.JUåMUFSNFMOFUÐCCGPHZBT[UIBUÍKÐWFEFMNFU )BBLÖMGÐMEJUåLFCF»SBNM»TCBO
CFJTNVUBUIBUÍOÃIBMFMLFTÇUåFSFENÃOZ OJODTHBSBODJBBSSB IPHZOJODT OFNMFT[
MFHBM»CCFLLPSBQSPøU JMMFUWFNéLÐEåUåLFLJ»SBNM»T"LÖMGÐMEJUåLÃUåMGÖHHÖOLF
percben is, mert az elmúlt 20 évben nem mobilizáltuk a magyar társadalom jövedeMFNUFSFNUåLÃQFTTÃHÃU MFHGFMKFCCDTBLBOOZJSB BNFOOZJSFFSSFBLÖMGÐMEJUåLFCFáramlás rákényszerített.
7BOFHZGFMU»SBUMBO LÐ[WFUMFOÖMOFNCJ[POZÇUIBUÍ EFFSåTFOGFMUÃUFMF[IFUå UBM»O
M»UIBUÍ UPW»CCJ OFHBUÇW LÐWFULF[NÃOZF JT F[FLOFL B GPMZBNBUPLOBL  B U»STBEBMPN
NJOEFOGPHMBMLP[»TJT[GÃS»K»CBO"[FHZÃOJBNCÇDJÍLLJFMÃHÇUFUMFOTÃHF B[FMGPKUPUU 
EFQSFTT[JÍT HB[EBT»HJ LÐSOZF[FU  B CFEPMHP[UBU»TSB ÃQÖMå JQBST[FSLF[FU  B WFSTFOZ
IJ»OZBÃTBUåLFUVMBKEPOPTPLNPOPQPMIFMZ[FUFNBH»WBMIP[UB IPHZOFNUÐSGFMT[ÇOSF B UFIFUTÃH  B LJNBHBTMÍ T[BLÃSUFMFN OFN NPOEIBUKVL  IPHZ .BHZBSPST[»H NB
B[JOOPW»DJÍ BUFIFUTÃHFT BLVUBUÍ BMLPUÍ GFKMFT[UåFNCFSFLÃTT[BLN»LPST[»HB
4[BLÃSUFMFNT[éLF TLJMMTIPSUBHF KFMMFN[JBNBHZBSHB[EBT»HFHÃT[ÃU CFOOFBGPHlalkoztatottak csaknem minden rétegét – a nemzetközi verseny mércéjével mérve. A
tehetség elfojtott, vagy külföldön keres utat.
£SUIFUå  IPHZ NJÃSU OJODT NBHBT T[ÇOWPOBMÔ LÃQ[ÃT  F[FO CFMÖM LPODFOUS»MU ÃT
specializált szakmai képzés, oktatás, hogy e téren egy helyben járunk, botorkálunk.
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III. Az ország neve: Munkapátia
.FSUNJSFGÐMMFOOF /JODTPMZBOHB[EBT»HJU»STBEBMNJNP[H»TJS»OZ BNFMZSFGÍLVT[»MIBUOBC»SNFMZLÃQ[ÃT PLUBU»T UVEPN»OZ"HB[EBT»HJÐO»MMÍT»HNFHCÃOVM»TB
WJTT[BWFUJ B T[FMMFNJ »MMBQPUPLBU JT  T UFSNÃT[FUFTFO B NBHZBS NVOLBFSå T[BLNBJ
LÃQ[FUUTÃHÃUJT4BLLPSNÃHOFNJTCFT[ÃMÖOLBSSÍMBNÃMZOZPNPST[JOUFOÃMåÃT
BMVMLÃQ[FUUWJM»HSÍM BNFMZqIBQSPCMÃN»K»UOFNPMEKBNFHBNBHZBSU»STBEBMPNq
TPIBOFNMFT[BMLPUÍFSåTFNNJMZFOÃSUFMFNCFO WJT[POUc7JT[POUSPNCPMÍFSåMFT[ 
marad.
°TT[FH[ÃTLÃQQFO WJUBBMBQLÃOUB[FMåUUJNBHZBSU»STBEBMPNqT[BLNBJÃSUFMFNCFOJTNJOUNVOLBFSåqBWJUBMJU»TSBBMLBMNBUMBOUÐNFHT[FSéTÃHKFHZÃCFOÃMUF
bCJ[UPOT»HPTo UFSNÃLFUMFOÃMFUÃU"MFGFMÃOJWFMM»MÍUÐNFHFTFHZFOMåTÃHBFTÃWFL
után tömeges kiszolgáltatottsággá vált, és a társadalom elveszítette mozgásának
JS»OZ»UqFHZCFOLÖMTåÃTCFMTåIBUBMNJÃSEFLFLKPHGPT[UPUULJT[PMH»MÍK»W» BGVUÍT[B
MBHFNCFSCåMGÐMEÐOGVUÍSBCC»W»MU
N»KVT
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Matl Péter szobra (részlet) Ópusztaszeren a nemzeti összefogást jelképezi
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GYÖNGYSZEM(LEVÉL)
A DISZNÓK KÖZÖTT
Barátom szeme üveges. Nemrég még élénk tekintete opálosan zavaros. Az alábbi
történt vele.
Barátomnak seregnyi kisgyereke van. Munkáját, munkahelyét elveszítette. FeleséHÃOFLOFNJTMFIFUNVOL»KB åNVOLBOÃMLÖMJ BTPLLJTHZFSFLFUOFWFMJIBKOBMÃT
ÃKGÃMLÐ[ÐUU#BS»UPNTPLIÍOBQPUW»SU NVOL»UOFNLBQPUU" BHPOPT[IÍOBQ
végén egy minden tekintetben bölcs, tapasztalt, társadalmi szabályokban jártas huNBOJTUBPSWPTJTNFSåTFB[UNPOEUBOFLJ IPHZÇHZS»NFHZB[ÃMFUF
p Írj egy levelet a miniszterelnöknek. Mondj el neki mindent világosan. Hiszen ez
FHZDTBM»ET[FSFUåLPSN»OZ OFNOÃ[IFUJLUÃUMFOÖMBIFMZ[FUFEFU
p Mit tehetne a miniszterelnök, nem úgy van az?!
p -FHBM»CCUFEENFH IPHZNBKEVUÍMBH IBOBHZPOOBHZMFT[N»SBCBK OFNPOEhasd, hogy nem tettél meg mindent. És hidd el, segíteni is fog a miniszterelnök.
#BS»UPN OFN UFUUF NFH /FN JMZFO UÇQVT "[U»O ÔKBCC JEåL UFMUFLNÔMUBL  JTNÃU
találkoztott az orvossal, aki már látta a nyomokat barátom arcán, szemében. Ezúttal
hallgatott az orvosra. Elhatározta, hogy kér 1 db egymilliomod munkahelyet, egyet
BCCÍMB[FHZNJMMJÍCÍM BNFMZFUNPTUUFSFNUBLPSN»OZÔKPOOBO"MFWFMFUNFHÇSUB 
elküldte. Munkát, munkahelyet kért.
A levélben leírta helyzetét. Majd hosszasan kifejtette, hogy hiába van több diplomáKB BWBMÍT»HCBOMFGPLP[UBBbDTBM»ET[FSFUåQPMJUJLBÃTBEÍSFOET[FSoB[POOZPNPSVMU
DJH»OZ DTBM»EPL T[JOUKÃSF  BIPM OBHZPO KÍ  IPHZ WBO JMZFO DTBM»E ÃT HZFSFLT[FSFUå
4;+"BEÍ[»T EFOFNÃSFHZGBCBUL»UTFN NFSUOJODTKÐWFEFMNÖL.JCåMWPOK»LMFB
SFUUFOFUFTOBHZBEÍLFEWF[NÃOZU
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#BS»UPNLJT[»NPMUB IPHZåSFOHFUFHFULFSFTF[[FMB[4;+"SFOET[FSSFM BNJOFLJ
meg a cigányoknak ennyire nagyon kedvez. Olyan sok gyereke van, hogy havonta
UÐCCNJOUGPSJOU B[B[ÃWFOUFLÃUÃTGÃMNJMMJÍGPSJOUBEÍLFEWF[NÃOZUUFT[
[TFCSF&CCåMB[U»OQPNQ»TBOMFIFUÃMOJ NFHÃMOJ
)P[[»Gé[UFQFST[F IPHZF[ÇHZFHZOBHZCBSPNT»H IJT[FOQFST[FIPHZLBQOBFOZOZJU EFOFNLBQTFNNJU NJWFMOJODTNVOLBKÐWFEFMNF NFMZCåMMFWPOIBUOBC»SNJU
JT§HZMFUUFHZFOMåTU»UVT[CBOBT[FHÃOZDJH»OZDTBM»EPLLBM
)FUFLNÔMWBKÐUUBW»MBT[".JOJT[UFSFMOÐLJ)JWBUBMMFWFMF[ÃTJPT[U»MZ»UÍM5»SHZJMBHPTBOLÐ[ÐMUÃL IPHZPLÃ SBHZPHÍÃT[SFWÃUFMFL5»KÃLP[UBUU»LCBS»UPNBU IPHZPMZ
CSJMMJ»OTBLÃTNÃMZFOT[»OUÍBL IPHZ»ULÖMEUÃLJMMFUÃLFTTÃHNJBUUB/FN[FUHB[EBT»HJ
Minisztériumba. Onnan majd jön a válasz, csak várjon türelmesen. Barátom nem
ÃSUFUUF IPHZW»MUB[åTPLLJTHZFSFLÃOFLÖHZFOFN[FUHB[EBT»HJTUSBUÃHJBJLÃSEÃTTÃ 
de nagyon megnyugodott, hogy azzá vált.
&HZIÍOBQNÔMWBUFSKFEFMNFTW»MBT[KÐUU.BUPMDTZ(ZÐSHZNJOJT[UÃSJVN»CÍM5BSUBMNB[UBB[JMMFUÃLFTTÃHNJOEFOLFMMÃLÃU)PTT[Ô FHÃT[PMEBMBTTéSéMFWÃM OFNJEÃ[zük az egészet, cseppben mutatja a tengert mindjárt:
b,ÐT[ÐOKÖLcÃQÇUåKFMMFHéKBWBTMBUBJU
" TUSVLUVS»MJT JOUÃ[LFEÃTFL FMTåTPSCBO B QPUFODJ»MJT OÐWFLFEÃTU KBWÇUK»L " LPSN»OZ[BUJ JOUÃ[LFEÃTFL KFMFOUåT SÃT[F B NVOLBFSåQJBDPU ÃSJOUJ  FOOFL LÐWFULF[UÃCFOBQPUFODJ»MJTNVOLBFSåLPNQPOFOTÃOFLBCåWÖMÃTFc
q CÇSKBNÃH PMWBTÍN "KBWBNÃHF[VU»OKÐOqBT[FSLNFHK
cIBNBSNFHIBMBEKBBW»MT»HFMåUUJÖUFNFUÃTNFHIBU»SP[ÍGPSS»TBMFT[BIB[BJ
növekedésnek.
"NVOLBFSåQJBDSÍMÃSLF[åQP[JUÇWIÇSFLW»SIBUÍBOLFEWF[åFOIBUOBLBLJM»U»TPLSB UPW»CC»BEFWJ[BIJUFMFL»SGPMZBNLPDL»[BU»UÍMFHZSFOBHZPCCNÃSUÃLCFOGÖHHFUMFOFEåI»[UBSU»TJT[FLUPSJTPLP[IBUNÃHLFMMFNFTNFHMFQFUÃTFLFUBGPHZBT[U»TJDTBtornán keresztül.
q ÃTB[FNÃT[UÃTJDTBUPSO»L 3FOECFOWBOOBL qBT[FSLNFHK
"[VOJÍTGPSS»TPLGFMIBT[O»M»TBW»SIBUÍBOCFOÃTCBOJTKFMFOUåTFOIP[-
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Gyöngyszem (levél) a disznók között
[»K»SVMIBUBNBHZBSCSVUUÍ»MMÍFT[LÐ[GFMIBMNP[»TOÐWFLFEÃTÃIF["LPS»CCJÃWFLIF[IBTPOMÍBOBGPSS»TPLNFHIBU»SP[ÍSÃT[CFOJOGSBTUSVLUVS»MJTCFSVI»[»TPLBUøOBOT[ÇSP[OBL JMMFUWFSÃT[FTÖMCFMåMÖLBNF[åHB[EBT»HJT[FLUPSJTb
" NF[åHB[EBT»HJ T[FLUPS JT IBMMBU»O B MFHLJTFCC HZFSFL GFMTÇSU  NJOU BLJOFL GPHBMNB TJODT FOOFL B NPOEBUSÃT[OFL B[ JEF JMMå TUSBUÃHJBJ KFMFOUåTÃHÃSåM "[ BOZB
N»SLPS»CCBOTJLPMUP[WBIBHZUBFMBLPOZI»U BIPMBMFWFMFUNFHQSÍC»MU»LLÐ[ÐTFO
értelmezni, megérteni. Ez a hisztérikus anya már akkor kikészült, amikor az elején
PUUUBSUPUUBL IPHZbBQPUFODJ»MJTOÐWFLFEÃTNVOLBFSåLPNQPOFOTÃOFLBCåWÖMÃTFo

q SÐWJEFO BIPHZBOBSFLM»NPLJTIJSEFUJL QPUFODJBOÐWFMÃTqBT[FSLNFHK
A levél végén váratlan, nemes fordulattal új, zárt, tehát kevésbé oldott stílus követLF[JL *NÇHZFO T[ÍMB ;BSBUIVTUSB  FMLÐT[ÐOÃT  ÖEWÐ[MÃT  KÍLÇW»OT»H  BM»ÇS»T TFNNJ 
vagyis tízezer példányban készült a levél nyilván:
b'FMIÇWKVL øHZFMNÃU  IPHZc NJOJT[UÃSJVNJ ÃT FHZÃC LÐ[QPOUJ »MMBNJ T[FSWFLUåM
T[»SNB[Í KPHJJS»OZNVUBU»TUUBSUBMNB[ÍMFJSBUPL LÐSMFWFMFLc TUC TUC cLJBE»TB
ÃTF[FLLFMWBMÍJS»OZÇU»THZBLPSMBUBBMLPUN»OZFMMFOFTo
Vagyis idézett levelet titkosították, gondolom 100 évre.
Folytatja ám Okos:
b"GFOUJFLÃSUFMNÃCFOB[FMFWÃMCFOGPHMBMUBLT[BLNBJWÃMFNÃOZOFLUFLJOUFOEåL 
BNFMZFUCÇSÍT»HWBHZIBUÍT»HFMåUUGFMIBT[O»MOJOFNMFIFUo1VOLUVN"LÐSCF[»rult. Minden út elzárva...
#BS»UPNFHZSÃT[UNFHSFUUFOUTBK»UBMLPUN»OZFMMFOFTTÃHÃUåM N»TSÃT[UTBK»UÖHZFUMFOLF[FJWFMFHZÍDTLBGBLFSFUFUGBCSJL»MUBGFOUJFHZFHÃT[PMEBMBTMFJSBUOBL&[UCFletette abba. Kiszögezte családi vécéjük falára, szemmagasságában. Az ötletet lopta.
&T[ÃCFKVUPUUVHZBOJTBSÃHJLÐ[WÃDÃLCFOUBQBT[UBMUUSÖLL BNJLPSJTLÐSCFO GBMSÍM
GBMSBLJÇSU»LB[BM»CCJT[ÐWFHFUÍDTLBFNCFSFL
q'PSEVMKCBMSB
q'PSEVMKKPCCSB
q.JUGPSPHT[ UFJEJÍUB CFMFFTFM 
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NYÍLT LEVÉL
AZ ERDÉLYI
MAGYAR PÁRTOK
,,
VEZETOINEK!
/:§-5-&7£- .*&-ä55"-&)&5ä4£(#&;36-c
5JT[UFMU &MOÐL 6SBL " NBJ  IÃUGå SFHHFMJ T[»NPLCÍM  BNFMZFLFU [ÐNNFM N»S
WBT»SOBQFTUFJTNFSUFNFSEÃMZJCBS»UBJNKÍWPMU»CÍMGPOUPTUBOVMT»HLÐWFULF[JLT[»momra.
Aki az erdélyi magyarság FHZTÃHF ellen lép, tesz, az hozzájárul e magyarság történelmi meggyengítéséhez, annak minden következményéhez a magyar nemzet életéCFO"W»MBT[UÍLUPW»CCSBJTÔHZEÐOUÐUUFL IPHZFOOFLBNBHZBST»HOBLB[3.%4;
BUÐNCKF,ÃSFNBMFHOBHZPCCFSEÃMZJNBHZBSQ»SUPU WJTFMKFFGFMFMåTTÃHFUMFHKPCC
UVE»T»WBM IPHZBMLBMNBUOZÔKUTPON»TFSåLOFLJTB[FHZTÃHNFHÃSUÃTÃIF[ÃTLÐWFtéséhez.
6]iPRPUDH]D]HJ\HWOHQPpUFHDM|YĘEHQ(UĘWHJ\VpJHWWLV]WHVVpJHW kívánok munkáMXNKR] PHO\EHQ V]iPtWKDWQDN V]HUpQ\, de sokirányú WiPRJDWiVXQNUD QHP PLQW SiUWRN
KDQHPPLQWD]HUGpO\LPDJ\DUViJRWNpSYLVHOĘN|]|VVpJHN
Tisztelettel Gubcsi Lajos,
".BHZBS.éWÃT[FUÃSU%ÇKSFOET[FSLVSBUÍSJVN»OBLFMOÐLF
KÔOJVT
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EROSEBB VAGY TÖBB?
,,
(REGGELI ÉBRESZTO…)
.*-:&/q-&(:&/q"."(:"3--". 
.*,°;#&/4;"#3&#&,"4;£/5-"150-c
6J4ÇS»TPL&[JTBNBHZBS»MMBN)JT[FO4[BCÍ3FCFLBBNBHZBS»MMBNGPOUPT
BMLPUÍFMFNF QBSMBNFOUJLÃQWJTFMåFHZNBH»UOBHZT[BLÃSUåOFL [ÐMEOFLÃTUFSNÃT[FUWÃEåOFLIJSEFUåQ»SUSÃT[ÃSåM´HZBMBLVMUBTBKUÍKÍWPMU»CÍM IPHZNB.BHZBSPST[»HFHZJLMFHOBHZPCCBHS»ST[BLÃSUåKFFHZLMPUBHQBSMBNFOUJLÃQWJTFMå 4[BCÍ
3FCFLB .JFMåUU B SÐIÐHÃT T[ÃUWFUOÃ B[ ÃHCPMUPU  ÃT B [PLPH»T LÐOOZFJ [»QPSP[nának alá ugyanonnan tengerszemet képezve, hallgassuk meg, hogy hazánk egyik
MFHOBHZPCCGBMV GÐME QBSBT[U [ÐME [ÐMETÃHÃTBHS»ST[BLÃSUåKFIPHZBOJOEPLPMUB
NFHFHZWJEÃLJHZéMÃTFOBLÃULFEåLOFL IPHZIPOOBOFSFE T[»SNB[JL FSåTÐEJLB[
åT[BLÃSUFMNF WJUBUIBUBUMBOVM WÐ4DIJGGFS"OES»TÃWBMNJOEFOCFOqEFF[N»SÇHZ
WBO 4;%4;-.1IBHZPN»OZc 4[ÍWBM3FCFLBLJTBTT[POZB[[BMCJ[POZÇUPUUBT[BLÃStelmét, hogy:
q /ÃHZ UFMKFT OBQPU EPMHP[PUU B NF[åHB[EBT»HCBO  NFHUBOVMU TPL NJOEFOU  TPL
NVOL»WBM1MTPLBUMBQ»UPMUT[ÃO»U NFH stb.
-»UPNNBHBNFMåUU BNJOUB[0ST[»HK»SÍ4DIJGGFS"OES»TUS»HZ»UT[JU»MOBHZFSåWFM 7»HÍ(»CPSHB[EBT»HJT[BLÃSUåT[åWJWÍQBM»OU»ULÐQÖMBTÐWÃOZW»HPUUT[»OUÍGÐMEFLFO ÃTFHZUVDBU-.1TQBSMBNFOUJLÃQWJTFMåLFSHFUJBGBMVCJL»K»U IPHZNFHGFKKF
&NCFSFL T[BWB[[BUPLB[-.1SF IBNÃHFEEJHOFNUFUUÃUFL GåMFHBGBMWBLCBO 
vidéken, ahol az LMP most országot jár! Kék cédulával! Ez egy ilyen állam ilyen parlaNFOUKÃOFLJMZFOQ»SUK»IP[UBSUP[ÍJMZFOT[BLÃSUå BLJUÃQQFOF[FLCFOBIÍOBQPLCBO
UFUUT[FNÖOLM»UU»SBPMZOBHHZ»B[JMZFOTBKUÍ IPHZBKÍÃEFTc
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'åT[ÐWFH
%BSBCPLSBT[FEUÃLBNBHZBS»MMBNPUB[VUÍCCJOFHZFET[»[BECBOUFLJOUÃMZÃU FT[LÐ[U»S»U DTFMFLWåLÃQFTTÃHÃU WBHZPO»UÃTMJLWJEJU»T»U5PW»CC»WÃEFMNJLÃQFTTÃHÃU
BLÖMGÐMESåMÃSLF[åWFT[ÃMZJS»OUDTBLÔHZ NJOUB[FNCFSFLNJOEFOOBQJCJ[UPOT»H»SB
WPOBULP[ÍLÐUFMF[FUUTÃHFJUSFOEWÃEFMNJU FH[JT[UFODJ»MJTBU T[PDJ»MJTUÃTLVMUVS»MJTU
4[FEUÃL/FNNBH»UÍMFTFUUEBSBCPLSB/BHZPOFSåTCFMTåJEFPMÍHJBJ MPCCJ NBGøBÃSEFLFL WBMBNJOULÖMGÐMEJqSÃT[CFOIBU»SBJOLNFMMFUUJq»MMBNJÃTNBH»OÃSEFLFL
LÃQWJTFMåJT[FEUÃLEBSBCPLSB.JOÃMFSåTFCCFLåL BOO»MOBHZPCCFMIBU»SP[PUUT»HVL
és képességük van az állam gyengítésére. Egészségtelen a széljobboldali gárdázás
ÃQQÔHZ NJOUBMJCFS»MJTLÐOUÐTCFOKFMFOULF[å BNÔMUCBOB[4;%4;IF[ BKFMFOCFO
B -.1IF[  T QFST[F TBKOPT B[ .4;1IF[ LÐUIFUå ÐOGFMBK»OMÍ T[PMH»MBU B LÖMGÐMEJ
NFHCÇ[ÍJLBQDTPMBUPLGFMÃäLOBHZPOFSåTÃSEFLLBQDTPMBUPLOBHZPOGFMLÃT[ÖMULJT[PMH»MÍJ4[»NVLSB[BWBSÍB[FSåT»MMBN
"[»MMBNPUJTBLF[ÖLCFOUBSUPUU»L F[ÃSUF[B[åCÃLMZÍCBOUBSUPUU»MMBNVLqBNJ
OFNB[ÃO»MMBNqQFST[FIPHZLJJTT[PMH»MUBåLFU
Minden hibája, esetlegessége és rögtönzése ellenére nem kérdés számomra, hogy
B'*%&4;qGFMJTNFSWFF[FLFUBCPS[BMNBTFMMFOÃSEFLFLFUqFSåT»MMBNSBUÐSFLT[JL
MFHBM»CCN»TGÃMÃWUJ[FEF TNPTU ÍUBJT
„Több állam” biztosan nem kell! Nem kell olyan állam, amely belenéz mindenünkCF  T[BC»MZP[OB NJOEFO SFM»DJÍOLCBO ´HZTFN UVE ´HZTFN GPHBEO»OL FM ´HZJT
NFHCVLOB F[[FM  NJLÐ[CFO QFST[F å  B OBHZ »MMBN FMÃHFEFUUFO I»USB EåMOF  NFSU
úgy érezné: ott van mindenhol, ahol szükség van rá.
/FNUÐCC IBOFNFSåTFCC»MMBNSBWBOT[ÖLTÃH0MZBOSB BNFMZUVEKB IPMB[åGFMTÃHUFSÖMFUF0UUB[POCBOåB[ÔS"LÐ[CJ[UPOT»HCBO BNéLÐEåJOGSBTUSVLUÔS»CBO 
a védelmi képességben – gyalázat, hol tart Magyarország védelmi képessége a nála
FSåTFCC ÃTWFMFT[FNCFOFSåMLÐEåT[PNT[ÃEPT»MMBNPLIP[LÃQFTU5PW»CC»FSåTFCC
»MMBNLFMMBGFKMFT[UÃTCFO B[PLUBU»TCBO B[BMBQWFUåFHÃT[TÃHÖHZJFMM»U»TCBO
%FOFNLFMMPMZBO»MMBN BNFMZFUQPMJQPLGPOOBLLÐSCF/FNLFMMB[ BNFMZT[éL
MPCCJÃSEFLFLLJT[PMH»MÍKB NÃHQFEJHB[ÃSUB[ NFSUBNFHø[FUFUU»MMBNJT[PMH»LBU
F[FLBMPCCJLÖMUFUJLT[ÃLCFWBHZW»HK»LLJPOOBO"[åFOHFEÃMZÖLLFM B[åÃSEFLÖLCFOUFT[OFLNFHNJOEFOU BNJUNFHLÐWFUFMOFLUåMÖL*UU BQPMH»SJ»MMBNJÃMFUCFO
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Erosebb vagy több? Reggeli ébreszto

B[POCBOOFNÃSWÃOZFTBQBSBODTT[ÍFMWOFNNPOEIBUKBTFOLJ IPHZQBSBODTSBUFUUFN"T[PMH»MBUOFNT[PMH»LUFSFQF IBOFNLÃQ[FUU ÐOUVEBUPTT[BLFNCFSFLÃ4GåMFHOFNSBCT[PMH»LK»UT[ÍUFSF DTBLB[ÃSU NFSULJOFWF[ÃTÖLLPSSBCVMFKUFUUFåLFUB
LJOFWF[åMPCCJ&[B[»MMBNJMÃUBMKB TBSSBOFNBENFOUTÃHFUBQ»SUPLT[ÇOF JUUOJODT
WÐSÐTÃSEFN OBSBODTLJW»MUT»H LÃLGFIÃS[ÐMEFTIÍLVT[QÍLVT[ÃTUVE»MÃLPTLPE»T
Feketévé sötétül minden szín, gyászossá, ha kiszolgál a szolgálat helyett.
"NBHZBS»MMBNOBLFSåTOFLLFMMMFOOJF,FWÃTUFSÖMFUFO WJM»HPT IPTT[ÔU»WSBSÐH[ÇUFUU K»UÃLT[BC»MZPL T[FSJOU  BNFMZFLFU OFN SÔHIBU GFM PMDTÍ  »NC»S OBHZPO WFszélyes jánosok kénye-kedve. Betartatja szabályait, nem azért, mert így kell annak
lennie – ez a minimum -, hanem azért, mert képes rá. Most nem képes. S nem kedvelhetjük foltjait, akik az állam erejét felhasználva lehetnek azok és úgy, amik. Nem
KÐIFUOFLOÃNFUM»T[MÍOÃLFHZIBUBMNBTLPEÍFNCFSK»UÃLPT ÐOÃSEFLéKÍLFEWÃCåMB
OFN[FUJGFKMFT[UÃTÃMÃSFqGPLP[WBSPTT[LFEWÖOLFU NFHW»MUÍLÃOUOBQPOUBBCT[PMÔU
JHB[T»HPUIJSEFUå EFNÃHTBK»ULÐSFJLCFOJTMFGPLP[PUUTDIJGGFSBOES»TPL CPUS»OZIåT
OPW»LFMåEÐL BLJLOFLUÐCCFUTFHÇUFOFBNPTUBOJO»MDTFOEFTFCCQ»SCFT[ÃEBUÖLÐSSFM TJNJDTLBMBKPTPL BLJLFHZT[FS B[FMå[åLPSN»OZ[»TJEFKÃON»SNFHEÐOUÐUUÃLB
SFNÃOZU IPHZB'JEFT[LJNBSBEIBUBWBHZPOT[FS[åUBSPM»TCÍM"NBHZBS»MMBNOBL
NFHLFMMCJSLÍ[OJBÔK T[»N»SBJTNFSFUMFOKFMFOTÃHFLLFMBCéOÐ[ÃTLJUFSKFEUÃTNBHBTUFDIOPMÍHJ»KÔGPSN»JWBM B[JOUFSOFUFOÃTJOUFSOFUFTTBKUÍCBOEÔMÍ EF[PSJFOU»MÍ
szennyel, miközben tudnia kell, hogy a köz véleménye nagy mértékben ott alakul
olyanná, amilyen lett, s lesz még majd.
4 WÃHÖM B NBHZBS »MMBNOBL GFM LFMMFOF GFEF[OJF  IPHZ ÃQQFO FMWFT[ÇUJ B[ JGKÔ
HFOFS»DJÍKBPEBBEÍU»NPHBU»T»U
"[»MMBNOFNB[FSåT[BLPTBLÃ åLTPSWBT[UK»L MFOÃ[JLÃTLJK»UTT[»LB[»MMBNPU"[
állam a gyengéké, akiknek védelemre van szükségük. De ha egy gyenge embert leOÃ[OFL CFDTBQOBL LJIBHZOBLBKÍCÍM BLLPSB[FMWFT[ÇUFUUFVUPMTÍLÐ[ÐTTÃHJU»NBszát, annak nincs állama, annak ez értelmezhetetlen, még akkor is, ha négyévente
TJLFSÖMS»WFOOJFHZOBHZ CPMEPH HZPSTBOFMMJCCFOå SÃNNÃW»MÍ»MPNSB
KÔOJVT
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."/*'&4;56.
&VSÍQBW»MT»HCBLFSÖMU&OOFLT[»NPTTÔMZPTPLBWBO5ÐCCFUGPHZBT[UPUU NJOUBNJU
NFHUFSFNUFUU&MMVTUVMUBOFN[FULÐ[JEJNFO[JÍLWFSTFOZÃCFO,VMUVS»MJTBO T[FMMFNÃCFOÃTIBCJUVT»CBOFMCJ[BLPEPUU»W»MUÃTÇHZOFNÃS[FUUFMÃHLÃOZT[FSÇUåFSåUB
UFMKFT NFHÔKVM»TSB &T[NFSFOET[FSF FHZSÃT[U FMBWVMU  N»TSÃT[U IéUMFOOÃ W»MU BMBQFT[NÃJIF[ HZÐLFSFJIF["W»MT»H»MUBM»OPTÃSUÃL[BWBSS»JTW»MU&VSÍQBOFNUVEKB
EFøOJ»MOJTBK»ULÖMÐOMFHFTIFMZÃUBWJM»HCBO*UU&VSÍQ»CBOQBUUIFMZ[FUCFOWÇW»MMÍháborút a régi és a még fel sem ismert új. Lakossága ezen értékvesztés közben be
LFMMFOF IPHZGPHBEKBBWJM»HLÖMÐOCÐ[å N»TSÃHJÍJCÍMÃSLF[åUÐNFHFLFU WBMM»TPLBU 
társadalmi- és munkakultúrákat.
" N»TPEJL WJM»HI»CPSÔ VU»OJ ÃWUJ[FEFLCFO UFSFNUFUU &VSÍQB OFN MFIFU VHZBOolyan a 21. században, mint amilyen lett a háborús újjáépítésben. Mivel új integráDJÍT QSPHSBNKB OFN MFUU ÃT OFN JT MFIFUFUU »MUBM»OPT ÃT UFMKFT FVSÍQBJ VOJÍ  NFHNBSBEOBLBOFN[FUFLFMUÃSåÃSEFLFMUTÃHFJ ÃTF[FLBKÐWåCFOJTLÃUTÃHCFWPOK»LB[
FVSÍQBJ»MMBNPU NJOUDÃMU&VSÍQ»UÐSFH TPL»JHÖOOFQFMU EFN»SBFMG»SBEUHFOFS»DJÍL QPMJUJLBJÃTT[PDJ»MJTIBUBMNJTUSVLUÔS»LWF[FUJL(B[EBT»H»CBOQFEJHI»UUÃSCF
T[PSVMUBUFSFNUåNVOLBÃTB[F[UT[PMH»MÍLJFNFMLFEåT[FMMFNJJOOPW»DJÍ7FSTFOZI»US»OZBGPLP[ÍEJLBWJM»HCBOB[PLLBMB[ÔKOFN[FULÐ[JFSåLÐ[QPOUPLLBMT[FNCFO 
BNFMZFLFSåTFCCFLB[»MUBM»OPTNFHÔKVM»TCBO NÃHQFEJHB[ÃSU NFSULÃQFTFLWPMUBL
és lesznek IFMZ[FUCFIP[OJ WBHZIFMZ[FUÖLCFOOBHHZ»UFOOJBGFMUÐSFLWåÔKHFOFS»DJÍLBU
&VSÍQBOÃMLÖMÐ[JÔKHFOFS»DJÍJEÐOUåT[FSFQÃU Nem is igényli ezt. Az új geneS»DJÍLTFNLFSFTJLNFHIBU»SP[ÍÃSWÃOZFTÖMÃTÖLÔUK»U#FMFG»SBEUBLBGFMÖMSåMKÐWå
CFTPSPM»TPLCB B[&VSÍQBJ6OJÍCÖSPLSBUJLVTÔUK»CB ÔUWFT[UåJCFÃTLPNQSPNJTT[V-
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NBJCB B[»MUBM»OPTÃSEFLUFMFOTÃHCF BLSF»MUÃTSPTT[VMNéLÐEåKÍMÃUJNPEFMMFLCF
Nem kérnek, és nem kapnak nagyobb teret BLPST[FSé ÔKFVSÍQBJSFOFT[»OT[IP[.
.»SøBUBMPOG»SBEUBLåLJT&VSÍQBGåKFMT[BWBNPTUb+PCCBCÃLFTTÃHo7BMÍCBOÇHZ
WBO "I»CPSÔO»M BTÔMZPT EFTUSVLUÇWLPOùJLUVTPLO»MUÃOZMFHKPCCBCÃLFTTÃH%F
F[L»SPT»MMBQPU IBNFHBMLVW»TU CFMFUÐSåEÃTU B[»MMBOEÍNFHÔKVM»TJS»OUJLÃQUFMFOTÃHFUGFEF[ ÃTFHZCFOFMUPS[ÇUKBB[b»ME»TPTCÃLFoFMåOZFJU
"[ÔKOFN[FEÃLBKÐWåGPSS»TB Ez banalitás önmagában, közhely, amit mindenki
LÐOOZFEÃO LJKFMFOU  WBMM %F IBUBMNBT LJIÇW»T JT B MÃUF[å TUSVLUÔS»LLBM T[FNCFO
7FT[ÃMZFTNP[H»TJÃTBMLPUÍFOFSHJB4[BCBEF MFIFUFGÃMOJUåMF 7BHZÃSEFNFTU»NPgatni, mindenek elé helyezve?
Az új nemzedék nem egyetlen nemzedék, hanem rögtön több is. A most iskolákba
K»SÍ EJ»LPL q UJOJL q UBOVMÍ OFN[FEÃLF egyrészt, másrészt a diplomáig, munkaIFMZJH T[BLN»JHFMKVUPUU GFMFMåTTÃHUFMKFTBMLPUÍøBUBMOFN[FEÃLJT DTBM»EBMBQÇUÍ 
LSFBUÇWHFOFS»DJÍ BNFMZBKÐWåMFHGåCCFSåGPSS»TB$TBLFHZFUMFOEPMHBMFIFU OFNJT
tehet mást, mint hogy elkezdi építeni a +ÐWåU Olyan mozgástér kell, amely szabad
LJCPOUBLP[»TUFOHFEFLÃUHFOFS»DJÍMFHLÐ[WFUMFOFCCLÃQFTTÃHFJOFLÃTÃSEFLFJOFL
LJGFKF[ÃTÃSF&[BOBHZPCCNP[H»TUÃSOFDTBLÐTT[FLÐTTFF[UBLÃUHFOFS»DJÍU IBOFNFHZN»TSBJTÃQÇUTFFSåJLFUBOOBLÃSEFLÃCFO IPHZ&VSÍQBVOPL»JCÍMåLMFHZFOFL &VSÍQBÔKUFSFNUåJ BLJLOFNLÃSOFLBNB&VSÍQ»UWF[FUåJEåTFCCHFOFS»DJÍL
GBSJ[FVTW»MMWFSFHFUÃTÃCåM NJT[FSJOUbF[JUUN»SB[VOPL»L&VSÍQ»KBo&[»NÇU»T
äLMFHZFOFL
äLMFIFTTFOFL
äLBLBSKBOBLMFOOJ
Ennek ma nincsenek meg a feltételei. Ezt ma senki sem akarja így. Ha akarná,
nem tudná megtenni. Ha tudná, nem tehetné. Ha tenné, nem sikerülne.
"[»UNFOFUB[FMBWVMU IJWBUBMJ&VSÍQ»CÍMB[ÔKOFN[FEÃL&VSÍQ»K»CB csak akkor lehetséges, ha e két korosztály képességeinek színvonala, erejének dinamikája,
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DÃMKBJOBL»UÖUåFSFKF ÃSEFLFJOFLWJM»HPTLJGFKF[ÃTFMÃQÃTSåMMÃQÃTSFNBOJGFT[U»MÍEJL 
UFSFU OZFS  FMåSF UÐS 3»PMWBT»TTBM  W»HZBL T[JOUKÃO F[ MFIFUFUMFO 5FSWF[å BT[UBMPL
mellett sem lehet kitalálni. Nem lehet politikai pártok hangzatos jelszava, mert az
kifulladásra ítéli.
&VSÍQBOFNFHZFOMåB[&VSÍQBJ6OJÍWBM5BHPST[»HBJÐO»MMÍOFN[FULÃOUUÐCCFL
BOO»M NJOUBNJUB[VOJÍTUBHT»HVLKFMFOU7BOOBLB[VOJÍOLÇWÖMJTGPOUPT»MMBNPL 
nemzetek, kisebbségek. Amikor a fenti manifesztumot megfogalmazzuk, FHZT[FSSF
GPSEVMVOLNJOEFOFVSÍQBJFSåIÐ[B[&6JOUÃ[NÃOZFJIF[ BT[VWFSÃOPST[»HPLIP[ 
egyházakhoz, kisebbségekhez, népcsoportokhoz – s fordulunk a leghatalmasabb, orT[»HPLGÐMÐUUJHB[EBT»HJ UVEPN»OZPT NéT[BLJÃTQÃO[ÖHZJFSåLIÐ[ IPHZTFHÇUTFOFLBLÐWFULF[åLCFO
qMegérteni és megértetni az új nemzedék elementáris létfontosságát, mint vaMBNFOOZJ EÐOUÃT LJJOEVMÍ BMBQK»U " TÔMZPT BEÍTT»HW»MT»HCB LFWFSFEFUU &VSÍQB ÃT
PST[»HBJFMåSFFMGPHZBT[UPUU»LÔKHFOFS»DJÍJLKÐWåKÃU)FMZFUUFJOL»CCIBHZK»LÃTTFHÇUTÃL IPHZFHFOFS»DJÍLOBHZPCCGFMFMåTTÃHFUÃTT[FSFQFULBQKBOBLBKÐWåKÖLÔKK»teremtésében.
q.FHUFSFNUFOJB[PLBUBLJJOEVMÍGFMUÃUFMFLFU BNFMZFLCFOB[ÔKOFN[FEÃLFLB
U»STBEBMNJGPMZBNBUPTT»HLFSFUÃCFOLÃ[CFBLBSK»LWFOOJ&VSÍQBKÐWåKÃU"NBNÃH
MFIFUåTÃHFJLFUOFNJTNFSå B[PLBUBM»CFDTÖMåUBOVMÍOFN[FEÃLFLFOOFLT[FMMFNÃCFOOåKFOFLGFM B[BMLPUÍøBUBMOFN[FEÃLFLFOOFLLFSFUÃCFOWFHZÃL»UBU»STBEBMNJ
folyamatok meghatározását.
/FNHPOEPMKVL IPHZGPSSBEBMNJFSFKé»UDTPQPSUPTÇU»TSBWBOT[ÖLTÃH"[ÔKOFN[FEÃLFLEÐOUåT[FSFQÃUÔHZÃSUFMNF[[ÖL NJOUBSFOFT[»OT[NBJGPSN»K»U NJOUB[
JOOPWBUÇW&VSÍQBÃMFUSFIÇW»T»U&CCFOBGPMZBNBUCBOTFOLJUTFNLFMMFSåT[BLPTBO
MFW»MUBOJ WBHZNFTUFSTÃHFTFOFMåUÃSCF»MMÇUBOJ"[ÃCSFEÃT BSFOFT[»OT[BLLPSMFIFU
sikeres, ha békésen és konstruktívan támaszkodik BN»UNFHIBU»SP[ÍWJT[POZPLSB 
FSåLSFqEFNVOL»K»WBMNFHUFSFNUJBOOBLGFMUÃUFMÃUÃTC»[JT»U IPHZGPMZBNBU»CBO
és KÐWåKÃCFOT[BLÇUTPOJTF[FLLFMBNBVSBMLPEÍ FMBWVMUÃTFMG»SBEU CÖSPLSBUJLVTBO
LÃOZFMNFTÐSFHFVSÍQBJWJT[POZPLLBM
´K &VSÍQ»U LFMM GFMÃQÇUFOJ &[U DTBL ÔK OFN[FEÃL UFIFUJ E nemzedék akkor
lehet sikeres, ha T[FSFUJDÃMK»U &VSÍQ»U TBTBK»UÔKBUBMLPUÍT[FSFQÃU benne. Ha sze-
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SFUJ BLLPSLÃT[ÖMKÐOJTGFMS».PTUFSSFOFNBMLBMNBTBLÃOZFMFNÃTBCFMFUÐSåEÃT
F[FSUFSIFNJBUU%FB[BMLPU»T B[FVSÍQBJGFMFMåTTÃHW»MMBM»TDÃMKBTBDÃMSBJS»OZVMÍ 
GFMFSåTÐEåÃTÔKBUUFSFNUåBMLPUÍUFIFUTÃHBMLBMNBTT»UFT[JBSSB IPHZ»UWFHZF&VSÍpa vezetését. Így, ebben a szellemben éljen az ´K/FN[FEÃL&VSÍQ»ÃSU ManifesztuNVOLBULÐ[ÐTGFMIÇW»TLÃOUKVUUBUKVLFMB[FVSÍQBJLÐ[WÃMFNÃOZIF[
#VEBQFTU N»KVT (VCDTJ-BKPT1I% B.BOJGFT[UVNLF[EFNÃOZF[åKF
8L$J\|NHUHVYiOWR]iVKR]QHPNHOOIRUUDGDOPLIHOIRUGXOiV$IRUUDGDOPDNHPEHULYpUEHQJi]ROQDN$]ÒM1HP]HGpNEpNpEHQPHQHVV]HDWUyQUyOD]iOODPLLQWp]PpQ\LEURNUiFLDpVDPDJiQSpQ]UHDODStWRWWKDWDORPGLNWDW~UiMiW$WUyQKHO\HWWWHUYH]ĘDV]WDOKR]OM|Q
&[[FMBNBOJGFT[UVNNBMGPSEVMVOL&VSÍQBÔKHFOFS»DJÍJIP[NBHZBS BOHPM GSBO
DJB TQBOZPMÃTOÃNFUOZFMWFO
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Emberek, isteni erOvel
– s földi alázattal
Azt mindig tudtam, hogy a világ – benne az országunk – legjobb sportolói kivételes
emberek. London alatt jöttem rá, hogy istenek, emberfeletti erőkkel megáldva. A
sok elképesztő egyéni teljesítmény nyitotta ki a szememet. London óta tudom, hogy
a világ legkiemelkedőbb, minden mást elhomályosító együttese az olimpikonok tízezres tábora. Nincs semmi hozzá hasonlítható. A politikusok teljesítménye – bármely
magasban is vélik -, nevetségesen elmarad ettől, az ENSZ, az EU nem hasonlítható
Londonhoz. A művészek kivételes tudása, a tudósok művészi magaslatokban járó
ihletettsége volna ezzel mérhető, mégsem az, mert az aranyat elérő olimpikonok
mögött nem csak kivételes adottság áll, hanem a végtelen, az utánozhatatlan szorgalom – ez teszi őket fiatal korukban mindenek fölé. Egy-egy versenyszámban a világon
tíz- és százezrek, milliók indulnak el, mint a majdani legjobb – s csak egyetlen egy
ér el oda. S közben minden pillanatban versenyt vív azokkal a bizonyos, ismeretlen
milliókkal.
Kiválasztottság – ez jut eszembe róluk. Nem úgy, mint Izrael népe, mely vallásában
ezt magáról állítja. Ezt az önjelölt, önerősítésre szánt kiválasztottságot több száz
nép, sok vallás joggal vonja kétségbe. Az olimpiai arany mögött mérhető, tagadhatatlan tény, mások által elérhetetlen teljesítmény áll, s nem vélelem, nem önámítás.
MÉRHETŐ ÉS KÉTSÉGBE VONHATATLAN. Tessék, tessék, nagyérdemű, lehet jobbat, lehet többet, ki jelentkezik??!!
Amikor a Zrínyi Média Kft.-t vezethettem, három világbajnokot – azóta tudjuk:
két olimpiai bajnokot, Szilágyi Áront és Kozák Danutát (utóbbit két arannyal) – tudhattam munkatársaink között. Nem volt egyszerű foglalkoztatni őket, erős intést is
kaptam föntebbről, mert pl. Szilágyi Áronról tudtunkra adták, hogy nem a Honvéd
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WFSTFOZ[åKF  bLÇWÖM»MMÍo  NJÃSU åU U»NPHBUKVL  NJLPS BOOZJ UFIFUTÃHFT CBKOPL WBO
„házon belül” is. De állhat-e zseni rajtunk kívül? Boldog voltam, hogy hozzánk csáCÇUIBUUBN IPHZøYT[FS[åEÃTULÇO»MIBUUBNT[»NVLSB »UM»UIBUÍKÐWFEFMNJÃTUFMKFsítményviszonyokat. Ma is elgondolkodtat, miért fogadta el olyan örömmel Szilágyi
SPO BLJBLLPSN»SNJOEFOJEåLMFHøBUBMBCCLBSEWÇWÍWJM»HCBKOPLBWPMU"WBHZ4JEJ
1ÃUFS BLJBCCBOB[ÃWCFO CFOÐTT[FTWFSTFOZFSFENÃOZFBMBQK»OWJM»HFMTåWPMU 
TNJOEFOLJFMåUUT[FS[FUU.BHZBSPST[»HPOLWBMJøL»DJÍU-POEPOCB/FNBQÃO[T[»NÇUPUU FMTåTPSCBO  )BOFN B CJ[UPOT»HÃS[FU MFUU GPOUPT T[»NVLSB &HZSÃT[U  NFH
megérezték, hogy sorsuk fontos lett mások számára, olyanoknak a Zrínyiben, akikOFLFHZÃCLÃOUOFNWPMUN»TLÐ[FB[åÃMFUQ»MZ»KVLIP[.»TSÃT[U NFSUNJOEFOøMMÃS
számít azon a küzdelmes pályán, amelyen a pénz tényleg nem a Nagyúr, ahol Moloch
eleve K.O.
7ÃHUFMFOT[FSÃOZTÃHqOFLFNF[UéOUGFMMFHJOL»CCWFMÖLLBQDTPMBUCBO/FNUVEUBNNFHÇUÃMOJ4[JM»HZJSPOUBM»MBUJQPOUPTT»H»U 4JEJ1ÃUFSMÐWÃTFJOFLQPOUT[»N»U 
B[UB[POCBOM»UUBN IPHZNFTT[FB[»UMBHPUNFHIBMBEÍFNCFSJT[FSÃOZTÃHMBLP[JL
bennük. Mintha soha nem lettek volna mások, mint az átlagember, aki felkel, ásít,
dolgozgat, megissza a sörét, lötyög egy kicsit a gatyájában, és horkol keményen. Ez is
ÃMFU TNFSUÃMFU F[JTT[ÃQqEFIPMWBOFUUåMBNJOEFOOBQÔKBCCÃTÔKBCCø[JLBJÃT
FNCFSJDTÔDTPLSBUÐSåT[FNÃMZJTÃH BLJOFNJTNFSMFIFUFUMFOU BLJUOFNMFIFUMFÃT
NFHUÐSOJ NFSUIJT[DÃMK»CBOÃTBCCBO IPHZåUFIIF[SFOEFMUFIP[[»B4PST&[ÃSU
végtelenül szabad.
Mertem használni a „kiválasztottság” fogalmát. London láttán jöttem rá arra, ami
NJOEFOPMJNQJ»OÃSF[IFUUFNWPMOB.FSUIJT[FO3ÍNB B[B[ÍUBM»UPNåLFU
#BMD[Í"OES»TB[FNCFSJIJUÃTBLBSBUQÃMEBLÃQFMFUUT[»NPNSB LJTHZFSFLT[»N»SB
JTWJM»HPTBO BNJLPSÃSUFÖWÐMUÐUUÖOLBNéT[BLJ»SVI»[LJSBLBUBFMåUUB[VUD»OqF
LJSBLBUCBLJIFMZF[FUUFHZFUMFOQJDJLÃQFSOZåOM»UUVL,JTLVOGÃMFHZI»[»OB[FMÃSIFUFUMFO SÍNBJ EJBEBMU ,ÃQ[FMFUÖOLCFO FNFMUÖL OFLJL B EJBEBMÇWFLFU 5VEPN  IPHZ
NJ  LJT TS»DPL PUU NJOEOZ»KBO FSåTFCCFL ÃT FMIJWBUPUUBCCBL MFUUÖOL »MUBMVL  OÃIB
ÔHZÃS[FN FHZFHÃT[ÃMFUSFT[ÍMÍBOÃTCJ[POZÇUIBUÍBO
&[U BEU»L OFLÖOL SPOPL  £W»L  %BOVU»L  ,SJT[UJ»OPL  %BOJL " NB JGKÔT»HB JT
NFHLBQUBBNBHBIBUBMNBTUÐMUÃTÃU FCCFOOFJTLÃUFMLFEKÖOL4BKOPT FMTåTPSCBOB[
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csak olimpiai ideáloktól várhatjuk a jövõben is, hogy a gyõzelembe és a tiszta
dicsõségbe vetett hitet – ezt a kiirthatatlan emberi forrást – éppen õk adják át magukból. ÉPPEN ÕK ADJÁK KI MAGUKBÓL, mert hiszen minden percben meg is
kapjuk tõlük azt, ami a rejtett titkuk.
A Zrínyi Média akkor, 2010-ben, 2011-ben a fiatal generációk bátrabb szellemét,
hazaszeretetét, ennek segítését tûzte ki célul. Olimpikonok – akkor még „csak” világbajnokok – közvetítették szándékunkat a diákok felé. Hiszem, hogy minden diák, aki
most látta õket a csúcson, már akkor tudta, vagy most megtudta, ki és mi az õ igazi
ideálja.
Zárszóul jó választ adhatunk egy régi belsõ, magyar vitánkra: aki ott fent áll a
dobogó fokán – a legjobb hazafi.

HÁTRA HARC!
HONFIAIM!
ÚJ VEZÉNYSZÓ
Küzdelmet ígértek és betartották. Harcot harcosokkal, és itt vannak a harcosok. Az ellenség ugyan nem látszik, jól elbújt, ez a szokása. Aki azonban bátor és harcolni akar,
azt nem érdekli a gyáva, bújócskázó ellenség, õ akkor is harcol ellene. A harc az eleme,
a léte, a célja és az eszköze. Nem kell ellenség, következésképpen gyõzelem sem kell.
Csak a harc maga.
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Hátra harc! Honfiaim!
)BSDPMFHZT[FSPMZGPSSÍOT[FSFUFUUGFMFTÃHFFMMFOBLJEPCPUUGÃSK"NFHDTBMUBTT[POZ
IBSDCBT[»MMOÃHZHZFSNFLFBQKBFMMFO MFHT[ÇWFTFCCFOMFQMBT[UJL»[UBUO»BSDVLSÍMBQKVL
KFMMFH[FUFT q FHZLPS PMZ LFEWFT q WPO»TBJU " HZFSFL IBSDPM T[ÖMåKF FMMFO  NFSU OFN
JEåCFOLBQKBNFHKVTT»U ÃTFCCFOLJDTJUJHB[BJTWBOT[ÖMFJNÃHÃMOJBLBSOBL OFLJL
JTLFMMWBMBNJBKÐWåIÐ[ FHZLJDTJDTBL"T[ÖMåLIBSDPMOBLT[FNÖLGÃOZF HZFSNFLÖL
ellen, mert iszákos lett és megbízhatatlan: ezt látta a szülei házában, mikor kicsi volt,
ÃTVU»OP[[BåLFUBCVUB)BSDPMBOÃQBLPSN»OZBFMMFO NFMZFUNFHW»MBT[UPUU NFSU
bár tudta, hogy úgyis becsapják, hát becsapták rútul, most is. S a kormány harcol a
OÃQF FMMFO  NFSU UVEKB  IPHZ B LÐWFULF[å W»MBT[U»TPLPO NFHCVLUBUKB åU B SVTOZB  B
OBHZEPMHPLCBOPMZLJDTJOZFTOÃQ UVEKB IJT[FOÃQQFOåDTBQUBCF
.BHZBSPST[»HIBSDCBO»MM$TBQBUBJOLIBSDCBO»MMOBLqÖ[FOUFOÃQÃOFLBLÃTåCC
N»SUÇSNJOJT[UFSFMOÐL NFSUN»SOFNWPMUNÍEKBÃTJEFKFLJOÃ[OJB[VUD»SB BIPMB
tankok hosszú sora állt harcban, de legalábbis harcra készen. Magyarország most is
IBSDPM NFSUBWJM»HOFNÃSUJDÃMKBJU4[éLÇUTÖLMF.BHZBSPST[»HNPTUJTDTBLÔHZ
harcol, mint mikor „csapataink harcban álltak”, vagyis Magyarország otthon ül és
UÃWÃUOÃ[ WJT[POUIBåOFN I»ULPSN»OZBIBSDPM"LJKÐO B[FMMFO"LJOFLJKÐO B[
ellen. Értem ezt a harcot, mozgásban kell tartani az izmokat. Kevésbé ironikusan is
értem és egyet is értek vele: aláznak, megaláznak, kifosztanak bennünket évtizedek
ÍUBOBHZK»CÍMVHZBOB[PLLJOUÃTCFOU JUUCFOUBLÐSNFHNFHÔKVMGSJTTFMFNFLLFM 
/ZVHBUPOWJT[POUBIFMZ[FUW»MUP[BUMBOqÃTQFST[FTPLBLFUUåTÖHZOÐL BLJOFLBLJOU
CFOUWBO TIBCFOUWBO LJOUNÃHKPCCBO &[UOFNMFIFUUéSOJ
Csapataink ugyanúgy állnak harcban, mint ahogyan látszott 1956. november 4-én
IBKOBMCBOB1BSMBNFOUT[PC»K»CÍMBLPSPNTÐUÃUOBQGFMLFMUF/JODTGFHZWFSÖL OJOcsenek csapatok. Viszont akkor is volt, ma is van tényleges ellenség. Milyen harc ez?
Elmentek a tankok, megjöttek a bankok. Pufajka helyett kamatláb. Ez is van olyan
SPTT[4NJWBOBIBSDPMÍDTBQBUBJOLLF[ÃCFO $TBU»SBIÇWÍLÖSUT[Í/FNLÖSU IBOFNLÖSUT[Í IBSTPOBIBOH.FEEJHMFIFUF[[FMFMKVUOJ "VHTCVSHJH B-FDINF[åSF 
Muhi mezejére? Mohács mezejére, a Csele-patakba? A Don partjára? Érdekes, mennyi
NF[åLÇTÃSJNÔMUVOLBU
Cinikus a hangom. Hát akkor ne harcoljunk? De igen.
Illetve ne.
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A tankok után a bankok felénk fordították csöveiket, s itt vannak az új pufajkások,
B CBOLLBQJU»OZPL F[ B bCBOLo T[Í JUU UFSNÃT[FUFTFO KFMLÃQ  T[JNCÍMVN  B[PLSB
VUBM BLJLOFLqJUUIPOÃTLÖMGÐMEÐOq.BHZBSPST[»HDTBLMFMåIFMZ OFNIB[B UFI»U
JUUWBOOBLBNPEFSO»WÍTPL.FOFE[TFSFLOFLIÇWK»LåLFU TQVTLBSPQPH»TIFMZFUU
QSPøUSPQPH»TUIBMMBUOBL&HZFUMFOKFMT[BWVL")"4;0/,PSM»UP[PUUGPSN»CBOÃT
KFMFOUÃTTFMLPOLSÃUBOB[åIBT[OVL C»SNJ»SPO-FIFUFIBSDPMOJM»UIBUBUMBOFMMFOTÃHHFM NFMZKFMLÃQ T[JNCÍMVN /FNMFIFU
Kössünk békét. Mondjuk meg a magyaroknak, hogy béke van. Hogy felkelt a Nap,
hajnalodik, és mint régen, munkába kell indulni. Ha azt mondják a magyarok, hogy
nincs munka, és ha túl sokan mondják, úgyis le kell mondani majd a kormányzásSÍM NFSUIJT[FONVOL»UÇHÃSUÖOLOFLJL .»SJB.VOLB.BHZBSPST[»H»OBLFMKÐWFUFMÃU
/Ã[[ÖOLBCÃLÃTNBHZBSPLT[FNÃCF ÃSUTÖLNFHJOEVMBUVLBU BNJCåMNBKEKÍMM»UKVL IPHZOFNCÃLÃTFL ÃTUFHZÖLMFBGFHZWFSUBM»UIBUBUMBOFMMFOTÃHFMåUU
'PSEVMKVOLFHZOBHZPU LJ»MUTVL IPHZ)53")"3$ ÃTJOEVMKVOLFMCÃLÃTK»S»Tsal azon bús magyarok felé, akik az úton botorkálnak, soha nem akartak harcolni,
és szenvedélyesen, majdnem el- és megvakultan keresnek az út porában egy, egyetlen
FHZEBSBCKÍLJTNVOL»U.JWFMF[FLBDT»NCPSHÍNBHZBSPLWBOOBLWBHZFHZNJMMJÍOZJBO DTBM»EUBHKBJLLBMFHZÖUUI»SPNOÃHZNJMMJÍOZJBO B[åIBETFSFHÖLLCT[FS
OBHZPCC NJOUBNJUO»MVOLIJWBUBMPTBOIBETFSFHOFLOFWF[OFLäLBNJJHB[JIBETFSFHÖOL7FMÖLFHZÖUULFMMLÃ[CFWFOOJQPOUPTBOÃTDTBLB[UBGFHZWFSU BNFMZFUåL
GFHZWFSOFLUBSUBOBL+PCCIÇK»OÍTEJGFHZWFS B[BOFWF IPHZb,FOZFSFU NVOL»Uo
Fegyverkezzünk ne csak értük – ezt a fegyvert fentebb már letettük -, hanem velük
FHZÖUU B[å»MUBMVLW»MBT[UPUUGFHZWFSSFMUFI»U TIB»MMJHGFMGFHZWFSF[UÖLÇHZNBHVOLBU  BOOZJBO MFT[ÖOL  IPHZ OFN LFMM IBSDPU LF[EFOJ B QSPøUHZ»SPTPLLBM  NFSU åL
HZPSTBONFHBEK»LNBHVLBUBCÃLÃTFOOBHZUÐNFHFMåUU
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AZ ISMERETLEN LÁNY
SÍRJÁNÁL
FOHÁSZ
Lehajlok. Érzem, hogy ez kevés. Letérdelek. Az egyik térdemre, elegánsnak tettetett könnyedséggel. Rájövök, hogy ez kevés. Mindkét térdemet a földre. Meggyújtom
az örökmécsest a sírnál. Az ismeretlen lány fekszik benne, végtelen nyugalommal,
T[FMÇEFO NFHCPDT»UÍBO"[ÐSÐNJMZFOLPSN»SOFNKÍMPMWBTIBUÍMFB[BSDPLSÍM EF
érzem, hogy örül.
"[JTNFSFUMFOM»OZÃQQPMZNÍEPOJTNFSFUMFO NJOUB[JTNFSFUMFOLBUPOB"[JTNFSFUMFOLBUPOBTÇSKBF[FS UÇ[F[FS NJMMJÍJTNFSåTLBUPOBTÇSKB.JOEOZ»KVLBUJTNFSUF
valaki, legtöbbször sokan. Zokogtak haláluk hírén a föld sok szegletén. Az ismeretlen
LBUPOBT[ÃUUÃQFUULBUPOB LJWÃH[FUULBUPOB GåCFMåUULBUPOB T[FHÃOZLJTLBUPOB BLJ
azt sem tudta, miért és hova indult, és azt végképpen nem tudta meg soha, hogy
B[ÔUKBWÃHFUÃSU"[FNCFS BLBUPOBOJODTPUUBIBM»M»O»M0UUN»SGFMW»MUPUUBåUB
T[PMH»MBUCBOB)BM»M.JMMJÍJTNFSFUMFOLBUPOBFMåUUUJT[UFMHÖOLFTÇSO»MÃMFUÖOLT[ÃQ
ÃTNFHSFOEÇUåQFSDFJCFONJ B[VUÍLPS"TÇSCBOOJODTJTTFOLJ DTBLB[JTNFSFUMFO
LBUPO»LUÇ[F[SFJ NJMMJÍJWBOOBLCFOOF
*MZFOOFLFNB[JTNFSFUMFOM»OZTÇSKB"[åTÇSKBB[ÃOTÇSPN-»UT[ÍMBHOFNGFLT[JL
CFOOFTFOLJ åJTDTBLKFMLÃQ7BMÍK»CBOB[POCBOPUUBMVTT[BÐSÐLIéTÃHÃUNJOEFO
M»OZ Oå BTT[POZ BLJCFOOFNGFLÖEU"LJWFMFN
7ÃSCFOOÃIB WFSÇUÃLCFOPMZTPLT[PS TFLFUUåPMZOBHZPOJTLFWFSFEWF IPHZ8JOTUPO$IVSDIJMMNFHIBUÍEOB NJMZLPNPMZBOWFUUFNIBSDSBCV[EÇUÍT[BWBJU"[JTNFretlen lány sírjánál fejet hajtok, önkéntelenül lehajlok, s végül egy, majd két térdre ereszkedem. Megsimogatom a sírt, ez a virág. Még egyszer megsimogatom, majd
többször is, ez már egy egész csokor. Nem volt nálam pénz.
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'FMOÃ[FLB[ÃHSF*UUWBOOBLNJOE BTÇSCBOGFLT[JLB[FHÃT[ÃMFUFN.FOOZJFSåU
LBQUBNUåMÖL .JOEFOT[BWVLÃTNP[EVMBUVLSBKUBNWBHZCFOOFNFHZFHZLJOFN
mondott áldás volt. Most én kérek égi áldást rájuk. Most, hogy már elhagytak szinte
NJOEOZ»KBO $TBL VUPMTÍ LÐWFUFJLFU  SFOELÇWÖMJ ÃT NFHIBUBMNB[PUU UFMKIBUBMNÔ 
követeiket hagyták vissza és rám. Nehogy utánuk vessem magamat - a követeknek
FSSFLFMMWJHZ»[OJVL'PHOBLFSåTLÃ[[FM ÃOJTNBSLPM»T[PNåLFU LFWFTFLFU I»USB
hagyottakat, de annál jobban. Mert félek, hogy amazok után ugrom a sírba. A néhány
teljhatalmú nagykövet elé vetem magamat, könyörgök, hogy engedjenek a többiek,
BUÐCCTÃHVU»O EFåLIBKUIBUBUMBOPL.FHCÇ[»TVLWÃHMFUFTIBLFMM NBHVLBM»HZéSOFL LJT[ÇWK»LNBSBEÃLFSåNFU EFOFNFOHFEIFUOFL NFSUBGPMZBNBUc
A folyamat nem szakadhat meg. Mert hogyan is lehetne oly’ világ, amikor egyszer
DTBL WÃHFU ÃS B[ JTNFSFUMFO M»OZ TÇSKB GFMÃ NFOFUFMå M»OZPL  OåL  BTT[POZPL TPSB 
amikor már nem lenne, nem lehetne több, amikor vége a tömött, kifogyhatatlan
soroknak?! A sort, a menetelést fenn kell tartani, mert nem csak tegnap, hanem ma
ÃTIPMOBQJTT[ÖLTÃHMFT[B[PLSBBHZÐOZÐSé ÐOGFM»MEP[ÍIÐMHZFLSF BLJLqC»SFHZFOLÃOUNJOEFHZJLJTNFSåTFWBMBLJOFL WBMBLJLOFLqÐTT[FTTÃHÖLCFOFHÃT[ÃMFUFNCFO
kiadták az ismeretlen lányt, a nimbuszt, amely miatt nekem, éppen nekem mindig is
PUULFMM»MMOPNBNÔMUBUJEÃ[åTÇSO»M5ÃSEFO WJHZ»[[CBNFSFWFEWFLFMMWF[FLFMOFN
FOOÃM B[ FMWPOU  WBMBIB WÃSCå  N»SB B[POCBO JOL»CC DTBL UÐSUÃOFMNJ FNMÃLFLCFO
ÃMå ÐOGFM»MEP[ÍIÐMHZLPT[PSÔTÇSFNMÃLOÃM,Ö[EÐUUFL IBSDPMUBL SBCPMUBLÃTBK»OEÃLPUT[ÍSUBL TNPTUJUUGFLT[FOFLNJOEOZ»KBOBUÃSEFNFMåUUFHZÖUU
%FNJMFT[ IBB[»MUBM»OPTIJUT[FSJOUFHZT[FSSF FHZJEåCFOKåFMB'FMU»NBE»T 
&HZT[FSSFSJLPMUK»LNJOE NJOE'FM5»NBE»T4BLLPSLF[EIFUFNFMÐMSåMBGÃLUFMFO
IBSDPU NFMZCFqB[ÃSEFNUFMFOÖMFMÃSUOBHZHZå[FMNFLCPTT[ÔKBLÃOUMBTTBOCFMFåT[ÖMUFNN»SÇHZJT7JHBT[PNDTBLT[FSÃOZF[BIBSDOFNOFNUFMFO
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SZABAD, SAJTÓ!
GAZSÁG ÉS IGAZSÁG
NYÍLT VÁLASZ A NÉPSZABADSÁGNAK
Önök 2012. szept. 15-én Hargitai Miklóstól cikket közöltek Orbán hálás címmel.
A cikk velem, mint megvetés tárgyával kezdõdik, s velem, az általam vezetett közüggyel, A Magyar Mûvészetérttel, mint menedékhelyemmel végzõdik. Volt egy olyan
érzésem, hogy Orbán Viktor mellett én voltam a kiváltó oka, hogy „Na most aztán!
leleplezõ cikket írunk”. Bumm!
Megbocsátom a sok hülyeséget, amit azzal kapcsolatban firkáltak rólam, hogyan
lehet nekem hálás Orbán Vitkor (a hozzá írt közéleti leveleimért), s hogyan ért el
engem az õ hálája (kinevezésemmel a HM Zrínyi Kft. élére). Sommásan úgy gondolom, hogy ezen részek tartalma olyan, mint serdülõknél a korai magömlés: ártalmatlan a serdülõre nézve, viszont õ élvezi, az édesanyja meg majd megbirkózik valahogyan a lepedõvel. Hargitai Miklósról és az õ cikkét beszerkesztõ szerkesztõségvezetõrõl, s persze magáról a lapról ez jutott eszembe. Joguk van ilyennek lenni,
nekem jogom van ezt így látni. Viszlát, mondanám.
DE NEM MONDOM. Hargitai, a tájékozatlan és rest-lusta újságíró nagyot akart mondani a végén, de nem volt farka. Se füle. Így aztán egy nagy, buta, hatalmas rágalmazás lett az ügybõl.
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Jelen írásomra azért van szükség, mert – természetesen, hát persze: természetesen!
– nem közölték helyreigazítási kérelmemet, akkor sem, amikor az 5 nap lejártával
sürgetni kezdtem azt. Hargitait és a többieket ott Önöknél ugyan eddig se érdekelte
a valóság, a tény, nem is nekik írom, hanem T. Olvasóimnak. Röviden csak annyit:
rágalmazásukban azt írták, hogy:
(Orbánék, hálából) „Schmitt Pál exelnöki pozícióját alaposan kibélelték, mielõtt a
bukott elnök belepottyant – mint ahogy Gubcsit is puha fészek várta (vissza) a hajdani KISZ-vagyon egy részét – fõként a „szellemi jobboldalon” – utóhasznosító
Magyar Mûvészetért Alapítványnál.”
Ez az ember, s aki ezt közli tõle, nem komplett – ezt korábban már közöltem írásban, hozzáfûzve, hogy: Vagy pedig komplett, de kártékony fajta. Sokkal csúnyább
szavakat használok magamban.
Most, 2012 októberében már talán nem igazán kísér utamon Orbán Viktor teljes
hálája, hiszen a Zrínyitõl – Orbán Viktorra is hivatkozva – valaki mások valamely
más hálából kirúgtak több mint egy éve, s ennek brutális következményeit ma, egy
év elteltével oly nagyon rossz kedvvel élvezem munkanélküliként, munkajövedelmet
kényszerbõl nélkülözve. Úgy szétzúzva a sajtó által, hogy néha hajlamos vagyok azt
hinni, hogy élõ elõiskolája voltam Scmitt Pál kirúgásának abban, hogyan lehet a
sajtóban darabokra tépni valakit munkájában. A sajtóban, ahol annyi harmadrangú
gengszter dolgozik és ítélkezik – a sajtó minden szintjén, s nem csak a bulvárban.
Éhenkórász megélhetési alj-tollnokok.
Nézzük a TÉNYEKET. A Magyar Ifjúság fõszerkesztõjeként 1987-ben létrehoztam
A Magyar Mûvészetért Díjat és annak keretéül A Magyar Mûvészetért Alapítványt.
500 forint alaptõkével. A lap munkatársai nagyon sokat tettek és dolgoztak azért,
hogy az elsõ díjátadáskor, 1988. novemberben mindenkit meglepõ erkölcsi és pénz-

90

Szabad, sajtó! Gazság és Igazság
ügyi megalapozottsággal oszthassuk ki a díjakat sok-sok kiváló mûvésznek. Ma is
megvan nálunk az MTV adása, amelyben Sinkovits Imre akkori kuratóriumi elnök és
Dobos László felvidéki író elsorolja és megköszöni, mi mindenrõl mondtunk le, és
mi mindent tettünk hozzá a Magyar Ifjúság vezetõi és munkatársai ahhoz, hogy
anyagilag is meglepõen nagystílû lehessen a díjátadás. A díjjal akkor járó pénzösszeg
megfelelt az egyes díjazottak kétévi fizetésének.
Nem sokkal késõbb, 1989 januárban lemondtam a Magyar Ifjúság fõszerkesztõi
székérõl, mert letelt az általam vállalt öt év. A Magyar Ifjúságot pedig 1989 májusjúniusban váratlanul megszüntették, mint e tekintetben egyetlen nagy lapot. Ki lehet találni, kinek és miért nem tetszett se a lap, se a díj. Nem maradt háttere
A Magyar Mûvészetért Díjnak, porba hullt az is a vákuumban.
Heroikus történetet mesélhetnék el, hogy miért nem hagytam megsemmisíteni a
díjat, hogyan vettem magamra a keresztet, 1989 után hogyan lett ez életem legfolyamatosabb célja. Hiszem, hogy majd elmeséli egyszer valaki más. 1989-ben mindenesetre egy pillanatig nem volt díj, nem volt gazdája, megsemmisült. Valahogyan
mégis virágzik azóta is. Idén negyed százados, 25. születésnapját ünnepli, e díjból
közel 320 talált jeles gazdára. Hogy’ van ez?!
Soha nem volt alaptõkéje, az 500 forint, amellyel megalapítottam, jelkép. 1989 után
minden évben, minden áldott évben elõ kellett teremtenem azokat a milliókat, amelyeket átadtunk a mûvészeknek, s amelyekbõl megtartottuk a díjátadó ünnepeket.
Nem hogy nem maradt egyetlen fillér sem a számlán a díjátadás után, hanem fordítva: a díjátadás elõtti órákban még nem volt annyi a számlán, amennyit átadni készültünk. S mert köztudott, hogy mindig átadtuk, valaki, e sorok írója, gondoskodott róla, hogy soha ne kelljen megszegnünk a szavunkat, mindig kiállhassunk a
színpadra azzal, amit ígértünk, amit várhattak tõlünk. Így telt el a mi rendszerváltásunk. Szegények voltunk és eltökéltek, büszkék. Soha egyetlen percig nem gondol-
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tam, hogy abbahagyhatom. Pedig a díj jövõje megbukott minden évben a gála utáni
percben: öröm ugyan volt, de megint nem volt pénz a számlán, egyetlen fillér sem,
legfeljebb összegyûlt, fedezet nélküli követelések a gálákról, amiket másnap én
fizettem ki.
Errõl és így szól az életem. Sokan tudják. Akik nem tudják, bölcsen hallgathatnának. Akik fenekednek, helyette elmehetnének olyasmirõl hazudni, ahol nem kell a
jó ellenkezõjét állítaniuk, a kakit paszírozniuk. Hargitai Miklós böffentett egyet a
maga árnyékának székén, ezt szavakba foglalta, s írásnak nevezte. Hargitai Miklós
egy nagy nulla e cikkben felmutatott újságírói teljesítményében.
A hajdani KISZ-vagyont utóhasznosító Gubcsi Lajos?! Ki makog itt?! Ki mekeg?
Ez olyan, mintha – bár Hargitairól eddig egy szót sem hallottam életemben – vindikálnám magamnak a jogot, hogy Magyarország valamely vezetõ sajtóorgánumában
teli szájjal hirdessem, hogy Hargitai Miklós valójában egy leszbikus transzvesztita.
Írtam én róla ilyesmit?! Azt viszont tényszerûen tudja mindenki, hogy az a lap,
amelyben õ a fizetését kapja, tényleg a hajdani pártvagyon szemérmetlen utóhasznosítása. Az õ rendszerváltásuk abban állt, hogy elsõként futottak privatizáltatni
magukat a németekkel, gyorsabban, mint más. De hagyjuk, ez csak egy, egyetlen egy
szennyes történet a magyar privatizálás bugyrából.
Hé Hargitai! Nézzé má utána, ha írsz valamit, bakker! Nincs olyan, hogy Magyar
Mûvészetért Alapítvány! Már több mint két évtizede nincs! Tudod-e, mé nincs?!
Mert nincs rá szükség! Mert ha valaki – gyakran a barátaim, a támogatóim erejével
kiegészülve – a maga pénzét áldozza fel, ha nincs értelme, hogy bármit bárhova elszámoljon, mert nincs hova, és ahova elszámolhatná, az a saját pénze, akkor mire
kellene alapítvány? Ja, persze, ti a Népszabadságban tudjátok és gyakoroljátok is a
jó választ. „Alapítványi” pénzbõl, közpénzbõl mûködtök nem kis mértékben. De mi
nem! Mi soha nem veszünk igénybe közpénzt! Most ugye nagyon buta képet vágsz?
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Szabad, sajtó! Gazság és Igazság
Nosza, fuss el, és keresd má mög azt a bizonyos KISZ-vagyont, meg az utóhasznosítását, valami fecni csak lesz… töltsél el pár jó évet a nyomozással, aztán majd
kérjél elnézést. OTT találsz akkor is a puha fészkemben, turbékolok majd éppen.
Bocs, ha ajtón kívül rekedsz, azért ne ordítsd magadat rekedtre.
S kérj majd elnézést a díjat önzetlenül támogatóktól, és a mûvészektõl is, akik
A Magyar Mûvészetért Díj történetének elsõ 20 évében anyagi támogatást is kaptak
tõlünk a díj mellé, s akik tudják, hogy jó, önzetlen emberektõl kapták (2007 óta nem
jár a díjjal pénzösszeg). Mert bár a keresztet én cipelem 25 éve, mindig voltak nagyszerû emberek, részben barátaim, részben ismeretlen, jóérzésû emberek, akik nem
vágtak rám husánggal, nem köptek le, hanem odaálltak mellém, s mivel a keresztre
az volt írva, hogy „A Magyar Mûvészetért”, hát cipelték õk is, ki-ki, ameddig bírta.
Jómagam negyed százada számolatlanul és megszámlálhatatlanul támogatom.
Szolgája vagyok a díjnak. Köszönet azoknak a baráti cégeknek, amelyek együttmûködésre jelentkeztek, s tudomásul vették, hogy az õ cégük és az én cégem közötti
PR-reklám-marketing szerzõdések bevételét cégem az AMM céljaira bocsátja.
Segítek, Miklóska a Hargitai családból! Ne kutakodj, mert felkopik az állad. Végül
még majd dolgoznod is kell valamit, nem csak hátradõlve firkálgatni, gázolni másokat. Szóval nincs Magyar Mûvészetért Alapítvány, nincs semmi más ilyen sem.
Ahova bukottként, Orbán hálájából vissza lehetne szállnom, kegybõl. Ortopéd szellemû ember írta ezt! Kis butuska.
Puha fészek persze van. Irigylésre méltó puha és meleg. Magam alá veszem benne öt
kicsi gyerekemet az 1 és a 10 év között, mellénk bújik feleségem, s sírunk-nevetünk,
mikor a sokadik ilyen semmirekellõ, mint te, leírja a maga baromságait. Mert ki
tudja, hogy miért – én azért persze tudom, nagyokosok –, de A Magyar Mûvészetért
Díj egész életét a kezdetekrõl végigkísérik a gonosz hülyék, s le is írják magukat.
Pedig egyszerû a helyzet. Ha egy kicsit is beleolvasnál, látnád, mert megírtuk
magunkról számtalanszor az elmúlt két évtizedben: mi A Magyar Mûvészetért
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közössége vagyunk. Privát közös erõ. Így aposztrofáljuk magunkat. Baráti társaság.
Civilek a pályán. Letörölhetetlenül ott maradunk, hiába próbáljátok dehonesztálni.
Más összefüggésben mi vagyunk A Magyar Mûvészetért Díjrendszer tagjai, hiszen
– önkéntes segítõ társainkkal együtt – az 1987-ben létrehozott díj szellemében az
idõk folyamán még további 11 díjat, elismerést alapítottunk. Mûvészek, támogatóik,
magam is közöttük. Nem vagyunk jogi személy, sem alap, alapítvány, hanem egy
szellemi, azonos erkölcsökre épült közösség. E mûfajban így valószínûleg az egyetlen. Nem is kérhetnénk közpénzt, s ha valaki mégis szeretne adni – állami szerv,
városi önkormányzat, más közforrás – mi udvariasan visszautasítjuk, mert adományt, támogatást eleve nem fogadunk el. Nincs az, aki fogadja. Ahhoz intézményesülnünk kellene, jogi személlyé válni, de akkor elveszítenénk, ami most
vagyunk: barátok egy célban. Magánemberként, saját pénzébõl bárkitõl szívesen
vettük az önzetlenséget az idõk folyamán. S a díjnak soha nem volt politikai szaga.
Tudod mit, Hargitai? Neked adom A Magyar Mûvészetért Alapítvány összes pénzét,
vagyonát, a mait is, s visszamenõleg azt is, amije az elmúlt 20 évben volt. S azt
kívánom hozzá, hogy a jövõben ez legyen a Te egyetlen likvid forrásod és vagyonod!
Hahó, ébresztõ, a kínzó rémálom megüli elmédet, Hargitai Miklós és tsai cég. S ez
azért nagy baj, mert kisugárzol. Hiszen a Népszabadság nagy lap. Ilyen. Mint te.
Nem mondanám most, hogy tisztelettel, de aláírásként: Gubcsi Lajos,
2012. október 6.
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KETTÓ´S
MANDÁTUMMAL
2012. 09. 14.

KEDVES VIKTOR!
Korábban írtam már, hogy az USA válságkezelési stratégiája mennyire fejlettett és
sikeresebb, mint Európáé. Elsõsorban a rendkívül erõs monetáris intézkedések
miatt van ez így, amelyeket megtettek az elmúlt 3 évben. Most, 2012. szept. 13-án a
„Q3” néven ismertté vált újabb hatalmas – brutálisan merész – csomaggal teljessé
tették saját útjukat.
A sajtó bõven ír most errõl a csomagról, nem szeretném ismételni. Egy nagyon
fontos vonására azonban felhívnám a miniszterelnök úr figyelmét. Ez pedig az, hogy
ennek a brutálisan merész és távlati monetáris lazító intézkedésnek a fõ mozgatója
a FED számára az volt, hogy a FED erõsen aggódik a tartóssá vált (8%) körüli
munkanélküliség és a mögötte álló lassú növekedés miatt, a miatt, hogy nem sikerül
megszabadulni ettõl a rossz aránytól – ez a magas munkanélküliség az amerikai
társadalom legsúlyosabb betegsége lett.
HOPPÁ! Mi köze a FED-nek a munkanélküliséghez, és ahhoz, hogy a
munkanélküliséget csak gazdasági növekedéssel lehet leküzdeni?! Mi köze a FEDnek a növekedéshez?! És miért van akkora nagy köze hozzá, hogy minden eddigit
meghaladó erejû monetáris csomagot terjeszt elõ, ráadásul sok évre elõre, elõre
kiszámíthatóan és magát elkötelezõen?!
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Hogy mi köze hozzá?! Fordítva kell feltenni a kérdést. Miért nincs köze hozzá a
MNB-nek? Azért nincs, mert az MNB „alkotmányát” a német, az európai központi
banki rendszerbõl másoltuk ki. És ebben az MNB-törvényben, és az MNB egész
egyoldalú szerepében az elsõ, a második és a harmadik helyen, vagyis az egyetlen
helyen az „infláció elleni küzdelem” áll. Mintha ez volna az egyetlen gazdasági gond.
A második világháború után ez volt, összeomlottak a németek is kétszer, mi is kétszer két világháborúk után, a teljes pénzrendszer szétesett. Ezért akkor érthetõ volt
az inflációs görcs. Ma azonban, 10% körül rögzült munkanélküliség mellett ez így
egyoldalú. A munkanélküliség nem csak nyomor és jövõtlenség. Hanem a nemzeti
erõforrás eltékozlása, kirekesztése. Következésképpen a GDP növekedését akadályozó tényezõ. Következésképpen a fogyasztást, a beruházást, a teljes nemzeti
megélhetést akadályozó tényezõ. Hogyan lehet akkor kizárni a foglalkoztatást és
a növekedést a MNB döntéseibõl? Hogyan lehet ennyire kilúgozni az ország legfontosabb gazdasági intézményének mûködését? Mert éppen ezt tesszük évtizedek
óta, bántóan tesszük az elmúlt fél évtizedben is, a mindent leromboló gazdasági
pangás idején.
Az USA-ban a FED kettõs mandátummal rendelkezik: nemcsak az inflációra,
hanem a növekedésre is tekintettel kell lennie. Most odáig romlott a helyzet
szerintük – márpedig õk értenek hozzá! –, hogy éppen e második, a növekedésifoglalkoztatási kényszer miatt, hatalmas viták után megkockáztattak egy olyan
óriási monetáris enyhítést, lazítást, amely ugyan elvileg inflációs nyomást okozhat,
de ezt kisebb bajnak tekintették, mint a munkanélküliség, a gyenge növekedés
hátrányát. Nincs növekedés nagy munkanélküliség mellett, és nem lehet csökkenteni a munkanélküliséget növekedés nélkül. Ezek ketten sziámi ikrek.
Ezért azt javaslom: nyilván igen jelentõs szakmai és gazdaságpolitikai viták után el
kellene jutni oda, hogy a MNB is e kettõs mandátummal mûködjön. Az EU nyilván
tiltakozna. De azt tapasztalom, hogy az EU minden tiltakozása ellenére is utólag
kénytelen csendben beismerni – ha el nem is ismeri – a magyar kormány egyensúlyt
keresõ lépéseinek értelmét.
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2013 MILYEN LESZ?
2012. 10. 26.

KEDVES VIKTOR!
2012-ben az tartotta pályán a világgazdaságot, hogy Kína mégsem esett vissza, és
az USA reményteljes növekedés jeleit kezdte produkálni. Ez utóbbi komolyságát
csökkentette, hogy ez csak egy több mint laza monetáris politikával volt elérhetõ.
2013 komorabb év lesz. Kína csak abban bízhat, hogy a hazai fogyasztás elegendõen erõs motor lesz a növekedéshez. Export-motorját lassítja a felvevõ piac
stagnálása, és a tény, hogy így is hatalmas többlettel rendelkezik mindenhol, ami
nem más, mint erõforrásainak átadása mások számára egyelõre fizetség nélkül.
Így a növekedés jelentõsen elmarad majd a megszokott két számjegyûtõl, sõt az
utóbbi évek 7-8%-ától is. Kína gazdasága oly hatalmas, hogy az ottani lassulás az
egész világgazdaságot érinti.
Az új baj azonban nem Kína, hanem az USA lesz. Az USA tényleg elkerülte eddig
az európai méretû monetáris-költségvetési válságot, mert elképesztõ mértékû
pénzt pumpált a gazdaságba. Legutóbbi, õszi intézkedései – éppen a visszaesés
elkerülése miatt – szuper-laza pénzpolitikát jelentenek, olyan méretût, amire még
nem volt példa a modern gazdaságokban. Új bajok tornyosulnak, illetve a szõnyeg
alá söpört bajok felszínre kerülnek jövõre.
Ezt a jelenséget most így hívja a szakma: „fiscal cliff”. Olyan költségvetési szakadék,
amelybe belezuhanhat az amerikai állam, költségvetés, gazdaság. Ha a kongresszus
nem tud megegyezni az év végéig az új költségvetési plafonban, akkor automatikusan életbe lépnek hatalmas adóemelések és kiadáscsökkentõ intézkedések.
Mindenki vallja, hogy HA ez történne, az visszavetné, esetleg recesszióba rántaná az
amerikai gazdaságot.
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Tételezzük fel, hogy megegyezik a kongresszus a baj elkerülése miatt. És akkor
tényleg elkerüli? Igen, az automatizmust, a brutális és szokatlan guillotint elkerüli.
De attól még nem fog megváltozni a helyzet. Attól még érvényes marad, hogy az
USA nem tett kellõ intézkedéseket az egész világot nyomasztó költségvetési
deficitje, túlköltekezése ellen. Látszólag megteheti, mert a túlköltekezés eszközébõl, a dollárból – fõleg az általános válság miatt – bármennyit magához vesz a
világ. Tehát finanszírozza az amerikai hiányt. De e hiány ésszerûségének így is, úgy
is a végére ért az USA. HA megegyeznek – kétoldalúan – a nagy erõk, akkor is marad
a túlköltekezés ténye, megállíthatatlansága, gazdasági képtelensége.
EZÉRT TEHÁT akkor is bajban lesz jövõre az USA gazdasága, kormánya, ha
„megegyeznek idõben”. Nem véletlen, hogy egyik elnökjelölt sem nyilatkozik e téren
a jövõrõl. Ha szólnának, becsületesen azt kellene mondaniuk, hogy minden téren
megnyirbálják az amerikai költségvetést, kemény szigorral. S véget vetnek annak az
adóliberalizmusnak, mely Bush óta fennáll. Ez pedig azt jelenti, hogy évtizedek óta
elõször az USA hivatalosan is rákényszerül a megszorítások éveire. S ebbõl baj lesz.
Az USA-ban az, hogy megáll a növekedés. Ha ugyanis érdemben hozzá kell nyúlni a
költségvetéshez, a deficit csökkentésének el kell érnie a GDP legalább 1%-át, vagyis
csaknem a teljes remélt növekedéssel lesz azonos mértékû. Akkor az USA nem
„fiscal cliff”-fel, hanem irányítottan csúszik bele a lassulásba, s ha Kína és Európa
felõl nem jön lendület – miért jönne? –, közel kerül a stagnáláshoz, a szuper-laza
monetáris politika ellenére is. Ezzel elfogy a világot a stagnálásból kivonni hivatott
utolsó remény. És szerintem így lesz.
S akkor mivel jár ez majd nálunk, ahol a szuper-laza pénzpolitika helyett Európa
legdrákóibb monetáris politikája zajlik egy évtizede, s ennek csak a külföldi
monetáris befektetõk – spekulánsok – az egyetlen nyertesei (s persze hazai szolgáik)?!
Most csak sommásan írok le egy logikus mondatot: nálunk elkerülhetetlen lesz,
hogy teljesen más léptékkel vegye vissza a kormány a magyar állam költekezését.
Kérlek, hidd el egy, a gyakorlatban élõ embernek: hatalmas struktúrák számára
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ma is az állam a legostobább fejõstehén, s ha ilyen, rá kell kapcsolniuk minden
fejõgépet, „nehogy már más szívja le!” A lakosságot ne bántsd tovább, mert hátat
fordít. A gazdaság évekre béna. Vágd le a polipokat, a túlköltekezést az államról
– csak ez maradt, vagy különben sötét lesz 2014 tavasza.

ÉJFÉL, ÜT AZ ÓRA
2012. december 31.

KERESETLEN SZAVAK
Mindenki értékel most, s minden közéleti ember mond, ír valamit az Orbánkormány két és fél évérõl, s persze 2014 általa elképzelt választási kilátásairól.
Beállok a sorba.
A hangadó áramlatok hatása alól nehéz kibújni, két ok miatt. Egyrészt a kormányt megbuktatni kívánók média-súlya olyan nagy, hogy lehalkít minden más
hangot, e szólamok el se jutnak oda, vagy ha igen, jelentéktelen suttogássá zsugorodnak. A fõ média-áramlat biztos kezekben van most is, mint mindig volt, mese
az Orbán-kormány sajtó-túlsúlya, hiszen ez a túlsúly csak statisztikai, nem érdemi.
Másrészt a Fidesz, általában a nemzeti jobbközép soha nem értett a sajtóhoz,
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de szélesítem a kört: ebben a ránk szabadított liberális szellemû világban a lakosság, a társadalmi erõk meghatározó része nem ért a sajtóhoz. Nincs belé épülve,
a liberális, késõbb szocialista média-csoportok tõlük függetlenül, sõt az õ szisztematikus kizárásukkal alakultak ki és váltak erõssé. Szégyenlõsek, gátlásosak,
tapasztalatlanok, szétesettek és önzõek a jobbközép erõk: ha valaki közülük el akar
érni valamit sajtókapcsolatai révén, azt a maga érdekében teszi, ezért persze megtesz mindent: ki is szolgálja a sajtót. Aki figyeli a média-fõáramlatokat, az tudja,
hogy a kormány ellenzéke a médiában hosszú távú, stratégiai fegyvereket használ,
megsemmisítésre tör. Nem csak a hozzáértés hiányzik persze a kormány részérõl.
A média más kezekben van, alapvetõen olyan hatalmakéban, akik nem érdekeltek
Magyarország stabilitásában – egy gyenge ország mindig sérülékenyebb, e miatt
könnyebb eset, nem kell vele sokat bajlódni. Szolga, házi gój, kinek hogy’ tetszik.
Nehéz tehát kibújni azon tömegesen terjesztett pszichózis alól, hogy „az ország
helyzete katasztrofális, az Orbán-kormány tehet mindenrõl, itthon és külföldön
csõd kíséri mûködését”. Ebbõl aztán következik, hogy jöjjenek már a megváltók,
majd õk… a hozzáértõk… az újak.
Engem is megérintenek e hatások. Ha nem vigyázok, ha túl gyakran olvasom
soraikat, eltûnõdöm, nincs-e igazuk. Szinte érzem a bõrömön, a sejtjeimben, hogy
és ahogy’ belém másznak. De nem vitás, hogy erõszakos, kihívó viselkedésük segít
abban, hogy minden percben dilemmázzak az igazság felé vezetõ úton. Differenciálódik a véleményem, hiszen nem mondhatom, hogy õk nem magyarok, hogy õk
árulják a hazát, hogy õk törpe kisebbség – mert hát akkor mitõl van tömeges médiahatásuk? Hogyan lett a 800 fõs LMP-bõl a szinte legtöbbet idézett párt a sajtóban,
messze tényleges ereje fölött? – hogyan? A média révén. Mert tény, hogy a média
állítása tárgyiasul, bármekkora gazság van esetleg az állítás mögött, az igazság
nevében nyomul megállíthatatlanul.
Az Orbán-kormány példátlan felhatalmazást kapott. Ilyen egyértelmû döntés a
nemzetek, országok életében legfeljebb egy-kétszáz évente adatik meg. Nálunk a
48-49-es szabadságharc elõtt 25 éves masszív reformkorszakra volt szükség, hogy
a nemzet egy rövid idõre eljusson a közös érdekhez és annak közös hangjához.
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Ekkora többség alkalmas arra, hogy maga mögé zárkóztassa a mindennapokban is
– a termelõ-teremtõ mindennapokban – a nemzet túlnyomó többségét, amely választásával arra ad biztató felhatalmazást, hogy sorsát az egész nemzet átfogó
méretében és hosszú távra jobbá tegyék. Alkalmas arra, hogy évszázados távlatra
jó irányba indítsa el a nemzet egész jövõjét, hogy az országban elhihetõ és reális
érzéssé váljon a felemelkedés tudata, szándéka, és az aktív részvétel benne. Kreatív
munkára kevéssé alkalmas kézben ilyen hatalmas többség a rögtönzésekre csábít,
önkényre, kiváltságra és káros elhivatottság-tudatra.
Lehetetlen ma azt mondani, kimondani, hogy az Orbán-kormány nem lesz képes
betölteni küldetését Magyarország fel- és kiemelésére ötszáz éves, a Dózsa-háborútól és Mohácstól Trianonig és ’56-ig, lényegében máig tartó balsorsából. Aki azt
gondolja, hogy az elmúlt két és fél évben ennek el kellett, el lehetett dõlnie, nem
ért a társadalom fejlõdéséhez. Nem tudja, miért, mihez kellett a kétharmados többség. Bármilyen kormány, Orbán Viktor nyilvánvalóan saját képére faragott rendszere
se lehet képes arra, hogy ennyi idõ alatt vitathatatlanul és visszavonhatatlanul maradandót alkosson. Azok, akik kísérletét máris bukásnak minõsítik, csupán azért
teszik, mert belülrõl kínzóan, égetõen vágynak a hatalomra – ismét.
Haragszom én is, ha a kormány részérõl önkényt, hatalmaskodást, rögtönzést,
„kétharmadolást” látok. Ez a kétharmadolás e percben bennem keletkezett kifejezés, és a fülemnek nagyon rosszul cseng. A megtizedelést juttatja eszembe. Bánt,
ami a kétharmad leple alatt történik. Sokszor nagyon bánt. Alapvetõen azonban
tudom, mekkora szükség volt rá. Nélküle, a korábbi pártanarchia-konstellációk
folytatásával mára széthullott volna Magyarország.
És éppen ebben látom az Orbán-kormány legfõbb erényét. Így, vagy úgy, de megállította – kétharmaddal könnyen tehette, a nélkül hozzá se szagolhatott volna – a
totális lecsúszást:
–
–
–
–
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– a belpolitikai anarchiát – s tudnunk kell, az anarchia mindig a legerõsebbek
fegyvere
– a belpolitikát irányító gazdasági maffiák és bûnszövetkezetek nyílt uralmát a
politika fölött
– a nemzeti egység – egyébként elérhetetlen – helyreállításának szándékával
maradandó, kivételes jelentõségû tette, hogy állampolgárságot biztosít a
határokon túl szakadt, vagy oda menekült magyaroknak.
Szerencsére e fenti sor sokáig folytatható. Magyarország ma stabil ország. Nem
mondhatjuk, hogy idegen érdekek cibálják. Ezt csak a háttérben tehetik: s ne legyen
illúziónk, teszik is. De kemény ellenféllel kell megküzdeniük. Elszánt ellenfelük
neve: 2/3. Ez ma is él, a lakosság adta, s senki nem vonhatta vissza.
Orbán Viktornak van egy állandósult jó tulajdonsága, valószínûleg a vérében van,
és ha igen, akkor a családjából hozta. Aranyigazság ez, csak az a baj, hogy az életben
nehéz betartani. Õ betartotta 1998-2002 között is, most is ezt teszi. Kb. így szól:
– Fiam, ha a fene fenét eszik is, ne adósodj el! Mert akkor soha nem leszel
önálló. Nem lesz egy nyugodt éjszakád. S elõbb-utóbb úgyis belebuksz, mert felhabzsoltál elõre valamit, ami nem a tied, amit nem te teremtettél elõ, amit felelõtlenül hitelbe vettél. Fiam, fiam, ezt ne! – Talán így szólt az atyai parancs, a fiú
e szerint élt valószínûleg, s amikor tehette, elõvette kormányfõként is a jó, igaz
paraszti szokást, törvényt.
Orbán Viktor alatt az ország és annak kormánya nem hazardírozhat mások
pénzébõl. Nem rágcsáltat mézesmadzagot, amit kölcsönbe kért átmeneti idõre, s ha
tényleg lerágják, hogyan tudná visszaadni. Legfõbb érdeme máris megfogalmazható,
és ez nem kevés azon az úton, amit a nemzet felemelkedéséhez fel kellene mutatnia.
Megállította az eladósodást, a szocialista, szabaddemokrata-liberális idõk legfõbb
nemzetellenes gaztettét. „Nemzetinek” hívni õket már csak ezen ok sem lehetséges, bár konkrét tudomásom van róla, hogy õk, egyikük sem szeretné, ha a
„nemzeti” felelõsséget akarná firtatni valaki velük kapcsolatban. Nem tudnak mit
kezdeni e fogalommal. Ezért a liberálisok eleve levetik magukról, a szocialisták
titkolják hidegrázásukat. S a kormány nem csupán megállította, hanem lefelé tartó
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trendbe is állította az átkozott bajt, az eladósodást. Mint e téma értõje, pénzügyi
szempontból is kijelenthetem: az adósságcsapdánál nincs nagyobb baj egy ország
életében, leszámítva, ha tatárok, törökök, osztrákok, németek, oroszok szeretnek
gázolni vérében és hazájában. Az adósság-csapda egyenlõ a „békés” megszállással.
Ilyen országot vett át a Fidesz 2010-ben.
Sokat gúnyoltak engem esetlen jellemû emberek, hogy Orbán Viktornak 2008
környékén azt javasoltam leveleimben, „verjen le 10-12 cölöpöt, olyant, amelytõl
nem tér el”. Az eladósodás megállítása ilyen cölöp volt, kiegészítve azzal, hogy minden más célt alá kell vetnie ennek, illetve annak a folyamatnak, amely ki is vezet
ebbõl a farkasverembõl. S Orbán Viktor tartotta sok más ígéretét is. Szinte
példátlan, ahogyan õrzi a nyugdíjak reálértékét egy olyan világban, ahol ez csaknem
lehetetlen. Ugyanezt teszi a minimál bérekkel, egyéb olyan jövedelmekkel, amelyek
a lét minimumához szükségesek. Annál többet, amit e téren tesz, nem tehet.
Ezt felelõsséggel mondom.
Fülembe hallom a trendi-média szörnyû üvöltését az alábbi hitnyilatkozatomra:
hiszem (csak hiszem, mert nem vagyok bennfentes, tehát nem tudhatom, így van-e),
hogy Orbán Viktor õszintén sajnálja a lakosság, a szegények fájdalmait, nélkülözéseit, s úgy ébred, hogy ez ellen neki, éppen õneki sokat kell tennie. Szándéka és a
realitások között egyelõre hatalmas az ûr, áthidalhatatlan, mert az ország szegény,
és e szegénységben tartósan zárt körben forog. S akik éppen most saját gazdagodásukért garázdálkodnak, érzéketlenek mások iránt. Saját farkát harapja a kígyó.
Egyszer majd éppen Orbán Viktornak oda kell állnia a magyar lakosság, a nemzet
elé, s el kell mondania, hogy sem vele, sem nélküle nem leszünk képesek átugrani
saját fél évezredes árnyékunkon: mások által meghatározott szolgaságunkon, melyen hatalmas véráldozatokkal sem segíthettek példátlanul bátor szabadságharcaink. S most õ sem, õ sem tudta megmutatni azt a nemzeti léptékû megújulási
irányt, amelyre rábízhatnánk a jövõnket. Mert azt nem mondhatja, nem hiheti, hogy
megmutatta. Az ellenkezõje sem igaz, nem bukott bele a feladatba, de a végrehajtás
kérdéses kimenetû.
Nem áll mögötte egységben a nemzet, ez a legfájdalmasabb. Mert ez azzal jár,
hogy nem mozognak, nem hatnak egy irányban az energiák. Ismét inkább kezdik
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kioltani egymást. Mint a fogaskerekek, amelyeket – bár mindenre képesek lennének
az erõkifejtésben – egymással szemben állítottak be. Mûködnek, izzadnak, nyekeregnek, majdnem szétesnek az erõlködéstõl – s szét is esnek, amikor már mindent
beleadtak a másik kioltásába. Idõben levonhatja a tanulságot a kormányfõ. HA lesz,
ha marad ideje annak elérésére, hogy megközelítette legfõbb célját és biztosan szétveri az adósság-csapdát, akkor hozzáláthat az ennél is átfogóbb feladathoz – aminek
persze az a legfõbb hibája, hogy szinte messianisztikus képességet igényel –, hogy
tudniillik maga mögé állítsa a nemzet alkotó, dolgozni akaró túlnyomó többségét.
Ugyancsak bármi áron, minden más elé helyezve e célt. Ma ezt nem mondhatja el,
bárhogyan is értékelik a közvélemény kutatásokat. Az maradt, ami volt, oda zárják
be, ahova mindig is akarták: megosztó erõ, választóvíz, s nem az önfeledt integrálódási vágyak szimbóluma.
Mert nem az. Természetébõl sem fakad ez, nyilván legnagyobb bánatára. Talán õ
is örülne nagyobb társadalmi simulékonyságnak, erõsebb összefogó hajlamnak.
Ezzel nem rendelkezik. Ennek ellenére még lehetne sikeres e téren is, ha a közvélemény azt látná, hogy…
Mátyás király nagyon erõskezû uralkodó volt, hatalmas központi hatalommal,
amit csak erõszakkal lehetett kiépítenie… De valamiért a magyar nép a nevéhez
immáron több mint fél évezrede hozzáfûz egy szót, amelyet senki máséhoz: Mátyás,
az igazságos. S a népi ítélet tudja, pontosan érzi, miért fogalmaz így. Ez az, amit
e két és fél év alatt még csak nyomaiban sem szerzett meg Orbán Viktor. Pedig
feladatai, országot átalakító kényszere és ennek felismerése minden túlzás nélkül
hasonlíthatók Hunyadi Mátyáséhoz. De igazságos?
És most tõszavakat mondok, mindenki érti.
Igazságos? – a Simicska Lajos nevéhez fûzött, ám annál sokkal kiterjedtebb
összetételû pénzügyi hatalomépítéssel? Annak elfogadhatatlan módszerével és méretével? Kiszámította valaki a Simicska-input következményeinek az árát is?
Igazságos? – a mindenható állami bürokrácia érintetlenül hagyásával? Amely
továbbra is elnyel mindent, talán sokszor õt is, kormányát is, mely ráadásul rosszul
szervezett a végrehajtásban?! Nem az állam megnõtt súlyával van gond, mert az
lehet indokolt, szerintem az is. Hanem a kiterjedt állami bürokráciával. Amely most
kiegészült és megnyomorít az EU bürokráciájával.
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Igazságos? – az államból élõsködõk polip-bandáinak érintetlenül hagyásával?
Mindenki tudja, melyek azok a fõleg a pénzszerzéshez értõ Moloch-hívõk, akiknek
az érdeke és pénzleszívási módszere érintetlen marad minden rendszer minden
kormányában. Velük miért lehet újra és újra elnézõ szövetséget kötni, ha?!
Igazságos? – a Fidesz-közeli érdekcsoportok mindent el- és besöprõ terjeszkedésével? Nem volt elég a pofon 2002-ben, amelyet legfõképpen e miatt kapott…
Ki is? A Fidesz? Nem, hagyjuk, õk, vezetõik profik, ebbõl élnek, egészen jól. Hanem
az a sok százezer, milliónyi tehetséges, szorgalmas magyar, aki egy jó nemzetben
akarta élni az életét, a polgári értékek és a munka becsülete szerint, s a 2002-es
tasli után visszazuhanhatott a szoclib kõkorszakba? Terjeszkednek ezek a kapzsi
erõk most is, a vak is látja. S tudjuk már, milyen csalódása lehet ebbõl… annak a
sok milliónak, aki…
Igazságos? – miközben nem meri, nem tudja megbeszélni bajait, problémáit saját
nemzetével, már meg sem hallja a másik hangot, el van kábulva a belül zümmögõk
negédes hangjától? Ez a kormány a nép hátán ült be az Országgyûlésbe – és nem
hallja a népét. Saját maga dicsõségét hallja.
Igazságos? – amely nemzeti egység helyett egységes belterjes centrumban véli
bebiztosítani a jövõt? Hol itt az a 2/3, amely örömkönnyekben ünnepelt 2010 tavaszán? 1/3 biztosan van, mindig is volt. De az a bizonyos, a semmibõl jött második
1/3, amely vakon rábízta mandátumát az új kormányra – azt majd lasszóval kell
fogdosni, mint a vadlovakat? PR-stratégiákkal, trükkös választási módszertanokkal,
amelyek éppen a trükkben rejlõ sunyiság miatt fordulnak szembe az „alkotóval”?
Ez jó útra nem vezet, nem vezethet soha… Mert ha valaki megérzi a becsapottság
zamatát, iszonyú dühös tud lenni. Lehet, hogy nem beszél róla, de ez nagy baj,
mert ha a néma embernek az anyja se érti a szavát, hogy’ értenék majd akkor a híres
választási „stratégák”? Stratégák, Istenem. Machiavellista machinátorok.
Megette a fene, ha ahhoz kell méricskélni a Fidesz tekintélyét, hogy hogy’ áll a
szocialistákhoz képest! Csak egy mérce lehetséges: hogyan áll azok szemében, akik
rá bízták a jövõjüket akkor, ott. Szemükbe mer-e nézni most, s mit lát?
Mondják, hogy a Fidesz okos, mert hatalmas pénzeket tartalékol a választás elõtti
idõszakra, és majd jönnek az engedmények, lazítások, a jobb idõk. Ezt is megette
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a fene, ha valaki tényleg így gondolja. A magát becsapottnak gondoló embernek
adhatsz nyugodtan szociális ajándékot, választási mannát, szótlanul elteszi, és arra
gondol helyesen, ami az igazság:
– Nem a tiedet adtad, úrfi, hanem az enyémet. Az állam én vagyok. Te csak
képviselsz. Ha rád bízom.
Ez itt a baj. Vagy ez itt a jó. Az embereket nem lehet becsapni saját érdekeikkel
szemben. Nem azon kell gondolkodni, hogyan változtassanak újra és újra – újra és
újra elbukó – törvényeket a Fidesz ifjú titánjai (Ti tán tudjátok, mi?), nem hivatali
titkos szobákban készült kombinációkban kell hinni, melyeket nagyokosok találnak
ki és még tálalni sem tudnak rendesen…
Hanem kizárólag azt kell elemezni, és a szerint kell mûködni, és kormányozni,
és a mások által is megélhetõ közéletben hasznosnak lenni, hogy…
… mitõl kapta Mátyás király az igazságos nevet, melyet oly régóta õriz, hogy
maga sem gondolta.
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TÚLERÓ´BEN LENNÉK?
„Az erõ és a szeretet aranymetszésében találtatik a nemes hatalom.”
– Dr. Szõcs Gyula, 2013

Nem változtatnám meg a játékszabályokat a ringbe lépve, fõleg nem túlerõm fokozására. Mert mi lesz, ha váratlan kór – kor – elgyengít, s szabályaim ellenem
fordulnak?!
Nem nevetném ki a gyengéket, nem lökdösném õket ide-oda, csak azért, mert olyan
kis nyavalyások. Voltam már én is, s lehetek még.
Nem söpörnék magam alá minden lehetséges forrást, eszközt, pénzt, embert.
Mit kezdjek velük, ha közben nõ irigyeim tábora, mert kínjukban új forrásokat,
eszközöket, vagyoni elemeket és bajtársakat találnak fel, találnak maguknak?
Nem akarnám konzerválni erõfölényemet. Verseny nélkül, állandó megújulás nélkül
a végén hatalmas agyagbáb leszek. Túlsúlyos az is, de darabjaira esve használhatatlan selejt.
Nem akarnám kikerülni a folyamatos megmérettetést. Pontos, hiteles mérlegre
állnék rendszeresen. Ne én mondjam meg, hány kilós vagyok, ne is a tükröm, hanem
az arra hivatott egyetlen eszköz. Ha túlsúlyt jelez, mint egykoron jó versenyzõ,
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azonnal keresném a testközeli edzõ, fair play harcot, persze nem a kicsikkel, hanem
csakis az én súlycsoportomban. S ha itt senkit sem találok, külföldi porondon harcolnék, az ottani szabályok szerint vállalva a meccset.
Nem akarnék tovább hízni. Drákói szabályokat vezetnék be, amelyek megállítanának gyarapodási vágyamban. Felfognám, hogy amit én felzabálok, azért rászorultak kezei nyúlnának örömmel, s joggal. Átengedném nekik minden második
részemet.
Nem szeretném, ha túlerõm láttán nem szeretnének. Nem haragudnék rájuk e miatt, mert tudnám, hogy mindig sokkal több ember van kellõ erõ híján, mint
túlerõben, s felfognám, hogy ha õk, sokkal többen, nem szeretnek, akkor értelmetlen a túlerõm. Kivel szemben?
Nem szeretném magam sem a túlerõmet, mert félnék tõle, hogy a túlerõ túlsúlyhoz
vezet. Elkényelmesít, hizlal, pangást idéz elõ a vérkeringésben, nehezíti a friss
oxigén feldolgozását, s különben is: csak magamnak tetszek, mindenki más elfordul, a földre néz szégyenlõsen. A túlsúly megnöveli a kis vékony emberek önbizalmát
– õk valahogy’ gyorsabbak lesznek, egyre gyorsabbak, míg én lassú leszek, mint
a dinoszaurusz.
Nem szeretném azokat, akik messzirõl és üdvrivalgással udvarolnak túlerõm láttán.
Azt hinném, hogy õk az én ellenfeleim, talán ellenségeim, akik magukban azt kívánják, hogy érjen a tokám mielõbb a torkomig, s fulladjak bele a saját zsíromba.
Nem szeretném a többi, hozzám hasonlóan túlerõben tobzódót. Nem alakítanék
velük közös tábort, nem szerveznék közös sátrat, nem örülnék összefogásunknak,
mert ez valójában nem más, mint az elhízottak önzsírtól meleg akolja. Minél
messzebbre mennék tõlük, mert a végén még elhitetik velem, hogy mi vagyunk az
egyetlen jók és szépek és okosak.
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Nem akarnék olyan országépítést, amelyben túl sok a szabad kõmûves. Hát így
akkor ki dolgozik ott? A sok szabad, a kétkezi munkát kerülõ, fukar kufár szabad
kõmûvesbõl a végén nyomasztó túlsúlyos túlerõ lesz, megalakítják a saját szûk építõ
brigádjukat, amely már csak saját célra épít. Hatalmas, biztos betonbunkereket, saját lakóparkokat, kelet-európai kibucokat – de nem kibiceknek –, óriási biztonságot
építenének ki maguknak bizonytalan színezetû vagyonaikból, s élveznék a túlsúlyt,
a túlerõt.
Ám ilyenkor véletlenül mindig megjelenik rengeteg kis gyors mozgású vékony ember,
saját eszméket terjeszt, amelyek között a legelsõ: „vessünk véget a kevés dagadt
túlsúlyos ember túlerejének, mert amíg õk dõzsölnek, nekünk nem jut.” És a
vékony emberek követhetetlenül gyorsan szökdécselnek ide-oda.
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GUBCSI LAJOS

„Zárt boríték” – amikor apából és Emesébõl csak Botond látszik
(A Magyar Mûvészetért Szoborkertjének 2007-es felszentelésekor)
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(VCDTJ-BKPTäTFJOL HZFSNFLFJOL NFHK
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT)B[VEK TBCÇSÍJTNFHTFHÇU FMåLÃT[ÖMFUCFO
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT'FMOåUU»MMBUNFTÃL
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT)éT[Í I»CPSHÍN»TPEJL »UEPMHP[PUU CåWÇUFUULJBE»T
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT-FHÃOZSFHÃOZ
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT,PSPN.BHZBSPST[»HGÐMÐUU
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT&MÃHMFUU &-£(&55
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT&HZLVO#VE»OÃT1FTUFO
IUUQNFLPT[LIV
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(VCDTJ-BKPT&MÃH BNJ&-£(
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT*7¶[FOFU&SEÃMZCåM CBO 
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT%BMMBNB[ÃKCFO
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT"K»OMPUUq-FWFMFL0SC»O7JLUPSOBL SÃT[MFUFL
http://mek.oszk.hu/05800/05833/
(VCDTJ-BKPT¶[FOFUBWÃHFLSåM***q%ÃMWJEÃL
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT"T[BCBET»HOÃQF
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT"[ÃHGFMÃ
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT4VNNBÃWFNIBMFT[-ÇSBJSFHÃOZ
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT(VCDTJ"OJLÍ"DTJMMBHPLCBO#VCJL*TUW»O
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT¶[FOFUBWÃHFLSåM*q'FMWJEÃL
IUUQXXXNFLPT[LIV
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(VCDTJ-BKPT¶[FOFUBWÃHFLSåM**q,»SQ»UBMKB
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT¶[FOFU&SEÃMZCåM
IUUQXXXNFLPT[LIV

(VCDTJ-BKPT"[ÃMFUUÔMTÍPMEBMB
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT+ÍLFEWFECFOUFSFNUFUUÃM
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT*TUFOUFMFOÖM
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT)B[BT[FSFMFN
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ"OJLÍ(VCDTJ-BKPT"SBOZLÐOZW".BHZBS.éWÃT[FUÃSU
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT1PT[UVNVT[
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT.BHZBSQBSBT[UT»HB,»SQ»UNFEFODÃCFO
IUUQNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT7BMBLJEPCPHBT[ÇWFNFO
IUUQNFLPT[LIV
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(VCDTJ-BKPT4[FN GÃOZWFT[UÃT
IUUQNFLPT[LIV

(VCDTJ-BKPTOBQ BNFMZNFHSFOHFUUFB[PST[»HPU
PLUÍCFS.4;.1.4;1
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT5BSBG»T*NSF"M»UIBUBUMBOQÃO[
IUUQXXXNFLPT[LIV
(VCDTJ-BKPT"LPNNVOJL»DJÍOBQKB .BHZBS5VEPN»OZPT"LBEÃNJB 
»QSJMJT
IUUQXXXNFLPT[LIV

*TNÃU7FSFDLÃOÃM#FOLå-»T[MÍ[FOFT[FS[åWFMLÐ[ÐTFOÇSU3»LÍD[JCBMMBE»OL
DVD: http://video.amm-gubcsi.hu/Ismet_Vereckenel.mpg
CD: http://www.amm-gubcsi.hu/cikk/1180/benko-gubcsi-ismet-vereckenel
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