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ELOSZÓ

politika által kisajátított közéletben – ami persze messze nem azonos anzal a kö-

-
kat az írásait, amelyek mint tengerben a csepp jellemzik rögzített gondolatait, vi-
láglátását. Betekintést engednek abba a folyamatba, amelyben ez az ember, e sorok 

-
vek formájában. Nincs világos koherencia az írások között, csupán egyetlen közös 

-
likált eddig koherens gondolatokkal, világnézettel és stílussal, megteheti, hogy mo-

életéért és létének magyar táptalajáért is él. Írásaival ássa, veti, kapálja e magyar 

‚‚
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ATLANTISZ ELSÜLLYEDT 
GYERMEKEINEK

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 elképzel-
hetetlen a végtelen. Valahol azért mégis csak kellene lennie valaminek, ami nincs 

S el sem tudjuk képzelni, mi tartja össze az ismeretlent. Miért nem esik szét? 

Nézzük az eget, ott vannak fent legjobbjaink már, s nem tudjuk, hogy hol. A végte-
lenben? De hiszen az nincs, s ha van, akkor végtelen, és akkor annak a legvégén ott 
állnak szeretetteink, ott, ami nincs?

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 meg-
ismerhetetlenségében mi az  képest? 
Értelmünk még csak-csak megvan egymagában, de érzelmünk csak másokban, má-
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-

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, megsi-
mogatnak, belénk súgják magukat, elolvadunk, mintha mindig is így lett volna. 

Aztán újra lecsap a hullám. Ezúttal a mienk. Darabokra zúzza azt, aki pedig már 

Olvadni akart volna belénk, s bennünk jégsziklát talált. Elsüllyed, mint Atlantisz. S 

végtelen, hideg mélységben alussza örök álmát Herkules sziklái környékén. S bár a 

-
hatatlan történt: a szerelem elsüllyedt magába, elvitte érzelmeink feltámadásának 

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 

-
-
-

nénk magunk alá, de legalább magunk mellé; hiszen persze, hogy ezt akarjuk! -, ha 

kiismerhetetlen, más által alkotott szabályai.

-

-
kal rántanak bennünket. Ekkor, az elviselhetetlen kínok és egyensúlyhiányok kel-



GUBCSI LAJOSGUBCSI LAJOS

8

csak egy véletlen folyamat – egymásra borul e két éppen kiúttalan, szerelemre éhes 
-

-

újat, amit magukban soha nem sikerült. Gázolnak az alkotásban, feladják magukat, 

sikerül, mert mindenki volt, lesz szerelmes.

vágyban, hogy mégis lesz, hogy lehet még, s ha mégse, akkor sejtjeink és gondolata-
ink visszatérnek majd oda, ahonnan elindultak: szüleink egykori szerelmes pillana-

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. 

szépségek, melyek egybefontak bennünket. Elkezdünk kölcsönösen kicsúszni a test 

olvasztottuk a másikét is, újra magunk szeretnénk lenni. Kiismerni végre a magunk 
átláthatatlan világát, abba temetkezni, oda, ahol nincs új ismeretlen, nincs új válság, 

-
lönültségek, az lesz lényeges, hogy maradhassunk az, ami vagyunk, voltunk.

voltunk magunk. A magányba visszakozás öröme száraz unalomba vált ismét, re-

teremt már. S múlnak az évek is.
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milyen kínnal jár, ha beleégetjük magunk valaki másba, újba, s egyszer az majd vé-

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 

-------------

Ezt üzenem azoknak, akik néha azt hiszik, hogy elveszett a világ, ha szerelmük zá-

-



GUBCSI LAJOS

10

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  

-

soha fel nem fedünk. A halál, amelyet felfednénk, de soha nem hagyja magát. Ti-

-
zunk rájuk egész életünkben.

A láthatatlan szerelem. Az ott felejtett lány, akinek nyoma láthatatlanul megma-
-

lett boldogtalan feleség, öregedett bele kielégítetlen sorsába, mindig valami másra 

aki mellénk kötötte sorsát, s viselte, mert azt hitte, ez A szerelem - a viseltes. Lát-
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szabadságunknak nevezünk.
-

nünket, mint az eszünk, az agyunk. A vágy, a szívverés örök ütemének és az elbújt 

megyünk, rá törekszünk, belé megyünk, benne lüktetünk. A vágy vagy. S ha az vagy, 

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, 

-

-
-

neked szép újba. Hogy mennyit kell erre várnod? Hát...
.........

-

egyszer születtél, de akkor szerencsédre épen és egészségesen. 1977-ben az jutott 
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FELJEGYZÉS A KÉPZELETHEZ

Elhagytál, hát rendben, mert megérdemeltem. Eltart vagy három percig, mire visz-
szajössz. Pokoli kínokat állok ki addig, testem lázban ég majd, a lelkem sivataggá 

perc, benne minden megaláztatás, harag, válság elfajultan. Aztán újra fajtalankodni 
-

löttem vagy, úgy kúszol mellettem, hogy mindkét oldalon egyszerre vagy jelen. Nem 

-

Nevetve állsz a zuhany alatt.
– Nem bírod, vagy mehet még?

-

adjuk Magyarországot! Rám nyársalja magát, szadista, mazochista, görnyedek, de 
bírnom kell, különben kinevet. Jobb lenne egy újabb három perces totális válság a 

-
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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 
-

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. Beleke-

te is tudod.
– Ismételd meg! Ismételd meg, ha mered –  sziszegte a feminizált sárkány, kén-

köves szájával bekapta és lenyelte az enyémet, ami pihe, kedves, nedves és nagyon 

Ezt nem kellett volna. Becibált a szobába, még mindig vizes volt, nedves, mint 

-

madarak, a végén zokogott, mint nagyanyám tatukája sírjánál, 60 év után búcsút 

-
re mindenhol, elkaptam a lábát, a combját, belekapaszkodtam lecsúszás közben, s 
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-

VÁNDORÚTON 

–  
-

-
ményeként, szeptember 27-én 12:45-kor a Corvinus Egyetem aulájában nyílt meg, s 

ahová a madár se jár!” 

a Corvinuson történt ünnepi bemutatkozás után, már indult is azonnal a Felvidék-
 

A tavaszt Erdélyben, Marosvásárhelyen, majd a Székelyföldön, Kalotaszegen köszönti, 
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-

nem nagyon járhattak eddigelé mások. 

-
-

-
asztalnál, de a közösség, a nemzet életének megszámlálhatatlanul számos pillana-

példát, jelölték s jelölik ki számukra az irányt. És az sem véletlen, hogy most Önök 

-
kon is. Ezen a helyen az õ alkotásaikban gyönyörködhetünk! 

-
-

emberek, akiknek igazán szükségük van a szépségre, az örök értékek adta bizton-
-
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KOMMENTÁR NÉLKÜL…  
2011. JANUÁR 12.

-
-

alábbiakban a két levelet kommentár nélkül közöljük. 

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 

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” 

-

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 Ó́
FELElÓ́SSÉGE 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 ha-
zafiság 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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-
-

zás sem lehet sikeres, ha nem jár együtt a nemzeti kultúra felemelésével.

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 hon-

-

amely csak a szellem, a lélek erejével vállalhatta az eleve lehetetlent (és amelyért ép-

-

fel+ismerése, majd az építészet, a szobrászat, a festészet vetette be elpusztíthatat-

-

hadosztályait már ne is említsük?
A megcsonkított Magyarország és az árvává tett Erdély életének nagyjai nem mi-
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S 1956 bénultsága után mi mert újraszületni? Végtelen hosszú a sor az irodalom-

-

-
tattak, háttérbe szoríttattak, mucsainak deklaráltattak, ki kell mondani azt is: az új 

-

-

megfeledkezünk – a nemzeti kulturális közerkölcs sok százezres tábora: tanárok, 

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 koalíci-

-
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A LEGÉNYREGÉNY  
– EZÚTTAL EGY NO SZEMÉVEL

„Legényregényed” olvasása közben telejegyzeteltem több oldalt – mert hát akármi 
-
-

amikor állati mivoltát egyre inkább felváltja az emberi, emlékezne vissza hajdani ifjú 

-

nimfáival, napsütésével, tavaszrügyeivel, gyümölcseivel, táncaival, könnyeivel, s kép-

az igazi Dionüszosz-ünnep színhelye, és talán soha nem volt olyan, mint a tündérme-

-

 

egyszersmind kinyitja a kérdéssort. Egészen a 12. oldalig briliáns! A versek minden-
-

netsort. Ezek nélkül talán monotonabb lenne; hisz valamiféle lírai aurát teremtenek. 

,,
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-

évek világának hangulata, divatjai, korszelleme, a szocializmus fellazulásának jegyei, 

-

nincs igazán kezdet s nincs igazi vég sem, s igazi tét sem, s a katarzis is el-elmarad... 
-

tükreként. 
Már gyanakszunk, mintha ez nem lenne teljesen vidám, üde, egészséges és irigy-

-

önmagát. 

-
-
-

-

Hagyja magát az érzések, vágyak hulláma által elragadni naivan, amelyek sokukat 
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-

-

vagy éppen felháborodhatnak a nyíltságán. A leírt történetek sokszor nagyon sze-

miatt. Sok helyütt olyan intimitások is feltárulkoznak, amelyek nyomán szinte el-
-

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 ! 

-
mi és érzelmi hullámzást, ellentmondásosságot, szép, ahogy a szerelmet piedesztál-

Értékelem azt a karizmatikus bátorságot, amivel erre ablakot nyitottál.
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AMIKOR A SZENNYÁRADAT 
MAGÁBÓL  
TÁPLÁLJA ÖNMAGÁT 

-
dásokkal foglalkoztunk, és amelyen egy percre mindenki szeme láttára megrendült 

-

mer a szemetekbe nézni, mert tudja, hogy itt van köztünk valaki, aki mindent kiszi-

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 kreatí-
vabb, a spicli spiclibb.

Tudtam, tudom most is, hogy ahogyan a beszédemben említett 4 nagy támadási hul-

-
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MIÉRT ÉPPEN VERECKÉNÉL?

,  

-

– Csaknem 5 éve írtam meg azt a balladaverset, amely alapja a most bemutatott 

-

-
-

vünk, lelkünk, egyéniségünk csak egy van, anyánk is, kitéphetetlen, mint a hazánk.

-

mert kegyetlen hatalom volt, ha tudta, akkor is megtette. A magyar nemzet er-

-
-
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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, 

 
Amikor a fát kivágják, egy ideig még zöld rajta a levél, s a gyökér is úgy tesz, 

semmibe. Vége. Majdnem ez történt az 1700-as évek elején. Majdnem ezt tör-

 

-

tudja minden asszony is. Ez az érzés adott lelki alapot arra a példátlan összefogásra, 

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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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

           

Magyarország csak a , csak a 
nem ezt szolgálja és teremti meg, az haszontalan és káros. 

 fontossága csak egy másiké-

viszont édes gyümölcsöt terem. Az oktatás, a szakmai oktatás, a képzés, a tanulás 
-

1. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy -

 Magyarország számára. Mégpedig teljes vertikumában, tehát kiegészít-

ha az oktatás és szakképzés vele harmonikus sáv a pályán.

-
sége, mint Svájcnak a hegyei és sok száz éven át gyakorolt békés munkakultúrája s 

CSAK ÖSZ-
-
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3. Nem, nem csak a szocialista téeszekben, nagyüzemekben kell keresni a hibát! 
-

, másként nem tudjuk kezelni 
 elején követték el: bizony, 

a polgári Antall-kormány, és azok a liberálisok, akik hibás döntések tömegébe ker-

-

biztos, hogy nem a sajátjukat.
4. 1945 után minimum negyedszer 

hanem a 
: 1945-48-ban azzal, hogy nincstelen paraszti tömegeket „bocsá-

-

a „privát héják” kezébe.
5. EHHEZ ADALÉKanyag volt az -

a 
-

nem az agráriumba, a természetes környezetbe, hanem azt is a héjákhoz áramoltat-
ták, vagyis – mint 1945-ben – , 

-

7. Közben  – most éppen a második kezdi – , hogy 
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tudja eltartani. Pluszforrást nem kap, az -
 egy irányba, sehova se e téren, csak a szakadt egyéni tarisznyák befoltozásához, 

-

ITT TARTUNK!  

REJTETT MAGYARORSZÁG

-

-
hanni – de legalább ez a bátrak útja, s aki végig tud menni rajta, sokak ünnepnapját 
teremti meg.

Engem a 
-

dékosan 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 liberá-

-
kívül súlyos társadalmi defektus.

-
gyarországra is. A legszélesebb társadalmi rétegek, a lakosság 90 %-a, azaz az aktív 

kultúrájában,

A magyar társadalom legszélesebb rétegei öntudatlanul is idegen mintákat szol-
gálnak, idegen szokásokat fogadnak el. Nem arra gondolok, hogy életét a svábok, a 

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 

A baj súlyosabb és mindennapibb. Idegen minták sulykolásával rombolják pilléreit, 

Hogy nem lép  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, 

szétverni a stabil, meggyökerezett értékeket, régegeket, eszméket, mert amíg azok 
-

-
-

nevét és mondatait, de soha nem fogjuk megtudni, hogy ki vezethetné vissza a mun-

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 elve-

kétszázat, akiknek élete kitölti életünket a tévékben, lapokban, feltéve, hogy nem 
vágtuk darabokra tévénket, s veszünk még újságot.

kivételes helyzeteket, mint amikor januárban a magyarokat – nem a kormányt, nem 
-

-
-

eredmény között? „Ébredj, Magyarország!”- kiálthatnánk reformkori pátosszal. De 
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  t
-

másképpen menjen. Ami a médiában történik, az ezt minden nap szétveri, semle-

a versenyt a bulvár, a semmi elleni harcban, mert nem is volt ereje soha, csak vágya 
-

-
kuvás, dilettáns sakkozgatás folyik, ide is egy kicsit, oda is még többet, mert azok 

-

mert mára a celebek celebországgá tették Magyarországot. Közéleti befolyásra, ha-
-

Milyen lehet ezek után a magyar közösség  ha azt nem vá-
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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 

-

-
-

a régi helyén. Nem a társadalmi irányítás fejletlen színvonalának fedezését. Nem 

nem úrhatnámságot.

lesznek: elhisszük vagy sem, s annak alapján hiszünk benne vagy sem. Ezen mindig 
megfordul minden.



36

CSAPDA VAGY BILINCS?  

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 

Hatalmas koloncot kötöttek a magyar társadalom nyakába, akik itt hagyták ver-

járda. A sárban taposunk tovább. 

– hihetetlen! – 2,8 %-ra fogja csökkenteni a költségvetés hiányát, amely hiány amúgy 

-
 a magyar kormányt azok – az EU, az IMF, és 

körök –, amelyek belekényszerítik Budapestet, hogy újra, és újra, és ezredszer is is-

ÉS a kormány felmondja, ismétli, garantálja, kijelenti, ráteszi egész nemzetközi 
presztízsét erre a békéjét, 
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költségvetési hiány is. De milyen áron? Mit feltételez a kormány, amikor vállalkozik 
erre?

-

világban. Hibás tehát minden olyan hazai gazdasági számítás, ami arra alapoz, hogy a 

bevétele lesz. Nem lesz.
S Cassandra azt is súgja, hogy kimerülnek a kormányzati megtakarítások 

-
getten kimondhatatlan „megszorítások” helyett milyen eufémiát használnak annak 

gyakorol az összgazdasági folyamatokra. Ehhez járul a bankok gyáva, a nemzetgaz-

-

túlélés minimális biztonságára. Ebben a helyzetben a mai társadalmi struktúrában, 
a mai igénystruktúrában  

-
tom magamat életem egészében, a magánéletemben éppen úgy, mint az alkalman-

megtakarítás, amely ugyanabban a szerkezetben és igényrendszerben egyre többet 

-

lakossága és Brüsszel-Washington felé ugyanazon a hangon. Vagyis:



GUBCSI LAJOS

383

 saját gazdaságát, országa lakosságának vitalitását a to-

a 2,8%-ot;
mert súlyo-

-

megmutatja mindnyájunknak: -

-
zásnak. Egy súlycsoporttal alacsonyabb osztályban kell bokszolnunk, mert nem 

és bevételi potenciálokra, a gazdaság kifehérítésére, de én most nem ajánlanám 

Soha nem mondhatjuk, hogy nincs kiút. Ez igaz. Most azonban csak az utat látjuk, 
amelyen ténfergünk, miközben nagyon kellene a bizonyosság, hogy éppen arra bo-

tett, mintha eleve a világosság felé indult volna el.
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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ  

-

-
-

Így van az 
vétlenül vagy szándékosan átküld neked egy webcímet, linket, megnyitod, ránézel és 
elszörnyedsz. Émelyeg a gyomrod, de már benne vagy.

-
ben csengeni a megbélyegzést, az alattomos pusmogást, a sziszegést, hogy antisze-

-
-

-
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-

-
-

tenyésztett hatalom, az árt a közösség általános érdekeinek.
-

Kinek az érdeke egyszerre egész életutamon antiszemitának nevezni, majd más 

szempontjai miatt számomra megindokolhatatlan sorba? Szerintem nem nagyon 

-
tozom, az vagyok. Hátha tudatosul néhány más kiskunban, hogy egyébként voltunk, 

Szegény, dolgos vidék, szeretetet érdemel.

-
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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!? 

-

-
hasonlításokat elvégezzük, reálisabb lenne  beszélni, ami 

szemben.

-
-

csak ennyit tud, alul marad folyamatosan. AZ nem érvényesül, hanem csak küzd, 
-
-

lépés visszafelé azon az úton, ahol a munka tette emberré, majd a legszervezettebb 
közösséggé a fajunkat, 

fogyassz! 



Hurrá?! „Fogyasztói” társadalom lettünk!?
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-

cupákot, míg tömték befelé annak színhúsát. Aztán elfogyasztották a tervezés lehe-

legjobb tanácsa, és közben elvettek mindent, amit találtak az országos kamrákban. 
Aztán elfogyasztották az egymás iránti szolidaritás szükségét. „Kaparj, kurta!”- ezt 

-
lással sokak számára ez úgy hallatszott, mintha azt kiáltották volna nekik: Kaparj, 

-
nyítani is. 

-

-

itthon, mert magyarjaink százezer számra hagyták el  az  
választva. -

És mikor már fogytán volt, fogytán van mindenünk, akkor azt kiáltják Nektek, 
magyar barátaim:  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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? Vagy fogyjak, fogyasszam , netán túl 

Ne azért, mert szeretek dolgozni, s anélkül semmi vagyok!? Anélkül nem tartozom 
igazán a többiekhez? Anélkül elbutulok, izmaim elsorvadnak, agyam nem irányít 

-

csak, a kutyafáját!
Nem akarok fogyasztani, mert nem tudok! Hagyjatok békén a reklámokkal, ad-

megdolgozni érte! Adjatok munkát, s majd adok nektek kenyeret cserébe. A kenye-

Az én nevemben a kapjon támogatást, hogy foglalkoztasson 

világához, ti csak a mi pénzeinket tologatjátok ide-oda, ámbár ahhoz se értetek, 

-

szabad kezet ahhoz, hogy kiszabjátok, mi jár nektek a saját, személyes birodalmi 
építkezéshez? Az új magánvagyonokhoz?
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Háborgok. Nem lehet ennyi munkanélküli. Nem lehet ennyi foglalkoztatáson kívüli. 

részesei lenni azok, akiknek most társadalmi zöldhályog van a pupilláiba ragasztva.

-

-

Ha rámegy minde-
netek, akkor is. HA leváltanak, akkor is. HA mindent, amit eddig tettél államként, 
képes vagy megváltoztatni e célnak alárendelve, s ha nem, lemondasz. HA rámegy 

 



46

SZOKATLANUL HOSSZÚ  
A GAZDASÁGI PANGÁS  
IDOSZAKA A VILÁGBAN 
– MESSZE MÉG A FELLENDÜLÉS

KEDVES VIKTOR!        

-
teleimmel, amelyeket az elmúlt három-négy évben a világgazdasági válság mélysége 
kapcsán megírtam. Most ezt a logikát folytatom. Nem tudok javaslatot tenni konkrét 

-
-

lék, ha helyes a . Ehhez szeretnék hozzájárulni.
Objektív megalapozatlansága miatt indokolatlan volt az a rossz stratégiákon ala-

-
relépett, s a másik hagyta magát megcsalni. A hosszú, dinamikusan megjárt téves 

-
szekötött – szféráját földhöz csapta. A világ nem volt felkészülve ekkora tévedése 
következményeire, ezért válasza elhibázott volt. Azt gondolta a drámai, cunamiként 

-

költségvetési eszközöket is bevetnek. A  politika az USA-ban volt a legha-

bajok után reagált érdemben. Ezért itt még nem is látszanak a gazdasági hasznok, 
csak a nagyon nagy bajt sikerült mérsékelni. A  politikában pedig min-

,,
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denütt hiányosak, jellegtelenek a lépések. Ezért ennek nincs is érdemleges hatása. 

 Vagyis nem történt érdemi, a baj nagy-

gazdaságpolitikája nem lépett új szakaszba. A válságot a kormányok egyrészt elhá-
rították, másrészt hatását szétkenték mindenkire egy kicsit. Prések, kudarcok, re-

 – Mit is akarnak a ? Mihez kell nekik megnövekedett döntési súlyuk? 
-

Mit akar és tehet az -

térvesztés veszélyeire, mint külön?
– Mit akar , mit kezd több ezermilliárd dollár felhalmozott készletével, az 

-
-

zát. Azt mindenki tudja, hogy az összes lehetséges szempont miatt a munkahelyeket 
-

te fel, nem járja, csak vágyja.
 tehát sem a termelési, sem a fogyasztási struktúraváltás. Akkor 

-

-
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AZ IMF-ROL EGY SZÓT  

Engedd meg az alábbi rövid megjegyzést, mely a világgazdasági, -pénzügyi, -hitelezé-

Az IMF – egyáltalán nem csupán Magyarország miatt vagy annak kárára – arra fog 

hitelezési válságba került országoknak az eddiginél lényegesen nagyobb hitelcsoma-

-

intézményrendszere híján van.
Ezért a mainál nagyobb nyomás fog nehezedni az IMF és a Világbank intézmény-

rendszerére – amely a feltételek szigorításával fog reagálni.

,,
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NÉPDAL, 21. SZÁZAD,  
TARTSD A SZÁDAT?

Vágyainkat megcsúfolják
Országunkat lángba dobják
Várainkat átruházzák

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

Házainkat bankok viszik
Lányainkat Amszterdamig
Iskolánkat a szégyenig
Tanárunkat elkergetik

A múltunkat gyászlepelig
A gyerekünk’ mire, meddig?
A gyengéket felnégyelik

Lámpáiknak fénye veszett
Hajlék nélkül sötétedett

Miatyánkot énekelget

Népem, kivagy a mennyekben
Evilági sötétségben
Keress fényt a piszkos éjben
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A 2/3 CSILLAGZATA  
– ÉS FELELOSSÉGE 

-

-

másokat kormányválságok és –bukások kényszerítenek: a kormánynak hatalma le-
het önmaga kormányzása fölött, céljai eléréséhez. E parlamenti többség birtokában 

-
lyos válságban van, ez nem is kérdés.

-

-
országban, Portugáliában a német recept? A kíméletlen költségvetési szigor, a dik-

A német recept Németországnak kedvez, s annak a kimondatlan törekvésének, hogy 

,,
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Brüsszel, Berlin szempontjait követve. De megengedi-e ezt a nép, a lakosság habi-

biztos. Mégpedig azért nem, mert e lakosságon nem most kezdik el a kíméletlen 

Elfogytak tartalékai, s nem nyílnak új terek, perspektívák. E két hiány külön-kü-

-

-

elfogadhatatlanná válik. 



A KÖNNYÛ PÉNZ POLITIKÁJÁRÓL:

Ma fiskális politikával csak toldozgatni-foltozgatni lehet a világban – és Magyar-
országon! – , 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 nö-
vekedés 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

-
-

bát a mellére. A Gyurcsány-féle anarchista ennél sokkal veszélyesebb: társadalmi 

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 , 2009-ben az  2010-ben az 

, s 2011-ben a 
-

velemet tartalmazta. Mindegyikben a  volt. Vele 

-
viseltük. S a szégyent, hogy ilyen ember lehetett 5-6 éven keresztül Magyarország 
miniszterelnöke, soha le nem mossuk. Ott fonnyad rajtunk 2004. december 5-ével 

-
polgárság lerombolásával, a nemzet javának kirekesztésével.
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-

a szocialista és szabaddemokrata bandákban, akik nem véletlenül, egyáltalán nem 
-

helyre kellett, aki minden addigi miniszterelnöknél nagyobb tolvaj volt, maga a gát-

-
gyar rablás sorozata 2005-2010 között. Tucatszámra, majd százszámra, majd ezer-

jogilag ki- és felépített lopás hadjáratához. A szabaddemokratáknak ezt nem kellett 
-

hon és nemzetközileg beágyazott rendszerük volt, amelybe még az is belefér, hogy 
-

-

-
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-

megszámolta valaki, mi mindent privatizált ez a gazember a dilettáns Antall-Bo-
-

an – Lehet, hogy hazudik, de zseni? 
Essen ki a foga, aki ilyeneket írt, mondott. S mennyien?

-
nak, 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.

-

Világos, hogy ezzel neki vége. Megvonhatnám a vállamat. De nem tehetem, mert 10 
éven keresztül – hiszen 10 éve, Medgyessy kormányra kerülésével azonnal felbukkant 

-
tam kivonni magamat: teljes mértékben értesültem minden nap, minden tettében 

Megtanulta-e akkortájt, az ellenzékben, és most? Megtanulta-e, hogy nincs menekvés 
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I. FELKIÁLTÁS A MUNKÁÉRT

Magyarország három legsúlyosabb rákfenéje – ebben a sorrendben 

semmittevésbe;

 
 

Az alulfoglalkoztatottság, a munkanélküliség, a munka hiánya nem narancs, nem 

sorsát, az ország évtizedeinek sorsát érinti. Leküzdéséhez olyan hosszú távú, a tár-
-

nyúlnak az egyes pártok hatalmi elképzeléseinek korlátain.
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FELSZÓLÍTJUK A PÁRTOKAT, HOGY A MUNKA, A MUNKAHELY 

 
 

2012. május 21.

II. AZ ISMERETLEN NEVE: 
MUNKA

-

-
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-

-
 van: munkanélküli 

vagy nem foglalkoztatott.

amelyek kormányon voltak, vannak ebben a negyed században, soha nem mertek 

-

az a gazdaság, amely munkával látta el. Sokszor értelmetlen, látszatmunkával, de 
közösen végzett tevékenységgel. Ma emberünk nézi a semmit. Szeme szürke, szí-
ve 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.

érdekében, hogy az állam egész szerkezete eszközként kerüljön azok kezébe, akik a 

társadalmat. Megmondják a politikának, hogy az mit  tegyen, és mit tehet. A szemé-
lyiségét veszített, dologtalanságba taszított, munka nélküli ember szervezetlensége 
miatt ezen az állapoton semmit sem tud változtatni. Egyetlen perspektívája a ház 

Ennél jobban nem lehet megalázni egy embert, egy családot – amely maga aláz-
za meg magát, mert mást nem tehet. Belever a saját arcába. Semmit sem tehet. 
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-

összeszokottságot, azt a szolidaritást, az emberséges együttélés szabályait, azokat 

részeihez képest jobb életet biztosítsanak polgáraiknak. Felhalmozott, magasabb 

Minden parlamenti párt ebben a gazdasági szerkezetben él. Adottságnak tekinti, 
-

mányozza – mit is? - a maga érdekérvényesítését. Országát, annak gazdaságát nem 
kormányozza, mert ha tenné, soha el nem fogadhatná a drámai jelenséget: a dolog-

teszi, megengedi ezt a farkasvilágot. „Ez a játékszabály” – tudatják hangosan, s elfo-
gadtatják masszívan, hogy csak ez van, csak ez lehetséges, mert a demokrácia szabad 

Mert  Hazugság minden olyan állítás, amely azt ígéri, hogy ezt érdem-
-

ni képes országok 6-7 %-os munkanélküliségi szintjére. De ne kábítsunk. Nem ennyi 
ember, nem 11 % rekedt munkán kívül! Ez a regisztrált munkanélküliség, amely sem-

-
ság egynegyede-egyötöde nem dolgozik. Eltartott. Feltartott kézzel. Mert ki tarthat-

-

tesz, nem tehet semmi érdemlegeset országáért. Magáért. Családjáért. Amputálták 
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tudása az a mesterség, hogy kidolgozzák ezen eltulajdonítás és átcsoportosítás olyan 
szisztémáját, hogy ne robbanjon szét azonnal a társadalom. 

-

-

ország kiszolgáltatottságához. Ez mind súlyos betegség jele. 
Nem politikai választási programokra van szükség, azok eleve hazugságban szület-

-
-

Egy teljesen  van szükségünk. Amelyben az 

ha ez a 21. század, akkor az rémes lesz. Véresen rémes.
Ha egy ország gazdaságának, pénzügyeinek kétharmadát külföldiek kezére ját-

produkálják;
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-

annak megállíthatatlan folyamatára;

-
tásokra – 

Sors.
Annak az országnak mindent másképpen kell tennie, mint eddig. A Sors kegyel-

ezzel a keggyel.

Annak az országnak halaszthatatlan feladata, hogy olyan viszonyokat teremtsen, 
amelyben állampolgárai hatalmas lépésekkel jutnak munkához, érdemi tevékenység-
hez.

Az az ország nem ténykedhet tovább ebben a struktúrában. Egy országban, ahol a 
-

olyan fontos. Fegyvert keresnek. Nem a fülkékben. 

El nem hangzott beszéd 2012. május 26-án
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III. AZ ORSZÁG NEVE: 
MUNKAPÁTIA

-

nincs kiút, vagy csak véletlenül jut. Nemzedékeken keresztül agonizálnak. Az az -
, amelyben sok a munkanélküli, évtizedeken keresztül szintén vegetál, instabil 

Magyarország is. Nem vigasz, hogy népes az ilyen országok tábora.
 az nem rendszerek, kormányok 

-
-

Ami mostanra nálunk kialakult, az tehát nem egyik vagy másik kormány szubjek-
tív, szándékos hibája, hanem egy -
ben ezer ok szerepel, ezek között természetesen kiemelt helyen áll egyik vagy má-

kialakult, az tehát évtizedek alatt kialakult „eredmény”, vagyis eredménytelenség. 

mint a hurok a nyakunkon, illetve hogyan, milyen folyamatban alakult ki. Ez a -



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 „mezõgazdál-
kodást”, 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,

III. Az ország neve: Munkapátia
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-

-
rálták, „irányították”, s persze a föld népét is.

-
-
-

rasztságnak nem maradt más választása, mint hogy a városba engedje gyermekeit: 

 Magyarország lakosságát valami soha nem volt idegenre: a 
-

kozni tilos lett. A tömegesség rendszere fölöslegessé és károssá teszi az egyéni alka-

amelyben semmi sincs úgy többé, ahogyan volt. Ilyenkor a legjobb a „béke”, a „csak 
hagyjanak békén” állapota. Magyarország tömegeit szoktatták rá a kreatív lustaság-

-

benne: mindenki tanulhatott, s mindenkit munka várt a végén. A lázas semmittevés 

-
tünk nyugatra. Kialakult az a tudathasadás, amely meghatározta Magyarország máig 

-
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rendszer megoldotta ezt is: elérte, hogy a menyasszony táncáért a család cserében 

-

-

Egy  tett társadalom, amelyben a 
oldalát – ez volt Magyarország 1950-1990 között. De állampolgárának legalább volt 

1990 után, a  végbement totális közösségi vagyonvesztés, a 
-

piaci versenybe” taszított magyar népnek semmi választása nem maradt, mert most 

része. Amije volt – „gyára”, s vele a munkahelye – az már egyáltalán nem az övé, köze 

-
telenség! Mégis belecsúszott ebbe a helyzetbe. Moccanni sem tudott. Olyan bambán 

vezették. 

vele és országával. Kánonban diktálták neki az új irányt: verseny, liberalizmus, privati-
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-
-

rített útra. S mert megszokták, hogy nincs véleményük, most sem volt. Magyar-

brutálisan végrehajtott likvidálás zajlott le a 

-
tett Magyarország:

kiszolgáltatott
biztos egzisztencia és munka nélküli
minimális jövedelemre kényszerített, megtakarítási esélyek nélkül

stabilitásában meggyengült
értékeiben utat tévesztett és tályoggal elhomályosított
céljaiban bizonytan

-

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 . Mi legyen a mestersége? Mit 

engedik.
Munkája nem kínálat, hanem kereslet. Keres, kunyerál munkát. Pedig jobb eset-

-
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Jogai nincsenek, ha volnának is, senki sem védené. A négyévente lezajlott, hata-
-

-

-
koztatásnak a közelébe sem kerülhettek. Mára a munkaképes lakosság egyötödének 
nincs viszonya a szervezett munkához, mint társadalmi tevékenységhez.

-

félidejében – kimondhatjuk, hogy sikertelenül oldja meg feladatát, szándékát, poli-
tikáját kudarc kíséri. 

-

alapozza. Nem tudja elérni a lakosság megtakarításait, amelyek révén fokozhatná 

eredmény megteremtésére. Költségvetési politikája a bevételek újabb és újabb for-
májára épít, s ezáltal további pénzeket von ki – miközben nem hajtott végre kemény, 

-
-

-
tefoszlott. 
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Mindez hátrányos a foglalkoztatásra, mert cserbenhagyja a gazdasági növekedést. 

célként szerepel, nincsenek meg a feltételei. Csak vontatottan születnek új munka-
helyek. A közmunkába vetett remények szánalmasak, s csupán a korábban szociális 
segélynek nevezett támogatásoknak adnak új elnevezést: ezek a közmunkaformák 

-
pességéhez, következésképpen a mai napon ugyan – szerény – jövedelmet juttatnak 
szerencsétlen zsebekbe, a ma végzett munkával azonban nem teremtik meg holnap-
ra is ezt a jövedelmet. A kincstár kifosztása tehát tovább zajlik, miközben üres, s 
nem kerül bele az ellenérték. 

A magyar társadalom ma sem termeli meg azt, amit elfogyaszt, tehát potenciáli-

de a tény tény marad, s fennmarad mindaddig, amíg a lakosság  aránya dol-
 munkastruktúrá-

percben is, mert az elmúlt 20 évben nem mobilizáltuk a magyar társadalom jövede-
-

áramlás rákényszerített.

-

-
lalkoztatottak csaknem minden rétegét – a nemzetközi verseny mércéjével mérve. A 
tehetség elfojtott, vagy külföldön keres utat.

specializált szakmai képzés, oktatás, hogy e téren egy helyben járunk, botorkálunk. 
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-

marad.
-

után tömeges kiszolgáltatottsággá vált, és a társadalom elveszítette mozgásának 
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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. Felesé-

végén egy minden tekintetben bölcs, tapasztalt, társadalmi szabályokban jártas hu-

Írj egy levelet a miniszterelnöknek. Mondj el neki mindent világosan. Hiszen ez 

Mit tehetne a miniszterelnök, nem úgy van az?!
-

hasd, hogy nem tettél meg mindent. És hidd el, segíteni is fog a miniszterelnök.

találkoztott az orvossal, aki már látta a nyomokat barátom arcán, szemében. Ezúttal 
hallgatott az orvosra. Elhatározta, hogy kér 1 db egymilliomod munkahelyet, egyet 

elküldte. Munkát, munkahelyet kért.
A levélben leírta helyzetét. Majd hosszasan kifejtette, hogy hiába van több diplomá-
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meg a cigányoknak ennyire nagyon kedvez. Olyan sok gyereke van, hogy havonta 

-

-

Minisztériumba. Onnan majd jön a válasz, csak várjon türelmesen. Barátom nem 

de nagyon megnyugodott, hogy azzá vált.
-
-

zük az egészet, cseppben mutatja a tengert mindjárt:

-
-

növekedésnek.
-
-
-

tornán keresztül.

-
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-
-

-

értelmezni, megérteni. Ez a hisztérikus anya már akkor kikészült, amikor az elején 

A levél végén váratlan, nemes fordulattal új, zárt, tehát  kevésbé oldott stílus követ-

vagyis tízezer példányban készült a levél nyilván:

Vagyis idézett levelet titkosították, gondolom 100 évre.
Folytatja ám Okos:

-
rult. Minden út elzárva...

-
-

letette abba. Kiszögezte családi vécéjük falára, szemmagasságában. Az ötletet lopta. 
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NYÍLT LEVÉL  
AZ ERDÉLYI MAGYAR PÁRTOK 
VEZETOINEK! 

-
momra. 

Aki az erdélyi magyarság  ellen lép, tesz, az hozzájárul e magyarság törté-
nelmi meggyengítéséhez, annak minden következményéhez a magyar nemzet életé-

-
téséhez. 

 kívánok munká-
, de sokirányú

Tisztelettel Gubcsi Lajos,  

,,
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EROSEBB VAGY TÖBB?  
(REGGELI ÉBRESZTO…) 

 

-
-

LMP
-

nának alá ugyanonnan tengerszemet képezve, hallgassuk meg, hogy hazánk egyik 

-
telmét, hogy:

 stb.
-
-

vidéken, ahol az LMP most országot jár! Kék cédulával! Ez egy ilyen állam ilyen parla-

,,

,,
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-

-

és képességük van az állam gyengítésére. Egészségtelen a széljobboldali gárdázás 

-

Minden hibája, esetlegessége és rögtönzése ellenére nem kérdés számomra, hogy 

„Több állam” biztosan nem kell! Nem kell olyan állam, amely belenéz mindenünk-

úgy érezné: ott van mindenhol, ahol szükség van rá.
-

a védelmi képességben – gyalázat, hol tart Magyarország védelmi képessége a nála 

-
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,,
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,,

-
-

Feketévé sötétül minden szín, gyászossá, ha kiszolgál a szolgálat helyett.
-
-

szélyes 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 ked-
velhetjük foltjait, akik az állam erejét felhasználva lehetnek azok és úgy, amik. Nem 

-

-

szennyel, miközben tudnia kell, hogy a köz véleménye nagy mértékben ott alakul 
olyanná, amilyen lett, s lesz még majd. 

állam a gyengéké, akiknek védelemre van szükségük. De ha egy gyenge embert le-
-

szát, annak nincs állama, annak ez értelmezhetetlen, még akkor is, ha négyévente 
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ÚJ NEMZEDÉK EURÓPÁÉRT

-

-

-
háborút a régi és a még fel sem ismert új. Lakossága ezen értékvesztés közben be 

társadalmi- és munkakultúrákat.
-

olyan a 21. században, mint amilyen lett a háborús újjáépítésben. Mivel új integrá-
-

-

-

és lesznek -

 Nem is igényli ezt. Az új gene-

-
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Nem kérnek, és nem kapnak nagyobb teret . 

-

 Ez banalitás önmagában, közhely, amit mindenki 

-
gatni, mindenek elé helyezve?

Az új nemzedék nem egyetlen nemzedék, hanem rögtön több is. A most iskolákba 
egyrészt, másrészt a diplomáig, munka-

tehet mást, mint hogy elkezdi építeni a  Olyan mozgástér kell, amely szabad 

-
-

 

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.

 csak ak-
kor lehetséges, ha e két korosztály képességeinek színvonala, erejének dinamikája, 
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mellett sem lehet kitalálni. Nem lehet politikai pártok hangzatos jelszava, mert az 
kifulladásra ítéli.

nemzetek, kisebbségek. Amikor a fenti manifesztumot megfogalmazzuk, 

egyházakhoz, kisebbségekhez, népcsoportokhoz – s fordulunk a leghatalmasabb, or-
-

Megérteni és megértetni az új nemzedék elementáris létfontosságát, mint va-

-
-

teremtésében.

-

folyamatok meghatározását.
-

sikeres, ha békésen és konstruktívan támaszkodik 

és 

 E nemzedék akkor 
lehet sikeres, ha  benne. Ha sze-
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-
pa vezetését. Így, ebben a szellemben éljen az  Manifesztu-

-
-
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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 tízez-
res 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 szorga-
lom – 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, tagadha-
tatlan tény, mások által elérhetetlen teljesítmény áll, s nem vélelem, nem önámítás. 
MÉRHETŐ ÉS KÉTSÉGBE VONHATATLAN. Tessék, tessék, nagyérdemű, lehet job-
bat, 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) – tud-
hattam 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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„házon belül” is. De állhat-e zseni rajtunk kívül? Boldog voltam, hogy hozzánk csá-
-

sítményviszonyokat. Ma is elgondolkodtat, miért fogadta el olyan örömmel Szilágyi 

-

megérezték, hogy sorsuk fontos lett mások számára, olyanoknak a Zrínyiben, akik-

számít azon a küzdelmes pályán, amelyen a pénz tényleg nem a Nagyúr, ahol Moloch 
eleve K.O.

-

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 

végtelenül szabad.
Mertem használni a „kiválasztottság” fogalmát. London láttán jöttem rá arra, ami 

-



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 ma-
gukból. 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” világ-
bajnokok – 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 el-
lenség 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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ellen, mert iszákos lett és megbízhatatlan: ezt látta a szülei házában, mikor kicsi volt, 

bár tudta, hogy úgyis becsapják, hát becsapták rútul, most is. S a kormány harcol a 

tankok hosszú sora állt harcban, de legalábbis harcra készen. Magyarország most is 

harcol, mint mikor „csapataink harcban álltak”, vagyis Magyarország otthon ül és 

ellen. Értem ezt a harcot, mozgásban kell tartani az izmokat. Kevésbé ironikusan is 
értem és egyet is értek vele: aláznak, megaláznak, kifosztanak bennünket évtizedek 

Csapataink ugyanúgy állnak harcban, mint ahogyan látszott 1956. november 4-én 
-

csenek 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 

-

Muhi mezejére? Mohács mezejére, a Csele-patakba? A Don partjára? Érdekes, mennyi 

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, 

-

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 kormányzás-

-

-
sal azon bús magyarok felé, akik az úton botorkálnak, soha nem akartak harcolni, 
és szenvedélyesen, majdnem el- és megvakultan keresnek az út porában egy, egyetlen 

-

-

Fegyverkezzünk ne csak értük – ezt a fegyvert fentebb már letettük -, hanem velük 
-
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AZ ISMERETLEN LÁNY  
SÍRJÁNÁL
FOHÁSZ

Lehajlok. Érzem, hogy ez kevés. Letérdelek. Az egyik térdemre, elegánsnak tette-
tett könnyedséggel. Rájövök, hogy ez kevés. Mindkét térdemet a földre. Meggyújtom 
az örökmécsest a sírnál. Az ismeretlen lány fekszik benne, végtelen nyugalommal, 

érzem, hogy örül.
-

valaki, legtöbbször sokan. Zokogtak haláluk hírén a föld sok szegletén. Az ismeretlen 

azt sem tudta, miért és hova indult, és azt végképpen nem tudta meg soha, hogy 

-
-

retlen lány sírjánál fejet hajtok, önkéntelenül lehajlok, s végül egy, majd két térd-
re 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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mondott áldás volt. Most én kérek égi áldást rájuk. Most, hogy már elhagytak szinte 

követeiket hagyták vissza és rám. Nehogy utánuk vessem magamat - a követeknek 

hagyottakat, de annál jobban. Mert félek, hogy amazok után ugrom a sírba. A néhány 
teljhatalmú nagykövet elé vetem magamat, könyörgök, hogy engedjenek a többiek, 

-

A folyamat nem szakadhat meg. Mert hogyan is lehetne oly’ világ, amikor egyszer 

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 

-

kiadták az ismeretlen lányt, a nimbuszt, amely miatt nekem, éppen nekem mindig is 

-

-



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 köz-
üggyel, 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 gondo-
lom, hogy ezen részek tartalma olyan, mint serdülõknél a korai magömlés: ártalmat-
lan a serdülõre nézve, viszont õ élvezi, az édesanyja meg majd megbirkózik vala-
hogyan a lepedõvel. Hargitai Miklósról és az õ cikkét beszerkesztõ szerkesztõség-
vezetõrõl, 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 mon-
dani a végén, de nem volt farka. Se füle. Így aztán egy nagy, buta, hatalmas rágal-
mazás 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 haj-
dani 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 írás-
ban, 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-
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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 május-
júniusban váratlanul megszüntették, mint e tekintetben egyetlen nagy lapot. Ki le-
het 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 leg-
folyamatosabb célja. Hiszem, hogy majd elmeséli egyszer valaki más. 1989-ben min-
denesetre 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, ame-
lyeket átadtunk a mûvészeknek, s amelyekbõl megtartottuk a díjátadó ünnepeket.
Nem hogy nem maradt egyetlen fillér sem a számlán a díjátadás után, hanem fordít-
va: a díjátadás elõtti órákban még nem volt annyi a számlán, amennyit átadni ké-
szültünk. S mert köztudott, hogy mindig átadtuk, valaki, e sorok írója, gondosko-
dott róla, hogy soha ne kelljen megszegnünk a szavunkat, mindig kiállhassunk a
színpadra azzal, amit ígértünk, amit várhattak tõlünk. Így telt el a mi rendszerváltá-
sunk. 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 hallgathatná-
nak. 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 – vindi-
kálnám 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 utóhasz-
nosítása. 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 el-
számoljon, 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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Nosza, fuss el, és keresd má mög azt a bizonyos KISZ-vagyont, meg az utóhasz-
nosítását, 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 nagy-
szerû 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 együttmû-
ködésre 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 má-
sokat. Szóval nincs Magyar Mûvészetért Alapítvány, nincs semmi más ilyen sem.
Ahova bukottként, Orbán hálájából vissza lehetne szállnom, kegybõl. Ortopéd szelle-
mû 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 egyet-
len. Nem is kérhetnénk közpénzt, s ha valaki mégis szeretne adni – állami szerv,
városi önkormányzat, más közforrás – mi udvariasan visszautasítjuk, mert ado-
mányt, támogatást eleve nem fogadunk el. Nincs az, aki fogadja. Ahhoz intéz-
ményesülnünk 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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KETTÓ́S
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 FED-
nek 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 két-
szer 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 aka-
dályozó 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 leg-
fontosabb 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 növekedési-
foglalkoztatási 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 csökken-
teni 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 ele-
gendõen 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 auto-
matikusan 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 eszkö-
zébõl, 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 szol-
gáik)?!

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 Orbán-
kormány 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 kor-
mányt megbuktatni kívánók média-súlya olyan nagy, hogy lehalkít minden más
hangot, e szólamok el se jutnak oda, vagy ha igen, jelentéktelen suttogássá zsugo-
rodnak. 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 lakos-
ság, a társadalmi erõk meghatározó része nem ért a sajtóhoz. Nincs belé épülve, 
a liberális, késõbb szocialista média-csoportok tõlük függetlenül, sõt az õ szisz-
tematikus 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 meg-
tesz 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. Differen-
ciálódik a véleményem, hiszen nem mondhatom, hogy õk nem magyarok, hogy õk
árulják a hazát, hogy õk törpe kisebbség – mert hát akkor mitõl van tömeges média-
hatásuk? 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 vá-
lasztásával 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-hábo-
rútól 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 több-
ség. Bármilyen kormány, Orbán Viktor nyilvánvalóan saját képére faragott rendszere
se lehet képes arra, hogy ennyi idõ alatt vitathatatlanul és visszavonhatatlanul mara-
dandót 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 kife-
jezés, 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 meg-
állította – kétharmaddal könnyen tehette, a nélkül hozzá se szagolhatott volna – a
totális lecsúszást:

– a teljes kiszolgáltatottságot a nemzetközi tõkespekulációnak
– a nemzetközi tõkebefektetõk áttételes hatalmát a hazai döntésekben
– a nemzetközi szervezetek, az EU, az IMF önjelölt dirigensi szerepét
– valamennyi új teher közvetlen áthárítását a lakosságra
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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 fel-
habzsoltál elõre valamit, ami nem a tied, amit nem te teremtettél elõ, amit fele-
lõtlenül 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 lehetsé-
ges, 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 min-
den 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, nélkülözé-
seit, 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 gazda-
godásukért 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, me-
lyen hatalmas véráldozatokkal sem segíthettek példátlanul bátor szabadságharca-
ink. 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, nyeke-
regnek, 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 szét-
veri 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 integrá-
lódási 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 köz-
vélemény 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 mé-
retével? 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 terjesz-
kedésével? 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 ta-
vaszán? 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 

Éjfél, üt az óra              

105



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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MIT TENNÉK, HA
TÚLERÓ́BEN 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 fo-
kozására. 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 használha-
tatlan 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 har-
colnék, az ottani szabályok szerint vállalva a meccset.

Nem akarnék tovább hízni. Drákói szabályokat vezetnék be, amelyek megállíta-
nának gyarapodási vágyamban. Felfognám, hogy amit én felzabálok, azért rászo-
rultak kezei nyúlnának örömmel, s joggal. Átengedném nekik minden második
részemet.

Nem szeretném, ha túlerõm láttán nem szeretnének. Nem haragudnék rájuk e mi-
att, mert tudnám, hogy mindig sokkal több ember van kellõ erõ híján, mint
túlerõben, s felfognám, hogy ha õk, sokkal többen, nem szeretnek, akkor értelmet-
len 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 elfor-
dul, 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 kíván-
ják, 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, sa-
ját 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.

Mit tennék, ha túleróben lennék?
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„Zárt boríték” – amikor apából és Emesébõl csak Botond látszik 
(A Magyar Mûvészetért Szoborkertjének 2007-es felszentelésekor)
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http://mek.oszk.hu/05800/05833/                                                    
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DVD: http://video.amm-gubcsi.hu/Ismet_Vereckenel.mpg

CD: http://www.amm-gubcsi.hu/cikk/1180/benko-gubcsi-ismet-vereckenel






