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Naplójegyzet: 2013. január 28.

TEHÁT MÉGSEM LEHET MÁS A POLITIKA?

2010 szép tavaszán nagy volt a lelkesedés, hiszen egy új párt, a Lehet Más a Politika hangzatos
jelszóval,  parlamentbe  került.  Kezdetektől  dédelgetett,  tengerentúli  tápokra  is  érdemes
tenyészdének indult.  A nagykövet  asszony  elsőnek  ide  sietett  gratulálni.  Eszébe sem jutott  a
győzteshez, a fölényes győzteshez, országa legalább négy éven át várható szövetségi partneréhez
menni. Nem. Ő már a jövőre gondolt. A leendő nemkívánatos nemzeti  kormány leváltásának
előkészítése még annak eskütétele előtt elkezdődött. S ebben nagy reményeket fűztek az LMP
nevű fiatalos formációhoz, mely nem hordozta magán a múlt sarait.  Még neve is ezt  kiáltotta
világgá.

Aztán jöttek a dolgos hétköznapok. Az LMP óvatosan próbálta bizonygatni,  hogy Lehet
Más.  Annyi hamar  kiderült,  hogy nem konstruktív az ellenzékiségük,  de sokáig  ellenálltak a
csábításoknak. Próbáltak Látványos-Mutatós-Politikát csinálni.

De jöttek a belső Mások. A Lehet Még másabb vagy Lehet Másként más politikusai. Jöttek
– többnyire nem az alapítók közül – és elkezdték az eltérítés kivitelezését. Az erőviszonyok ide-
oda hullámzottak. Legalábbis kívülről így látszott, azt is hihettük, hogy így van s nem egy ügyes
színjáték az egész, mert ma már a választópolgár óvatos, és a szemének sem hisz. Hozzáállása
sajnos Nem Lehet Más. 

Élt-éldegélt a kisded párt s uramfia(!) a nagy diktatórikus és centralizált, személyi kultuszos
világban, -- ugyanannyi teret kapott a médiában, mint a nála jóval nagyobbak. Így élt, de mégsem
gyarapodott. Disztrófiás politikai csecsemőként teltek hónapjai, évei.

Azonban, bár ez sem új és nem is Más, sőt a politikában is nagyon régi jelszó: navigare
necesse  est.  És közelednek a választások,  miközben a szépreményű és lelkesen induló csapat
mögött még mindig nincs igazi párt és csak imitt-amott van bázisa. Mi lesz hát egy év múlva?

Bizony többen is rájöttek, hogy Nem Lehet Más a Politika,  nem lehet nemzetpolitika ez
sem,  vissza  kell  süllyedni  a  pártpolitika  módszereihez.  És  bár  a  megjelenésük  előtti  vezető
politika  bírálata  és  elfogadhatatlansága  annyiszor  elhangzott,  mi  több parlamentbe  kerülésük
egyik magyarázata volt, elkezdődött a levitézlettek felé történő lépegetés. Egyesek úgy érezték,
hogy pártpolitikai érdekből Nem Lehetett Mást tenni.

Gondolkodjunk el egy kicsit. Ez a pártocska tudja jól, hogy választást nem nyerhet, számára
a tét csupán a parlamenti küszöb átlépése lehet. Képviselőinek több mint fele tehát, a választói
akaratra fittyet hányva, eldobja elveit, jelszavait, ígéreteit és hátraarcot csinál. Abba az irányba,
ahol sikert remél saját politikai jövőjük biztosítására. Abba az irányba, amely eddig szerinte sem
az ország érdekeinek képviselete felé mutatott. A manőver közben érdemes arra is figyelni, hogy
míg parlamenti elitjük több mint fele, addig tagságuknak csak 9 százaléka gondolta így. 

Az  LMP egyik  fele  lelepleződött.  A 15 vezető politikusból  egyelőre 8.  Nem az  ország
érdeke a fontos, hanem politikai túlélésük. Bármi áron.

A 8 és a 7 együtt indult, együtt menetelt, együtt gondolkodott.
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Vajon valóban gyökeresen különbözik ama 7, eme 8-tól? Vagy ők is rájönnek egyszer,
hogy Nem Lehet Másként?

Ki tudja?
A történetből egy dolog a fontos. A leleplező tanulság. Az LMP nem tudott, de sejtésem

szerint nem is akart igazán más politikát. Mert ő is leragadt a pártpolitika sarába s nem volt képes
felemelkedni  a  nemzetpolitika  magasságába.  A  hatalom  megőrzése  érdekében,  meghatározó
hangadói  és  szürkeállományának  java  része,  hajlandó  semmibe  venni  az  ország  érdekét,
ugyanazzal a könnyedséggel, amellyel saját elveit is elárulja. 

Igazi célja Orbán leváltása és nem az ország megmentése.
Országomat a leváltásért, mely benntarthat a hatalomban.                                              
Eldönthetjük, hogy van-e ebben valami új. Ha igen, akkor mégis Lehet Más...de most már

egészen másként, mint ama egykori ígéret szólt. 
A lényege mindennek az, hogy a lepel lehullt.
De van, akinek ez igen jó.
Mikor várható az újabb nagyköveti látogatás? 

Naplójegyzet: 2013. február 9.
NAVIGARE NECESSE EST…

Ami a választók tömegeit illeti, meg kell értenünk azt az 
alaphelyzetet, hogy ma már a jobb és baloldal közötti vonal 
összekuszálódott s nem lehet itt keresni megosztottságunk 
törésvonalát. Az a képzeletbeli szakadék most a nemzetben-hazában 
gondolkodók és az ezt tagadók között tátong. Az előbbieknek 
hordozniuk kell a reájuk zúduló harag, a hazugság és a 
megbélyegzések minden hátrányát, utóbbiak viszont, miközben 
idegen érdekek és komprádorok hatása alatt gyűlölködnek, 
értékválságos állapotukban nem fogják fel, hogy éppen általuk 
rohanunk közös vesztünkbe.

Ez itt Magyarország. Kis hajónk a világ tengerén. S benne mi magyarok is. Pontosabban azok,
akik magyaroknak valljuk magunkat.  Tehát  ne állítsa  senki,  hogy csupán ama nem is létező
kitenyésztettek. Nem. Hanem azok, akik ezt a hagyományt, kultúrát, érzelemvilágot,  szülőföld
képet kedveljük, szeretjük vagy akár imádjuk.

Az  ország  neve  tehát  Magyarország.  Államformája  köztársaság.  Vagyis  ez  utóbbi  az
államforma  s  előbbi  a  név.  Mint  Bulgária,  Románia,  Szerbia,  Ausztria,  Szlovákia,  Ukrajna,
Lengyelország,  Németország,  Franciaország,  Olaszország  stb.,  mind  nagybetűvel  s  attól  még
államformájában valamennyi köztársaság.

Nos,  mi  e  Magyarország  nevű  köztársaság  lakói,  történelmünk  nagy  vízi  útján
ugyanazoknak a veszélyeknek,  hatásoknak vagyunk kitéve,  mint a  felsoroltak s még sok más
országhajó utasai. Küzdünk nehézségeinkkel itt belül s amott kívül is. Vagyis a fedélzeten és a
vízzel szemben. Mint mások.

Vagy mégsem?
Igen, itt valami már nem stimmel.
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Mert  nálunk – itt  a hajón – vannak,  akiknek nem tetszik,  hogy magyaroknak nevezzük
magunkat s úgy is érzünk.  Semmi okuk rá,  mert  minthogy ők is azt  állítják magukról,  hogy
magyarok és mi nem akarnánk őket kitaszítani, vízbe dobni. Még azt sem írjuk elő, hogy a fenti
skálán kedvelői, szeretői vagy éppen imádói legyenek annak, amit mindenhol hazának neveznek,
itt éppen magyar hazának.

Ők azonban, miközben állítják, hogy magyarok – amit mi nem vonnánk kétségbe – nem
kedvelik,  nem szeretik,  sőt  egyesek  utálják ezt  a  bizonyos  hazát.  S  benne minket,  akik nem
érzünk velük egyformán.

Ők tehát elhatározták, hogy ez az ország, nevezzük – ha kell – csupán köztársaságnak vagy
hajónak,  az  ő  tulajdonuk,  s  nekünk  ehhez  nincs  közünk.  Még  akkor  sem,  ha  sokkal  többen
vagyunk.  Vagy  akár  csak  valamivel  többen,  teszem  hozzá,  nehogy  ármányosan
félremagyarázható legyen.

Az országhajó azonban ma még a mi általunk választott vezetéssel  küzd a vizekkel.  Mi
mégsem mondjuk, hogy csak a miénk. Pedig ezt is mondhatnánk, mert hát miért kell azoknak,
akik nem kedvelik, szeretik stb.

Már  az  új  vezetés  megválasztásának  pillanatában  elkezdődött  a  nagy  huzavona,  ami
politikai  harc  névre  hallgat,  most  pedig  ennek  is  a  választások  előtti,  kampánynak  nevezett
szakasza. Tulajdonképpen egy folytonos kampány korai felerősítése.

A Magyarországot nem kedvelők egyre sűrűbben és  mellüket verdesve nevezik magukat
magyarnak, de mivel nem tudnak az ehhez fűződő elvárásoknak megfelelni, egyre gyakrabban
cáfolnak  erre  rá.  Tettekkel,  nyilatkozatokkal,  ellentmondásba  keveredésekkel,  arcokra  kiülő
indulatokkal és még ezerféleképpen, de főleg akkor, amikor az említett nagyvilág országai közül
egyedüli módon, kívülről is támadják saját hazájukat. 

Olyan velünk élő kalózok ők, akik akár elsüllyedve is, de magukénak akarnák tudni a hajót.
Hogy miért?
Sokféle oka lehet.
Először is, mert a süllyesztésért valahonnan jutalmat várnak. Másodsorban, mert úgy hiszik,

az elsüllyedt hajót majd egyszer mégis ők vezethetik. Hogy hogyan hoznák felszínre, azt maguk
sem  tudják,  mert  ők  csak  a  süllyesztéshez  értenek.  A  lékek  tömködése,  a  szivattyúk
mozgatásának kegyetlen fáradalma, a vitorlák krajscolásra állítása stb. nem az ő világuk.

És harmadszor pedig: csak! Hogy ne legyen azoké, akik szeretik. Mert miért szeretik, mikor
az nem korszerű, az bűnös, sőt nevetséges.  Mert tudnunk kellene, hogy „nemzetközivé válik a
világ”.

Ez az örök baloldali jelszó az, ami a szakadékot létrehozta. S egyben ez az a jelszó, mely a
jobboldalra helyezett globalizáció jelszava is lehetne. A jobb és bal közötti zavar fő oka talán itt
kereshető.  Ugyanis a  szociális  érzékenység,  az egyenlőség s más  hasonló  politikai  jelszavak,
melyek a baloldal meghatározói voltak, ma egészen máshol találhatók meg. 

Az  egykori  baloldaliak  még  hangoztatják  ezeket,  de  folyamatosan  távolodnak  a
megvalósíthatóságuk felé vezető iránytól. 

Így hajózgatunk tehát s figyeljük a hajókosárban ülő hírnököt. Felhangzik-e már a várva-
várt: Föld-föld! kiáltás?

Az utasok, a magyar lakosság, az ilyen és olyan magyarok érzelmeit több rugó mozgatja.
Mert  ilyen rugó  természetesen  vagy a kedvelés,  szeretet  vagy imádat  és  ezek  ellenkezői,  de
igencsak erős rugó a napi fejadag is. Azt pedig a nemkedvelők sokéves nemtörődömsége miatt
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most,  amikor nem ők vezetnek, mégis és most is aszerint lehet kiosztani,  ahogyan az általuk
hagyott maradék megengedi.

Persze az utasok közt kevés, aki ezt tudomásul veszi.
Ők szaladoznak a fedélzeten és kiabálnak, s a hajóágyúk eloldozásával fenyegetőznek. 
Közben vihar van, és zátonyok közt hajózunk.
S a flotta vezérhajóiról is kemény parancsok érkeznek a kapitányhoz.
Előttünk – tapasztalat  szerint  már  nem egyszer  tévedésbe esett  –  révkalauzok  járművei

adják a jeleket. 
A nemkedvelők, az utálkozók pedig most egy új utasért küldtek csónakot. Távolabbi hajóról

érkezett,  mestersége  az  utasok  és  a  hajószemélyzet  félrevezetése,  fellázítása,  mindenki
elbizonytalanítása.  A  gyűlölet  oktatása.  Mert  a  hajóhíd feletti  uralmat  már  csupán  így  látják
visszaszerezhetőnek.

Aztán ha ez sikerült, mindegy, hogy mi lesz. 
A  mentőcsónakok is  az  ő kezükben lesznek,  több szomszédos  hajó is  fogadja őket,  ha

cserében átadnak a többség fejadagjából.
Ezért nagyon kell figyelni rájuk. És leleplezésüknek a napiparancsban is ott kell lennie.
A kétfelé szakadt emberrakomány hullámzik, mint maga a tenger.                    
Cselekedeteiket,  döntéseiket  a  fejadag  és  szubjektív  elemek  határozzák  meg.  Ezzel  a

meghívott bomlasztóval, sőt a viharral is van esély megbirkózni. Még a flottavezérek rendszerint
ártalmasnak tűnő kiáltozása is kezelhető lehet.

 Csak azt tudnánk, hogy ama idegen révkalauzok mire képesek még.?

Naplójegyzet: 2013. április 20.
„UNDORTODOX” GONDOLATOK

A még józanul gondolkodni képes ember – pártállásától függetlenül – naponta felháborodik, ha
az országot  érő megalázó sértések,  hazugságok,  információhiányra,  tudatlanságra alapozott  --
vagy ami ennél is rosszabb, annak álcázott -- európai híreket olvassa. Azokat, melyek Európát
megjárva csupán hazatérnek, s azokat, melyek valóban onnan érkeznek. 

De azonnal felmerül a kérdés, hogy pártállásától függetlenül képes-e józanul gondolkodni a
magyar választópolgár?

Megelőzendő némelyek  – első intrádára jogosnak tűnő – felháborodását, most nagy levegőt
veszek és átgondolom a választ.

Szerintem  e  téren  józan  gondolkodásra  igazán  csak  az  képes,  aki  abban  a  szerencsés
helyzetben van, hogy felépülhetett benne egy szintén józan és egészséges, ezer éves hagyomány
szerint befogadó szellemű, másoknak nem ártó, sőt azokat is egy hasonló (a maguk értékeit őrző,
valódi és igaz alapokon nyugvó) saját értékrend felépítésére ösztönző nemzettudat. Minden, ami
egy ilyen, a  gondolkodásmódot iránytűként szolgáló,  nagyon jól meghatározott tudati pilléren
innen, vagy éppen túl van, történelmi tapasztalat szerint káros, vagyis józannak semmi esetre sem
nevezhető.



11

Az  egész  kérdés  helyes  megítélése  ugyanis  csak  akkor  képzelhető  el,  ha  egy  olyan
tárgyilagossággal  vizsgálódunk,  mely  nem  az  önfeladást  szolgálja,  és  szem  előtt  tartja
megmaradásunkat is nemzeti és egyetemes emberi célként. Mint nemzeti minimumot.

Erről az alapról kiindulva várhatnánk el ezt a pártállástól független józanságot.
Lehetséges-e ez? Van-e ilyen?
Hiszen, ha egy párt képes ezeket a – véleményem szerint – visszataszító jelenségeket nem

csupán  saját  szolgálatába  állítani,  de  saját  hatalomszerző  vágya  érdekében  éppen  generálja
azokat, és mint a mai ellenzék, a hazugság és félrevezetés kimeríthetetlen tárát ötli ki, akkor az a
párt nem lehet szállásadója ilyen józanul gondolkodó embereknek. Ez alól nem kaphat felmentést
az sem, aki nem ért egyet a jelenlegi hatalommal s jobb híján áll be ezen pártok ernyője alá, mert
ellenzékiként más lehetőséget nem lát. A mindenkor létező ellenzéki polgárnak joga van az egyet
nem értésre, vitát is lehet indítania, s ennek nyomán igazságai is lehetnek, de ezen az alapon nem
szállhat  szembe  a  hazájával.  Azzal  a  bizonyos  nemzeti  minimummal.  Ez,  mint  annyiszor
hallottuk, más, úgynevezett „boldogabb” országokban így is szokás és így természetes.

Vagyis egészséges nemzettudattal rendelkező, bármilyen ideológiát magáénak valló magyar
választó, sőt még a magyar indentitással nem rendelkező, de lojális magyar állampolgár sem lehet
híve azoknak a pártformációknak, amelyek ezt a szennyet rázúdítják hazájukra, országukra, vagy
azt  hasznosítani  próbálják  saját  hatalmi  vágyaik  és  terveik  érdekében.  Mikor  ezt  mondom,
sajnálattal s a megértés igyekezetével gondolok azokra, akik ezen okból kifolyólag sem találják
helyüket, s örökös dilemmák közt vergődnek vagy közönybe menekülnek. Az ő megnyerésükre
irányul  az  egyre  élesebb  és  egyre  riasztóbb  kampány,  mely  (csupán  egy  példát  említve)  a
napokban odáig ment el, hogy egy vezető ellenzéki politikus szerint a ma kormányzó hatalom a
saját maga „csinálta” adósságot törleszti. Égbekiáltó! És lesz, aki örömmel ad ennek is hitelt. 

Természetesen  nyilvánvaló  már,  hogy  az  egyes  országokon  belül  a  ma  elfogadott
demokrácia szabályai szerinti pártpolitika nem lehet azonos a valódi nemzetpolitikával, mert az a
mai  világtrend  ismeretében  és  a  ránk  erőltetett  s  általunk  kompromisszumként  elfogadott
elvárások  közepette  hatalomvesztéshez  vezet,  vagy  ellenzéki  helyzetben  akadályozza  annak
visszaszerzését.  A nemzetpolitika csak igen erős – és abban gondolkodó – hatalmi csoportok
győzelme  és  tartós  sikere  esetén  valósulhat  meg  a  maga  teljességében.  A  tagadás  és  a
megvalósítás közötti skála igen széles. Magam – bevallom – állandóan ezt figyelem. A párt és
nemzetpolitikára  vonatkozó  eme  véleményemet  írásaimban  nem  győztem,  és  nem  győzöm
elégszer hangsúlyozni.

Ugyanez érvényes azonban az Európai Unióra is. Az EU ma pártpolitikák színtere, s most
éppen a baloldal van hatalmon, a maga neoliberális ideológiai rögeszméivel, főleg pedig egyes
vezető egyéniségeinek 1968-ig visszavezethető  hatalomvágyával.  Ez az ideológiai  elegy áll a
legtávolabb mindattól, amit nemzetinek neveznek. Ők azok, akik számára már a haza, nemzet
(vagy esetünkben a magyar) szavak is átok alá kerültek. Itt jegyzem meg mellesleg, hogy ők
találták  ki  a  létező  problémák  megoldásának  egyik  fő  akadályát  a  „politikailag  korrekt”’
fogalmát, mely lehetetlenné teszi az ilyen jellegű kérdések tárgyilagos, tudományos felmérését,
tárgyalását,  feltárását,  megoldását  stb.  Ebben  az  írásban  is  kénytelen  vagyok  ezzel  a
képtelenséggel birkózni.
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Ama  nemzeti  minimum  –  oly  régen  vágyott  –  megfogalmazása  oldhatná  meg  a
haszonszerző megosztás,  gyűlöletkeltés és félrevezetés ilyen eszközeinek a kiküszöbölését,  és
teremthetné meg a jövőnket meghatározni egyedül képes egységünk várt kristályosodási pontjait.

Egyelőre azonban még ezeket a naponta visszatérő híreket és hazugságokat kell olvasnunk,
elszenvednünk,  megemésztenünk.  Ezért  talán  megértik,  hogy  a  mai  narratívát  parafrazálva:
„undortodox” gondolataim támadtak. 

         
                                                                       0

Naplójegyzet: 2013. május 6.

KÉRDEZEM

Az aktuális eseményeket figyelő olvasó számára nem újdonság, hogy a kampány elkezdődött.
Tulajdonképpen be sem fejeződött, mert a hatalom visszaszerzésére vágyók (és utasítottak) már
akkor elkezdték, amikor rájöttek, hogy el fogják veszíteni. Ekkor helyezték el az ismert időzített
bombákat és taposó aknákat. A bombák valóban kormányváltás után kezdtek robbanni, az aknák
a tojástánc közben elkövetett „rálépésekkor”.

Nem is róluk óhajtok most gondolkodni, hanem azokról, akik szintén ellenzéki pártok, akik
elzárkóznak  az  előző  nyolc  év  „elfogadhatatlanjaitól”,  akik  szavazóbázisukat  éppen  a  velük
szemben igazolt vagy bizonygatott ellenszenvükre építik. 

Most  ezek – vagyis a  Jobbik és az LMP – kormányváltásról beszélnek. És nem csupán
beszélnek, hanem szavazatszerző ténykedésük minden elfogadható – s olykor elfogadhatatlan –
eszközével ezt elő is próbálják segíteni. 

Eddig mondhatnánk, hogy a demokrácia szabályai szerint – leszámítva a leszámítandót –
szívük joga ez.

Na de akkor hogyan is állunk?
Ugyanis  egyikük  sem  gondolhatja  komolyan,  hogy  megnyerheti  a  választásokat  és

kormányt alakíthat.
Ha pedig ezzel  tisztában vannak,  akkor  azt  is  tudják,hogy a nyíltan is hirdetett  Fideszt

támadó eszközeikkel támogatott kormányváltó igyekezet csak egyet jelenthet. Mégpedig azoknak
az ismételt  hatalomra segítését,  akiknek az elítélése,  olykor  leleplezése,  parlamentbe segítette
őket.

Tehát ez a  két párt  úgy támogatja kívülről a  balliberális  konglomerátumot,  hogy még a
kormányzó hatalomba való bekerülésre sem számíthat.

Ha  erre  számítana,  óriási  csalódást  okozna  választóinak.  Bár  a  legantikommunistább
SZDSZ  esetében  már  láttunk  ilyen  bukfencet.  S  annak  eredményét  is.  Sajnos  az  ország,  s
egyáltalán nem sajnos, a saját szempontjukból egyaránt.

Mindez ismét megerősíti, hogy a demokrácia világában nélkülözhetetlen és az „ennél jobb
nincs” pártpolitikák bizony csak igen ritkán közelíthetik meg a nemzetpolitikát.

Nem óhajtok belekényszerülni az összeesküvés-elméletekbe.
Csupán gondolkodni kezdek.
Mi ez az egész? Az ország érdekét eláruló pártpolitika? Közös háttérirányítás?
Kérdezem.
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Naplójegyzet: 2013. június 30.

NYÁRI UTAZÁS ELVAKULTAKKAL

Egy hétköznapi tapasztalat folytán a kettészakított magyar társadalom, a saját két oldala közötti
kompforgalmat szüneteltető kompország magyarsága került ismét látóterembe.

Nyári  szabadságomat  egy  szervezett  utazás  kereteiben  töltvén  utastársaimmal,  sokféle
magyar  honfitársammal  volt  alkalmam  beszélgetni,  avagy  beszélgetéseiket  hallgatni.
Megdöbbentett az a megfigyelés, hogy mennyire nem fogékony a magyar választó a tényekre.

A nem tervezett felmérés azt mutatta,  hogy nincsen helye semmiféle érvelésnek. Még a
saját tapasztalat is csak akkor került be az indoklásba, ha az éppen érvelő addig kialakult, vagy
kialakított szubjektív véleményét képes volt alátámasztani.                                   

Nem  hallgathatom  el,  hogy  ez  az  úgynevezett  baloldali  beállítottságúak  esetében  volt
általános. A jobboldali, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a nemzetben gondolkodó oldal sokkal
rugalmasabb volt. Kritikus, sőt önkritikus. Remélem csupán a véletlen műve, hogy ezt a csoportot
igen kevesen képviseltük.

A társadalmilag széles skálán mozgó nyaralók, természetesen valamennyien olyanok, akik
ezt megengedhették maguknak, tele voltak panasszal és sérelemmel. Volt, aki csak az iróniáig
ment  el,  de  éppen  a  „legjobban  menők”  közt  nem  egy  volt,  aki  durva  szavakkal  illette  a
kormányt.

Szó nem lehetett arról, hogy elismerjék a sikereket.
Szó nem eshetett  arról,  hogy honnan indulva, milyen aknamezőn és minő ellenszélben,

sietve  és  kapkodásra  késztetve  érték  el  eredményeiket,  vagy  követték  el  az  eredményekhez
mérten kétségtelenül kisebb hibáikat.             .                                          

Csak bírálat, durva bírálat, panasz és minden másik – vagyis saját – oldali hiba irányában
mutatott teljes vakság volt tapasztalható.

Mondom,  remélhetőleg  rossz  szelekció  áldozata  lehettem,  de  ez  a  tapasztalat  nem első
esetben fordult elő.

Utánunk egy hét késéssel nyaraló ismerőseim, tapasztalatainkat nem ismerve, szó szerint
ugyanerről számoltak be.

Hazaérkezvén sűrűn taxizó külföldi magyar mesélt arról, hogy a szerinte „tesztcsík szerepet
betölteni képes” taxisofőrök következetesen szidják a kormányt.

Örvendetes,  hogy  a  közvélemény-kutatás  nem  ezt  erősíti  meg,  de  ha  eltekintünk  a
statisztikától és a jövővel kapcsolatos szorongásainktól, akkor is érdemes elgondolkodni magán a
jelenségen. Mert elszigeteltnek semmi esetre sem nevezhető.

Mi ennek az oka? Miért  képtelen az egyébként  világos eszű és nem is minden esetben
képzetlen vagy gyenge képességű ember  objektívan   viszonyulni a tényekhez? 

A  választ,  mint  annyiszor,  ismét  csak  a  múltban  találtam  meg.  És  sajnos  nem  volt
megnyugtató. Annyiból talán igen, hogy nem csupán magyar jelenségről van szó.

2000 esztendeje maga az emberré vált Isten ereszkedett le a közénk. Az elfajult emberiséget
jött  megváltani.  Szelíd  volt  és  szeretetet  hirdetve  járta  a  földet.  És  ami  az  ember  számára
lényeges,  nemcsak szavakkal  hirdette  az isteni  szándékot,  de az akkori  világban igen  fontos,
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kézzelfogható és  szemmel  látható,  megtapasztalható  csodákkal  is.   Betegek  gyógyultak  meg,
bénák dobták el botjaikat és halottak támadtak fel.

S mi volt az eredmény? 
A „választó tömeg”, amikor döntési jogot kapott, Barabást kiáltott. 
Igen! Kiáltott vagy kiáltattak vele?
Hogyan is volt ez?  Hogyan is van ez?
A mikropolitikai módszerek, akár két ezredévvel ezelőtt, ma is örök emberi tulajdonságokat

használnak fel.
Van-e ennek ellenszere?
Lehet-e meggyőző egy rezsicsökkentés, egy életpályamodell bevezetése, a túlzott deficit-

eljárás  alól  történt  megszabadulás,  a  nyilvánvaló  hazugságokat  hangoztató  külső  erővel  is
szembeszálló bátorság, ha a csodák sem számítottak?

Vagy most kellenének a csodák, s akkor többet számított volna egy római deficit eljárás alól
való megszabadulást hozó Messiás?

Istennek hála nem ez történt. S így mégiscsak jobb. 
De egyelőre még csak az öröklétben, mert e kurta földi nyitány nagyon rossz irányba halad.

Naplójegyzet: 2013. július 25.

SZABADSÁGOS TAPASZTALATOK A LÓ MÁSIK OLDALÁRÓL

Szakaszosra  sikeredett  szabadságom  másik  hete,  az  előző  naplójegyzetben  leírtakkal
homlokegyenest ellenkező környezetbe szólított. Ismét csak véletlenül.

A nemzeti gondolat mellett elkötelezett magyarokkal lehettem együtt. Sokan voltak, ezúttal
megnyugtatóan sokan.

Örömmel  figyelték  a jelen  fejleményeit,  a  hetente,  olykor  naponta befutó híreket  arról,
amint  a  minket  –  megbízóik  parancsára  –  rekcumozó  eurourak  és  eurodámák  sok  területen
retirálnak  és  nemegyszer  olyan  kijelentéseket  tesznek,  amelyeket  pár  hónappal  ezelőtt  a  mi
szánkból hallva, ők maguk kiáltottak diktatúrát és Sátánt.

Sokan és sokfélék voltak, mind magyarságukat őrző és áldozatkész emberek.
Bevallom  élveztem  az  együttlétet.  Még  akkor  is,  amikor  néha  az  „érted  bírálok,  nem

ellened” hangulata mutatkozott meg.  Mert tudjuk,  hogy e téren léteznek igazságok,  s  van ok
aggodalmakra.

De!
De nem maradhattam sokáig ebben az idilli  hangulatban. S ezúttal nem komprádorok és

előprivatizőrök,  nem  is  azok  által  megszédített  indulattal  gondolkodók  rontották  meg
hangulatomat. Nem!

Találkoztam az előző jegyzetemben tapasztaltakkal ellentétes szélsőséggel.
Habzó  szájjal  szidalmazták  a  most  folyó  kétségbeesett  küzdelmet  megmaradásunkért.

Semmi  sem  volt  elég,  és  semmi  sem  volt  jó.  Az  utópiák  képtelen  és  képtelenül  agresszív
elképzeléseinek  sokaságát  vágták  fejemhez,  mint  olyant,  ami  azonnal  és  bármi  áron
megvalósítandó. Minden most megvalósult lépés gyűlöletes és hazug vagy álságos volt szerintük.
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Pedig nem pártpolitikusokról volt szó, nem mondhattam, hogy a hatalom megszerzését óhajtó
szélsőjobb emberei. Észérvekre nem hallgató, eszementen álmodozó emberek voltak. És amúgy,
fiatalok, szépek, nagycsaládosok és sikeresek. 

Szóban  nem  takarékoskodtak  a  vérrel.   Saját  gyermekeikre  sem  gondoltak.  Minden
érvelésem falra hányt borsónak bizonyult. Ha olyan volt a téma, szikráztak a szemek. Egyetlen
vigaszom az lehetett, hogy egyedül voltak a sokaságban, s feltehetően a nagy egészben is kevesen
vannak ilyenek. Mégis! 

Eszembe  jutott  egy  régi  barát,  aki  mostanság  kerüli  a  társaságot.  Nála  ravaszabbak
beoltották  a  származása  miatti  félelemmel.  Elhitették  vele:  oka  van  félni.  Folyamatos  baráti
vitában  vagyunk.  Írom,  mondom,  hogy  nincs  oka.  De  egy  hozzá  hasonló  kisember,  akit
történelmi  tapasztalataira  építve  mesterségesen  vadítanak  el,  mit  gondolt  volna,  ha  a  fent
említettekkel  találkozik?  Csak  egyszer,  egyetlen  egyszer  az  életben.  Mit  ér  akkor  az  én
érvelésem?  Mit  ér  mindaz,  ami  körülöttünk a  valóságban  történik?  Soha  többé  nem lehetne
megnyugtatni.  Megerősítve  érezné  azt,  ami  nincs.  Annak  ellenére  így  történt  volna,  hogy
egyetlen  antiszemita  megjegyzést  sem  hallottam  tőlük.  Nem  erről  szólt  a  mondanivalójuk.
Egyszerűen  csak  félelmetesek  voltak  és  meggyőzhetetlenek.  De  ugyanakkor  szánalmasak.
Csakhogy az, akit félni tanítottak, nem ezt fogja érezni.       

Rá  kell  döbbennünk,  miszerint  a  szélsőség  számbeli  arányától  teljesen  függetlenül
hatalmasat tud ártani. Precedenst szolgáltat vádaskodóknak, muníciót minket befeketítőknek és
érvet az ártatlanok megfélemlítésével politikai haszonra törőknek. 

Vitánk során a náluk tapasztalt legfőbb képtelenség az volt, hogy azt állították: tudnánk a
világtól elzárkózva élni. Van nekünk mindenünk, mondották. Hiába hivatkoztam végső érvként a
mai  társadalom  alkalmatlanságára  az  ezzel  természetesen  együtt  járó  áldozatvállalásra,
vitapartnereimet az erre képtelenek pusztulása sem zavarta volna. 

A szabadság újabb szakasza véget ért. A szép emlékek sokasága ott tolong bennem, de ez a
testközeli tapasztalat mindent felülír.

A barátomtól érkező újabb szorongó sorokra sokkal nehezebb válaszolnom.
De elsősorban még jobban átlátom, mekkora adu ez a  mindenre képes ellenfél kezében.

Úgy  is,  mint  elszigetelten  létező,  de  felmutatható  félelmetes  példa,  de  főleg  úgy,  mint
céltudatosan,  beépített  provokáció  formájában  használható  titkos  áfium.  Mert  óhatatlanul
felmerül  ez  a  lehetőség  is.  Egyes  elszigetelt  esetektől  eltekintve  (az  én  embereim  ilyenek
lehettek),  lehetséges-e ekkora  vakság?  Beszélhet-e így  egyébként  képzett  és  értelmes  emberi
lény? Vagy feladatot hajt végre?

Igen, tudom! Amivel találkoztam az csupán néhány elvakított ember hőzöngése volt. De ez
a  hang  a  politikai  harcok  színterén  megjelenvén  mindennél  ártalmasabb  lehet,  s  ezért  a
megmaradásunkért küzdők számára a legnagyobb veszedelmet jelentheti. Mert ellenfeleink nagy
örömmel mossák össze a tiszta nemzeti gondolattal.

Mai élet-halál harcunkban egy közülük nagyobb veszedelem, mint megannyi nyílt ellenség.
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Naplójegyzet: 2013. július 25.

KÉRDÉSEK FELÜLNÉZETBŐL

Ismét a véletlen indítja el a gondolatsort. Nyáresti beszélgetés folyik.   Ezúttal a világ „nagy”
dolgai kerülnek terítékre, s máris összezsugorodnak előző két gondolatsorom árnyékai.  Sajnos
nem azért, mert eltűnőben vannak, hanem annak okán, hogy ezúttal rájuk is jóval nagyobb árnyak
vetülnek. Ugyanis minden felülnézetből tárul elénk. S ama felülnézet mindennél elszomorítóbb.

Ilyen-olyan  szélsőségekről  vagy  egész  egyszerűen  elvakultságról,  információhiányról,
nevezzük nevén:  butaságról vagy számunkra sorsdöntő, a nagy egész szempontjából kicsinyes
politikai  machinációkról  gondolkodhattunk  eddig.  Most  azonban  erőt  vehet  rajtunk  akár  a
világvége hangulata is. S talán nem is olyan nagy túlzással.

Ha  egész  embercsoportok  képesek  tévhiteknek  hódolni,  mi  több,  ezért  áldozatot  hozni,
csodálkozunk.  De mekkorának kell  lennie  rácsodálkozásunknak,  ha a  világ urainak  közönyét
látjuk olyan dolgokban, melyek egész kontinenseket,  civilizációkat vagy éppen az emberiséget
veszélyeztetik, főleg magát az életterünket jelentő földgolyót. Tehát őket magukat és utódaikat is.
Okosok összeesküvés-elméletei szerint már készülnek a kevesek a várható katasztrófa túlélésére,
csak mi nem tudnunk róla. Igen, erről jut eszembe, hogy hány megmagyarázhatatlanra születő
kényszer, vagy hiánypótló összeesküvés-elmélet kapcsán merül fel a kérdés: hogyan maradhat ez
titok? Létezik-e ekkora titoktartás, amikor nap mint nap éppen ennek ellenkezőjét tapasztaljuk? 

De mindez felesleges szócséplés, gondolatszecskázás.
A tény az, hogy a világ rohan a katasztrófa felé, s benne a civilizációk és országok, népek,

nemzetek, elnyomók és elnyomottak, többségiek és kisebbségek. 
Sorolhatjuk a legfőbb veszedelmeket:
A környezet legkülönfélébb módszerekkel folyó tönkretétele. 
A globalizálódó világgazdaság úttévesztései vagy kreált útvesztői.
Főleg pedig az éppen e globalizáció által felkarolt, kivénhedt liberális eszme rombolása,

mely a közösséginek született (és közösségivé fejlődött) embert próbálja az önmegvalósításnak
nevezett atomizálás útján kiszolgáltatottá (szerinte szabaddá!) tenni. 

Ha  mindezeket  figyelembe  véve  tekintünk  civilizációnk,  keresztény  Európánk,
megcsonkított  országunk  és  szerteszórt  nemzetünk  dolgaira,  nem  saját  gondjaink  fognak
kisebbnek látszani, hanem megdöbbenésünk fog fokozódni.

Létezhet-e ekkora rövidlátás?
Létezhet-e ekkora önzés?
Létezhet-e ekkora mohóság?
Vagy csakugyan van valami, amit valakik már tudnak, s nekünk nem szabad megismerni?
Visszatérve  alapvető  –  egyesek  által  mucsainak  és  békaperspektívának  is  nevezett  –

kérdésünkhöz,  a  megmaradáshoz,  már  másként  látjuk  a  szélsőséges  gondolatokat  s  azok
hordozóit. 

Rájöhetünk,  hogy  végső  soron  okosabbak  nem  lehetünk,  s  ismét  oda  lyukadunk  ki,
miszerint tegye minden ember a dolgát a tőle telhető legjobban, legjobb tehetsége és képessége
szerint.  Tegye  minden  kisközösség  ugyanezt.  Ami  pedig  a  nemzeteket  illeti,  próbálják  meg
felismerni,  hogy energiáikat  egymás ellenében forgácsolva el,  a  mostani  helyzet ismeretében,
legjobb esetben is csak büszke halottak lehetnek.
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Az összefogás  fontosságát  felismerve,  a  belső,  pártpolitikai,  hatalmi  harcokhoz  használt
megosztás  módszereit  félretéve,  arra  figyelve,  ami  összeköt  és  feledve  a  történelmi  helyzet
szította presztízsharcokat, elkezdhető lenne egy folyamat. Folyamat és nem ugrásszerű változás.
Folyamat, melyhez idő kell és az időhöz pedig szerencse. Új generációkat kellene erre nevelni.
Akkor  halhatna  majd  ki  a  gyűlölet  már  elvetett  sárkányfog-veteménye.  Ki  törődne  akkor  a
maihoz hasonló jobbról-balról elégedetlenkedőkkel, acsarkodókkal, okoskodókkal? 

 Ha  ez  a  nagy  felismerés  nem  következik  be,  akkor  mai  ilyen  vagy  olyan  oldaliak,
homogenizálók és homogenizálásra szántak (vagy addigra már homogenizáltak) sorsa együtt fog
beteljesülni kontinensünkével, civilizációnkéval.

Végeredményében  tehát  egy  óriási  kérdés  merül  fel!  Van-e  időnk?  Adatik-e  ekkora
kegyelem? Mert a végső megoldás már csak onnan remélhető. Onnan viszont nagyon.

Itt alant úgy tűnik, mintha végleg elrontottuk volna.

Naplójegyzet: 2013. július 25.

ARRÓL, HOGY MILYEN SZÖGBEN LÓG KI A LÓLÁB A ZSÁKBÓL?

A saját lólábukon álló pacik zabostarisznyájából nem szögek bújnak elő,  s maga a lóláb sem
onnan lóg ki, ezért aztán nagy a nyüzsgés a  zsák-mány, a mindenkori zab körül.  Ettől aztán,
akinek  van  józan  esze,  az  zabos  lesz.  Szöges  ellentétben  gondolkodnak  viszont  ezzel  azok,
akiknek rossz a  lólátása és  -hallása.  Ők a lé-nyeg látók és nyer-ítést  hallók. Maguk is habzó
szájjal nyer-ítenek, zabolátlanul védik a zab-rájukat. Paci-fistának nevezik magukat, de közben
csak ők vihetik az utcára a politikát, és csak a nem-magyar gárdák garázdálkodhatnak lovon és
gyalogosan. Aki pedig kilőtt szemére mutat, az szemen szedett hazug. S olyan is van, aki ezt az
információt Európa színe elé elvigye. „Látják? Nem látják? Na látják!”

A  minket  körülvevő  világ  hemzseg  az  olyan  evidenciáktól,  melyeket  képtelenség  nem
észrevenni. S mégis – miközben ott áll a szemünk előtt – sikerrel tagadják a magukat süketnek és
vaknak tettetők.

Ezért  fontosak  a  látszólag  közhelyeket  ismétlő  beszédek  és  írások,  s  a  történéseket
rendszerező  megnyilatkozások.  Mint  például  ama  tusványosi  beszéd  is  volt.  Ott  sorakozott
minden,  ami fontos  tudnivaló,  ami iránymutató,  és az  is,  ami  a  megtett  utat  világította  meg.
Egyesek  számára  mégis  mindhiába.  A  zabolátlan  zabálók,  a  mindent  felfalni  akarók,  az
augusztusi hulló csillagokat is lehazudják az égről.

Amint egy intézkedés sikeresnek bizonyul, megszületik annak „agyar-ázata”.
Amint egy pozitív visszajelzés érkezik, jön a megsemmisítő tagadás vagy bagatellizálás.
De lépjünk át keserves határainkon. 
Hiszen a világon mindenki számára világosnak kell lennie, hogy miért nem lehet magyar

állampolgár a felvidéki, s az is, hogy miért nem lehet magyar egyeteme egy országnyi magyarnak
Erdélyben. A beneši átokszóról vagy az autonómiáról nem is beszélve.

A  magyarázat  egyszerű:  minden  áron  homogenizálni  akarják  a  túszul  ejtett  magyar
tömegeket. Magukévá akarják tenni őket, fizikai jelenükkel s szellemi múltjukkal együtt.
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De  az  illetékes  nemzetközi  fórumok  behunyják  szemüket  és  elméleti  fejtegetésekkel
takargatják a szégyenletes igazságokat.

Nem jobb a helyzet a világ dolgaival sem. Letagadhatatlanul zajlik a nemzetközi finánctőke
–  ahogy  egykor  tanultuk:  „a  rothadó  kapitalizmus”  –  végső  stádiuma,  az  imperializmus
érdekeinek érvényesítése. A folyamat már leplezetlen. S mégis, éppen azok takarják le jótékony
leplekkel, akiknek feladata a leleplezés lenne. Milliók szenvednek, és mi erre a válasz? Maximum
egy-egy színpadias „elhatárolódás”, néha „elítélés” s aztán csend.

Sorolhatnánk tovább is. De maradjunk a leglényegesebbnél: nem akarják nyíltan felvázolni
a föld demográfiai helyzetének, az erősödő kényszer-migrációknak, a demográfiai mutatókban az
egyes kultúrák közti különbségeknek, a környezetszennyezésnek és a részben következményes
időjárás -változásnak várható hatásait és kimenetelét.

És akkor még nem is beszéltem az emberiség sürgősen megoldandó megannyi gondjáról,
amelyeket vizsgálni  sem lehet,  mert ügyesen bezsákolták a politikailag inkorrekt csomagjába.
Ettől aztán ama zsák mára egy hatalmas sündisznóval téveszthető össze.

Evidenciák! Előttünk heverő tények!
Meddig viseli a föld félrevezetett többsége a látását korlátozó ellenzők manipulációit? 
Mert a lólábak éles szögben lógnak ki a zsákból, de sehogyan sem akarnak szögbe lépni.

Naplójegyzet: 2013. augusztus 25.

NYOMOZÁS ISMERETLEN TETTES ELLEN

„Ó maradj világosság 
Mivelünk fényeddel, 
Te vezess a sötétben,  

Hogy ne tévedjünk el.”
          200. zsoltár.

Steggmann Józsué 1588–1632; 
Vulpius Menyhért 1609. 

Az  információáradat  módszerével  sötét  ködökbe  kényszerített  ember  a  világ  minden  táján
szeretne  tisztán  látni.  Ha  nem is  képes  sorsát  hatékonyan befolyásolni,  legalább azt  szeretné
tudni,  hogy honnan fúj a szél.  Nem óhajt sötétben maradni,  mint a bibliai Zebulon és Naftáli
népe.

Azonban  erre  tett  kísérletei  sorra  az  összeesküvés-elmélet  vádját  kapják,  s  nemegyszer
okkal,  de igen  gyakran éppen azért,  mert:  „talált,  süllyedt”.  A módszer  eredményes.  Már  ott
elkezdődik a baj,  amikor kimondhatatlanná teszik sarkalatos kérdések felvetését  vagy sokszor
létfontosságú gondok megoldásához szükséges kérdések tanulmányozását, mondván, hogy erről
beszélni,  írni,  hát  még  ezzel  foglalkozni,  a  „politikailag  inkorrekt”  mezejét  sérti.  Elég,  ha
példaként a cigányság égető kérdésének – saját érdekükben történő – megoldására oly szükséges
feladatokra gondolunk.
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Pedig  a  világ  egyre  nyilvánvalóbb  módon  halad  a  katasztrófa  felé.  A  veszélyérzet  a
tájékozottabbaknál erősebben, a tömeg esetében zavarosabb formában, de fokozatosan nő.

Mindenki látja, hogy hatalmas erők terelnek ebbe az irányba. Mindenki kérdezné: miért?
Pontosabban vannak sikeresen elvakítottak, akik e terelgetést éppen a megváltás útjának képzelik.
Szubjektív, szocializációjukból eredő indulataiknak alárendelik józan eszüket. Ők 1919 örökösei,
a minőség, a náluk értékesebb gyűlöletének áldozatai.

Egy dolog nyilvánvaló. Valahol, valakik ezt akarják. Erősen és erősek. Ezt egyre többen
látják, de erről beszélni kevesen tudnak, s még kevesebben mernek.

A legkülönfélébb bélyegektől rettegve, nem keressük a lejtőre vezető út okait, és miközben
érezzük  a  halálos  veszedelmet,  apró  szorongások,  vagy  éppen  egzisztenciális  félelmek  miatt
némán, vagy éppen célra nem vezető, sőt a megvilágosodás lehetőségeinek ártó zajokat keltve
haladunk tovább lefelé.  Megjegyzendő, hogy eme zajok olykor a felelőtlen, de pontos célokat
szolgáló provokáció valószínűségét is felvetik.

A  kételyek,  félelmek  és  kényszerítések  közepette  aztán  valóban  a  legképtelenebb
elképzelések is lábra kaphatnak, de érdekes módon a sötétséget ránk terítő erőt ez nem zavarja.
Sőt. Hiszen ha egy-egy képtelen magyarázatot könnyűszerrel megcáfol vagy nevetségessé tesz,
azzal  azokat  is  ellehetetleníti,  akik  az  igazságot  közelítik.  Ezért  aztán  minden  sikeresen
támadható kapóra jön neki, s ha nem akad, akkor „csinál” ilyet.

A tisztánlátásra, a jövőnket fedő köd elhessentésére tehát vajmi kevés a remény.      
Mégis mi lehet az az iránytű, amelyik a helyes felismerés felé vezető gondolkodás útjait

képes kijelölni a mai embernek, esetünkben egy mai magyarnak?
Két ilyen „műszerről” beszélhetünk. Az egyik a hit, az istenbizonyságokat észrevenni képes

ember legfőbb iránytűje,  a  másik pedig az ezzel  mindenkor összhangban működő egészséges
nemzettudat, a bármely nemzethez tartozó, eleve közösséginek született emberek másokat nem
sértő, önmagukat erős támasszal felfegyverző közösségi tudata.

Máris adva van az oly sokszor összeesküvés-elméletnek nevezett magyarázat, az egészséges
és rezisztens nemzetek sejtjeit jelentő család, és a keresztény Európa elleni neoliberális alapokra
épülő támadásra.

Vajon  mi  lehet  a  LEGOP  uniós  elvárásból  készített  programjával?  A  nemzet  lelki
egészségével kapcsolatos terveket benyújtó civil szervezetek közül, egyedül a FAKOOSZ általam
készített  programjában  szerepelt  a  nemzettudat  a  kollektív  lelki  egészség  faktoraként.  Ki  is
emelték mint meglepő furcsaságot!

A nemzeti közösségekből álló emberiség pedig halad veszedelmes útján, és nem akar végre
eredményhez  vezetni  az  ezt  megállítani  képes,  az  ebben  érdekelt  ismeretlen  tettes  elleni
nyomozás.  Egymással  viaskodnak,  alámerülnek  a  homogenizációs  és  ál-  vagy  hamis
nemzettudatot építő vágyak nekik felkínált kábulatában.

Asztalomon egy ajándékul  kapott könyv hever.  Most ütöttem fel.  Benne Erdődy Kristóf
2009-ben írott Februári Corso című versének mottója Louis Ferdinand Celine-től, Szávai János
fordításában: 

„Csak tolták maguk előtt az életet, az éjszakát meg a nappalt,
Az élet pedig mindent elrejt az emberek elől.”
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A látszat  valóban ez,  sőt a ránk kényszerített mai valóság is.  De az életet nem olyantól
kaptuk,  akinek  rejtegető  szándékai  vannak.  Ez  csupán  a  félrevezető  látszat,  az  emberidegen
célokat szolgáló mai tapasztalat.

Mert a hiba valahol máshol van.
A nyomozás folytatódik.

Naplójegyzet: 2013. augusztus 29.

ELFECSÉRELT ÉVSZÁZAD

Múltat  kutató  munkám  kapcsán  évek  óta  napi  rendszerességgel  van  alkalmam  ennek
tapasztalatait felmérni. Naponta meggyőződhetek arról, hogy eleink sok mindent saját kárukon
tanultak meg. Naponta győződhetek meg arról, hogy ez a mindenkori jelent a legkevésbé sem
érdekli.  De  sajnos,  mintha már  őket  sem érdekelte  volna.  Évszázadról  évszázadra  száll  ez  a
hagyomány. Nem csupán elfeledjük tapasztalatainkat, de még annyit sem jegyeztünk meg, hogy
végre ne csak a saját bőrünkön tapasztaljunk.

Bár jelek szerint ez kezd világjelenséggé válni, most maradjunk féltve szeretett kis magyar
világunknál.

Száz esztendős emlékirat eddig meg nem jelent kéziratát olvasom.
A szöveg veretes, írója óriási műveltségű, korának tekintélyes értelmiségije. Manapság vele

beszélgetvén alig-alig akadna, aki ne pirulna tudatlanságán. De ugyanakkor folyamatosan vagyok
kénytelen megmosolyogni naivitását. Természetesen nekem – az utókornak – ez egyszerű, hiszen
már mindent tudok, amit ő nem tudhatott. S mégis.

Ugyanakkor önkéntelenül is arra gondolok, hogy vajon 100 év múlva a magam emlékezései
nem váltanak-e ki hasonló mosolyt. Keserűt, mint az én mai mosolyom – tenném hozzá.

Keserűt, mert a most olvasott emlékirat indítását alig néhány évvel követte Trianon. Részét
képezi tehát az a katasztrófa,  mely minden előjelével ott mutogatja magát az emlékezés sorai
között, s a kort megélő jeles elmék semmit sem sejtenek belőle. Pedig kritikával vannak a háború
dolgában, de ugyanakkor lelkesednek. Biztosak a győzelemben még akkor is, amikor már a fél
világgal  áll  szemben  hazájuk,  az  a  haza,  amelyet  minden  bizonnyal  valóban  sokkal  jobban
szeretnek, mint arra a ma embere képes.  És az áldozatvállalásban is messze megelőzik a száz
évvel későbbieket, hiszen ha utólagos okoskodással feleslegesen is és naivan, de önként mennek
a halálba hazájukért.  

A kisebbségekkel szembeni tolerancia magától értetődő volta meglepő, de eszükbe sem jut
azok nemzeti törekvéseinek okait és lehetséges következményeit vizsgálni, természetesnek tartják
e  törekvések  konkrét  megnyilvánulásainak  hazaárulásként  történő  elítélését,  büntetését,  a
megoldáskeresés igényének említése nélkül.

A  szövegben  megfigyelhettem egy-egy mai  szóval  mondva:  zsidózást  is,  de az  egészet
elolvasva  s  azt  a  sok  elismerő  megjegyzést,  sőt  szeretetet  észlelve,  mely  a  zsidóság
vonatkozásában benne foglaltatik, az antiszemitizmus árnyéka sem vetülhet a szerzőre. Aztán a
végére nagy természetességgel számol be arról, hogy maga is zsidó ember. Ennek ismeretében az
az érdekes,  amint felesleges  görcsöktől  mentesen ír,  ami  mondandóját  még hitelesebbé  teszi.
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Sikereit örömmel jegyzi, magyar nemzeti törekvéseiben a kor szellemének megfelelően lelkesen
hazafias, kudarcait pedig eszébe sincs származásával összefüggésbe hozni. 

Teljes nyíltsággal ír a maga szabadkőművességéről, ahol mint vezetőnek, fő irányelve (a
mellékelt beszédei is igazolják) az ember- és a hazaszeretet.

És  mégis.  A  végső  következtetés  levonásakor  nem  az  a  domináns  gondolatom,  hogy
mennyit romlott e téren a helyzet, hanem elsősorban a vezető értelmiség akkori naivitásának és a
veszélyérzet hiányának ismétlődő tapasztalata.

Minden  magyarázkodás  nélkül,  az  egyszerű  tények  és  történetek  leírásával  elszomorító
képet fest a társadalomnak a dolgok menetét befolyásolni képes számos személyiségéről. Vezető
pozíciókban levő emberekről és családjaikról.  Ha ma a neoliberalizmus terelgeti az egyént  a
valósítsd  meg önmagad önzése felé,  ez  akkor  ezekben a  vezető rétegekben  ott  élt  és hatott.
Ugyanakkor kiváló emberek sorai is felbukkannak, de valahogy nem ott, ahol a nemzet sorsára
hatni  lehetne.  Nem  az  ő  kiválóságuk  és  a  haza  szempontjából  hasznos  tulajdonságaik,
képességeik érvényesülnek. Sokkal inkább az önzés, a butaság, a címkórság és a dölyf. És nem a
kornak megfelelő előírásoknak, az úriemberségnek a betartásáról beszélek anakronisztikusan. Sőt
ennek számos előnye is volt. De felfigyelek ennek mindent elnyomni képes vadhajtásaira.

S most térjük vissza a fősodorhoz.  
Az  eddigiekből  tehát  kiemelem  a  naivitást,  a  veszélyérzet  hiányát,  melyek

feltartóztathatatlanul vitték a magyar társadalmat a trianoni katasztrófa felé. Nem véletlenül itt jut
eszembe,  amint  csak  egy  mellékmondatban  utal  arra,  hogy  éppen  a  legifjabb  Wesselényi  a
románoknak adja el birtokait,  éppen az,  akinek a dédapja hívta fel először a figyelmet erre a
veszedelemre!

Száz világrengető és nemzetet feldaraboló esztendő tapasztalata miért nem volt elég arra,
hogy ezeket a hibáinkat felismerjük? Elmondhatjuk: olyannyira nem sikerült ez nekünk, hogy
még tetéztük is. Ma már nem naivitás, hanem közöny uralkodik. Ma már a veszélyérzet nevetség
tárgya. Ma már arról sem szabad beszélni, amit tulajdonképpen féltenünk kellene: a hazáról és a
nemzetről.

Újabb 100 esztendő elfecsérelt szenvedései kiáltanak az égbe.                                          
És akkor vessünk egy pillantást a világra is. Semmi esetre sem a nagy egészre, hiszen arról

kötetnyit írhatnánk. Csupán egy aspektust szeretnék az említett olvasmány élményéből kiemelni,
a Nyugat tekintélyes és meghatározó sajtójának magatartását. 

Nos, az semmiben sem különbözik a maitól. A Magyarországgal kapcsolatos hazugságok
olyan arzenálját vonultatja fel 1914 után, amely a legvadabb mai balliberális hazudozóknak is
becsületére  válna.  És  a  korabeli  nyugati  olvasóközönség  is  a  maihoz  hasonló  „erős  hittel”
ragaszkodik kedvelt lapjainak „hitelességéhez és igazságaihoz”. 

Ennek a néhány száz oldalnyi kéziratnak az olvasása közben visszarepültem az időben, de a
hangulatom, a keserves bosszankodásom, az értelmes emberek vakságán való csodálkozásom az
maradt, amit naponta ma is át kell élnem.   

Igen!
Többször  száz  esztendő  elfecsérelt  szenvedéseinek  tapasztalata  hiányzik

gondolkodásunkból.
És még inkább cselekedeteinkből.
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Naplójegyzet: 2013. szeptember 30.

FELSZISSZENTEM

A „nem” kimondásának  képtelenségéből  fakadó sok feladattól űzve – három nap erejéig – a
pihenésre rábeszélőknek sem tudtam nemet  mondani.  A hol  kérdésre pedig ismét  felébredt a
délnyugati  határ  „ezeréves”  vonzása.  E  vallomás,  tudom  igen  veszedelmes,  hiszen  éppen  a
napokban olvastam jeles publicistától, hogy minden gondolat, amely Trianon köré helyezhető:
irredenta. Az pedig mai napság sok más hasonló szörnyűséget is magával sodor a bűnök liberális
lajstromaiban. 

Én  mégis  engedtem  ennek  a  vonzásnak,  mint  néhány  éve  már  egyszer  tettem,  s
találkozhattam ama „Síró kereszttel”, melyet e lap hasábjain versben is megörökítettem.

Érkezéskor  a  szépséges  táj  eltakarta  magát,  s  olyan  felhőszakadás  várt,  mintha  most
mondanák  ki  Trianon  ítéletét.  Igen,  ez  ítéletidő  volt.  De,  mint  a  természetben  (s  nem  a
történelemben)  minden  ilyennek,  ennek  is  vége  szakadt.  Mi  pedig  fedél  alatt  voltunk.
Szállásadóink elmondták, hogy Fiuméban a szabad gépkocsiparkolóban az automobilok víz alatt
álltak.

És  ekkor  ráadásnak,  valami  rossz  előérzet  a  képernyő  elé  szólított.  No,  nem  a  TV
képernyőről beszélek. Mert a magyar rádió és televízió adásait az egykori Magyarország területén
kívül – Erdélyt kivéve – soha nem sikerült eddig fognunk. Kassán már nem ment a Kossuth-adó,
és  a  jó  nevű  szállodában  nem volt  beprogramozva  magyar  TV adás.  Ausztriai  sízések  alatt
magyar TV műsort eddig nem sikerült kifognom. Remélem, van kivétel. Horvátországban most
lengyel és bolgár adók s megannyi arab mellett, sehol egy magyar. Más alkalommal tapasztaltam,
hogy Dubrovnyikban több román rádióadó még ordított. S ezt ne írjuk hirtelen az INA rovására,
hiszen a zágrábi Szent István-bazilikáról sem tudni a feliratokon, hogy erre a névre hallgat. Az
alapító Szent László neve sem szerepel. S ezt nem a héten törölték a prospektusokból. A magyar
idegenforgalom számára ez a kérdés is idegen, bár forgalmát valamelyest befolyásolhatná. S azt
sem  szabad  elfelejteni,  hogy  mindhárom  országnak  hatalmas  bevételei  vannak  a  magyar
turistákból,  utazóirodáink  szabhatnának  feltételeket,  s  a  magyar  rádió  is  figyelhetne  erre  az
igényre, ha más megteheti, mondjuk néhány Dalmáciába tévedt román turistáért. És akkor most
ne beszéljek arról, hogy este 10 után ahova jelen kapacitásával még elérhetne a Kossuth-adó, ott
sem fogható. Pedig arra immáron élnek kettős állampolgáraink is.

Na, de térjünk vissza ahhoz a kis internetes képernyőhöz s a szörnyűséghez, amit az egy
órával  ezelőtt  közvetített.  Azonnali  gondolataimat  vetem  papírra,  amíg  a  látvány  friss
élményének  hatása  alatt  vagyok.  Dermedtem  figyeltem  a  kb.  1000–1500  szobordöntő  által
bemutatott undorító produkciót. Ennek részleteit  egy ország fogja ismerni sokfelől és sokszor
megismételt képsorokon. 

Remélem, nem fogja elkerülni a figyelmet Bajnai Gordon pontos utasításainak, majd gyáva
eltűnésének ténye. A fejtől büdösödő haltól kezdődő „program mondatok” pontos végrehajtást
nyertek, csak éppen az nem volt már ott, akié a felelősség.

A felelősséget áthárította. Ja, ő nem tudhatta, mi lesz ebből, mondhatná. 
Én már most biztos vagyok benne, hogy tudta, sőt óhajtotta ő azt pontosan. Minden a tervei

szerint történt.
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De kik voltak a végrehajtók?
Nos,  a  csőcselék.  Amelyik  minden  nemzetnél  fellelhető,  csak  éppen  nálunk  valamiért,

valamivel mindenkor hatékonyabb és kártékonyabb.
Az a csőcselék, amelyik bennem 1919 érzetét idézte,  amelyik akkor éppen a Lenin-fiúk

csoportjainak alapanyagát adta. 
Az  a  csőcselék,  amelyik  bennem 1944 érzetét  is  idézte,  amelyik  akkor  éppen  a  nyilas

terrorlegények alapanyagát adta.
Ha kétszer már sikeresek voltak az ország tönkretételében, s tetteiknek vélt haszonélvezői

jól hasznosították alantas indulataikat, miért ne sikerülne ez harmadszor is? 
Megnyugtató,  hogy  nincsenek  sokan,  de  lehetnek  azért  még  többen  is.  Hiszen  a

kampányszövegekből jól érthető,  hogy a Fidesz úgynevezett szegényellenességéből (pl.  segély
helyett munka, vagy a középosztály megerősítése,  mint a szegénység elleni legfőbb tennivaló
stb.),  a  munkakultúrát  –  önhibájukon  kívül  –  hírből  sem  ismerőkből  remélik  összeszedni  a
hiányzó  szavazatokat.  Érdekes  módon  nem  érik  be  a  hibák  támadásával,  hanem  éppen  ott
támadnak, ahol sikereket ért el a kormányzat. Ilyen például a gyermekes családok jól érezhető
támogatása ellenére a gyermekellenesség szüntelen hajtogatása.

És ismét itt lesz az alkalom összemosni kampányszövegeikben a Fideszt a TV-székház – ki
tudja honnan szervezett  – ostromlóival,  úgy amint a  terepen is tették,  amikor  a tüntetőket rá
kergették a gyűlésezőkre, vagy akár azt állítva, hogy „nem mi kezdtük”, hogy ez semmi ahhoz
képest amit „Fideszék” tettek a Kossuth téren.

Azért mégis biztos vagyok benne, hogy a szobordöntés megzavarja majd a sorokat, lesznek
kötelező elhatárolódások, de hamarosan megszületnek a mentegető magyarázatok is.

Mert  a  szobordöntők,  a  vudu  szertartás  hívei,  a  fejrugdosók,  az  ocsmány  szövegeket
okádók, csupán áldozatok.

Az igazi bűnös ugye az maga a szobor!
De ezt a kellő időben meglátjuk. 
Amint  választói  tömeget  lehet  szervezni  egy karizmatikus személy  köré,  úgy lehetséges

választói gyűlöletet szítva egy személyre fókuszálni a haragot. A csőcselék számára a gyűlölet
sokkal érthetőbb hívó szó, mint a szeretet. 

A szolgálat, különösen a nemzet szolgálata pedig nemcsak számukra, de ma még (?) nagy
tömegek számára is ismeretlen fogalom, tehát nem feltételezhető, nem is hihető. Az egyenes úton
járó politikai erőnek ezzel a hátránnyal kell a következő fél esztendőben is megküzdenie.

Ezeket írtam le azon az estén.
A többit azóta már tudjuk jól.
Valamennyire még a vudu technika is bejött, legalábbis egy sportsérülés erejéig.
A  szánalmas  ebben,  hogy  még el  is  magyarázzák,  miszerint  minden  réteggel  meg  kell

találni a megfelelő hangot. Tehát ezt a „réteget” találják már csak megszólíthatónak a választási
győzelem érdekében? Már csak innen meríthetnek. Nekik kell eldönteniük az ország jövőjét?

És mindennek teteje  az,  amint  az elhatárolódások  bekövetkeztek.  Maga  a forgatókönyv
kihirdetője és az első számú végrehajtók vagy ötletgazdák is megteszik, s arcizmuk sem rándul.

Politikai skizofrénia. Mintha Bajnai is azt álmodná, hogy ő két macska és egymással játszik.
Kérdezhetjük, hogy foghat-e így egeret?
De…
Rettenetes fél év előtt állunk. Amint azt tudtuk!
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Bethlen  Gábor  nagy  fejedelmünk  éve  van.  Szobrának  közeli  felállítása  Kolozsváron,
boldogító siker.

Mondjuk hát vele együtt: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?

                                                                               

Naplójegyzet: 2014. január 7.

                                                  HOLTIG TANUL AZ EMBER

A diktatúrában felnőtt erdélyi származású olvasó ma is tudatalatti örömöt érez, mikor a magyar
főváros  egyik könyvesboltjába  betérve,  szülővárosa  egy régi  sajtóorgánumának  rendezvényén
találhatja  magát.  Ezúttal  történetesen  a  Polihisztor  névre  hallgató,  nem  nagy,  de  rendkívül
érdekes könyveket bemutató boltban várja a Korunk folyóirat.

Az  erdélyi  irodalomtörténet  írás  jelese,  a  hajdani  iskolatárs  főszerkesztő,  Kántor  Lajos
látása nosztalgiákra hajlamosítana, de mindkettőnkben erősebb az erdélyi szellem megmaradásra
serkentő  bíztatása,  s  máris  ezt  szolgáló  könyveket  csereberélünk.  Így  kapom  meg  tőle  a
Párbeszéd  nemzetről,  nemzetköziségről című,  nemrég  megjelent  –  általa  gondozott  –
gyűjteményes  kiadványt,  a  Korunk felvetéseire  válaszoló,  sokféle  nézetet  valló  jeles  szerző
gondolataival.

Nos, így keveredek ismét ama holtig tanulás áldott állapotába. S még nem tudhatom, hogy
csupán ebbe, vagy – kellő szerénységgel – a holtig vitatkozáséba is.

Érdeklődésemet már a rövid szerkesztői bevezető felcsigázza, s talán éppen ez okozója eme
próbálkozásnak, melyben a velem egysorsú, s nagyjából egyformán gondolkodó szemével  egy
olvasgató „Hamupipők” módjára szemezgetek érdekes gondolatok után.

Kántor  Lajos Cs. Szabót idézi először,  aki a „Ki vagyok én?”, „Mi a magyar?" kérdésre
belső bizonytalanságunkról beszél, s kétszer 500 éves, előbb dicső, független, majd mondhatni
annak  árnyképévé  válni  vélt,  függőségben  megélt  500  éves  európai  történetünket,
rokontalanságunkat említi. A kozmopolitizmus és a magyarság összehangolását egy kis peremnép
esetében rendkívül nehéz feladatnak véli.

Aztán  Tamásit  idézi,  aki  éppen  az  akkori  Gaál  Gábor-féle  Korunkkal ellenlábasnak
bizonyuló Hitel szellemi körének, és éppen abban az időben (a Vásárhelyi Találkozó szervezése
kapcsán)  szellemi  vezéréve  válva  mondja  el  emlékezetes  gondolatát,  mely  szerint  „bármily
vakmerő (…) a magyar műveltség új formáit Erdély alakítsa ki.”

Végül  a  19.  századba  visszanyúlva  Kossuth  Lajost  idézi:  „Nálunk  nincs  ügy,  amely  a
nemzeté volna, nálunk a legszebb ügy is csak pártügy lehet.” (1847)

Ezeket  olvasva  határoztam  el,  hogy  a  számos  általam  tisztelt  vagy  vitatott  szerző
gondolataiból  megpróbálok  olvasóimmal  együtt  tanulni,  Uram  bocsá’  azokkal  vitatkozni  az
elméletektől távolabb álló, de az élethez 75 év alatt közelebb, s ama véghez minden bizonnyal
ennél is közelebb került közember módjára.

Két oldal és a tartalomjegyzék  áttekintése után merésznek tűnő terv, de vágjunk bele.
Első nekifutásra a bevezető gondolatok mentén tegyünk egy kört.
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- A nemzeti emlékezet, vagy inkább a népi emlékezet vajon hordozza-e a Cs. Szabó László
által feszegetett kérdésfelvetés igényét, s a valamilyen válaszhoz szükséges információkat, vagy
csupán az utóbbi évszázad veszteségei élnek benne, tapasztalatok szerint, nem ritkán az sem? Az
értelmiségiek számára nagy „változatossággal” felkínált ismeretekből fakadó különböző tudati
következmények milyen mértékben vagy formában jutnak el  a  tömegekhez, s  befolyásolják-e
azok  gondolatait,  érzéseit?  A nagypolitika  eszközének  nézett  választói  tömeg  „lelki-szellemi
hintáztatása”  mit  okoz?  S  egyáltalán  a  mai  magyar  szán-e  időt  arra,  hogy  ilyesmiken
gondolkodjon, mint a Cs. Szabó által felvetettek?

Mi  és  mennyi  idő lenne  szükséges  ahhoz,  hogy  a lerombolt  nemzettudat  a  társadalom
minden szintjén helyreállítható legyen? A jelenlegi  felnőtt  generációk esetében van-e remény
erre?

Mert  a  létező  identitástudat  hatalmas  erő  és  számos  érték alapját  képezheti,  amiképpen
annak  hiánya,  különösen  pedig  az  iránta  fellelhető  igény  kihalása  a  társadalom  szövetének
széteséséhez vezet, és az össztársadalmi teljesítőképességet gyengíti. Vagyis -- régi terminológiák
szerint -- anyagi erővé válik.  

Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy amint azt sajnos megéltük, torz formájában
ellenkező előjelű „felhasználása” is lehetséges. A nemzettudat szükségességét tagadók azonban
nem csupán az ettől való félelem miatt gondolkodnak így. A lehetséges magyarázatok skálája
szélesebb és sötétebb ennél. 

Visszatérve az eredeti kérdéshez, láthatjuk, mennyi gondolatot ébreszthet egyetlen bővített
mondat,  s  akkor  még nem beszéltünk az egészséges  nemzettudat  és  a  feltételezhetően létező
egészséges  mértékű  kozmopolitizmus  viszonyáról,  mely  utóbbi  szerintem  nem  is
kozmopolitizmust, hanem egy szükséges nyitottságot jelent. A neoliberális világ ennek a szónak
a jelentését, súlyát is arrébb tolta negatív irányba.

-- Tamási szavai a két világháború közötti Erdélyben hangzottak el és valahol a merjünk
nagyok lenni szellemében. Szerzőjük feltehetően a „súly alatt a pálma” megfigyelés jegyében
sejthette,  hogy a kisebbik haza  a feladatra  éppen szenvedései  által  nyert  tapasztalata  alapján
alkalmasabb. Semmi esetre sem gondolhatott más különbségre. Annál inkább elgondolkodtató az
előzőekben tárgyalt nemzettudat mai különbségeinek létezése a kisebbik és a  nagyobbik haza
között.  Ennek oka,  foka és hatása.   Hogyan is  állnak az ezzel  szorosan összefüggő „magyar
művelődés” kérdései „súly alatt” és a súlytalanság állapotában.

S  rögtön  utána  a  valóban  szükséges  új  formák  mellett,  ama  régiek  hagyományának
őrzésével mi is a helyzet?

Így születnek sorra a kérdések, láncreakciószerűen. 
-- Végül elérkezünk Kossuth Lajoshoz is, aki minden kétséget kizáró módon, kortársként

szólal  meg  ezzel  a  mondatával.  A  nélkülözhetetlen  nemzetpolitika  és  a  pártpolitika  nehéz
viszonyát  már  akkor  világosan  látja.  S  ez  azóta  sem  változott.  A  hatalom  megszerzését
elkerülhetetlenül célkeresztben tartó vagy annak megőrzésén őrködő pártoknak még jó szándék
esetén  is  csak  kivételes  kegyelmi  időszakokban  lehet  igazán  „fölös”  energiája  valódi
nemzetpolitikára. Ez ugyanis a választóktól az esetek többségében áldozatokat kíván. A választói
jóindulat  azonban ennek  felismerésére  nem képes.  Így a párt  visszazuhanhat  a  parlamentáris
demokrácia  eme  örök  csapdájába,  s  az  olyannyira  dicsért  váltógazdaság  rövidebb-hosszabb
ciklusokkal  halad  a  ront  vagy  javít,  de  nem  henyél,  vagy  akár  a  henyélés  útján,  mely  a
nemzetpolitika veszedelmeit igyekszik elkerülni.



26

Az említett kegyelmi állapothoz a szándék mellé nagy és tartós fölény szükségeltetik. Ez
viszont  komoly választói bölcsességet,  vagy – hogy visszatérjünk az első témánkhoz – fejlett
nemzettudatot igényel.

Egy  feltételezésem  szerint  igencsak  érdekfeszítőnek  remélt  könyv  bevezetője  által
gerjesztett eszmefuttatások laza s mégis egymásba kapaszkodó gondolatébresztő hatásából most
kilépünk annak reményében, hogy hasonló ingerekre számíthatunk a könyv közös továbbolvasása
közben is.

Naplójegyzet: 2014. január 25.

KAMPÁNY KÖZBEN

Kevesen lepődtek meg az „összefogáson”, ami reményt ébresztő tény a magyar „választói tömeg”
érettségének  ismeretében.  De  ezt  a  következtetést  csupán  az  életteremben  mozgó  választók
véleményéből vonom le. Mi a helyzet a tömegekkel? – kérdezném máris.

A  kamikáze  kormány  helyzetét  nem  ismerték  fel,  alkalmasak  voltak  már  a  kezdetek
pillanataiban is a taxisblokádra. Aztán egyszeri 19 000 forint ígérete volt képes „bevonzani” őket
a régi  körbe. Egy sor  utóbb bevallott  trükk, s  a  valóság feltárásának (Almunia engedelmével
történt) elhalasztása is elég volt. Hogy csak néhány ismert helyzetet és magyarázatot soroljunk.

Mi várható most, amikor valóban csak a választópolgár félrevezethetősége maradt meg az
álbaloldal reményének? Mert – az összeálltakat ismerve – nem akarok arra gondolni, hogy akár
szörnyűségekre is felkészülhetünk.

A  sok  kis  törmelékcsoport  mellett  100  éve  fennálló  két  oldal  arányai  szerint  minden
eldőltnek látszik, de ama kisebbik, ahogy mondják: mindenre képes. Az életéért küzd, és a ma
már hanyatló,  de még nagyon erős (neoliberális  alapon  globalizálódni  óhajtó) világ is  ott  áll
mögötte. A nemzeti oldal nemzetszeretete és annak, bár már értjük, mégis érthetetlen gyűlölete
csapnak most össze? 

Ha  erre  építenénk,  nem  lehetnénk  nyugodtak,  hiszen  a  nemzettudat  kiirtása  olyan
eredményeket ért el itthon és a nagyvilágban, hogy csupán erre alapozni a tudatát vesztett, de
„mégis” nemzet érdekében, kevés lenne. 

Megszoktuk, hogy itt adni kell. „Még kér a nép”, de nem úgy, mint egykor. Sokan vannak,
akik nem munkát-kenyeret kérnek, hanem szívesebben beérnék a segéllyel. 

És itt érkezünk meg egy sarkalatos ponthoz. Túl a közgazdászok mindent megmagyarázni
képes számain és elméletein,  most országot, nemzetet,  magyarságot mentő folyamat: a munka
világának felépítése indult el. Paradigmaváltás. És ezt a választást ennek a cselekvéssorozatnak a
megtörése  nélkül  kell  megnyerni,  mindenki  érdekében.  Beleértve  egy  „egészséges”  baloldal
megszületésének  lehetőségét  is,  melynek  feltétele  a  jelenlegi  –  saját  szerencsétlenségére  –
neoliberalizmussal szennyezett bal végső veresége. 

Láthattuk, hogy a választások  sokáig az adok és  ígérek jegyében zajlottak.  A  választói
tömeg ezt szokta meg. Ez volt az iránytű. A kormányzás aztán a részben megadok és részben
kimagyarázok jegyében folyt. 
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Most azonban más történt és más történik. Az adok – bár időben beilleszkedik a kampányba
– egy folyamat része,  egy most  lehetővé vált és folytatni remélt folyamaté.  Győzelem esetén
pedig nem lesz  ok a régi  módszerre,  hanem minden szervesen folytatódhatna tovább.  S  ama
folytatás  nem  adok-kapok,  ígérek-magyarázok  alapon  zajlana,  hanem  haladnánk  a
paradigmaváltó úton.

A gazdasági mutatók mindenhatósága mögött végre felsejlik az ezeknél is erősebb erkölcsi
tényezők fontossága,  s  az  ennek  érdekében  tett  lépések,  melyeknek nehezebb  a megértése,  s
melyek már nemzettudatot feltételeznek, mert olykor áldozatot is kívánnak a remények szerint
nemzetté fejlődő választói tömegtől.

Négyévenként emlegettük, hogy sorsdöntő választások előtt állunk. Nem tévedtünk, mert
azok  hosszú  időre  el  is  döntötték  a  sorsunkat.  Generációs  csalódások  forrásai  lettek.  Most
azonban  ennél  is  nagyobb  a  tét.  A  megmaradásunkról  van  szó.  Arról  a  szóról,  amit  más
szavainkkal  együtt  próbálnak  pellengérre  állítani  (ami  rosszabb  a  halálnál).  Nem  véletlenül.
Ismerik a jelentőségét.

Április 6-án az urnák felé induló tömeg (sőt a nem induló is), most a nemzet sírjának szélén
lejti  táncát.  Rajtuk  múlik,  hogy haláltánc  lesz  belőle,  vagy a megásott  gödröt betömő, életet
jelentő csűrdöngölő. Rajtuk, vagyis rajtunk.

Mindenkin  ott  van  a  felelősség  súlya.  Mindenki,  aki  birtokában  van  az  igazság
felismerésének köteles felnyitni egy-két leragasztott szemet. 

Remélhetünk, mert: „Ha Isten velünk kicsoda ellenünk?” mondatott ki 400 éve egy másik
mélypontunkon, és nem hiába. De! Tudjuk jól, ki számíthat az Úr segedelmére. Próbáljunk hát
segíteni magunkon is. 

Erről szól a kampány. 
 

Naplójegyzet: 2014. február 29.

A NOSZTALGIA GONDOLA(T) UTASAI

Vészesen  közeledik  a  választás  napja,  vészesen  közeledünk-e  egy  esetleges  kétségbeesett
balliberális  utolsó  kísérlethez?  Reméljük,  hogy  már  nem,  bár  előbb  erre  több  esélyt  láttam
Zapatérora és a véres madridi eseményekre emlékezvén. Most  inkább úgy érzem, hogy a háttér
„gazdi” levette kezét a számára csalódást okozó kiszolgálóiról, a helytartói koncra várakozókról,
komprádorainkról. Egyelőre. Talán már 2018-ra készülnek?

A közvélemény-kutatások a legutóbbi ál-bal ballépések (Simon stb.) nyomán, s a mostanság
jobbnak tűnő Fidesz-tematizálás következtében a támogatottság zuhanásszerű csökkenését jelzik
komprádoréknál. Lehet igaz is, lehet altatás is. Meglátjuk.

De a szavazók több mint negyede mégis rájuk adná voksát. Vagy valami ellen?
Fontos  lenne  ismerni  a  mai  ellenzéki  tábor  makacs  és  immáron  logikátlannak  tűnő

elkötelezettségének titkát.
Azt bizton megfigyelhettük, hogy minálunk folytonosan a protest szavazás dominált. Talán

a kétharmad egy részére nem érvényes ez. Most először.
A protestálás valami ellen, egy „mihez képest” gondolatpár mentén fogalmazódik meg. 
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Mi volt hát az, ami valamennyi győztes szavazás mögött fellelhető? Nem száz százalékban,
de  nagy  -mértékben.  A  mostani  közvélemény-kutatásokat  valósnak  elismerve,  a  szavazók
negyedénél még jelenleg is.

A viszonyítás mindenképpen a Kádár-korszakot tekinti a kályhának. Onnan indulnak ezek a
tánclépések. Először csak arra gondolnánk, hogy a haszonélvezők a Trabantot vagy a nadrágszíj
telket  és  fabódét  siratják,  az  első  panellakást.  De  ennél  többről  van  szó.  S  ezt  ma  már
szakemberek is emlegetik.

A helyzet egy román közmondást idéz fel bennem: „Büdös, büdös, de langyos”. Hát ama
gulyáskommunizmus sem volt szagtalan, de a ferde illatok melletti langymelege biztonságot is
árasztott  a  nyomorból  felemelkedett,  vagy  a  süllyedés(esztés)ben  megkapaszkodott  rétegek
számára. Mert egy stabilnak tűnő minimum mindenkinek adva volt. A munka világa is mindenkit
felölelt, s az mellékes, hogy valódi dolgozó vagy vattamunkás volt. Reggel felkelt és munkába
indult. (Ma éppen ennek generációs hiánya az egyik legnagyobb gondunk).

A kisembernek a biztonságos jelen és jövő, a stabilitás mindennél fontosabb.
Aztán elérkezett a változás,  és a lazuló biztonságosságból a létező utópiába szabadabban

tekintgető magyar választó úgy képzelte, hogy egyik napról a másikra belépett a paradicsomba. A
Kánaán valósága azonban utóbb utópiának bizonyult. Meg is itta a levét sok-sok hiszékeny. Ez a
lé – vagy utó-pia – már a veszett fejsze hangulatában került elfogyasztásra és persze utólagosan a
medve bőrére. S medvének érezhettük magunkat. Táncoltatott medvének.

 Következett a szabad választások sora. Szabadon protestálhattunk. Hol ezért, hol amazért.
Csak éppen azt nem vette észre a nemmel szavazó, hogy folyamatosan egy valami ellen protestál.
Nem  az  éppen  hatalmon  levő  pártot  váltaná  le,  hanem  az  utópiának  bizonyult  vágyálmok
Európájának  nagyobb  vagy  kisebb  mértékben  megfelelni  akaró,  vagy  kénytelen  kormányok
kormányzásán át hol kisebb, hol nagyobb mértékben rátelepedő globalizált neoliberális világot.
Egyszer nem sikerült,  s  akkor két ciklust  kapott a komprádor világ, de ennek magyarázatát a
Gyurcsány--Almunia--Őszöd történet tökéletesen megadja.

A legnagyobb,  viharos protest  pedig a kétharmadhoz vezetett.  A kétharmad viszont  egy
lehetőséghez,  amely egy erre magát  elkötelezettnek valló pártot hozott  olyan helyzetbe,  hogy
nemzetpolitikát folytathasson. Folytathasson! Mondom, mert amúgy a pártok a hatalomért vagy
annak  megtartásáért  folytatott  harcban  nemigen  tudnak  ezzel  is  foglalkozni,  különösen  nem
ennek áldozatot kívánó aspektusaival.

A kétharmad mellett a Fidesz is felismert valamit! Elindult egy olyan irányba, ami nem
csak  nemzetpolitikai  stratégia,  tehát  kötelesség,  de  egyben  taktikus  is,  mert  fokozatosan
megpróbálja  visszaadni  annak  a  biztonságérzetnek  egy  új,  mai  és  remélhetőleg  folytatódó,
fenntartható változatát.

A  néplélektan  kádári  időkben  felismerhető  sajátosságát  most  az  örökös  protest
megfordítására használja fel. Becsületesen, hazafiasan okos és végre taktikus húzás is. S egyelőre
sikerrel kecsegtet.

Reménykedjünk tehát.
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Naplójegyzet: 2014. március 3.

ÜZENETEK EGY 70–80 ÉVES KOLOZSVÁRI PALACKBÓL

Amikor a  Palackposta Erdélyből című kis breviáriumot útjára bocsátottam, éreztem, hogy ama
palack tartalmából még igen sokat kell eljuttatnom a múltat végképp eltörölni nem óhajtó jövőbe
nézőkhöz.

Most  éppen  egy  rövid  Vita  Sándor-cikk  üzenete  mentén  bontogatom ki  gondolataimat,
hiszen  mint  e  csodálatos  palack  szinte valamennyi  írásából,  akár  egy ma is  elküldhető  levél
figyelmeztetéseit olvashatjuk ki.

Ennek igazolására először a címét idézem: „Magyarságunk megoszlása ellen”
A világ, s benne Európa romlásának apokaliptikus látomása telepszik reám, valahányszor

összegezni próbálom, hogy hova jutottunk, s valahányszor ilyen szándékú – a félelmetes jelent
koncentráltan fejemre zúdító – írást olvasok.

A nem most,  hanem már száz esztendeje felismert,  ma neoliberálisnak  nevezett  métely,
melynek  kihunytát  többször  is  megjósolták,  a  pénz  erejével  és  a  még  több  profit  vágyával
lélegeztető gépen ápolgatva, látszólag erőteljesen tartja magát és rombol. Rombol, saját híveinek
és azok utódainak jövőjével sem törődve. Hogy mit remélnek, mire számítanak, elképzelhetetlen,
érthetetlen, s ezért nem véletlen, hogy „belegondolva” már-már csupán a sátáni szándék marad
meg magyarázatul.

A világban nagy és kis országok más és más módon, más ütemben, tehát más időben válnak
áldozatává, de a folyamat egyelőre feltartóztathatatlanul megy előre.

A birkává silányító butítás és atomizálás közben a hazugság mint fontos képesség üli torát.
Magyarországon erre nem kell keresni a példát.  Bárki azonnal mondja.  Nem is egyet,  hanem
egész sort, bármely napszakban. És valamennyi szembeötlő (lövő), húsbavágó. Ezenközben, s ez
által  pedig  könnyűszerrel  lehet  bevetni  azt,  amire  mindenkor  oly  hajlamosak  voltunk.  A
megosztás módszerét. 

Történelmünk  folyamán  sokszor  váltunk  a  megosztottság  áldozatává,  de  –  ha  jól
megvizsgáljuk – a megosztott magyarság mindkét oldalán sokáig megtalálható volt a nemzeti
érdek. Bár olykor nem egyforma mértékben, más módszerrel, más csoportérdekek mentén, de azt
mégis szem előtt tartva.

Ma  megosztottságunk  végletesnek  tűnik,  s  legfőbb  jellemzője  (a  megosztókon  kívüli
megosztott tömeget tekintve) nem a mennyiségi, hanem a minőségi megosztottság. Egyik oldalon
nagy többségben vannak azok, akikre még nem hatott az elsilányító igyekezet. Természetszerűen
a másikon éppen fordítva.

Mai  megosztóink is a Vita Sándor által emlegetett „támadás” módszerét alkalmazzák. A
hazug  támadásét,  tenném  hozzá.  S  itt  Vita  egy  nagyszerű  és  fájdalmasan,  meg  persze
figyelemreméltóan  igaz  Spencer-idézetet  hoz  fel:  „A  támadás  könnyű,  a  védelem  nehéz;  az
igazság korlátolt, a tévedés határtalan, s több hely és idő kell egyetlen állítás valótlanságának
bebizonyítására, mint a támadás egész manőverére, mely egy pillanat alatt ölhet s lerombolhatja
azt, amit más egy egész élet alatt épített.”

Kell-e a napi eseményeket valamennyire követő olvasónak ezt „tovább ragoznom”? Vita
Sándor már a kellő tájékoztatás hiányát  is  közösségi  érdek  elleninek  minősíti.  De mit  üzen a
múltból arról, ami ma itt folyik? Most ezt idézem: „…még nehezebb felelősséget viselnek azok,
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akik  szabotálják  a  közösségi  munkát  vagy  homályos  vádakkal  igyekeznek  megrendíteni  a
bizalmat a közösség vezetőivel szemben.” Ezt írja, s aztán már egy jóslat erejével folytatódnak
gondolatai: „Sokszor attól félünk: maholnap társadalmunk fele azon fog marakodni, ki a jó és ki
a jobb magyar, válaszfalak emelkednek egyének és csoportok, magyar és magyar közé, általános
bizalmatlanság  támad  a társadalomban  s ezzel  folyamatosan  gyengül  (…) önmagában  vetett
bizalma is és a nemzeti lélek belső meghasadása fenyeget.”  És még ennél többet is mond:  „…
hányszor látjuk egymással szemben hadakozni,  sürgölődni, gáncsoskodni az önzés és személyi
becsvágyak  megszállottjait,  s  a  hiúságukban  megbántottakat,  a  minden  áron  érvényesülni
vágyókat,  vagy  azokat,  (és  itt  figyelem!)  akik  úgy  hiszik,  hogy  monopóliumuk  van  ügyeink
intézésére, s amit nem ők csinálnak, az nincs is jól megoldva.”

Következő  gondolata  sem  időszerűtlen:  „A  megvalósítandó  eszményekről  kevesen
beszélnek,  de  annál  többen  arról:  ki  akarja  megvalósítani  azokat?...A  régi  magyar  közéleti
erkölcs, a >publica honestas< halványulóban.”

Ezek a megállapítások most 75 évesek, és a helyzet bizony azóta még rosszabb lett. Hogy
ez a rendszereken átívelő romlás hova vezet, jól látható. Már feltűnt a végtelen alagút eleje. A
képzeletbeli mozdony egyre hosszabbakat füttyent.

Vita Sándor így figyelmeztet:  „Belső ellentétektől elgyengült, meghasonlott magyarságra
lassú  szétmorzsolódás  vár.”  Azok,  akiknek  éppen  ez  a  célja,  dörzsölhetik  kezeiket.  Ha
reményeink szerint belebuknak, majd biztosan mosni is fogják tudni. Nekik semmi sem nehéz.

És akkor – zárásul és sűrítve – mi lenne a teendő? Erről sem felejt összegzést adni ez a
csendes,  a  kommunizmus  évtizedeiben  méltatlanul  félreállított,  egy  nemzet  kárára  elherdált
tehetségű zseniális és tiszta magyar: „Mert a cél csak egy lehet: az építő egység, az összhangos
egészet alkotó nemzettársadalom, az erkölcsileg és társadalmilag erős magyarság.”

Mindenekelőtt tehát az egység és az erkölcs!

Naplójegyzet: 2014. március 6.

JÁTÉKAINK A SZAVAKKAL

Hajdan másként volt, s vajon majdan másként lesz-e? Hajdan lovas nemzet voltunk, s ha kellett,
menekvést színlelve nyilaztunk hátrafelé.  Mára eme keletről hozott tudomány feledésbe merült
és nyugatról begyűrűzött furcsa gyalog bukfencekké, szaltókká „nemesült”. S ha már ezt teszi az
egyre kényelem és élvezet,  no meg adrenalin igényesebb, de az utóbbi időkben okos masinák
mellett satnyuló test, a civilizáció mákonyaitól szárnyaló elme kompenzálna és maga is elvégzi
veszedelmes és kockázatos bukfenceit. 

Vajon innen indul a szavakon való lovaglás, pontosabban szörfölés, ilyen-olyan deszkázás,
vagy amit akartok. Végül is mindegy. „A lényeg a lényeg”, a nemritkán tripla csavart szószaltó.
Pontosabban  s  a  képletesből  a  való  világba  lépve,  a  szó,  a  belőle  születő  nyelv  nemtelen
fegyverré degradálása.

A balliberális szó-fegyver-tár módszereit más kutakodások során már közel száz esztendő
előtt  is  felfedezhettem.  A  sajtótörténetben  elmerülve  találkozhattam  a  szavak  gyilkos  hatású
átokbélyeggé  minősítésével,  s  majd  a  szóbillog  örökös  ráégetésének  értelmiséget  rettentő
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metódusával. A máig hatásos,  lassan ölő, életeket mérgező, orvtámadó eszköz bizony mit sem
változott, s igencsak gyakran tör áldozataira balról, amúgy liberálisan. Nekem mindent szabad,
neked csak azt, amit én megengedek. Én csak azt tolerálom, aki velem toleráns, de legtöbbször
azt sem.

A Don Basilio rágalomáriájában oly hatásosan megfogalmazott tapasztalat alapján működő,
a legjobb esetben is a kabátlopás történetének hatékonyságával, de többnyire életveszélyesen, sőt
akár  gyilkolni  képesen  ható  rágalmazásról  jó  tudni,  hogy  mindenkor,  még  a  legátlátszóbb
rágalom esetében  is,  védekezésre  kényszerít,  és  a  védekező  fél  van  folyamatosan  hátrányos
helyzetben.  Soha nem a rágalmazónak kell bizonyítania, hanem a rágalmazottól várják el, hogy
tisztázza magát. S ha ez sikerült, marad még bőven muníció. Nem a rágalmazó a hunyó, hanem ő
folytatja: ja?! lehet, hogy nem ő tette, de nem ítélte el, nem határolódott el, tétlenül szemlélte,
egész szelleme segítette kialakulni a vélt vagy valós bajt, s marad bűnös a rágalmazott. Mert a
rágalmazónak ez az érdeke. Nemritkán még a valódi bűnösök felmentésének árán is.

A  szavak  bukfenceztetése  azonban  sokszor  egészen  más  módon  fordul  elő,  s  nemcsak
balról,  de  olykor  jámbor  tudományos  szándékkal,  akár  a  tudomány  igényeinek  valóban
megfelelve, csak zavaros korunkban az egyszerű ember gondolkodását megzavarva.

A nemzet fogalmáról s a nemzetköziségről,  meg arról olvasgatok, hogy ki a magyar? A
válaszok, mint a virágos rét. Csodálatosan színes elmevirágok, igazi tiszta gondolatok és mindent
elnyomni kész gyomok közt legeltethetem tekintetemet. Változatos csokrokat gyűjthetek belőlük.
Sajnos alig lehet kikerülni a szúrós gyomokat, de egyes dominálni akaró, szépnek tűnő színek
sem ritkák.

Azon folyik a magyarázkodás, hogy szép és ősi magyar nyelvünkben mást jelent a nemzet
és a nemzetiség, mint nyugati nagy megítélőinknél. Még olyan megjegyzés is elcsattan, hogy ez
nyelvünk gyengeségének, primitívségének bizonyítéka. S aztán ennek hullámain bukfencezhet
ismét az elme a szó nyomán fakadó fogalmak és gondolatsorok társaságában.

Olvasom, olvasom sorra a bölcs és valóban – az esetek nagy részében – tisztázó szándékú
magyarázatokat,  magyarázkodásokat,  olykor  akár  leplezetlen  támadásokat,  néha  hátsó
szándékokat rejtő sorokat.

Bajlódnak a nemzettel,  a  szóval,  annak jelentésével,  tartalmával.  Mit  fed, mit  nem fed.
Milyen is az a nemzet, s hányféle. Politikai, állampolgári, kulturális? Van-e egyáltalán, s ha igen
mióta,  milyen  a  múltja  és  van-e  jövője?  És sorra  az  egymás  mellett  elbeszélő  értelmezések
igazolása, minősítése, el- vagy el nem fogadása.

Aztán a sok bukfenctől kábultan megpihenve elhatározom, hogy nem kell a sok okos, meg
ilyen-olyan bukfenc, elég nekem a száraz és sima terepen elmélkedve bandukolni.

A nemzet csoport, közösség. Valamilyen formában mindenkor létezett, mert mióta Ádám és
Éva  utódokat  „nemzett”,  és  felbukkantak  az  első  csoportok,  közösséggé  váltak.  Káin  még
megpróbált ennek ellene tenni, de elbukott. S azóta tart az emberiség története, amely  a
közösségek története.

Az embert közösségi lénynek teremtette az Úr, s ha valaki evolúciót akar, akkor meg az
ember közösségi lénnyé fejlődött a legtermészetesebb, legszervesebb módon. Egymásért s bizony
egymás ellen. Egész földi létünk talán arról szól, hogy ebben a kettősségben az egymásért legyen
a győzedelmes.

Hogy ezeket a csoportokat minek nevezzük? Hogy mióta nevezhetők – a most vita tárgyát
képező – nemzetnek? Érdekes, de nem alapvető kérdések. Gyorsan lezárandók. De ha már így
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nevezzük,  elővehetjük  mégis  ama  felosztásokat,  s  megnézhetjük,  hogy  milyen  nemzetek  is
vannak? Hogy saját  történelmünk milyen nemzetformákba terelt  bennünket,  akiknek van egy
államnemzeti és egy kultúrnemzeti kerete is, egy szűkebb meg egy tágabb, hogy ebből miként
haladhatunk az erős államnemzet által támogatott kultúrnemzet számára oly fontos autonómiák
felé? 

Nos, ennek érdekében már érdemes a mai harci eszközök közé besorozott szómágiák világát
is jól ismerni, hogy elkerülhessük a csapdákat. De semmi esetre sem szabad azok bűvöletében
elfelejtkezni  arról,  hogy mi  is  emberek vagyunk, mi  is  közösségi  lények vagyunk,  nekünk is
kialakult a saját – történelmi távlatokban is befogadó – közösségünk, nem akarunk mások elleni
közösség lenni, de akarunk egymást támogató közösségként megmaradni, mi több, még mások
hasznára is válni. A legnagyobb közösség színeit gazdagítani. 

Ezért elmélkedésem végén mégis elkövetek egy látszólagos bukfencet,  amely egyáltalán
nem az.

A magyar nemzet történetének fordulatai miatt kialakult szétszaggatottságában joga van a
világtól elvárni, hogy megadja számára a közös túlélés lehetőségét. Ennek pedig egyetlen valós
megoldása az,  ha elszakított  részeink  a sajátos helyzetüknek megfelelő módon autonómiához
jutnak.  Szerintem ez nem is volt bukfenc, de aki akarja  még a dupla csavart  is  ráfoghatja,  s
leszúrhatja, mint a korcsolyázók  a Rittbergert. Lelke rajta.

Ja igen! A síugróknál a méterben mért teljesítmény mellett pontozzák a stílust, a „beülő”
magasságát, s az ellenszelet.

Hol vagyunk mi ettől?
Bár, ama ellenszél folyamatosan biztosítva van.

Naplójegyzet: 2014. március 23.

ZSÁKUTCÁS BALOLDAL

A pártpolitika most üli torát. A parlamenti választások előtti tülekedésben, s újabb két idén zajló
választásra gondolva, fejvesztett tolakodás folyik.

Nyugtalansággal  van  tele  a  választók  tábora,  s  legalább  ennyi  bizonytalansággal  a
közvélemény-kutatásokban bizonytalannak nevezetteké. Mi lesz a következő 4 (8, 12) évben?
Milyen irányba indulunk? Mert meg kellene már tanulni, hogy az irány a lényeg, s nem a gyors
siker ígéretei.

A legfőbb iránytű – a  nemzet  érdeke – azonban még lebegőben van, bár  a  győzelemre
felkenteknél gyakran nézegetik, s figyelembe veszik állását. Ott van a kezekben, sőt a fejekben,
de nem lehet még egyedüli meghatározója a felvett iránynak. 

A nemzeti gondolat, a nemzettudat olyan valami, ami áldozatvállalásra is kész. Nos, ez az,
amit  a  40+25  esztendő  kiirtott,  illetve  nem  épített  fel.  A  magyar  választói  generációk  még
alighogy a fogyasztói  társadalom karjaiba  vethették  magukat,  s  máris  áldozatról  beszéljünk?
Hogy az elődök? ...Rég volt, talán igaz sem volt. Más idők, más emberek. 

Csak éppen azt feledjük, hogy az ő áldozathozataluk nélkül nem létezhetnénk.
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A minden környező országban élő nemzeti  minimum, sőt  nem egy helyen maximum, a
legnagyobb természetességgel működik. Egymást poklokra küldő pártok zárnak össze a nemzet
közös ügyének bizonyuló vagy csak tűnő kérdésekben. Főleg így van ez a maradékainkat nagy
egyetértésben homogenizáló utódállam-szomszédok esetében. Intézményt lehetne alapítani annak
kutatására, hogy miért éppen mi vagyunk kivételek.

A  konzervatív  keresztény  pártok  próbálkoznak,  de  a  pártpolitika  bilincsei  őket  is  arra
kényszerítik,  hogy  a  (nemzetpolitika gyakorlásához  sem nélkülözhető)  hatalom demokratikus
eszközökkel  történő  megszerzése  és  megőrzése  érdekében,  kettős  fegyvertárat  használjanak.
Felismerték,  hogy  a  hosszú  távon  életet  jelentő  nemzeti  jelszavak  mögött  sorakozó  célok
hangoztatása mellett,  a  választók egészen rövid távú érdekeinek kiszolgálása sem mellőzhető.
Mindkettőt egyre jobban „csinálják”, de a nemzeti megmaradás legalapvetőbb (tehát legszentebb)
céljának  akadálytalan  megvalósításához  még  nekik  is  hiányzik  ama  nemzeti  minimumot
természetes módon elfogadni hajlandó baloldal, amelyik igazi baloldal, és kiszorítani képes az
álbaloldaliak komprádor szellemű, ezért kívülről támogatott „tőke-kedvenceit”. 

Tehát áldozatvállaló nemzettudatot, a megmaradást szolgáló nemzetpolitikát iránytűjének
tartó kormányzó párt és a nemzeti célokat szolgálni kész baloldal együttes jelenléte az, ami ma
égetően szükséges lenne.

A nemzettudat irányába az oktatáson keresztül, a nemcsak tanító, de nevelő iskolán át vezet
az az út, amely megnyílni látszik.

A jelenleg kormányzó -- és optimisták szerint győzelemre álló -- párt minden jel szerint
figyel  a  megmaradás  imperatívuszára,  bár  az  ezzel  kapcsolatos  veszedelmeket  nem emlegeti,
talán a pánikhangulatot kerülve?

A nemzeti  gondolatot  nem tagadó  baloldal,  egyáltalán  a  hiteles  baloldal,  viszont  teljes
mértékben hiányzik.

A létező álbaloldal azok elfajzott utóda, akik a proletár internacionalizmus bűvöletében (bár
tankönyvileg  baloldaliként)  rombolták  a  nemzeti  érzést,  mint  minden  osztályok  retrográd
ellenségét.

Csak  néhány  példával  vázolnám  fel  azt  a  folytonosságot,  amely  talán  a  pártvagyon
megszerzése és a másik oldal zsigerből történő gyűlölése mellett, a legkövetkezetesebben – vörös
fonalként – húzódik át történetükön. 

A kádári internacionalizmus példája az általam megélt 1958-as marosvásárhelyi látogatás,
amikor Kádár, Apró, Kállai és Szirmai elvtársak 8 napos romániai látogatása során, az őket ért
megaláztatást (5 napot a vonaton aludtak) szó nélkül lenyelve, az internacionalizmus jegyében
lemondtak Erdély magyarságáról. Kádár marosvásárhelyi beszédében mellékmondatként jegyezte
meg, miszerint tudja, hogy itt élnek magyar származásúak is. Kállai pedig megnyugtatta román
elvtársait,  hogy  Magyarországnak  van  elég  területe  és  lakossága  a  szocializmus  építéséhez.
Romániát dicsérték, hogy tökéletesen megoldotta a nemzetiségi kérdést.  Ez volt az a pillanat,
amikor az anyaország végleg elengedte kisebbségbe került testvérei kezét. Szemléletükre talán a
legjellemzőbb E. Fehér Pál akkori vezető publicista megállapítása, hogy Erdély Magyarország
Algírja.

A  nem  is  olyan  kései  utódokról  már  közelebbiek  az  emlékek.  A  23  millió  románnal
fenyegetés, a 2004. december 5. előtti ellenpropaganda, s most a gyurcsányi kinyilatkoztatások
Trianon igazságosságáról,  illetve a kettős állampolgárság, s  főleg a határon túli  szavazati jog
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elítélése  aktuális  tapasztalataink.  És –  minden  valószínűség  szerint  –   sehol  máshol  el  nem
képzelhető. 

A nemzettagadás ilyen magaslatairól a baloldal nem tud már aláereszkedni.  Saját érdeke
lenne egy tisztulást hozó nagyarányú vereség. Ami ezután remélhető, az már egy egészen más
történet.

De ehhez  fel kell  még bukkannia valahonnan egy valódi,  múltbéli kölöncöktől  ment  és
nemzetben gondolkodó baloldal  magvának, hogy maga köré szervezhesse a valóban baloldali
értékeket valló és erősítő becsületes magyar választókat.

Az  egyirányú  zsákutcájában  szorongó  álbaloldal  komprádor  hada,  összekapaszkodva  a
hasonló  helyzetben  levő  liberális,  sőt  álkonzervatív  szövetségeseivel,  egy  pillanatnyi  „konc-
centrálás” erőfeszítése közben, a parlamentbe kerülés óhajának sunyi alhangjaival, s a győztes
jelszavak szánalmas harsogásának felhangjaival, már hiába tekintget a jövőbe.

                                                                    

Naplójegyzet: 2014. április 12.

METAMORPHOSIS HUNGARIAE

Ezekben a napokban a szokottnál is nagyobb intenzitással pörögnek gondolataink a HAZA körül.
Az  erdélyi  ember  szülőföldje  megannyi  átváltozásának  emlékével,  vagy  történelmi

ismeretek híján annak következményeit megélve, a szokottnál fogékonyabb nagy korszakváltások
megértésére. 

Ha Apor Péter urunk a Leopold-diplomát követően egy bécsies „najmódi” Metamorphosis
Transilvaniae-ről  beszélt,  most  méltán  bizakodhatunk  egy  olyan  nemzeti  Metamorphosis
Hungariae-ban, amely erős hatással lesz az egész Kárpát-medence magyarságának sorsára.

Ez a sokak által irigyelt, sokat szenvedett, s örökös vélt meg valós őstörténeti viták tárgyát
képező terület a szülőföldünk, a hazánk. Mára csak centrális része által, de zsigereinkben teljes
egészében az, tudván hogy éppen legfontosabb történelmi tulajdonságunk – a befogadó készség –
által másoknak is lehet tőlük el nem vitatott szülőföldje.  

De  ez  a  történelem furcsa  játékokat  folytatott  velünk,  s  így  kerültünk abba  a  keserves
helyzetbe,  hogy  miközben  másokat  befogadtunk,  Európa  nem  akart  befogadni  minket,  s
miközben Európa védelmében sokat véreztünk, oda saját jogon hiába vágyakoztunk.

Aztán  mégis  megérkeztünk,  csakhogy  nem  úgy,  s  nem  azért  ahogyan,  s  amiért  mi
képzeltük. Mert bizony egy gyarmattartásból meggazdagodott és nemzetiségeit még „idejében”
homogenizáló,  bűneit  feledő,  azok  megítélését  (akár  joggal)  anakronisztikusnak  vélő  világ  –
látszólag  simogatásra  kinyújtott  –  keze  szorult  a  nyakunkra.  Szüksége  volt  reánk,  hogy
hanyatlását elodázza, s ez a terjeszkedő hajlam napjainkban is él és virul.

Az  Európai  Uniónak  nevezett  új  hatalom,  akár  egykor  az  Oszmán  Birodalom,  a
terjeszkedésre alapozza jövőjét, s nem tanul a történelmi tapasztalatból, amely világosan jelzi,
hogy ez legfeljebb középtávon hozhat sikert. Az éppen Európa által összezsugorított hazánknak
különös módon kétféle ortodoxia között  kell túlélnie.  Két  egészen más jellegű, csak nevében
hasonlatos ortodoxiáról van szó. Keletről az ortodox törésvonal egy vallás (keleti kereszténység)
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által definiált, de annál jóval többet jelentő bizantín mentalitással kúszik ránk, és a szakralizált
xenofóbia homogenizációs vágya által próbál megsemmisíteni. 

Nyugatról a globalizáció neoliberális ideológiája akarja ránk kényszeríteni a nem véletlenül
ortodoxnak nevezett gazdasági elméleteket és főleg gyakorlatokat.

Így aztán ismét idegen test vagyunk Európában. Két fontos szempontból is, hiszen kelettel
szemben  1100  éve  gyakoroljuk  a  befogadó  gyakorlatot,  sőt  a  Szent  Korona  védelme  alatt
nemzetek nevelkedtek fel. Mai helyzetünkben pedig nyugat felé unortodox gazdaságpolitikával
próbálunk védekezni, hogy kitörjünk neokoloniális-újgyarmati állapotunkból.

Nem könnyű  ezeket  leírni,  mert  erős  igyekezetek  és  érdekek  próbálják  azt  a  látszatott
kelteni, hogy bűnös nemzet vagyunk. Hogy elnyomók, népirtók, mások kultúráján gazdagodók és
minden rosszra hajlamosak lennénk, s ennek a nézetnek éppen saját testünkből akadnak terjesztői.

Nem könnyű ezeket leírni, mert a felületesen szemlélődő számára úgy tűnhet, hogy mindent
Európától  kapunk.  Hiszen  a  beérkező  pénzből  látható  dolgok  születnek.  Csakhogy  kevesen
tudják, milyen és mekkora láthatatlan pénz, sőt egyéb forrásaink szöknek el földalatti járatokon
nyugat  felé.  Ennek  megszámlálhatatlan  változata  közül  talán  érzékletes  példa  lehet
élelmiszeriparunk leszerelése és exportőrből importőrré süllyesztésünk története.

Ebben a helyzetben érkeztünk el oda, hogy az életmentő metamorphosist vizionáló erő újra
győzött,  méghozzá  betartva  a  sokat  emlegetett,  a  Nyugati  által  demokratikusnak  elfogadott
szabályokat,  vagyis  választási  harcában  –  minden  ellenkező  híresztelés  ellenére  –  nyugati
„ortodox” mércével ismét hatalomra került, hogy tovább haladhassunk ama keskeny „unortodox”
menekülési ösvényen.

E pillanatban még nem tudhatjuk, hogy az év két másik választása miként végződik, csak
egyben lehetünk biztosak, abban, hogy kemény küzdelem vár még ránk, s hogy az érdeksérültek
nem fognak válogatni az ellenünk felvonultatott módszerekben. A kettős mérce működni fog, s
találnak majd még cifrább megoldásokat is.

Hogy miért csak mi vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen önpusztításra találnak
közülünk való kollaboránst,  erről nehéz lenne beszélni.  Ez a téma egyre inkább belevész egy
másik hatalmas  ötletük  feneketlen  zsákjába.  Úgy hívják,  hogy  politikailag inkorrekt.  Korrekt
ugyanakkor  az,  hogy  nyíltan  polgárháborúval  fenyegetnek,  utcai  felfordulásokkal  és  saját
demokráciaelveiket tagadó kormánybuktatással riogatnak. 

Ha  a  ma  szélsőjobbként  besorolt  erő  verbális  akciói  elégnek  bizonyultak  ilyen
besorolásukhoz,  akkor  azt,  amit balliberálisaink már a  kampány idején is fel-felvillantottak, s
amire  most  készülnek,  nevezhetnénk  akár  szélsőbalnak.  Természetesen  csak  akkor,  ha
megmaradunk e széna-szalma szómágia rabjainak. Mert azt talán még tudni, hogy mi a jobb és
mi a bal, de azt, hogy hol a jobb és hol a bal, már sokkal nehezebb.

Próbáljunk azonban inkább örülni,  s  tekintsük a történteket  a gondviselés  üzenetének,  a
megmaradás galamb hozta olajág reménységének.

És ne pihenjünk.
Minden eszközzel küzdjünk a butaságba oltott, megosztó gyűlölet ellen, de tanuljuk meg és

fogadjuk el, hogy a nemzetépítés áldozatvállalást is jelent.
Mert egy Metamorphosis Hungariae valamennyiünk sikere lehet.

0
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Naplójegyzet: 2014. április 20.

PILLANTÁS A HÍDRA

Tovariscsi konyec! Szólt a büszke, karlengetős mondat. És lelkesen ünnepeltük a rendszerváltást.
Aztán az egymást váltó két – ellenkező előjelű, de egyaránt pusztító –, megszállást lezáró aktus is
bekövetkezett,  s  szalutált  ama  tányérsapkás  szovjet  itthoni öröklakás  tulajdonos  a  hídon.
Felejthetetlen  pillanat  volt.  Azóta  szűk  negyedszázad  állt  rendelkezésünkre,  hogy  tízig
számoljunk.

A tányérsapkások elmentek, de egykori helytartóik maradtak, s még azoknak sem lett igaza,
akik csendesen arra számítottunk, hogy „majd velünk együtt ezek is kihalnak”.  Maradtak élő
öregeikkel  és  maradtak  egy  szépen  szaporodó,  hatalomvágyó,  megélhetési(gazdagodási)  ifjú
politikus  nemzedék  formájában.  Maradtak  és  pusztították  a  magyar  reményt.  Pusztították
tudatilag és gazdaságilag. Pusztították belülről és kívülről.

Mi  pedig  rájöttünk,  hogy  a  rendszerváltás  elmaradt.  Elmaradt,  mert  büszke  szép
elképzeléseinkkel  ellentétben  a  gulyáskommunizmus  elpuhult  nemzedéke  nem  „csinált”
forradalmat, hanem kényelmesen elfogadta a külső hatalmak által levezényelt átalakulás idegen
érdekeket szolgáló kompromisszumait és „átAntallgott” a szép új világba. Ez pedig azt jelentette,
hogy az előprivatizációval már tökéletesen előkészített hatalomátmentés megtörténhetett,  majd
több évtizedes küzdelmet vettünk a nyakunkba a valódi rendszerváltás megvívására.  Ami még
egyáltalán  nem  jelenti  a  Kánaánt,  mert  csupán  rendszer-váltás,  de  a  rendszer,  amelyre
átválthattunk, vajon olyan-e amiről álmodtunk?

Április 6. sokak szerint a rendszerváltás kiteljesedését jelentheti.
Én óvatosabb duhaj vagyok. Figyelem ama hidat. 
Addig,  amíg a magyar  parlamentben  olyan képviselők  ülhetnek,  mint  amilyenek  – bár

kisebb számban –,  de bekerültek, addig ezt  nem jelenteném ki.  Ők a belső gátlástalanság  és
külföldi  érdek  kiszolgálói,  a  nagy  háttérerők  által  támogatottak  –  mindenre  képesek.  Ezért
figyelem a jelképes hidat.

Azt  szeretném megérni,  amikor  az  utolsó  is  ott  halad  a  semmi felé.  Tőlem akár  ne  is
szalutáljon.

A mi dolgunk saját „metamorphosisunk” megvalósítása.

Naplójegyzet: 2014. június 7.

MA IS A TEMPLOM ÉS AZ ISKOLA

Valamikor a rendszerátállítás idején sokan hittük, hogy majd velünk együtt kihalnak azok is, akik
az egész  addigi  életünket  megkeserítették,  akik közülük a változás  túlélői  lehettek.  Nem így
történt!  Ahogyan a macska mindig talpára esik,  ők is ezt  tették,  és sokan  – nagyon sokan –
közülük az új helyzet haszonélvezőivé váltak.
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Már  egy  évtized  múltán  láthattuk,  hogy  megjelent  az  utánpótlás.  Ambiciózus  fiatalok
bukkantak fel  a  baloldalon,  igaz  olykor  azzal  a  háttér  információval,  hogy előbb az innenső
parton is próbálkoztak, de a feltételeket nem találták igényeikhez megfelelőnek. 

Egy  részük  tehát  ilyen is  lehetett.  Olyan,  aki  a  politikát  puszta  megélhetési  forrásnak,
karriercsináló  lehetőségnek tekinti.  S  természetesen  voltak azok,  akiket  a  család  saját  képére
nevelt. Amiképpen vannak ellenpéldák a családon belüli lázadásra. Egyszóval annyi bizonyos,
hogy az úgynevezett baloldal létszáma nem a kihalási trend arányában fogyott.

Minthogy  azonban  az  internacionalizmus  hamis  csábításának  baloldali  beágyazottsága
ismeretes,  sőt  azt  az  elmúlt  évszázadban  a  legtragikusabb  formákban  is  volt  alkalmunk
megszenvedni, s minthogy térségünkben egyedül nálunk nem lehetett és nem lehet találkozni a
nemzeti  baloldal  egyetlen hiteles megnyilvánulásával  sem (legfeljebb kampánycélú  „patrióta”
kijelentések formájában), s  minthogy nem a mi dolgunk új baloldalt építeni (legfeljebb a régi
leleplezésével ennek teret adni), természetszerűen merül fel az ismert  kérdés: mi a teendő? 

Az igazán fontos feladat az lenne, hogy a jövő szempontjából meghatározó fontosságú új
magyar  ifjúság  tudatformáló  belső  tartalékait  hiteles,  korszerű  ismereteken  (közte
magyarságismereteken) nyugvó szellemi és áldozatkészséget is ismerő lelki tartalmakkal (közte
hazaszeretettel) töltsük fel.

Ennek  egyik  legalapvetőbb  megoldása  az  oktatás  ma  is  balliberális  túlsúly,  hamis
ismeretek,  politikai  befolyások,  tudati  hiányosságok  vezérelte  világának  a  lehetőségekhez
mérhető leggyorsabb megváltoztatása.

A másfél százezer pedagógus átnevelése nem lehetséges, csak egy új szellemben felnövő új
nemzedék hozhat  igazán  változást,  miközben ezeket  is  a  régiek nevelik pedagógussá.  Furcsa
csapda.

Természetesen  soronként  kellene  ismételgetnem  az  elcsépelt:  „tisztelet  a  kivételnek”
mellékmondatot.  

A pedagógustársadalomban gyakori ellenszenv leküzdésére az ország anyagi képességeihez
mérten nem elhanyagolható többletjuttatások sem voltak elegendők. Különösen azért nem, mert
az  ezzel  járó  jogos  minőségi  elvárások  ellehetetleníteni  látszottak  régen  kialakult  kényelmes
sablonokat. Az életpálya modell hatása is inkább az újabbakat tudja érinteni.

Ebben a helyzetben felértékelődik azoknak a szerepe, akik abba a közhelyszerű, de nagyon
is létező: „tisztelet a kivételnek” csoportba tartoznak. Az egyéni példa,  a kovász jelenléte sok
tantestületben képes elindítani a fordulatot. Munkában, hozzáállásban, az új elfogadásában.

Kiemelten nagy fontossága van az osztályfőnököknek,  a  történelem,  valamint a  magyar
nyelv és irodalom tanároknak, a hit és erkölcstan oktatóinak. És az olyan típusú intézkedéseknek,
mint  a  határon túli  diákokkal  most  épülő kapcsolatok,  az  elszakított  terültek magyarságának
megismerése, nemzeti ünnepeink nem csupán formális megélése.

Kistelepüléseken  a  polgármester  és  a  kultúrmunkások  is  nagyban  járulhatnak  hozzá  a
tudatformáló munka sikeréhez. És kiemelt szerepe van meg lesz az egyházaknak, s nem csupán a
vallásoktatás területén.

Egy hanyatló Európában, ahol a megmenekülés útja a nemzetek Európája lényegességének
felismerésén és a keresztény gyökerek nélkülözhetetlenségének elismerésén keresztül vezet, egy
olyan környezetben, ahol a saját Trianon pszichózisukkal immáron nálunk is nagyobb mértékben
küzdő győztesek még a hamis nemzettudat felépítésének felívelő szakaszát élik, döntő fontosságú
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lehetne, ha őket megelőzve sikerülne felnevelnünk egy valódi magyar és valódi európai tudattal
bíró nemzedéket, amely aztán ezt adná tovább kései utódainknak.

Az út – ahogyan az elszakítottságban azt Reményik Sándor megjelölte – világosnak látszik:
a templom és az iskola!  

Meg kell próbálnunk erre az útra ismét rátalálni.

Naplójegyzet 2014. július 13.

A FÖLDNEK AMA „KESERŰ LEVÉRŐL” S A  BENNE VALÓ FORGÁSÁRÓL

Ha normálisnak nevezett hétköznapi, avagy józan paraszti ésszel gondolkodunk az emberiség és
az  azt  irányító  erők  viszonyáról,  még  elmaradott,  alulképzett,  félreinformált  és  lebutított
állapotának  ismeretében  sem  lehet  megérteni,  hogy  Isten  földi  mása,  saját  (nem  egyszer
választott) vezető erőin és annak mesterkedésein ennyire nem képes keresztüllátni. 

Az évszázadok misztikumába burkolózó titokzatosság, az egyre ismertebbé váló és ma is
létező titkos társaságok, a hivatalos titkosítások ellenére, bár összeesküvés elméletek túlburjánzó
sokaságában elvegyülve, éppen elegendő leleplező és önleleplező tény kínálja magát ahhoz, hogy
megvilágosodhassunk.

A bolondját  járatják velünk, s  még azt  is  elvárják, hogy lelkesedjünk,  s  főleg áldozatot
hozzunk, ha kell  életáldozatot,  vagy egész életünk áldozatát,  sőt  a  hívő ember  üdvösségét  is
kockáztassa,  ha  a  ránk  telepedő  „ismerni  is  tilos”  borzalom,  illetve  annak  színfalak  előtti
képviselői úgy kívánják.

Ami ennek az elvárásnak megfelel, az demokratikus, ahogy régebben mondták „haladó”,
ami  nem,  az  nem  csupán  retrográd,  de  ízlés  és  pillanatnyi  helyzet  szerint  bármely  ismert,
divatosan alkalmazott billogot megkaphatja, s besoroltatik a pusztulásra ítélendők sorába.

Micsoda  képtelenség  volt  példának  okáért  az  oly annyit  hangoztatott  „békeharc”,  s  ma
semmivel sem állunk jobban. Lássuk csak! Szavak, fogalmak, meghatározások, elméletek vannak
bármire,  s  ha úgy hasznos,  az ellenkezőjére  is.  Szükség  szerint  lehet  ma  valamit  (valakit)  a
legsötétebb színben feltüntetni, hogy holnap az legyen a követendő, az elfogadott, sőt a példakép.

A  föld  bármely  borzalmát  relativizálhatják,  vagy  szükség  szerint  kettős  mérlegre
helyezhetik más hasonló vagy nagyobb borzalmakkal.  Tragédia lehet egy apróbb esemény, és
milliók brutális lemészárlása fel sem bukkan a világ köztudatában. 

Használhatatlanságában vált használttá, használhatóvá, eszközzé a történelemírás. Megírják
a győztesek vagy a magukat annak feltüntető vesztesek, megírják az igazságtalanul frusztráltak, s
az  igazságtalanság  haszonélvezői,  hogy  konzerválják  a  nyereséget.  Megírja  mindenki,  ahogy
akarja. Csak éppen a világ nem ismeri az igazságot, nem is akarja, nem is érdekli. A pontosság
megkívánja megjegyeznem, hogy véleménye természetesen ettől függetlenül van. Az emberek
saját sorsukhoz is valamennyien értenek, mint a focihoz.

Politikusaink  eljátszadoznak  a  hírekkel,  s  szükség  szerint  „viszonyulnak”  az  abban
foglaltakhoz. Ha kell, elhatárolódnak, ha kell, csatlakoznak, tiltakoznak és elítélnek. Nemegyszer
kis időkülönbséggel így is,  úgy is.  Ezzel pedig aztán minden „le is  lett tudva”. Általában az
elvárás sem sokkal több.
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És  akkor  még  nem  beszéltünk  arról,  hogy  milyen  érthető  szemléletbeli  különbségek
szabdalják az összemberi ítéletmondást a különböző kultúrák nyilvánvaló különbözőségei miatt,
anélkül, hogy ezzel bárki is foglalkozna. Ezenközben pedig egyesek a maguk érték(?)rendjének
másokra erőltetését,  mint pl.  a demokráciaexportot,  nemes és  bölcs cselekedetnek állítják be,
lelkesedni kell érte.

Na, meg nem beszéltünk arról, hogy a jobb és a baloldal fogalmak mennyire megváltoztak,
olykor helyet cseréltek a valóságban, főleg, ami azok hirdetőit vagy éppen alkalmazni óhajtóit
illeti.

A demokrácia fogalma pedig – valljuk be – nevetségessé vált. Én demokrata vagyok! szól
az egyik, aki oly messze van ettől, mint ama Makó lovag Jeruzsálemtől. Én patrióta vagyok! szól
a  másik,  kezét  szívén  tartva,  miközben  cselekedetei  és  a  hazaárulás  közé  méltán  tehetünk
egyenlőségjelet. 

Már említettem a kettős mércét, melynek példatárát a magyaroknál jobban ki ismerhetné?
És  mivel  benne  élünk  ebben  a  világban,  mivel  nem  léphetünk  ki  belőle,  kénytelenek

vagyunk elfogadni. Úgy is, mint ország, úgy is, mint egyén. Elfogadjuk, próbálunk mindezeknek
megfelelni úgy, hogy a „politikailag korrekt” köréből se vessenek ki.

Oda  jutottunk,  hogy ami  az  elején  említett  józan  paraszti  ész  szerint  normális,  ami  az
évezredes emberi normák szerint erkölcsös vagy igazságos, az úgy ahogy van, elfogadhatatlanná
vált, sőt nevetség tárgyát képezi,  s  egyáltalán:  politikailag inkorrekt.  Alapértékeinket alapvető
értékítéletünkkel együtt kiforgatták önmagukból.

Helytállni  azonban  ebben  a  környezetben  leszünk  kénytelenek,  s  ezt  tudomásul  kell
vennünk.

A látásunkat, hallásunkat, józan eszünket azonban ettől még megtarthatjuk.
Ma veszélyérzetünk ébrentartására, meg jobb időkre.

Naplójegyzet: 2014. július 17.

JÁTÉKOS GONDOLATOK

A számmágia hívői szerint a 77-es fontos lehet. Két napja taposom, de csak a megszokott ízületi
fájdalmakkal  élek együtt  a  megszokott  elfogadó békességben.  Egyelőre  semmi fontos?  Vagy
éppen ellenkezőleg. Csupa fontos! Hiszen, ami számomra igazán annak nevezhető, az igencsak
zajlik. 77 ide,  77 oda, folyamatosan és naponta adagolva a felháborodnivalót.  Mintha Európa
vezető orgánumai csak azzal lennének elfoglalva, hogy minket piszkáljanak, lökdössenek „oda
bele”  a  veszélyzónába,  hogy  ne  lehessen  igazunk.  Az  általunk  ismert  ideológiák  szerint
horizontálisan nézvést jobbra helyezett „nemzetközi finánctőke” a baloldalt használja arra, hogy a
minél szélsőségesebb jobboldalisággal vádolt – számukra hátrányos, sőt veszélyesnek is érzett –
jobbközepet, az eleddig kimondottan baloldalinak ismert elvárások következetes megvalósítása
közben, a vertikálison minél alább „döngölje”.

Az  őt  szolgáló,  magát  baloldalnak  nevező hazai  gyülekezet  minden bűnét  elnéző külső
gazda, most a védencei által elkövetett és hivatalos formában is el(nézett)fogadott bűnöket kéri
számon a jelenlegi  nemkívánatos és veszedelmes „precedensteremtőkön”, hogy önálló újszerű
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gondolkodásuk első gyümölcseit megsavanyítva visszalökje őket, s velük egy országot a gödörbe,
melyből  éppen  kikecmeregni  látszik.  Módszere  a  ma  már  közismert  kettős  mérce  és
rokonmetódusai,  fenntartó ereje a gátlástalanság generálta arcátlanság.  Célja  az immáron ezer
módon bizonyosságot nyert, de kimondani tilos félgyarmati helyzet rögzítése.

A terjeszkedésből és csúnya új szóval „lerablásból” élő birodalom, miközben vaksága, vagy
alkalmatlan vezetői jóvoltából maga is az Egyesült Államokkal szembeni alávetettség egy újabb
fokozatába kerülhet,  a  magállamok életszínvonalán  (ugyancsak  érdekből)  őrködvén,  az  egyre
újabb  csatlakozók  kárára  akart  szinten  maradni.  Ezt  a  rendszerváltás  óta  saját  bőrünkön
tapasztalhattuk  meg.  Csakhogy  a  terjeszkedésnek  (mint  Ukrajnában  éppen  láthatjuk)  határai
vannak. 

A láthatatlan gazda feláldozza Európát is. Beépíti egymás alárendeltjeinek egyelőre folyvást
bővített épületébe. A pillanatnyi kép alapján éppen az USA alá.

A  pénzhatalmi  játszmák  építtette  képzeletbeli  piramis(játék)  –  az  építtetők  és  építők
piramisa – lefelé kezd kialakulni, és már nem sokáig bővíthető, felfelé pedig szintén elkészülni
látszik,  hiszen  egyszer  csak  elérkezünk  ama  csúcshoz,  amelyről  ma  még nem beszélhetünk.
Pillantásunk  azonban  lassan  felkúszik  odáig,  és  ekkor  megláthatjuk  az  eleven,  megtestesült
összeesküvés-elméletet.

Ebben  a  világ-  és  hazai  környezetben  zajlik  tehát  törpe  életünk,  melyet  a  szép,  s
játszadozásra is alkalmas magyar nyelv olykor taposó malomnak nevez.

El kell gondolkodnom azon, hogy miként érthető ez? Taposó rabszolgák vagyunk-e, avagy
rabszolgák által  taposottak? Talán mindkettő? Hol  helyezkedünk el  a  piramidális ötletpiramis
építményében? Ugyanis más népies hasonlat szerint lehetünk a béka, de akár a bányabéka alatt is.
És ha így lenne, akkor fokozati vagy minőségbeli a különbség. Merthogy taposunk (mit?), vagy
megtapostatunk? Persze a rabszolga nem kérdezheti, hogy mit (vagy kit) tapos. Neki taposni kell
a  megmaradáshoz.  Aztán  meg,  manapság  vannak olyan  taposó  rabszolgák,  akik – újabb mai
meghatározással élve – „önként és dalolva” taposnak, s nem érzik magukat rabszolgának, mivel
csak lefelé néznek, s ezzel be is érik.

Élünk, éldegélünk tehát hetet, s hetvenhetet. Éldegélünk hitben erősek, s annak hiányában
gyengélkedők.  Életünkkel  nem liberális  önmagunkat,  s  nem is  hagyományos  értelem szerinti
közösségünket szolgáljuk, hanem egy ismeretlenségbe burkolt, de körvonalaiban egyre jobban
sejtett idegen testet, szervezetet. 

A gazdaszervezet  azonban – amelyen  az  élősködik  – mi  vagyunk.  Mi mind.  S  teljesen
mindegy, hogy világ proletárjai, vagy világ népei-nemzetei,  ilyen-olyan típusú államai,  esetleg
más a nevünk. Taposunk és megtapostatunk. Egymásra nehezedünk ott benn a nagy építményben,
melyet földrengésbiztosra terveztek.

De mi történik, ha nem a föld kezd rengeni, hanem maga az építmény?.
Taposottak és taposók? Látni kezdők! Mit tesznek akkor az építtetők?
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Naplójegyzet: 2014. július 22.

NAPLÓJEGYZET EGYELŐRE BELSŐ HASZNÁLATRA
 

„Látjátok,  fáradt  vagyok  már  s  nem
bírok  szavaitok  labirintján  tévelyegni.
Szeretem a nyugodt, nyílegyenes biztos utakat.”

                                                    Dsida Jenő

 
Békés,  megértéskereső,  önkritikus  állapot  jellemezte  sokáig  hangulatomat.  Otthonról  hoztam
magammal  a  faji,  nemzetiségi  és  társadalmi  különbségektől  mentes  együttélés  évszázados
beidegződéseit.

Sokáig őriztem, s ma is próbálnám megtartani.
De nem akarják, hogy így legyen. 
Valahol, valakik nem szeretik, ha szeretni akarok másokat, s nem értik, miért „szeretném,

ha szeretnének”. 
Így aztán akaratlanul jött el az idő, amikor felmerült bennem egy kérdés: Ha nekem, nekünk

mindenkit meg kell értenünk, minden régi szélsőségünk és annak söpredéke, az aljasaink, s azok
hasonló lelkületű együttműködői által elkövetett bűnért úgy kell bocsánatot kérnünk, mintha én
vagy mi követtük volna el, akkor az ellenem, ellenünk más gonoszok és felhasznált csőcselékük
által elkövetett, jól ismert bűnökért miért nem jár bocsánatkérés, úgyszintén hetedíziglen? 

Ezzel a  mondattal a mai  – kéretlenül és szintén egyoldalúan – ránk erőltetett szabályok
szerint természetesen, több mint érintőlegesen súrolom a politikailag inkorrektet. A kettős mérce
éltetésének egyik zseniális találmányát. De talán nem is ez a leglényegesebb. Engem ugyanis nem
vigasztalna semmiféle formai vagy zengzetes bocsánatkérés. Ármányt sejtenék mögötte.

Az engem érdeklő kérdés az, hogy MIÉRT olyan fontos ez? Tegyük hát fel a kérdést! Miért
annyira fontos, hogy az egész világ előtt (s főleg magunk előtt is) bűnös nemzet legyünk?

Nem kell tényeket sorolnom, hiszen aki azokat nem ismeri, annak beszélhetek. Az azok
közé tartozik, akik egyike teljes ártatlansággal kérdezte meg például nemrégiben a fekete autóról
meg  a  kitelepítésről  mesélő  kulákutódtól,  hogy  miért  tűrték,  miért  nem  telefonáltak  a
rendőrségnek?

A  világot  igen  könnyű  információ  hiányban  tartani,  még  könnyebb  dezinformálni.  És
valamiért ez valakik számára igen lényeges.

Nem  csupán  az  ellenzék  hatalom  visszaszerző  tevékenységéről  van  itt  szó.  Mert  az
összefonódik, összeadódik más érdekekkel.

Miért? Miért?
Ennél  mélyebben  a zseniálisan kitalált  politikailag inkorrekt  súlya alatt  görnyedve  nem

mehetek a témába. A kérdést  azoknak, akik próbálnak tájékozódni,  maguknak illik feltenniük.
Akik  viszont  tájékozódási  deficitben  szenvednek,  mert  nem  tudnak,  nem  akarnak,  esetleg
elfogadják, miszerint nem szabad nekik eligazodni a világ dolgaiban, azok úgyis mindegy, hogy
mit gondolnak. 

Pedig,  ha  megpróbálunk  tiszta  fejjel  gondolkodni,  odáig  legalább  eljuthatunk,  hogy  a
látványos  cirkuszok,  tiltakozások,  gyanúsítgatások,  billogsütések,  sárdobálások,  elvárások,
elhatárolódások és „tematizálások” (sőt,  amint a helyesírási  program e szó csinálmány helyett
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javasolja: sematizálások) mögött szándékok rejtőzködnek. Veszedelmes és gyakran félrevezető,
máskor beigazolódó összeesküvés-elméletekre ingerlő szándékok.

Ezeknek  a  szándékoknak  van  a  legnagyobb  szüksége  a  valódi  szélsőségekre!  Hogy
rámutathassanak.  Belső  és külső használatra egyaránt,  s  egyazon célból.  Igen, ezért ártalmas,
sokszorosan ártalmas a velünk élő szélsőségesség. De! Ha nem találnak ilyet,  akkor csinálnak
házilag.  Mert  nélkülözhetetlen  a céljaik szolgálatában.  Innen a másik  kérdőjel,  mely minden
szélsőség esetében felmerül.  Hova soroljam? Valódi szélsőségesről,  vagy csinálmányról van-e
szó?

Hát szobrok és emlékművek, repülő tojások és tojásként összeroppanó repülők idején ilyen
eretnekségek juthatnak eszébe annak, aki bűnös módon még nem szokott le a gondolkodásról, s
aki még óhajtaná azokat  a – már csak költői  fantáziákban élő – „nyugodt nyílegyenes biztos
utakat.”

Naplójegyzet: 2014. július 24.

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK ÉS AZ OLIMPIAI ESZME NACIONALIZMUSA

A napokban valamelyik kereskedelmi csatornán vitázott egy szokások szerinti páros. A páros,
amely  vegyesen  válogatva,  de  mindenkor  vitára  ingerelve  tárja  elénk  megosztottságunk
szakadékának két partját. Két pártját már nem írhatok.

Mint ismeretes, a liberálisok szerint csak a liberalizmus lehet letéteményese a toleranciának,
a másság elfogadásának, ami szerintem eleve ellene mondana mindenféle szakadéknak. Ellene
mondana, mondja a derék liberális, ha az a másik oldal toleráns lenne. Mivel azonban szerintük
sohasem  elég  toleráns,  (s  ha  az  lenne,  azonnal  produkálnának-provokálnának  valamit,  ami
elfogadhatatlan. Na lám!) ezért aztán a legtoleránsabbak szerényen számítva is, az ország több
mint felét nem hajlandók tolerálni.

Az ő partjukról aztán kiderül, hogy az az egyedül elfogadó, az egyedül demokratikus, értsük
alatta tehát, hogy az egyedül üdvözítő is. A tökéletes. A megmondó. Az ítélet mondó. Az ítéletet
hirdető,  s  ha  lehetne,  végrehajtó  is.  Minden  egyéb,  a  toleránsok  által  elfogadhatatlan  és
intoleráns. De legnagyobb bánatukra az ország többsége nem így gondolja. Mindhiába.

Minden kudarc, minden fogyatkozásuk ellenére is megmaradnak véleményük mellett, s az
önkritikának – melyet mindenki mástól oly hangosan követelnének meg – még az árnyéka sem
fedezhető fel tökéletes sziluettjükön. 

Az említett beszélgetésben is egy levitézlett liberátor próbált rárepülni arra a többségre, sőt
alighanem még ennél is többekre.

A sport támogatásának túlzott méreteit bírálva és a tömegsportot, annak mibenlétéről mit
sem sejtve emlegetvén,  kijelentette,  hogy nincs  szükség  olimpiai  aranyérmekre,  hogy nálunk
erősebb országok sem izgatják magukat ezzel stb. 

De mindez semmi ahhoz viszonyítva,  amit ezután jelentett ki nagy határozottsággal.  Az
olimpiai aranyak óhaját és annak támogatását nacionalizmusnak nevezte.

Szünet! Levegővétel! Számlálás ezerig.
Ki tehát a nacionalista?
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A fiatalságát nehéz edzésekre szánó sportoló? A sportolót áldozatok árán támogató család?
Az edzők vagy sportegyesületek? A magyar állam? Magyarország? Mi magyarok! Vagyis ismét a
bűnös  nemzet  egy  változatának  felbukkanását  fedezhetjük  fel,  a  toleráns  liberális  agyban.
Kiűzhetetlenül. Meggyőződés formájában.

De lehet,  hogy maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, sőt az olimpiai eszme az, ami a
nacionalizmus melegágya? Coubertin jelszavát (Citius-Altius-Fortius) változtassák meg: „Világ
nacionalistái egyesüljetek!”

Olyan  igényes  nem  is  akarok  lenni,  hogy  vészt  vijjogó  emberünk  tisztában  legyen  a
tömegsport  (amit  azért  nem  mert  támadni)  és  a  stadionok,  élsportolók,  sportsikerek  szoros
összefüggésével.  Az  ép  test  igényének  útját  szegélyező  eme  nélkülözhetetlen  kellékek
fontosságával.

Annál  inkább  megjelent  arcvonásainak  metakommunikációjában  az  undor,  amikor
méltóságát tiszteletreméltóan őriző vitapartnere a nemzeti tudat és sportsikereink összefüggését
említette finoman. Vagyis az ép testben lakozó ép lélek nem nélkülözhető részét.

Mit  takarnak  ezeknek  az  embereknek  bölcselkedő  okoskodásai,  meggyőzni  próbálkozó,
félrevezető  szövegei?  A  mondatok,  melyeket  politikai  állásuknál  fogva  sokan  „zsigerből”
fogadnak el, gondolkodás nélkül? Ők a velünk élő történelem. Jönnek a múltból, s űznének egy
nem létező  jövőbe.  Egy  olyanba,  amelyben  csak  ők  léteznek,  s  mi  csak  akkor,  ha  „ők-ké”
változunk. Magyarként ne leljük honunk e hazában. Ez lenne tolerálásunk feltétele.

Aki azon az oldalon (s közöttük nem is akárki) egy látszólag részletkérdésben idáig tudott
elmenni, olyan önleleplező véleményt tárt a nézők elé, amelynek igazság szerint tovább kellene
ritkítania félrevezetetteik sorait.

Éppen a tolerancia vélt bajnokai azok, akik azt csak szavakban képesek gyakorolni, akik
nem is akarnak hallani egészséges nemzettudatról, amelynek éppen egyik nélkülözhetetlen eleme
a mások elfogadása (amit egész – több ezer éves – történelmünk sorra igazol), akiket beleng a
palástolhatatlan  gyűlölet  diszkrét  bája,  akik  igenis,  végső  soron  valóban  bűnös  nemzetnek
tartanak. Minden áron.

S ami ennél jóval több: magukat bűntelennek.
      

Naplójegyzet: 2014. július 27.

VÉGESBŐL A VÉGTELEN FELÉ

Istentisztelet után gyakran fakad fel rejtett gond, gondolat, visszafojtott tépelődés.
Midőn a mulandó földi város helyett az örökkévalóra figyelmeztető igét hallgatja az,  aki

kezdi  azt  hinni,  hagy  hátra  valamit,  valami  olyanfélét,  amit  életműnek  is  lehetne  nevezni,
megmozdul benne egy kicsinységünk tényét körültapogatni igyekvő gondolatsor. És az ember, ki
az  istenit  a  végtelen  tér  és  időben  élve,  de  mégis  a  földi  végesbe  születve  képes  csupán
elképzelni, ilyenkor felteszi a kérdést: mi végett ez az igyekezet?

Magyarázat csupán egy lehet. 
Semmi esetre sem azért, amire a legtöbben hajlamosak lehetnek gondolni, vagyis a saját

maga emlékezetének tartósítására. A valóban értékes életmű nem lehet csupán emlékmű. Ezért
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nem lenne értelme a sok áldozatnak, a rengeteg munkának. Hiszen annyira mulandó, hogy még,
ha van is, ki továbbvigye vagy őrizze, a múló időben előbb vagy utóbb vége szakad.

Sokkal inkább meglelhetjük értelmét abban, amit éppen ama figyelmeztetés rejt magában. S
amit maga a „mű” is hordoz a maga mulandóságában. 

Ha  értéket  hordozó  hagyatékról  van  szó,  akkor  beépül  egy,  a  teremtés  akarata  szerinti
láncba, és további nemzedékek számára segít megtalálni az utat a mulandó – tehát véges által
alkotott véges – evilági várostól, az örökkévaló felé.

Minden  élet  erőfeszítéséből  fakadó  mindennemű életmű  ez  által  nyerheti  csak  el  igazi
értelmét.

Naplójegyzet 2014. július 29.

TUSVÁNYOSRA – ÁRMÁNYOS

Erről  még  sokat  hallunk,  gondoltuk  nem  kevesen,  amikor  a  miniszterelnök  hagyományos
tusványosi beszédét hallgattuk.  Aztán alig telt el néhány nap, s már dúl a vihar, akár a Tusványos
felé ismert kegyetlen nemere szele. 

Két gondolatsort tennék az elhangzott,  s várhatóan elhangzó (tudatos félre) értelmezések
mellé.

1. A BIRODALMI HELYTARTÓK SZEMANTIKAI ÁTOKSZÓRÁSÁRÓL
Talán, amióta az emberiség e földet belakva országokba „társadalmasult”, megjelent a még

többet, a mindent akaró birodalmi vágy. Aztán, amint ehhez a vélt vagy valós erőt ama vágy
magában megérezte, a megvalósítás útjára is lépett. Ez pedig vagy sikerült, vagy nem. És ezek a
többnyire véres próbálkozások kísérik végig történelmünket.

Ebben  az  óhajban  vegyült  a  hatalmi  becsvágy,  a  gazdasági  érdek,  az  esetleges  vallási
indíttatás és sok egyéb. Olykor egy másik hasonló kísérlettel szembeni védekezés kényszere.

Ha  visszapillantunk,  az  ezek  megvalósítására  tett  erőfeszítések  során  még  valami  volt
gyakran tetten érhető. A birodalmasítás folyamán nemegyszer a saját képre formálás módszere
vagy kényszere is megjelent valamilyen módon. A homogenizálás, az egységesítés minden téren,
és  szintén  vegyes  okokból.  A  legegyszerűbb  szervezési,  igazgatási  érdektől  a  kulturális
nivelláláson át vallási vagy egyéb meggondolásokig, el a hatalmi tébolyig. 

A nemzetek mai értelemben differenciált megjelenésével aztán ebből lett a nemzetek feletti
óhaja, az internacionalizmus hirdetése is. 

Ha  körbepillantunk,  ma  sem  távolodtunk  el  sokban  –  esetleg  az  új  és  ármányos
módszerekben – a szúzai menyegzők korától.

Amit pedig még hasznos megjegyeznünk az az, hogy a birodalmaknak mindenkor szüksége
volt helytartókra. Bőkezűen honorált beosztás volt ez mindenkor, kezüket mosó vagy erre sem
figyelő Pilátusoknak.

Miközben  Trianon-traumatizált  állapotunkban  az  elszakított  magyarság  homogenizálása
folyik, azt kell tapasztalnunk, hogy egy ködökbe burkolt birodalmi szemlélet a nagyvilág felől
azokat  támogatná  határainkon  belül,  akik  egy  nemzetek  feletti  katyvaszba,  egy  multikulti
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olvasztókohóba terelnének mindnyájunkat. Senkit ne vigasztaljon, hogy ha netán ezt a történelem
sikerre  ítélné,  rövidesen  elérné  a  szomszédban  más  szempontok  szerint  homogenizálókat  és
homogenizáltjaikat is.

És máris Tusványoson vagyunk. A magyar miniszterelnök, szokás szerint itt mondotta el
idei  feladat-cél-értékelő  beszédét,  melyben  stratégiát  is  hirdetett.  A  szónoklatot  sokan  látták,
hallották, olvasták. Részletei ismertek.

A mondandója világos volt, a  félremagyarázása pedig várható.  Ugyanis azok, akik idült
sikertelenségükben  csak  egy megszállott  ellenségkép  köpködésére  képesek,  akik hosszú  évek
bizonyítási lehetőségét elnyerve buktak el, már csupán évszázados módszerüket: a szemantikai
korbácsot,  a  jelentéstani  vitát,  a  szavak  elátkozását,  a  besározott  fogalmak  billogját  képesek
alkalmazni az értetlenül tébláboló választók esetleges „magukhoz riogatására”. 

A settenkedő globál-liberalizmus elöregedett és fiatalosnak szánt „neo” álöltözetében ágáló
elemeit  elvetni  szerintük  (az  ellenkezőjének  szó  szerinti  hangsúlyozása  ellenére)  minden
megvalósult  és  működő  liberális  elv  –  közöttük  a  szent  szabadság  –  tagadását  is  jelenti.
Amiképpen a rend óhajtása náluk rendszeresen a fasizmussal lesz egyenlő. Azok számára, akik
nem hallották a beszédet, félelmetes állítás. Csak éppen nem igaz.

Ismét üzemanyagot kapott a rágalomgyár, ismét lehet vadabbnál vadabb és félelemkeltőbb
állításokat hinteni a választói tömegeknek.

Felmerül tehát a kérdés, hogy kellett-e ez nekünk?
Úgy hiszem, ez elkerülhetetlen volt.  A többszörösen kipróbáltan elbukott  liberális  elvek

alapján működő állam lebontásának eljöttét ki kellett már jelenteni. Ez azért is fontos volt, mert
így  érthetünk  meg  számos  eddig  nehezebben  magyarázható  –  olykor  kockázatosnak  vagy  a
hétköznapi ember számára nehezen érthetőnek látszó – lépést. Kellett, hogy a választó világosan
lássa az irányt.  És benne a miértet.  Meg bizony azt,  hogy olykor kockázatot,  sőt  a tévedés –
egyébként nem óhajtott – lehetőségét is szükséges vállalni.

Hogy mit kiabálnak és köpködnek, nem lehet számunkra közömbös, de el kell viselni, és
helyes  kommunikációval,  a  választók  valamennyi  rétege  számára  érthetően  mindent
elmagyarázni. A fröcsögésre érvekkel válaszolni.

Most már senki sem mondhatja, hogy nem látja az utat, amelyet – ha érti és megérti – saját
érdekében választhat. Ha nem ezt teszi, lelke rajta. Ebben senki és semmi nem akadályozza. Mert
továbbra  is  szabad!  Akár  az  önsorsrontásban  is.  De  a  közös  sors  nem  válhat  áldozatává
kipróbáltan sikertelen politikusoknak, elvetélt  ideológiáknak,  világunk fölött  gomolygó ködös
birodalmi terveknek. Az elhangzott beszéd szerint ezért kell lehetőleg mindent megpróbálni, s
közben erős hittel hinni, hogy valóban eljöhet a mi időnk. Az az idő, amely ha valóban eljön, a
szörnyülködések ellenére, mindenki ideje lesz.

2. AZ ELFELEJTETT NAGY TÖBBSÉGRŐL
Úgy  látszik,  minálunk  nincs  az  a  többszörös  választási  vereség,  amelyik  képes  lenne

meggyőzni a vesztest arról, hogy nem ő van többségben, hogy valamiben nincs igaza, hogy –
Makkai szavaival élve – elvégezhetné a maga revízióját. De helytartóéknál ez nem is szokás.

A mostani vesztesek meg vannak győződve arról, miszerint aki rájuk szavaz, az demokrata,
azé az igazság, s mellékesen velük együtt birtokolja a bölcsek kövét. Aki nem, az valójában nincs
is.  Az  ország  ezen  feléről,  kiknek  számaránya  mindenképpen  és  bőven  meghaladja  az  50
százalékot, hiába menetel tömegesen a főváros utcáin, hiába járja az ország szavazófülkéit, csak
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tagadólag és kérdőjelekkel nyilatkoznak, vagy sehogy. A szerintük, egyebek mellett megélhetési
okokból utcára vonuló százezrek jelezte valódi többség, mintha nem létezne.  Vannak ők a tiszták
és  igazak,  a  demokraták  az  egész  országot  képviselvén,  és  van  Orbán  Viktor,  a  démonizált
diktátor,  valamint  holdudvara.  Ők  a  nemzet  teste,  a  többi  csak  ártalmas  appendix,
(meg)vezetendő emberanyag. 

Ezért aztán, amikor ennek az ellenzéknek a szószólói  nyilatkoznak, minden esetben úgy
beszélnek,  mintha  ők  egy  egész  ország  nevében  beszélnének.  Mintha  valóban  egy  (őket
érthetetlen módon beszélni  – sőt  bármit  megtenni  –  engedő) szörnyű diktatúra nyomása alatt
sínylődő Magyarország nevében sikoltanának a világhoz. Egy az ország, egy a diktátor.

Természetesen,  mi  tudjuk,  hogy  a  diribdarab  balliberális  csoportosulások  kevesebben
vannak,  mint  az  ország  fele.  Erős  gyanú  szerint  jóval  kevesebben.  Ha  pedig  a  minőségi
különbségről nyilatkoznánk, még elfogultság gyanújába keveredhetnénk.

A kétszer kétharmadot szerző „törpe minoritás elnyomókat”, már több szájból elhangzott
(kívül és belül), hogy választások útján (vagyis demokratikusan) nem lehet leváltani. Ezért ők, a
színtiszta  demokraták,  a  demokrácia  érdekében,  antidemokratikus  eszközt  javasolnak.  Ilyen
irányba uszítanak. Sőt! Szóba kerül a vérfürdő. Ennek pedig erősen polgárháborús olvasata van, s
ezt kívülről már ki(be) is mondták, mint szükségszerű és lehetséges megoldást. Vagyis magukban
mégis tisztában vannak azzal, hogy nem néhány ember lecseréléséről volna szó, hanem az ország
többségét kellene (elődeik által jól kipróbált módszerekkel) legyőzni és „demokratikusan” maguk
alá gyűrni.

A  demokrácia  exportban nagy gyakorlattal  rendelkező  külhatalom támogatását  remélve,
egyfajta demokrácia importtal próbálkoznának. A helyi viszonyokra adaptálva, de tűzzel-vassal
(lásd „vérfürdő”, ami a már-már feledésbe ment „patakvért” übereli).

Lássuk hát a ma oly divatos mérleget.
A  demokraták önzetlen  serege  polgárháborús vérfürdő hirdetésével  ülhet  be ama  kettős

mérce egyik serpenyőjébe. A másikba Orbán Viktor kerül azzal a stratégiai kijelentésével, hogy a
liberalizmus értékeit – elsősorban a szabadságot – megőrizve, de eredménytelenségét felismerve
kellene új utakat keresni egy új magyar államnak az alakuló új világban.

Az  ebben  a  világban  (egyelőre)  túlerőben  levő  globál-liberális  erő  pedig  felemeli  a
mérleget, majd beledobja az előbbi serpenyőbe hatalmának hamis, de nyomós súlyait.

Így aztán világos, hogy ki az, aki könnyűnek találtatik.
A vereség tapasztalata ezért nem elég mifelénk a veszteseknek. Ők mindenkor számíthatnak

a  „mérlegképes”  külső  segítségre,  amelyet  aztán  készek  minden  eszközzel  –  jó  helytartók
módjára – megszolgálni. Akkor már a rájuk szavazó „igazak” sem számítanak. 

Csak a koncra konc-centrálnak.
             
             

Naplójegyzet: 2014. augusztus 1.

HETVENHÉT

Többnyire fáradtan ébredek, néha magyarázat lehet az időjárás szeszélye, máskor nem. És fájok!
Nem csak az évtizedes megszokott és fel sem panaszolt  fájdalmakat,  nehéz évek lenyomatait
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érzem. Olyanokat,  melyekhez  hasonlókkal  naponta tucatnyi  beteg keresett  fel  50 év alatt.  Új
fájdalmak jelentkeznek, s fokozódnak a régiek.

Tréfálkozók azt mondják: ha fáj, örülhetek, mert akkor élek. Mosolygunk rajta. De túl a
fájdalmakon van olyan,  ami  sokkal  komolyabban nyomaszt.  Az idővel  folytatott reménytelen
küzdelmem.

Állandóan az az érzésem, hogy ez a megfoghatatlan valami, mely jelzi egyszerre a végest és
végtelent,  homokszemek  módjára  folyik  ki  perceit  mérni  próbáló,  megállítását  elérni  gyenge
ujjaim között.

S rájövök, nem a vég elkerülhetetlen közeledése ebben a nyomasztó. Mert az a fáradtság s
azok a fájdalmak azért vannak, hogy hozzászelídítsenek a vég elfogadásához. Nem ez a baj.

A hiba ott van, hogy az elme még többet akarna. Még hajtja a teremtés által reá rótt feladat,
a  képességek  szerinti  legtöbbet  adni  akarás.  Nemcsak  a  gyarló  nyomhagyás,  az  apró
magánpiramis építése, ami mindenkit megkísért a maga mércéje szerint, hanem valóban az, amit
az alkotás kegyelmével megáldott ember szeretne még létrehozni a benne összegyűlt anyagból,
mert nem tudja továbbviszi-e azt, vagy egy más dimenzióban nevetséges és felesleges semmivé
válik?

Nyomasztó ez az érzés,  de a véges vesztegzárjában működő emberke számára ott van a
felfoghatatlan végtelen hatalmas vigasza. S mögötte Az, aki mindezeknek ura.

Virgonc pazarló évek után így haladunk a rév felé. 
A  Helikon  Karácsony  Benőjének  találó  szavai  szerint  megérkezünk  a  „megnyugvás

ösvényeire”, s azok bölcs alföldi folyók módjára már szelíd fodrokat vetve, biztosan kígyóznak a
torkolat felé.

Akinek megadatik életét egészében végigélni, ezt megtapasztalhatja.
És helyesen teszi, ha el is fogadja.

2014. szeptember 14.

EGY KILÓGÓ PATKOLATLAN LÓLÁBRÓL

               A Kolozsvári Magyar Napok és
 Tamás Gábor fellépése(i) kapcsán

Napjaink kultúrharcaiban,  melyeknek  sajnálatos módon igen mély gyökerei  vannak,  olyanok,
amelyek évszázadosnál régebbi fájdalmakból is táplálkoznak, megszokottá vált az az álláspont,
hogy ami az én ideológiai oldalamat szolgálja, érték, ami más ideológiák mentén keletkezett, az
nem lehet értékes.

A magyar égbolt alatt sajnálatos hagyománnyá kezd válni az is, hogy – a mára határait és
értelmezhetőségét vesztett jobb és bal fogalmát kényszerből mégis használva – az úgynevezett
baloldali az legalábbis internacionalista, a jobboldali pedig nemzeti.

Vitatkoznak egyesek arról, hogy a jobboldal kisajátította a nemzetit, mondhatni elragadta a
baloldal elől, de számos baloldalinak nevezett gondolkodó(?) el sem megy idáig. Tőle ragadják
csak el, mert neki ilyen nem is kell, s olykor nyíltan nemzetellenességet is felvállal.
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A nemzeti gondolattal bajlódó anyaországban is így van ez, de még fájdalmasabb a nemzeti
lét  értékeit  és  szükségességét  sokkal  erőteljesebben  megélő  határokon  túl  élő  magyar
közösségekben. 

E rövid bevezető után térjünk rá e megszólalás tulajdonképpeni okára.
A  nagy  visszhangot  kiváltó  és  európai  mércékkel  mérhető  Kolozsvári  Magyar  Napok

csodálatos, felemelő, erőt adó, reményt és tudatot erősítő hangulatát megcsúfolva és nem először
szólalt  fel  egy Demény  Péter  nevű  cikkíró,  a  már  nem egyszer  –  szerencsére  elsősorban  jó
értelemben – terítékre került Tamás Gábor-jelenség ügyében. 

Eddigi írásai, melyek nem átallottak a durva címkézések álszellemes mélységeibe süllyedni,
igazolják  az  előadóművész  iránti  ellenszenvét.  Sőt  nyilvánvaló  áttételességgel  hatalmas
közönségét  sem  kíméli.  Ő  ugyanis  nem  a  jelenséget  boncolgatja,  az  énekest  és  egyben
sokszázezres  táborát  sértegetvén.  Mondandójának  szemléleti  gyökereit  elkerülhetetlenül  is
érzékelve a lóláb erősen kilóg, jelezvén, hogy ennél is többről van szó. Többről, hiszen – Tamás
Gáborra igen megtisztelő módon – egybemossa őt az úgyszintén sokat emlegetett Wass Albert-
jelenséggel. Sőt! Tamási Áron sem ússza meg!

Ettől  a  pillanattól  kezdve már  elveszti  értelmét  azon  vitatkozni,  hogy méltatlanul  gúny
tárgyává lett énekesünk a művészet vagy a könnyűzene mely ágazatának milyen szintű művelője.
A fentiekből könnyen rájöhetünk, hogy az ellene intézett támadás nagyobb célokat szolgál.  A
nemzeti, a magyar az, ami célpontba kerül, ami cikkírónk begyében van, ami őt zavarja, sőt amit
minden erejéből rombolni szeretne. S ez Tamás Gábort csak dicsérheti. Kiderül ugyanis, hogy a
valódi szakértők szerint majd megítélendő helyén, ott, ahol egy egész élet munkájával helytállt
mégiscsak adott valamit a nemzetnek vigasztalásával, érzelmeket ébresztő képességével erősítvén
megannyi,  a  nagyvilágban  szétszórt,  kisebb-nagyobb  –  olykor  20  000-30 000-es  létszámú,
máskor egy kultúrház testközelségét jelentő – közösségét (és akkor még nem beszéltünk arról,
hogy  nemcsak  énekesként,  de  mint  megszámlálhatatlan  magyar  ügy  csendes  szolgálója,
támogatója,  pártfogója).  Azt is  tudjuk, hogy ezt,  ha nem kényszerül emigrációba,  sajnos nem
érhette volna el. Tehát csak büszke lehet, amikor az, aki ennek ellenkezőjét támogatná, benne
ellenfelet érezvén célpontjául választotta őt, s ráadásul ilyen előkelő társaságban.

Reméljük,  Tamás  Gábor  még  hoz  vigaszt  a  rá  igényt  tartó  közösségek  számára,
cikkírónknak (és a hozzá hasonlóknak) pedig ajánlanánk valamit. 

Ajánlatunk így szól: Ha a színvonal védelmének leple alatt mégsem a nemzete(i)t akarta
volna támadni, patkolja meg tehetsége vélt táltosának eddig kilógó lólábát és hátára pattanván
találja meg azt a bőséges kínálatot, melyet kozmopolita-liberális világának kultúrmocska oly sok
formában  ömleszt  a  gyanútlan magyar  (és a  világ)  lábai  alá,  hogy  annak  mocsarában  lassan
megfulladunk. 

Naplójegyzet: 2014. október 2.

EGY S MÁS
A KÉPVISELETI DEMOKRÁCIA VILÁGÁBAN TÉBLÁBOLÓ ÖNMAGUNKRÓL
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Életem nagyobb részét igen nagy kényelemben éltem le. Na, nem a test vagy a lélek kényelmére,
komfortérzetére  gondolok.  Egyszerűen  nem  volt  szükségem  arra,  hogy  véleményemet,
érdekeimet,  jövőbeli  elképzeléseimet  képviselő  személyeket  találjak.  Kortársaim  millióival
egyetemben így nevelkedtem.

A feladat csupán egy volt.  Meg kellett jelennem a szavazáson, hogy a proletárdiktatúra
szabályai szerint eleget tegyek állampolgári kötelezettségeimnek, s behúzzam a szavazólapon a
kívánt  jelet  ama  „diktato-demokrácia diktálta  demokratikus  képviselő”,  illetve csalhatatlan  és
egyetlen pártjának neve mellé.

Aztán  a  kocka  fordultával  eljött  a  várva  várt  szabad  világ,  és  ránk  terítette  bűvös
köpenyegét.  Hogy  valami  bűzlik  a  köpeny  alatt,  az  elég  hamar  kiderült.  Sokan  és  sokat
elmélkedtek már erről, pro és kontra s még többet volt alkalmunk saját bőrünkön megtapasztalni.
Ennek ellenére az új helyzethez viszonyulásában a társadalom – jelentős mértékben – megoszlik.

Ma is vannak, akik eleve kiszolgálásra neveltetvén a világban elhatalmasodott új helyzet
dicséretétől  hangosak,  és  abban  remélik  szűk  személyes  érdekeik  megvalósulását,  hogy  jó
szolgálói lesznek annak. Teszik ezt akkor is, ha véleményüket és jövőbeli elképzeléseiket ehhez
kell szabniuk. Minthogy ők csak szóban közösségi emberek, a legnagyobb közösség, a nemzet
(szerintük  inkább  csak  lakosság)  érdekeit,  boldogulását  csupán  muníciónak  használják  a
hatalomszerzés  és  megtartás  verbális  látvány-harcaiban.  Így  könnyedén  alakítják
gondolkodásukat és jövőképüket a gazda köpenyege alatt felfedezett egyenruhához.

Vannak  mások,  akik  annyira  belefásultak  a  múltba,  vagy  olyannyira  reményvesztettek,
hogy továbbra is feleslegesnek tartanak minden kísérletet saját sorsuk befolyásolására. Ők a nem
szavazók, és táboruk kibővül a zsigerileg közönyösök, a lesüllyedtek, az alkalmatlanok tíz, netán
százezreivel.

Szerencsére létezik egy ma már sokkal számosabbnak látszó másik oldal is. A tenni akarók
tábora, amelyet meg kell különböztetni a minden áron háborút viselni akaróktól, az erőszakosság
és a kockáztatás felelőtlensége által jellemezhetőktől. Ez utóbbi csoport ennél sokkal színesebb, a
jó szándékúaktól el a szélsőségesekig vagy éppenséggel a provokátorokig. De most nem erről
elmélkednék.

Az  igazi  tenni  akarók  megfontoltak,  erőteljes  normák  korlátozzák  tevékenységüket  és
felelősséget  éreznek  ama  legnagyobb  közösség,  a  nemzet iránt.  Ezek  a  tulajdonságok,
pontosabban követelmények pedig külön terhet rónak rájuk a küzdelemben, melyet a képviseleti
demokrácia világában élve kénytelenek maguk is megharcolni, az építő és megtartó cselekvéshez
szükséges hatalomszerzés és  megtartás elkerülhetetlensége miatt.

A  tudatos  választópolgár  természetesen  elmegy  az  urnák  elé.  Mára  –  Istennek  hála  –
nagyobb  része  azért,  hogy  szavazatával  a  nemzetért  tenni  akarók  csoportjának  képviselőit
támogassa.  A másik oldalra tudatosan szavazó pedig szintén megjelenik, de nem sejti,  hogy a
megtévesztettség és a megtévedettség állapotában  van. Nem sejti,  sőt   meggyőződése,  hogy a
túloldalon ellenségei vannak.

Hogy  akkor,  amikor  ilyen  módon  osztom  fel  társadalmunkat,  nem  én  vagyok  a
megtévesztett, vagy megtévedő, onnan tudom, hogy iránytűt használok. Az egyetlent: a nemzet
megmaradását  leginkább szolgáló valóságos tettek,  az ezt  leginkább szolgáló  szellem ezernyi
megnyilvánulásának biztos jeleit, bizonyítékait.
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A  „leginkább”  szóval  azt  próbálom  jelezni,  hogy  a  tökéletes  nem  földi  fogalom,  a
politikában különösen nem az. Vagyis a létező ilyen vagy olyan ellenpéldáknak helye igen, de
jelentősége a felosztás szempontjából nincs.

Most akár külön fejtegetésbe is kezdhetnénk, hogy miért szükséges a nemzet megmaradása,
de  erre  nem  kerítek  sort  egy  ezt  tagadó  erők  által  uralt  olyan  világban,  ahol  a  rovarok
sokszínűségének  védelme  fontosabb,  mint  a  legtökéletesebb  teremtmény,  az  ember
sokszínűségének megőrzése.

Azt  is  szükséges  megjegyeznem,  hogy  a nemzet  alatt  mindenkit  értek.  A fent  felsorolt
valamennyi csoportot együtt. Azokat, akik ezt tudják, akik ezt nem tudják, akik ebben már nem
hisznek, sőt azokat is, akik ezt tagadják.

Folytassuk inkább azzal, ami ebben a háromválasztásos évben a szokottnál is erőteljesebben
domborodott ki, azaz, hogy mennyire nehéz választani akkor, amikor a választék olyan, amilyen!

Már a legfelső szinten is volt alkalmunk arra, hogy kiváló képességű és hiteles emberek,
valamint hasonló képességű hiteltelenek között mennyi oda nem való fordulhat elő a válogatás
hibái, netán nehézségei  miatt.  Mintha a minőség ódzkodna a politikai szerepvállalástól.  Ez is
örökség. Mert azt várhatnánk, hogy annak a megfontoltan tenni akaró csoportnak az egyébként
egyre inkább tapasztalt biztató jeleknél is nagyobb mértékben kellene vonzania a minőséget.

A másik oldal  szelektálása  más jellegű.  Ott  sem árt  a  képesség,  de a  gátlástalanságnak
sokkal nagyobb súlya van. Ezt harcmodoruk egyszerre jelzi és kívánja. Ezért akár a képességek
rovására is előtérbe kerülhet a gátlástalanság adottsága. Ez alapvető fontosságú a legfontosabb
eszköz: a hazugság használatához.

Az  alacsonyabb  szinteken  egészen  más  a  helyzet.  Ezt  az  önkormányzati  választásokon
tapasztalhatjuk  meg.  Minél  alább  szállunk  a  legkisebb  települések  irányába,  annál  inkább
érezhető. Tisztelet a szerencsés kivételeknek, mert ilyen is van szép számmal.

Ezen  a  téren  is  felbukkan  egyféle  kontraszelekció.  Nagy  teret  kapnak  a  megélhetési
önjelöltek, a személyiségtorzulások okozta önismeret-hiányosok, a legkülönfélébb szempontból
gyenge  képességűek,  a  saját  sérelmeket  hatalmi  helyzetből  orvosolni  akarók  stb.  Ezek  a
„nyomulóképesek” szerencsétlen esetben többségbe kerülhetnek a megfelelő képességekkel és
igaz szándékokkal sorompóba állókkal szemben. Aztán az új szabályok értelmében öt éven át
rátelepednek közösségükre.

Érzésem szerint rövid távon ez orvosolhatatlan hiba. Csak akkor várhatunk mást, ha idővel
éppen  a  nemzetet  szolgálók  szelíden,  de  határozottan  és  megfontoltan  gyakorolt  hatalmának
köszönhetően átalakul a társadalom. A sokaság szellemi és lelki síkon egészében felemelkedik,
ha erőre kap a nemzettudat és kinyílnak a szemek. Ha a választó is képes felülemelkedni saját
esetleges sérelmein, vagy igazolhatatlan igényein. Egy ilyen közegben már inkább aktivizálódik a
minőséget képviselő, és nyílik a látószög is kiválasztásában. Mert ma nagyon sokan szavaznak
egyéni sérelmek vagy remélt egyéni érdekek alapján.

Ha így történik,  akkor a  képviseleti  demokráciában  is képesek lehetünk csoda dolgokat
tenni. A legnagyobb csoda pedig ama külső nyomás leküzdése lehetne, amelyet – saját hibáink
mellett – az őt belülről támogató hadoszloppal együtt, a legnagyobb veszedelemnek tartok.



51

Naplójegyzet: 2014. október 6.

GONDOLATOK A GYÁSZNAPON

A  lakásomból  kialakított  Hitel  Múzeum  Galériában  gyakran  találkozom  kisebb-nagyobb
csoportokkal, s örömömre nemegyszer fiatalokkal, sőt gyermekekkel.

Amikor  az  életkorukhoz alkalmazott  módon  és  terjedelemben  próbáltam a  tárlatvezetés
közben  hasznos  információkat  eljuttatni  a  látogatókhoz,  megtanultam kellőképpen  figyelni  a
hallgatóság összetételére is.

Nem volt könnyű feladat.
Furcsa tapasztalatok tarkítják a látogatások bennem élő emléktárát.
Nem tudom, melyikkel kezdjem, de emlékeimben a sok jó mellett – mint általában – a rossz

tapasztalatból származó, ugyanakkor tanulságokat rejtő érdekes esetek tolakodnak az élre.
-- Előfordult olyan, amikor középkorú pedagógusok csoportjában, humán tárgyakat oktatók

csodálkoztak el azon, hogy volt egyszer egy bécsi  döntés,  hogy Magyarországhoz rövid négy
esztendőre  visszakerült  Észak-Erdély.  Erről  meséljen,  ezt  mi  nem tudtuk,  kérleltek  a kedves
hallgatók, s én döbbenetemet leküzdve meséltem a történtekről.

-- Egészen más jellegű felvetésnek voltam elszenvedője akkor, amikor a teljes mértékben
önerőből  létrehozott  gyűjteményt  és  emlékhelyet  ingyen,  sőt  vendéglátással  is  egybekötve
meglátogató kedves vendég bizalmasan arról érdeklődött: szép haszonnal csinálom-e mindezt? 

--  Szép-szép,  de  minek  a  múlttal  foglalkozni,  mondotta  máskor  egy  egyébként  igen
érdeklődő megjelent. Tekints előre, mondotta, mit sem sejtve arról, hogy előretekinteni lehetetlen
a múlt tapasztalat-szemüvegének használata nélkül. Ezek után arra nem is gondolhatott már, hogy
az előre pillantgatóknak kapaszkodók sem ártanak, s ezek többnyire a múltból üzenő példaképek
lehetnek.

-- Nem annyira meglepő, de érdekes tapasztalat, hogy általános vélemény szerint Mátyás
óta  csak  vereségek  jellemzik  történelmünket.  Mintha  Erdélyhez  semmi  közünk  nem  lenne.
Mintha az erdélyi fejedelmek győzelmei nem a mi győzelmeink lennének. Hogy csak egy példát
említsünk, mintha Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király jórészt székely katonáinak
hősiessége nyomán nem tört volna meg Rettenetes Iván Moszkvájának ellenállása is.  Október
hatodikán  azonban  főleg  a  tizenhármakról  kellene  beszélnünk.  Vértanúságuk  mellett
győzelmeikről is megemlékezhetnénk. Mert azok sem voltak hiábavalók.

--  Itt  érkezünk  el  ahhoz  a  megfigyeléshez,  amely  a  mai  naphoz,  október  hatodikához
kötődik, s amiért naplómba e sorokat lejegyezni hasznosnak véltem, Dessewffy Arisztid képmása
alatt.

Ha gyermekeknek mesélek nagyjaink képei előtt, hangsúlyozom, hogy ezek megismerése
mire  taníthatja  őket.  Elmesélem,  hogy  ők  azok,  akiknek  köszönhetően  itt  lehetnek  okos
telefonjaikat simítgatva, hamburgereiket eszegetvén, kóláikat iszogatván. Képzeletüket szólítom
meg  arra  emlékeztetve,  hogy  hasonló  korú  gyermek  elődeik  valaha  a  családi  asztal  mellett
búcsúztak el bátyjaiktól, apáiktól, ha jött a hírnök, s jelentett a közelben portyázó ellenségről,
vagy  körbehordozták  a  véres  kardot,  mert  a  haza  veszélyben  volt.  Ők  pedig  a  legnagyobb
természetességgel indultak a küzdelembe, tudván, hogy vagy hazatérnek, vagy sem.
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Ma  délelőtt  a  rádióban  gyermekeket  kérdezgettek  a  hősiességről  és  vértanúságról.
Meglepően sok okos és kiváló beszélőképességgel bíró gyermek szólalt meg. 

Az  egyiküktől  –  minekutána  minden  kérdésére  megfelelő  és  határozott  választ  adott  –
megkérdezte a riporternő, hogy vannak-e ma emberek, akik másokért feláldoznák saját életüket.
A válasz az előzőekhez hasonlatosan határozott volt: ilyen ember ma nincs!

Mit mondjak ennek utána?
Pusztán  annyira  tellett,  hogy  naplómban  elgondolkodjak  a  múzeumlátogatások

tapasztalatain. Természetesen, aki ide eljön, eleve szelektált társasághoz tartozik. Ezért örömmel
jegyezhetem meg, hogy a fenti példák nem jellemzik általánosítható módon vendégeimet. Nagy
öröm és élvezet velük, nekik beszélni. Szívesen tenném még sokáig.

                           

Naplójegyzet 2014. október 7.

ÉRTED, NEM ELLENED EURÓPA! ÉRTED?

Ama 40 év alatt a magyar szellemi termék tiltott, tűrt, avagy támogatott lehetett. Jóval megelőzte
azonban  ezt  másik  három T.  Közeledünk  évszázados  évfordulójához  annak,  hogy  a  magyar
Trianon Traumatizált Társadalom lett.

Ha  pedig  már  megszoktuk  a  három magyar  igazságra  emlékeztető  hármas  kezdőbetűt,
megállapíthatjuk, hogy ebben a traumatizált társadalomban belőlünk Európa engedetlen egyedei
lettek.

De vajon miért s hogyan?
Kontinensünk az elkövetett nyilvánvaló hibát azóta sem akarja orvosolni. Bár sejteni lehet,

hogy elsősorban azért, mert nem hibát követett el, hanem tervet hajtott végre, ráadásul nem saját
tervét. Mindegy, hogy melyik véleményt fogadjuk el, mikor újabb kérdéseinkkel hozakodunk elő,
mi engedetlenek.

Mert  valóban! Európa Trianon kínos következményeit meg sem próbálja tompítani.  Sőt,
mióta  egyes  részei  unióra  léptek,  tudatosan  sepri  szőnyeg  alá  a  számára  kínos  ügyeket.
Szempontunkból elsősorban a kollektív jogokat.  A kisebbségi  kérdést,  melyet  minden logikát
nélkülözve az egyes államok hatáskörébe utal. Olyannyira vigyáz erre, hogy hajlamos vagyok azt
hinni, miszerint még az egyébként nem kívánatos föderalizáció esetében sem oldaná meg azokat.

A  traumatizált  engedetlen  pedig  megmagyarázható  módon  hajlik  az  összeesküvés
elméletekre.  S  erre most  az  uniós  biztosi  helyek  és  feladatok  elosztása  során  újabb alkalom
adódik. Önkéntelenül is felhorgad bennem a kérdés, hogy két fájdalmas gondunk miként lett ezen
osztozkodás áldozata. 

Miről beszélek? 
Nos,  az  erdélyi  magyarság  homogenizálásának  megállítását  szolgálni  igazán  képes

autonómia legfőbb román ellenszere az irányított regionalizálás lehet. És ki kapta más a régiók
kérdéskörének biztosságát, mint Románia. A kettős állampolgárság miatt igazságtalanul szenvedő
szlovákiai  és  kárpátaljai  magyarok  gondját  érinteni  képes  feladatkört  pedig  vajon  véletlenül
vonták el Navracsics Tibortól egy nevetségesen átlátszó politikai játszma nyomán? Lehet,  sőt
könnyen lehet, hogy tévedek, de nem véletlenül. Hiszen Trianon óta folyamatosan a történelmi
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léptékű veszteséget szenvedett kis Magyarország kerül szégyenpadra vagy vesztes helyzetbe, s
ezt  ideig-óráig  csak  olyankor  kerüli  el,  amikor  vezetését  átmenetileg  a  komprádor  szellemű
politikai  oldal  szerzi  meg.  Ez viszont  nem a szégyenpadról  való felállásunkat  jelenti,  hanem
éppen  a  pad  alá  történő  lefektetésünket,  újabb  lépést  felszámoltatásunk  útján.  Gondjainkkal
együtt sepernek a szőnyeg alá.

Pedig mai háborgásaink nem Európa-ellenesek. Sokkal inkább érte haragszunk, mert látjuk,
amit  bizonyára  még  sokan  látnak,  de  nem  mernek  kimondani.  Európa  ugyanis  ezzel  a
magatartásával saját vesztébe rohan. 1100 éve óhajtunk európaiak lenni, s most amikor látszólag
megvalósíthatnánk,  azt  látjuk,  hogy  sóvárgott  földrészünket  kvázi  „kiszervezik”  alólunk.
Figyelmeztető  magatartásunk  pedig  nem  lehet  csupán  öncélú,  ugyanis  Európa  veszte  a  mi
vesztünket is jelentené. Csak azzal együtt élhetjük túl a következő évszázadot, melyben hatalmas
kultúrák  közti  kataklizmák fogják  megrengetni  a  világot,  kiegészítve  a  klímaváltozás  okozta
kényszerjelenségekkel.

De  Európa  választott  (?)  urai  nem  akarnak  látni.  Láthatatlan  szálak  mozgatják
cselekedeteiket. Így aztán, egyik természetes szövetségesünk, az USA próbál minket maga alá
gyűrni, és ennek során kontinensen belüli – elvárhatóan – másik természetes szövetségesünkkel,
Oroszországgal szembefordítani. 

Erősek ők – kik egyelőre még a világ urai – és még erősebbek a háttérből őket mozgató
láthatatlanok, de mintha ezek sem gondolnának arra, hogy a civilizációk várható összeütközése
során éppen ez az Európa és ez az Oroszország lehetne képes Amerikával együtt ellenállni a
megsemmisítőnek látszó nyomásnak.

Vagy gondolnak erre is és vannak ezt kezelni képes terveik?
Nagyon  félek,  hogy  ha  vannak  ilyenek,  akkor  azok  már  az  emberiséget, a civilizációt

sodorhatják végveszélybe.
A hatalom s a hozzá szükséges pénz iránti vágy, akár ilyen erős is lehet.
Jelezzük ezt pedig három P-vel, s nevezzük a profitéhség pusztító pökhendiségének?
Mert a globalizált világ, a világfalu összefüggéseinek arra kellene kényszeríteniük a föld

lakóit, hogy egészen új perspektívában gondolkozzunk. Uralkodó háttérhatalmak és elnyomottak,
nyertesek és vesztesek, s köztük mi – a három trianoni T áldozatai – egyaránt. 

                                                                             

Naplójegyzet: 2014. október 21.

A NAGY EGYESÜLÉS ÜNNEPÉNEK ÜRÜGYÉN

A román történetírás megújítását szorgalmazó Lucian Boia ismét megszólalt magyar fordításban
is, és a románság egyik fájó kérdését, európai másságuk gondját feszegeti meglehetősen őszinte
szavakkal a Miért más Románia című tanulmányában. 

December  elseje  –  a  nagy  román  ünnep  és  a  magyarokat  figyelmeztető  emlékezetes
gyásznap – közelségében érdemes erről is elgondolkodni és leírni néhány észrevételt,  hiszen e
naplójegyzet  olvasói  között  nem  csak  a  romániai  valóságot  megélt-megélő  és  azt  ismerő
személyek lehetnek. Azoktól tehát, akik mindezt jól tudják, most elnézést kérek, de megpróbálom
az egyik vékony szálon továbbgondolni ama különbözőségük okait és következményeit.
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A románság körében már az alsóbb középosztály soraiban is gyakran merül fel a románok
vagy  Románia  másságának  kérdése.  Túl  a  megkésett  történelmi  fejlődés  tényén,  minden
bizonnyal  ez  is  inkább  következménye  Trianonnak,  mint  az  önismeretre  való  spontán
törekvésnek.  Döntő  fontosságú  oka  a  trianoni  (túl)győztes  pszichózisa.  A  kialakult  nagy  és
gazdag  ország  tudata,  és  mellette  a  váratlan  nyereség  integrálásának  képtelensége,  annak
mindenki számára észlelhető jegyeivel,  így vagy úgy, már ezen a szinten jelzés értékűek egy
átlagos román számára. De fokozta ezt az érzést az Európai Unióba történt belépés eufóriáját és
az európaiság büszke tudatát mérgező – azóta még erőteljesebben megélt – sikertelenségek sora
is.  Így  aztán  lépten-nyomon  beleütközünk  egy  kisebbrendűségi  érzés  változatos
megnyilvánulásaiba. Ezt színezi tovább aztán a román „irredenta” idejéből maradt, a dákó-román
mítoszteremtés korában mesterséges talajra  lelt és Ceauşescu által  tudatosan felfokozott művi
felsőbbrendűségi  érzés,  amely  tudat  alatt  éppen  a  kisebbségi  érzés  ellensúlyozását  szolgálva,
tulajdonképpen legtöbbször ugyancsak annak egyik megnyilvánulása. 

A mindennapi élet pedig ráerősített erre, s még ma is ráerősít azáltal, hogy a nemzetinek
(egységesnek és oszthatatlannak) kikiáltott államban, a megközelítőleg egy  évszázados erőltetett
homogenizálás ellenére,  nagyszámú idegen – ráadásul őslakos – elem él,  s ezek teljesítménye
észrevehetően meghaladja a büszkén pironkodó házigazdákét. A máig balkáni elmaradottságban
tengődő  romániai  roma  elem  jelenléte,  üdítő  kivételként  szinte  gyógyírnak  számít,  egyedüli
olyannak,  amelyre lefelé pillanthatnak.  Mellesleg megjegyzendő,  hogy nagy gondot okozott a
cigányság liberális korszakunkban megjelenő névváltoztatása. A roma és a román hasonlatossága
oda vezetett, hogy máig is érvényben van egy időnként használt megkülönböztető jel. A romákat
két r-el rromának írják olykor. A megnevezésbeli hasonlatosság számukra kínos voltát fokozza a
határok megnyílását követő – több százezres nagyságrendű – roma kivándorlás és annak európai
következményei.  Őket  és tetteiket  a  liberalizmus és  a  „politikailag korrekt”  szabályai  szerint
többnyire állampolgárságuk szerint sorolják be a különféle – és egyáltalán nem hízelgő – nyugati
statisztikákba.

Ugyanakkor  tudni  illik,  hogy  mindezekkel  kapcsolatban  él  és  működik  az  értelmiség
köreiben az a bizonyos caragiale-i örökség emelkedett és szellemes öniróniája is.

Románia másságának kérdését azonban tovább színezi mesterséges létrejöttének egy másik
eleme. Ez olyan elem, amelyik nemcsak Romániát, de magát a románságot is érinti. 

Az  erdélyi  románság  máig  pislákoló  „európaibb”  emlékeiből  fakadó  mássága  az  ó-
romániai,  főleg  a  bukaresti  úgynevezett  „Mitikákkal”  szemben.Ennek  időnként  írásbeli
megnyilvánulásai is vannak, mint annak idején Sabin Gherman „Elegem van Romániából” című
írása. Az egységes Romániát veszélyeztető eme megnyilvánulások emlékeztethetnek arra, hogy
egykoron a Nagy Egyesülésnek voltak román ellenzői  is.  Olyanok, akik éppen az ó-romániai
bizantin szelemmel nem akartak egyesülni,  és inkább választották volna a Monarchia keretein
belüli valamilyen autonómia lehetőségét. Ez azonban nem egyezett a nagyhatalmi érdekekkel. A
Monarchiát,  s  különösen  Magyarországot,  hagyományos  társadalmaikkal  együtt,  szét  kellett
zúzni.  (Már  akkor  is!  Vajon  miért  éppen minket…?)  Ezért  nem  engedélyeztek  semmiféle
népszavazást, és az egyik (!), esetünkben csak a román (azóta is ünnepelt) népgyűlést tekintették
kvázi népszavazásnak. Amúgy pedig Brateanu és Beneš (ő csehszlovák vonatkozásban) egyaránt
megmondták, hogy szó sem lehet népszavazásról.  Sőt, Beneš akkor,  s utóbb Lloyd George is
kijelentette,  miszerint  ebben  az  esetben  nem  lehetett  volna  Csehszlovákiát  létrehozni.
Megállapíthatjuk, hogy ez esetben Románia sem lehetett volna olyan, mint amilyen lett.
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Egyes román történészek mostanában ébredeznek – Boia mellett még említésre méltó Sorin
Mitu  is  –,  s  természetesen  gerjed  az  ellenreakciók  sokasága.  Az  úgynevezett  tudományos
körökben éppen úgy, mint az internet világának dzsungelében.

A  tisztázó  kísérletek  próbálnak  tárgyilagosnak  mutatkozni,  s  jó  románok  lévén  (ami
becsülendő) egyben a nemzeti önérzetet sem szeretnék bántani. Borotvaélen billegve igyekeznek
tudományos  hitelességüket  bizonyítani.  A  politika  azonban  erős.  Újabban  Románia  minden
települését kötelező módon teleszórják December 1. utcákkal. Lelkük rajta. 

Nekik  ünnep,  nekünk  figyelmeztető  felkiáltójel.  Mert  még  ma  is  van  mitől  tartanunk.
Valamiért most is mi vagyunk a globalizálódó és liberál-hanyatló világ fekete bárányai.

Legalább beszélhetnénk sejtéseinkről! De az ma még politikailag inkorrekt.

Naplójegyzet: 2014. november 18.

A VAKSÁG FELHÁBORODÁSA,
A FELHÁBORÍTÁS VAKSÁGA ÉS A MEGROPPANT NEMZETTUDAT

Sokszor  írtam  már  rövidebben  vagy  hosszabban  arról,  hogy  mekkora  űrt  tapasztalhatunk  a
meggyengített, sok esetben pedig megszűnt nemzettudat hiányában.

Tudom, hogy olyan időket élünk, amikor ezt az évezredes tudati kellékünket megannyi –
főleg lelki – társával  együtt kérdőjelek sokasága övezi.  A haszonelvű világ eluralkodott  ezek
felett.

Pedig  a  nemzettudat  nélkülözhetetlen  gazdasági  eszköz  is.  Egyrészt,  mint  a
termelékenységet javító munkaerkölcs biztosítéka, másrészt,  mint a külső körülmények okozta
nehézségekkel  (kényszerítők,  megszorítók  és  szabályozók)  járó  áldozatvállalás  elfogadását
megkönnyítő tényező.

A  nemzettudatnak  a  neoliberális  törekvések  mentén  folyó  felszámolása,  egyben  a
neoliberális  gazdaság  remélt  fejlődésének  akadályát  is  jelenti.  Ennek  az  új  világnak  az
ideológusai hidegfejű, okos emberek és feltételezhetően mérlegelhették is ezt. Ebben az esetben
arra  a  következtetésre  juthattak,  hogy  a  nemzettudatnak  céljaik  elérését  akadályozni  képes
veszélyei, fent felsorolt előnyeit jóval meghaladják.

De  milyen  veszélyei  lehetnek  neoliberális  szempontból  az  egészséges  nemzettudatnak?
Annak a valaminek, ami általuk irányított országokban (köztük éppen vezető,  egyelőre „világ
ura” államukban, és persze eleve lebutított formában) él és működik!

Nyilvánvaló, hogy a globalizáció által világuralomra törők ideológiáját képező, történelmi
léptékben megtervezetten romboló neoliberalizmusnak,  egy igazi  nemzettudat,  melynek részét
képezik a valódi tudatosság, felismerő képesség, közösségi felelősségérzet, hagyományőrzés és
természetesen a hazaszeretet, meg sok-sok más, általuk nem óhajtott tulajdonság, nem lehet célja.
S hogy miért? A válasz egyszerű. Azért, mert céljaik olyanok, amelyeket nem lehet egy ilyen
tulajdonságokkal  rendelkező  „emberanyaggal”  (amely  már  nem  emberanyagot  jelent,  hanem
nemzetet, nemzeteket) elfogadtatni és megvalósítani.

A tervszerű romboló munka már meg is haladta a nemzettudatot, hiszen azt támadják, amit
szolgálni lenne hivatott. A nemzetet és a hazát.  Egy homogenizált világban mi szükség lenne



56

ilyesmire? S ha mégis felüti fejét, az nagy akadálya a világ homogenizálásának. A hagyományos
társadalmaknak, eleve a hagyománytiszteletnek a felszámolása, immáron legalább 100 éve tartó
munkájuk.

Trianoni  traumánk  miatt  élő  örökös  zárójeleink  közül  itt  is  felbukkan  egy:  ez  a  világ
(esetünkben az Unió)  miért  és  hogyan ellenezné  az egyes  országokon  belüli  homogenizációs
törekvéseket, melyek az ő szemükben a végcél felé tett hasznos lépések egyike.

De  visszatérve  eredetileg kitűzött  mondandómhoz,  a  nemzettudat  hiányának  legkiáltóbb
jelenlegi tünetét, megnyilvánulását szeretném magyarázni. 

A nemzetet és hazát szolgálni akaró, az utóbbi időben sokunkat meglepve valóban számos
hibát  elkövető,  de  alapvető  céljaiban  egyedül  elfogadható,  mert  sokszor  pártpolitikáját  is
felülírva, nemzetpolitikával próbálkozó kormányt, felháborodott és felháborított tömeg támadja.

Felháborítottak  az  idegen  célokat  szolgáló  saját  elidegenedettek  és  a  valódi  idegenek
összefogása nyomán felkínálkozó alkalom kihasználása nyomán, de ugyanakkor felháborodottak
az elkövetett vezetői hibák vakságától, vagyis éppen ama, mintegy, felkínált melléfogások miatt.

A külső erő és belső kiszolgálói (komprádorok) részéről működő mesterkedések világosak,
magyarázhatók, előreláthatók voltak. Az elkövetett hibák elkerülhetők lettek volna, hiszen már
rendelkezünk elég tapasztalattal a jelenlegi magyar társadalom tűrőképességéről.  

Érthetetlenül alacsony azonban ennek a társadalomnak az egészséges veszélyérzete. Ha az
internet  világa  hozzásegíthet  már  országos  felfordulást  okozó  események  megrendezéséhez,
hogyan  lehet  elégtelen  olyan  tájékoztatások  eljuttatásához,  amelyek  megmagyarázzák  a
veszélyeket. Azt hiszik, hogy függetlenségük elvesztését kockáztatva jobb lesz nekik? 

Mert  a  veszélyek,  a  felfordulás okozta károk messze  meghaladják a felháborodást  keltő
hibák jelentőségét. És nem csupán össznemzeti szinten, de egyénekre lebontva is. Az atomizált
társadalom egyes egyedeinek érdekeit tekintve is.

Vannak ilyen információk a neten? Ha nincsenek, miért nincsenek? Ha vannak, miért nem
hatnak? 

Ez utóbbira van csupán válaszom. Azért nem hatnak, mert nincs rá fogadókészség. Azért
nincs rá fogadókészség, mert alszik a nemzettudat. Az a nemzettudat, amely egyik alapköve a
kollektív, okos (és szükséges) veszélyérzetnek is. Na és természetesen, amely feltételez egy adott
szellemi szintet. És amelynek velejárója az áldozatkészség is.

A  Kossuth  téren  mocskolódó  szövegeket  ordítozó  felháborodottak  –  honfitársaink  –  a
nemzet tudathiányos vakjai, őket egészítik ki a mindenkori és mindenholi szellemi vákuumban
szenvedők. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy nem tudják, mit cselekszenek.

Az ismert és folyamatosan működő – komprádorainkra támaszkodó – külső erőnek volt
mire  szerveznie  felforgató  terveit.  Mert  rendelkezésére  állt  a  felháborítás  vaksága  mellett  a
vakság felháborodottsága is.
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Naplójegyzet: 2015. január 1.

RÖVID VÁLASZOM EGY LÉTÜNKET ÉRINTŐ KÉRDÉSRE

Nemrégiben  a  Hitel nemzetpolitikai  és  irodalmi  folyóirat  kérdéssel  fordult  több  magyar
„nemzetben gondolkodó” értelmiségihez. Mondanák el véleményüket a magyar függetlenségről.
Magam is a megkérdezettek közt voltam és kimerítőbb válaszom a lap februári számában jelenik
meg. Most az Átalvető  terjedelmi korlátainak megfelelően, röviden felelnék a kérdésre.

A magyarok már  a honfoglalás pillanatában elkezdték küzdelmüket  a függetlenségért  és
azért, hogy Európa befogadja őket. A kettő egyet jelentett. A Géza nagyfejedelem és Szent István
idejében  történtek,  az  a  hatalmas  áldozatvállalás,  mely  hagyományaink  jelenetős  részének
feladásával  léptettet  be  az  európai  kereszténység  világába,  már  jelezte,  hogy  mekkora
jelentőséget tulajdonítunk európaiságunk és ezzel összefonódó függetlenségünk ügyének. 

A  következő  évszázadok  az  erősödő  Magyarország  sikerét  bizonyították  mindkét
viszonylatban. A pozsonyi csata, az „ungaros eliminados esse” szelleme látszólag elenyészett, és
tekintélyes,  erős,  európai  hatalom  épült  a  Kárpát-medencében.  Sajnos  a  történelem  tőlünk
független és a geopolitika megváltoztathatatlan hatásai ezt követően nem minket szolgáltak.

Míg  egy  „történelmi  cunami-szerű”  tatárjárást  még  képesek  voltunk  kiheverni,  addig  a
minket folyamatosan nyomás alatt tartó török veszedelem lassan felőrölte erőinket. A magyarázat
egyszerű.  Részben  gazdasági,  hiszen  az  oszmán gazdasági  erő a  magyarnak sokszorosa volt.
Egyes  mai  kutatók  százszorosra  becsülik.  Emellett  pedig  igen  szerencsétlen  módon,  a  kor
logisztikai lehetőségeinek sugara éppen az ország nyugati határaiig terjedt. Bécs tehát megúszta,
Magyarország viszont „műveleti terület lett”.

Közben  –  nem  ritkán  magyar  segítséggel  –  a  nyugati  pogány  is  megerősödött.  A
Habsburgok birodalma felvirágzott, s mi a két pogány közt három részre szakadva próbáltunk
túlélni.  Erdély  megmentőnek  bizonyult  a  maga  hintapolitikájával,  melyet  a  maiak,  mai
változatában, a csúf „pávatánc” névvel illetnek. A függetlenség odalett, de mi megmaradtunk.

Aztán vesztes forradalmak vezettek a függetlenség reménységének útján, mégis előre. Jött a
kiegyezés, ami már nagy lépés lehetett volna ebbe az irányba.

De  a  történelem  mozgatói  a  mindenkori  háttérerők  mást  akartak.  Pontos  szándékoktól
vezérelve, azt ügyesen leplezve kirobbantották azt a háborút, melynek felelősségét egyesek még
ma is a  nyakunkba akarják varrni.  Itthon és  határon túl  is.  Sok más közt,  mint  éppen  most
hallottam, pl. az osztrák oktatásban.

Jött  tehát Trianon, és paradox módon a harmadára zsugorodott ország papíron független
lett.

Pontosabban  lehetett  volna,  ha  a  rossz  béke  nem hordja  magában  a  folytatást,  és  nem
kerülünk megint két pogány közé. A náci és a bolsevik ütközőzónája meghatározta sorsunkat, és
függetlenségünk reménye ismét semmibe veszett. 

Aztán újabb, vesztesen győztesnek hitt forradalom következett a függetlenségért. És meg is
kaptuk 1989-ben. Pontosabban azt hittük, hogy megkaptuk. De vele együtt az új pogányt is, mely
azt hiszi magáról még, hogy egyedüli hatalom, de horgad már másik is, több is. Ő azonban mint
egyedül  maradni  látszó  pogány,  most  már  nem két,  hanem minden oldalról  körbezár  minket
egymagában is.

Erről szól a ma.
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Na és mi?
Egész történelmünket a kettősség jellemezte.
Hol a pogány-keresztény ellentét, hol a királyi központi hatalom és a kiskirályok közötti,

hol a két pogány valamelyikének szolgálói és a szabadság hívei között, mint például a kuruc-
labanc ellentét. Aztán volt osztályellentét és népies-urbánus, meg a vallásszabadság országában
hitbéli és megannyi más megosztottság. Mai labancaink azonban már nem a haza üdvét más,
esetleg  téves  módon  szolgálni  akarók,  hanem  valódi  komprádorok.  Tudatosak,  öncélúak,
veszedelmesek. Mert attól kell félnünk, a függetlenségért folyó történelmi játszma célegyenesbe
érkezett. A demográfiai katasztrófa, melyet a sok más célért folyó küzdelem elfedni látszik, véget
vethet mindennek. Nem lesz már, aki független legyen, sőt az sincs kizárva, hogy az sem lesz, aki
ma  még  veszélyeztetné  azt.  És  még  nem  szóltam  arról,  hogy  megmaradásunk  Európa
megmaradásának is függvénye. Egymagunkban nem élhetjük túl ezt az őrületet. 

De ki gondol ma erre?
S mégis!
A megmaradás akarása, a demográfiai vész elleni küzdelem, sőt Európa ébresztgetésének

sikeressége is mindenképpen megköveteli, hogy függetlenek legyünk. A függetlenségért küzdő
csoportnak vagy egyénnek viszont nemzettudattal kell rendelkeznie. Ugyanis a nemzettudat rejti
magában együtt  az egészséges veszélyérzetet  és a  küzdelemhez oly szükséges  áldozatvállalás
szellemét.

Minek  nevezzük  hát  azokat,  akik  ezt  nem  fogadják  el?  Minek  nevezzük  azt  a
nemzetgyilkost, aki egyben és ez által, öngyilkos is?

A történelem terroristája?
Hát ennyit a függetlenségről.

Naplójegyzet: 2015. január 15.

AZ OKOT KERESD, NE A MÓDSZEREN CSODÁLKOZZ!

Folyik a neoliberális világ harca a megmaradásért.  Még úgy érzik,  hogy haladnak előre, akár
Napóleon  vagy  Hitler,  csak  nem  harci  szekereken,  hanem  annál  manapság  hatékonyabb
eszközökkel. Közben azonban már érezhető a rothadás mindent átható szaga.

Vigyázó  szemünket  elég  Párizsra  vetni.  Természetesen  csak  amennyiben  még  nem
ereszkedett rá a kötelező hályog. Mert láttunk már annyi mindent, elhittünk még ennél is többet,
és hallottunk ezt meghaladó képtelen és nem egyszer mégis igaznak bizonyuló elméleteket.

Valaha ifjúkorunk szemináriumain álmodtak a rothadó kapitalizmus imperialista végéről.
És íme! Pedig semmi nem állott távolabb tőlünk, mint a marxizmus tételei, a rajtunk uralkodó
pártdiktatúrák dogmái, a szocialista internacionalizmus béklyói.

Most  mégis megüti orrunkat annak a rothadásnak valóságos bűze. A tőke tátott szája.  A
kovász, amely az erjedést  biztosítja,  neoliberalizmus névre hallgat.  Ha nem az őt  felhasználó
hátsó  erőt  nézzük,  csak  önmagát,  mint  eszközt,  már  akkor  is  azt  láthatjuk,  hogy
gátlástalanságával, valamint erőszakosságával elérni óhajtott céljai felé vágtatván, egy skizofrén
világ tárul elénk. Ami, mint tudni illik, hosszú távon nem lehet életképes.
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Mindezt elsősorban az okozza, hogy egyre-másra a kettős mérce ellentmondásaiba ütközve
kényszerülünk tiltakozni. Pedig teljesen hiábavaló, hiszen akik ama mérleget kezelik, jól tudják,
hogy miként kalibrálták be. Ha tiltakozunk, ha nem, akkor is ugyanaz történik velünk.

Lássunk mégis csupán két aktuális példát a sokból.
A  neoliberális  dogmák  és  az  ezeket  szolgáló  politikailag  korrekt  zseniálisan  kiagyalt

kategória használata jegyében a párizsi mészárlásról csak félig illik beszélni. Együtt érezhetünk
az  áldozatokkal  és  hozzátartozóikkal,  és  ez  eddig  rendben  is  van.  De  nem beszélhetünk  az
okokról. Nem szabad a vallásgyalázást kivonni a szólásszabadság csodás csomagjából. Az egyik
kultúrkör,  esetünkben  a  miénk  nevében,  akaratunk  ellenére  beavatkoznak  egy  egészen  más
értékek mentén gondolkodó világ dolgaiba. Megsértik azokat, és aztán csodálkoznak, ha az (vagy
akár annak egy szélsőséges változata) a maga módján válaszol. A vallásgyalázás,  mások vérig
sértése tehát szabad. Elkövetése során a szólásszabadságot gyakoroljuk.

De hol itt a skizofrénia? Kérdezhetik.
Már önmagában is megmagyarázhatatlan ez a helyzet, de ha arra gondolunk, hogy ugyanez

az ideológia várja el tőlünk, hogy éppen mások érzékenységének sértését elkerülendő tiltsuk be
az iskolai tantermekben függő feszületeket vagy egyszerű kereszteket, vagy a karácsonyfát, sőt a
karácsonyi ünnepet is átkeresztelik a fény ünnepének, akkor már észrevehetjük, hogy itt valami
nem kerek. S ha összeesküvés elméletekre hajló, gyanakvó ember veszi ezt észre, úgy gondolja,
hogy ez nem tévedés, hanem valami pontosan kiszámított célt szolgál.

Vagy lássuk a legújabbat, a bevándorlás kérdésével kapcsolatos vitát.
A magyar miniszterelnök Párizsban nyilatkozta, hogy Európának a bevándorlási politikáján

változtatnia  kell.  Magyarország  ennek  megfelelően  szeretne  eljárni,  magyar  ország  szeretne
maradni. A gazdasági menekülteket nem fogadná, a politikaiaknak védelmet nyújtana. Hogy a
kérdés  összefügg  számos  demográfiai  és  gazdasági  gond  mellett  a  terrorizmussal  is,  arról  a
Nyugat-Európába  bevándorlottak  második,  harmadik  generációs  utódainak  ismert  tettei
beszélnek. S nem csupán a mostani tragédia, de például az iszlám harcosok toborzása is.

A nyilatkozat nyomán nagy volt a felháborodás kívül és belül, bár itthon még az egyszerű
baloldali  megkérdezettek  döntő  többsége  is  egyetértett  ebben  az  egyébként  démonizált
miniszterelnökkel.

Mint már mindenki megtanulta, nagy példaképünk a demokrácia hazája (és exportőre) az
USA. Végre örömmel  hallottam felemlíteni a magyar  médiában, amit azonnal látnunk kellett.
Úgy is, mint a kettős mérce ragyogó új példáját. Éspedig, hogy az USA, egyfajta „vasfüggönyt”
épített fel Mexikó felé a gazdasági menekültek beözönlése ellen, s az ennek átjátszását szolgáló
illegális alagutak kijáratait, úgy hírlik, mesterlövészek figyelik?

És ez csupán két példa volt. Az elcsépelt korrupciós vádat ne is emlegessük. Ügyes. Mert
persze, hogy van korrupció,  és van harc is ellene. De, ha ezzel korrupt országunknak akarnak
segíteni, akkor miért nem foglalkoznak a nálunk nagyságrendekkel jobban érintett országokkal is.
Velük nincs bajuk, esetleg mert ott minden kívánságuk teljesült?

Igen! Ezek a példák csupán a kilógó lólábak. És a lólábakhoz vannak falovak is. Amolyan
trójaiak.  Telve derék harcosokkal.  Az  okokat keresve  ismét  csak annak a háttérhatalomnak a
játékaira kell gondolnunk. Mi más lehet e képtelenségek magyarázata!

Ha az ellenzék párt-, vagy inkább hatalomérdekelt hangját hallgatjuk, akkor természetesen
van erre is válasz. Mindennek okozója a kétharmad, a mocskos Fidesz és a korrupt Orbán Viktor,
akinek a vagyona az egekbe emelkedett, aki miatt az államadósság egyre nő, a GDP pedig zuhanó
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repülést  mutat  be.  Mindezt  az egyik legutóbbi  tüntetésen,  jókora és  sűrűn bejátszott  grafikus
ábrán láthattuk.

Ha korunkat egy szóban kellene jellemezni, adva van a válasz: Ez a hazugság kora.
De ma már az is csupán egy módszer. Semmi más.
A cél mindent szentesít.

Naplójegyzet: 2015. január 20.

NEM MESE EZ GYERMEK: VAN GYARMATTARTÁS

Nehéz bűne a CÖF-nek, hogy „Nem leszünk gyarmat” feliratokat gyártott. Nevetséges uszítás.
Most, amikor a boldog és demokratikus Nyugat keblére ölelt, éppen most hazudozni ilyeneket!

Beszélgetek.  Partnereim  anyaországi  és  erdélyi  utazók  meg  emigránsok.  És  mit  kell
tapasztalnom? Többségük a teljes tájékozatlanság és szájtátó bámulat,  illetve a kinti  média –
hitelesnek  hitt  –  híreinek  rabja.  Kérdéseimre  a  leggyakoribb  válasz  így  szól:  megírta  a
Frankfurter, olvastam a Süd Deutschéban, ott volt a Times oldalain stb. 

Amit  ott  leírnak,  az  főleg  a  kint  élők  számára  jelent  az  esetek  nagy  többségében
megfellebbezhetetlen igazságot.  Innen az ő kérdéseik:  mi  folyik ott  nálatok? Mit  művel  az a
kormány? Miért nem volt már elég nektek az idegengyűlöletből? Hova tettétek a szólásszabadság
nagyszerű vívmányát? Miféle alkotmányt eszkábáltatok össze? A még olvasottabbaknál a fékek
és ellensúlyok is bekerülnek a kérdések közé. Folytathatnám vég nélkül.

A példákkal megtűzdelt, kimerítő válaszra csak csóválják fejüket. Nem hiszik. Mert megírta
a Frankfurter stb…

Aztán szó kerül arról,  és már  a  turistákról is beszélek,  hogy milyen jó ott  „Németben”,
Amerikában.  Milyen  nyugalom  van,  milyen  derűsek  az  emberek.  És  barátságosak.
Kiegyensúlyozottak. Mennyire biztonságos a jövő.

Amikor pedig megjegyzem, hogy ez a Nyugat, amiképpen a múltban is jórészt a gyarmatok
kihasználására alapozta jólétét, úgy ma is ezt teszi korszerű formában, s hogy ennek ma mi is
neokolonializált áldozatai vagyunk, kétkedőn, vagy elnézően nevetnek. Vegyétek észre már, hogy
az a sok jó, amit ott láttatok mind a tőlünk és másokból szivattyúzott életerőből ered, s vegyétek
észre a következményeket s a veszélyeket is, mondogatom. 

Hiába!  Maradok  a  helyi  média  rabjainak  magabiztos  és  a  turistáknak  a  kint  tapasztalt
csodálatától  kerek arcaival,  s  jó esetben udvarias,  elnéző mosolyokkal.  Mert ideje lenne már,
hogy legyen egy kormányunk, amelyik náluk is eléri mindezt, mondogatják. Miért nem tudtok ti
szavazni? Stb. És hova tűnik az a rengeteg európai pénz? Semmi sem épült (nálatok, nálunk),
csupán az, ami ebből maradt, amit el nem loptak. Amikor viszont megpróbálom elmagyarázni az
innen nyugati irányba kifolyó pénzek útjait, ismét falakba ütközöm. A legrosszabb pedig, amikor
közülünk való magyarokra hivatkozva seprik le érveimet.

Most  a  kedves  olvasó  a  kivételekre  gondol?  A  megtéveszthetetlenekre?  Istennek  hála
vannak, nem is kevesen. Ők átlátnak a szitán. De a sokaság szemén még ott a hályog.

Mi hát a teendő?



61

Naplójegyzet: 2015. január 25.

ÓVATOSAN, DE FEJJEL ELŐRE!
  
                Prof. dr.  Naszlady Attila halálára

Egy nagyszerű magyar, professzor dr. Naszlady Attila – a kellő bölcs óvatosság szükségességét
nem tagadva – halála előtt néhány órával, ezzel fejezte be nekem írott e-mail üzenetét:  „Fejjel
előre, s a keletkezett résen tovább.”

Ő erről már mindnyájunknál többet tud, bár tudása életében is hatalmas volt.
                                                             *

Látja?  Nem  látja?  –  Na,  látja!  Szólt  a  trükkös  vásári  kikiáltó.  De  már  nem  kell
bekandikálnunk a bűvös likon. Ami mögötte nem volt, már van. Van, és fölöttünk terpeszkedik.
Csak éppen nem beszélünk, nem beszélhetünk, egészen pontosan nem merünk beszélni róla.

Mert mifelénk nem a bőröndön üldögélőknek kell félniük. Azok a bőröndök még csak nem
is  virtuális  poggyászok,  hanem csupán  imágónk  rombolását  szolgáló,  idegen  és  tájékozatlan
képzeletekre vetített díszletek. 

Mifelénk a magyar értelmiség nagy sokasága ül egy másik batyun. Fekete bőröndre ugyanis
még mindig nem telik neki. Ülnek a batyun meg – ha kell – nem ülnek, hanem cipelik magukkal,
s  benne  egy  világra  szóló  találmányt,  a  nagy  „emberfogót”!  Úgy  hívják,  hogy  „politikailag
inkorrekt.”

Nos, ezért nem beszélhetünk arról, ami terpeszkedik felettünk, s aminek hatalmas lelógó
lólábai – a képzavart kiküszöbölendő és nevén nevezve: kettős mérleg tányérjai – belecsüngenek
hétköznapjainkba.  Lógnak  az  égből  aláeresztett  díszletek  módjára,  és  mi  folyton-folyvást
kerülgetjük  őket.  Kerülgetjük,  s  közben  nem  értjük  egymást,  az  eltorzított  jelentésű  és
megbélyegzett szavak hiányában elsilányult szókincsünkkel.

Pedig  a  világ  mai  állása  szerint,  az  elszemtelenedett  „kettős  mérleg  kezelők”  mindent
elkövettek már azért,  hogy egy szemernyi agyi képességgel – legyen akár IQ – bíró,  és azt a
gondolkodásra alkalmazni képes egyén, minimális képzettség mellett is észrevehesse.  Mint azt
valaha  tettük,  nevezzük  ezt  nyugodtan  a  józan  paraszti  észnek.  Bár  a  paraszt  szó  is  nagy
bukfenceket vetett már az agyakban.

Ha  régebben  ezt  a  módszert  még  rejtőzködve  alkalmazták  megvezetésünkre,  ma  már
leplezetlenül  teszik  ezt,  mert  éppen a  politikailag inkorrekt  fogalmának  világunkra erőltetése
biztosítja, hogy ne merjünk hinni a szemünknek, vagyis a saját józan paraszti eszünknek. Teszik
ezt  pedig  az  erő  előnyös  helyzetéből,  s  ennek  fejeikben  egyre  inkább  erősödő  tudatával.  A
módszer tulajdonképpen nem új, hiszen már réges-régi eleink is ismerték a szólásmondást: „amit
szabad Jupiternek, nem szabad azt az ökörnek”.

A Jupiterek vagyona egyre nő. Nemrégen jelezték, hogy rövidesen egy százalékot kitevő
társaságuk fogja birtokolni a föld javainak felét, s a másik fele marad a 99 százaléknyi ökörnek. 

De ökörék egy része szorgosan küzd Jupiterék kegyeiért. Innen tenyészett ki a „komprádor
ökör”  világfaja,  melynek  honi  változata  a  „magyar  tarka  komprádor”  még  összetettebbé  és
zavarosabbá  teszi  a  képet  az  útkereső  batyus  nép  között.  Ez  a  magyar  tarka  emlegeti  a
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bőröndöket, a batyusok meg csendben viszik hátukon az emberfogót, és ki sem merik mondani,
mitől roskadoznak lépteik. S mitől pirul olykor az orcájuk.

De  kitenyésztek  közülük  látók és  szókimondók  is.  Ezek  egyike-másika  próbálkozik,  és
ledobja batyuját. De a megbélyegzésre kiképzettek hamar batyutlan hátukra sütik a billog tüzes
vasát, és annak nyomát soha senki le nem mossa róluk.

Mások  –  nem  is  kevesen  –  pedig  elfogadják  a  megtévesztő  szemüvegeket,  és
szembefordulnak a látókkal. Közülük aztán vannak, akik kiáltoznak, rikoltoznak, káromkodnak,
dobálnak és másznak.

Még mások, óvatos bizonytalanságban próbálják átvészelni az időt,  amely természetesen
nem tudni átvészelhető-e személyeknek, vagy nemzedékek sorának kell szenvednie a megannyi
veszélyt magában rejtő kibontakozásig?

Az így megosztott 99 százalék tehát tovább járja az elcsapdásított és kerülőkkel teli utakat.
Járja és nyögi. Ki-ki a maga módján. S a fizikai kínokat nagy lelki terhek fokozzák. Minél jobb a
látásuk, annál inkább.

Tenni kéne! Szól a lelkiismeret,  és ahogy azt mondják,  „lokálisan” minálunk ez meg is
történt. Voksolással. Hogy elegendő-e ez egy őrült és megtévesztett világgal szemben, ahol van,
akit nyomorral sújtva, s van, akit látszólagos jóléttel kábítva vezetnek(meg), még nem tudhatjuk.
De legalább a példát fel kell mutatnia valakinek. Csak vigyázat a saját belső példáinkra is. 

Mert  a  magyar  tarka fajta.  Kinőhet  belőle komprádor  és Dózsák  pusztító  népe,  meg 19
Lenin-fiúja  vagy  Szálasi  pribékje  és  Kádár-huszár  egyaránt.  De  lehet  belőle  bátor  portyázó,
végvári vitéz, kuruc, sőt a maga módján szolgálni akaró labanc és Bem honvédja meg doberdói
vagy doni hősi halott s pesti srác egyaránt. 

A végső nagy játszma elkezdődött. 
A zárójelre ítélt „megmaradás” imperatívusza fenn világít az égen.
Azt is tudjuk, hogy a csalódásunkban oly bűnös kontinensből kiszakítva nincs túlélés.
A feladat emberfeletti.
Sajnos „fejjel előre” kockáztatni is kell. Vesztesek anélkül is lehetünk.
Lapulva most nem lehet előrehaladni.

0

Naplójegyzet: 2015. február 7.

VITATKOZNI MANAPSÁG NEM AZ IGAZSÁGKERESÉS, HANEM
A HATALOMMAL JÁRÓ HASZONKERESÉS ÉRDEKÉBEN SZOKÁS

Ez pedig meghatározza a vita kimenetelét. Ugyanis már előre tudhatjuk, hogy okos vagy nem,
olykor nevetséges és erőltetett érvekkel is hadakozva, a felek maradnak ott, ahonnan elindultak.
Ki-ki a maga álláspontja mellett. S tulajdonképpen a hallgatók és nézők, netán olvasók többsége
is megmarad zsigeri véleményével, mindenek ellenében.

Mostanság két téma dominálja a vitatkozó felek műsorait. 
Az  egyik az illiberális  demokrácia  miniszterelnöki  meghatározása,  a  másik  a  gazdasági

menekültek bevándorlásának szintén általa felvetett kérdése.
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- Ami az elsőt illeti, érthetetlen módon nem nyúlnak a – tulajdonképpen csak értelmezési –
vita árnyalásának vagy kibontásának módszeréhez. Pedig a válasz egyszerű lehetne.

Nem a  magyar  miniszterelnöki  álláspont  az,  amelyik  elzárkózik  a  demokrácia  egyik  –
„néppárti” változatában Merkel által is emlegetett – pillérének elismerésétől,  hanem a liberális
demokráciákat képviselők távolodtak el egy tiszta demokrácia fogalmától.

A  miniszterelnök  szerint  említett  demokrácia  ugyanis  természetes  módon  és  szervesen,
vagyis magától értetődően tartalmazza a hagyományos liberális elemeket. Nem jelent ki semmit,
de a legtermészetesebbnek  tartja  a  szabadság  eszméinek tiszteletben tartását  és mindent,  ami
ezzel  jár.  Az  illiberális  jelzőt  azért  volt  kénytelen  bevezetni,  mert  maga  az  egykor  valódi
értékeket hordozó liberalizmus tévedt el a neoliberalizmusnak nevezett képtelenségek erdejében.
Ennek csupán következménye, hogy a valódi demokráciát keresők ettől kénytelenek eltávolodni.
De csupán ettől.

A  neoliberális  lábon  (is)  álló  demokráciák  saját  csapdájukban  vergődnek,  és  lassan
fájdalmas  események  fogják  arra  kényszeríteni  az  ezt  vallókat,  hogy  tragikomikus  (vagy
elképesztő módon célzottan bomlasztó) elvárásainak és megnyilvánulásainak következményeiből
kitörni próbálkozzanak. Elég csak néhány, az élet és az emberi együttélés törvényeivel ellenkező
példát felsorolni.  Hiszen már a pedofilok kezdik jogaikat követelni, mozgalom indul a férfiak
állva vizelésének „kiváltsága” ellen, mesekönyv jelenik meg, amelyben királyfi királyfit szeret. S
ezek  még  csak  a  felületen  mozgó  apró  képtelenségek  a  veszedelmesen  kavargó  mélység
valóságos őrülete felett.

--  Ami  a  másik  kérdéssel  kapcsolatban  eszünkbe  jut,  az  mindenekelőtt  a  történelmi
Magyarország  mindenkori  befogadó  múltja,  annak  minden  hasznával  és  tragikumával.  Mert
miközben a történelmi nagy darálóban kivérző államalkotó magyarság pusztult, a Szent Korona
védelme alatt nemzetek nőttek fel a befogadottakból. Ők aztán bölcsőjüket börtönnek beállítva
segítették  a  hungarus  haza  szétszaggatását.  Ez  már  egymagában  rávilágít  a  bevándorlás  két
arcára. 

De  gondolnunk  kell  arra  is,  amire  már  sok  tanulmány  figyelmeztet,  hogy  Európa
iszlamizálódása  elkerülhetetlen.  Hogy  ez  az  őslakosságnak  mekkora  tragédia,  arról  a
neoliberalizmus  által  kitalált,  politikailag  korrekt,  vagy  inkorrekt  fogalma  miatt  nem  illik
beszélni.  Csak  félni  szabad,  azt  is  csendben.  Hogy ennek  velejárója mi  minden,  arról  éppen
napjainkban lehet szörnyű példákat látni.

A tragédia árnyát fokozza, hogy egy kis európai ország egymaga nem menekülhet meg.
Tehát  egész  Európa  megmenekülése  lehet  csak  biztosítéka  a  mi  megmaradásunknak.  Ezért
egyedül annál többet nem tehetünk, mint amit teszünk. Különösen akkor, amikor az ilyen irányba
tett  lépéseinket  éppen  Európa  torolja  meg  rajtunk.  Miközben  ellentmondásokba  keveredve
kapkod a megoldás után, azt kéri számon, amit saját bőrén már megszenvedett.

A két most időszerű kérdés pedig – mint jól láthattuk – összefügg. A baj gyökere a pénz
globalizáló világának háttérbirodalma által alkalmazott  neoliberalizmus képtelen és halálszagú
erőltetése.

Sajnos, a pártpolitikák demokráciájának világában élve s azt ésszerű és kényszerű okokból
– meg jobb híján – meghaladni nem tudván, az egyes országok életét is ez határozza meg.

A pártpolitikai küzdelem viszont csak a hatalom megszerzését vagy a megszerzett hatalom
megtartását  tarthatja  első  számú  céljának.   Minden  más,  ami  az  embert  valóban  szolgáló
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feladatokkal kapcsolatos, csak ezzel összhangban, ennek árnyékában, sőt ennek érdekében, általa
megengedhető mértékben és módon tud működni.

Bár a viták folynak, a fülek és a szemek nem akarnak megnyílni. Az elmékről és a szívekről
nem is beszélve.

Közben pedig az ember még küzd, de már nem bízik. 
A madáchi utolsó szín képei fenyegetően vetülnek a még gondolkodni képesek elé.

Naplójegyzet: 2015. március 15.

TANÁCSTALANSÁGUNKBAN HALLGASSUNK MAGUNKRA

Manapság  a  politikai  elemzők,  akik  végső  soron  –  ahogy  mondani  szokás  –  maguk  is  az
adófizetők pénzét eszik, egyik, vagy másik oldalon állva, olykor ingázva, nagy örömmel csapnak
le a politikusi beszédekre, mint elemezhető nyersanyagra.

Ha elnézzük őket  a képernyőn, a  statisztikailag elfogadható arányon túl,  értelmes,  okos
emberek. Az alapjában véve világos és magyarul  elmondott  szövegekről  alkotott véleményük
mégis a legtöbb esetben nem árnyaló, hanem egymással homlokegyenest ellenkező. 

Szellemi képességeiket figyelembe véve, ez csak egyet jelenthet. Mégpedig azt, hogy nem
önálló véleményüket fogalmazzák meg, hanem a kijelölt cél érdekében, az őket alkalmazó oldalt
szolgáló médiacég által elvárt végkövetkeztetéshez igyekeznek eljuttatni a tájékoztatáséhes nézőt,
hallgatót, olvasót. Nem valószínűtlen az a feltevés sem, hogy olykor akár önmaguk feladása árán.

Vannak természetesen esetek, amikor a nyersanyag olyan kirívóan félremagyarázhatatlan,
hogy a meggyőzendő alany – elemzőket mellőzve – maga is képes kialakítani véleményét. Ilyen
volt  mondjuk az  őszödi  beszéd.  Bár  volt  elemző,  aki  mégis megkísérelte  visszájára  fordítva
magyarázni. Politikus pedig annál is több.

Az esetek többségében azonban a tájékozatlan néző, hallgató vagy olvasó igen könnyen
manipulálható. És ez nem csak a beszédelemzésekre vonatkozó megállapítás.

Ravasz,  csavarintos érvek és ellenérvek röpködnek, ha Mars-lakó lennék, még élvezni is
tudnám, de mint érintett, mint magyar, mint olyan, akiknek a legfontosabb cél ennek a nemzetnek
a  megmenekülése,  s  az,  ami  ettől  elválaszthatatlan,  a  lejtőre  jutott  Európa  zuhanásának
megállítása, nehezen emésztem a hallottakat.

Ha a végleg lelepleződött  nyugati „példakép média” viselt  dolgait tartjuk szem előtt,  ha
láttunk már napvilágra került esetet, amikor a szentnek és tökéletesnek hirdetett BBC bizonyult
eszköznek, nem támaszkodhatunk kritikátlanul a számunkra így feltálalt információkra. Sokszor
még a híranyag száraz tényei vagy számadatai is mesterkedések nyomait viselik.

Nem marad tehát más, mint a józan ész próbája.
Véleményünket tehát – természetesen a szakértelem hiányunkat és a mindenkor felettünk

lebegő „nagy titkokat” is beleszámítva – jobb, ha magunk próbáljuk kialakítani, és nem vesszük
igénybe csupán a legszükségesebbet, az alapinformációkat.

Korlátolt tanácsnak tűnhet ez egy értelmesen működő világban, de sajnos el kell fogadnunk,
hogy  mi  nem  ilyenben  élünk.  Egész  életünket,  életterünket,  lehetőségeinket,  testi-lelki
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igényeinket,  létezésünket  időben  és  térben,  jórészt  ismeretlen,  sőt  felismerhetetlen  erők
befolyásolják. 

Tudomásul kell vennünk, hogy véleményalkotásunk terén a „hallgassunk magunkra” kellő
önkritikával, de egészséges önbizalommal is alkalmazandó iránytűje nélkülözhetetlen eszköze lett
e mesterséges közegben zajló életünk lehető legoptimálisabb irányításának. 

Természetesen  a  hiteles  barátok  meghallgatásának,  hitelességüket  bizonyított
vezéregyéniségeknek, az emberiség visszamenőleg nem befolyásolható értékeinek, és főleg az
Istenbe  vetett bizodalomnak kell alapját képeznie eme önjáró gondolkodásmódnak.

Mi is a helyzet itt és most?
Tudnunk kell, hogy mint minden ilyen helyzetben, itt is megjelennek a szélsőséges, primitív

vagy alantas, sőt olykor éppen a nagy egész irányítói által észrevétlenül befolyásolt vélemények
vagy  „összeesküvés  elméletek”.  Ezek  elkerülése  legalább  olyan  nehéz,  mint  a  cselvetés
csapdáinak kerülgetése.

És  még  valami!  Az,  ami  ma  információszolgáltatásban,  a  gondolkodás  formálásban  a
globalizált  világban  folyik,  azt  akarja  elérni,  hogy  a  fogyasztó  is  „hozzásüllyedjen”
színvonalában. Ennek érdekében sok minden történik körülöttünk, s igen ügyesen álcázva.

Ellenszere csak egy lehet: a tömegek szellemi látóhatárának tágítása minden eszközzel. Ez
pedig állami feladat és civil kötelesség egyben. E szempont érvényesülésére figyelve is fontos
következtetéseket vonhatunk le arról, hogy mi az, amit  naponta meg kell élnünk.És nem ez az
egyetlen lehetőségünk az igazság tesztelésére.

A pillanatnyi hazai kép igen zavaros.
Ha  ebben  a  helyzetben  tesszük  próbára  önálló  véleményalkotásunkat,  akkor  ezekben  a

napokban a következő megállapításokat  tehetjük:  nagyszerű és karizmatikus emberek mellett,
gyarlóságoktól terhesek éppen úgy befolyásolják sorsunk alakulását, mint a súlyosan ártó tudatos
rombolók, vagy az új és tömör szóhasználat szerint „helytartó” természetűek (komprádorok), de
ezek mellett  gyakorta tűnnek fel  a  sértettek is.  Ez utóbbiak azok,  akik olykor  a  legtöbb bajt
okozzák,  de ők a leginkább felismerhetők.  A sértett  ember,  aki  nem tudja egyéni  sérelmét  a
közösség érdeke mögé sorolni, az amúgy sem könnyű történelmi feladat megoldását nem csupán
gátolja, de meg is akadályozhatja.

Óvakodj tehát a sértettől!

Naplójegyzet: 2015. március 26.

ÚTKERESŐ

Rohannak a napok,  amint  idősödik az ember,  egyre sebesebben.  A feladat  meg mintha csak
szaporodna. A tapasztalat gyűlésével a felismert megoldandó is egyre több. És tenni kell, hogy
nyugodt legyen a mindennapi álom, meg – mi tagadás – a készülődés is ama hosszabbikra. Mert
abba minél tisztább lappal volna jó megérkezni. Naponta kell kérdő tekintetekkel szembesülnünk,
kérdő  mondatokat  hallanunk,  s  kellene  kétségbeesett  háborgásokra  megnyugtató  válaszokat
adnunk.

De ha visszalapozok az idők emléktárába, mi mást látok? Legfeljebb másként, de ugyanazt.
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Már a szülői ház hangulata az örökös reménykedéstől volt terhes és könnyű is ugyanakkor.
Közmondás szerint a remény hal meg utoljára, s ez így van jól. A reménytelenség gyilkos valami,
lefegyverző, tétlenségre ítélő erejű.

Kell hát a remény.
De visszatérve a mába, most talán éppen a jogosan felhorgadó és egyre szebb remények

kóvályognak Scyllák és Kharübdiszek között. Erről természetesen azonnal az jut eszünkbe, hogy
valójában nem a remények hajókáznak a két szörny között, hanem maga a remélt és dédelgetve
figyelt valóság, a nemzet élete, megmaradásának esélye küzd elvarázsolt szörnyekre emlékeztető
erőkkel. A megannyi láb és a hat kutyafej mitológiai borzalma nem is tudja jelképezni azt, ami
ránk leselkedik.

Ha lenne hozzá mai közönség, vajon miféle mitológiát alkotnának a mának arra felkent és
nagy  fantáziájú  művészek?  Hiszen  a  görögöknél,  még  a  fél  és  egészen  istenek  is  emberi
tulajdonságokkal voltak felruházva. Jókkal, rosszakkal, gyarlókkal és hősiekkel.

Mai mitológiánk sötét oldalának alakjai már emberfelettiek lennének abban is, hogy ártani
akarásuk játéktere elérne a teljes megsemmisülés kockázatának határáig. 

A hétköznapi ember tehát tovább remél. Akad szerencsére még olyan, akit a tehetetlenség
érzése nem ránt a tétlenség hibájába. Az átláthatatlanságot észlelő, s mégis tenni akaró, aki nem
tudja,  mi  lenne a leghasznosabb tennivaló,  csak  egyet  gondolhat:  a  teremtéstől  nyert  legjobb
képességei szerint kiaknázza magából mindazt a jót, amire képes. Mert bár a remény csalfa és
vak, sőt többnyire tévedni szokott, de azt még tudjuk, hogy mi az, ami biztosan jó. 

Erre elég irányadónak a szeretet parancsa. De kellőképpen felvértezve a „liberálmitológia”
szörnyeinek  és  szörnyűségeinek  ismeretével,  hogy  ne  lehessen  éppen  a  legnagyobb  erejét  is
jelentő szeretet miatt kiszolgáltatott. Ez bizony okosságot meg ravaszságot így együtt igényelhet.

Nehéz, nehéz, nagyon nehéz. De van-e más út? Együtt kell élnie bennünk a báránynak, a
kígyónak és a rókának. Mert a szörnyek nem válnak bárányokká soha, és szenvedélyeikből sem
fognak kigyógyulni, még ha bele is rokkannak.

Na, ez az, ameddig ki kell bírnunk.
Vagyis marad az aktív remény!

Naplójegyzet: 2015. április 1.

(LÉGI)KATASZTRÓFA HANGULATBAN

Furcsa  légikatasztrófák  idején,  magyarázható  és  magyarázhatatlan  tragédiákat  próbálván
feldolgozni,  az események hangulatában könnyű hasonlóságokat  találni  akár  ama nagy közös
röpténkkel is.

Mert repül az ország.
Veszedelmes  légteret  kell  átszelnie a  nemzet  utasszállítójának. Alatta  háborús övezetek,

égbe nyúló szirtek és körötte viharfelhők. Időnként gyanús repülő tárgyak közelítik meg öreg, de
szívós gépmadarunkat. Mellékesen nagy vitát váltott ki, hogy jelenleg sas helyett turult festettek
az oldalára.  Közben pedig minden óvatosságnak ellentmondva, a  pilótafülkében egyetlen első
tiszt irányítja a gépezetet. Ez van. Ennyi van. Több, minden licencnek megfelelő, nem akadt.



67

Haladunk a cél felé,  olykor meg-megrázkódik a gép, s  a VIP-utasok elégedetlenkednek,
fitogtatják  a  repüléstudományban  valahol  szerezett  gyér  ismereteiket.  Akár  a  labdarúgás,  a
vezetés is  olyan, amelybe nagy önbizalommal szól  bele közszereplő és közember,  hát  még a
büszke VIP.

Innen ered az, hogy VIP-utasaink egy része imádná a repülést kedvére vezérelni. Úgy is,
mint pilóta, úgy is, mint földi irányító. Ha lehet egyszerre. Volt már alkalmuk némi gyakorlásra,
de  az  igazi  nagy  gépekre  nem szerezték  meg  az  engedélyt.  A  próbarepüléseken  könnyűnek
találtattak. S mégis! Az egyszerű utasokat, akik még ennyire sem értenek a vezetéstudományhoz,
riogatják,  a  manővereket  kritizálják.  Gondolom,  békésebb  légitársaságoknál  is  van  efféle
„utasszokás”. 

Csakhogy nálunk ennél is többnek bizonyul. Ugyanis mifelénk az ilyenek dörömbölnek a
zárt pilótafülke ajtaján, és szidalmazzák a pilótát. S ami még ennél is több, azt követelik, hogy
hagyja el a „botkormányt” és bízza rájuk az irányítást. Majd ők!

Tisztában vannak-e ezek a vezetésvágyban égő urak és hölgyek, hogy alattunk 10 000 méter
mélység, meg az egyéb felsoroltak és felsorolhatók. Tudják-e, hogy ők kormányzásképtelenek?

Érzik a felelősséget?
Hiszen repülünk. Repülünk egy cél felé.
Vagy az a cél annyira idegen tőlük, hogy inkább a hegynek mennének mindenestől? Esetleg

inkább a köröttünk gyanúsan ólálkodó repülő tárgyakról várnának elektronikus tanácsot, hogy az
ő irányításuk alatt landolhassanak a remélt jutalmak elnyerésének ígéret földjén?

Vajon miként alakul a repülés különféle fázisaiban az utasok  véleményének megoszlása?
Kik  azok,  akik  a  légikisasszonyok  munkájával  elégedetlenkednek,  a  felszolgált  ital  márkáját
simfelik, de még az éppen alattunk gomolygó felhők sem jók nekik. És kik azok, akik látják,
hogy egy idő óta az eddigieknél jobban és jobb irányba haladunk, s kik azok, akik elhiszik, hogy
úgy  és  oda  kellene  repülnünk,  ahogyan  azt  a  licencet  elnyerni  képtelen  elégedetlenkedők
javasolták, s követelésekkel meg ígérgetésekkel bőven támogatva javasolják.

Hát ilyen ez a katasztrófa hangulat.
Repül a nehéz gép, ki tudja, hol száll le!?

Naplójegyzet: 2015. április 13.

NEM LEHET

Makkai Sándor „Nem lehet”-je még bombaként robbant a harmincas évekbeli erdélyi magyar
szellemi élet magához térőben levő, de már „csakazértis” köreiben. S a „lehet mert kell”, és az
„ahogy lehet” máris visszahangzott a keserves két szó nyomán. Visszhangzik az máig is. Oda-
vissza. 

Ennek mentén  alakulnak erdélyi  családok,  sőt  nemzedékek  sorsai,  egy újabb történelmi
viharokat, újabb csalódásokat átvészelt „kismagyarság” élete. S a tény, hogy eme kismagyarság
még él, sőt alkot, mi több nemegyszer példával képes elöl járni (jóban, de sajnos olykor rosszban
is),  hogy  emigránsi,  „kinézett”  állapotában  kovász  tud  lenni,  annak  életképességét  igazolja,
mégpedig a nagyobbik haza „nagymagyarságának” „kismagyarságát”  gyakran  kiemelvén. (De
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legyünk  igen  óvatosak  az  általánosításokkal,  mert  a  nagy  és  romboló  történelmi  hatások
mindenkire egyformán hatnak.)

Sok oka van ennek, s emlegetik a súly alatt a pálma ismert példabeszédét, de talán ennél
hangsúlyosabban a hagyományőrző társadalmak világméretű lebontásának, talán éppen a kettős
hátrányt szenvedők esetében lassúbb menetét.  Mert maga a nagy folyamat  az elszakítottaknál
úgyszintén zajlik, a gerjesztők ott is gerjesztenek, és erjesztenek.

Amerre azonban most gondolataim elkalandoznak, az a kelet-európai kis népek önmagukat
kiszolgáltató  megosztottságának  átka,  melyet  nem  választhatunk  el  Trianontól  sem.  És
természetesen  az  újra,  meg  újra  felhorgadó  –  írjam  azt,  hogy  gyermeteg  –  remény  ennek
eloszlatásáról.

Az errefelé általánosnak mondható, sérült, lelassult nemzetfejlődést emlegetők feltehetően
közel járnak az igazsághoz. De szomszédjainknak már évszázadnyi győztes idejük volt bepótolni
a lemaradást, miközben ennek jelei nem észlelhetők. Sőt a különbségek sem csökkennek.

Erdély például  egy bizantin,  elmaradott,  xenofób világ rabja lett,  kincseit  az  élet  egyik
területén sem tudták integrálni. Mindössze annyira futotta, hogy folyamatosan elszívják minden
erejét. Ha igazat mondanak a hírek, ez az elnyert országrész ma Románia össztermelésének 70
százalékát adja, s ennek felháborítóan kisebb részét kapja vissza.

Valaha a három nemzet  közös akaratának hiányában kihunyó transzszilvanizmus próbált
erre megoldást találni, s most éppen a másik oldalon vannak gyenge, de nekünk mégis jelzőtűz
értékű kívánságok ebbe az irányba.

Sem túlértékelésük, sem pedig alábecsülésük nem lenne helyes. Hiszen nemrégen ez még
elképzelhetetlen volt. A hamis nemzettudatot megalapozó hamis mítoszok bírálata is a lehetetlen
világába tartozott.

Túl hosszú volt ez a fals tudatot építő korszak, túlságosan erőteljesen épült be a győztes
Trianon pszichózisának ellensúlyaként.  A tudat alatti kételyeket és az ebből fakadó félelmeket
orvosolta.

Nagy meglepetés ma olyat olvasni, hogy etnikailag jogos már a román területi igény, de
történelmi jogról nem lehet szó! Ezt Lucian Boia újabb könyve, a  Vesztesek és győztesek egyik
oldalán láthatjuk.

Ha  a  történelmi  jog hiányának  igazolását  jelentő  tabudöntögetést  óhajtanánk  máshol  is
tetten érni, arra csak gyér példáink vannak. Boia mellett elsősorban Sorin Mitu tesz lépéseket
errefelé.

Fussunk  végig  a  történelem  kronológiáján,  hogy  lássuk,  melyek  azok  a  megrögzött
tévedések  vagy  inkább  történelemhamisítások,  amelyekre  mindez  eddig  épült.  Pontosabban
melyek ezek közül a legfontosabbak: 
--Mindenekelőtt  a  román  nép  eredetét  –  semmivel  sem  bizonyítható  módon  –  a  Kárpát-
medencébe  álmodják.  Ennek  érdekében  számos  ismert  tényt  egyszerűen  nem  vesznek
figyelembe, és számos hiányzót – sokszor számunkra nevetséges módon – magyaráznak bele.
Tudjuk, hogy hazafiasnak hitt  igyekezetükben egyesek már odáig is  elmentek, hogy a kárpáti
ősember román voltát emlegették. Most ezt az ukránok irigyelték meg tőlük.
-- A magyarokat barbár ázsiai hordának festik le,  amely jól szervezett és magasabb kulturális
szinten levő román államalakulatokat semmisített meg betolakodása nyomán
-- Odáig mennek, hogy Szent István román eredetéről cikkeznek, Sarolt meghamisított gyökereit
használva magyarázatul.
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-- Máskor a magyarok erdélyi térnyerését későbbre teszik. Mint tudjuk, véletlenül éppen akkorra,
amikor  transzhumálva  pásztorkodó  őseik  kezdtek  feltünedezni  az  Árpád-ház  által  már  jól
megszervezett – befogadó – magyar állam hegyeiben.
--  1000  éves  nemzeti  elnyomásról  beszélnek,  mellőzve  azt  a  tényt,  hogy  a  nemzettudat
kialakulásának századai előtt (XVII–XIX.) ilyenről nem lehetett szó. 
-- Az erdélyi három nemzet szövetségéből történt kimaradásukat nem a valós tények alapján írják
le. Nem beszélnek arról, hogy az nem a nemzet mai értelmezése alapján történt, hanem rendi
alapon, s amiképpen a nemesség soraiba minden akadályoztatás nélkül felemelkedett románjaik
ezáltal benne voltak a három nemzet szövetségében, ugyanúgy a magyar jobbágy a románnal
együtt kívül maradt azon. Ugyanis ez akkoriban természetes volt. 

– A Hunyadiak eredetének magyarázatát az ismert kérdőjeleken túl románosítják.
– Az  erdélyi  magyar  fejedelmek  (sőt  gubernátorok)  érdekükben  tett  cselekedeteit

feledésre szánják.
– A románok oly kevéssé ismert protestantizálódásának átmeneti periódusát – ha netán

beszélnek róla –, az elmagyarosítás anakronisztikus csomagjába helyezik.
– Osztály jellegű mozgalmaikat teljes mértékben nemzetivé próbálják „átmagyarázni”, sőt

magát Dózsa Györgyöt is románosítják a rájuk jellemző laza gátlástalansággal. Csak!
– Nem  csodálkozhatunk  ezen,  hiszen  sűrűn  olvashatunk  arról,  hogy  a  székelyek

elmagyarosított románok.
– Vitéz Mihály hódító kedvét és tehetségét, tudatos országegyesítő szándékként oktatják, s

ennek hamis hitét meggyőződéssé erősítették az összrománságban.
– Az  erdélyi  román  abszolút  többség  létrejöttének  legfőbb  forrását  és  korszakát,  a

fanarióta kort,  ebben a vetületében nem emlegetik,  sőt  felszorozva  beszélnek a kiáramlásról.
Arról már nem is szólva, hogy az erdélyi magyarság fogyásának logikus történelmi okaival nem
foglalkoznak.  Hiszen  a  hadak  útjában  elterülő  országnyi  országrészt  ők  védelmezték  vérük
hullatásával, s elfogyásuk árán.

–  A  román  nemzettudat  és  nemzeti  mítosz  kialakulásának  magyar  háttere  szintén
obskúrus, csak ott jelenik meg, ahol számukra hasznos.

– 1948 aztán végleg megoszt. Kossuth a tömeggyilkos, a magyarok a románok kiirtását
célozták  meg.  A  kolozsvári  Biazini  falán  40 000 román lemészárlásának  és  230  román  falu
felperzselésének  hazugsága  szerepel,  a  nyugati  turistákat  szolgáló  fordításban  is.  Sehol
Nagyenyed, sehol Zalatna stb.

– A dualizmus kora szerintük a sötét nemzeti elnyomásé. A lex Apponyi jelentőségében
többszörösen  felnagyítva  ismeretes  köreikben.  Nem  említik,  hogy  Erdélyben  több  államilag
támogatott román iskola volt, mint Ó-Romániában. Ekkor elkövetett hibáink propagandájukban
még  ma  is  óriássá  nőnek,  amikor  pedig  ők  jelen  időben  azoknak  sokszorosáért  lennének
felelősek. 

– Ebben a „sötét” korszakban 140 bankjuk és az ortodox egyház érte el, hogy már Trianon
előtt  teljesen  egyensúlyban  voltak  Erdélyben  a  birtokviszonyok.  A  későbbi  román  királyi
földreform,  több  mint  három  millió  hektárnyi  magyar  föld  kisajátításával  ezt  az  egyensúlyt
borította fel végleg. Akié a föld, azé az ország.

– Trianonban  szerintük  szerencsések  voltunk,  hiszen  ők  a  Dnyesztertől  a  Tiszáig
érdemelték volna meg a területeket. Mint azt Brăteanu a tárgyalások során mondotta, a színtiszta
román Debrecenben a lágy esti szellő román anyák altató dalait hordozza.
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– Aztán ha kell,  magukról  „szól  az  elhallgatás”.  Megtévesztő gyulafehérvári  ígéreteik
ugyanis nem kedvelt témák történetírásukban.

– A magyar holokauszt szörnyűségeit sűrűn sorolják. Az azt kegyetlenségében meghaladó
és német közreműködés nélkül már jóval előtte végrehajtott román holokauszt mintha nem is lett
volna.

– Történetírásukban a magyar négy esztendő Észak-Erdélyben a Horthy-terrorról szól. A
Teleki-féle nemzetiségi politikát az ismeretlenség homályába száműzték.

– Ceauşescu bűnei között az etnikai arányok végzetes megváltoztatása, a homogenizálás
vad hajszája említést sem kap.

– Szerintük  az  autonómia  az  egységes  román  nemzetállam  feldarabolását  célozza.
Alkotmányellenes,  mert  alkotmányaik  a  kezdetektől  nemzetállamról  beszélnek  egy  valójában
soknemzetiségű országban. 

–  És most? Ők az USA és Európa kedveltjei,  mi az általuk rendszeresen bírált fekete
bárány.

Hogy mit lehetne tenni ezzel a történelmileg zsigereikbe szervült hazugságtudattal? Bizony,
nem  tudom.  De  annyi  kétségtelen,  hogy  tárgyalásokkal,  szerződésekkel,  érzékenységek
pátyolásával, kicsinységünk bölcsnek vélt gyakorlásával ez a kérdés nem oldható meg. 

Sőt talán még saját érdekeik felismerése sem lehet elég, akkora a xenofób gyűlölet vallássá
„nemesített” ereje.

Manapság  arról  beszélnek,  hogy  a  román–magyar  viszony  mélyrepülésben  van.  Vajon
mennyire volt más a helyzet, amikor magasröptű szövegek mögött a folyamatosan táplált és sok
nemzedék óta beoltott ellenségkép mozgatta a román tömegek érzelmeit? Ebben a viszonylatban
minden csupán látszat, mert az „átnevelés” csak saját akaratukból és saját módszerekkel, hosszú
folyamat  eredményeként  lenne  lehetséges,  de  erre  a  demokrácia  világát  jelentő  pártpolitikák
újabb  századában  nem  látok  reményt,  mert  soha  nem  fognak  lemondani  az  ellenségkép,
esetünkben a magyar kártya, felhasználásának kitűnő lehetőségéről.

Ez pedig egyik fő okozója lehet közös vesztünknek.
Előttünk a térképen a két – összeakadt kopoltyúval – egymásba úszó halat formáló ország.
Az  egyik  nem  létező  történelmi  jogainak  büszke  tudatát  nevelte  bele  tömegei

legképzetlenebb  tagjaiba  is.  A  másik  létező  történelmének  erőt  adó  tudatát  pusztítja  idegen
szándékok szolgálatában.

A nagy történelmi kohó pedig mindkettő alatt ott fortyog.

Naplójegyzet: 2015. április 20.

SZORONGÁSAINK – A MÚLT LELKI BILLOGJAI
ÉS EGYÉB GONDOLATOK

A gödöllői kastély felújításáról rendezett szakmai  bemutató szervezői  bukkantak nyomomra –
magam sem tudom hogyan – és kértek meg arra,  hogy a három Antallal férfi vonalon kihalt
Grassalkovich-család női ágának kései leszármazottjaként, tartanék előadást a családról.
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Nem  ez  volt  az  első  alkalom,  amikor  találkoztam  múltbéli  szorongásaimmal,  az
osztályellenség veszély-, vagy kisgyermekként szégyenérzetének utórezgéseivel.

Mit szól a közönség? Hiszen az a múlt sokak számára ma is egy bűnös világot jelent. Mert
ezt tanulta. És egy letűnt világ vétlen és véletlen utódaként erről beszélve nem tarthatnak-e majd
kérkedőnek? Stb.

Aztán  a  józan  ész  leküzdötte  kellemetlen  érzéseimet,  és  felülkerekedett  az  igazság
elmondásának, valamint az érdekes meg tanulságos történetek továbbadásának óhaja. Azóta már
többször  felkértek  ennek  elmesélésére,  és  úgy  érzem,  értő-megértő  közönségekkel
találkozhattam.

Ezt követően kezdtem kutakodni emlékeimben abba az irányba, hogy mit is jelentett az a
proletárdiktatúra nekem,  nekünk,  s  miért maradt  meg bennem ama nevetségesen primitív,  de
mégis félelmetes világ  kései reflexeinek sokasága.

A ma fiataljainak, kik tudtukon és akaratukon kívül mégis viselik ennek következményeit,
nehéz  lenne  elmagyarázni,  miként  öntötték  ki  a  proletárdiktatúrák az  úri  világ valós  és  vélt
hibáinak fürdővizével az értékek – jórészt menthetetlen – sorát.

Hogyan tudja a mai nemzedék elképzelni azt, amint a legnagyobb természetességgel, fontos
és  meghatározó  szellemi,  sőt  művészi  funkciókat  ellátó  intézmény  élére,  csupán  proletár
származása  és  (nem  mindenkor  őszinte)  pártelkötelezettsége  alapján  nevezhettek  ki  néhány
elemis személyeket.  És ők gyakorolhatták a hatalmat a  vele járó mindenható befolyás összes
következményével. Meghatározhattak tudományos kutatási vagy művészeti irányt, vagy szellemi
nagyságok sorsa felett dönthettek, akár azok és családjaik életét is kockára téve.

A  „tömegek”  pusztító  hadjárata  csak  ismételte  régebbi,  történelmi  idők  szörnyűségeit.
Felperzselt könyvtárak, kínai porcelán kacsaitatók juthatnak eszünkbe vagy zongorából szénázó
lovak, s  az,  hogy a hatalomra került  nép mennyire értékelte  a  birtokába került immár  közös
vagyont.

Apám emlékiratából olvasom,  hogy vezetői  irodájába (még mielőtt  végleg kiebrudalták)
egy váltóőr ült be ellenőrzése alá vonni a 100 éves hatalmas intézményt, miközben – ki tudja hol
zabrált  –  csíkos  selyem pizsamában ült  apám íróasztalnál,  azt  képzelvén,  hogy az  divatos és
elegáns öltöny. Ismerőseit is berendelte, hogy lássák mi lett belőle a nagy „váltás” nyomán.

És ez aztán ennél durvább, vagy finomítottabb formában évtizedeken át folytatódott, majd
amikor  már  sikerült  felhozni  egy  új,  „saját”  értelmiséget,  az  a  tiszteletreméltó  kivételektől
eltekintve, híján volt a tudás mellé nélkülözhetetlen műveltség és kulturáltság minimumának. 

Ugyanakkor ide kívánkozik egy furcsa ellentmondás. Amint a rendszer segítségével valaki
felért az értelmiségi lét valamely szintjére, maga is gyanússá vált.

Természetesen ne feledjük, hogy sok olyan tehetség bukkanhatott fel ezen az úton, akinek a
jelentősége túlnőtt a fentieken, de aki legtöbbször ugyancsak megszenvedte a folytatást. 

De miért mondom, hogy ez máig érezteti hatását? Nos, nem csupán azért, mert egy második
nemzedéket már ez a domináns réteg nevelt, bár ez sem elhanyagolható, de sokkal inkább azért,
mert  ezzel  párhuzamosan  nyugaton  rohamléptekkel  tört  előre  a  globalizált  és  neoliberális
ideológiáját a nevetségesen veszedelmes végletekig ajzó világ, s ennek már ki nem mondott, de a
háttérből  jól  kidolgozott  terve  volt  a  tömegek  „lebutítása”  a  minél  könnyebb  irányíthatóság
szintjére. 
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Vagyis  a  rendszerváltások  után  a  kelet-közép-európai  országok  proletárdiktatúrában
nevelkedett  „emberanyaga”,  az  egyébként  oly  fontos  „humán  erőforrás”,  a  legkitűnőbb
alapanyagnak bizonyult a globalizáció számára.

Ami pedig az említett fürdővízzel kiöntött műveltséget, kulturáltságot és morális értékeket
illeti, ha mai politikai aktorok megnyilvánulásain oly gyakran van alkalmunk megbotránkozni, ha
utcai szónokok a vélt igazság és a humánum jegyében elharsogott ocsmány szövegeit halljuk, s az
annak tapsolókat  látjuk,  ha sértett  politikusok  fülünk hallatára a  nyelv legsötétebb  posványát
túrják  felszínre  mocskolódásaikban,  mit  várunk  el  a  metrón  elkeserítő  hangnemben  csevegő
fiataloktól, a kötőszó szintre emelt káromkodások hallatán?

Már hallom is a közbeszólót, a magyar nyelv legfőbb ápolójának, a színháznak ilyen irányú
változásáról.

De érdekes fejtegetést hallhattunk nemrégen Boross Pétertől arról, hogy mekkora hátrány ez
a nemzetközi gazdasági életben viselkedni nem tudó, s így nem egyszer tárgyalásképtelen, kis- és
nagyvállalkozók számára.

Lám,  hova  jutottunk  Grassalkovichéktól,  akik  maguk,  bár  gyarló  emberek  voltak,  de
kulturáltság,  műveltség  dolgában  oly  magasan  álltak  akár  a  mai  elit  felett  is,  ami  nehezen
felmérhető.  Hiszen  I.  Antal  egyes  feljegyzések  szerint  19  évesen  már  ott  bábáskodott  a
Pragmatica Sanctio kidolgozásán, s 21 évesen a Neoaquistica comissio ügyészeként  dolgozott
egy jelentős műveltség, jogi tudás és több nyelv ismeretének birtokában. 

Beismerem, túl tágas ívet húztam a csíkos pizsamától I. Antal grófig, de hajdani, s a múlt
mélyéből  ma  is  fel-feltörő  szorongásaim  szolgálnak  mentségül  erre.  Hiszen gyakran látok
választott – sőt kinevezett – pozíciókban olyan személyeket, akik egyik percben mosolyt csalnak
szájam szélére, a másik pillanatban szorongást keltő emlékeket ébresztenek.

És  még valami!  A  pizsamás  ember  és  kétségtelenül  képzettebb,  de sok  mindent  mégis
nélkülöző  kései  utódai  nem  voltak  és  nincsenek  tudatában  annak,  hogy  a  hatalom,  melyet
megszereznek, szolgálat. I. Antal, de még tékozló fia és annál valamivel visszafogottabb unokája
is labancok voltak, s mégis magyarok, amit a haza és az „Istenadta nép” érdekében elkövetett
cselekedeteikkel bizonyítottak.

Naplójegyzet: 2015. április 23.

SZAVAK KALODÁBAN

Sokszor  átrágott  szavak  sorsára  és  sorára  terelődtek  gondolataim,  s  megpróbáltam  röviden
átfésülni a „kalodába zárt” mai magyar szavak tárát.

Kérdezhetjük,  van-e  értelme  ennek,  hiszen,  aki  érti  miről  beszélek,  már  maga  is  tudja
mindezt, de mégis, ha másért nem, hát a rend kedvéért magunknak gyűjteném össze őket, mint
olyan, aki lassan egy szintén kalodába szánt emberfajta képviselője.

Mostanság  elhangzott  és  leírt mondatok nyomán van egy olyan érzésem,  hogy ennek a
nemzetben  gondolkodó  és  beszennyeződni  áldozatok  árán  sem  akaró  rétegnek  mennyire
borotvaélen kell táncolnia azért, hogy ne seperjék az úgynevezett neobarokk idők szellemesnek
és találónak tűnő, de mégis ennél sokkal bonyolultabb meghatározást igénylő tárházába. Hiszen,
ha történelmi időszakról beszélünk, akkor abban volt ilyen is, meg sok más is. Ha pedig csak egy
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bizonyos, a feudális Magyarország maratonja utáni levezetést végző valamiről beszélünk, annak
bélyege nem süthető rá az egész korszakra, s pláne nem annak minden szülöttjére.

Bizony  napjaink  magyarsága,  és  az  azt  vezetni  (hivatott?)  magukat  felkentnek  képzelő
képviselői is sokfélék. 

Valahogy  úgy  van  ez,  hogy a népben-nemzetben  gondolkodó magyarok  nemzedékei,  a
hazára vágyó és magyarságukat  áldozatok árán is vállalók, akik mint  ilyenek, már-már eleve
értelmiségiek, hiszen a gondolkodásnak egy olyan szintjén mozognak, ami – társadalmi állásuktól
függetlenül – ezt feltételező ismereteket jelent, furcsa helyzetben élték s élik életüket.

Mert volt idő, amikor a nemzetben gondolkodást tiltották, üldözték, sőt büntették. Aztán
volt olyan is, amikor egyfelől hangoztatták, hívó szóvá tették, másfelől gyanúba keverték, s ezzel
tovább fokozták az évszázados belső megosztottságot. Most már odáig jutottunk, hogy egyszerre
lehet használni üzleti célok érdekében, és lehet nevetség tárgya, kabarészínpadok madárijesztője.

Ez a réteg,  amely  valaha  a nemzet  gerincét  képezte  (akkor  sem könnyű helyzetben),  a
nemzet  sorskérdéseit  meghatározó  munkától  és  pozícióktól  valaha  eltiltatott,  aztán  a
reménytelenség közönyébe taszíttatott, s mostanság valósággal elriasztják olyanok, akik képzelt
felhatalmazás alapján, olykor éppen az ő szerepük eljátszása által késztetik őket hallgatásra.

Az ellenfeleknek ezek az aktorok, kik oly gyakran a ripacskodástól sem mentesek, akár
innen, akár onnan, kitűnő céltáblát kínálnak fel. De mikor – rájuk szerepüket valódinak beállítva
– méltán  vagy  méltatlanul  lövöldöznek,  találat  éri  azokat  is,  akik a  nagy  színpadtól  messze
félrehúzódva képviselik a valódi értékeket.

S itt érkezünk el a szavakhoz, melyekkel elérhetnénk többek között önmeghatározásunkat,
de  amelyeknek  puszta  kiejtése  már  gyanús,  egyeseknél  bűnös,  veszélyes  vagy  legalábbis
ellenszenves, másoknál unalmas, sőt nevetséges.

Itt van például a magyar szó. Mára oda jutottunk, hogy nemegyszer puszta kiejtése már
azonos egy csak nálunk meghonosodott igével, a magyarkodással.

De lássuk  a nemzet  szavunkat.  Eltekintve attól,  hogy ez  egy idegen nyelvekre nehezen
lefordítható  szó,  mert  mást  és  mást  jelent  az  egyes  nyelveken,  nálunk  vannak,  akik  minden
gondolkodás nélkül a kirekesztéssel próbálják összemosni. Mert, ami nemzeti, az csak magyar,
ami magyar, az már faji értelemben gondoltatik, s ezzel máris a kukában találja magát. Pedig a
nemzet éppen a magyar történelmi hagyományban nyert olyan erősen befogadó jelleget, amilyen
csak a Szent Korona országaiban jöhetett létre. Gondoljunk csupán a hungarus tudatra.

S ezzel máris ott  vagyunk a nemzettudat szónál.  Sokakban ez borzongást  keltő  rémség.
Valamilyen okból annyira ellenszenves,  hogy eszükbe sem jut körültekinteni a  világban, ahol
gyakorlatilag mindenütt fellelhető.  Van, ahol egészségesen építő formájában, s van, ahol mint
hamis építmény, amely a nemzetté válás tévútjain formálódva, ideiglenes célokat szolgálva kap
fontos szerepet. Fel sem merülhet az egészséges nemzettudat lehetősége, amelyik olyan tartást ad
egy jó értelemben vett  nemzetnek, hogy egykor oly sokat  használt kifejezéssel:  anyagi  erővé
válik.  Vagyis  hasznos  a neoliberális  és  globalizált,  pénz  és  haszonelvű  világ híveinek  és  az
unortodox  elveket  vallóknak  egyaránt.  Munkamorált,  a  termelékenység  fokozását,  baj  esetén
áldozatvállalást  stb.  jelenthet.  S ami a legfontosabb, egy kiegyensúlyozottabb társadalmat.  De
nem olyat, amelyiket juhok módjára lehet terelgetni. S itt van a kutya elásva. 

Ha  pedig van magyar,  magyar  nemzet  és  annak  nemzettudata,  akkor  létezik a  haza  is.
Annak magyarázata, hogy a haza és a hazafias miért nem kedvelt, avagy miért szolgál pusztán
szavazatszerző  célokat,  az előbbi  szavakról  írottakban  már  benne  van.  Hiszen  azok  számára
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létezik,  akik azokat  a  szavakat  és  az  általuk  jelzett  értékeket  magukénak  vallják.  A  többiek
számára  nem  érték,  s  nyugodtan  lehet  a  saját  vagy  csoportérdek  szolgálatában  feláldozni.
Ilyenkor történik a hazaárulás, amelyet annyit vitatnak, s amelyet billogként használnak, de még
senki  sem merte körülírni,  meghatározni  vagy határok közé terelni,  mert  az  politikailag nem
korrekt. és ez a három szó manapság az összes eddig általam felvetettnél nagyobb fontosságú.

Az eddig felsorolt szavak kapcsán létező értékek összességét kell magáénak vallania annak,
aki a magyarság, vagy a nemzet e hazán való megmaradásának ügyét melengeti keblén. Jaj, de
hányszor  láttam,  hallottam  nevetgéléseket,  vagy  olvastam  gúnyos  hangú  írásokat  az  ezzel
kapcsolatos fenyegető árnyak emlegetése kapcsán. Vagyis, ha élni akarunk, s pláne magyarként,
az már  bűnös,  veszélyes,  nevetséges.  mert  azt  el  sem képzeli  az  ezen  röhécselő,  hogy  lehet
megmaradni  magyarként  nem  mások  ellen,  de  másokkal,  sőt  másokért.  Ugyanis  tudnivaló:
egymagunkban nem maradhatunk meg. A világ sokszínűsége ugyanakkor kötelességünkké teszi a
megmaradást. Legalább annyira, mint a kihalásra szánt állatfajok védelmére tett lépéseket.

Folytathatnám  vég  nélkül  a  kiátkozott  szavak  sorát,  de  csak  egyetlen  témakörből
választottam ki a legfontosabbakat. Közhelyszerű tények ezek, s mégis úgy vettem észre, hogy
csak bizonyos körök számára magától értetődő. Az igazi köz ezekre nem hely-ez hangsúlyt. 

Észre sem veszi, miként idegenedik el e szavaktól, s főleg attól, amit jelentenek.
Észre sem veszi, miként idegenedik el saját magától!

Naplójegyzet: 2015. május 1.

FONTOLVA HALADNI, MAGASRA IS NÉZNI

Újra meg újra kétségbe esünk azon, hogy faltól falig tett lépéseink miatt az Európai Unió ránk
förmed. Kétségbeesésünk esetről esetre fokozódik. Növeli zavarunkat, hogy ha más tesz hasonlót,
az nem vált ki ekkora visszhangot. Az ebből eredő bizonytalanság pedig a polgári Magyarország
ügyére felesküdöttek táborát a periféria felől erodálja. Az amúgy is bizonytalanok, az érdekben
gondolkodók,  a  közjót  szolgáló  intézkedések  elkerülhetetlen  sérelmezettjei,  akik  jórészt
úgynevezett társutasok, sorra leválnak rólunk.

Nem  a  Fidesztől,  hanem  a  minden  hiba  vagy  tévedés  ellenére  egyetlen  nemzeti  úttól
kanyarodnak  a  semmibe.  Kórjelző  ugyanis,  hogy  máshova  általában  nem csatlakoznak,  csak
éppen  feladják  a  helyes  úton való felfelé  kapaszkodást,  mert  az,  úgy vélik,  nekik  már  nem
hasznos.

Kell-e  nekünk  az  ilyen  útitárs,  kérdezhetnénk?  A  válasz:  sajnos  igen.  Igen,  mert  a
parlamentáris  demokráciában,  ahhoz,  hogy  a  jó  úton  tovább  haladhassál,  tehát,  hogy
nemzetmentő terveidet megvalósítsd, szükséges a hatalom megtartása.  Tehát az eltávolodókkal
meg kellene értetni: ne a mában, ne a zsebben, ne indulatokban gondolkodjanak, hanem az út
végét, a célt nézzék. 

Ez a valódi nemzettudat áldozatra is képes tulajdonságával nem rendelkezők esetében közel
sem egyszerű, mert már a politika művészetéhez tartozik, ergo meg kell találni a módját. Ebben a
szakembereknek  nem  tud  egy  egyszerű  tollforgató  tanácsot  adni,  csupán  szentjánosbogárnyi
jelzőtűzzel képes hozzájárulni a gyulladozó figyelmeztető fények egészéhez.
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Még  egy  dolog  azonban  biztosan  tanácsolható,  mégpedig  a  fontolva  haladás,  mert  a
szükségállapot sikeres korszaka lejárt. Öt év után ez a nemzet, mely elszenvedte ama 40 évnek és
a csalódást hozó, de hatni képes neoliberális világ 25 évének romboló hatásait, „szükségállapot
képtelenné” vált. 

Nézzünk körül, hányan képesek elégedetlenkedni, pedig a számok és az élet valósága mást
mutat. Az ellenzéki elégedetlenségszítás viszont jól hat az ilyen közegben. Az ígérgetés könnyű, s
nagy azoknak a száma, akik hinni akarnának. A jobb, a nagyobb, a haszon ígérete itt célba talál.
Így hatott annak idején az egyszeri 19 000 forint „bedobása” az akkori nyugdíjasoknál, s így hat
minden olyan, amit hatalomba kerülve nem tudnának megadni,  vagy csak az ország veszte,  a
csőd árán, tehát egy időre. Sőt, más példát keresvén, ez a bróker botrányok alapja is. A haszon
reménye által vakító hiszékenység. 

A  fontolva  haladás  a  kétségtelenül  elkövetett  kisebb-nagyobb  hibákat  megelőzheti,  a
kapkodás látszatát kiküszöbölheti. Hatalmas a tét, felmérhetetlen a nemzet szempontjából, s ezt
olyanokkal kell elfogadtatni, akik azt sem tudják, mi a nemzet. Nagy többségükben nem tehetnek
róla,  de nem tudnak nemzetben, magyarságban, megmaradásban gondolkodni.  Nekik az itt  és
most kell. Az adjatok, és bizonyos szint alatt a „monnyon le”. 

Ezért kell mindent megpróbálni a kommunikációs képesség, nálunk történelmi gyökerekkel
rendelkezően, sajátos követelményekkel járó, feljavítására. 

Tudom,  közhely  már  mindez,  ám  már  annyiszor  kiderült,  hogy  közhelyes  dolgokban
tévedtünk. De mégis, azért is! Mondani, mondani kell.

Hogyan  jutott  ide  a  magyar  társadalom?  Szűklátókörű  kérdés  lehet,  ha  ugyanezt
világviszonylatban vetjük fel. 

S még ezen is túlléphetünk. A neoliberális nevelés, a taposd el a másikat és érvényesülj, a
mindenkinek mindenhez joga van, a politikailag korrekt vagy inkorrekt, veszedelmes billogokat
rejtegető,  azokkal  fenyegetődző ármányos játéka,  magát  az embert vitte félelmetes lejtőre.  A
létért való küzdelem darwini tétele  az állatnál  és az élre  törő ember  fejlődésében hasznos és
szükséges  lehetett  a  fajfejlődés  útján.  Az  ember  azonban  átlépett  egy  másik  dimenzióba,  a
spirituálisba. Éppen abba, amely által a teremtés feltehetőleg az élő világ élére röpítette.  Nos,
ebben a szakaszban a neoliberális taposd el elv, a darwini tétel durva mása, már nem működhet.
Csakhogy  az ember  még magában hordozza ennek hajlamát.  S a  neoliberális  ideológiák erre
alapoznak. Sikerrel.

Az embert emberré fejlesztő spiritualitás megtagadása pedig letaszíthat minket a teremtés
csúcsairól.  Ennek  ismeretében  kellene  napi  kis  harcainkat  megküzdeni  és  nemzetmentő
terveinket, cselekedeteinket véghezvinni.

Az utolsó szó azonban minden ellenkező igyekezettől függetlenül magáé a Teremtő erőé
lesz.
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Naplójegyzet: 2015. május 6.

MEDDIG SÜLLYEDHETÜNK?

Legutóbbi  naplójegyzetemben  pendítettem  meg  a  neoliberalizmus  elembertelenítő  hatásának
gondolatát.

Sajnos,  az  emberiség  legemberietlenebb  tulajdonságaira  építő  neoliberális  ideológiát
sikerében nagyon nehéz lesz megállítani. Az ember ugyanis eredendően liberális. Mondhatnánk
archeoliberális, ami csak a keretek és eszközök viszonylatában különbözik a neotól. Csak az ne
történjen, hogy ez lesz a legfőbb emberi jellemzőnk, s ennek okán, a Teremtő által megálmodott
ember mércéje szerint, az állati szint alá süllyedünk.

Az  ősember  ellenlábasát  valaha  doronggal  tette  ártalmatlanná,  ma  ezt  megteheti  pl.
politikai,  vagy  gazdasági  eszközökkel.  Ideológiákkal.  Nagyobb  csoportok  esetében  pedig
különösen  jól  működik  a  kettős  mérce  már-már  unalmassá,  de  annál  eredményesebbé  váló
eszköze.

Az önzése által elvakított egyén, vagy ilyenekből álló közösség aztán észre sem veszi, hogy
ez az út – mint attól tartottunk – visszavezet az állatvilágba, sőt még mélyebbre. Az új ember,
miközben a civilizáció vélt áldásait hajszolja,  éppen ellenkező irányba halad. Az ember lelket
kapott a Teremtőtől, s életét ennek kellene megszabnia. Sajnos azonban a neoliberális álruha ezt
is csak eszközként használja a lélektelenség legvisszataszítóbb cselekedeteihez.

Magyar olvasónak felesleges a kettős mércét bemutatnom, hiszen aligha akad náció, amely
ennek következményeit nagyobb mértékben szenvedte meg, mint éppen a magyar.

Most mégis egy ordítóan megmagyarázhatatlan, tragikumában pedig – mondhatni –komikus
példát  hozok  fel  a  közelmúltból.  A  párizsi  karikaturista  újságírók  szörnyű esetét  követően  a
tanulságokat  fordítva  levonva,  Isten  tudja  milyen  logika  vagy  cél  mentén,  az  Egyesült
Államokban  kiállítást  szerveztek  Mohamed  karikatúristák  munkáiból.  Az  ismételten  sértő  és
provokatív lépés ellenlépéseket  generált,  s  így megint volt min felháborodni a  demokrácia és
szólásszabadság jegyében.

A neoliberális világ azonban furcsa valami. Ugyanis szintén a napokban, egy franciaországi
II.  János Pál-szobor  miatt,  melyet szerintük megengedhetetlenül,  az egyházra utaló kereszt  és
boltív egészít ki (miért? – az egyház fejéről boltív nélkül ilyesmi eszükbe sem jutna?), a bíróság
olyan  döntést  hozott,  hogy  a  szobor  eltávolítandó,  mert  másokat  sért  hitükben,
meggyőződésükben. Ezek pedig arrafelé főleg a muzulmánok lehetnek.

Vagyis,  ha  a  muzulmánok  legszentebb  prófétáját  kigúnyoljuk,  az  a  véleményszabadság
körébe  tartozik.  Ha  azonban  a  világ  legszelídebb,  éppen  a  muzulmánoknak  is  kezet  nyújtó,
keresztény emberének állítanak szobrot, az nem tartozik ebbe a körbe. Miközben szerintük az
egyik nem sért, csupán véleményez, a másik nem vélekedik, csak sért.

Ha  a  kedves  olvasó  ezeknek  utána  képes  elkerülni  azokat  a  gondolatokat,  amelyeket
politikailag nem korrekt most  leírnom, én megemelem kalapomat előtte,  és eligazítását  kérem
ebben a zűrzavarban.

Egy bizonyos, a liberalizmus mai elfajult formáinak alkalmazói, vagy haszonélvezői nagy
előnnyel bírnak: azt és úgy magyarázhatnak meg általa, amit és ahogyan csak akarnak.
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Naplójegyzet: 2015. május 10.

ISMÉT CSAK KOPTATOM A KLAVIATÚRÁT?

A bölcs, nyugodt öregkor illúziója mindenkit megkísért, de kevesen lehetnek, akik a mágikus 77-
ig elérve meg is élhetik azt. Hogy ez korunk jellemzője, avagy elődeink sem jártak más cipőben?
Én eldönteni nem tudnám. Hiszen a család történetét kutatva csupa kemény sorsra bukkantam,
olyanokra,  amelyek  mellett  a  mai  gondok,  mai  mércével  mérve,  eltörpülnek.  Az  ő  életeik
játszmáiban a tét – nem egyszer naponta – maga az életük volt. És nem egyszerűen a maguk
mentése értelmében vagy érdekében.

A  77  lehetetlenné  teszi  a  nagy  terveket,  ugyanakkor  szükségességüket  sokkal
hangsúlyosabban  képes  felmérni.  Bizony  keserves  tapasztalat.  Lépéskényszer,  melyhez  már
nincsen lábad. Gondolkodáshoz szokott emberfiának ez nagyobb trauma, mint amilyen lehet egy
elkésett aggkori szerelem tehetetlensége.

A gondolatmenet most megtörik, s közbevetett kérdés merül fel. Miért ne, hiszen látszólag
cél  nélkül  kalapálok  a  billentyűzeten,  csupán  az  írás  önző  kényszere  mozgatja  a  tett  két
végpontját,  a  központit  és  az egyre gyakrabban  fájó  ujjperceket.  Látszólag!  Mert  az a  belső
kényszer mintha valahonnan kapná a parancsot.

Kérdezi tehát bennem valami, hogy miért e két reménytelen helyzet közötti különbség, s
máris adva van a válasz. Mert előbbi olyan dologban tehetetlen, amely a közösségnek használni
akaró tett lehetne, utóbbi pedig csak magánbánat, melyről korosztályomban naponta hallhatok, s
legtöbbjük bölcs öniróniával le is zárta a kudarcnak sem nevezhető helyzetet.

Na, de a közösség? Az a közös jövő? Az emberiségé, a világé, a kontinensé,  a hazáé, a
nemzeté, a családé, s benne a saját utódoké? Az nagyon tud fájni, az képes az öregedő elmét
gondba csavarni, gyászba borítani.

A jó öreg – nagyon is magyar szívű – labanc, kinek történetével az eltelt hónapokban volt
alkalmam foglalkozni, első Grassalkovich Antal, híres aforizmái közt az egyik legegyszerűbb és
legfontosabb így szól: „Az emberek egymás hasznára születnek!”

Az iramló elme itt megint kanyart vesz, s már ki tudja, hol jár a kiindulási ponttól. Mert,
hogy manapság az efféle  közösségi  gondolkodás egyáltalán nem nevezhető általánosnak.  Sőt.
Sokak szerint nem is kívánatos. Nem egyezik az egyéni teljesítmény, az egyéni érvényesülés, az
önmegvalósítás, a kíméletlen verseny, a „minél jobb létért való küzdelem” szellemével.

Vajon – térek mégis vissza a kezdő ingert jelentő 77-hez – éppen a számmágia teszi, hogy
számomra ez nem természetes? Bizony nem! Mert a teremtett ember közösségi jellege magától
értetődő,  és  ez a  közös  megmaradást  biztosítani  egyedül  képes  feltétel?  S egyben bocsánatát
kérem azoknak, akik ezt tőlem már annyiszor hallhatták.

Árad az információ – gyengülök most el borongós elmélkedéseimben – árad a nagyobbnál
nagyobb tudású emberek sok leírt, elmondott vagy sokféle módon rögzített gondolata. Mi értelme
annak, hogy erre felkészületlen átlagosságomban mondatokat pötyögjek egymás alá. És kinek?
Van  ennek  haszna?  Talán  cseppnyi  hozzájárulásként  a  nagy  közös  tapasztalathoz,  talán
figyelmeztetésül  –  mondanám reménykedve.  Emberek ne  rohanjatok  a  vesztetekbe,  vagyis  a
vesztünkbe! Ebből is naplójegyzet lesz, gondolom, és fölé biggyesztem a dátumot.
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Május  10.  Románul  „zece  Mai”,  a  kisebbségi  magyarra  a  „győztesek”  által  egykor
rákényszerített nagy nemzeti ünnep, véle pedig Trianon minden tapasztalata.

Ekkor  dereng  fel  mindennek  az  értelme.  A  legapróbb  hozzájárulás  fontossága  is.  A
transzszilván  emberben  élő  egészséges,  bölcs,  mértéket  ismerő  veszélyérzet  átalmentésének
feladata.  Mert  a  legnagyobb  közösségi  értékünk,  a  legnélkülözhetetlenebb  hamuba  sült
pogácsánk, a nemzettudat immunrendszerének ez a kelléke, mifelénk roppant gyenge lábon áll.

Nos, erre még jó lehet az a 77-ik, sőt, ehhez szükségeltetik, gondolom, s ez magyarázata
annak, hogy kusza tekervényeim közé képletes gereblyét akasztva, újra meg újra nekiveselkedek
gondolataim  egybegyűjtésének,  hogy  bár  szemernyi  személyessel  próbáljak  hozzájárulni  a
közösségihez.  Úgy is, mint ember az emberért, úgy is, mint magyar a magyarért, mint parányi
rész a nagy egész megmaradásáért, hogy az idő isteni határainak lehetőségein belül éljen „nemzet
e hazán”.

A 77-et megélt mást már nem tehet, de írhatja, mondhatja, hirdetheti a teremtés parancsát
jelentő  igét,  a  világ  hasznát  is  szolgáló  nemzeti  megmaradás  feltételeit,  a  közösség
áldozatvállalásra  képes  szolgálatának  fontosságát,  melyhez  el  kell  fogadni  azt,  hogy  nemzet,
nemzettudat, s véle a másoknak nem ártó, de a naivitást mégis kizáró veszélyérzet, végül pedig az
a ma még szégyenkezve kimondott szó, hogy: magyar.

Naplójegyzet: 2015. június 4.

MÁR MEGINT TRIANON?

95 éves a gyász,  és még ma sem teljes a felismerés, amely egyedüli megoldás lehet a túlélést
kereső magyar úton. Csodával határos módon bizonyítottunk, s talán éppen ez az oka annak, hogy
máig a leggyengébb,  a  leglegyőzöttebb  ellen  fenekedik  a  világ.  A  közeliek,  tudjuk miért,  a
távoliak ennél összetettebb okokból.

Házam  előtt  felhúzom,  s  félárbocra  engedem a  fekete  szalagos  nemzeti  zászlót.  Ismét
kérdezgetni fogják: ki halt meg? És ismét kezdhetem a felvilágosítást.

Véletlenül  éppen  három  napja  kaptam  kézhez  Erdélyből  a  legújabb  román
könyvújdonságot,  a  majd ismét  dühödt  blog-zuhatagot  kiváltó  Lucian  Boia-könyvet.  Magyar
címe ez lehet:  Hogyan románosodott  el  Románia? Ha ezt  a  munkát  románul,  magyarul  és a
világnyelveken  minden  érdekelt  elolvasná,  véget  lehetne vetni  a  lezárult  történelmi  folyamat
hullámzásai  okozta  vesztes  és  győztes  neurózisoknak.  Vége  lehetne  a  román  önigazolás
felesleges próbálkozásainak nemzetiségi politikájuk tökéletességéről. 

A szerző jó és becsületes hazafi. Olyan, mint amilyennek magunkat képzelnénk. És nem
várjuk el,  hogy más legyen. Nemzetét éppen a tárgyilagossággal védelmezi leghatékonyabban.
Nem ítélkezik.  Nem tör  pálcát  a  homogenizálás  felett,  de  nem is  dicsőíti.  Csupán  leírja  az
évszázadok alatt bekövetkezett  demográfiai  változásokat,  s  a történelem előrehaladtával  egyre
tevőlegesebb román beavatkozást abba. Nem mentségként  említi,  hogy ez nem csupán román
sajátosság. Hiszen elkövette ezt Európa számos nagy nemzete,  élén a franciákkal  vagy a Brit
Birodalommal, és hozzátehetjük, a Habsburgokat, sőt kis ideig, kis mértékben és kétbalkezesen a
magyarokat  is.  Egészen  egyszerűen leírja  a  romániai  homogenizáció történetét:  szándékaival,
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terveivel,  módszereivel,  sikeres  és  kevéssé  sikeres  periódusaival,  tehát  mint  tudatosan
végrehajtott  nemzeti  programot,  egészen  máig,  amikor,  mint  írja:  gyakorlatilag  tényleg
megvalósulóban van az egységes román nemzetállam.

A végén azonban mégis van véleménye.
„Megtévedt  lelkeknek”  nevezi  azokat,  akik  azt  képzelik,  hogy  még  félni  kell  a

magyaroktól.  Mint  írja:  az Erdély birtoklásáért  folyó „parti” lezárult.  A kérdést  a demográfia
eldöntötte,  a  román  többség  jogán Erdély Romániáé,  de  –  és  itt  figyelem! – a románoknak
semmiféle történelmi  joga  nincs.  Bár  számunkra  nem jelent  vigaszt,  mégsem mindegy,  hogy
leírták azt, miszerint: hiába emlegetnének dákokat és rómaiakat meg ősiséget, ha nem lennének
többségben, ezekkel semmire sem mennének.

S ha már  itt  tartunk,  egy másik érdekességet  is  leszögez.  Amennyiben a románok nem
hódítják meg Dáciát (vagyis az egykori dák területeket), a román nép nem alakulhatott volna ki.
Vagyis nem a dákokból, hanem az egykori dák térségben!

Itt  akár  félretehetjük  Boia könyvét,  hiszen  nélküle  is  tudjuk  mennyire igaz  ez.  Mert  a
balkáni  pásztorkodást  követő terjeszkedés,  amely  a  déllengyel  tátrai  legelőktől  a  Kaukázusig
terjedt  –  a  magyar  Erdély  hegyein  keresztül  –  nagy  kiterjedésű  élettérről  és  életmódról
tanúskodik.  Ugyanakkor  államalkotásra  nem  is  képes,  nem  is  készülő  románságról.  Az
államalkotás lehetőségét a történelem egyedül itt, a Szent Korona védelme alatt kínálta fel az
északi románok csoportjának. Ezzel kapcsolatos szavaik szintén a magyarból származnak, mint
ahogyan  ismeretesek  a pásztorkodás  terén  az  albánnal,  a  földművelésben  pedig a  szlávokkal
rokonítható alapszavaik.

A négy nagy román népcsoportból a bolgárok közelében élő meglenorománok, a görögök
közeli  arumunok  és  az  isztriai  románok  majdnem  teljesen  beleolvadtak  a  balkáni  kohóba.
Töredékeiknek fennmaradása,  akárcsak más területeken, egyedül a transzhumáló életmód adta
nagyfokú elszigeteltségnek köszönhető. A nyelv latinos jellege is ezért maradhatott meg a görög
és szláv hatások ellenére. Egy rövid (megleno)román–bolgár együttélési periódustól eltekintve,
ezek  a  román  népcsoportok  soha  nem  kerültek  az  államalkotás  lehetőségének  vagy  akár
igényének helyzetébe. Azonban, amint a fejedelemségek egyesülésével nemzetfejlődésük eljutott
az  államalkotás  egy  magasabb  fokára,  megjelenik  a  homogenizáció  egyre  erősödő  óhaja,  s
alkotmányaikban az egységes nemzeti állam alapvető kitétele.

Boia könyvéhez visszatérve, megírja, miszerint soha nem volt a románok kezében olyan
homogenizálási  lehetőség, mint a  kommunizmus éveiben, amikor az urbanizáció és iparosítás
végleg megpecsételte Erdély sorsát.  Az erdélyi városok Trianon előtti döntő magyar többségét
hangsúlyozva megjegyzi, hogy a jelenlegi román többség mértéke már meghaladja azt. Végül a
magyarokkal  kapcsolatos  félelmek  képtelenségét  ecsetelve  beszámol  arról,  ami  a  Iohannis
jelenség  mögött  van.  A németektől  (és a  zsidóktól) már  nem kell  félni,  a  magyar  kérdés  az
egyetlen,  ami  még  zavarja  őket,  s  ami  felhasználható,  ha  kell.  A  különböző  országokkal
kapcsolatos szimpátia skálán Németország az első 87 százalékkal, és Oroszország az utolsó 25-
tel. Magyarország utolsó előtti, 38 százalékos aránnyal. 

Az egyén számára kívánatos volt, írja, a németek és zsidók kiárusításáról, de nem tagadja a
közösség  számára  tragikus  voltát.  Gyakorlatilag  ez  egy  gyilkosságmentes  genocídiummal
egyenlő.  Mint  mondja:  „Romániában  a  zsidó  történelem  véget  ért”. Az  általa  közölt
számadatokból ugyanakkor az is kiderül, hogy 1940 és 1945 között a Romániában és az általuk
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megszállt  területeken  élt  zsidókból  majdnem  félmillió  tűnt  el,  s  nem  feledi  elismerni
Transznyisztria haláltáborait sem. 

A könyv magyar  fordítása  remélhetőleg  nem késik,  s  akkor  mindenki  meggyőződhet  a
magyarázkodás nélküli tények erejéről.

Ezek  után  vajon  emlegetheti-e  nyugodt  lélekkel  Románia,  hogy  a  nemzetiségi  kérdést
megoldotta,  ráadásul a legjobban. Lobogtathatja-e a Velencei  Bizottság dicséreteit előttünk? S
vajon  mennyire  érdekli  mindez  Európát?  A  homogenizáción  már  régen  túljutott,  és  most  a
multikulturalizmust  hirdető  (öngyilkos)  államok  adnak-e  erre?  Vagy  ők  ezt  a  törekvést
természetesnek találják, s nem értik elszakítottak és csonkán maradottak közötti összetartozásunk
fájdalmas óhaját? Nem érdekli őket, és nem értik.

De a homogenizáció sikeres bajnokai  most  miért estek át  a  ló  túloldalára,  és segítenék
minden  eszközzel  annak  ellenkezőjét,  az  új  népvándorlás  korát  elindító  bevándorlásnak  a
humanitárius segítőkészség határait messze meghaladó kibontakozását? Azt mondják, a bajokat
nem az első generációsok okozták. Ez akár  igaz is  lehet.  Na, de kikből  lesz a  második és a
harmadik generáció?  Ha eddig  képtelenek  voltak  integrálni,  ezután  a  még nagyobb  tömegek
esetében  mit  fognak  tenni?  Lám,  mennyire  összefüggenek  a  számunkra  tragikus  saját
tapasztalatok és a közös európai sors!

Mindenesetre, ha ezek után bárhol a romániai nemzetiségi politikáról tárgyalunk, legelőször
ezt a könyvet kell letenni az asztalra. Ha elolvassák, felesleges minden további szószaporítás. És
mindennek ellenére senki sem kérdőjelezheti meg a szerző hazafiságát. 

Mert  hosszú  távon az igazság  kimondása és  megismerése,  az ő számukra csak hasznos
lehet.

2015. június 4-én mintha a szokottnál szomorúbban és figyelmeztetőbben is szólna a déli
harangszó. A nemzeti zászlót lengeti a szél, a fekete szalagra egy-egy járókelő felnéz, és látszik,
hogy nem érti.

Naplójegyzet: 2015. július 4.

A MAGYAR MEGMARADÁS ÜNNEPEIRŐL

A rohanó időben eltelt  utóbbi  évek ünnepi gondolkodói már  annyi oldaláról világították meg
ennek  a számunkra oly  fontos  és  annyi  változást,  pontosabban  változtatást  megért  napnak  a
fontosságát, hogy ahhoz hozzátenni szinte lehetetlen. 

Emlékezzünk  csak.  Államalapító  Szent  István  helyett:  Első István,  Alkotmány  vagy Új
kenyér ünnepe váltogatták hangsúlyaikat  az évtizedek során,  s  mi közben mégis valami mást
éreztünk  a  szívünkben.  Ki  sem  mondva,  talán  olykor  rá  sem  ébredve  jelenlétére,  nagy
természetességgel  volt  ott  ez  az  érzés.  Mert,  hát  magyarok  vagyunk,  vagyis  ahogy  többen
mondták  már,  minden  hátránya  ellenére  úgy  döntöttünk,  hogy  ezt  a  kemény  utat  választjuk
magunknak mi, akik ilyenkor ünnepelni szoktunk.

Az ünneplő ember, valljuk be, önmagát is ünnepli. Mert szükség van ünnepekre, s ezt az
emberiség színes palettája és hasonlóan színes történelme bizonyítja. Minden társadalom igényli
az  ünnepeket.  A  megmaradásért  vagy  fennmaradásáért  folytatott  hétköznapi  küzdelmekhez
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ilyenkor gyűjt erőt, visszatekintvén a múlt valamely erőt adó eseményére, vagy őt megerősíteni
képes személyiségére.

Ugyanakkor  jól simul  egymáshoz első szent  királyunk és az első kenyér ünnepe. Szinte
egymásért kiált. Hiszen mindkettő a megmaradásunkról szól. Amaz első, döntő, egykoriról meg a
mindennapiról. Elválaszthatatlanul.

Számos kitűnő történelmi áttekintést olvashattunk, hallhattunk, ennek ellenére úgy érzem,
hogy újfent gondolnunk kell egy Szent Istvánt megelőző eseményre, történetünknek egy olyan
meghatározó pillanatára, amelyik szervesen illeszkedik az István által betetőzött mű alapjaiba. 

1108  éve,  907.  július  4-5-én  zajlott  le  a  pozsonyi  csata,  ahol  a  magyarokat  végleg
megsemmisíteni akaró egyesült Európa százezres seregét 40 000 magyar verte tönkre és kergette
vissza az Enns folyóig, az ott várakozó ifjú Lajos meglepetésére. Ober Enns találták magukat,
vagyis az Óperencián túl, amint az a nép száján megmaradt. Az „Ugros eliminandos esse” minket
annyi  formában  kísértő  első  nagy  kísérlete  volt  ez,  és  ennek  a  halálos  veszedelemnek  a
megoldását adta aztán István Európához simulásunkkal, amely nagy áldozatot követelt, és  ami
mint tudjuk, bizony nem volt sima.

Máig ad ez alkalmat a történelmi HA kedvelőinek, hogy elméleteket szövögessenek arról,
mi lett volna, ha az akkor is megosztott magyarság másik oldala kezébe kerül a döntés. Lennénk,
vagy nem lennénk? Hiábavaló vita, s csak az idegen ellenpróbák jelzik, hogy aki nem ezt az utat
választotta, ma már csak emlék, vagy még az sem.

Évtizedeken át kísértett a múltat végképp eltörölni jelszó szelleme, s máig vannak hívei
ennek,  pedig nagyon kézenfekvő,  miszerint  a  megszenvedett  múltnak  két  nagy  haszna,  vagy
ajándéka  van.  Az  egyik,  hogy  egyáltalán  létezünk,  a  másik,  hogy  jobban  modellezhetjük  a
további  megmaradás  útját.  Vagyis  magyarul:  őseink  áldozatát  meg-  és  elismerve,  őket  ezért
megbecsülve és ünnepelve, a magunk jövőjét építjük. 

Igen, kell tennünk, és tesszük ma is, mert sajnos korszerű formában az európai környezet
sem sokkal barátságosabb a régen voltnál, csak a kor sokkal ravaszabb díszletei közé rejtve, a
diplomácia és ideológiák nyelvzavarába burkolva próbálja elrejteni a valódi szándékokat.

Vitatkozni lehet, vajon Szent István zsenije, az isteni sugallatok ereje, vagy egyszerűen a
történelem sodrának logikája tette-e, hogy megmaradhattunk és elláthattuk ezer esztendős európai
küldetésünket, de mára az, amiről keveset vagy nem is beszélnek, egy másik nagy igazság. Egy
olyan, amelyik európai megcsalatásunk után 95 esztendővel talán a legfontosabb megjegyzendő. 

Külső és belső vitáink során azt kell tudatosítanunk másokban, és önmagunk belső tusái,
önmarcangoló vagy éppen ellenkezőleg,  magunkat  balgán  túlértékelő gondolataink közepette,
hogy  minden  bizonnyal  elkövetett  és  feltárandó,  tanulmányozandó  hibáink  mellett,  s  azok
ellenére, nem voltunk a „népek börtöne”. Szent István Magyarországa, a Szent Korona országa a
szó legmodernebb értelmében és a szomszédos -- minket most nem kedvelő -- új országok kései
lakóinak hasznára a „népek bölcsője” volt.

Úgy érzem, ennek az igazságnak a kiemelése nem hanyagolható el.
Csak azt tudom ajánlani mindenkinek, kövesse az óramutató járásának irányát és gondolja

át a velünk szomszédos népek történelmét.  Ha ezt teszi, hamar felfedezheti azokban a hungarus
haza megmentő, óvó vagy építő szerepét.  Az az ország,  melyet István király ránk hagyott,  a
történelem  viharai  során  és  földrajzi  helyzete,  katonai  képességei,  szelleme  miatt  valóban
védelmezte Európát, itt, a keletről jövő veszedelmeknek – mai nyelven szólva – évszázadokon át
bemérhető logisztikai határain. Saját erejét messze meghaladó erőkkel szemben és a legnagyobb
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áldozatot  hozva,  hiszen  embervesztesége  demográfiailag  is  előkészítette  azt,  hogy  a  benne
bölcsőre  lelt  népek  aztán,  mint  csibe  a  tojáshéjat,  zúzzák  szét.   Tudjuk,  ez  történelmi
szükségszerűség volt,  amelyet  nem ismertünk fel idejében, s  melynek méreteit nem sikerült a
lehetséges  legkisebbre leszorítani.  De erről  és ennek okairól beszélni,  már egy másik ünnep,
másik visszapillantásának feladata lenne.

Ünnepelünk tehát, és próbálunk élni a tapasztalattal, próbáljuk erősíteni magunkat régi nagy
teljesítményekkel azonosulva, s ez így helyes. Különösképpen azért, mert – s itt érkezünk ismét a
mába – jelenünk sem rejt kisebb veszedelmeket, sőt nem csupán számunkra, de a minket végül
befogadni kényszerült Európa, sőt az egész világ előtt is sorsdöntő évtizedek állanak.

A mai helyzetben a magyarság ismét ezer esztendő előtti méretű megosztottsággal várja a
nagy  valószínűséggel  közelgő  vihart.  Mintha  két  hit,  két  szellem állana  egymással  szemben
villogó  szemekkel  és  kegyetlen  fegyverekkel.  Ezek  a fegyverek  ma elsősorban  a  gyűlölet,  a
harag, az egymást démonizáló hajlam formájában jelentkeznek. 

Pedig a kívülálló megállapíthatja, hogy magyar áll szemben magyarral. Legfeljebb az egyik
olyan ideológia híve, amelyik tudatosan vállalja fel magyarságát, a másik ezt nem hangsúlyozza,
olykor még tagadja is, de Dsida Jenő szavaival élve: mégis magyar.

A vihar pedig közeleg.
Látható jeleit már nemcsak bölcs politikusok, tudósok vagy jósképességűek tapasztalhatják,

hanem a mindennapok embere is.
Éppen erről  gondolkodva azonban nem térhetünk ki annak tisztázása elől,  hogy a Szent

István-i Magyarország maradéka, vagy jogutóda, az oly annyira nem értett Szent Korona országa
milyen mértékben rendelkezik a modern világban létjogosultsággal. Erről tőlünk függetlenül is
elméleti viták dúlnak, másrészt gyakorlati érdekek próbálják befolyásolni a viták végeredményét,
sőt napjaink történéseit. 

Vajon az 1000 esztendő előtti időkben könnyebb volt előre látni és dönteni, mint ma? Nem
kizárt, de az is tény, akkor nem rendelkeztek a döntéshozók olyan információs bázissal, mint a
maiak. Persze ez érvényes a félrevezetés megannyi eszközére is.  

A világot vezető hatalmak egyes lépéseit látva azt érzékelhetjük, hogy valami nincs rendjén.
Ezt mindenki láthatja,  aki akarja.  Sajnos azonban van, aki látja és jelzi,  tehát felértékeli, vagy
akár túlértékeli, s van más, aki saját érdekei szerint befogja a szemét, s így nem kell látnia azt,
amit ő is csak ugyanúgy láthatna. S ez már veszélyes. Itt már eljutunk a kérdésig: szükség van-e
nemzetállamokra, nemzetiségekre, nyelvekre, nemzeti kultúrákra?

Vagyis,  hogy  a  rovarvilág  genetikai  állományát  őrizve,  akarunk-e  valamit  tenni  az
emberiség  színességének  megőrzéséért,  vagy  valóban  rohanni  kell  egy  multikulturális  őrület
bizonytalan kohója felé?

István király felismerte az elkerülhetetlent, bár az európai hadak újabb kísérletét még neki is
volt alkalma sikeresen visszaverni. Tudta mi az, amit fel kell adnunk önmagunkból és mi az, amit
nem. Így éltünk túl 1000 esztendőt. A folytatást azonban már nem lehet az akkorihoz hasonló
áron megalapozni. A kettészakadt országnak össze kell fognia.

Azt mondják, ideje lenne elfogadni egy közös nemzeti minimumot. Nevezzük így, ha kell.
Bár én naiv optimizmussal ennél többet szeretnék.

Ünnepeink  a  nemzeti  összefogás  fontosságának  felismerésére  is  alkalmat  adnak,  hiszen
ilyenkor általában együtt vagyunk, bár akad, aki oldalra pillant olykor-olykor.



83

Egyházi  szertatásokon  szokás  jelképesen  megfognunk  egymás  kezét.  Tegyük  ezt  meg
máskor is. A béke jegyében. Magyarok, a magyarságot felvállalók és mindazok, akik lojálisak
ehhez  az  országhoz,  akik  ezt  hazájuknak  akarják  érezni,  akik  hajlandók  ezt  védelmezni  és
szeretnék élvezni ennek védelmét. Még talán nem késő.

Szent  István,  fején azzal  a  Szent  Koronával,  melyet,  ha  helyesen  értelmezünk,  és  nem
politikai adok-kapok szerint fogadunk el vagy csúfolunk meg, a döntő pillanatban tette a dolgát,
és máig ható erővel mutat előre is.  

Tetteinek korszerű értelmezése nagy lehetőség bizonytalanságban szenvedő és megosztott
magyarságunk jövője szempontjából.

Naplójegyzet: 2015. július 5.

A MIGRÁCIÓ RÁCIÓJÁNAK NYOMÁBAN

Azt  állítják:  Magyarország,  mely  Európa  közepén  fekszik,  egyben  a  föld  egyik  csakráját  is
magáénak mondhatja, s az sem véletlen, hogy minden út a Kárpát-medencén keresztül vezet, akár
erre, akár arra veszi vagy veszik, valaki vagy valakik az irányt.

Nos, igaz, avagy sem, de minekutána egykoron, 1100 éveknek előtte, mi is erre vettük az
irányt,  az  eltelt  idő alatt  megtapasztalhattuk,  hogy utánunk még  sokan  tették ezt,  s  nem kis
sikerrel. Így aztán – nekünk az örök befogadóknak – ma már be kell érnünk a csonka maradékkal.

De ezzel sem értünk megpróbáltatásaink végére. Egyrészt mert e maradékban sem élhetünk
háborítatlanul, másrészt pedig ezen is keresztülvezetnek az egykor volt, s máig kitaposott utak.

Sajnos  azonban  ezt  nem  intézhetjük  el  az  egyes  honi  vélemények  szerint  oly
természetességgel  emlegetett  „ez  van”  kimondásával.  Nem,  mert  az  „ez  volt”  tanulságai  és
ráadásnak  a  más  kára  szintén  arra  figyelmeztet,  hogy  létkérdésről  van  szó.  Talán  az  egyik
legfontosabbról.

Ezenközben  a  bagatellizáló  „ez  van”  hangoztatóinak  véleménye  arra  int,  hogy  az  új
világrend szabályai  szerint  mindezt  nem csupán  el  kell fogadnunk,  de támogatnunk is illene.
Vagyis a fogyó önmagunk körül keletkező vákuumot nem nekünk kellene „beszülni”, hanem a
legváltozatosabb kultúrkörökből származó ismeretlen egyedekkel, netán csoportokkal feltölteni.
Tudjuk, már volt szó a 6-7 millió magyarról és a betelepítésről. Persze nem akkor, amikor „a
magunkfajták veszélyeivel” riogattak, de nem nagy időbeli eltolódással. 

Kockázatos közöny ez, de a pillanatnyi politikai haszon kergetése már csak ilyen tanácsadó,
s ugyancsak ez okozhatja később e vélemények akár váratlan változásait is. Ilyen körökben nem
jelent gondot egy kis kimagyarázkodást szolgáló hazugság. Az ilyen politikus arra is számít, hogy
a választó hamar felejt. És sajnos ebben sokszor nem is téved.

Ami  tartósnak  és  soha  meg  nem  változónak  látszik,  az  akkor  érhető  tetten,  amikor  a
liberalizmus és a proletár internacionalizmus örököseinek házasságából születő új érdekszövetség
– bár töredezettnek tűnik – abban egységes,  hogy minden megmaradásunkra tett kísérletünket
ördögtől valónak tekinti. Még a kifejezés is a démonizált szavak tárába került, a nemzet, nemzeti,
nemzettudat, sőt a – ma már oly sokatmondó „magyarkodást” jelentő – magyar mellé. Logikus.
Ha nem kell a magyar, akkor minek annak megmaradása, s véle az összes többi.  
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Magam mégis az örökös aggodalomnak jegyében gondolkodom, mikor felteszem a kérdést:
az  újkori  népvándorlásnak  nevezett,  s  valóban  annak  tűnő  jelenség  pillanatnyi,  naponta
agyontaglalt  és  ténylegesen  nem  elhanyagolható  gondján  túltekintve,  előre  nézve  és  mögé
pillantva, mi várható és mi sejthető? 

Az  európai  tehetetlenkedés  ma már  nyilvánvaló.  Új  „tágabb  hazánk”,  ez a  mesterséges
konglomerátum, erre a kihívásra sem képes hatékony válaszokat találni. Tárgyalgatás, vitatkozás,
vélemények ütköztetése alatt telik az idő, s közben a „karaván” valóban halad. Mégpedig egyre
inkább  rajtunk  keresztül.  Hogy  a  különféle  európai  megoldástervezetek  s  azok  várható
eredményei  vagy  következményei  hova  fognak  kilyukadni,  még  nem  tudható.  A  gyors
intézkedések  dolgában  azonban  biztosan  magunkra  vagyunk  utalva,  s  ebben  inkább
akadályoznak, mint segítenek, úgy kívül, mint belül.

De amint kérdeztem, mi a helyzet a pillanatnyi gond után és mögött?
Mert  ami  a  pillanatnyi  tennivalókat  illeti,  azok  elkerülhetetlenek,  de  nem  jelentenek

végleges  megoldást.  A  megoldás  keresésének  viszont  először  a  mögöttes  megismerését  kell
céloznia.

És itt van a bökkenő.
Mint annyiszor, ismét az összeesküvés-elméletek gyanújának ingoványába tévedünk. Arra

tévedünk, de sajnos attól tartok, hogy nem tévedünk. Mert ezúttal könnyen lehet az elméletből
valóság, sőt már jól beindított gyakorlat.

Elkerülhetetlen  ugyanis  azt  a  kérdést  feltenni,  hogy  a  népáradatot  tápláló  válsággócok
létrejötte  egy egyszerű tévedése volt-e a  demokráciaexport halva született kísérletének,  avagy
ennél  az  exportőrök  sokkal  okosabbak  és  távolabbra  látók,  s  a  népvándorlás  ilyen  váratlan
hirtelenséggel  történő  begerjesztése,  annak  a válságban  nem szereplő  országokra  is  kiterjedő
vonzása, egy jól kitervelt lépés volt? A célja pedig Európa versenyképességének semlegesítése és
az annyit emlegetett világuralom felé történt, általuk fontosnak vélt lépés?

Minden lehetséges,  ha az első világháború kitörésétől  máig eltelt  időszak történelmét,  a
tengeren túlról ért befolyás gátlást nem ismerő módszereit áttekintjük. 

Rövid  távon  egy  félelmetes  és  számunkra  megoldhatatlanná  válni  képes,  de  számukra
hasznos  sakkhúzás  ez.  Hosszú  távon  azonban  a  kultúrák  várható  nagy  versenyében  őket  is
magával  ránthatja,  mert jelek szerint Európa (sőt  Oroszország)  legyengítésével  elsőnek éppen
természetes, velük közös gyökerű, szövetségeseiket lehetetlenítenék el.

Mit mondhatok mást a fentieken csak mosolygóknak, mint azt: ha lehetne egy kívánságom,
akkor az az lenne, hogy bizonyuljon mindez tévedésnek.

*

Naplójegyzet: 2015. július 18.

INDUL A GÖRÖG ALUDNI

Sokan  ismerik  az  oda-vissza  elolvasva  ugyanazt  jelentő  rövid  szósort.  Eleddig  nyelvi
játszadozásaink  sokaságának  tárában  húzódott  meg.  Mára  azonban  mintha  új  jelentést  nyert
volna.
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A mediterrán nyugalomban, olajfák alatt békésen szundikáló görög képe megváltozott. És
bizony  ez  a  kép,  ha  elölről  hátrafelé,  vagy  hátulról  előre  nézegetjük,  távolról  sem  mutat
hasonlatosságot.  Mert  vannak,  akik  a  terjeszkedés  uniós  érdekét  felhasználó  ügyes  görögök
bőséges támogatását emlegetik, s azt, hogy ezért nem sokat kellett dolgozniuk, mások viszont a
cserben hagyott Görögországot siratják.

Görögország  valóban aludni  ment,  de csak  részben  saját  hibájából,  mert  sokkal  inkább
elaltatták. S a jótékony altatók jól tudták, hogy paciensüket az álomból egyszer majd felébresztik.
Felébred, és ők majd akkor fogják számon kérni álmait. Számon kérni és megfizettetni.

Olyan ez, mint a devizahitel. A csalóka szivárvány esete. Az áldozat gyanútlan. Boldogan
tobzódik a rázúduló vonzó színekben, egekbe kívánkozik, aztán kijózanodik, s rájön, hogy ott áll
a csupasz földön, ráadásul  csupasz testrészekkel.  Senki sem győzhet  meg arról,  hogy ez nem
előre kitervelt félrevezetés volt. 

A  görög  hitelek  hasonlatos  módon  –  akárcsak  azok  a  hitelek,  melyekkel  minket
boldogítottak, s melyek legveszedelmesebbikétől sikerült megszabadulnunk – előre megtervezett
módon  kellett  elvezessenek  oda,  hogy  ez  az  ország  is  elveszítse  önállóságát.  Mert  mai
világunkban a hitel erről szól. Nem egyszerűen a tőke megsokszorozásának módszere ez, nem a
mára már fel és kihasználhatatlan pénz felhalmozását szolgálja, hanem annál sokkal több, sokkal
messze mutatóbb tervek előkészítője.

A görög tehát még jó ideig nem indulhat leheveredni ősi olajfái alá, és a békesség sem lesz
már olyan, mint valaha. Mediterrán könnyed természete miatt ítélkezhetünk felette, de az csak
annyiban járult hozzá mai helyzetéhez, hogy hiszékenységgel párosult. Tehát inkább sajnálnunk
kell őket,  de főleg figyelnünk.  Mert  az a  sors melyet nekik szántak, most  már jól  követhető
példája lehet további országok megtervezett jövőjének is. Figyelő szemünket ma rejtekhelyeken
működő, ismeretlen tettesekre kellene vetnünk, mivel azonban ez nem megoldható, a tettekre és
azok következményeire kell tekintenünk. 

A nagy forgatókönyvre!

Naplójegyzet: 2015. július 31.

FÁTÓL AZ ERDŐT

Amint európai jövőképünkre egyre nagyobb árnyékot vetnek a mindennapok történései, ahogyan
egyre gyakoribb élményünk az olyan felismerés,  melyet nemrégen még rémképnek, vagy mai
hétköznapibb szóval összeesküvés-elméletnek hittünk, úgy válik érthetetlenebbé a Trianon utáni
összmagyarság egyik nagy veszélyforrásának, a szomszédok homogenizációs vágyának őrülete.
A történelmi spirál hatalmas felgyorsulása, az emberi civilizáció önmagunk által követni képtelen
fejlődése annyi mindent tett értelmetlenné, feleslegessé,  idejét múlttá. Miért éppen azt a közös
„szégyenkalodát” velünk együtt lakó kis népek köröttünk tobzódó, saját, de a miénkkel ellenkező
előjelű poszt-Trianon neurózisát fel és el nem ismerő csoportja nem képes felesleges, sőt ártalmas
régiségeit lomtárába vetni és leküzdeni ezt a gyilkos-öngyilkos vágyat? 
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Nemzeti  kiteljesedésük  történetének  hőskora annyi  egykor  számukra  hasznos,  ma  már
látásromlást okozó, sőt vakító kelléke gátolja őket ebben, hogy mint fától az erdőt, e célkitűzéstől
a közös megsemmisülés veszélyét is képtelenek felismerni.

Természetesen nyilvánvaló, miszerint a politikai elitek napi harcai, a pártok hatalomszerző
vagy hatalomőrző törekvései nélkülözhetetlen fegyvereik arzenáljában féltve óvják a nacionalista
uszítást,  veszedelmes,  de  igen  hatékony  eszközként.  Az  évszázados  kulturális  ágyazatú
hagyomány, a hamis mítoszok oktatása, a kötelező ellenségkép mindenkori ébrentartása mellett,
ez a cél, akár egy világító csillag, ma is nagy tömegeknek mutat utat. Közben pedig nem látják,
nem láthatják, hogy fekete csillag az, és fekete lyuk felé mutatja a halálos útirányt. 

Az  új  népvándorlás,  minden  ellenzéki,  hibásan  baloldalinak  nevezett,  ügyetlen  és
önmagában is „fától  az  erdőt” szindrómában  szenvedő félrevezetni  próbálkozó,  bagatellizáló,
tehát veszedelmes propaganda ellenére,  varázsütésre,  önleleplező hirtelen felgyorsulással,  nem
csupán a válságzónákból, kimondottan fiatal összetétellel, jelentős részben anyagi hátteret sejtető
résztvevőkkel és még számos más gyanús jelet hordozván szakadt a nyakunkba.

Ez bizonyosan nem véletlen.
Már  régen nem titok az a  jövő, amelyet  az immunrendszert bénító ravasz ideológiákkal

védekezésre  képtelenné  tett  Európának,  rajta  kívül  álló  erők és  az  őket  belülről  kiszolgálók
szánnak.  S  csodák-csodája,  nagy  formátumú  emberek  és  kis  formátumú,  e  célra  szelektált
bábjaik, mégis úgy tesznek, mintha mi sem történt volna, mintha mi sem történne. Ők azok, akik
a fa mögé bújnak, hogy ne kelljen az erdőt látniuk.

Hatalmas  erő a neoliberális  gépezet,  zseniális  idegméreg a politikailag korrekt-inkorrekt
szűrő és  billogégető  ötlet,  mely ott  lebeg  mindenki  felett,  országokat  vezetők és  kisemberek
tetteit, sőt gondolatait is kényszerű mederbe terelve, mint egy tökéletesen működő öncenzúra.  

Mindezek  ismeretében  elegendő  a  józan  paraszti  ész  a  jövő  felismeréséhez.  A  kérdés
részleteiben nem célom most elmerülni, az olvasó maga is jól ismerheti azokat.

Mit  tehetne  ebben  a  helyzetben  a  magyar  vagy  a  román,  a  szlovák,  a  szerb  stb.?
Nyilvánvaló, hogy amennyiben Európa süllyed, közös kontinensnyi hajónkról országainkat nem
tudjuk a hátunkra véve elmenekíteni. Menekülés csak együtt van, együtt Európával!

Felesleges  ismételnem  Németh  László  látnoki  szavait,  melyek  szerint  csak  egy  nagy,
Európát is megmentő cselekedet segíthet a magyaron. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy ez
minden nemzetre érvényes. S mivel egyenként igen csekély az eshetőség ama nagy cselekedetre,
adja magát a kérdés: miért nem tudunk összefogni? Csak ki kellene pillantani a lényeget takaró fa
mögül és észrevenni egymást, meg azt a mást. A közös nagy veszélyt.

Igaza van azoknak, akik a globalizáció áldásait, az unió mindeneket egybesimító előnyeit
nem hiszik, s e beváltatlan remények és ígéretek mögött látják az igazságot. Az egymás elleni
acsarkodás  fenntartása  ma  már  nem  titkolható  érdeke  a  globális  erők  megnevezhetetlen
főhadiszállásának.

Pedig a felismert veszedelem a nagy megbékélésre is lehetne esély.
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Naplójegyzet: 2015. augusztus 1.

EGY ÚJ VÉGSŐ TRIANON VESZEDELME

A baloldali proletár internacionalizmus és a liberális kozmopolitizmus egymást megtermékenyítő
szimbiózisa meghatározta Trianon méreteit. Egyedüli okozójának nem nevezem, de a veszteség
méreteinek, vagy akár hogyanjának, mindent eldöntő tényezője volt. Hiszen tudjuk, ezért nem
lehettünk jelen a minket  feldaraboló műtét  protokolljának elkészítésénél,  s  ez  egymagában is
meghatározó  volt.  A  világ  urainak  akkor  még  első  nagy  lépéseinél  tartó  természetellenes
beavatkozása azóta folyamatos. Nemcsak a kis népek sorsa, de a maguk módján a nagyoké, sőt az
egész szerencsétlen glóbuszé közös terv szerint forog saját keserűre főzött levében.

Most a nagy mű új állomásához érkezett.
Ha  annak  idején  az  „és  nemzetközivé  lesz  holnapra  a  világ”  célkitűzése,  a

„világforradalom” közelségének  vágyálma  meg  egyéb  hitek  és  tévhitek  szolgálták  a  ki  nem
mondott  terveket,  ma  egy szintén előremutatónak  álcázott  ideológia,  a  „politikai  korrektség”
szakrális magasságokba emelt és az azt áthágókat örök billoggal illető félelme tartja rabságában
többek között kontinensünket.  És ennek a zseniálisan kidolgozott műnek az árnyékában ismét
felbukkan a nemzetköziség, a nemzetek felettiség, a nemzetállamok feleslegességének baloldali
és liberális összefogással támogatott óhaja.

A magyar balliberálisok most ugyanazt teszik, mint tizenkilences elődeik. 
Nem akarok több katonát  látni,  szólt  akkor  a békére vágyó tömeget megszédítő hang, s

szűnt meg a határok védelmére képes és alkalmas magyar hadsereg.
Nem  akarok  kerítést  látni,  szól  a  mai  balliberális  szózat,  hogy  egy  újfajta,  mindennél

veszedelmesebb invázió kaphasson szabad utat. 
Fogadd be az idegent, légy humánus, gondolj egykor volt saját menekültjeinkre, sőt: légy

keresztény, kiabálják mai, Magyarországot feleslegesnek tartó és persze ateista hangok. Mögötte
valóban és túlzás nélkül felfedezhető az a vélemény, hogy felesleges magyarnak lennünk.   

Hogy  csak  a szervilizmus  és helytartói  szellem diktálta  szajkózás,  vagy ama  nagy terv
tudatos  megvalósításának  szorgos  munkásaiként  teszik  ezt?  Nem  tudni.  Szerintem  arrafelé
elvekről nem lehet szó. Érdekekről annál inkább meg gyűlöletről. Arról igen.

A fenyegető végeredmény szempontjából azonban ez már teljesen mindegy lehet.
Ismét  hallhatjuk Németh László figyelmeztetését:  Európát  kellene megmenteni.  Mert  ha

Európa elsüllyed a népek tengerében, mi sem lehetünk sziget.
De  az Európai  Unió úgynevezett  választott  vezetőinek akarata ellenére történhet-e ilyen

csoda? 

Naplójegyzet: 2015. augusztus 28.

A MARS ÁLLÍTÓLAG ÁTVONULT

Interneten jött az üzenet, hogy augusztus 27-én 0 óra 30 perckor több száz évente egyszer látható
jelenséget  figyelhetünk meg  az  égen.  Két  hold lesz  jelen,  s  ebből  az  egyik  a  most  hozzánk
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legközelebb elhaladó Mars bolygó lenne. A dátumot elnéztem, az eseményt elmulasztottam, és
már semmi esélyem, hogy hasonlót láthassak maradék életemben.

Viszont a zűrzavaros, mondhatni háborús hangulatú események kapcsán elkerülhetetlenül
eszembe jutott elmúlt korok hitének összefüggése Mars isten bolygójával, s annak mozgásával.
Vajon akkor is e velünk együtt bolyongó bolygó egy közeli állása és az ezzel egyidejű véres
háború vezetett a hiedelemhez?

Hiedelem! Igen, a mai hiedelem neve az összeesküvés-elmélet. Az a valami, amelyről még
legképtelenebb  formáiban  is  gyakorta  derül  ki  idővel,  hogy  fokozatosan  hétköznapivá  váló
valóság.

Pillanatnyilag pedig itt  áll  előttünk a  legkézenfekvőbb összeesküvés-elmélet  lehetősége,
szinte kínálja magát.

A népvándorlást tehetetlenül néző európai vezetők adják fel a labdát. Az utcai beszélgető
könnyedén kérdőjelezi  meg szellemi  képességeiket.  Ezt  tartom a legnagyobb tévedésnek,  sőt
felmentésnek. Okos emberek ezek. De nem biztos, hogy ugyanolyan jellemek is. Ilyen hibákat
okos ember elkövethet véletlenül? Szerintem oka van annak. Vagyis tudatos, legjobb esetben is
kényszerhelyzetben elkövetett cselekedetek sora ez a „hiba.”

És máris horgad a kérdőjel. Ki az, aki kényszerít?
Miért kényszerítene?
Qui prodest?
Ekkor  aztán  újfent  megkísért  a  józan  ész.  A  tengerentúli  szál,  a  sok  hibának  tűnő  és

vereségként elkönyvelt beavatkozás, a demokráciaexport véres csataterei, mind hibák lennének?
Vagy ezek is egy pontosan kidolgozott terv részei?

Ők is okosak, és ma még erősek is.
Mire számítanak hát, ha a jövőbe néznek?
Honnan ez a féktelen önbizalom?
Még tovább kell lépni az őket is irányító láthatatlanokig?
Akik szintén csak okosak lehetnek.
És akkor mi van?
Honnan az ő önbizalmuk?
Vagy tudnak valamit?

Naplójegyzet: 2015. szeptember 1.

UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS EURÓPÁNAK!

Kezdjük megszokni, hogy alulinformált és csupán józan paraszti eszünkre való támaszkodással,
előrejelzéseink pontosabbak a világ politikai életének nagyjaiénál.

Vajon mi vagyunk ilyen zseniálisak és választott(?) vezetőink a selejtből kerültek ki, vagy
inkább nem látjuk át, hogy ők nem hibákat halmoznak hibára, hanem feladatot hajtanak végre
parancsra. 

Felháborodva vesszük tudomásul napról napra  a minket gyalázó, hazug és félrevezető sajtó
megnyilatkozásait  és  neves  uniós,  sőt  a  világ  politikusainak  minket  méltatlanul  sértegető
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nyilatkozatait. Aki erre érdekeltségből vevő (vagy örömmel tapasztalja ezt), már hajlamos akár el
is  hinni.  Azt  is  fordítva  látja,  amit  saját  szemünkkel  követhetünk  végig  az  utcán  vagy  a
képernyőn.  A  jelenség  ismert  2006  októberéből.  Akkor  éppen  csak  a  gumilövedékek  nem
szálldostak fordítva, a csőcselék szeméből a szelíd jelzés nélküli és állítólag esetenként magyarul
sem beszélő rendőrök puskacsövébe. Vagyis e furcsa vakság már nem meglepő.

Magyarázatának  azonban  kell  lennie.  Mert  ellentmondásokra  más  országok  egyes
politikusai is vetemedtek, s őket senki sem kérte számon ezért. Mindig csak minket, folyton csak
Magyarországot! És ez nem lehet véletlen, ezt nem lehet elintézni az ezt éppen elősegítő baloldal
magyarázatával,  mely  szerint  rossz  a  kormány  külpolitikája,  vagy  ha  igen,  ha  valóban  az  a
külpolitika  okozza,  akkor  nem velünk,  hanem  az  unióval  van  baj.  Akkor  annak  a  politikai
elvárása hazug.

De lépjünk túl a csupán saját,  a csakis minket érintő gondon, s lássuk a kontinens baját,
amely ha öngyilkos lenne, az minket is sírba vinne. 

Soha  nem  volt  aktuálisabb  a  nagy  figyelmeztetés:  mentsétek  meg  Európát!  Itthon  is
elhangzott már párszor. Saját sorsunkkal összekötve is. Megmenekülésünk feltételei Európához
kötésének gondolata már 80 éves, ha nem régebbi. 

Európa  azonban  jelenleg  egy  öngyilkosságnak  álcázott,  buta  tesze-toszaságnak  látszó
gyilkosság áldozata lehet. Az elkövetők jórészt tudják, mit tesznek, de úgy mutatják, hogy szilárd
liberális, humanitárius elveik – valójában jól kitalált ideológiai megkötöttségük, a PC – betartása
mindennél  fontosabb,  s  nem  számítanak  annak  következményei.  Lehet  persze  egy  részük,
amelyik gyávaság, vagy szerény képességek miatt sorakozik fel melléjük, de az igazi elkövetők,
azok, ismétlem: feladat-végrehajtók.

Ha az előbb felmerült egy kérdés a minket befeketítő igyekezet hátterét illetően, véle szoros
összefüggésben most  újra csak azzal a kérdéssel  toldhatjuk meg: kinek használ ez? Kinek az
érdeke?

Nos, egyszerű lenne ezt a sötét és ismeretlen háttérhatalom létezésével elintézni, de akkor is
fontos volna megismerni, hogy annak kik lehetnek transzmissziós szíjai a végrehajtásban? Mert
ahhoz, hogy az igazi tettes és céljai homályban maradjanak, többszörös áttételekre van szükség.

Az uniót mozgató következő erő természetesen elsősorban az USA, de nem egyedül, ezután
kereshetnénk, egyelőre nem nagy reményekkel amögött is sejthető másik erőt, amelyik már igazi
tudója  lehet  a  nagy  végcél  részleteinek.  Ha  az  USA,  a  nagy  tett  végrehajtásához  szükséges
egypólusú világhatalom azt teszi, amit tesz, csak rövid távon lehet annak haszonélvezője. Európát
és  Oroszországot  kikapcsolhatja  a  versenytársak  közül,  de  hosszabb  távon  megfosztja  magát
egyedüli természetes szövetségeseitől a másik feltörekvő világ hatalmas erőivel szemben. S mi
csak sirathatjuk a keresztény civilizáció ezzel szorosan összefüggő végét.

Ebből  pedig  az  derül  ki,  hogy esetükben  is felmerül  a  megmagyarázhatatlan  rövidlátás
megmagyarázhatatlanságának kérdése.

Pillanatnyilag azonban a legsürgősebbre koncentráljunk.
Nem  akarok  okosabb  lenni  senkinél,  de  érthetetlennek  érzem  azt,  hogy  nem  látják  a

legkézenfekvőbb megoldást az Európát bármely okból, bárki által szervezve fenyegető migrációs
támadásra. Mert erről van szó, és ez rövid időn belül tagadhatatlanná fog válni. Ez a megoldás
pedig,  az  okok  természetesen  időigényesebb,  de  azonnali  intézkedést  követelő  felszámolása
mellett, a még hamarabb életbe léptethető nagyhatalmi fellépés lehetne.
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Ugyanis  ezek  az  országok  hihetetlen  pénzekbe  kerülő  és  Istennek  hála  csak  egymás
fenyegetésére  és  díszszemlékre  használt  hadiflottákkal  rendelkeznek.  Miért  nem  rendelik  ki
ezeket  a  földközi-tengeri  migrációs  zónák  nemzetközi  vizeire?  Ott  a  leghumánusabban,  a
szűrőállomásoknál nagyobb fedélzeteken végezhetnék el a menekültek, gazdasági bevándorlók és
a sötétebb céllal küldöttek szétválasztását. Az előbbiek kis csoportját aztán szétoszthatnák arra
igényt  tartó  országokban  a  világ  minden  részén,  a  többieket  pedig  azokkal  a  járművekkel,
amelyekkel  jöttek,  s  ha  azok életveszélyesek,  akkor  más módon,  visszaküldhetnék kiindulási
pontjaikra.

Ami a gazdasági vándorokat illeti, tudom, vannak közöttük szép számmal félrevezetettek is,
nem csak harcosok és terroristák. De a távlati tervekhez ők is hozzátartoznak, a családegyesítés
útján megsokszorozódva és sokszoros szülési rátájukkal.

Európa nem maradhat  meg annak,  ami,  amiért  évezredeket  dolgozott  és  szenvedett,  ha
idegen kultúrák telepednek rá. Vannak a világnak részei, ahol a multikulturalizmus létezik, nem
tökéletesen, de van. Európa nem ilyen. A liberalizmus és a demokrácia pedig nem alkalmazható
kötelező  módon  más  civilizációk  esetében.  Vagyis,  ha  azok  idejönnek,  éppen  az  azokat  ide
importáló ideológia pusztul el legelőször.  Persze,  tudjuk. Az csak egy ideológia.  Egy eszköz,
melyet ránk kényszerítenek tulajdonképpen saját elveit megcsúfolva. Akik ezzel manipulálnak,
azok mások.

És erről találgatni a politikai korrektség legnagyobb és legszigorúbb tiltása.

Naplójegyzet: 2015. szeptember 22.

EUROPPANÁS ELŐTT?

Oly sokat emlegetett reménytelen Európa szerelmünk, ki tudja ezer hány esztendős történetében,
talán  a  pozsonyi  csata  óta  legnagyobb  csalódását  éli  meg.  Voltak  még  ilyenek,  de  azok  a
kontinens egyik-másik hatalmához köthetők. Most viszont az  ugros eliminandos esse  szelleme
magától az Európai Uniótól indíttatva telepszik ránk.

De – kérdezem –, vajon Európában csalódtunk, vagy ez már nem is az? A jelek szerint már
nem is  lehet.  Önmagát  pusztította  el,  de  nem az  európaiak  keze  által.  Akik ezt  tették,  azok
kontinentális komprádorok. Mert ahogyan nekünk vannak komprádoraink, az unió is kitermelte a
sajátjait.  Sőt!  Hagyta  saját  élére  kerülni  őket.  Tehát  valójában  gyilkosság  történik,  nem
öngyilkosság. Indirekt módon mégis benne van az európaiak saját keze? Hogy ez így legyen, sok-
sok év munkája szükségeltetett a kellő tudatmódosításhoz.

A  helyzet  napról  napra  változik,  pontosabban  „fokozódik”.  A  pellengérre  állított  kis
Magyarország az egyetlen, amelyik próbál megfelelni az uniós előírásoknak, de mégis bűnös. Mi
lenne,  ha  azt  tenné,  amit  a  szomszédjai?  Vagy  mindegy?  Bármit  tesz,  bérelt  helye  van  a
szégyenkalodában?

A felháborító  valóságot  minden józan szem látja.  A felmérések szerint  több mint  80%.
Csodálkozni azon a tizenegynéhányon lehet. 

Milyen történelmi tényezők tenyésztették ki ezeket az embereket, főleg azokat, akik ennek a
kisebbségnek az elvakítói? Minek kell történnie, hogy ezek is lelepleződjenek? 
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De a legnagyobb kérdőjel ma mégis az, hogy mit okozhat ez az emberáradat? Hova vezet a
most elkezdődött  civilizációk háborúja? Már  tudjuk: ennek nem lehet jó  vége. A pesszimista
szcenárió szerint ez Európa végét jelentheti, s akkor mi is elveszünk, mert ezen a tengeren nem
lehetnek szigetek. Hiába ártatlanok annak lakói. Alámerülnek, mint Atlantisz népessége. De lehet
beszélni  egy optimista változatról is!  Eszerint eljöhet  a neoliberalizmus őrült világának vége.
Vagyis ennek a kicsiny országnak a fel-felpislákoló spiritualitása példájával hozzájárulhat Európa
megmentéséhez. 

Ha így történne, isteni küldetést hajtana végre. Egyedül Isten akaratából, tőle kapott erővel.
Sok ezer éven átívelő történelmi vándorutunk alatt volt már ilyen.

Most is lehet.
Képesek leszünk-e kiérdemelni a hozzávalót?

0

  Naplójegyzet: 2015. szeptember 28.

A VESZEDELMES KÉRDŐJELEK

Akarva vagy akaratlanul, naponta  merül fel bennünk a kérdés, hogy mi történik a világ -- s most
éppen Európa -- vezetői szintjein? 

A veszélyt minden józan ember látja. Akiket sikerült odáig befolyásolni, hogy elvesztették
józan eszüket, tudjuk nincsenek kevesen, ők a migrációt lelkesen üdvözlő tüntetők, de előbb vagy
utóbb nekik is kinyílhat a szemük. Sajnos, csak ha saját bőrükön érzik majd a bajt. S valóban
erőteljesen  játszik  kezükre  az  európai  emberben  még  élő  keresztényi  könyörületesség  más
neveken  élő  maradéka.  Pedig  ebben  az  esetben  nagyon  egyszerű  megkülönböztetni  a  jót  a
rossztól s az áldozatot a majdani áldozatokra leselkedőtől. 

A demokratikus választások útján közvetlenül  vagy közvetve élre került  nemzetközi elit
mintha vak volna. Ilyenkor merül fel a kérdés, mi ennek az oka? Lehetnek valóban együtt és egy
időben ilyen vakok, vagy vaknak kell lenniük? S innen aztán elindul a fantázia, a legkülönfélébb
úgynevezett  összeesküvés-elméletek  irányába.  Aztán  önmagát  kontrollálva  gyomlálgatja
elképzeléseit, s arra a meggyőződésre jut, hogy van itt ez is meg az is.

A  valódi  vakság  (tudatlanság?  felkészületlenség?  önhittség?  stb.)  társul  azzal,  hogy
hatalmas érdekek, az emberiség jövőjét semmibe vevő hataloméhség és a hozzá szükséges pénz
vezérelte erők (ezek az ún. háttérhatalmak vagy a birodalom stb.) tartják őket karmaikban. Aki
ezeknek nem felel meg, csak véletlenül kerülhet élre.

Az ezen érdekek szolgálatába állított és a világot működtető elitek aztán gondoskodnak az
öntisztulásról, s ekkor kezdődnek el azok a hajszák, melyeket hatalmas külső erejükkel és belső
komprádoraikkal indítanak a számukra kellemetlen kivételek ellen. 

Ezt éltük meg az utóbbi években mi, magyarok.
De  a jól  szervezett  gépezet  valóban magában  hordja  ama tudatlanság,  felkészületlenség

vagy  önhittség  veszélyeit  is.  Ilyenkor  jönnek  a  váratlan  események,  amelyekre  nem  voltak
felkészülve.  Ezt  tetőzi  aztán  az,  amikor  az  egyszer  elkövetett  hibát  érthetetlen  módon
megismétlik. Gondoljunk csak a tálibokra,  az Al-Kaidára az Isisre vagy akár az arab tavaszra.
Elég lehetett volna az első hibát felismerni.
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Az egymásra halmozódó hibák pedig elvezettek a leghatalmasabb bajhoz. A hosszú idő óta
várható népvándorlás elindult. Most még nem spontán, hanem a tűzzel játszva, mesterségesen.
De már késő! Repül a nagy kő, és tudjuk, hol áll meg. Alapvető okai ismertek voltak, ellene
semmi sem történt. 

A háttérhatalmasok végrehajtója, az USA csak rövid és középtávon gondolkodik. A hosszú
távú következmények pedig visszafordíthatatlansággal fenyegetik a világ egyensúlyát, melynek
egyik első következménye éppen az USA egy pólusú uralmának vége lehet.

Vajon azok a hatalmasok erre is felkészültek? Erre is van forgatókönyvük? Vagy maguk is
belepusztulnak a titáni nagy világuralmi kísérletbe?

Történelmileg nem túl hosszú idő után ki fog derülni.
Csakhogy fájni fog!  Haldoklásunk közben nekünk, a legvégén pedig nekik.

Naplójegyzet: 2015. október 23.

A KERÍTÉS VÉDELMÉBEN

Van itt  minden. Főleg példamutatás,  de nem és nem. Európa makacsul hallgat, nem törődik a
látótávolságba  került  véggel  sem.  És  saját  balliberális  észosztóink,  gúnyos  mosollyal  pirosló
ajkaikon, halálszagot  terjesztve legyintik le az észszerű, életszerű érveket.  Közben az európai
sajtó hitele lenullázódik.

De a kerítés áll, a „visegrádiak” együtt (diplomáciailag igen fontos az a csekélynek tűnő
részvétel  is)  védik,  a  kapuk  és  a  fogadó  pontok  minden  szolgáltatásukkal  a  leghumánusabb
körülményeket biztosítva várják a legális menekülteket. 

Egy sem jön!
Inkább derékig a jeges vízben gázolnak át más határokon.
Ennyire nem szeretik a bürokráciát.
Európánk mégsem teszi fel a kérdést, hogy: ki is vagy te szegény menekült?
Humánus  szorgalommal  pucolja  kontinensünk  a  menekültek  ürülékét  vonatokból,

autóbuszokból, parkokból. A szegény menekült nézi a hitetlent: íme, most rajtatok a sor! Allah
hatalmas!

Kedves Európát vezető Gya-Uraink, szerintem nem vagytok hülyék, mint ahogy azt sokan
mondják!

Ti tudjátok, hogy mit és miért tesztek.

Naplójegyzet: 2015. november 1.

A NAGY BILIÁRDOZÁS

Biliárdoznak  a  billiárdosok.  Mi  csak  nézzük  tehetetlenül.  Hatalmas  erők  csapnak  itt  össze,
sejthetően időben rövidtávon, s előfordulhat,  hogy nagy dolgok dőlnek el.  Mert akik a múltat
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valóban végleg el óhajtják törölni, egészen mások, mint eddig gondoltuk, és nagyon akarják. És
nagyon erősek.

Hihetetlennek tűnik számomra, s éppen ezért magamat kezdem vizsgálni. Ha a sors engem
is nyugatra vetett volna, én is azzal hívnám fel telefonon Magyarországra került barátomat, hogy:
-- Mit csináltok ott? Nem lehet várfalak között élni! 

Mert, hogy ma ez történt velem. S nem először.
Mindenki lehet ennyire manipulálható, vagy csak egyesek, De akkor honnan az a jelentős

nyugati népesség, amely nem látja, hogy egy öngyilkosságnak álcázott gyilkosság áldozata lesz
az az Európa, amelyet  évszázadok alatt  építettek fel őseink, s  amely oly nagy erővel vonzott
minket nehéz évtizedek idején.

Valóban, amint azt a miniszterelnök mondotta: identitásunk forog veszélyben. 
Hogyan lehet például egy liberális tv-személyiség, esetünkben éppen egy hölgy, oly naiv,

vagy oly mértékben kiszolgáló szellemű, hogy miközben a nők jogaiért siránkozik és számolgatja
a jelenlegi férfi-nő  fizetések különbségeit,   az iszlamizálódás lehetőségét  semmibe veszi.  Hol
egyeztethető a kettő? Hol fog ő számolgatni a nagy nyilvánosság előtt, csinos lábacskáit boldog
liberálisan lóbálva miniszoknyájában, ha a maga és társai lelkes közreműködésével ez váratlanul
hamar bekövetkezik? 

Szerintem ez az általa óhajtott életforma csak úgy maradhat fenn, és fejlődhet tovább, ha a
különböző kultúrák, egymás másságát elismerve, kellő távolságban élnek egymástól, és egymás
megismerése számukra csak turisztikai élmény vagy tudományos tapasztalat.

A baj nem tudjuk, nem láthatjuk hol kezdődött. Mi valahol a ki tudhatja hányadik fokon
kapcsolódhatunk be és állapíthatjuk meg, hogy amikor az USA elkezdte a demokrácia exportot
olyan országokba,  amelyek szerinte diktatúrák voltak,  de az illető civilizációk szempontjából
nem, tulajdonképpen nem demokráciát hozott létre ott, ahol – az általa óhajtott formában – az
még nem létezett, hanem előkészítette a már létező európai demokrácia felszámolását.

Hibát  követett  el?  Nem hinném.  Az  általuk birtokolt  hatalmas  információmennyiség  és
tudás ezt cáfolni látszik. Inkább tervet hajtott végre.

A biliárd golyóbis pontosan ott indított útjára egy másikat, ahol és ahogyan kell. Az pedig
gurul és a kívánt zsákba pottyan.

De erről már megírtam a véleményemet.

Naplójegyzet: 2015. december 17.

EGY RÖPKE BESZÉLGETÉS MARGÓJÁRA

Jeles  magyar  művész,  „nagy  ember  gyermeke”  kérdez  az  orvosi  esküről.  Csodálattal  adózik
gyakorlati  fontosságának,  emelkedettségének.  Hosszú  pályafutást  követően,  olyan  idők
„termékeként”,  amikor  nem  nagyon  volt  szó  erről,  kutatnék  tapasztalataim  tárházában  erre
vonatkozó ilyen-olyan bizonyítékok után. Aztán hamarosan tágul a kör, és a hivatásrendi eskük
erejét vizsgálnám, s utóbb magát a szót, hogy eskü.
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Formasággá  silányult?  Avagy  még  él  és  vezérel  életünk  útvesztőiben?  Ha  igen,
általánosítható, vagy csak egyesek fogékonyak már támaszt, iránytűt jelentő szavaira? Ha pedig
nem, annak mi lehet az oka?

Talán  nem tévedek,  amikor  elég hamar  elérkezem az  igazsághoz.  Az,  amely mindenki
számára, kimondatlanul, e napi használatunkban jelenlevő valódi „segédeszközt” elsilányította, a
hit hiánya. És nem csupán ama transzcendensre kell gondolnunk, bár elsősorban én ezt tenném,
hiszen ahol él az istenhit, ott a morális szektor jóval rendezettebb, a bizalom természetesebb, a
felelősségtudat  élőbb.  Sajnos  azonban  kihalt  a  hit  képessége,  a  hinni  tudás  áldása,  annak  a
természetesen elfogadott valaminek a jelenléte, ami az adott szó, a kézfogás erejében ott rejtőzött
egykor. Nem is olyan régen.

Aki ma erre alapozna, hamar megjárná. Ő lenne a lúzer. S minthogy már nem csupán egy
generációnyi a tapasztalat, bizony már nem használatos a kézfogás, az adott szó, de az eskü sem
igazán. Utóbbi inkább felesleges ceremónia, esetleg a törvény szigorának transzmissziós szíja, de
semmi esetre sem egész életünk minden lépésének irányadója, döntéseinket megkönnyítő támasz,
tehát az, aminek valóban lennie kellene.

Hiszen már a családokat  romboló válásnak is ez az alapja.  S hol vagyunk akkor még a
természet (a teremtés) törvényeinek eskü nélküli, de az eskü erejével ható parancsolataitól. A
napokban háborodott fel sok – a liberális szellem béklyóit viselő – véleménykovács azon, hogy a
parlament elnöke a női önmegvalósítás legszebbikének nevezte a gyermekszülést.

Íme, máris itt van egy kitárt ablak, melyen keresztül bepillanthatunk az eskü nélkül ránk
telepedő és saját gyávaságunkból eskü nélkül is elfogadott PC-nek a belénk plántált öncenzúrán
át megvalósuló rombolására. 

A gondolat tovább gyűrűzik, mint állóvíz a belédobott kő nyomán. 
Milyen  nagy  előkészítő  munka  kellett  ahhoz,  hogy  civilizált  társadalmak  egyedei

gondolkodás  nélkül  rendeljék  alá  magukat  ezeknek  az  íratlan,  de  kegyetlenül  fenyegető
szabályoknak. Hogy rettegjenek az ezeket lobogtatók megbélyegzésétől. Ez az elmúlt évszázad
során  lezajlott  észrevétlen  kútmérgezés  hatékonyabb  volt,  mint  a  megváltást  ígérő  másik
lehetőség reménye?

Ugyan  miért  éppen  a  keresztény  hit  gyengült  meg  és  miért  éppen  a  legfejlettebb
civilizációkban? Miként lehet,  hogy az iszlám hitű a legnagyobb természetességgel dobja oda
földi  életét  is  a  túlvilágiért  (annak  számunkra  akár  naivan  nevetséges  ígéreteiért),  miközben
Európa civilizált tömegei kényelmes életüket védelmezve rohannak a kollektív öngyilkosság felé,
s annak legtökéletesebb formáját gyakorolják: meg sem születnek. Hogyan nevelődtek ki azok,
akik  mindezt  kézi  vezérléssel  irányítják?  Ezeknek  hite  több  ezer  éves  európai  civilizációnk
elpusztításának  szükségességében,  vagy  egyszerűen  annak  feleslegességében,  meglepően  erős
lehet.  Vagyis  itt  a  hitnek  egy  másik,  negatív  formájával  találkozunk.  A  pusztulást  szolgáló
célokban tehát  az „új  ember”  is  képes  hinni? Mert  a  végzetes  következményeket  előrevetítő
minden  pontos  információ  birtokában,  olyan  eltökéltséggel  hajtják  végre  az  éppen  ezeket  a
következményeket  szolgáló képtelen parancsokat  (vagyis nem butaságból  cselekednek),  ami a
maga  módján  felér  egy  öngyilkos  merénylőével,  de  hatása  annak  sokszorosa  és  ráadásul
visszafordíthatatlan.

Mit  többet  mondhat  erre  egy  szegény  naplóíró,  mint  hogy:  esküszöm,  nem  értem!  De
vigyázat, mert úgy tűnik, könnyen esküszegő lehetek.
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Naplójegyzet: 2016. január 2.

ŐRÜLT ESZTENDŐ

Egy, az őrület felé folyamatosan haladó világ, őrült esztendejét zártuk. Sok minden, ami eddig az
összeesküvés-elméletek  világában  várt  sorára,  előléphetett.  Elfogadottá  vált  a  kettős  mérce,
demokratikussá egy rakás eddig tilos cselekedet vagy beszéd, el egészen a másként vélekedők
meggyilkolására való buzdításig.  Vagyis minden, amit a píszi eddig tiltott. De csak akkor, ha
Jupiterék akarták.  A kisökörnek  és  társainak,  elvárás  szerint,  csendben kellett  volna lenniük.
Csendben várniuk sorsukra. Az, amire vártak, természetesen többlépcsős terv. Okos, fokozatos és
visszafordíthatatlan. Az ökröt is előbb kiherélik, aztán felhizlalják, majd levágják. Jobb helyeken
a kettő közt még dolgoztatják is. 

Hogy kisökörnek tartanak, az tény. A terv azonban egyelőre elakadt.  Szerencsére még a
kasztrálás előtt, bár már jól hallatszott a kések fenését kísérő jellegzetes hang. És lőn nagy harag
Jupiterék háza táján. Hallatlan. Ilyen még nem volt. Na és,  hogy egyre többen? Nem akar az
ökörcsorda legelni? Pedig attól hízna jó kövérre. Akkor szolgálhatná a Jupiterék ősi génjeiben
megtestesült  gyarmattartó  szemléletet.  Jupiterék  mepróbálták  a  csordán  belülről,  sőt  egy-egy
ökröcskén  belül  is  bomlasztani  ezt  a  váratlan  makacskodást.  Kedves,  beépített  ökreiket  is
bevetették. Mindhiába. Az ő kasztrált hangjuk igen vékonykának bizonyult.

De félre a példabeszédekkel!
2015-ben a világ elkezdhetett belelátni a pakliba. Olykor nem is titkolták, s ezzel próbálták

sokkolni. Nekünk ez is megy, jelezték.
A legegyszerűbb módszer minden lépés felismerésére a: „kinek használ?” kérdése volt.
Bármilyen őrültség történt, valamennyi hátterében – végigkeresve azt az érdekeltségi láncot

– a szupranacionális nagytőke trónolt. Elmúlt idők szavaival: a rothadó imperializmus. Annak
imperátorai nagy torokat rendeznek, de akkor sem tudják megtorpedózni vagy elhomályosítani a
kinyíló szemeket. Egy előnyük még van. Nem is kicsi. Az, hogy azokat a szemeket s mögöttük a
látványt feldolgozó szürkeállományt nagy tömegeknél torzították, sőt silányították el. 

S mégis! Forr a világ bús tengere – ó világ, ó Európa, ó magyarok és nem magyarok. A
forráspont elérése pedig azt jelenti, hogy itt már nagyon közel az a perc, ahonnan nincsen vissza.
Ahonnan csak megsemmisülni, elpárologni lehet.

Ki akarja ezt? Ki akarhatja ezt olyan, akit anya szült? 
ŐK! AZOK! 
Vajon nem földönkívüliek? Vagy csak annak hiszik magukat?
Őrület! Megőrjített világban, őrült esztendő után, tébolyult előtt.
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Naplójegyzet: 2016. január 12.

SZABADELVEK RABJAI

A pszichológia tudomány, mely a társadalomfejlődés és a civilizáció jelen szakaszában – annak
sajátosságai és sajnos anomáliái miatt – egyre nagyobb jelentőségű.

Bagdy Emőke, a hazai pszichológia egyik szakmai csúcsa. Ezt nem kérdőjelezhetik meg. S
íme!  Támadások kereszttüzébe került csupán  azért,  mert az általa  ismert  és képviselt  szakma
szabályai  szerint szólt.  Idézzük azt  a  néhány megjegyzését,  amelyekkel  kivívta a neoliberális
befolyás alatt működő pályatársak és leendő pályatársak haragját:  

Először a  Hogyan lehetnénk boldogabbak című könyvéből lássunk néhány sort:  „amikor
női  és  férfi  mivoltunkról  beszélek,  akkor  princípiumokról  is  szólok.  (…)  a  nő  nembeli
beteljesülése az anyaság. (…) Mi nők magunk mellé,  fölé helyezzük párunkat,  hogy védjen és
szeressen  minket.” Egy  interjúban  pedig  ezt  mondta:  „a  genderidentitás-elmélet  egy  bizarr,
teljességgel képtelen és a fejlődési törvényeknek ellentmondó áramlat.” 

Míg az orvostudomány az egészséges és beteg test sajátosságaival, az emberi lélek világát
kutató pszichológia, magyarul lélektan, az egészséges és a beteg lélek sajátosságaival foglalkozik,
azzal a szándékkal is, hogy ahol szükséges, ott gyógyítólag léphessen fel.

Ezek a jellegzetességek természetadta szabályok, mondhatjuk úgy is, a teremtés szabályai
szerint rendeződtek el a fajfejlődés során. Vannak. Adottak. A körülményekhez alkalmazkodva a
fennmaradást  szolgálják.  Döbbenetes  azt  látni,  hogy  akadhatnak  olyanok,  akik  mellőzve  a
tudomány által feltárt és ismert tényeket, mesterséges ideológiákat szolgálva mennek szembe a
tényekkel. 

Ezt a döbbenetet csak azzal lehet még fokozni, hogy ebben a szakma egyes képviselői nem
átallottak  részt  vállalni.  Kijelentik,  hogy  Bagdy  Emőke  a  „természetes  működés”
eszményesítésének bűnébe esett. Vagyis a dolgok természetes módon való működése, a természet
szabályainak működése nem eszményi.  Van annál  jobb! Párbeszédet  emlegetnek. Igen helyes.
Remélhetőleg nemsokára a  csillagászok fognak párbeszédet  folytatni arról,  hogy nem lapos-e
mégis a föld.

Mi vezetheti rá ezeket  az embereket arra,  hogy megpróbáljanak szembemenni  a világ, a
létezés, az emberiség, s merem ismételni: a teremtés törvényeivel?

Nos,  ez  a  liberalizmust,  mint  tudatosan  elferdített  fegyvert  (ma ezt  neoliberalizmusnak
nevezik) felhasználó haszonelvű pénzhatalom erejével, befolyásával, hamis vonzásával, céljaival
magyarázható, s egyeseknél még azzal a téveszmével, hogy amit a velük szemben más ideológiát
képviselő tábor  tud,  vagy akar,  az csak  rossz  lehet,  válasszuk  hát  az ellenkezőjét.  Na és  hát
ráadásnak – siker estén – azt az egyáltalán nem mellékes hatalmat is kapjuk kézhez. 

Hogy ennek mi az ára? Az úgy látszik, teljesen mellékes, amint ezt napjainkban éppen a
migráns őrület kapcsán tapasztalhatjuk. (Iszlamizálódunk? Na és!)

A vita tárgyát képező kérdés kóros félreértelmezése és ármányos felhasználása szintén nagy
veszélyeket rejt magában, de ez az elkövetőket a legkisebb mértékben sem zavarja. Ők csak a
pillanatnak élnek, a felelősséget – mint ezt tetteik igazolják – nem ismerik. Nemzet, haza,  sőt
tulajdonképpen az emberiség dolga, mit sem számít.

A szabadság nevében hirdettek (rosszul) kendőzött rabságot, s ezzel az ördögi csavarral ma
sajnos nagy tömegeket, sőt az értelmiség nem kis részét is lekötözték, mint Gullivert a liliputiak.
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S  nem  csupán  szakadékony  kötelekkel,  hanem  a  megbélyegzés,  az  ideológiai  billog  égetés
félelmet keltő módszerével. A PC hatalmas, gonosz és életveszélyes eszközével.  Saját utódaik
jövőjével sem törődve. Őrült igyekezettel.

Azon, hogy az esetleg mégis túlélő utókor emlékezetében miként fognak megmaradni,  a
jelek  szerint  egyáltalán  nem  törődnek.  Egyik  képviselőjük  mondta  nemrégiben:  az  én
szülőcsatornámban ne turkáljanak. Fogalma sem lehet arról szegénynek, hogy megmaradásunk
egyik csodáját vetette harcba, saját csodatevő képességét tette nevetség tárgyává.   

Ugyanakkor a nők jogairól naponta papolva, világjelenségekkel itthon próbálván kormányt
buktatni (pl. a férfi--női fizetések különbségének kérdése) a médiában hadakozó hölgy harcosaik
arra nem hajlandók figyelni, hogy neoliberális imamalmaik migránspolitikai tébolya éppen női
jogaikat  fogja  semmivé  tenni,  és  nem  is  olyan  sokára,  gyalogosan,  fekete  csadorban,
hallgathatnak minderről, ha kedves az életük.

Naplójegyzet: 2016. január 12.

M & M 4711

Apró gyermek voltam, mikor anyám fésülködő asztalkáján a Molnár-Moser, avagy 4711 illatával
ismerkedtem.  Már dúlt a háború. Aztán Köln, a kölnivíz városaként lépett be táguló földrajzi
ismerettáramba.  Jóval  később  pedig úgy, mint  az európai kereszténység számára fontos hely.
Sok-sok év után végül – egy napfényes délelőttön – ott ülhettem a 4711-es számot viselő palota
előtt is.

Tehát  Köln!  Ki  hitte  volna,  hogy  kőcsipkéjével  a  napkeleti  bölcsek  ereklyéit  is  őriző
csodálatos  dóm előtt,  kevéssé  bölcs napkeleti  hordák fognak egyszer  randalírozni  az  európai
kereszténység végnapjait idéző orgiával? Nem sokan. 

Azt  viszont  már-már  elfogadta a  kontinens boldogabb fele,  hogy amennyiben manapság
ilyen  előfordul,  arról  a  kereszténységét  takargató,  mi  több  tagadó  Európában  nem  tanácsos
beszélni. Tűrni kell! Sőt. Üdvözölni kellene.

Gyertek, ti egy megújítandó kontinens leendő lakói, és takarítsátok el a globális tőke útjából
a hagyományoknak eme felesleges halmazát!

Egy jókora emberöltő után, tehát ismét Köln. És ismét háború?
Sajnos, valami olyasféle.
Az események túlnőtték a normális ítélőképességét még őriző európai emberek számára a

tesze-toszának nevezett,  valójában globál-komprádor európai vezetés hatáskörét.  Érezték, tenni
kellene  valamit.  Csupán  a  látszat  megőrzésére.  Jókora  késés  után  sikerült  kitalálni,  hogy  a
rendőrségre lehet lőcsölni a hibát. Azt a „hibát” amelyet több más európai városban is észleltek,
de mindeddig elhallgattak. (Most éppen a svédek vallották be.)

A rendőrség nem készült fel, a rendőrség gyenge volt, a rendőrség hallgatott.
Ki hitte volna?
Amikor egy kontinens számos városának  rendőrségei  hallgatnak a migráns tömeg viselt

dolgairól, ki az, aki elhiszi, hogy ennek nincs közös és pontosan megjelölhető oka?
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Bizony, jól ismerjük azt az erőt, azt a zseniálisan gonosz találmányt, amelyik anélkül, hogy
nyíltan  diktatúráról  lehetne  beszélni,  kemény  öncenzúrára  kényszerít.  Rendőrséget,  sajtót,
intézményeket és persze egyéneket is, az egész társadalmat.

A belügyminiszter nem adott ki ilyen rendelkezést! Szól a válasz. Akár el is hiszem. Ki sem
kellett már adnia. Tudták már maguktól, mi a kötelességük. Azért vannak sejtéseim arról, hogy az
öncenzúra jól nevelt reflexét felülről megtoldják. Nagy titokban.

A dologban a leglényegesebb azonban az öncenzúra. Ez ugyanis diagnosztikus fontosságú
jele  annak,  hogy  valamilyenfajta  diktatúra  működik.  Ismertük  a  kommunista  diktatúra  jól
kifejlesztett öncenzúráját,  most egy ideológiai diktatúra láthatatlan talpa alatt nyögő Európa, a
píszi nevű valami paragrafusaiban összefoglalható diktatúra korát éli. 

Európába vágyakoztunk, s mi lett belőle. 
Mi ki-be járunk egyik diktatúrából a másikba?
Reménykedjünk,  hogy  nem  lesznek  korszerű  Recskek  is.  Liberálisak.  Közös

mellékhelyiséggel a barakk tövében. Ennek belső száműzetésszerű változatai már feltünedeztek.
Sokan vannak, akik inkább hallgatásba burkolóznak. Magyarul: befogják a szájukat. Ugyanakkor
mások az ellenkező oldalról hangoskodnak. Vajon mit remélnek? Annyira biztosak a neoliberális
világ  győzelmében?  És  ha  igen,  továbbgondolták-e?  Mert  akkor  nemek  szerint  fel  kell
készüljenek az iszlám rájuk vonatkozó szabályaira.

Az „öregecskedőket”  kivéve. Ők még megússzák. Ők a szerencsések.
Hogy miként tovább? Nem tudhatjuk, csupán remélhetjük.
Pillanatnyilag  a  Molnár-Moser  frissítő  illata  még  belengi  Európát.  A  tömegek  a

kendőzhetetlen felismerésektől lesznek egyre szagavatottabbak.
Mindez azonban ma csak pillanatkép. De jobb félni, mint megijedni. 
Az illatból lehetnek még bűzök is.

Naplójegyzet: 2016. január 22.

AZ OBSTRUKCIÓHAJLAMRÓL

„Az  obstrukció  a  kisebbség
zsarnokságát szolgálja.”    

       Bill Frist amerikai szenátor.

Bánffy Dezső miniszterelnökről (1895–1899) bírálói azt írják, hogy nagyon kemény, diktatórikus
személyiség volt, a „legsovinisztább magyar”. Mint erdélyi, jól ismerte az ellenfelet és hasonló
fegyverekkel  akart  megküzdeni  vele.  Hogy  az  igazság  az  ő  oldalán  állott  vagy  sem,  nem
tudhatjuk,  (az  obstrukció  lemondatta),már  nem  tehette  meg.  Bánffy  nagy  fölénnyel  került
hatalomra és az úgynevezett „ischli klauzulát” követő ellenzéki obstrukció miatt nagy bukással
végezte miniszterelnöki pályafutását. 

A végzetes obstrukció pedig folytatódott, mégpedig a nemzeti haderő kérdésében. 
Hogyan is volt? Régen volt. Hiába volt. Már nem érdekes?
Pedig tanulságos. 
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A  XIX.  század  utolsó  évtizedében  már  réges-régen  hallható  volt  az  előrelátók
figyelmezetése: nagy veszély fenyegeti a történelmi hazát! Annak ellenére volt ez így, hogy a
kiegyezés után az ország lendületet vett, s egy nagyhatalom egyik fele lehetett. Sőt (mint utóbb
kiderült), annál inkább nagy volt a veszély.

A vitatkozó magyar világban, a fiskális Magyarországon bizony elkelt az erős kéz. Bánffy,
vagy később az obstrukciót, ha késve is, de felszámoló Tisza. Csakhogy mindaddig (sőt utána
sem) voltak képesek a felelősök ezt elfogadni vagy felismerni. Ezért folyt a parlamenti cirkusz.

Bánffy „a soviniszta”, kisebbségpolitikai osztályt működtetett a miniszterelnökség mellett, s
ebben komoly munkát végzett az a Jancsó Benedek, akit azzal a céllal küldtek ki Romániába,
hogy tanulmányozza az ottani (az ortodox törésvonalon túli) viszonyokat, majd kellő ismeretek
birtokában segítsen a magyar politikának szembenézni a délkeleti veszedelemmel. Mert az már
minden módon megnyilatkozott. 

De Bánffy ment, a hivatalt felszámolták, Jancsót elküldték középiskolai tanárnak. Aztán az
obstrukció a legkényesebb kérdésben kezdett működni, nem akarván a magyar nemzeti haderőt.
Nem és nem. Bármi áron! A folytatás ismeretes.

De Trianon sem volt nekünk elég. 
Vajon az sem állja már meg a helyét, hogy nekünk Mohács kell, sőt nekünk Trianon kell?
A  mai  –  modern  obstrukciós  gyakorlatban  jeles  ellenzék  –  egyelőre  nem  akarja

megszavazni veszély esetére a határok védelmét erősítő katonai támogatás lehetőségét. Azt, ami
más európai országoknál napi gyakorlat. Megteszi vagy sem később, még nem tudjuk, de a puszta
tény, hogy ez vita tárgyát képezheti, magáért beszél.

Ha netán ez nekik sikerül, ismét ugyanabba a folyóba lépünk, mint 100 évvel ezelőtt? Csak
az obstrukcióra hajlamos szellem gyökerei táplálkoznak másból. Akkor talán a pártpolitikai vak
ellenkezés, ma a nemzetellenes gyűlölet, a komprádor szellem élteti azokat.

Micsoda különbség.
Micsoda veszedelem!

Naplójegyzet: 2016. február 1.

HIDEGEN HAGYOTT ÖNKRITIKÁNK

A  szenvedésekből  született  szellem,  nagyjaink  példája,  sorsunk  igazságtalanságának  örökös
kutatása mindenkor önkritikára sarkallta  a magyart.  Zrínyi  és Széchenyi után leginkább talán
Makkai, a Magunk revíziójának szerzője végezte ezt maradandó eredménnyel. S aztán a maiak, a
hitelesek, az építeni szándékozók, Cseres Tiborral indítván a sort, s nem a bűnös nemzet cél-
elmélet lovagjai. (lovag?) 

Magunkból kiindulván, a valódi befogadó nemzet kollektív beidegzése mondatja és teszi
ezt, meg a sok, éppen e gondolkodásmód miatt, érthetetlen méltánytalanság. Hiszen nem népek
börtöne, hanem népek bölcsője volt a Szent Korona országa, s ma ezt kimondani lassan a píszí
tilalma alá fog esni? 

Mai – tiszteletemet bíró – jeles személy kérdezte: mit tett a Szent Korona a románokért?
Tudok-e a Supplex libellus valachorumról? Ama Bécs által  elutasított  beadványig befogadott,
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éppen egymillió (pontos adat!) román otthonra és oltalomra találása a Szent Korona országában,
semmit sem jelentett a kérdezőnél.

Kelet,  délkelet  és  dél  irányában  ezt  az el  nem fogadást  fokozza  az  ortodox törésvonal
világokkal (kultúrákkal) másként  működő szelleme. És teszi  az új nemzetek és nemzetecskék
hiúsága.  Hiszen  lehetne  büszke,  közös  történelmünk.  S  ezt  mi  nem sajnálnánk  tőlük.  De  a
valóságos nekik nem elég, mert nem róluk nyerte elnevezését, mert mi is benne vagyunk. Mi, az
örök és jól felépített ellenségkép alanyai. S ezért inkább a fantázia világához nyúlnak segítségért.
Annak gazdagsága pedig végtelen, és ennek megfelelően szárnyal is, hogy pl. eredetükkel már az
ősemberig jussanak (románok és ukránok). Már-már azt várhatjuk, hogy nem is velünk fognak
versenyezni, mint nyilvánvaló jöttmentekkel, hanem egymással.

Eközben mi  keresve kutatjuk bűneinket,  melyek vannak, de messze nem versenyképesek
szomszédaink bűneivel, s a nagy nyugati ítéletmondóinkéval különösen nem. Azok gyarmattartó
szelleme ma is oly aktívan működik, hogy a magállamok félgyarmatai lettünk a neokolonializáció
új  eurokonform  módszereivel.  S  még  készülhet  erre  törvénybe  iktatott  modell  a  két-  vagy
háromsebességes Európával. Mit gondol a politikus, mikor a belső harcokban a „minden az EU-s
pénzeknek köszönhető” szlogennel támad ellenfelére, hogy a nettó befizetést nem úgy számolják,
mint az hivatalosan történik. Össze kellene adni, amit tőlünk 25 év alatt elvettek, elvittek, s ki ne
mondjam:  elraboltak.  S  tán  azt  a  morzsát  sem  kifelejtve,  melyet  ennek  érdekében
komprádorainknak adtak. Aztán ezt kell az „EU-s pénzekkel” szembeállítani.

Na, de ne szárnyaljak, mint utódállami fantázia! Maradjunk a szorosan vett témánál.
Önkritika!
Volt-e hasonló szintű és szellemű válasz Cseres Hideg Napok-jára? Semmi.
Mit  válaszol  a  hivatalos  román  történetírás,  amikor  nemzetiségpolitikai  tévedéseinket

kellene  a  vad  homogenizációs  és  xenofób  őrülettel  szembeállítani?  Az  el  nem  fogadott
történészek közt e téren már megmozdult valami. És persze az őket hazaárulónak nevezők kórusa
is. Iorga nyomán: mit számít nekik az igazság, ha nemzetük javáról van szó! De javára szolgál-e
nemzetüknek a hamis alapokon nyugvó nemzettudat? Rövidtávon talán. Csakhogy a történelem
nem rövidtávú dolog. Bár az is igaz, hogy az emberiség igyekszik befejezését közelebb hozni. 

Az ukrán azzal küzd, hogy Ukrajna nem is létezett, csak a legújabb kor néhány zavaros
pillanatában. Az ukrán ősembert,  kiről tanterv szerint dolgozatot írnak a gyerekek, feltehetően
elnyomták, s nem tudta megszervezni később államiságát?

Még  rosszabb  a  helyzet  a  szlovákokkal,  akikkel  annyira  egy  a  történelmünk,  hogy  az
számukra  már  kibírhatatlan.  Egy  ősi,  új,  kitalált  mellé,  a  közöset  a  személyekkel  együtt,
retroaktív módon szlovakizálják.

Az ízig-vérig Habsburg múltú Ausztria vajon szégyenkezik-e az elkövetett hullarablásért?
Távolról  sem.  Ők  osztrákok  lakta  területekről  beszélnek,  csakhogy  azok  mind  egy  szálig
Magyarországra települt németek vagy őslakó magyarok voltak. 

Ha jól tudom, nem olyan vészes, de nem is tiszta a helyzet szlovén és főleg horvát vonalon.
Pedig aztán velük semmi gond nem volt. Együtt hullajtottuk a közös vért. Zrínyi Miklós és Zrínyi
Péter példája a leginkább megerősítés erre. Horvát apa, magyar anya és mindkét népnek egy-egy
hazafi.  Igazságosan.  A derék Jellasics  nem horvát  hazafiként  támadt  a  magyar  forradalomra,
hanem a bécsi udvar katonai parancsára. És vesztére.

A török elől befogadott szerbek? Azok, akiknek otthon maradottai a török helyett és annak
zsoldjában a rácjárásokkal irtották Dél-Magyarország népét? S akik a rendszerváltás után még a
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Balatont emlegették jogos és ősi határként? Velük marad a Hideg napok hidegrázása nekünk, s a
40 000  magyart  kiirtó  partizánakciók  halottai  felett  végre  talán  ritkábban  meggyalázott
emlékművek sovány öröme. És mennyi csont még a reátelepített szemétdombok alatt?

Körbeértünk.
S  most  folytathatnánk  a  külső  körrel,  Európával.  Azzal  a  kontinenssel,  amelyik  örök

reménytelen szerelmünk marad. Amíg még van.
Aztán, ki tudja…
Csakhogy ez már velünk együtt történne. A közös halál pedig nem vigasztaló.

Naplójegyzet: 2016. február 10.

PILLANATLELTÁR

Szomorúan  nézzük  reménytelen  szerelmünk,  Európa  hanyatlását.  Olyan  ez,  mint  azok  az
emberek, akik egy szekta, vagy egy szuggesztív guru hatása alá kerülve, értékeiket előbb leadva,
elfogadják az öngyilkosság szükségességét, és vakon végre is hajtják.

Ami  ma történik,  az  egy  pontos  és  gonosz  terv  megvalósulása.  Egy  újabb  változata  a
hadviselésnek.  Volt  a  két  véres,  és  volt  a  tankok  helyett  bankokkal  megvívott  harmadik
világháború. Most a kultúrák és vallások egymásnak eresztése folyik. Kimenetele előrelátható,
csak a vele járó szenvedéseket nem lehet felmérni. Mert felmérhetetlenek lesznek.

A terv az ismert és működő jelenségekre alapozva készült. S ennek megfelelően meglevő és
működő  természetes  eszközöket  használ  fel.  Mint  pl.  a  túlnépesedés,  az  ebből  következő
szegénység,  a  világfalu információs  erejének félrevezető  hatásai  (egy  nyugati  „való világ”  a
képernyőkön), vagy a vallási-kulturális különbözőségek.

A tenger és annak időszakonként  beálló elkerülhetetlen mozgásai adva voltak, pusztán a
parti védműveket kellett meggyöngíteni.

Ebbe pedig sok  minden  tartozhat  bele.  Az arab tavasz  megszervezése  éppen  úgy,  mint
például Benedek pápa leváltása. S aztán az érdekes módon felbukkanó „utazási segélyalapok”, a
szervezett  bűnbandák,  el  egészen  az  útikönyvekig.  De  menet  közben  még  a  török  érdekek
bekalkulálása  is,  annak  elhitetése,  hogy  velük  lehet  egyezségeket  kötni  saját  távoli  érdekeik
ellenében. S akár a görög (szintén bizánci szellemű) kérdés kezelhetetlensége.

A szenvedő oldalon pedig a prevenció,  a védekező készség lerombolásának jól tervezett
folyamata  érkezett  el  egy  olyan  pontra,  amikor  már  az  „elkövető”  tudhatta,  hogy  áldozata
önvédelemre  képtelen.  „Lebutító”  átnevelés,  ideológiai  ködfelhő bocsájtása  a  kontinensre.  A
neoliberalizmus  és  a  sátánian  zseniális  PC ötlete.  Ebben  a  még  ma  is  a  migránsok  mellett
tüntetőktől, a liliomtipró erőszaktevőket a hazai (házi) szokásaikkal mentegető liberális jogászig,
mindenki benne van. 

Túl sok az,  aminek együtt kellett lennie ahhoz, hogy a siker  biztosítva legyen. És még
mennyi  mindenről  nem  tudhatunk,  hány  olyan  előkészítő  momentum  lehetett,  amelyekről
sejtelmünk sincs.

De a cél világos: Európának össze kell roppannia, Oroszországnak le kell gyengülnie, és a
kettő összefogását lehetetlenné kell tenni.
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Szerepel-e azonban a tervekben az a pillanat, amikor az USA természetes szövetségesek
nélkül fog szemben állni a fél vagy az egész világgal? És nem az egykorival vagy a maival,
hanem egy sokkal fejlettebbel!

Vagy valakiknek akkorra ez is közömbös lesz? Ezt megérteni földi logikával már nem lehet.
A történelem felgyorsult. Évtizedek alatt történnek sok évszázados változások.

Utódaink nagy meglepetések tanúi lehetnek még.

Naplójegyzet: 2016. február 14.

A MEGMARADÁSÉRT

A „mindegy csak ártson” szelleme jegyében író baloldali médiában a CSOK-ot azzal támadták
meg,  hogy  az  felelőtlen  gyermekvállalásra  csábít,  és  ezáltal  árt  a  család  majdani
életszínvonalának.

Itt  egy megjegyzésemet kell zárójelben beszúrnom a baloldali média támogatottjairól: A
helyzet  mai  állása  szerint  kultúránkat  a  kontinens  színpadáról  lesöpörni  készülő  „menekülő
anyákat  és  kisgyermekeket”,valamint  a  szexet  Allah  nevében  akár  erőszakkal  is  gyakorló
erőteljes férfi többséget elnézve, vajon náluk mennyire szempont ez?) 

A  CSOK  intézkedése  minden  kétséget  kizáróan  illeszkedik  be  egy  nemzetstratégiai
jelentőségű sorozatba, azt mintegy megkoronázva. 

A minket válogatás nélkül fenyegető veszedelmeket kellő bölcsességgel rangsorolva, nem
képezheti vita tárgyát, hogy első helyen veszedelmesen megromlott demográfiai helyzetünk áll.
Ugyanis ha már nem vagyunk, akkor minden egyéb igényünk is nem létezővé válik.

E  felismerésnek  kényes  velejárója,  hogy  számos  más,  a  mindennapi  életben  és
pillanatnyilag fájdalmasabban megélt gond takarja el. Még csalókább a kép, ha azt is tudomásul
vesszük, hogy ez utóbbiak nem egy esetben, közvetett befolyással vannak magára a demográfiai
helyzetre is. Akár közvetlen – tehát némileg hamarabb remélhető hatásával – maga a CSOK.

Csakhogy az idő sürget, mivel közel vagyunk a visszafordíthatatlanságot jelentő ponthoz.
Ezzel a gordiuszi csomóval kell megbirkóznia a mai magyar kormányzatnak, mely éppen a

CSOK-kal is  bizonyítja, hogy őszintén tenni akar. Hiszen ha a szavazatszerzés szempontjából
biztosabb választói közérzetet nézzük, lehet, hogy hatásosabb lenne egy más típusú, általánosan
osztogató magatartás. 

Ebben a kényszerhelyzetben tehát a politikai kockázatvállalás elkerülhetetlen.
Az ellenzék a létező nehézségeket hordozók nyilvánvaló elégedetlenségére építve politizál.

A tüntetések valós problémákról is szólnak, de céljuk mégis egészen más, mint ezek megoldása.
Ezt azonban az odacsődített tömeg nem látja át. Csak azt érzik, hogy esetükben is szorít valahol a
cipő!

De mi itt a megoldás?
Sajnos erre pontos felelet nincsen, mert a megoldás olyan lenne, amelyre az általunk megélt

évtizedekben  nevelődött  tömeg  sajnos  nem  képes.  A  kommunizmus  hitet  és  nemzettudatot
pusztító  évtizedei  és  az  ezt  követő  liberális  világtrend  hazai  rombolása  után  ez  nem csoda.
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Ugyanis egy olyan úton, amelyik a megmaradás felé vezet, csak az áldozatvállalás és az ebből
fakadó türelem igazíthat el.

Amikor a legkülönbözőbb ellenzéki megmagyarázók az elkövetett,  vagy kényszerű valós
vagy  vélt  hibák  és  hiányosságok  bírálatát  hirdetve  győztes  pillantással  néznek  körül,  nem
gondolnak az egyetlen alapvető igazságra.

Ez pedig az említett megmaradás prioritása. Tehát a meglevő képességek e szempont szerint
történő elosztására. Ez az a prioritás, amely a teremtés és a természet törvényeiből fakad, meg a
józan ész szavából.

Ha nem maradunk meg, minden egyéb hiábavaló szöveg. Esetleg egy, talán két generációt
vigasztalhat a könnyebb élet reményével.

Aztán vége!
Az egyetlen megoldást jelentő áldozatvállaláshoz azonban hit szükséges, az ebből fakadó

remény, és az így megerősödött emberben éledő szeretet. Vagyis képesség egy ügy szolgálatára.
Ezáltal mások szolgálatára. S egyúttal jövőnk, tehát utódaink szolgálatára.

Ami pedig semmi esetre sem vonzó, liberális gondolat.  
Hogy milyen módon lehet erre felkészíteni egy ellenkező neveltetésű társadalmat, ráadásul

az idő szorításában?  Azt  csak Isten tudja.  Nekünk azonban  meg kell  próbálnunk.  S a nehéz
próbálkozás közben, az elkerülhetetlen hibákat megszenvedve is egyetlen úton haladhatunk. Az
építő úton. Amit a politikában konstruktivitásnak hívnak.

A hatalomszerző  célú  rombolás,  a  külső  ígéreteknek  való  behódolás  hasonló  céllal,  az
obstrukciós  kísérletek,  mind-mind kecsegető  lehetőségek  az  ellenzék  számára,  de egyaránt  a
szakadék felé visznek.

A megoldáshoz csak és egyedül a konstruktív magatartás és az áldozatos türelem vezethet.
Ami nem zárja  ki az ugyancsak konstruktív,  tehát  a közös cél irányába mutató kritikát,

amelyik épít, és maga is a legfontosabbat szolgálja: a megmaradást! 

Naplójegyzet: 2016. március 2.

SORSLÁTÁSRA VAKOK

Parajdi  Incze  Lajos  1942-ben  a  Hitel folyóirat  hasábjain  foglalkozik  Németh  László
Kisebbségben c.  könyvének a magyar  könyv ünnepén  megjelent  újabb kiadásával.  A címben
szereplő sokatmondó meghatározást ebben használja.

Háromnegyed évszázad telt el azóta, s a sorslátásra vakok szaporodnak.
Mi  mással  magyarázhatnánk  a  tényt,  hogy  a  demográfiatudomány,  a  történet-  és

vallástudományok, valamint az orientalisztika legjelesebb képviselőinek elénk tárt cáfolhatatlan
véleményei,  számai  és  bizonyítékai  ellenére,  a  migrációt  elfogadó,  olykor  üdvözlő,  sőt
szükségesnek  beállító,  mindenképpen  sajátosan  magyarázó  vélemények  nem  ritkák  és  még
tömegeket is képesek megmozgatni, pártok szavazatszerző programjaiban szerepelni.

Miről lehet szó?
Mindenekelőtt természetesen azzal a bizonyos sorslátásra vakság esetével állunk szemben.
De mi okozza eme vakságot?
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Valóban csupán a felismerő képesség (mert a felkínált ismeretekben nem lehet hiány), a
veszélyérzet hiánya? Vagy inkább az az ellenzéki magatartás,  mely elhomályosítja az elmét,  s
csupán arra képes, hogy az éppen hatalmon levő véleménynek ellentmondjon? Avagy a hatalom
újbóli  megszerzésének  vágya,  amely  felé  csörtetve  azt  remélik,  hogy  külső,  nagyobb  erők
szimpátiáját nyerhetik így el? Esetleg urambocsá’ a nyers nemzetellenes pusztító szándék?

Lehet  bármelyik,  sőt  feltehetően  ezek  együttese  vagy  valamilyen  kombinációja,  de
valamennyi öngyilkos jellegű. Tehát középtávon már az azt képviselőt is képes pusztulásba vinni.

És mégis!
Él és virágzik. Van közönsége és százalékokban kifejezhető képviselete.
Mondhatnánk: volt ez már így. Hiszen amikor arról vitáztunk, hogy keresztények legyünk

vagy  pogányok,  már  megoszlottak  a  vélemények,  s  voltunk  már  kuruc-labanc  vitában  és
megannyi másban, de most másról van szó. Ez a lenni vagy nem lenni vitája!

Aki  ezt  nem látja,  bármilyen oka legyen annak,  az  öngyilkos,  utódgyilkos,  őrült!  Vagy
mégsem az, mert ezzel felmentést nyerne. Akkor pedig mi marad más, mint hogy hazaáruló! Egy
önkéntes, fordított Dugonics Titusz, aki nem csupán egy nemzetet elpusztítani képes öngyilkos
merényletet próbál végrehajtani, de furcsa módon ezzel éppen ahhoz a kultúrához zárkózik fel,
amelyet meghívna elpusztításunkra.

Vajon miféle szüzek várják majd őt a politikai öngyilkos mártírok másvilágán? És valóban
77-en?

De a baj akkora, hogy nem illik hozzá az irónia.
Ugyanis a magyar szellemi élet igen sok képviselőjét sikerült a végzetes célt szolgálóknak

egy  zseniálisan  gonosz  ötlettel  semlegesíteni.  És  ez  a  neoliberális,  politikailag  korrektség
fogalmának rábocsájtása a társadalmakra. A megbélyegzettségtől való félelem, olykor rettegés és
folytonos öncenzúra. Sokan, kik alkalmasak lehetnének arra, hogy a gyógyítható vakok szemét
nyitogassák,  ettől  való  félelmükben  bújnak  el  szellemük  magányos  kis  szigetein,  és  nem
foglalkoznak a jövőt meghatározó jelennel. 

Nem  vagyunk  olyan  erősek,  hogy  ezt  a  luxust  megengedhessük  magunknak.  Ekkora
veszedelem esetén pedig különösen nem!

Naplójegyzet: 2016. március 2.

BÁRMI ÁRON

A hangerő dolgában túlerőben levő, de gyógyíthatatlan államférfi hiányban szenvedő balliberális
képződmények naponta  hangot  kapó  és  hangra  kapó  figurái  nem  is  tagadják  idült  Orbán-
fóbiájukat. Sőt, nem is fóbia az, hanem zsigeri gyűlölet.  

Ebben  az  immáron  két  évtizede  fokozódó  össztűzben  nevelkedettek  között  saját
gondolataikkal sokan talán nem is tudnák pontosan körülírni az okokat. Csak! És csakazértis!
Mások viszont kötetekre menő betanult panaszt tudnak felsorolni a „diktátor” ellen. 

Ez a szenvedélyes küzdelem olyan méreteket ölt, hogy már eljutott a bármi áron, vagy a
minden mindegy állapotáig. Országomat egy kormányváltásért! Kiálthatnák púposodó hátakkal,
nem figyelve a történelem mellettük elszáguldó paripáinak dobogására.
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A napokban kapcsolgatom a népnevelésre szánt kevesebb és a népbutításra szánt jóval több
tv-csatornát és végignyomkodom a lehetőségek gazdagon szegényes kínálatát. Az egyiken, amely
a szó szoros értelemében csatornásodott el, egy nagy önbizalomtól duzzadó példányuk kiabál.
Kiabál a szó szoros értelmében! Orbántól szabadulni kell! 

Ennek három feltétele van:
1. Szűnjön meg a migráció
1. Tűnjön el Gyurcsány
2. Jelenjen meg egy olyan baloldali erő, amely „legalább azt hiszi magáról,

hogy kormányzóképes!”
Először felkapom a fejem a kétségtelen dörzsöltség bizonyítékait hallván.
Utána  azonban  elgondolkodom:  Tehát  tisztában  vannak  kormányzóképtelenségükkel!

Ennek ellenére meg akarják buktatni a tagadhatatlanul sikeres kormányt. Vagyis csak az a lényeg,
hogy Orbántól szabaduljanak. Úgy érzik, számukra hatalmas árnya beteríti törpe mindnyájukat.
Aztán utánuk az özönvíz.

Vezetheti  Magyarországot  egy  kormányzásra  képtelen  kormány  is,  egy  olyan,  amelyik:
legalább azt hiszi magáról, hogy képes erre.

A kormányzáson kívül, úgy látszik, hogy ezek az emberek mindenre képesek!

Naplójegyzet: 2016. március 6.

A TÉVEDHETETLENSÉG TÉVHITÉRŐL

Az országot  átszelő,  tévesen még ma is bal-jobb néven ismert  elválasztó vonalat,  lassanként
szakadékot, a gondolkodó és az azt csupán mímelő magyarokat saját, illetve számukra valamiért
hasznosnak  tartott  meggyőződésük  kizárólagosságának  hirdetése  teszi  markánssá.  Ha
tárgyilagosak akarunk lenni, ez mindenképpen erőteljesebb a bal térfélen.

Arrafelé nem nagyon hallani olyan véleményt, amely önmagát nem mint egyedül lehetséges
alternatívát csillantaná meg, s ritkán olyant, amely az ellenkező vélekedést legalább vitaképesnek
szeretné elfogadni.

Annyira  magabiztosan  állít  mindenki  mindent,  hogy  a  tévedés  lehetőségét,  s  ennek
következményeit  nem  is  vizsgálja.  Mintha  az  iszlám állam emlékromboló  határozottságának
valamilyen hazai változatai bujkálnának e magabiztos emberekben. 

Amit felrobbantunk, többé nincs!
Ha csupán az utóbbi napokat nézzük, ennek több példájával is találkozhatunk.
Mindenekelőtt  természetesen  a  legaktuálisabb,  a  migránskérdés  merülhet  fel.  Ebben  az

esetben a végzetes hibát a befogadást erőltetők követnék el,  ha akaratukat  ránk erőltetve, egy
visszafordíthatatlan helyzetbe hoznák az országot. Természetesen itt fennáll annak a lehetősége,
hogy nem tévednek,  hanem ezt  akarják.  Azért – kimondani is  nehéz – furcsa fintora lenne a
sorsnak,  amikor  a  most  sikoltozó migránsvédő hölgy,  a  női  jogokról  közben hirdetett  összes
elméletével  egyetemben  kényszerülne  csadorba,  esetleg  a  hasonló  hangokat  hallató  meleg
honfitársra leselkedne a lefejezés réme. Stb. 

De maga a  haza, a nemzet, a család vagy a hit fogalomköre is hasonló helyzetben van.
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Mert  ha  sikerülne  a  nemzet  fogalmát  végleg  feleslegessé  tenni,  eltűnnénk.  S  ha  jól
átgondoljuk,  e  téren  akkora  a  balliberális  igyekezet,  mintha  a  valóságban  ténylegesen  az
eltüntetésünkre játszanának. Arra maguk sem gondolnak, hogy kik lesznek ők vagy utódaik, s
adott esetben mivé lennének számukra oly szép liberális  álmaik. Ezzel  ugyanakkor a nemzeti
haza is feleslegessé válna, mint a nemzet eltűnésének természetes következménye. Csakhogy a
nagy európai közös haza álma máris megbukott. Nem mondhatják azt, hogy európaiak lesznek.
Ugyanis  a  mindennapi  gyakorlatot  látva,  Európa  közös  „USE”(Európai  Egyesült  Államok)-
nemzet”-tudata még meg sem született, s máris meghalt.

A  család  elleni  hadjárat  pedig  jól  láthatóan  irreverzibilis  eredményt  valósítana  meg.  S
miért? Ép ésszel ezt csakis egy őrült cél megvalósításába vetett hit magyarázhatja. Család nélkül
egy  madáchi  rémkép  felé  kormányoznák  a  világot?  Kipróbálták  ők  ezt?  Jól  éreznék  benne
magukat? Ők, akik oly gyakran hiányolják a „hatástanulmányt”!

A hit, sőt az erkölcs ellen vonulók éppen a napokban foglalták el a tereket. Követeléseik
között többről lehetne tárgyalást folytatni, de a szabadon választható erkölcstan és a hittanoktatás
kiiktatásának  óhaja  önleleplező  módon  mutatja  a  romboló  szándékot.  Vagy  az  általuk
megálmodott liberális világban nincs már helye az erkölcsnek sem? A hitről már nem is beszélve.

Valamiféle hitük mégis  van és ez ott  él bennük.  S ez a  hit  olyan erős,  hogy nem is
gondolnak a tévedés lehetőségére.  Csak a célt látják maguk előtt,  a hatalom megszerzésén át
megvalósítandó  vélt  célt,  melynek  során  bizonyára  lennének  rövidtávú  haszonélvezők,  de  a
végeredmény visszafordíthatatlanságában aztán egymás keblére borulhatnánk. 

Immáron későn.
Kérdezhetik,  hogy  miért  nem  írok  a  jobboldalról,  miért  balhoz  köthető  minden

veszedelmes próbálkozás?
Bizonyára  bőven  sorolhatnám mindkét  fél  tévedhetetlenségének  tévedéseit.  Csakhogy  a

jobb  parton  elkövetett  baklövések  részben  korrekcióra  szorulnak,  s  ha  van  olyan,  melyhez
makacsul ragaszkodnának, érdekes módon egyik sem vezethet kijavíthatatlan hibákhoz.

Hacsak nem lesz egyszer majd  ilyen a baloldali őrültségek irreverzibilis veresége. 
Ami azonban nem számítana hibának.
Vagy mégse legyünk olyan biztosak benne?
Csupán a sportszerűség kedvéért illik hajlandónak lennünk a kompromisszumra e kérdőjel

erejéig. Egyébként is jó, ha van mihez viszonyítanunk magunkat. Elvégre a Sátán sem kapta még
meg a végleges tilos jelzést.

Naplójegyzet: 2016. március 8.

VEZETETT MEGVEZETŐINKRŐL

Többször estem kísértésbe, de ma már nem tudtam ellenállni annak, hogy naplójegyzeteimbe a
következő gondolatokat is rögzítsem.

A migránsválság,  a  számos  vélt  és  valós  találgatás  mellett,  mindenképpen a Kelet  és  a
Nyugat olyan konfrontációja (Földi  László szerint egy olyan háború),  amely a két civilizáció
gondolkodásbeli különbsége miatt válhat végzetessé kontinensünkre.
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A  nyugati  politikusok,  s  a  múlt  nem  egy  szomorú  tapasztalatát  megszenvedvén  saját
politikusaink is, évszázados lemaradásban voltak a másik civilizáció, a másik világ megértésében.
Ez pedig  diplomáciai  tevékenységüket  olyannyira  gyengítette,  hogy  az  sok  esetben  nemcsak
feleslegessé vált, de egyenesen veszélyforrást jelentett. Most először a magyar politikai látószög
mintha  képes  lett  volna  befogni  ezt  a  fontos  tényezőt.  Az  uniós  viszont  annál  kevésbé.  A
következmények ismertek.  

Ez a jelenlegi helyzet. Ugyanis a migrációs nyomás kontinensünkre gyakorolt pillanatnyi, s
ebből fakadó jövőbeli hatása a lenni vagy nem lenni kérdésének szintjére emelkedett, miközben
Európa  politikusai,  s  a  mögöttük  álló  lebutított  tömegek,  a  finomhangolás  régen  túlhaladott
mikéntjeiről vitatkoznak vagy papolnak. 

Mondjuk ki a lényeget! Az iszlám nem a világ legbékésebb vallása. Ellenkezőleg! Tudjuk,
hogy több irányzata van, s ezek között akadhat ilyen is, de ki tudja ezeket kiszűrni a beáramló
tömegből,  amikor néhány terrorista  felismerése is  képtelenségnek tűnik, s a legtöbb érkezőről
semmi valós információ nincs.

Na, de ne ismert dolgokról irkáljak, hanem térjek a tárgyra.
Ez a keleti civilizáció nem integrálható! Mert ők nem is akarnak integrálódni. Sőt ez tilos

nekik. A szent könyv, a Korán tiltja, amely tulajdonképpen parancsszavakkal irányítja a hívőket.
És ez a lényeg. Ebben több évtizedes tapasztalata van Európának. Erről szólnak a metropoliszok
tiltott övezetei is. A vallást első helyen magában foglaló, összetett gondolkodásmódjuk annyira
más, ősidők óta beléjük rögzült felsőbbrendűség érzetük olyan veszedelmeket rejt magában, hogy
velük  kapcsolatos  sorsdöntő  elhatározásokat  hozni  csak  ezt  pontosan  feltérképezve  lenne
megengedhető. Itt nem új munkaerő jön be, hanem új problémák importálása történik, amelyben
a terrorizmustól az ingyenélésig terjed a skála. 

A liberális kiáltozók pedig ez ellen csupán néhány török étterem, szőnyegárus vagy esetleg
értelmiségi példájával hozakodhatnak elő. Csakhogy itt egy olyan tömegről van szó, amelyik már
középtávon  is  képes  lehet  Európában  többségre,  vagy  legalábbis  meghatározó  létszámúra
emelkedni. Ezt szakemberek állítják.

Ezek után  tehát,  aki  a  beáramlás  erőltetője  – elsősorban  Merkel  asszony  –,  az  országa
pusztulására játszik.  De ez nem lehet izolált jelenség, mert ha Európa nagyjai elsüllyednek, a
kicsik sem maradhatnak sokáig talpon. Sem az unióval, sem pedig anélkül.

Ezt a felelősséget  felvállalni,  csupán tájékozatlansággal  magyarázni  nehéz lenne. Vagyis
fontos és kell ismerni a másikat,  de az a kérdés,  hogy ezt az ismeretet mire használom. Mert
segíthet  a  kellő  és  eredményes  védekezésben  éppúgy,  mint  ahogyan  eszköz  lehet  egy
megtervezett keresztény európai „végső megoldás” kivitelezésében. A német politika vezetője és
Európa „gyenge emberei” viszont nem lehetnek annyira naivak, hogy ne feltételezhessük róluk
sajnos ez utóbbi cél szolgálatát.

A valódi összeesküvés-elméletek még csak ezután következnek a skálán. Ki tudja kizárni,
hogy egyiknek-másiknak nincsenek igazságtartalmai is.

Most viszont térjünk rá egy részletkérdésre.
A török és a görög hozzáállásra gondolok.
Ami a törököt illeti,  az ugyanennek az iszlám világnak része,  kissé tompított formában.

Velük tárgyalni, egyezséget kötni, aláírásokat cserélni nem sokra vezet. Az állammal szorosan
összefonódó vallás szabályai lehetővé teszik a szerződések semmibe vételét. Ezt a törökök máris
elkövették, s a jövőben szintén ezt fogják tenni, ennél is nagyobb mértékben. Zsarolni fognak, az
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sem lesz igaz, amit kérdeznek, és ha elérik a vízumeltörlést, akkor gyakorlatilag már nem is kell a
migráns kérdés következményeivel foglalkoznunk, mert a közel 80 milliós ország iszlám polgárai
fognak  szabadon  jönni-menni,  maradni  (!)  Európában.  Ami  az  Oszmán  Birodalmat
megakadályozta  ebben  az  a  logisztika  akkori  állapota  volt,  ma  ilyen  már  nincs.  Törökjeink
Mercedes luxusautókon érkezve fognak letáborozni, ha kell, az Atlanti-óceán partján.

Maradtak  a  görögök.  Nos,  ők  is  a  keleti  gondolkodásmód  gyermekei.  A  nagy
egyházszakadás után a keleti kereszténység ilyen alapokra helyezkedett. Az egyház és az állam
egy. Az ellenségkép kell. A xenofóbia természetes része az életnek. Mindenki más becsapható.
Ez járja az úgynevezett ortodox törésvonalon túl. Ennek levét itta és issza Magyarország a román
élettér  bekúszása  által,  ennek  eredménye  volt  a  legújabb  kori  Balkán-háborúban  a  nyugat
tehetetlenkedése, és ennek egyes elemei észlelhetők az ukrajnai események mögött is. Most pedig
Görögország ennek jegyében – török módra – zsarolja Európát.

Hogy sikerül-e felébredni, hogy egy kis Magyarország képes lesz-e példájával felébreszteni
a lagymatagra butított kontinens lakóit? Nem tudhatjuk még. 

De legalább meg kell próbálni. Ha a magyar vér ehhez mára már kevés,  a magyar lélek
(jelenlét) talán még elég lehet.

Naplójegyzet: 2016. március 11.

A VESZÉLYÉRZET FONTOSSÁGÁRÓL

Veszélyekkel teli világban él az ember, a család, a kisközösség, a nemzet és a – más szándékok
ellenére egyelőre még nemzetekből álló – világ. 

Veszélyeztető tényező már maga a megszületésünk is, hiszen túlnépesedünk (már ahol), és
aztán elkezdjük egymást egyes, többes és tömeges számban, szervezve és szervezetlenül, saját
akaratból  és  megvezetve-irányítva  veszélyeztetni.  A  veszély  ellenszere  természetesen  a
védekezés,  s annak első lépése és alapfeltétele a veszélyérzet jelenléte.  Hiszen, ha ez nem él,
akkor nem észleljük a veszély közeledtét, és rohanunk a vesztünkbe.

Erre nézve számos tapasztalattal rendelkezünk, mi magyarok. Egész történelmünk tele van a
veszélyérzet hiányosságának történeteivel, bár annak fontosságát erősítendő, a pozitív példák sem
ritkák. Sajnos az egyenleg azonban végzetesen deficites! Mint mondják: nekünk Mohács kell. Sőt
az sem elég. Ebben az irodalom vagy népi empíria szülte megállapításban ott van a jelen is.

A feleslegesnek hirdetett fogalmak között, a nemzet és a haza mellé már a veszélyérzet is
odakerült.  Felejtsük el és rohanjunk tovább a nekünk szánt lejtőn! Nagyjából  ezt jelenti ez a
neoliberális kórus hirdette hazugság, igazra fordítva.

Nem  lesz  migráció,  mondták,  csupán  hangulatkeltésről  van  szó,  minek  itt  félelmeket
kelteni! Aztán lett.

Nem kell a kerítés, nem európai megoldás! Nem lehet falak között élni. Nem lehet a közös
európai megoldásokkal szembemenni. Aztán lettek ideig-óráig még csak szárnyas kapuk, majd
meg kerítések. Az a közös európai megoldás azonban még sehol.

Nem kell a katonaság segítsége, nem kell migrációs készültséggel várni a kiszámíthatatlan
fejleményeket, mondják. Pedig fejlemények lesznek.
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Most ért véget a Kossuth adón a déli híreket követő vitaműsor, ahol Németh Szilárd logikus
érvei ellenére sem akarta a Nemzetbiztonsági Bizottság MSZP-s elnöke elfogadni az egészséges
veszélyérzettel  önmagában is  igazolható intézkedéseket.  Közben viszont  maga adta a  legjobb
magyarázatát ezeknek, amikor túlzottan optimistának nevezte azt az elképzelést, hogy a kerítéssel
és  más  életben  levő  intézkedésekkel  –  adott  esetben  –  Magyarország  megállíthatná  a
migránsokat. 

Akkor tehát?
De mi is ez az egészséges veszélyérzet, amelyet tűzzel-vassal irtanának, és amelyik politikai

játszmák  eszközének  nyilváníttatott  azok  által,  akik  ebben  saját  céljaiknak  ártó  eszközt
vizionálnak. Egy ország felelős vezetői számára ez kötelező gondolkodásmód! Mert nem elég, ha
az egyén vagy akár  a  közvélemény érzékeli  a  veszedelmet.  A választott  vezetőknek  kell  ezt
érezniük. Az ezt követő védekező lépések megtételére náluk vannak meg a lehetőségek, ez az ő
feladatuk.

Csakhogy nemzeti veszélyérzete csupán annak lehet, akinek van nemzettudata is. És itt van
a kutya eltemetve. A neoliberálisoknál végleg. Sok más nélkülözhetetlen ebbel együtt. Valóságos
kutyatemető veszi őket körül. S valamiért, immáron több mint száz esztendő óta, ebben velük
szövetséges az időközben (talán éppen ezért) úgynevezetté módosult baloldal is.

A XX. század eleji obstrukció a nemzeti haderő dolgában már a veszélyérzet hiányára utaló
példa volt. De ez volt a lényege Károlyi Mihály egész tevékenységének, majd egyebek mellett a
Tanácsköztársaságnak,  különös  tekintettel  a:  „nem  akarok  több  katonát  látni”  végzetes
mondatra. És erről szólt negyed század után a kiugrást halogató magyar politika. De ide sorolnám
– a megértő megbocsájtás enyhítő körülményt jelenteni képes közbeszúrásával – a 89 utáni vak
és minden óvatosságot nélkülöző Európa  iránti sóvárgásunkat is. 

Az egészséges veszélyérzet  mindenkor az egészséges nemzettudat részét képezi. Egyik a
másik nélkül nem létezhet. Akik e téren mulasztottak, valamennyien híján voltak az egészséges
nemzettudatnak, vagy azt el is utasították. Akár  elvből,  mert a világforradalom gyermekeinek
hitték magukat, akár ennél sokkal rosszabb, önző, komprádori hátsó szándékok miatt.

És itt kell megnéznünk az érem másik oldalát is. Mert a nem egészséges, a nemzettudatot
betegesen  használó ideológiák  és  csoportosulások  szintén  híján  vannak  az  egészséges
veszélyérzetnek. Emlegetnek ők veszedelmet, de az célzott pánikkeltést jelent, saját terveik részét
képezi. Ilyenek voltak például a nyilasok!

Szerencsés lehet az az ország, amely a több mint száz esztendős ideológiai harc után még ki
tud termelni magának nemzettudattal és ezzel társult veszélyérzettel bíró vezetőket. Ahol ezt a
célt folyamatosan meg óhajtják valósítani, olyan társadalomra van szükség, amely ilyen vezetőket
folyamatosan  képes  felszínre  hozni  magából.  Az  ilyen  társadalom  pedig  csak  a  nemzeti
szellemben megvalósított nevelés nyomán keletkezik. Vagyis a nevelés mindenekfölött.

S íme, hogy kapcsolódnak a történések.
Néhány  sete-suta  szervezési  hiba,  rosszul  megvalósított  jó  szándékú,  de  szükséges

elképzelés  elég  volt,  hogy  méhkasként  felbolydítsák  a  nevelésre  felkenteket.  Mert  akik  nem
rendelkeznek  nemzettudattal,  veszélyérzettel,  sőt,  mindennek,  ami  ezeket  erősíti,  esküdt
ellenségei, azok lecsaptak a lehetőségre! Nem a hibákat akarják ők kijavítani, hanem jól látható
módon kormányt buktatnának.

És mi köze ennek a veszélyérzethez?
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Mit  gondolnak, ki lenne képes ebben a történelmi mértékű veszedelmekkel  teli világban
elkormányozni ezt az országot? A körülöttük tüsténkedő furcsa figurák? Mert államférfinak se
híre,  se  hamva arrafelé.  És  akkor  elérkeztünk  az  újabb obstrukciós  jelenséghez.  Nem kell  a
migráció elleni országos készültség! Újra nem kellenek a katonák! Minek? Ezt azok mondják,
akik látják velünk együtt ezt az apokaliptikus szörnyűséget. Hiába tagadják, nekik is sejteniük
kell annak igazi okait. 

Ha  tehát  nem  tartják  szükségesnek  a  védekezésre  való  felkészülést,  akkor  csak  egy
magyarázat lehetséges: bármi áron a vesztünkre játszanak!

Tehát ők is veszélyeztetők!

Naplójegyzet: 2016. március 22.

EGY ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET SZOLGÁLATÁBAN

Számos jel mutat arra, hogy a világot irányító és e hatalmát végleg megszerezni akaró erő, ma
befolyását az USA közvetítésével gyakorolja.

A kérdéskör hatalmas, és a láncolat, melynek végén az egyes ember áll, de előtte még a
család,  s  a  nemzetek  sorakoznak,  számos  ponton  ad  alkalmat,  az  egész  rendszer  létének
igazolására. 

Ebből  emelnék  most  ki  egyet,  mégpedig  az  USA  demokráciaexport  néven  elhíresült
tevékenységét, melyet a jelek szerint küldetéstudat módján képvisel, de minden küldetés végén
fel lehet fedezni a gazdasági érdeket, vagy az azt biztosítani képes okot is.

A módszer igen alkalmas arra, hogy egyrészt leplezzen még magasabb szándékokat, vagyis
egy csapásra két legyet lehet vele ütni. Előtérben ott van a gazdasági érdek, amit nevezhetünk
akár a neokolonizáció egy válfajának, másrészt mögötte egy-egy ország vagy térség társadalmát
készíti  elő  az  elképzelt  majdani  kézi  vezérlésre.  Arra  a  metódusra,  amelynek  legnagyobb
akadálya a hagyomány és a hit. Bármely hagyomány és bármely hit. 

Sokat  beszélnek  erről,  s  emlegetik Vietnamtól  az arab tavaszig mindazokat  a háborúkat
vagy véres eseményeket, amelyek a sajátos – és ott még működőképes – amerikai demokráciát
akarják ráerőltetni az ottanitól gyökeresen különböző kultúrákra.

Már  a  kiinduló  pont  is  hibás.  Hiszen  amikor  például  az  arab  világban  diktatúráról
beszélnek, akkor az a benne élők számára mást jelent. Vagyis a saját modellt akarják minden áron
ráerőltetni  olyanokra,  akik  erre  sem  történelmi  fejlődésük  jelen  szakaszában,  sem  vallási
meggyőződésük alapján, sem államformájuk miatt nem lehetnek fogadókészek.

Annyira egyszerű ezt tudomásul venni, hogy a józan ész jelenlétét esetükben is feltételezve,
nem hihetjük el az önzetlen jószándékot. 

De van itt egy még érdekesebb bökkenő!
Hiszen az, ami ma Európával történik, ahol részben arab és másrészt Amerikához is köthető

pénzek  mozgatják  az  embercsempészek  által  bonyolított  népvándorlást,  ahol  a
szabadkereskedelmi  egyezményről  a  választók,  sőt  a  kormányok  feje  felett  folynak  titkos
tárgyalások,  ahol  olyan  gyenge  európai  vezetőket  emelnek  hatalomba,  akik  nem  csupán
ellenállására nem képesek, de éppen ellenkezőleg, komprádor szelleműek, tehát ismétlem: az,
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ami ma  Európával  történik,  lényegében  nem különbözik  attól,  amit  máshol  is  megpróbáltak.
Csupán  ravaszabb  módszerekkel  akarnák  reánk  kényszeríteni  azt  a  demokráciának  nevezett
valamit, amelyben ők élnek, és amelyik – s ez a legfontosabb – alkalmas arra, hogy egy majdani
központosított kormányzó erő azt tegye velünk, amit csak akar.

A soha fel nem épülő szocializmus korszakában az USA a világ csendőre nevet viselte. 
A letűnt ideológiáknak is voltak tehát világos felismerései.
Az USA a csendőr!
De kinek szolgál?
Vajon csupán egy összeesküvés-elméletnek?

Naplójegyzet: 2016. április 7.

APRÓ SZEMPONT?

Döbbenten áll az eszét nem vesztett polgár, a félrevezetéstől megmenekült választó az előtt, amit
európai  hazánk  választott(?)  vezetői  tesznek.  És  behunyja  szemét  a  kritikátlanul,  számára
zsigerből kívánatos ideológiák vészterhét hordozó lakos.

Már  mindent  hallottunk,  sőt  láttunk.  És  újra  hallottuk,  és  újra  láttuk.  Volt  úgy,  hogy
közelről,  máskor  félközelről,  avagy távolról  tapasztalhattunk  meg.  Vagyis  telítve vagyunk az
információn kívül, tapasztalattal is.

Hiába?
Valami megmozdult. A skálán lassan – imitt-amott nevetségesen önleleplező gyorsasággal

– a kijózanodás felé mozdul el az egyre nem képzeletbelibb mutató.
Újra és újra kiderül, hogy a legkülönfélébb válogatási elv szerint élre menedzselt európai és

magállami vezetőink nem elmeháborodottak, legfeljebb olykor megkérdőjelezhető képességűek.
Az elmebaj változatos tünetei változatos magatartásformákkal járnak. Náluk azonban minden egy
irányba mutat. Tehát másról van itt szó. Ismételten meg kell állapítanunk, hogy ők tervet hajtanak
végre. Nem saját tervet, nem saját országuk érdekében alkotott tervet. Nem a kontinens érdekeit
szolgáló tervet. 

A tervezőket máshol kell keresni.
Innen  pedig  lépjünk  át  egy  határt,  s  az  összeesküvés-elméletek  egyre  gyakrabban

valóságnak bizonyuló furcsa világából ragadjunk ki egyet. Ennek lényege, hogy az a bizonyos
tervező(erő), hosszabb távon szeretne létrehozni egy egységes emberiséget, egységesen korlátok
közé  képzelt  képességekkel  (termel;  fogyaszt;  nem  gondolkodik  feleslegesen;  csak  ésszerű
határokig terjedő kort ér meg), amely aztán egy majdani világkormány által kormányozható. Így
érhető el a demográfiai egyensúly garantálása, a nyugalom (amikor ez éppen nem üzleti hátrány)
és főleg ennek áldásos eredményeként a folyamatosan termelődő profit. Alul a víznek árja, s rajta
ringatózik a gálya. Természetesen luxus gálya, nem túl sok utassal. 

Eddig semmi újdonság. 
Van azonban egy apró, s lehet nem a legfontosabb, de eddig soha nem emlegetett szempont!
A világot úgy népesítette  be a teremtő, majd ezt  a  folyamatot Darwin úgy írta le,  hogy

nemcsak a növények, nem csupán az állatok, de az ember is különböző változataiban terjedt el a
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helyi éghajlati és egyéb adottságok szerint. Nem az eszkimó lett barna bőrű, nem a hatalmas erejű
viking kapott etióp gazellalábakat. És sorolhatnám. Vagyis, ki hol született és nyert életteret, azt
kell élhetővé tenni számára, s az egyben neki a leginkább élhetővé tehető hely is. 

Ennek pedig a lényegét még inkább kidomborító kulturális vonatkozásai is vannak. Hiszen
ott és az adott viszonyok között, adott kultúrák jöttek létre. S amennyiben mi a sajátunkat féltjük,
természetes,  hogy  ők  ugyanezt  teszik.  De  más  helyen,  más  kultúrájúak  mellett  többségbe
kerülvén  így  fognak-e  gondolkodni?  Alig  hihetjük  ezt.  Alig  várhatjuk  el  tőlük  a létért  való
küzdelem mezején. S ez nem meglepő. A multikulturalizmust nem olyan régen, maga Angela
Merkel minősítette megvalósíthatatlannak.

Ha  pedig sikerül  a  katyvaszt  megvalósítani,  mit  gondolnak,  milyen lesz  az az  állítólag
tejeskávé színűre tervezett (lenta)  egyenember,  akit a profit tulajdonosainak még gazdagabbra
álmodott  utódai  fognak  „világkormányozni”?  És  mit  gondolnak,  hogy  a  föld  ilyen  szintű
kizsákmányolása  mellett,  lehet-e  idejük  e  természeti  törvényeinktől  elrugaszkodott  terv
megvalósítására?

De az a hatalmi koncentráció, amely jelek szerint ilyen terveket dédelget (másként ugyanis
minden,  ami  történik  nehezen  volna  magyarázható,  és  vissza  kellene  térnünk  a  vezetők
elmeállapotának kollektív vizsgálatához) így gondolkodna saját biztosnak hitt jövőjéről, lássuk
mit is gondol a múltról? 

Nos,  mindenkit  megnyugtathatok!  Elkezdték  a  múlt  vizsgálatát.  A  politikai  korrektség,
végre felfedezett, egyedül megtartó elvei mentén elemezgetik múltunkat.

Jelenleg éppen Wilson elnök van terítéken. Ugyanis a több mint 100 évvel ezelőtt általa
kijelentettek ma kimerítik a rasszizmus fogalmát.  Tehát: le vele! Amerikairól lévén szó, majd
akadhat enyhítő körülmény is, de a folyamat elindult. Lehet itt még gond például azokkal, akik a
mórokat  kiüldözték,  a  tatárokat  nem fogadták  humanitárius  egyencsomagokkal,  vagy  a  piac
aranyszabályaival nem törődő egyiptomi fáraókkal. S el ne feledjem! Ezerszer jaj az inkvizíciót
kitaláló egyháznak.  

Viszont  dicséretesek  lehetnek  a  hanyatló  rómaiak  nemi  identitászavarból  kifejlesztett
szórakozásai. Hogy az afroamerikaiak történetét mennyire fogják bolygatni, még nem tudhatjuk.
Mert az erősen hasonlít modern formájához, az itt csupán munkát-kenyeret kereső úgynevezett
menekültáradathoz.

A különbség azonban adva van, s elháríthatja az erőltetett hasonlítgatás veszedelmét.
Önként jönnek, és még fizetnek is! De miből? Lerombolt otthonukat adták el egy szintén

lerombolt ház tulajdonosának és viszont, majd együtt útnak eredetek?
Ha fővárosiasan jönnék indulatba, azt kérdezhetném: honnan a lé?

Naplójegyzet: 2016. április 15.
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A GÁTLÁSTALANOK

Sokszor leírtam már a hosszú és nem egyszer lehetetlennek tűnő utat, amely oda vezethet, hogy
egy párt nemzetpolitikát „csinálhasson”. Vagy legalább próbálhassa azt meg.

Nehéz  és  politikailag  gyakran öngyilkos  kísérlet.  S  mégis,  a  megmaradás óhaja  esetén,
egyedüli lehetséges cél. 

Mennyivel egyszerűbb e nélkül a cél nélkül harcolni a hatalomért. Gátlástalanul!
A nemzetpolitika  időigényes.  Gyorsan  és  sikeresen  végrehajtott  rombolások  után,  lassú

folyamatokat igénylő építkezés és áldozatosságot hirdető, tehát népszerűtlen feladat. Első helyen
a saját áldozattal. A kockázatvállalással.

A nemzetpolitikára felesküdött kormány saját hatalmának elvesztésével játszik. Ugyanis a
tömeg tudati  állapota csupán  egy  távoli  és csak  remélt  jövőben  válhat  ennek megértésére  és
gyakorlati  felvállalására  alkalmassá.  Alapos munkával  jutatta  ide az  idegen  érdeket  szolgáló:
gátlástalanság.

Merjem  leírni  az  önmegvalósítás  liberális  világában  és  a  félreértelmezett  demokrácia
szellemi terrorja alatt, hogy: a tömeg igen sokszor nem tudja, mit cselekszik?

Ilyenkor minden az aktuális „választott” kormányzaton múlik. Siker és bukás. Illetve saját
sikere vagy bukása is.

Egyedül okos politikai manőverek, bizonyítható megerősödés után lehet próbálkozni ilyen
kísérletekkel. Vagyis a tömeg érdekében olyat tenni, amit az nem szeret. Jól felmérni, hogy az
ezzel járó népszerűségvesztés még „belefér-e” az elviselhetőbe? Vagy akkora a kockázat, amely
mindent magával rántva megfosztja a kormányt, s ezzel önmagát a nemzetpolitika számára nem
átlátható, de azért életet jelentő távlati lehetőségeitől.

Mint a beteg, aki nem látja be, vagy fel sem foghatja az orvosi tanács szakmai értelmét.
Vagy hiszi, vagy nem. Vagy van bizalma, vagy nincs. Éppen ezért a bizalmat támadják minden
eszközzel. No, kik? Hát a gátlástalanok s természetesen gátlástalanul. 

Lássuk napjaink példáit.
A gazdasági élet mindent meghatározni képes területén tagadhatatlanok a sikerek. Mégis

tagadják. S ebben a külső ellenérdek is besegít nekik. A külhoni felminősítő, politikailag érdekelt
mivoltában nem minősít fel. Ugyanakkor a „lakos” nem érti, hogy a világgazdaság miért egészen
másként „áraz be minket”. Mert az tudja, hogy érdemes. A munkanélküliség csökken. Infláció
nincs. A reálkereset fokozatosan – lépésről lépésre – nő. Ahogy lehet.

A kórus mégis szól. Semmi sem igaz! Az adósság nem is csökkent. Sőt valójában a rezsi
sem. Az új munkahely csak közmunkát jelent. Mindezt nálunk következmények nélkül állíthatja
a gátlástalan, mert vannak, akik elhiszik, de olyanok is, akik elvárják. A családtámogatás nem jó.
Stadion nem kell. Minek a vagyon a Nemzeti Banknak? Biztos saját zsebbe megy. Meg persze:
ne turkáljanak a szülőcsatornánkban! Hirdetik gátlástalanul.

A sikertelen elszámoltatás után, mindent feledve, a kormánypárt holdudvarának a gyakorlati
életben  elkerülhetetlen  hordaléka,  felnagyítva  visszataszítóbb  képpel  szerepel  a
propagandaanyagokban, mint az igazi nagy baloldali érintettek. Ők sorra szabadulnak a vád alól,
van, aki még kárpótlást is követel. S mindez mehet: gátlástalanul.

A jobboldal kitakart arccal mutogat folyamatban levő ügyek érintettjeiről képeket.
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Névvel  és  képpel  vádolnak,  nem  egyszer  teljesen  alaptalanul.  A  gátlástalanok.  Igazolt
adócsaló,  börtön helyett a színpadon,  a  miniszterelnököt  milliárdos lopással  vádolja,  ügyesen.
Suttogást mímelve. Teheti. Mert ő is gátlástalan.

A kifelé hirdetett kép szerint itt cenzúra van.
A  miniszterelnök  likvidálásáról  szóló  bejegyzést  nagyvonalúan  leseprik  a  napirendről.

Amolyan diktátori módon. Mert itt diktatúra van. Az van és punktum! – szólnak a gátlástalanok.
A tanügyi kerekasztal első tárgyalását még elégedetten záró baloldali vezető – kellő „ballib”

figyelmeztetés után – két nap sem múlik, s homlokegyenest mást mond.
A szánalmas első kísérlet ellenére, országos sztrájktervek születnek.
Nevenincs figurák követelnek bocsánatkérést. Miért?
Hasonló „elkövetők” elvárják a polgármestertől, hogy kvázi ő szervezze egy egész város

sztrájkmegmozdulását. 
Milyen jogon? A gátlástalanságén.
És sorolhatnám a végletekig.
Na meg ott vannak a munkával  és a próbálkozásokkal  járó saját  hibák.  Az úgynevezett

feladott labdák. És a lecsapások! Azonnal. Sőt ott is, ahol labda sem volt a közelben. Ott virtuális
labdák röpködnek lefelé? Hogyan? Gátlástalanul.

És a más véleményen levő többség fél! Fél a megbélyegzéstől. 
Orvosok  mesélik,  hogy  pedagógusok  mostanság  igazolást  kérnek:  ne  kelljen  munkába

menni és nyíltan színt vallani. Mert erre kötelezik őket arra illetéktelenek. 
A  magyar  értelmiség  nem  kis  része  fél.  Mert  jön  a  megbélyegzés.  Kiktől?  A

gátlástalanoktól.  Nagy  erejük  és  támaszuk  a  politikailag  korrekt  találmánya.  De  kifelé  azt
hirdetik, hogy ők félnek. Gátlástalanul.

S történik mindez egy jogállamban, melyről az ellenkezőjét állítják. Egy demokráciában,
melyet  rejtett  diktatúrának  próbálnak  beállítani.  Egy  minden  másságot  elfogadó  országban,
melyet rasszistának bélyegeznek. S mindezt kik? A gátlástalanok.

Mit veszíthet a nemzetpolitikát felvállaló vezetés? Mindent! A nemzet jövőjének reményét!
És mit veszíthetnek a gátlástalanok? Semmit! Még gátlástalanságukat sem.
Mert az elveszíthetetlen! 
Vajon a mai elégedetlenkedők, valódiak és álságosak, naivak és felbéreltek, oktalanok és

félrevezetettek mire gondolnak? Pontosabban kire? Kinek a kezére adnák ezt a meggyötört kis
országot? Mert ha körülnézünk, az ő oldalukon csak olyanok vannak, akik erre alkalmatlanok. 

De gátlástalanok.

Naplójegyzet: 2016. május 9.

TÖRTÉNET RÉGI, MAI ÉS ELJÖVENDŐ RABSZOLGÁKRÓL

Ezen a szép májusi hajnalon sem hagy nyugodni a körülöttem szerveződő új világ zajlása. 
Egy összeesküvés-elmélet gondolata bánt engemet,  s  minthogy annak jelentős része már

megvalósult, utódaimért aggódva a folytatás tartja fantáziámat félelemben.



115

A  világ  gazdag  államai  –  demokráciánk  felett  őrködve  –  igyekeznek  elfelejtetni
gazdagságuk  létrejöttének  történetét.  Az  őket  irányító  pénzügyi  háttérvilág  pedig  különösen.
Vagy inkább abból tanult!

Amit feledtetni akarnak, röviden összefoglalható: rablás és embertelenség, sőt népirtás.
Változatos módszereik voltak. Ezeket együtt nevezhetjük a gyarmatosításnak. 
Része volt annak az élő emberanyag kezelése. És keményen kezelték is: felszámolták, vagy

felhasználták. S máshol mindent raboltak is, aranyat és egyéb itthon hasznosítható értékeket. Így
irtották  ki  a  zavaró  tényezőt  jelentő  őshonosokat,  de  volt  ahonnan  élő  munkagépekként
szállíttatták el saját országukba, az általuk megfizetett vízi embercsempészek (és embervadászok)
hajóin.  És lett  elrablott  javaikból  a  nyugat-európai  gazdagság,  vagy  elrablott  életük elrablott
munkaerejéből az új Amerika. 

S  ha  most  saját  –  közben  megöregedett,  vagy  inkább  beleöregedett  –  kontinensünkre
koncentrálunk, melyben magunk is megtűrt őslakossá válásunk felé haladunk, vigaszunkra arra
gondolhatunk: mennyivel nehezebb volt akkor. Hálásak lehetünk a sorsnak, amiért ma már más a
módszer.

De maradjunk a megkezdett fonalnál. Hiszen van még embercsempészet. Mert az egykori
gyarmati  világot  most  biológiai  fegyvernek  használják.  A  fegyverré  válást  jól  átlátható
folyamattal érték el, s még ezenközben is dőlt a haszon. Olyan ez, mint egy régi összeesküvés-
elmélet megvalósulása. Lássuk csak ezt folyamatában:

– A gyarmati  kizsákmányolás  volt,  ahol  nyíltan folyt,  s  még a történelmi  fejlődés   a
magasabb fokán elkerülhetetlen felszabadításuk is meghagyta őket kegyetlen függőségük egy új,
korszerűsített formájában. Gazdaságukat nem hagyják saját érdekükben fejlődni, sőt helyenként
még  gyarmatadó  is  létezik,  mint  a  felszabadításuk  árának  törlesztése.  A  magát  egykori
beruházónak beöltöztető vélt hasznának kárpótlására. Így aztán ez afféle lízingelt szabadsággá
válik  (Ez  a  vélt  haszon,  s  amit  vele  kapcsolatban  vélek  látni,  még  minket  is  utolérhet  a
közeljövőben, ama EU--USA szabadkereskedelmi szerződés nagy kalapja alatt).

– Visszatérve ismét időrendünkhöz, nézzük mi lett ennek a gyarmatként kezelt világnak a
lakóiból. Manapság már nem irtják őket, hanem a civilizációs spirál spontaneitását élvezve, kvázi
szaporítják. Az ebből következő, megközelítőleg tízmilliárdra növekvő földi embertömeg a jövő
gondja, de a gátlástalanság könnyen megoldhatja ezt is.

– Ma azonban még nem itt tartunk. Ma kiváló eszköznek használható ez az embertömeg,
más,  felvilágosultabb,  egyelőre  még  különböző  mértékben,  de  látni  képes,  tehát  veszélyes
tömegek ellen. S minthogy ezek első számú szállásterülete a nemzetállamokból összeállt Európa,
hát itt következik be a végső megoldás kezdete.
            – A régi jó recept adva van, s néhány évtized alatt ismét felépíthető annak korszerű, ahogy
mondják, demokratikus, sőt humánusnak beállított formája. Az első lépcső néhány túlnépesedés
alatt álló terület lakosainak fentebb említett posztgyarmati nyomorban tartása.

– A második lépcső az előttük álló és Európától idegen civilizáció által működtetett s
útjukban álló államok diktatúrává minősítése. Hiszen itteni szemmel nézve valóban az. Csakhogy
ők maguk ezt másként látták, s élték ott megszokott életüket. Még vannak olyanok, akiket egyéb
okból nem minősítenek le diktatúrává. Pedig láthatóan nagyon is azok.

– Nos, a diktatúrák felszámolása kierőltetett háborúk útján úgy volt elérhető, hogy az még
hatalmas  haszonnal  is  járt,  miközben  áldozathozatalról  beszéltek.  (  Itt  ismét  lehetne  egy
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előremutató  megjegyzés,  mely  szerint  később  mindenki  terítékre  kerül,  ők  is  aggódhatnak
utódaikért.) Az áldozatot a saját társadalmak hozták, s a hasznot a pénzvilág zsebelte be.

– Adva volt tehát a vándorlásra motiválttá nyomorított tömeg, és nyitva volt az út. Az
útnyitó  hadműveletek  ráadásul  maguk  is  újabb  hasznos  emberanyagot  motiváltak
megmozdulásra.

–  Már  csak  az  volt  kérdéses,  hogy  azok  a  kellemetlen  nemzetállamok  kénytelenek
legyenek befogadni a nagy európai hígításhoz szükséges tömegeket.

– Erre azonban már jó előre gondoltak, s a liberális ideológia minden ármányával, ahogy
mondani szokták, lebutították, előre preparálták a mit sem sejtő társadalmakat. Ahol pedig – mint
nálunk Kelet-Európában – ezt más történelmi körülmények gátolták, ott gyorstalpaló „lebutítás”
kezdődött,  majd  annak  végrehajtását  egy  adag  erőszakoskodás,  fenyegetés,  zsarolás  és
komprádorok bevetése egészítette ki.

– A terep készen állt.  A sok száz éves metódus újra működésbe lépett.  Ismét lettek a
semmiből embercsempészek. Szárazon és vízen. És a vándorok, ha kellett még pénzt is kaptak
utazásukra.  Látszólag nem volt semmi erőszak, önként  indultak a jövő felé,  ahol maguk sem
tudták még,  hogy feladatot  hajtanak végre.  Bár  közöttük már  ott  volt  egy másik civilizációs
ideológia vallásként megjelenő formája, amely garantálja a majdani sikert. Varázsütésre indult el
a nagy népvándorlás. A varázsütés az erre szánt pénz bedobása lehetett.

   – A terítéken levő kontinensnek azonban nemcsak lakóit nevelték vakká, de megtalálták a
feladatra alkalmas vezetőiket, egy kontinentális komprádor hadat. 

– Most, aki még látni képes, ezeket szidalmazza. Ki elmebajukat, ki gyenge képességeiket
emlegeti. Pedig ők olyanok, amilyenek. Vagyis végrehajtók!

Az, hogy ezekben a hónapokban, bármi történjen, folyton visszatérünk a kvótarendszerhez,
már  egymagában  igazolja  a  feltételezett  alapcélt.  S  ennek  lehetnek  még  járulékos  hasznai.
Ugyanis  a  bevándorlók  használható  részét  lehalásszák,  a  selejt  megy  az  ellenkező
nemzetállamokba. 

A meglévő tapasztalatok birtokában látható,  hogy mi fog történni.  Az eddigi integrációs
kísérlet kisebb létszám mellett is megbukott. Szakembereik tudományos pontossággal jelzik előre
a várható veszélyeket. Hiába. Mert a cél változatlan és véglegesnek szánt.

A világuralom felé vezető hosszú menetelés egyik jelentős útszakaszának hadi területén
élve majd átéljük ennek következményeit. Mi is, de főleg utódaink.

De hosszú még az út. És születhetnek váratlan akadályok. Vagyis további nagy küzdelem
fog zajlani a vesztébe rohanó bolygón.

Ezért a reménytelennek tűnőt kell megpróbálni. 
Nagy gépezetekbe is került már homokszem.
De mindezeken felül még ott él és figyel a Teremtés Ura. Ő mindent tud, s az ő tervei nem

megvalósuló  összeesküvés-elméletek,  hanem  a  nagy  mű  folytatását  szolgálják.  Tehát
maradhatunk Madáchnál. Küzdjünk és bízva bízzunk. Benne és minden erőnkkel egymásban is!
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Naplójegyzet: 2016. május 30.

ISMÉTLÉS MÁSKÉNT

A naponta észlelt és kétségekkel teli találgatásokat hallván, egy vissza-visszatérő gondolatomat
vetem ismét papírra, ezúttal másként, mert e körül látom a jelen kérdéseinek forrásvidékét.

Először  megpróbálom  egy  mondatban  összefoglalni:  A  pártpolitika  a  jelenről  szól,  a
nemzetpolitika viszont a jövőt szolgálja!

Bővebben pedig: A pártpolitika cselekvési tere a hatalom megszerzése és megőrzése körül
keresendő, míg a nemzetpolitika a megmaradás felé vezető utat egyengeti.

Még bővebben: A parlamentáris demokrácia pártokra épülő világában élünk, s ebből nem
léphetünk ki. Ez is része annak a bizonyos demokráciának, amely nem tökéletes, de jobbat még
nem találtak ki. A pártok terveiket csak akkor valósíthatják meg, ha hatalomra kerülnek és kellő
ideig hatalmon képesek maradni.  Mindkettőnek a feltétele  azonos.  A pártpolitikai  küzdőtéren
felül kell kerekedni. Ennek érdekében pedig az első mondatban leírtaknak megfelelően a jelent
kell szolgálni, vagyis a választói igényeket kell kielégíteni.

A  nemzetpolitika  viszont  olyan  lépéseket  feltételez,  amelyek  a  jelent  látszólag
megrövidítve,  a  jövőt  alapozzák  meg.  Ez  áldozatvállalást  feltételez,  ami  népszerűségvesztést
okoz annak a pártnak az esetében, amely ezt az utat választja. Ennek következtében elveszítheti
hatalmát, és ezzel tervei is ellehetetlenülhetnek.

Mi hát a megoldás, ha egy párt felülemelkedik kicsinyes pártpolitikai érdekein és valóban
nemzetben  képes  gondolkodni?  Megpróbálja  a  kettőt  ötvözni.  Ehhez  nagyon  erős  választói
támogatottság, széles alapokon nyugvó, jó csapatmunka, anyagi háttér, vagyis hatalommegőrző
képesség  szükséges,  melyből  kockáztatni  lehet  valamennyit  a  nemzetpolitika  legfontosabb
ügyének érdekében.

A  folyamat  tehát  állandó  harcot  jelent,  mert  a  mindenkor  jelen  levő  ellenzék  vagy
ellenzékek a jelent szolgáló jelszavakkal állandó nyomás alatt tartják a közben építő munkáját
végző aktuális hatalmat.

Az  ellenzék  fegyvere  lehet  minden  elkerülhetetlen  hiba,  minden  hatalom  megőrzést
szolgáló gazdasági  vagy politikai lépés,  minden,  a jelen hatalmat ellenző külső érdek, a  neki
hasznosabbnak vélt ellenzéket támogató beavatkozás.

Tehát, ha értetlenül tekintünk napjaink történéseire, ebbe a folyamatba kell belehelyeznünk
azokat.  Jót  és  rosszat,  érthetőt  és  látszólag  érthetetlent  egyaránt.  Az  ezek  nyomán  majdan
kialakuló egyensúly vagy egyenleg pedig – nevezzük bárminek – maga a megmaradásunk, vagy
eltűnésünk lehet. 

Ha mindezt átgondoltuk, a lehetőségeket már jól ismerve választhatunk politikai pártok és
ideológiák között.

Magunk is eldönthetjük, hogy a pillanat örömei, vagy a nemzet jövője az, ami elsősorban
meghatározza igényeinket, tűrőképességünket és áldozatvállaló hajlandóságunkat. Ez azonban azt
jelenti,  hogy  ha  nem  él  közösségünkben  az  ősi  hazaszeretetnek  az  idők  folyamán  nemzeti
öntudattá módosult belső fáklyája, a nemzet rövid időn belül elveszhet.

A jövőnk tehát borotvaélen táncol. 
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A  hiányzó  nemzettudat  felépítése  időt  igényelne,  de  közben  Déva  vára  legendájának
példájára,  amit nappal sikerül felépíteni,  azt az éjszaka sötét erői lerombolják. Ezt a  mérleget
kellene  helyreállítani  anélkül,  hogy  a  kötőanyag  életáldozatot  kívánna.  Nem  egyszerű,
többismeretlenes egyenlet. Hiszen még magunkat sem ismerjük eléggé.

Két, csalódást nem okozó támpontunk azonban van: ez a munka, valamint a hit pillére.

Naplójegyzet: 2016. június 1.

BE-LÁTÁS

Egyre gyakrabban ad alkalmat a sokat emlegetett „háttérhatalom” arra, ne csupán éljük az általa
számunkra megengedett életet, de beláthassunk, vagy legalább bekukucskáljunk vegykonyhájába.
Talán olyan sikeresnek érzi  magát,  hogy már ezt is  felhasználja  megfélemlítésünkre,  vagy az
úgyis mindegyről akar meggyőzni. Ők már döntöttek a jövőnkről?

Ilyen pillanat volt Soros György váratlan európai továbbképzője, amely újabb adalék ahhoz,
hogy  az  Európai  Unió  nem  megválasztott vezetői  ama  háttérhatalom  kiválasztottjai. Arról,
miszerint ez nem tehetség és alkalmasság, hanem szolgalelkűség, vagy kézben tarthatóság dolga,
már előbb bizonyságot nyerhettünk.

Giccses kis klónjaikkal itthon is találkozhatunk. Kik ők, a házi kiszolgálók, kézben tartottak
(„fogottak”),  haszonlesők,  vagy  mindent  összefésülve:  komprádorok?  Nos,  erről
megbizonyosodhattunk a foci EB kapcsán is, de nem először. Meg arról, hogy amint észrevették
a taktikai tévedést, nevetséges, 180 fokkal fordultak szembe önmagukkal.

Felvetődik a kérdés, hogy ezek a kétségtelenül magyarságukat vesztett vagy soha el nem
nyert figurák („aktorok”) egyáltalában meggyőzhetők-e arról, hogy mekkora bűnt követnek el
nemzetellenes  tevékenységükkel?  Egyre  inkább  azt  érzem,  hogy  nem.  Menthetetlenek.
Menthetetlenségük természetes következménye annak, hogy nemzettudatuk nincs, de szerintem
még internacionalista sem, csak legtöbbször ön-öntudatuk van, ami az önmegvalósítás gátlástalan
módszereinek természetes elsajátítását és alkalmazását jelenti. Ők a bármire képesek!

Amint nem lehet  egy idegen kultúra szülöttjével elfogadtatni saját  értékeinket,  úgy nem
sikerülhet  ezzel  az  értékek  nélküli,  vagy  ami  még  rosszabb,  hamis  értékeken,  pontosabban
értéktelenségeken nevelkedett réteggel elfogadtatni saját nemzeti értékrendünket. Azt a valóban
európait, azt a keresztényt, azt a megmaradásunkat biztosítani képest. Sajnos maga a magyarként
megmaradás is célkeresztjükbe került.  Csak a „mindegy, miként túlélést” képesek magukénak
vallani.

Soros György a nagy tervek megvalósításának egyik frontembere. Az, amit ő akar, a minket
eddig megtartó értékek lerombolását feltételezi elsősorban, mert e nélkül sikere eleve kudarcra
van ítélve. 

Végtelenül egyszerű tehát a tájékozódás. A hagyományos európai értékeket tagadók irányát
úgy használhatjuk iránytű gyanánt, mint földünk mágnesességét a tévelygő hajós. Ha nem arra
haladunk, akkor már nem tévedhetünk el. Ha nem rájuk hallgatunk, akkor már nem tévedhetünk.
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Így  láthatunk  be  abba  a  titokzatos  valamibe,  ami  a  világ  Soros  (sic!)  sorsának
meghatározását  akarja  végleg  kézbe  kaparintani,  s   jöhetünk  rá,  hogy  hiába  ez  a  be-látás,
belátásra bírni ezeket csak az általunk remélt saját összeomlásuk bírhatja.

De lehet, hogy még az sem.

Naplójegyzet: 2016. június 23.

A NEMZETTUDAT „PISZKÁLÁSÁRÓL”

Örömmámorban él az ország apraja-nagyja, búsul a komprádor kisebbség. Mert, hogy jó napjai
vannak  Orbánnak!  Inkább  búsuljon  (majdnem)  az  egész  ország,  csak  legyen  rossz  a  napja
Orbánnak. Mit jelent ez? Talán csak nem azt, hogy az ország Orbánnal együtt sír és nevet? Vagy
fordítva. A balliberális oldal újabb öngólokat lőtt. Mindez azonban nem meglepő, nem is vártunk
mást.

Ami  mégis  naplóba  kívánkozik,  az  egy  rádióműsor  jelentéktelennek  látszó,  és  mégis
sokatmondó két  szava.  Egy jó beszédű,  sőt  sok  okos dolgot  is  felsoroló szakmai  riportalany
megkapja  a  PC  szempontjából  kényes  kérdést. Jelent-e  valamit  e  sikeres  együttesnek  a
nemzettudat? Rövid habozás után a válasz határozott. Van, akinél igen, van, akinél nem. Nem
meghatározó. Aztán elhangzik a két szó: a nemzettudat piszkálása!

És ekkor a sikerek kapcsán a bennem felpiszkált öröm lohadni kezd. Mert hát a nemzetnek
nemcsak ama 23 kint játszó focista, de a nyilatkozó is tagja. Ráadásul értelmiségi, aki szerint a
nemzettudat másodlagos, lényegtelen, csak piszkálásra és csak egyeseknél jelentkező valami.

Ezenközben nemzetek közötti mérkőzések zajlanak, hogy a nemzetek Európájának nemzeti
csapatai közül kiválasztódjon a legjobb. Nemzet, nemzet és nemzet, csak öntudata ne legyen? De
hiszen  tízezrek  utaznak  el  összegyűjtött  pénzecskéjükből  a  nemzeti  tizenegyeknek  szurkolni.
Nemzeti válogatottak játékosai éneklik a szurkolókkal együtt nemzeti himnuszukat szívükre tett
kézzel. S a kivétel csak erősíti a szabályt. A honosítottak nem énekelnek.

Ez a kitűnő riportalany ennyit tud csak a nemzettudatról, ennyire becsüli? Vagy ennyire fél
tőle. Valóban? Vagy csak, ha nyilatkoznia kell, akkor fél egy minden választói akarat ellenére
szellemében  és  jellemében  domináló  neoliberális  megmondó  elittől.  A  megbélyegzéstől?  A
nacionalista jelző, sok ennél is durvábbnak az előszobáját jelentő rásütésétől?

Nem tudja,  hogy nemzettudat nélkül,  sőt  az ennek modern formáját  megelőző hungarus
szellem, vagy egyáltalán a magyar vitézi hagyomány híján már nem lennénk. A komprádoraink
sem lennének. Velünk együtt meg sem születhettek volna. Ivarsejt formájában sem létezhettek
volna sok-sok nemzedéken át, visszamenőleg.  

Nem látja,  hogy  miközben  a  világ  bizonyos  része,  az  ebben  érdekeltek  és  külső-belső
kiszolgálóik minket nacionalistának neveznek, más országok véres bűnöket követnek el valódi
nacionalizmusuk jegyében?

Nem tudja, hogy a nemzettudat egy jól működő társadalom kötőanyaga, gazdasági tényező,
munka- és adómorált meghatározó, józan észre nevelő,  és másokat megbecsülni tanító, hiszen
felismerte, hogy azoknak is van nemzettudatuk.
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Nem tudja, hogy az, amit mi nemzettudatnak nevezünk, az egy egészséges, normális, nem
mások ellen való, sőt másokért is felelősséget hordozó érzület?

Mivel  meghatározó  támasza  lehet  egy  megmaradásáért  küzdő  közösségnek,  az  ez  ellen
ármánykodók éppen fontosságára tekintettel sározzák be és démonizálják a nemzettudatot. Akár a
sikeres miniszterelnököt. Módszer ez, metódus.

De sajnos vannak okos értelmiségi riportalanyaink is,  akik lehet nem is egészen rabjai a
neoliberális ideológiának, de félnek kimondani azt, hogy ami igaz az igaz. A szellemi-lelki terror
működik. Félünk. Miközben állítólag ők félnek.

A fociválogatott miatt azonban többet nem félek. Amit elértek, több mint a legvérmesebben
remélhető volt. Ha erre még rátennének, az valóban csoda lenne, s ilyet nem is várunk tőlük.

Várjuk viszont a további becsületes munkát, a nemzettudat táplálta küzdőszellemet, mert
igaz, ami igaz, sokkal többet tudnak tenni a nemzettudat „felpiszkálásában”, mint ártani a PC-rab
értelmiségi riportalanyok.

Viszont tudni kell, hogy felpiszkálni a hamu alatti parazsat szoktuk. S Istennek hála, ez a
parázs még ott van a  liberálhamukák alatt, s fellobban az ország városainak főterein, a falvak
kocsmáiban, a nappalik kanapéin. És ez – az osztrák lap aljas szövegét idézve – már valóban:
több mint játék. Ez a jó példája a gonosz ellenében.

Naplójegyzet: 2016. július 5.

FELNŐNI A FELADATHOZ

Veszélyben a Haza! 
Veszélyben a magyarság, s ha ezt valaki szándékosan szűken akarja értelmezni, nyugodtan

mondhatjuk,  hogy  veszélyben  a  nemzet.  Igen,  a  nemzet,  annak  minden  tagjával,  a  veszélyt
remélőkkel, sőt gerjesztőkkel együtt. Azokkal együtt, akik azt vallják, hogy minél rosszabb annál
jobb.

Magyarország politikai és gazdasági súlya növekvőben van. Az ismert kiindulási pontra, a
hatalmas külső és belső ellenszélre gondolva, ez óriási teljesítmény. A balliberális megmondó
emberek mégis ennek ellenkezőjét szajkózzák, de a tények nem őket támasztják alá.

A  baj,  tehát  nem itt  van.  Nem mi süllyedünk,  hanem Európa.  Az az  Európa,  melynek
tudatosan választott részei vagyunk a honfoglalás óta, annak minden hátrányával, s eleddig elég
kevés előnyével együtt.

Hiába próbálnánk kitalálni a számunkra, csak számunkra alkalmazható kiutat, közös hajó
utasai  lettünk.  A mi  éberségünk,  egészséges  veszélyérzetünk  csak  akkor  érvényesülhet,  ha  a
hajóskapitány és környezete is tudomásul veszi figyelmeztetésünket.  A lékek tömködésénél ott
lehetünk, de ennél sokkal nehezebb leleplezni azokat, akik újabb és újabb lékeket ütnek.

Saját  megmaradásunkat  csak  részmegoldásokkal  próbálhatjuk  szolgálni.  A  hajós
hasonlatnál maradva, figyelünk a mentőcsónakokra,  próbáljuk a mentési munkákat szervezetté
tenni, felfedezzük a hajófenék körül gyanúsan settenkedőket.

Az  igazi  és  legfőbb feladat  mégis szavunk  súlyának  növelése,  hogy minél  több velünk
együtt  cselekvő  partnert  találjunk.  Szövetségesek  nélkül  gyengék  vagyunk.  Mindez
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tulajdonképpen  folyamatban  is  van.  Mi,  pontosabban  vezetőink,  felismerték  a  helyzetet,  és
mindent elkövetnek ennek érdekében. 

Most jött el az a pillanat, amelyet valaha Németh László felismert és megjövendölt, hogy
valami nagyot kell tennünk a megmaradásért. Ismét Európa megmentése a tét. Vagyis újra ott
találhatjuk  magunkat,  a  merjünk  kicsik  vagy  nagyok  lenni  szánalmas  vitájánál.  Nem
habozhatunk!  A  lapítás,  a  liberális  kényszerviselkedés  szabályainak  megfelelni  akarás
szorongása,  a  kockázatokkal  való riogatásra  figyelés nem vezethetnek jóra.   Nem, mert  ha a
kontinens sorsa beteljesül, csak ideig-óráig maradhatunk meg szigetnek. 

Voltak  még  olyan  történelmi  helyzetek,  amikor  az  ellenzéki  vélemények  képviselői  a
szakadék  szélén  állva  is  a  hatalomért  csatároztak,  és  nem  akarták  látni  a  mélységet.
Mindannyiszor  rajtavesztettünk.  De  ezekből  a  helyzetekből  még  volt  talpra  állás.  Ha
meggyengülve is, de újrakezdhettünk.

Most ezt nem remélhetjük.
Ha vesztes lesz Európa, ha vele együtt vesztesek leszünk mi is, akkor elmondhatjuk, hogy

évezredes  áldozataink  nem  csupán  szép  történetekké  válnak,  de  feledésbe  is  merülnek.  Ha
hiszünk az eleve elrendelésben, akkor azt is hinnünk kell, hogy nem hiába jöttünk ide. Mindegy,
hogy először, vagy másodjára.

Nincs más megoldás, mint felvenni a keresztet és felnőni a feladathoz.

Naplójegyzet: 2016. július 10.

MEGMONDÓK ÉS MEGHALLGATÓK

Három férfiú és két hölgy ül a balliberális tv stúdiójának asztala körül.
A kérdező kérdez. 
A  férfiak  ádáz  indulatkitörésekkel  tarkított  szövegekben  fejtik  ki  cáfolhatatlannak  vélt

véleményüket. Ajkukon fölényes vigyor. A hölgyek csak olykor szólalnak meg, röviden, finom,
máskor gúnyos – megsemmisítőnek szánt – mosoly kíséretében.

A műsort láthatnánk bármikor, bármely „ballib” adón. Ne találgassunk. Lehetne rádióadó
is, de akkor az ádáz arcok és a finom gúnymosolyok, a hangeffektusok, hangszínek nem kevésbé
kifejező világában maradnának.

A fontos azonban az az üzenet,  amit az őket hűségesen hallgatókhoz akarnak eljuttatni.
Lényege mindenkor, hogy: az országot „ezek” tönkretették, ami itt van az csupán áldemokrácia,
rablás és persze a fő ellenség, a nagy átok, a miniszterelnök, s mellette a tehetségtelen, naponta
megalázott, de ezt észrevenni is képtelen figurák. 

Ezt állítják.
A „nem hűséges” hallgató mindössze annyit kérhetne, hogy nevezzék meg azt az országot

vezetni  képes  elitet,  amelyet  ők  ma  oda ültetnének.  Név  szerint.  Azokból,  akik  az  országot
valóban tönkre juttatták,  vagy másokból,  akiknek erre még nem volt lehetőségük, bár nagyon
vágynak rá.

A  nép  meggyőzésére  esküdött  megmondó  brigád  azonban  tudja,  hogy  ezzel  csődöt
mondana.  Így aztán marad az,  hogy minden rossz,  ami van, és nem hangzik el helyette más.
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Marad, az, hogy ami történik, az hiba, az tűrhetetlen, de fel sem merül komoly alternatíva. Van
viszont  könnyen  odadobható  ígéret,  mindennek  a  keveslése,  s  amit  érdemes  megfigyelni,
nemcsak a létező (mert ilyen is van) hiányosságok támadása, hanem újabban az eredmények, a
sikerek  ócsárlása.  Ez  az  igazi!  Gondoljunk  csak  Európa  egyik  legnagyvonalúbb
gyermekétkeztetési modellje mellett a fél ország gyermekeinek éhezéséről szóló sikolyokra. Ha
ezekre  hallgat  a  kívülálló,  csupa  afrikai  csontsovány  gyermeket  lát.  Ott  hevernek  az
elkótyavetyélt magyar ugaron kiszáradva, ehetetlen okostelefonjaikkal kezeikben.

A lesújtó,  hogy „megmondóéknak” van nézőjük,  hallgatójuk. Erről akkor  győződhetünk
meg, ha az interneten, esetleg a betelefonálós műsorokban, utánanézünk. Hihetetlen színvonalon,
az ocsmányságokat  sem mellőzve, gúnyolódva,  gyűlölködve jelenik meg a nép képviselőinek
véleménye.  Érvelésük  alapját  az említett  médiaforrásokból  merítettek képezik.  Ezeket  hallva,
olvasva, csak elszomorodni lehet. De ők is honfitársak, a nemzet részei, a haza részesei. Kik ők
és hányan lehetnek? Egy önmagát ismétlő és képviselő réteg, vagy nagy tömeg reprezentánsai?

Nézem, hallgatom tehát  a műsort.  Közben vacsoráznék, de kezemben megáll a kés és a
villa. 

Az  egyik  tapasztaltabb  és  ismertebb  hölgy  beszél.  A  téma  mi  is  lehetne  más,  mint  a
betelepítés. Nyugodt hangon veti oda: hiszen csak 1600 emberről van szó. Magamtól kérdezem: ő
ezt  hiszi?  ő ezt  hinni  szeretné?  vele  ezt  elhitették?  neki  ezt  kell  hinnie?  ő azt  akarja,  hogy
mindenki ezt higgye? Mert a migráció eddigi története során már bőségesen megtanulhatta volna,
hogy nem ennyiről van szó, s nem az 1600 a lényeg, az már csak elvi kérdés. A többi már jön
utána.

De megszólal  a  másik ifjabb hölgyemény is.  Szerinte nincsen itt  semmiféle probléma a
migránsokkal. Nem kell tőlük félni, elég, ha emberszámba vesszük őket. Ebből maximum annyi
derülhet ki, hogy őt még nem erőszakolták meg. 

Másik műsoron, másik vonzó hölgy csodálkozik. Az iszlamizálódás valószínűségéről esik
szó, s ő kérdez: miért? az baj?  

Kell  a  népszavazás,  szükséges  a  felhatalmazás  az  ellenálláshoz,  de  a  nemzettudat  mai
szintjén  van-e  elég  nélkülözhetetlen veszélyérzete  a  nemzetnek  ahhoz,  hogy  hajlandó legyen
elballagni  az  urnákig.  A  kérdés  életbevágó!  De  az  volt  2004.  december  5-én  is!  Nem  a
bekeresztezett IGEN vagy NEM aránya a gond, hanem a szándék, a felelősség, vagy legalább a
félsz működésbe lépte, ami megmozgathatja a lógó lábakat.

Megmondóék leleplezték már magukat, s elköteleződtek a végzetes IGEN, vagy csak az ezt
szolgáló passzivitás mellett.

Ezért kell nekünk is megmondani és elmagyarázni mindenkinek, hogy NEM, NEM, NEM!

Naplójegyzet: 2016. július 12.

NÉMI ELÉGTÉTEL

Ismét naplóm mellé terel a rádió híradása: Ausztria rendőröket küld Magyarországra a kerítés
védelmének megerősítésére.

Ki hitte volna? Be sok minden juthat eszünkbe most.
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A lemondott taxisofőr-kancellár alpári átkozódása és Orbánt mocskoló szavai.
Az új kancellár első, nyitásnak szánt megnyilvánulásai.
A román államelnök bántó szavai.
A szerb elnöknek a békesség kedvéért okosan fülünk mellett elengedett mondatai.
A horvátok hálátlan nekünk feszülése.
Obama és Clintonné beszólásai. 
Uniós fenyegetőzések és fenyegetések.
Felejthetetlen tetemrehívások, minősíthetetlen uniós politikusok főszereplésével. 
A nyugati ismerősök csalódott telefonhívásai: Ti várfalak közt akartok megint élni?
A belső ellenzék belül-kívül hallható kötelező támadásainak sora.
A helytállás, meg a Visegrádiak összefogása.
A nyugodt méltósággal végzett munka és következetesség.
Vagy említsük az újabban szaporodó német és holland betelepülőket?
De ugyancsak ma jön a hír, miszerint elhangzott Angela Merkel vallomása is: bizony a

migránsokkal számos terrorista jött be Európába. Arról természetesen nem tesz említést, hogy az
ő személyes meghívására, akár vele „szelfizve”. És azt sem teszi hozzá, hogy pardon, ezt Orbán
miniszterelnök úr már régen elmondta, de akkor őt keményen bíráltuk szavaiért.

Sőt! Merkel asszony  most  is  a  rossz  magyar bánásmódot  kárhoztatja.  Ő még hisz saját
irányított  médiája  hazugságainak?  Sínekre  dobott  szegény  szíreket  lát  maga  előtt  és  ártatlan
migránsokat könnygázzal elárasztó magyar rendőröket? Vagy? Vagy…! 

Tudja ő, hogy mit akar.
Ez pedig továbbra is aggasztó.

Naplójegyzet: 2016. július 13.

KOVÁSZNEMZET

Sűrűsödnek,  sokasodnak  az  elemzésre  késztető  események.  Közeledik  egy  olyan  szavazás,
amelyik némileg rehabilitálhatja a tudatszegénynek bizonyult magyarságot 2004. december 5-e
után. Most a kézzelfogható veszedelem segítheti hozzá szemének kinyílásához.

A magyar kormány szívós következetességgel teszi a dolgát. Végzi azt a munkát, amelyet
szégyenteljes módon, magyarul beszélő emberek támadnak és próbálnak megakadályozni, vagy
legalább bemocskolni.  

De mi is ez a munka? Érdemes ezen elgondolkodni és történelmi távlatba helyezni.
Ez a munka kényszerű, de nagyszerű kötelesség, mint annyiszor a magyar történelem során.
Ezt a munkát követve érdekes összefüggések jutnak eszünkbe. Mindenekelőtt a  „merjünk

kicsik lenni”  kontra „merjünk nagyok lenni” ismert és le nem zárt vitája.  Aztán meg Németh
László szavai arról, hogy „kovász nemzetnek kell lennünk”.   S tovább sorra Széchenyi távlatos
kötelességinkre  utaló  tanácsai,  Babits  majd  József  Attila  szavai  arról,  hogy  önmagunk
megőrzésével  a  világot  színesítjük s szolgáljuk,  na meg Makkai  Sándor mondata:  „A kicsi  a
gyönge, a szétszaggatott csak akkor remélhet, ha a legnagyobbat, a leghősiesebbet, az egyedül
egyesítőt, a naggyá tevőt van bátorsága vállalni.” Majd ennek, ezeknek megannyi visszhangja
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írók, politikusok,  tudósok,  művészek szájából.  Eleinte szabadon, az utóbbi időben támadások
alatt kimondva, s ezért megritkulva. Hiszen, aki Németh László nyomán azt meri mondani, hogy
nagy  cselekedetre  van  szükség  megmaradásunkhoz,  egész  kontinensünket  megmenteni  képes
cselekedetre, az felkészülhet a durva támadástól a kigúnyolásig bármire.

Ezért  kell  elkezdenünk  lepörgetni  több  mint  ezer  esztendő  ismert  eseményeit
emlékezetünkben.  Olyan eseményeket,  melyek nagy,  magunkat  vagy/és  Európát mentő tettek
voltak, s olyanokat, amelyekben valóban kovászként szerepeltünk. Mert ilyen és ehhez hasonló
küldetésünk nem egyszer volt történelmünk során.

–  Már  első  pillanatban,  akkor,  amikor  megjelentünk  áhított  Európánkban,  a  fejlett
keresztény  földrész  valódi  határait  kelet  felé  tágítva  mutattunk  példát  megmaradásból.  A
népvándorlás tucatnyi népe közül egyedül!

– Miközben számos nép az idegen nyelvi közegben elvesztette magával hozott szavait és
egyéb értékeit, hogy elszlávosodjon, vagy latinizálódjon, mi megmaradtunk magyarnak. És még
mindig magyarul beszélünk. Úgy, hogy azt akár egy honfoglaló vitéz is képes lenne megérteni.
            – Az első keletről jövő nagy próbatétel során, amikor szembeszálltunk a tatárok özönével,
és vesztesen is talpra álltunk,  pedig volt  keresztény szomszéd, amely vesztünket  remélte,  sőt
elkövette ellenünk első hullarablását.

– Aztán jött a török és átfedésben a Habsburg idő. Nehéz eldönteni, melyik ártott többet,
de megtaláltuk a harcmodort, elviseltük, hogy a minket maga alá gyűrni készülő Habsburgok nem
támogattak  eléggé  ebben.  A  földből  nőttek  ki  a  végvári  vitézek,  miközben  Bécs  élvezte
szerencséjét,  azt,  hogy  az  Oszmán  Birodalom legnagyobb  kiterjedésének  korában  sem tudta
logisztikai sugarát odáig terjeszteni. Hajszálon múlt, de megúszták. Mekkora kitartás és szívósság
kellett  ahhoz,  hogy átmentsük  magunkat  ezen  a  koron?  És  sikerült!  Pedig ekkor  már  kicsik
voltunk.

– 1568-ban Tordán mutattunk példát a világnak. Kihirdettük a vallásszabadságot.
– A Habsburgok a felszabadító harcok nyomán saját  birtokuknak akartak tekinteni,  de

sorra következtek vesztesen is megmentő forradalmaink. A kicsi  hatalmas tettei.  Példánk már
akkor is kovásznak bizonyult számos európai nép számára.  Aztán a minket elnyomni már alig
bíró birodalom, akaratán kívül, de önhibájából összeomlott és maga alá temetett. Csak ráadás volt
az újabb hullarablás, a Várvidék elcsatolása. 

–  Trianon azonban  ismét  nagy tettekre sarkallt,  és  miközben halálunkat  remélték,  sőt
sokan biztosra vették, talpra álltunk, és csonkán, még kisebbként is elébe kerültünk azoknak az
országoknak, amelyek elrablott kincseink haszonélvezői voltak. Újból nagyok mertünk lenni. 

–  Jaltában  a  hatalmas  kataklizma  és  Európa  (a  fél  világ)  nagy  árulása  után  szovjet
gyarmattá  tettek.  S  mit  tett  a  kicsiny  gyarmat?  Beverte  az  első  koporsószöget  a  birodalom
koporsójába. 1956 talán a legmeggyőzőbb példája a merjünk nagyok lenni és egyben a kovász
nemzet fogalmainak

–  1989  újfent  alkalmat  adott  a  bizonyításra  és  arra,  hogy  lehetünk  nagyok,  lehetünk
kovász és sok minden más, de hálát, elismerést nem várhatunk senkitől.

– Ami most történik, talán a legnagyobb alkalom a bizonyításra, mert a veszedelem sem
volt  soha  ennyire  közel.  És  soha  nem  volt  nagyobb  szükség  a  kovászra,  mint  napjaink
megroppant tudatú Európájában.
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Ezt  tesszük  jelenleg  is.  Ezt  kell  megerősíteni  szavazatainkkal.  Viaszt  kell  tömnünk
füleinkbe, ha az álságos és félrevezető szavak megkörnyékeznek. Most  Európa sorsa valóban
befolyásolható általunk. Úgy, ahogyan azt Németh László megjövendölte és tanácsolta.

Végül ebben a helyzetben olvassuk el Makkai Sándor néhány sorát: 
„...akit  még  soha  nem igézett  meg  e  végzetre  meredő  döbbenet,  az  nem értheti  meg  a

legkülönb magyar szellemek bús magányát (…). Csak ha szemtől-szembe láttuk a halált, fogunk
elvetni magunkból minden könnyű optimizmust, felületes önáltatást, véletlenben való bizakodást,
kézlegyintő megnyugvást a maguktól jövő külső megoldásokban. A lét és nemlét örvénye felett
fordul egyedül a szemünk önmagunkba).”  

És vigaszul pedig ezt: „A keserű tapasztalatok, az ész sivár meggondolásai mögött van és
megragadható egy másik valóság is, a lelki nemzet elpusztíthatatlan képe és örökkévaló értéke.
(…) Az Európában halálraítélt magyar nemzet csakis akkor fellebbezheti meg és nyerheti meg
pörét  a jövendő ítélőszéke előtt,  ha ő maga hű marad azokhoz  az evangéliumi  igazságokhoz,
melyekhez Európa hűtlen lett, és ő maga képviseli azokat mind a saját belső életének vezetésében,
mindazokkal  szemben  kifelé,  akik  létjogát  kétségbe  vonták,  támadják  és  megsemmisítéssel
fenyegetik.” 

Naplójegyzet: 2016. július 25.

ISMÉT EGY LÓLÁB

Úton vagyok, csupán rövid feljegyzésre futja, de ez nem maradhat ki a naplómból.  Hetek óta
izgatja fantáziámat, és napról napra ugyanarra a végkövetkeztetésre jutok.

Miről is lenne hát szó? 
Magyarország és Szerbia határán a migránsok főleg férfiakból álló csoportjai rendszeresen

próbálkoznak átlépni, ha kell, áttörni a kerítésen. Fejjel mennek a falnak. Van, aki már tizennégy
sikertelen kísérletet tett. Alig bujkáló civil szervezők bujtogatnak, s még felesleges éhségsztrájkra
is rávették áldozataikat.

Hadd  lássa  a  világ,  a  kegyetlen  Magyarország  mit  művel.  És  száguldanak  a  képek  a
szélrózsa minden irányába. Fontos ezt terjeszteni, hiszen a Nagy Tervnek mi vagyunk az első
számú ellenségei.

De az igazi háttérszándék ma a PC tilalma alatt van.
Nem korrekt erről beszélni.
Nem is beszélnek, sőt mi sem beszélünk.
Nem is kell!
Elég, ha bárki gondolkodni képes ember ránéz a térképre, vagy csak maga elé képzeli. 
A migránsok folyamatosan mennek neki a reménytelenség kerítésének, miközben végtelen

hosszúságú nyitott határ csalogathatná őket Horvátország felé. Arra, ahol már jártak. Tehát ki is
próbálták. De arra nem mennek. Arra nem irányítják őket.

Magam éppen erre csatangolok. Sehol egy migráns.
Ezek szerint tehát…!
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Naplójegyzet: 2016. szeptember 15.

NÉPSZAVAZÁS ELŐTT

Kampány van. Különös kampány. Egészen pontosan újra egy különös kampány. Olyan, amely
hungarikumnak  minősíthető.  Ugyanis  önmagunk  ellen  kampányolók  és  önmagunkért
kampányolók vívják nemtelen-nemes küzdelmüket.  Egyedülálló produkció,  de nálunk nem az
első. Már 2004. december 5-e ezért írta be e dátumot a magyar történelem szégyenkönyvébe.

Az átlagosan informált,  átlagosan  iskolázott  átlagember  tudja,  miről van  szó.  És mégis,
nemcsak soraiból,  de nála sokkal magasabban kvalifikáltak közül is  akadnak önmagunk ellen
kampányolók.

A  feladvány  egyszerű  és  átlátható.  Egyrészt  történelmi  tények,  másfél  évezredes  teszt
igazolja azt, amiről a politikai korrektség nyomása alatt nem beszélhetünk. Jól ismert agresszív
terjeszkedés veszedelme fenyeget.  Másrészt a bevándorlóknak a munkaerőhiány megoldásához
szükséges  integrációs  képessége  –  több  generációs  viszonylatban  és  több  fejlett  országban
kipróbálva – működésképtelen. Mindkét esetben vannak kivételek, de ennek semmi jelentősége a
hatalmas  többség  által  képviselt  célirányos  szellem,  illetve  integrációt  elutasító  magatartás
mellett.

Nem tagadhatjuk le, hogy döntő többségében iszlám vallású tömegek európai inváziójáról
van szó. Azt sem, hogy ennek a vallásnak alapvető céljaival és módszereivel ez megegyezik.

A médiában zajló napi viták önleleplező módon naivak. Az önpusztító kampányt folytató
politikai aktorok felvállalják, hogy a társadalom és pályatársaik másként  viselkedő tagjai előtt
lelepleződjenek. Ugyanis nem lehet elhinni, hogy ennyire tájékozatlanok, félrevezetettek, önálló
gondolkodásra alkalmatlanok lennének. Bármennyire is kíméli őket az egyébként gyűlölködéssel
vádolt józan oldal,  amikor pusztán naivitásról beszél.  Nem erről  van szó,  hanem igenis hátsó
szándékokról,  sötét  célok  támogatásáról,  olyan  kockázat  felvállalásáról,  amely  saját  utódaik
jövőjét is  ellehetetleníti.  Ők maguk érthetik csak indítékaikat,  mert  a  normálisan gondolkodó
állampolgár  azt  fel  nem  foghatja.  Ezért  kényszerül  összeesküvés-elméletek  elfogadására,
olyanokéra,  melyek  semmivel  sem  rosszabbak  a  valóságnál.  Mert  maga  a  valóság  is
hihetetlennek tűnik, miközben nap mint nap megéljük.  

Abszurditását látva kérdezzük újra meg újra, hogy kik akarják a balliberális agyrém hangját
hallani, arra hallgatni? Olyanok, akik tekintélyelv alapján hisznek nekik, és olyanok, akik nem
gondolkodnak, csak érzelmeiktől, tehát a bennük valóban lobogó gyűlölettől vezetve foglalnak
állást, megmaradásunk, jövőnk, saját megmaradásuk és jövőjük ellen! Mert a sorsunk közös lesz.

 Újabb zárójelet nyitva fel kell tennem a kérdést,  hogy esetleg azt  hiszik,  létrejöhet egy
nemzetek feletti jövő boldog világa? Csakhogy itt nem arról van szó, amint történelmünk során
mi, Kárpát-medencei szomszédok, rokonságba keveredtünk. Itt ez az idegen civilizáció, melynek
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alapja  egy  vallás,  el  akar  tiporni  minket.  Ami  az  Oszmán  Birodalomnak  nem  sikerült
ellenállásunk és a logisztika akkori szabályai miatt, azt most a mi közreműködésünkkel valósítják
meg. Nem véletlenül hivatkoznak sokan Buda bevételének ármányos történetére.

Sorra bukkannak fel a kérdőjelek arról, hogy mit képzel a migrációt támogató erő, és mit
gondolnak kiszolgálói s azok követői? Mit gondolnak néhány kétségtelen tényről, mint például:

– A háttér éppen a liberális világban keresendő, de hol egyeztethető össze az iszlám és a
liberalizmus? Létezik recept a kettő összeházasítására?

– Ha pedig nem liberalizálható gondolkodásában, tehát magatartásában, az ezt képviselő
tömeg, miért képzelik, hogy alkalmas lesz munkaerőnek?

– Miért  nem  hajlandók  tudomásul  venni  a  gyarmati  múlttal  bíró  országok  eddigi
tapasztalatait a párhuzamos társadalmak létrejöttéről?

– Hogy  tudnak  megszabadulni  attól  a  tömegtől,  amelyik  alkalmatlannak  bizonyul  az
együttélésre,  arra  a  megvalósíthatatlan  „multikultira”?  Nem  küldhetik  valamennyit  hozzánk.
Hazatelepítésük pedig szinte megoldhatatlan feladat.  

– Itt  maradásuk  esetén,  mint  munkanélküli,  iskolázatlan  és  ellenséges  tömeg,  miként
birkóznak meg az így keletkező feszültségekkel? Társadalmi, pénzügyi, biztonsági, egészségügyi
stb.  síkon.  – Tévesen  azt  állítják,  hogy  a  bajt  nem  a  migránsok,  hanem  másod-
harmadgenerációsok okozzák. Még ha igazuk is lenne, úgy hiszik, hogy a most érkezőknek nem
lesznek gyermekei és unokái?

– Mit gondolnak, ha most „segítenek” 1-2 millió emberen, mit számít az akkor, amikor tíz
és százmilliók kelnek majd útra? 

– Mert  nem  beszéltünk  a  várható  népvándorlásról,  amelyet  a  körülmények  s  azt
felhasználva  a migrációt  ösztönző  erők – legyen céljuk bármi  is  –  a  jelenlegi  néhány millió
vándorlóval csak elindítottak.

– Egy letiport és a migránsok szülőföldjének szintje felé hanyatló Európa mit tud majd
segíteni? Hiszen magán sem képes!

– Akik a folyamatot gerjesztik, és velünk együtt tudják a fentieket, miért akarják Európát
elpusztítani? Nyilvánvaló ugyanis, hogy nem csupán gyengítésén munkálkodnak napjainkban.

– Szükség esetén miként tudják majd megállítani a beindult folyamatot? Mert az nem fog
itt megállni.

– Mit képzelnek e gerjesztők a saját jövőjükről? Eszükbe sem jut, hogy amit elindítottak,
az kicsúszik kezeik (karmaik) közül?

A  kérdéseinkre  adott  válaszok,  határon  kívül,  s  egyre  sűrűbben  azon  belül  is,  a
humanizmust  emlegetik.  Nos,  tudniuk  kell,  hogy  a  humanista  sem  élhet  gondolkodás  híján.
Ugyanis  ha  egy  folyamatosan  szaporodó  több  százmilliós,  milliárdos  tömeg  gondjain  akar
segíteni, a fentiekből is világosan látható,  hogy ezt néhány millió befogadásával  nem oldhatja
meg. A legyengült Európát az érkezők felfalják, majd újra indulni akarnak, és újra pusztulást
hagynak  maguk  után.  A  népvándorlások  menete  így  alakulván,  lassan  kifogyhat  alóluk  a
letarolható tér.

A demográfiai robbanás, a gyarmati világ után visszamaradt szegénység és elmaradottság, a
klímaváltozás  és a  vízhiány, egy szent  szabályai  szerint  is  karddal  térítő vallással  házasulva,
elpusztíthatja civilizált világunkat. Azokkal együtt, akik azt hiszik, hogy képesek lesznek uralni
egy fanatizált egyedekből álló demográfiai hengert.
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A  tennivaló  világos,  a  kompetensek  sötétek,  a  perspektíva  ennél  is  feketébb.  S  mégis
tennünk  kell  azt,  amire  sorsunk  elhívott.  Élére  kell  állni  a  reménység  ellenállásra  felkent
híveinek. Most ez történik.

Hogy ez véletlenül egybeesik egy pártpolitika érdekeivel, nem jelentheti azt, hogy az a párt
ne tegye a dolgát, azt, amit az észszerűség megkíván. S az egybeesés, vagyis egy várt nagyobb
többség egyetértése adja éppen a reményt és figyelmezteti a pártpolitikai érdekből ellenkezőket.

Vagy  nem  csak  erről  van  szó?  Az  értetlenkedő  „naivak”  nagyobb  tervekben  képesek
cinkossá válni?

Nagy vizsga előtt áll a magyarság. Nagy kockázat van a nemzettudat gyengeségében, az
ezzel járó veszélyérzet hiányában s az ebből fakadó közönyben. A féktelen ellenkampány erre
csak  rájátszik.  Közülük  van,  amelyik  éppen  ennek  hullámaira  akarna  felülni. Csakhogy  a
majdani otthonmaradók – hiába szeretné elhitetni – nem az ő táborát jelentik.

Naplójegyzet: 2016. október 1.

MÉG EGY NAP

Várom a holnapot. Bevallom, a mellkasomban enyhe szorítást érzek. Vérnyomásom 170/95. 
Várom a holnapot! 
Szorongok,  mert  tartok  a  honfitársaim  közönyétől  és  félrevezethetőségétől.  Ma  már

kimondhatjuk: a proletarizálódás átkától. Nem attól, hogy igennel fognak szavazni, hanem attól,
hogy nem szavaznak. A proletarizálódás áldozatai ugyanis nem képeznek osztályt,  hanem egy
jórészt tudatosan lesüllyesztett masszát jelentenek. Ők nem a valaha emlegetett éhes proletárok s
nem is az egykor vizionált büszke munkásosztály. Nem! Az mára más osztályokba tagozódott be.

Lesüllyesztésük  sikeres  volt.  S  ezen  belül  is  a  legnagyobb  hiba  a  nemzettudat  hiánya.
Elsősorban ide vezethető vissza minden. Ettől félek. Mert az eredményt még nem tudhatom, de
azt igen, hogy a halott nemzettudatot hordozók száma meghaladja az 50 százalékot.  Ezt a 40
kommunista és a 26 liberális hatás alatt töltött év már elérte.

És sajnos vannak még átmeneti esetek is. Vannak, akiknél a csekélyke nemzettudatot nem
erősíti tudás. Információt megértő és feldolgozó képesség. Nevén nevezve: józan paraszti ész. Ők
például kifogásolják a kampányt. Hogy erős, hogy gyűlölködő. Ezért nem megyünk el, mondják.
És találnak számos  más  indokot.  Eszükbe  sem jut  az,  ami  mindenekfelett  fontos,  ugyanis  a
jövőnkről van szó. Ez magas nekik. Pillantásuk csak a pártpolitika és az oly boldogító szükséglet,
a gyűlölet határaiig ér el.

De  ki  tudja  megmondani,  mennyi  az  olyan  elkötelezett  baloldali  vagy  liberális,  aki
tudatosan akarja vesztébe kergetni az országot? Mert náluk nem lehet szó félreértésről. Tudják,
kit és miért szolgálnak.

Csak egyetlen reménysugár van. Az, ha az érző és értő tudatosak mellett lesznek olyanok,
akik legalább csupán értők, nem a magyar jövőt, hanem saját anyagi jólétüket féltők. Ezek még
segíthetnek. Gyertek hát útitársak. A politikában jelenlétetek, mióta a parlamentáris demokráciát
kitalálták, állandó. Gyertek, mert most csak a túlélés számít. 
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Aztán majd folytathatjuk az építő munkát, amelyik verítékkel hozza helyre mindazt, amit a
hosszú évek folyamán zajló rombolás maga mögött hagyott.

Holnap talán folytatom. Akkor talán okosabb leszek.
Soha ennyire nem óhajtottam azt, hogy tévedjek.

Naplójegyzet: 2016. október 3.

FÁJDALMAS FELISMERÉS

Késő  éjszaka,  pontosabban  hajnal  van.  Odakint  nemsokára  világosodni  kezd,  s  mi  is
megvilágosodhattunk.  Mert  tartottam a  választási  eredményektől,  miközben  mégis  próbáltam
reménykedni az 50% szerény átlépésében.  De balsejtelmeim győztek. Győztek, mégis vigasztaló
az az egység, amely az aktív szavazók körét jellemzi. A keserűség pillanataiban egy még létező
Magyarország körvonalait varázsolja elénk.

Tulajdonképpen  mondhatjuk,  hogy  ez  győzelem.  Sajnos  azonban  a  merev  szabályok
állította  szám,  az  ötven  százalék  ott  tornyosul  előttünk,  s  ennek  pedig még  sok  és  sokféle
következménye  lehet.  Jó  és  rossz  egyaránt.  Mert  kijózanító  lehet  ez  a  sokkoló  szám,  ám
meggondolatlanságokra is ösztönözheti a makacsul elkötelezett ártókat.

A  legérdekesebb  ellenérv  pedig  most  jut  eszembe.  Ha  még  8--10%  közönyös  vagy
tudatosan tartózkodó elment  volna szavazni  és csupa igennel  szavaz,  akkor  érvényes  lenne a
népszavazás. A NEM szavazatok győzelme ennek ellenére több mint kétharmados volna.

Levonom hát a következtetést: nagy öröm ez az egység, ugyanakkor nagy szomorúság a fél
ország ilyen tudati állapota. Sikerült idáig süllyeszteni a magyart. 

Hajnal van, lesz még idő erről elmélkedni, ellenben ne feledjük soha, hogy a nemzettudat
mindennek az  alapja.  Jelen  vészhelyzetünkben  is  a  fő támasz  lehetne,  mert  elválaszthatatlan
eleme az egészséges veszélyérzet.  Még egyszerűbben fogalmazva: csak az félti  a hazáját,  aki
magáénak érzi és szereti.

Naplójegyzet: 2016. október 6.

JUBILEUMI GONDOLATOK

Október  6.  minden  évben  a  szokottnál  is  mélyebb  elgondolkodások  napja.  A  Tizenhármak
szelleme  ilyenkor  sokkal  erőteljesebben  keríti  hatalmába  azt,  aki  még  hordozza  magában  a
nemzettudatot s az ezzel járó felelősség érzésvilágát.
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Hová  silányodtunk  azóta!  Magyarok  és  nem  magyarok,  mi  hungarusok,  kik  „élünk  e
hazán”,  illetve  annak  maradékán.  Bár  már  akkor  folyt  a  megosztás  sikeres  és  magyar  vérrel
megírt  nagy  munkája,  de  bőven  voltak  ellenpéldák.  El  egészen  a  legnagyobb  áldozat
felvállalásáig. Erről beszél legékesebben október 6-a emlékezete.

Aztán győzött a megosztó történelmi erők akarata, s visszafordíthatatlannak tűnő folyamat
marcangolta  szét  a  hungarus  hazát.  E  birodalom  volt  polgárai  ma  már  kilenc  országban
szégyenkezhetünk azon, amivé lettünk. És ebben a szégyenben osztozhat  a magát győztesnek
érző a veszteséget elszenvedettel. Mert nem vagyunk képesek megküzdeni együtt azzal az erővel,
amelyet csak együtt győzhetnénk le, s amely válogatás nélkül, megosztottságunk előnyeit élvezve
tör  ránk  eltüntetésünk  pontos  tervével,  az  általa  mozgatott  tömegben  pedig  ennek  betáplált
szándékával.

Bár a védekezésre képesség jeleit – Istennek hála, minálunk elsősorban –, kezdjük észlelni,
de  ez  még  messze  van  attól  a  szoros  egységtől,  amely  képes  lehet  ellenállni  a  hatalmas
nyomásnak, a  gonoszság megannyi előnyt  élvező erőinek.  A többszintű háttérnek éppen úgy,
mint a vakon nyomuló végrehajtónak.

A Tizenhármak még tudatosan voltak képesek életüket áldozni közös jövőnkért, de aztán
mindnyájukat külön-külön saját fajtája árulta el azzal, hogy a hungarus összefogást megtagadta.

Most  nagy  nehézségek  árán,  és  csak  az  érdekek  soha  nem  végleges  kapcsolóerejét
felhasználva, próbálhatjuk rekonstruálni azt a szellemet, de a magaslatot, amelyen akkor ez élt-
halt, vagyis működött, nincs remény elérni.

Zászlóink, gondolataink és reményeink is félárbocon hullámzanak a zorduló őszi szelektől
kergetve,  s  közben  a  keserves  ősi  dallamok,  méltóságos  zsoltárok  hangjába  belekeveredik
társadalmaink megtévesztett,  hiszékeny tudatlanságba  vezetett,  megcsalt  áldozatainak primitív
ricsaja. Azoké, kiket a görög társadalmak démoszán belül az idióta jelzővel azonosítottak.

Kevesen, a feladathoz mérten nagyon kevesen vannak az áldozatkész vigyázók, akik most
nem  életük  feláldozásával,  csupán  annak  verítékes  megélésével  szolgálnak.  Nem  kerülnek
nyakszegő  bitófára,  hanem  szószegők  gúny  és  rágalomözönének  kereszttüzében  kell
megharcolniuk felvállalt életüket.

Október hatodikán ama Tizenhármakra emlékezve, a mai áldozatkészekre figyelve kellene
továbbgondolnunk azt, hogy mi vár ránk, és mit tehetünk a leselkedő veszedelem elhárítására.

Az  áldozatvállalás  azonban  elkerülhetetlen.  Ha  ezt  nem  értjük  meg,  akkor  tétlen
áldozatokká válunk. Természetesen ama idiótákkal és a rájuk építőkkel együtt.

Naplójegyzet: 2016. október 11.

ORTODOXIA ÉS ISZLÁM

Néhány  hónappal  ezelőtt,  magas  politikai  körökben  hangzott  el  egy  mellékmondatnyi
megjegyzés,  valahogy  így:  vajon  hogyan  fog  viszonyulni  a  migrációval  közeledő  iszlám
terjeszkedéséhez az ortodoxia?

A kérdés válasz nélkül maradt. 
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Minthogy az ortodoxia, az ortodox törésvonalnak a történelmi tragédiánk felé vezető úton
játszott szerepe sokat foglalkoztatott, újfent elgondolkodhattam a kérdésnek ezen új oldaláról. Az
egyházszakadás idején, a keleti egyház más útra lépett.  Míg Nyugaton az egyház és az állam
elváltak  egymástól,  Keleten  ezt  a  viszonyt  az  összefonódás  jellemezte.  Úgy  ebben  az
összefonódásban, mint sok egyéb részletkérdésben olyan vonásokra ismerhetünk rá, amelyek a
szintén keleti gyökerű iszlámot is jellemzik.

Ezek  a  hasonlatosságok  feltételezhetően,  ahelyett,  hogy  közel  hoznák  egymáshoz  e
vallásokat,  éppen a hasonlatos  tulajdonságaik által  gyakorolnak egymásra taszító  erőt,  hiszen
egyazon terepet – az államot – óhajtják hatáskörükbe vonni. 

Lássuk hát, milyen is az ortodoxia valójában? 
Az  erdélyi  gyökerű  olvasónak  az  autokefál  román  ortodoxia  vonatkozásában  vannak

tapasztalatai.  Juhász István 1937-ben írt a  kolozsvári  Hitel folyóiratban a román ortodoxiáról
rövid összefoglaló sorokat:

„…Nyugati  keresztyén  világunkon  belül  ismeretlen  az  egyháznak  az  a  nacionális
jelentkezése,  mint  amilyent  az  ortodoxia  világában  és  közelebbről  a  román  életben  látunk.
Gondolkodásunk és hitvallásunk szerint az egyház Krisztus egyháza (…) A nemzet az egyháznak
csak munkaterülete,  de nem tartalmi,  hivatásbeli  meghatározója.  Az egyháznak a lényege az,
hogy egyház, és csak idői járuléka az, hogy nemzeti egyház (…) Az ország uralkodó egyháza: a
görög keleti ortodox egyház a román közvéleményben, mint »román egyház« igényli magának
népe és országa legfőbb szellemi irányítását.”

A  szerző  figyelmeztetése  szerint  a  „román  egyház” kifejezésben  egy  olyan  egység
nyilvánul meg, amely nem kérdés, nem probléma, nem feladat vagy megoldás, hanem a román
élet történelmi gyökerekre visszavezethető ténye. 

Annak  idején,  amikor  még  az  újonnan  létrejött  Romániában  olyan  hangok  kezdtek
hallatszani,  hogy  a  pap  maradjon  az  oltár  mellett,  s  ne szóljon  bele  a  valóságos  életbe,  sőt
elkobozták az egyházi vagyonokat is, az ortodox egyház és papság ezt a szemléletet nem fogadta
el. A nemzettel való egységét hangsúlyozta, amellyel a nemzeti múlt során együtt fejlődött és
összeforrt.  Aztán a  harmincas  évek  második  felében  felerősödött  ismét  a  régi  vélemény.  Az
egyház vagyonhoz jutott, sőt végül maga a főpap lett a miniszterelnök. Természetesnek tűnt ez,
hiszen az ortodox tan is az egyház gondjává teszi, hogy őrködjék annak a népnek a totális élete
felett,  amelyik  közé  Isten  küldötte. Az  1937  márciusában  ülésező  szinódus  jelenti  ki  a
következőket: „Az egyháznak nemcsak az imádkozás a feladata, hanem az is, hogy irányítsa az
embereket életük minden területén, hogy előhaladhassanak ama egyedül boldog cél – az örökélet
felé.” A szinódus határozatait áttekintve, az egyház pontos utasításokkal látja el a nemzetet alkotó
híveket,  éppen úgy  („A keresztyén eszmény:  a szolgáló személyiség és nem a meggazdagodó
egyén.”),  mint magát  az államot  („…a nemzet  századok feletti  jó sorsának megalkotása kell,
hogy vezesse az állam tevékenységét.”), miközben hangsúlyozza, hogy nem szól bele a pártok
dolgaiba. Pontosabban mindaddig nem, amíg azok tevékenységükkel nem ártanak a nemzetnek.

Ami az Európát most fenyegető veszélyt illeti, a román ortodoxia már jóval régebben –
amikor  ez  a  veszély  egyáltalán  nem volt  fenyegető  –  nem a  keresztényi  vagy  humanitárius
kötelességeket vagy eszméket emlegeti, hanem a szent szinódus szavait idézve: „ A más nyelvű
és  más  vallású  állampolgárok  –  miután  a  törvénytelenül  megszerzett  állampolgárságok
felülvizsgáltatnak  –  törvényes  bánásmódban  fognak  részesülni  és  támogattatni  fognak  a
haladásra irányuló törekvéseikben, egyben azonban ellen is őriztetnek, hogy ne károsítsák meg
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semmivel  sem a román népet.  Tisztelve minden állampolgár jogait:  politikai  existenciánknak
nemzeti jelleget és szervezetet fogunk adni.” Mintha már akkor érezték volna, mi a teendő!

Érdekes még megjegyezni, hogy a második határozatot röviddel az első után, 1937. március
11-én  bocsátották  ki,  s  az  a  román  egyháznak  a  szabadkőművesség  és  a  liberalizmus  elleni
állásfoglalását tartalmazta. Ezen a téren is kellő előrelátással bírtak.

Napjainkban  a  migráció  kapcsán  egyre  többet  (de  nem  eleget)  hallunk  az  iszlám
mibenlétéről. Bár sokat hangoztatják sokféleségét, alapjaiban mégis egységesnek tekinthetjük azt.
Ez a vallás egy állam- és életforma, a Korán utasításokkal  látja el híveit. Arra tanít, hogy az
önmagát feltétel nélkül magasabb rendűnek tartsa a más vallásúaknál, sőt a más vallásúakat vesse
meg.  Ezeket  „hitetleneknek”  nevezi,  és  számukra  a  megtérés  vagy  a  megsemmisülés
alternatíváját  tudja  csak  kínálni.  Ennek  az  iszlám  közel  másfél  évezredes  története  számos
bizonyítékát  adta.  Döbbenetes  azonban  az  a  tájékozatlanság,  amely  mindezzel  nem  törődve
hagyja  magát  manipulálni,  és  ezzel  közös  vesztünket  előkészíteni.  Azokról  pedig,  akik  ezt
tájékozottan teszik, nehéz lenne higgadtan nyilatkozni.

Európa  –  minket  is  magával  sodorva  –  vesztébe  rohan.  A  jól  kontúrozódó  iszlám
elképzelések veszedelmét  figyelmen kívül hagyva, az egész drámai folyamatot pártpolitikai és
ezen keresztül (idegen) gazdasági érdekeknek rendeli alá. Amennyiben a hatalmon levőknek nem
sikerül ezt az álláspontot felülbírálniuk, a kontinens jövője – történelmi távlatokban percek alatt –
eldőlhet.

Érdekes tapasztalatot jelenthet számunkra az, hogy miként képes viszonyulni, hogyan tud
védekezni  az  iszlám  ellen  az  ortodoxia,  amelynek  területfoglalása,  életterének  folyamatos
bővítése az ortodox törésvonal térhódítása, a románság nemzeti terjeszkedésével azonos folyamat
volt,  s  ma  sem ért  véget.  Egy olyan  ortodoxiáról  van szó,  egy olyan vallásról,  mely őket  e
területek  megszerzésében  egész  történelmük  során  vezette.  Vándorlásaik  során  éltek  számos
állam  területén,  szerveződési  formák,  majd  államalakulatok,  kenézek,  vajdák  és  uralkodók,
keresztény és muzulmán szövetségek sora követte egymást történelmükben, de az ortodox egyház
végig ott  őrködött  minden lépésük fölött.  S  amikor a  román ortodoxia gyengeséget  mutatott,
segítségükre jött a határokon kívüli ortodox egyház, nemegyszer ezzel együtt saját országának
érdekeit is szolgálva. 

Ha  ezt  a  folyamatot  végigkövettük,  egyben  ráismerhettünk  arra  is,  amint  az  iszlám
előretörései lezajlottak. A különbség azonban nem kicsi. Ugyanis az iszlám karddal, az ortodoxia
általában türelemmel haladt előre útján. De mindkettő többnyire feltartóztathatatlanul.

Naplójegyzet: 2016. október 23.

ÜNNEPI ELMÉLKEDÉS

A legnagyobb  magyar  szavai  jutnak eszembe:  „célravezető  nemzetpolitika  csak  a  zarándoki
magamegtagadás nyomában születhetik.” 
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De létezhet-e nemzetpolitika egy olyan országban, ahol az annak fontosságát felismerőknek
az  ország  másik,  nem  elhanyagolható  fele,  a  legkülönbözőbb  indítékoktól  vezérelve  és
mindenáron ellentmond?

Sokadszor futok neki ennek a témának, de nem elégszer.
Kezdjük ott, hogy akarunk-e mi nemzet lenni, nemzetnek megmaradni?
Hazánk  az  unalomig  ismételgetett  churchilli  idézetet  („A  demokrácia  a  kormányzás

legrosszabb formája,  kivéve azokat,  amelyeket  már  kipróbáltunk”) ismerve is a  parlamentáris
demokrácia szabályai  szerinti működést  kénytelen folytatni,  mert  abban  a világban él,  amely
szintén ennek szabályai közti működést színlel, s ebből nem léphet ki.

Ez röviden egyenlő a pártpolitikák világával. S ezzel máris lezárhatjuk a gondolatmenetet,
mert tiszta és hatékony nemzetpolitika így nem lehetséges. 

Nem tudhatom még, mi lesz a kimenetele az alkotmánymódosításnak, csak azt tudom, hogy
a kontinenssel együtt  az országot  is  halálos veszedelem fenyegeti.  Hiába vannak – hihetetlen
módon – olyanok, akik ezt merik tagadni, a veszedelem ott tornyosul, s a védekezés késlekedése
immáron  végzetes  méreteket  ölt.  Már  annyiszor  leírták,  annyi  cáfolhatatlan  bizonyíték  áll
rendelkezésre,  hogy  alig  bátorkodik  a  naplóíró  szólni  erről.  Hiszen  nevetségesnek  tűnhet
annyiszor  ismételni.  És  mégis!  Képtelenség,  de  bőven  akadnak  még  „aktivisták”.  Hogy
embercsempészek  léteznek,  az  természetes.  A  piac  adott.  De,  hogy  aktivisták?  Hacsak  nem
piacról  van  szó  esetükben  is,  eltekintve  néhány  megkérdőjelezhető  elmeállapotú  és
felelősségtudatot nélkülöző egyéntől.

Maradjunk azonban a nemzetnél, hiszen annyit emlegetik úton-útfélen. Hol  mint szentet,
szükségest, hol mint szükségtelent, sőt nevetségest. 

Nemzet a gyakorlatban akkor van, ha vannak nemzetszeretők, nemzetféltők. Azok esetében
akik ezt feleslegesnek tartják, csak azért használandó, mert a nemzetszeretők szerint mindenki
része annak. Ha nem tudja, vagy nem akarja, akkor is, és normális történelmi körülmények között
ennek ellenére megkapja a nemzettől neki járó védelmet.

A nemzet megmaradása nemzetpolitikát igényel, és láthattuk, ez az, ami nem egyeztethető a
pártpolitikával. Csak nagyon erős párt engedheti meg magának, de akkor is kockázatos.

Lehet  a  pártpolitikának  egy  olyan  pillanata,  amikor  éppen  a  nemzetet,  a  hazát,  a
megmaradás  emlegetését  használja  pártcéljainak  elérésére,  hogy  utóbb  hátat  fordítson  az
egésznek. Nem egyszerű, pontosabban vastag arcbőrt kívánó módszer ez.

Itt  érkeztünk  el  napjainkhoz,  a  napló  mai  témájához,  a  Jobbik  nevű  párt  és  az
alkotmánymódosítás viszonyához. A párt zsarolási pozícióba került és zsarol is. Csak azt nem
mondja ki, hogy ezúttal nem egy másik pártot zsarol, hanem a nemzetet, melynek letagadhatatlan
része. Ma még nem tudhatjuk, meddig feszíti a húrt. 

Nos,  a  nemzetpolitikát  akadályozó  két  fő  tényező  közül  már  ismerjük  az  egyiket,  a
pártpolitikát.

A másikról elég röviden beszélni. Az ugyanis maga a nép. Maga a szavazó és nem szavazó
polgár. S az önzés, amely az akadály fő elemévé lesz, az áldozatvállalás elutasítása. Ma fontosabb
a nagyobb képernyőjű tv-készülék, mint volt elődeinknek a saját életük, melyet zokszó nélkül
áldoztak fel a nemzet, a haza oltárán.

Mindezek ismeretében kijelenthetjük, hogy honi, sőt európai tapasztalatunk szerint a tiszta
pártpolitika a maga nemében egyenlő lehet a hazaárulással. 
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Nálunk,  egy erős  párt  elhatározásából,  kísérlet  történik  az  ebből  való  kitörésre.  De  ne
feledjük, hogy ezt is csak pártpolitikai eszközökkel, nagyon pragmatikusan, ha kell, akár ravaszul
lehet  elérni.  Tehát  nagyon  józannak  kell  lennünk  minden  kritikával,  ami  nem  jelent
kritikátlanságot.

A kör itt bezárul. Sajnos, csak siker esetén lehet majd eleget tenni a legnagyobb magyar
minden elvárásának. Csak nehogy késő legyen! A késedelmet pedig már tudjuk, kik okozzák.

Naplójegyzet: 2016. november 29.

RÖVID NAPLÓJEGYZET

Arra a meggyőződésre jutottam, hogy ideje volna beterjeszteni egy 56-tagadási törvényt.
Amíg ilyen nem születik,  addig alapvető joga van mindenkinek úgy gyalázkodni,  ahogy

éppen akar. És az nem számít gyűlöletbeszédnek.

Naplójegyzet: 2016. december 20.

ÍGY SEM VOLT JÓ – ÚGY SEM VOLT JÓ…

Évek óta bosszankodik a nemzetben gondolkodó magyar azon, hogy ennek az oldalnak (ahogy
nevezik)  milyen  hibás  a  kommunikációja.  Hasonló  megjegyzés  önkritikaként még  illetékes
szájából is elhangzott.  

Az emberek (választópolgárok) közt járva figyelek. 
A „másik oldal” mindent félremagyarázó álláspontja érthető. Ők vagy feladatuknak tartják

mindennek  a  negatív  fényben  való  feltüntetését,  vagy  olyan  befolyás  alatt  álló  és  olyan
informáltsággal – netán olyan képességekkel  – rendelkező egyének, akik nem tudnak másként
látni. Miként a viccbéli férj, akihez a rajtakapás állapotában így szól a könnyűvérű nej: nekem
hiszel drágám, vagy a szemednek? Ne feledjük, hogy az egyre töredezettebb baloldalnak azért
van  egyetlen  sikere:  Több,  mint  két  évtized  szívós  munkájával  az  erre  fogékonyak  körében
sikerült Orbán Viktort démonizálniuk. Olykor nem is érhető tetten más szándék, csak ez. Minden
mindegy, de az „eltakarítás” a fő cél.  Ami persze nem csoda, mert számukra minden csak ezt
követően kezdődhetne. Ha kezdődhetne. 

Újabban arra figyelhettünk fel, hogy nem a – valljuk be nemegyszer – feladott labdák után
csapkodnak,  hanem a sikereket  támadják.  Ugyanis  ezek a sok mindent  igazoló sikerek egyre
gyakoribbak,  s  egyre  fontosabb  a  „ne  higgyetek  a  szemeteknek”  sulykolása.  A  kedvelt
(elnyomott) túloldali tv-csatornán a „szakértő” (nevekkel nem foglalkozom), amint megkapják az



135

orvosok a nettó 107 000 forint pluszt, nyilatkozik. Ő elégtelen 70 000-ről beszél, s azt sem említi,
hogy  még  csupán  az  első  lépésnél  tart  a  folyamat.  Az  egyre  általánosabb  ingyenes
gyermekétkeztetés bevezetése közepette még ma is a gyermekek több mint felének éhezése napi
téma. Ha a szünetben zsibongó csemeték majd mindegyikének kezében látható okos telefonokat
és a csipszek kedvéért a kukában saját szememmel észlelt szalámis zsömléket látom, van okom
elgondolkodni. Folyik a munka a magyar ipar több lábra állításáért, de folyton az egyoldalúság
sérülékenysége a téma, mintha szándék sem lenne másra. És sorolhatnám. A másik módszer az
ellenzéki helyzetben mindenkor könnyen felvállalható rálicitálás. Megemelkedik a minimálbér,
de azonnal jön a válasz,  hogy ők többet adnának. És mindenből többet. Az egykori gyakorlat
ellenkező tapasztalata  feledve, hiszen a választó is  feledékeny. A 10 000 forintot  a nyugdíjas
úgysem kapja meg, a posta ellophatja, nem ér oda időben és különben is, semmire sem elég. Az ő
egyszeri  19  000  forintjuk  viszont  elég  volt  egy  választási  győzelemhez.  De  mint  tudjuk,  a
választó…stb. 

És mi a helyzet a saját házunk táján? Itthon és a kisebbség soraiban, ahol nemrégen volt
alkalmam véleményeket  hallani.  Elkötelezett  nemzeti  panaszkodott,  hogy  nem hallgat  királyi
rádiót  és  tv-csatornát,  mert  tele  van  dicsekvéssel,  ami  émelyítő!  Két  lépéssel  odébb  arra
panaszkodnak,  hogy  miért  olyan  aránytalan  a  megnyilatkozás  lehetősége  ugyanezeken  a
csatornákon és adókon, hiszen egy kormányhír után 4-5, akár parlamenten kívüli törpe párt is
véleményt mondhat, s ezek minden további magyarázat nélkül jutnak el csodálkozó fülekbe és
szemekbe, mert bárminő képtelenségeket is tartalmaznak, azok csupán vélemények és senki nem
szállhat vitába velük. 

Ezek  után  nem  véletlen,  hogy  jóhiszemű,  de  egyszerű  gondolkodású  emberek  sokszor
meggyőzhetetlenek:  mi  miért  van.  S  valljuk  be  ez  sok  esetben  nem is  könnyű.  Sőt,  olykor
lehetetlen, mert nagyon komoly ismeretek és összefüggéseket  átfogni képes gondolkodás kell
egyik-másik lépés megértéséhez, hiszen az egydimenziós látásban érthetetlen lépés is tökéletesen
érthetővé válhat, ha több oldalról láthatjuk az okokat. Erre azonban a választói tömegnek csupán
egy része képes.

Így aztán örülhetünk, ha az ily  módon félretájékoztatott,  vagy látókörének határai miatt
értetlenkedve  háborgó  választó  csupán  a  passzivitást  választja,  s  nem  az  öngyilkos  módon
felelőtlen térfélen találja magát.

Mindez  persze  nem  magyarázat  akkor,  amikor  a  nemzet  megmaradásának  manapság
folyamatosan felmerülő kérdéseiről van szó. Ebben az esetben az okok közt kiemelkedően vezet a
nemzettudat hiánya, ami az egészséges veszélyérzet hiányával jelent egyet.

Nem vagyunk szakemberek, nem dolgunk tanácsokat osztogatni,  de annyi biztos,  hogy a
kommunikációs  szakemberek  vállát  nagyon  súlyos  felelősség  terheli,  mert  naponta  meg  kell
találniuk a helyes  utat.  Általában,  és az  egyes  jelenségek  megmagyarázásában.  Mert  minden
egyes  választó – bárki  is  legyen – egyforma értékű szavazattal  bír.  De  ezen  túlmenően  sem
mindegy,  hogy  a  nemzet  többsége  mennyire  érti  meg,  milyen  helyzetben,  miért  és  merre
haladunk, vagy vagyunk kénytelenek haladni.

Naplójegyzet: 2017. január 1.



136

AZ IDŐRŐL

Ismét elszaladt velünk az idő. Ezt mondogatják ilyenkor az újabb esztendő elérkezésének táján. S
valóban, ez az esztendő is igen gyorsan telt, és mégis nagyon sok – sajnos főleg rossz, a jövőre
nézve aggasztó – esemény fért el benne.

De szalad-e valójában az idő? Vagy csak nekünk tűnik úgy, mint az állomáson várakozó
vonat mellett elhaladó szerelvény utasának az egyébként mozdulatlan kocsisor? Vagyis a változó
sebesség illúziójával telő időben, annak adott szakaszában sikerült-e, sikerülhetett-e előbbre jutni
a  megmaradás  reményében.  Embereknek,  európaiaknak,  s  ne  szégyelljük  kérdezni:  nekünk,
magyaroknak? Rövid, közép és hosszú távon! Van-e okunk félni a Herderektől vagy a Szózat
ama  szomorú  sorától,  melyben  a  nagy  költő  még  gyászkönnyeket  remél  a  népektől
elsüllyedésünk  –  ma  már  évszázados  tapasztalat  által  igazoltan  is  –  általuk  várva-várt
pillanatában.

A  tavalyi  legnagyobb  veszedelem  ellen  egyelőre  sikerült  eredményesen  védekeznünk.
Idejében eszméltünk, jó volt a reakcióidőnk. Példánkat mások is kezdik követni. Késve. Mi az
esély a világ, a kontinens, és szigetnyi kis országunk számára? Lehet-e sziget egy az eddiginél is
idegenebbé váló tengerben hazánk? Elképzelhető-e az összefogás a ma még „könnytelenekkel”?
Jól felfogott érdekből? Vagy homogenizációval, etnikai tisztogatással, tűzzel-vassal folytatott és
jól  álcázott  vagy  inkább  elnézett  őrületük  eredményre  fog  vezetni?  Homogenizálják  az
elszakítottakat,  s  utóbb  mi  is  követjük  azokat.  Örvendhetnek,  ujjonghatnak,  örömkönnyeket
hullajthatnak.  De  tudják-e,  hogy  rögtön  utána  ők  következnek,  s  immáron  nem  általunk
veszélyeztetve. Akkor már a kitalált, vagy beképzelt ellenségkép mivoltunk sem létezik, de lesz
valódi és nélkülünk leküzdhetetlen ellenség. 

2017 itt  áll  előttünk kérdőjeleivel.  Rövid lesz,  vagy hosszú?  Esetleg csak olyan, mint  a
többi, de mi a benne történtektől függően éljük majd meg ilyen vagy olyan hosszúnak? Van-e
még remény a keresztény világ felébredésére, az európai civilizáción felnőtt világ összefogására,
a láthatatlan pénz láthatatlan urainak megtorpantására?

Határkőhöz érkeztünk. Cselekedni kellene. Mi megkiséreljük a külső és az általa fenntartott
belső ellenállást is leküzdeni. Megpróbálunk nagynak lenni! Ám azt is észre kell vennünk, hogy a
határkőnek kereszt alakja van!

Kereszt figyelmeztet a keresztúton, kijelölve a helyes irányt. Akár a sok népmese vándorai.
Nagy és apró jelek segítenek eligazítani! Figyeljünk ezekre!

Mert az időben tett vándorutunkban ott van a megmaradás lehetősége. Az idő mellett pedig
ott van a tér. Hinnünk kell: nekünk is jut benne hely. Akár magyarként.

Naplójegyzet: 2017. január 4.

NEM KÖZHELY AZ ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK

A pártküzdelmek  s  az  ezekkel  szorosan  összefüggő  nemzeti  érdekeinket  sértő összemosások
sorában  naponta  jelen  van  a  stadionépítés  sokak  számára  kézenfekvőnek  tűnő  példája  a
közpénzek rossz felhasználásáról. Pár évvel ezelőtt még lélegeztető gépekkel mérték a pazarlást.
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Újabban  a  világkiállítás  szomorú  példájára  emlékeztető  módon  támadják  az  olimpia
megrendezésének magyar szándékát. 

A metódus  részben a közvélemény tájékozatlanságára,  részben  annak sajnos egyeseknél
primitív indulati megnyilvánulására támaszkodik. A „monnyon le”, adjon segíjt kiabálókra.

A valóságban azonban egészen más a helyzet.
Akár a stadionépítés,  akár  az olimpia rendezésének  ötlete  fordulatot  jelenthet  az ország

lakosságának életében. Részben fokozatos, utóbbi esetben még  ugrásszerű előrelépés formájában
is.  Mindez  nem  feltételezés,  hanem  alapos  ismeretekkel  gyarapodhatunk,  ha  vissza,  vagy
körültekintünk egy kicsit időben, térben, saját vagy mások példáján. Az ép testben ép lélek nem
üres szólam, hanem maga a megváltoztathatatlan valóság. Az emberiség történelmi tapasztalata.
A kettő egymástól elválaszthatatlan, egymást erősítő és fontosságában sem múlja felül egyik a
másikat. 

Ha  sikerülne  kvantifikálni,  vagyis  statisztikai,  könyvelési,  matematikai  módszerrel,
mennyiségileg kimutatni és a leegyszerűsített módon pénzoszlopokban gondolkodók számára az
asztalra tenni, hamar kiderülhetne, hogy a kultúrára, oktatásra, sportra, egészségre költött forint
hozza a legnagyobb és nem is olyan hosszú  távú hasznot.  Ezért a  hideg pénzembernek is el
kellene fogadnia ennek jelentőségét. 

Sokkal nehezebb azonban az egyszerű állampolgárral – különösen ekkora ellenszélben –
megértetni,  hogy bizony  a  stadionépítés  és  az  olimpia  nem pénzpazarlás.  Természetesen,  ha
észszerűen,  korrekt  módon  és  átgondoltan  zajlik,  és  a  várható  előnyök  érdekében  történő
hasznosítása is jól szervezett.

Arról, ami az ép testet s az ezzel járó megtakarításokat illeti, talán már van valami fogalma
a  társadalomnak.  Nem úgy  az  ép  lélekről,  különösen  pedig  annak  mindent  eldönteni  képes
oldaláról, a nemzettudatról.

Nos, erről szólnék saját és ezernyi kisebbségben nevelkedett honfitársam nevében néhány
szót. Ugyanis társadalmi háttértől függetlenül, teljes meggyőződéssel állíthatjuk, miszerint abban,
hogy  nemzettudatunk  kialakult  és  erőssé  vált,  a  nyomás  alatt  zajló  élet  mellett  éppen  az
anyaország sikerei  játszották a legnagyobb szerepet.  Ha pedig azokra az időkre gondolunk, a
sikerek elsősorban a sporthoz voltak köthetők. Gondoljunk csak az Aranycsapatra vagy Helsinki
16 aranyára stb. 

A mi fiatalságunk, sok megaláztatásunk ellenére, erről szólt!
2024  tervének  pontos  paraméterei  vannak,  bárki  utánajárhat,  a  lehetőség  egyedülálló,  a

költségeknek a versenyekre fordított részét a NOB tulajdonképpen megtéríti, a többi beruházás
(és  ez  a  kiadások  döntő  többsége)  pedig  mindenképpen  szükséges  és  megmarad.  Még  az
ideiglenes  létesítményeknek  is  meglesz  a  később  újra  vagy  más  formában  összeszerelhető
funkciója.

A hazugságkórust hallva gondoljunk az elődeire. Megfosztottak egy világkiállítástól, annak
minden, felmérhetetlen hasznával.

Most újra ugyanabba a folyóba lépnének. Valamiért nagyon fontos nekik.

Naplójegyzet: 2017. január 7.
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IRÁNYVÁLTÁSOK VÁLTOZÓ UTAKON

Már nem csupán a damaszkuszi úton van nagy forgalom, hanem maga a damaszkuszi út térül-
fordul.  Legalábbis ezt  érzékeli  a  jámbor néző, ha a  kereskedelmi televíziók csatornáin kattog
végig, kedvére való műsort keresvén. Ha a kínálatot nézzük, a csatorna jelző nemegyszer más
értelemben is kísért.  

A képernyőn furcsa alakok osztanák az észt (korszerű definícióval), vagy inkább mérgezik
a hangteret, a befogadó közeget. Utóbbiból a jobb fajta azonnal ki is adja magából eme undorító
tápot.

Ha  pedig  indulatmentesen  nézzük  a  jelenséget,  arra  figyelhetünk  fel,  hogy  ezek  az
álláspontjukat külső jegyeikkel is  aláhúzni óhajtó figurák, miközben ezzel  a másságot akarják
képviselni a nem mássággal szemben, úgy üzennek hadat társadalmi konvencióknak, hogy ez az
emberré és társadalmat alkotni képes lénnyé válás évezredes eredményeit szándékosan semmibe
vevő magatartásuk magát a konvenciók szükségességét akarja feleslegessé nyilvánítani. Ez pedig,
ha jól meggondoljuk, az anarchia óhajtása, a rend és nyugalom felrúgása, Nem zavaró az efféle
másság művészek, elkerülhetetlenül felbukkanó celebek vagy kóros, esetleg kétes egzisztenciák
esetében, de nem gerjeszt bizalmat azok részéről, akik éppen nekünk akarják elmondani, na, mai
szóval mit is? Hát azt a bizonyos tutit. Mármint azt, amit ők, mint a tévesen liberalizmusnak
nevezett mai álideológia gyermekei  valahogy úgy képzelnek el: az égvilágon mindent be kell
fogadnunk,  minden benne  van  annak  a másságnak  a  kategóriájában,  kivéve,  ami  nekik  nem
tetszik, vagyis főleg az, hogy ők nem tetszenek nekünk.

A kereskedelmi csatorna fogalom sajnos kezd ezzel azonosulni, s bizony az új vagy régi
műsorszórót vezetőnek, szakembernek kell lennie a  talpán, ha markánsan el akar  különülni e
kategóriától oly módon, hogy az alantas igényeknek is aláígérés módszerével ne rombolná a nagy
nehezen eddig felépített értékeket és értékrendeket, s mégis képes legyen nézettséget felmutatni,
ami ugye ebben a kategóriában az életet jelenti.

A  másik  műsorféleség  a  betelefonálós.  Ilyen  van  képpel  s  kép  nélkül  (nem  ritkán
arcátlanul),  használja  egyik  s  másik  oldal  egyaránt.  Egyrészt  szelepet  jelent  jogos  és  főleg
tájékozatlanságból  és  tudatlanságból  eredő  jogtalan  panaszok  vagy  kritikák  esetében,  de
leginkább kiválóan felhasználható hangulatkeltésre. Ugyanis a jó szándékú és pontosítani óhajtó
megszólalásoktól eltekintve ez eleve és spontán úgy szelektál, hogy a benne elhangzó véleményt
az ügyes műsorvezető hallgatásával, vagy éppen beleegyezésével, kiválóan használhatja az általa
célkeresztbe állított vélemény, jelenség vagy személy, párt, hatalmi tényező stb. ellen. 

Veszedelmes fegyvert kapott az emberiség kezébe a kommunikáció lehetőségeinek táguló
tárházával.  Felhasználható jóra s rosszra egyaránt.  Sajnos azonban a politikai  hatalomszerzés
eszközévé válva, illetve a profitszerzés szolgálatában, a nézettségi mutatók hajszolása jelentette
színvonal alá merülés miatt inkább ártott, mint használt a társadalomnak.

Mondhatjuk,  hogy  amiképpen  nem  vagyunk  képesek  lépést  tartani  saját  fejlődésünk
iramával,  úgy ennek a lehetőségnek a mérhetetlen előnyei mellett is elmegyünk, és főleg ártó
befolyásának lehetőségeit próbáljuk kiaknázni. 

Ha az állam működtetése megfelelő kezekben van, és anyagilag is képesek erre áldozni,
talán  fel  lehetne  lépni  ez  ellen.  Elsősorban  olyan  színvonalat  jelentő  műsorokkal,  amelyek
építenek, s azáltal lesznek versenyképesek, hogy nem szakítja meg az adást semmiféle reklám.
Az adó nem ebből él. A közpénzeket erre fordítani egészen biztosan nem lenne pazarlás.
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Naplójegyzet: 2017. január 09.

TRIANONI ÖRÖKSÉG

Valahányszor szóba kerül a Kárpát-medencei, vagy éppenséggel a közép-európai magyar hivatás
kérdése,  vagy akár a szomszédokhoz viszonyított minőség fontosságának hangoztatása,  legyen
szó tényállításról, avagy célként történt megemlítésről, a rosszalló kórus máris megszólal. 

Az önkritika és az okos ellenvélemények elfogadásának szellemében vizsgálgatom egy még
meg sem jelent írásom kéziratbírálójának észrevételét. Szerinte nem lehet Trianon tanulsága az,
hogy „(…) olyan magyar jövőt kell megtervezni és megvalósítani, amelyik megőrizve és betartva
minden nemzetközi, sőt emberi és keresztényi normát is, térségünkben visszaszerzi demográfiai,
szellemi és gazdasági fölényünket és befolyásunkat. A szó jó – másoknak nem ártó – értelmében”.
Kiegészíteném  ezt  azzal  a  többször  leírt  véleményemmel,  mely  szerint  az  elszakított
magyarságnak az összmagyarság jövőjét is biztosító megmaradása egy erős Magyarország létét
követeli meg. 1986-óta gyakran hangsúlyoztam a „megtartó rácsodálkozás” fontosságát. Vagyis,
hogy érdemes legyen magyarnak lenni. 

Sok mindent emlegetnek az ellenzők. A vádak, érvek és tanácsok kezdődhetnek a nemzeti
gőggel és nacionalizmussal, s sorjáznak egészen a szomszéd népek érzékenységéig, hogy aztán ez
is belesüllyedjen a „merjünk kicsik lenni” tanácsolt és helyesnek hirdetett életérzésébe.

A ma még uralkodó, de reményeink szerint kihunyóban levő nagy – zsarnokian zsarolni
képes – ötlet a politikai korrektség is felbukkan az intő vagy támadó (nem ritkán durván támadó)
vélemények között.

Elgondolkodtam ezek felett, és ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen a
nemzetek közötti verseny korszakát éljük. Folyik a verseny az élet minden területén. Pénzügyi,
gazdasági, katonai, demográfiai, kulturális vagy sport téren egyaránt ezzel találkozunk. Minden a
versenyről szól.  Az összehasonlításról,  viszonyításról,  mutatókról és arányszámokról. Mindent
ezzel mérnek. A fenntartható fejlődés erről szól. A világot ez mozgatja. Milyen érdekes, ez senkit
sem zavar. A legkülönfélébb területeken beszélnek vezető hatalmakról, élenjáró országokról vagy
nemzetekről,  sőt  nemegyszer  tetten érhető egyeseknél  a  hivatás  megállapítása is.  Léteznek  a
demokrácia letéteményesei (mi több: exportőrei) és a béke őrei,  csendőrei (kiknek generálisai
háborúkat generálnak) és a gazdaság hajtómotorjai. 

Egy  kötelező  módon  versengő  világban  tehát  nem  lehet  hiba  elsőnek  lenni.  És  ezt  az
elsőséget  lehet úgy elérni  és gyakorolni, hogy azzal  másoknak  nem ártunk! Sőt!  Mert  ez is
hivatás! Nekünk azonban nem szabad ilyen szerepet vállalnunk, még a legszerényebb regionális
viszonylatban sem, ugyanis ez elsősorban belső csoportok elvárása.
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Kérdezhetik, hogy kik ők? 
Nos, én csak annyit mondok, hogy ők Trianon leghűségesebb gyermekei.

Naplójegyzet: 2017. január 23.

SAJTÓKUKA

A mindent  elárasztó  sajtótengert  látni  nap  mint  nap.  És  a  bevásárlókosarak  is  nyilvánosak.
Bizony nem látszik a sokat emlegetett jobboldali sajtófölény. Még mindig nem, pedig jobban
járna vele a folyamatosan mérgezett közvélemény, S ez nem csak a média most általam éppen
kiragadni  óhajtott  szeletére  érvényes.  Nincs  menekvés.  Előfizetett  lapba  rejtve  ingyen  jön  a
szenny,  érkezik a lassan  ölő méreg.  Aztán  halad tovább a kukába. Szemét a  szemétbe.  Oda,
ahonnan ered. 

De vajon hányan tesznek így?
A miért,  világos.  A  hatalom és  az  általa  elérhető  pénz,  de  nem csupán  ennyi.  Itt  egy

lokálisan nevetséges állapotban levő nemzettagadó erő próbálkozik nem elhanyagolható,  tehát
nem  lebecsülendő  külső  támogatással.  És  újabban  váratlan  (?)  oldalról  remélve  belső
szövetségest is.

Fő erősségük a gátlástalanság, hazugság és a befogadó közeg gyengesége. Minimális cél a
parlamenti túlélés, a fizető pozícióból történő minél nagyobb részesedés. Azt maguk is tudják (de
nem  mondják),  hogy  nem  lehetnek  kormányzóképesek.  De  jól  érezhető,  hogy  gyűlöletük
kiélésének élvezete sem utolsó.

Természetesen  az ármány sokoldalú.  Van úgy,  hogy kezüket  szívükre helyező  patriótát
játszanak,  s  ennek  ellenkezőjével  vádolják  a  regnáló  hatalmat,  mely  tulajdonának  tekinti  az
országot s annak népét. A hiba csupán annyi, hogy az nem az országot tartja tulajdonának, hanem
annak ügyét tekinti feladatának.

De mondhatjuk, hogy mindezt jól tudjuk. Lásunk inkább találomra néhány kézzelfogható
példát abból az ígéretes kukából.

Először  a  szomorú aktualitás  kapcsán két felháborító  eset.  Az autóbuszbaleset  áldozatai
még temetetlenek, a vizsgálat folyik, de máris lecsapnak a vélt lehetőségre. A miniszterelnök a
felelős. Hosszú évekkel előbb ő volt a buszt működtető cég kitüntetésének egyik átadója. De van
információm egy kegyeletsértő módon igyekvő riporterről is. Iskolai megemlékezést követően, a
megrendült gyermekek és tanárok között az igazgatót arról kérdezi: nem háborította-e fel, hogy
parancsra  tart  megemlékezést  s  nem  saját  belátása  szerint?  A  cél  szentesíti  az  undorító
gátlástalanságot.

Most azonban valóban a papírkosárba nyúlok. Lássuk, mivel szolgál?
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Mindjárt az elején az urizáló Orbán Viktort hozzák célkeresztbe. Királyi allűrnek engedve a
várba költözik! Nem a mindenkori magyar kormánynegyed kerül régi helyére, hanem szerintük
egyszemélyes, hiú vágy elégül ki. Nézzünk körül, hány ország őrzi féltve ezt a tradícióját.

A folytatásban a független magyar bíróság a lopásnak falaz! Vélemény ez vagy rágalom?
Médiabirodalom épül! És az eddig épült médiabirodalmak?
Lenyúlták  a  közmédiát!  A  Trump  beiktatásának  kissé  egyoldalú  közvetítése  nem  erről

győzött meg.
Aztán  elmaradhatatlanul  leszakadás,  versenyképtelenség  és  éhező gyermekek,  miközben

csak lopnak, lopnak. 
A kisvárosi  szélhámos  településéről,  ahol  mindenki ismer  mindenkit,  politikus senki  ne

legyen, s ha igen, mondjon le, hagyja abba sikeres munkáját.
De  mindennél  egyszerűbb  a  kapitalizmus  sajátjait,  ha  azok  nem tetszenek,  a  kormány

nyakába varrni, Ne gazdagodjon senki. És akkor ki mozgatja a gazdaságot?
A nyugdíjasok sem maradnak el. Minden ígéret teljesült, de mindez szégyenletesen kevés.

És mit tettek ők? Hol is van az a 13. havi nyugdíj?
Az eredmények pedig csak az uniós pénzeknek köszönhetők. Ha jól emlékszem, ők le sem

tudták hívni.
Na és Pharaon, akinek a lelke is vissza fog járni. Fáraóknál ez megszokott.
Aztán persze olimpia meg Momo. Merjünk kicsik lenni párt is alakul majd. Felélni, amit

lehet. Idősebbek emlékezhetnek, amint az M7 és Érd együtt „fejlődött”. A jelszó így hangzott:
amit a KGST-ből kilopunk az a mienk.

Aztán a bomba: Orbán „barátja”, Băşescu, mit mondott?! Határ a Tisza. És Orbán hallgat.
Micsoda tájékozottság uraim Balkán-politikából! Vagy csak akkor csapnának nagyobb zajt, ha
nem ezt tette volna? Vita egy béna kacsával és olaj a tűzre. Tegnap még sokkal óvatosabbak
voltak ott a fűben.

Folytatni sem érdemes a sort, de: jobb félni, mint megijedni. Felénk a rágalom hatékonyabb
saját látásunknál.

Naplójegyzet 2017. február 11.

NÉHÁNY SZÓ A FELLÓGATÁSRÓL

Tegnap egy törpének sem nevezhető kisebbség, kihasználva a nálunk dúló diktatúra előnyeit,
hangos fütyüléssel próbálta megzavarni az országértékelőre érkezők fennhéjázó magabiztosságát.
Az esemény két, személyes élménnyel is szolgált.

Az elsőt a néhány tucatnyi (mert nem volt 150 fő, amint mondják) sípoló, egyik közvetlenül
a fél járdát leválasztó kordon mellett álló, lelkes tagja szolgáltatta. A marcona figura, évszázados
gyökerű rettegést ébresztgetni szándékozván ordította a fülembe: „18-ban lógni fogtok.”  Rögtön
ezt követően serény riporter szegődött mellém. Udvariasan bemutatkozott. A Magyar Nemzettől
volt. Mi a véleményem – kérdezte – a tüntetésről és annak céljáról. Én röviden nevetségesnek
minősítettem. Ebből máris rájöttem, hogy a beordítástól nem fogott el szorongás, a fennhéjázást
pedig addig sem fedeztem fel magamban. Az újságíró azonban újra kérdezett, elégedett vagyok
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az ország dolgaival? Igennel válaszoltam, mire ő azonnal a korrupciót vetette be,  új,  mindent
elsöprő kérdés gyanánt, és igen-nem választ kért. Magam is udvariasan figyelmeztettem, hogy ez
a  módszer  fölöttébb  inkorrekt,  hiszen  erre  nem  lehet  igen-nem  választ  adni,  mindkettő
felhasználható csúsztatásra.  Hosszabb beszélgetésre viszont  nem alkalmas a pillanat,  mi  több,
neki nem is ez a célja. Még elhangzott néhány mondat, majd leszakadt rólunk és tovább vadászott
újabb áldozatokra. 

Másoktól az olimpiáról kértek igen-nem válaszokat.  Ezért arról is elgondolkodtam, hogy
erre mi a helyes felelet. Ez esetben a kiválóan csűrhető-csavarható számháborút mellőzendő, arra
figyelmeztettem  volna,  miszerint  attól  teljesen  függetlenül  (de  azzal  minden  elképzelhetőnél
szorosabb  kapcsolatban)  ír  felül  mindent  egy  tény:  Magyarország  –  ebben  a  történelmi
időszakban  – általa  kerülne  fel  ismét  a  világ közvéleményének  térképére,  annak  számokban
felmérhetetlen előnyeivel együtt. 

A pártvezérré avanzsált kendermagos által fémjelzett sípoló-fütyülő csoportról is tűnődtem
egy kicsit. Először az jutott eszembe, hogy ez a kis gyülekezet éppen ellenkező célt ért el. Hiszen,
aki  látni  akar,  ismét  tapasztalhatja,  milyen  is  az  Orbán-diktatúra,  ahol  bilincsbe  verték  a
szabadságot. Aztán sajnos arra is rájöttem, hogy aki itt a diktatúra ügyében akar kutakodni, az
diktatúrát akar és fog is látni mindenütt, a tényektől teljesen függetlenül. Vagyis teljesen mindegy
mi történik, a jól finanszírozott karaván halad az előzetes tervek szerint. 

És,  hogy  merre  halad?  Erről  a  miniszterelnök  beszédéből  számunkra  optimista  válasz
csendült  ki.  Mert  a  globál-liberál  világ  szénájának  állásáról  nem  tudott  sok  jót  mondani.
Reméljük,  így  is lesz.  És  nem azért,  hogy Kun  Béla  méltó örökösei,  a  korabeli  csőcseléket
(amivel  ugyebár  minden nemzet rendelkezik) idézve, ne tudják 1918-ban fellógatni az ország
látható többségét,  hanem azért,  mert  bár  az  ország  jó  kezekben van, de a  világról  még nem
mondhatjuk el ugyanezt. A beszéd továbbá jelezte, hogy ennek érdekében is sok minden történt, s
még  történhet.  Ebbe  fog  beleilleszkedni  az  a  várható  nagy  küzdelem,  amelyet  a  felsorolt  5
kardinális nemzeti ügyünk dolgában kell megvívnia egy tízmilliós ország – talán még Európa
sorsát is befolyásolni képes – kormányának.

A beszédben Márai-idézet hangzott el az igazi nagyságra utaló szerénységről. S ekkor annál
is korábbi hang ütötte meg lelki füleimet Erdélyország 80 év előtti ifjaitól, s az mintha Tamási
Ároné lett volna: Merjünk nagyok lenni!  

A távozó vendégsereg jó hangulatot árasztott. Szó nem volt semmiféle héjázásról. Se fenn,
se lenn. A beszéd s a beszélgetések is felelősségtudatról, nemzeti elkötelezettségről, egészséges
veszélyérzetről és a munka sok mindent megoldani képes becsületéről szóltak. 

De akkorra már eltűntek a füttyösök. Vajon éles hangú kis szerszámaikból a nyálat kirázni,
vagy inkább kötelet fonni mentek 2018-ra?                             

Naplójegyzet 2017. március 1.

VILÁGVÉGE

Egyre nyomasztóbban hat reám a világ tébolynak tűnő rohanása a vég felé. A természet, tehát a
teremtés törvényeit semmibe véve, sőt egyre inkább célkeresztbe állítva akarják azt a látszatot
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kelteni, hogy ez egy új, igazabb és biztonságosabb élet létrehozásának műve. Valahányszor szóba
kerül, első gondolatom, hogy ennek – a naponta észlelt áron történő – elérése eleve bukásra van
ítélve. Egyelőre azonban mégsem ezt látom. Az ismeretlen irányból (PC-korrekt meghatározás,
összeesküvés-elmélet kizárva) süvítő szélviharnak egyre több garabonciása „aktivál” körös-körül.
Kezdve  a  véletlenül  szinte  minden  hatalmi  pozíciót  elfoglaló  világpolitikától,  el  egészen  a
tudomány és a művészet másiknak (és másnak) képzelt – vagy csak remélt – világáig. De a tág
nemzetközi kereteken belül, saját(os) kis magyar világunkban is meglepően sok „garaboncivil”
áll készségesen szolgálatba. Többnyire érdekből, azon az oldalon sejtve a távlatosabb erőt, amely
aztán hatalmat s általa pénzt és remélt könnyű életet ígér, de legyünk jóhiszeműek és ismerjük el,
hogy nem kevesen politikai meggyőződésből. Tévedni ugyanis emberi dolog.

Egyszerűnek látszik ez a „képlet” és imígyen könnyen magyarázhatónak, de mégsem az.
Ugyanis a vizsgálat egyenlegének gyors kibontását számos kérdőjel követi.

Mert  mi,  tehát MI, akik ezt másként  látjuk, miért vagyunk képesek olyan természetesen
látni  az  egész  képtelenségét,  s  azok, akik beállnak  szolgálatába,  miért  nem?  Hiszen  hozzánk
hasonló képességű emberek ők. A pártok esetében még elképzelhető, hogy látják, de nem érdekli
őket a haza, sőt a világ bukása sem, csak kurta földi életük sikerei. Ez esetben még felmerül,
hogy  utódaik  sorsa  is  közömbös  számukra.  Az  elvetemültségnek  ezen  a  fokán  minden
elképzelhető.

Viszont,  ha összeadjuk,  akkor  milliós  tömeg van  az  ilyen módon  gondolkodó és  főleg
cselekvő  politikai  formációk  mögött  is.  Ők  mind  elvetemültek  lennének?  Vagy  ők  mind
szellemileg  gyengébb  képességű  és  így  félrevezethető  civilek  tömegei?  Avagy  egészen
egyszerűen az anyagias gondolkodás és a  már  hosszú  idő óta folyó szellemi  elnyomorítás,  a
kapaszkodók kiiktatása, vagyis a haza és az Isten hiánya, a család fontosságának bagatellizálása,
egész  énjük  homokszemnyi  kérdőjelek  sokaságára  építése  (amikor  még  az  emberiség
fennmaradását  alapjaiban  befolyásoló  nemüket  sem  szabadna  határozottan  megélni)  lenne  a
magyarázat? De mindezek közt is vezető helyen, a történelem során számos formában élő, s mai
formájában még hatni képes nemzettudat és a letagadhatatlan transzcendens kapocs hiánya?

Tesztszerűen bizonyít és világít rá a képtelenségek csúcsaira a migránskérdés. Agyonbeszélt
téma ez,  s  már  minden olvasni  tudó embernek látnia kellene,  hogy miről  van szó.  De nem!
Sokfelé vannak tömeges tüntetések a migránsok mellett. Szólni sem mernek (vagy nem akarnak)
a  kettős  mércéről,  vagyis  hogy  őket  nem  szabad  sérteni  érzékenységükben  (keresztet  le,
karácsonyfát  ne,  de  nekik  mindent  szabad),  pozitív  diszkriminációt  meghaladó  előnyöket
élvezhetnek  (rendőrök  ezrei  mondanak  fel  Európa-szerte,  mert  velük  kapcsolatban  nem
intézkedhetnek az őslakosokhoz hasonló módon stb.).

Teljesen világos: itt egy központi és távlati célt szolgáló szervezett beavatkozásról van szó,
a demográfiai mozgásokat emberi erők akarják úgy alkalmazni, mint valaha Isten az özönvizet.
Emberözönnel érnék el az egykor tisztító özönvízzel ellentétes, züllesztő örvénybe zuhanásunkat.
Természetesen egészen pontosan meghatározható céllal.

Ne essünk abba a hibába, hogy ezerszer ismételt dolgokat soroljunk újra meg újra. Minden
világos, de nem szabad kimondani. Mi még úgy-ahogy beszélhetünk, de kicsit nyugatabbra már
állását is vesztette el miatta nem kevés ember, még tovább menve ki is jelentik, hogy nekünk kell
integrálódnunk  a  jövevényekhez.  Már  csak  az  nem hangzott  el,  hogy  iszlamizálódjunk.  Egy
magyar kereskedelmi tv riporternője azért annyit már kiejtett a száján, hogy: miért, az baj lenne?
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De akkor mi lesz velük? Hogyan fogja a neoliberális  tornádót magából kiöklendező erő
megvívni harcát ezzel a hatalommal? Erre is van már sablonja? 

A migrációt emeltem ki először, de számos más arca is van a kimondani tilos háttérhatalom
harcának. A ma legtöbbet hallott a nemzetállam és a nemzet ellen irányuló hatalmas igyekezet.
Külön nagy téma ez, kibeszélhetetlen, s ennek a migráció csak egyik eleme.

A  gender-kérdés  a  másik  hasonló,  talán  a  legkülönlegesebb.  S  ez  aztán  átszövődik  a
valósítsd  meg  önmagad  folyamatosan  sulykolt  filozófiájával,  az  embernek  mint  közösségi
lénynek  a  meg-  és  letagadásával.  Sok  példát  ismer  már  az  olvasó  erről.  Naponta  hallja  az
ismétlődő és változatos „eseteket”. Zárásul csak egy újabbal szolgálhatok. Hollandiában esküvőre
érkezett egy talpig menyasszonyi ruhás hölgy. A pár sehol. Gyanús volt a helyzet. Gondolták,
hogy legfeljebb jön még egy menyasszonyi ruhás másik valaki. De nem jött. A hölgy önmagával
akart házasságra lépni, mondván, hogy rájött: önmagának legjobb partnere.

Baráti körünkbe volt régen egy felületes bemondásnak szánt szólásmondás, most ez teljes
erejével áll előttünk: „Világvége”!

Naplójegyzet: 2017. március 23.

MÁRCIUSI HANGULATBAN

Egy 12 pontos gondolatsor bánt engemet, meg annak a vége.

1. Az  iszlám  vallás  ismerete,  ha  választ  keresünk  aktuális  kérdéseinkre,
napjainkban nélkülözhetetlen.

2. Európai Uniós szinten erről nem hallani. Gyakorlatilag ezek az ismeretek is
a politikailag nem korrekt kategória süllyesztőjébe száműzettek.

3. Mai európai politikusnak, aki országa sorsáért felelősséget vállalt, kötelező
módon ismernie kellene ezt a témakört.

4. Ha ezekkel az ismeretekkel nem rendelkezik,  veszélybe sodorja országát,
de még kontinensét is, tehát súlyos felelőtlenség vétke terheli.

5. Amennyiben  azonban  ennek  a  tudásnak  birtokában  olyan  közösségeink
sorsát  végzetesen  befolyásolni  képes  lépéseket  támogat,  sőt  hajt  végre,  mint
amilyeneket  az  utóbbi  években  naponta  tapasztalunk,  nem tévedésről  van szó,  nem
hibát vagy egyszerűen bűnt követ el, hanem tetteivel kimeríti  a hazaárulás fogalmát,
kontinentális vagy uniós értelemben is.

6. Ha ezek a cselekedetek szervezett formában, illetve amint azt tapasztaljuk,
kormányszinteken valósulnak meg, az összeesküvést feltételez. 

7. Az  a  hatalom,  amely  ezt  elköveti,  a  naponta  tapasztalt  képtelenségek
sorozatát ismerve, bár ezekről a sajtó csak gyéren és nem teljes súlyával számol be,
nyilvánvaló módon nem gyengeelméjűek gyülekezete, hanem célirányos tevékenységet
folytat.

8. Egy összeesküvés  okainak  kutatása,  felgöngyölítésének  óhaja  nem lehet
maga is összeesküvés-elmélet.
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9. Ez  az  utóbbi  gyakran  használt  kategória  eleve  azt  célozza,  hogy  a
tisztánlátást óhajtó kísérleteknek akár sikeres,  akár olykor elkerülhetetlenül sikertelen
formáit  kizárja  a  közbeszédből,  az  információáramlás  vérkeringéséből,  vagyis
ellehetetlenítse.

10.  Az ezeket kidolgozó, hangoztató vagy terjesztő személyek megbélyegzése
a félelemkeltés módszerével is hat.

11. A létünket meghatározni képes legfőbb kérdéseinkre az örök érvényű Cui
bono? Cui prodest? mentén kutatva kaphatunk világos választ. 

12. A fentiek  átgondolása  után  minden  egyéb  ködösítő  és  ismeretlen  távoli
nagy, helyi, kis, vagy akár egyéni aljas érdekeket szolgáló ködösítés felesleges.

Ezek után tehát mégis mit várhatunk? 
Két  világ,  két  kultúra,  két  saját  alapjait  meghatározó  gondolkodásmód  találkozásából

(küzdelméből) mi születhet?
Az egyik egy önmagát kétszeresen feladó, mert egyrészt a politikai korrektség rászabadított

láncaiban vergődve szolgáltatja ki magát, másrészt a rosszul értelmezett keresztényi kötelesség
alapján készül öngyilkosságra. És mindkettőt egy helyről próbálják fokozódó erővel élesztgetni.

A másik ugyanakkor fölénye, magasabbrendűsége biztos tudatában, a xenofóbia szakralizált
lendületével,  a megsemmisítés kimondott,  vagy ki nem mondott  eltökéltségével  tör  az előbbi
ellen, ráadásul az „élesztgetők” ezt felhasználják vélt céljaik érdekében.

Amennyiben  tehát  hagyományos  európai  világunk  gondolkodásmódjában  és
cselekedeteiben nem történik nagy fordulat,  vagy a transzcendens világ bele nem avatkozik,  a
végeredmény nem lehet kétséges.

Naplójegyzet: 2017. április 5.

HÚSVÉTI GONDOLATOK

Húsvét táján gyakrabban bonyolódunk vitába. Nagy önbizalmú ballibek mosolyognak a hívőn.
Ők  a  tudományt  emlegetik,  mi  a  hitet,  s  közben  elkallódik  az  igazság,  a  kettő  szoros
összefüggése. A hiba ott van, hogy akik csak a tudomány hívei, azok a szavak rabjai, hiszen a
tudomány elmondható szavakkal, s ha újat fedez fel, arra megalkotja szavait. A hit azonban ezzel
összefüggve is fölötte áll ennek. Szavakba nem mindig foglalható. Ezt a határt tudják átlépni a
szerencsések, de a legjobb esetben is el kell viselniük szánakozóan fölényes mosolyokat.

A kérdés különös jelentőséget kap most, amikor a világ urát trónjáról letaszítani igyekvők
odáig mennek, hogy erre már mi sem találunk szavakat. A szótár véges, és annak is fontos részeit
sározták be vagy lehetetlenítették el a használhatatlanságig. Az elcsépeltségről nem beszélve.

De maradjunk a földön. Ott van a tapasztalat. Szavak nélkül. A szemnek, a megfigyelésnek
s  az  ebből  fakadó  elképedésnek.  S  mégsem  elég?  Mégis  vannak,  akiket  sikerül  szavakkal
megszédíteni s elhitetni, hogy nem azt látják, amit látnak. Ők lennének e megtévesztettek. De
nem kevés az olyan, aki megvásárolható, s az is, aki maga vásárol. Talán a legellenszenvesebb
bázist egy bizonyos csőcselék alkotja. Számunkra az oktogoni képben volt felismerhető. Talán
sokan  látták  ezeket  a  képeket.  Vitatkozó  partnerem  mégis  kijelentette,  hogy  egy-két  embert
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kapott  csak  lencsevégre  a  jobboldali  stáb  a  békés,  méltóságteljes,  igaza  tudatában  tüntető
tömegből. Ő tehát így lát, így látott és így is fog látni.

Ez a jövő? – kérdezik sokan. Ezek vezetnének, ha hatalomra kerülnek? Hol élünk? 
És mikor? – kérdezném én is. A válasz pedig adott: bizony most –, most egy oly korban,

amikor minden és az ellenkezője is lehetséges. A világ pedig nem csupán spontán fordult fel. A
felforgatók fénykorukat élik.

A polkorrektség ugyanakkor lakatot helyez a szájakra, és ismét a félelemre támaszkodva int
csendre,  csak  most  nem  csengőfrásszal  (egyelőre),  hanem  a  megbélyegzéstől  való  félelem
nevében.

Mondjuk-mondjuk  a  magunkét,  és  mondják-mondják  a  magukét.  Igazság  és  tények  a
hazugság és ferdítések ellenében. A veszélyérzet arra int, ne becsüljük le ez utóbbit. Ne becsüljük
le, mert valamiért a tömeg, a jóhiszeműeket is beleértve, fogékonyabb a rosszra, a bírálatra, de
főleg a szidalomra, a gyanakvásra és vádaskodásra,  a számára igazán hírértékű hírre. Ha a jó,
vagyis az elért eredmény kerül szóba, egyre többet hallom: ne mind emlegessék! Előtte folyton az
hallottuk: miért nem kommunikálják? De hogyan lehet kommunikálni valamit hihetően, ha az a
valami tárgyi valóságában, megvalósultságában, a szemmel láthatóan, kézzelfoghatóan sem elég.
Mert az ármány megtalálja a kiskaput a rosszra nyíló füleken, és szól: csak azért csinálták, hogy
lophassanak. Ott van, de képzeljétek mennyit loptak.

Itt  azonban  ismét  felmerül  egy  kérdés.  A  nagy  lopások  és  a  valódi  diktatórikus
cselekmények idején hogyan is volt? Akkor hogy működtek ezek a fülek, agyak és lelkek?

Sajnos ismét egy alapigazsághoz kell kilyukadni. A nemzettudat hiánya a legnagyobb baj.
Mert az az a valami, ami mindezeket a szakadékokat képes áthidalni. De minderről beszélni nem
polkorrekt.  Sokan ezért  tanácsolják, hogy ne  politizáljunk. Micsoda  ármányos  csapda ez egy
olyan  nép  életében,  amelynek  a  lélegzetvétele  is  politizálás  1920.  június  4-e  óta.  Hiszen  el
akartak tüntetni  a  föld színéről,  s  ha  ez  nem történt  meg,  puszta  létünk,  s  minden,  ami  ezt
szolgálja: politizálás.

Hát ilyen ez a mai húsvét. Aggodalmakkal telve nézek a jövőbe, olykor nem kis mértékben
szégyenkezve sok fiatalunk tettein,  és bizony megint ott találom magam e gondolatsor elején.
Hinni kell. S a segítség, amire számítok, olyan, amelyről szavakban nehéz szólni.

De testet öltött. Megpróbálták megölni, csakhogy harmadnapon feltámadott.
Et resurrexit tercia diae! 
Azért nem árt arra is gondolni, hogy ama „ravensbrücki fák” alatt talán éppen migránsok

táboroznak.

Naplójegyzet: 2017. április 18.

BIBLIAI FIGYELMEZTETÉS

„Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé drága
keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.

És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfölkeltekor.
És mondják vala maguk között: kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?
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És odatekintvén, látták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.
És  bemenvén  a  sírboltba  látának  egy  ifjút  ülni  jobb  felől,  fehér  ruhába  öltözve;  és

megfélemlének.
Az  pedig  monda  nékik:  Ne  féljetek.  A  Názáreti  Jézust  keresitek,  a  ki  megfeszíttetett;

föltámadott, nincsen itt; íme a hely, ahova őt helyezték.
De menjetek el,  mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen

Galileába, ott megláthatjátok őt, a mint megmondotta néktek.
És hamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és

senkinek semmit nem szólának, mert félnek vala.” 
Márk evangéliuma 16. 1–8.  

Ez áll az írásban, s erről a napjainkat megélő és a keresztény Európáért aggódó ember mire
másra gondolhat, mint arra, hogy a polkorrekt kánon ördögi ötlete sem új. A zseniális módszer,
mely éppen a gondolkodó, tehát a veszélyt jelentő embereket bénítja meg, már a bibliai időkben
is létezett. Az akkor rendben élő asszonyok „elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás
fogta vala el  őket;  és senkinek semmit  nem szólának, mert  félnek vala.” Tehát senkinek sem
beszéltek a látottakról, pedig egy angyal szólította fel őket erre.

Micsoda  angyalok  kellenének  napjainkban,  hogy szavuk  elegendő  legyen  a  gondolatait
rejtegető magyar értelmiségiek megnyugtatására.  Hogy ki  merjék mondani az igazat,  azt,  ami
van,  ami  látható,  átlátható  és  létező?  És  nem  megnyugtató,  hogy  tőlünk  nyugatra  ez  a
gondolatrendőrség  a  nálunk  lappangónál  is  erősebb.  Sőt  mindennapi  módszer,  mindennapi
következményekkel.

Folyamatosan halljuk a képtelenségeknek tűnő híreket, és látjuk azokat visszaigazolva, de
nem elég. A szemekre furcsa hályogot bocsátott a nagy célt szolgáló erő.

Ez a félelmetes tény ismét csak arra int, hogy a küzdelemben, melyet ez a kis ország folytat,
egy hatalmas erővel kell szembeszállnia.

Nem  lehetünk  eléggé  okosak  a  hogyant  illetően,  csak  azt  tudjuk,  hogy  küzdeni  kell
körmünk szakadtáig, hiszen azok, akik lefekszenek a hódító erőnek, ugyanúgy áldozattá válnak,
ha legyőzetünk. De ők valamiért azt hiszik, kivételt képezhetnek? Annyiból igazuk lehet, hogy
egy iszlamizálódó Európában ők lehetnek az elsők, akik áttérnek. Akik nem vállalják a lefejezést.
Ha azonban csupán e saját „rugalmasságukban” bízhatnak, nagyot csalódhatnak. Ne feledjék a
sok mellőzött történelmi tapasztalatot és a tudomány intelmeit.

De  azt  sem kell  feledni,  hogy bár  az asszonyok  „elfutának” „és  senkinek  semmit  nem
szólának”, a lényeg nem változott. A minket megváltó názáreti feltámadott, és nekünk azóta nem
kell már reménytelennek lennünk.

Naplójegyzet: 2017. április 27.

NEHÉZ NAP UTÁN – NEHÉZ IDŐK ELŐTT

Ami a minap történteket létünkbe vágó fontosságúvá teszi, az a magyarként való megmaradásunk
lenni vagy nem lenni kérdése. Vagyis a magyar nemzet fennmaradásának drámai kérdőjele.
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Hogy ezt vannak, akik képesek megélni, sőt megszenvedni, s vannak mások, akik különféle
okokból nem érzik fontosnak, ez az a választóvíz, amely megosztja a mai nemzetet.

Ennek hátterét képezi a nemzettudat jelenléte vagy hiánya.
Nem erény és bűn párosaként akarnám ezt most beállítani, csupán tényként szögezem le.

Ugyanakkor  azt  is  tudnunk kell,  hogy világviszonylatban felmerülő kérdés,  és  amennyiben  a
nemzeti  létek  felszámolásához  vezetnek  a  most  nagy  erőkkel  előkészített  utak,  akkor  az  a
történelem, amelyet  eddig élt  az emberiség, amelyért generációk százai,  sőt ezrei  véreztek és
szenvedtek, végére ér.  Elkezdődik valami új és ismeretlen, valami minden eddig felhalmozott
értéket eltörlő, a mi szemünkkel szürke és veszedelmes jövő. Egy új madáchi korszak, melyben
éppen az ember legemberibb tulajdonságai válnak feleslegessé.

A  nemzettudattal  rendelkező  ember  a  történelem  során  folyamatosan  alkotott  anyagi,
szellemi és lelki értékeket,  ezek adták emberi életének értelmét és szépségét,  ezért volt képes
élete munkáját vagy fizikai létét is feláldozni. Ez független attól, hogy a nemzettudat ősi, vagy
modern  negyedévezredes  formájáról  beszélünk.  Az  ilyen  embernek  van  féltenivalója,  tehát
veszélyérzete, ami társadalmi szinten immunitást adhat, vagyis a nemzettudat úgy hat, mint egy
védőoltás. 

A  nemzettudattal  nem  rendelkező  egy  ettől  alapjaiban  eltérő  új  világ  felépítésének
kísérletéhez  asszisztál.  Lehet,  hogy  értéket  lát  benne,  de  nem  rendelkezik  a  sok  ezer  éves
tapasztalattal,  ami az előbbit jellemzi.  Az ismeretlenbe lép be,  és felmérhetetlen kockázatokat
vállal nemcsak saját maga és saját utódai számára,  de az egész emberi társadalmat  sodorhatja
végveszélybe. Veszélyérzete azonban nincs, s így a társadalmi immunrendszerhez nincsen mivel
hozzájárulnia.

Hogy a nemzettudat birtokosa mit miért tesz, az mindenkor világos volt s ma is az. Nem
úgy annak tettei, aki nem birtokolja ezt a tudatot. Mert ebben az esetben mögötte számos alantas
érdek,  vagy  annak  valamilyen  okból  való  szolgálata  rejlik  éppen  úgy,  mint  a  tudatlanság,
félreinformáltság, ideológiák vezérelte indulatok meg annyi más.

Ezektől az alapigazságoktól indultam el alábbi gondolataimmal is.
Nem nehéz magamnak is bevallani, hogy a soros uniós, és az uniós Soros kettős nyomást

várva aggodalmakkal teltem el. Hiszen sokszor leszögeztem már, hogy egymagunkban nehezen
lehet  megvívni  azt  az önvédelmi  harcot,  amelynek paradox módon első feltétele  a  kontinens
megvédése.

Eljött az igazság napja (nem az első), és lezajlott az ütközet, melynek hőse, mint korabeli
hadvezérek, az ellenség felett magasan állva pásztázta látcsövével a hadszínteret, s minden neki
állított  csapdát  úgy került ki,  hogy még az arra méltatlan ellenséget  sem sértette meg, mégis
szánalmas helyzetbe hozta.

Nem óhajtok tirádát zengeni egyetlen karizmatikus emberről, hiszen ő minden ellenkező
híreszteléssel  szemben  nem  diktátor,  hanem  szolgáló  ember.  Ha  nem  az  lenne,  sokkal
egyszerűbb,  s  mennyivel  kifizetődőbb  lehetőségei  volnának  beállni  a  sorba,  és  tehetségét
kamatoztatva a határ a csillagos ég lehetne. Ő azonban a küzdelmet választotta, s azzal minden
ellene felhozott vádat és hazug próbálkozást megsemmisít.  Sajnos azért, mert egy biztos sikert
nem garantáló, de hittel mégis győzelemre vihető nagy próbálkozás mindenesévé vált.

  Az  uniós  találkán  az  előre  meghozott  határozat,  az  előre  megírt  vagy  kiosztott
felszólalások,  a  sajtóértekezleten  szintén  előre  elkészített  kérdések  sűrűjében  olyan  spontán
válaszok születtek, amelyek nem csak a mi tetszésünket  szolgálták és keblünket dagasztották,
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nem csak megnyugtattak s töltöttek el bizakodással, de a polkorrekt határait elegánsan áttörve
éppen cáfolhatatlan őszinteségükkel hatottak. Így mondhatott el  az európai  embereknek olyan
tényeket, amelyekről saját „szabad médiájukból” nem nagyon értesülhetnek. S itt most egy rövid
zárójelet  nyitva,  kiemelném  a  kétféle  kultúra  (az  egyházat  és  keresztény  vallást  elkülönítő
európai,  és  a  vallást,  valamint  az  államot  egyként  kezelő  iszlám  világra  gondolok)
antagonisztikus ellentétének tételét, az integrálhatatlanság tényét, melyekről arrafelé nem szokás
beszélni, de most ott, az unió szívében hallhattak róla.

Mondta valaki, hogy az uniósok ezzel a vitával házhoz rendeltek maguknak egy pofont. Én
most  inkább  arra  gondolok,  hogy  amikor  egy  esetleg  feleslegesnek  mondható  konfliktus
felvállalásának magyarázatát  keresve arra gondolunk, hogy ez adott alkalmat mindezeknek az
európai  közvélemény  előtt  nyílt  színen  való  elmondására  is,  akkor  nem  járunk  messze  az
igazságtól.

A tetemrehívásnak  szánt  találkozó lovagi  küzdelemmé nemesülhetett  volna, ha a  másik
oldalon nem olyan figurák sorakoznak,  akikre  ez a  legnagyobb  jóindulattal  sem jellemző.  S
köztük nem kevés magyar serénykedett hazájának ártani azért, hogy saját pártfeladatainak minél
jobban megfeleljen. S ha csupán a pártfeladatokra gondolunk, az nem minden esetben elég, mert
feltehetően ennél távolabbi érdekek szolgálata sem kizárható.

Nemegyszer váltak saját jóvoltukból nevetségessé e serénykedők. Például amikor az unió
egyetlen ilyen vitát felvállaló miniszterelnökének egyikük éppen vita közben azt vetette szemére,
hogy nem mer  vitába  szállni?  De  utóbb egy  vehemens  olasz  képviselő  saját  lapjainak  adott
válasza is leleplező erejű volt. Mert mikor mond egy vitapartner tömören és röviden olyat, hogy a
másik  fél  hazudott?  Nos,  akkor,  amikor  érvekkel  már  nem  tud  válaszolni.  A  magyar
kereskedelminek  nevezett  televíziók  kérdezői  közt  is  jól  észlelhető  volt  a  kérdések  előre
elkészített volta. El is hangzott a finom, de megsemmisítő válasz.

Ilyen s  ehhez hasonló esetek  fűszerezték  a délutánt  oly mértékben,  hogy szorongásaim
oldódtak,  s  bár  az  alaphelyzet  továbbra  sem változott,  mégis  reménykedésben  megerősödve
zártam a napot. Mint magyar, arra voltam büszke, hogy felvállaltuk ezt a kovász nemzetnek szánt
feladatot,  és van erre alkalmas karizmatikus vezetőnk. De ugyanakkor magyarként szégyenpírt
éreztem  arcomon,  amikor  azok  a  magyarnak  nevezett  képviselők  ontották  magukból  az
ellenőrizetlen és mindent elborító gyűlöletet, nem törődve azzal, hogy így a nemzetközi porondon
egyedülálló magatartást tanúsítanak.

A naplójegyzet rugalmas műfaj. Legtöbbször magának ír az ember. Közben nézem a média
reakcióit és a felek vitatkozását a vitáról. Aztán sajnos ismét rájövök, hogy itt minden hiába, mert
a nemzeti  oldal gondolatvilága olyannyira idegen a másik oldalétól,  hogy meggyőzésére nem
lehet  számítani.  Így csak  legyőzése  lehetséges,  s  ez  szomorú,  mert  magyarnak  magyart  kell
legyőznie, mikor amúgy is oly gyengék és kiszolgáltatottak vagyunk.

Mindent  felülír  sajnos  a  nemzettudat  hiányán  is  túltevő  nemzettudat-ellenesség.  Sőt  az
annak nevetségessé tételére tett kísérletek. Az, hogy sokan, akikben még ott motoszkál valami,
nem merik nyíltan felvállalni.

S ekkor ismét az annyiszor elmondottakhoz érkeznek gondolataim.
Adva  van  egy  nemzeti  oldal,  amely  vezetőjével  az  élen  fontosnak  tartja,  hogy  őseink

keserves  küzdelmeit  megértve,  fel-  és  elismerve  megmaradjon  magyarnak  egy  keresztény
kultúrkörben.  (Hiszen  az  állat  vagy  növényvilág  génbankjait  is  elismerik  és  hangoztatják
fontosságát.) Tehát a világ hasznos és szép színességét gazdagítva.
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És  adva  van  egy  másik  oldal,  amelyet  ez  nem érdekel.  Ők  globalisták,  világpolgárok,
neoliberálisok vagy internacionalisták, kozmopoliták.  

Ma a nemzeti oldal a globalizációs törekvéseknek útjában áll, a másik viszont élvezi annak
támogatását.  Mindkettő meg van győződve igazáról.  Az egyik meg akar  őrizni  egy értéket  a
magunk és  az emberiség  számára,  se  ezért,  ha  kell,  áldozatot  vállalna.  (Nem tagadom,  hogy
mellette is felbukkannak a hasznot remélő társutasok, ami egy társadalomban elkerülhetetlen.) A
másik  vakon  rohan az  ismeretlenbe,  egy  az  évezredek során  kipróbálatlan ideológia  alapján,
érvényesülést,  önmegvalósítást és saját ideológiájának mindenáron való győzelmét, nem ritkán
egész egyszerűen hasznot remélve.

Ennek a két oldalnak az integrálása sem képzelhető el.  Inkább az,  hogy innen oda, vagy
onnan ide pártolhatnak egyének vagy csoportok (pártra is van most ilyen példa).

Kérdésem az, hogy meddig lehet bírni egy nemzetnek a kontinentális méretű küzdelmet
úgy,  hogy  belső  harcai  is  folyamatosak?  Kelet  felé  már  egyszer  megpróbáltuk  ezt  a  kettős
küzdelmet.  Hogy túlélésünk ennek köszönhető,  valószínű. Tehát a  fordítottja is  megtörténhet.
Ugyanakkor keserűen állapítom meg, hogy miközben a velünk most elbánni készülő Nyugatot
védtük, és az ő későbbi  hathatós segítségükkel  ebbe bele is  rokkantunk, nemcsak megvédtük
őket,  hanem  lehetővé  tettük,  hogy  a  tőlük  még  nyugatabbra  felfedezett  világot  zavartalanul
kirabolják.

Most  ennek  a  gazdagságnak  a  még  ható  és  létező  erejénél  fogva  néznek  minket  is  a
gyarmattartók egykori szemével,  s még az akkor elkövetett bűneik miatt végre fel-felbukkanó
lelkiismeret-furdalásukat  is  a  mi  szolidaritásunkra  támaszkodva  gyógyítgatnák.  Vagyis  a
gyarmatvilág nyomorúságának következményeit most a soha ebből hasznot nem húzott, sőt ezt
számukra lehetővé tevő legújabb félgyarmataikra hárítanák.

Kissé bonyolult gondolatmenet, de nem tagadhatók igazságai.
Ilyen hangulat uralja azokat a nem lovagi tornákra emlékeztető vitákat, melyekre immáron

rendszeressé váló kirándulásokat tesz „vitáktól félő” miniszterelnökünk, a „diktátor.”

Naplójegyzet: 2017. május 17.

SZOMORÚ, DE „EZ VAN”

Amikor  a  Momentum létrejöttét  észrevétlenül  vagy  láthatóan  támogató erő  fiataljaink  ifjonti
lázadó szellemét, természetes lendületét kihasználva – döntő többségüket tudtukon kívül – saját
szolgálatába  állítja,  akkor  egy  ezer  éves  ország  és  egy  nemzet  felszámolásának  felelősségét
helyezi e tapasztalatlan, mit sem sejtők vállaira.

Ha Isten őrizzen sikerülne az, amit terveznek, az ország és egy nemzet süllyedne el, és egy
nemzedék  zuhanhatna  az  önmarcangoló  csalódás  kikerülhetetlen  szakadékába  a  történelmi
felelősség súlya alatt. Az esetleg mégis létező történelemírás ugyanis nem tenne különbséget a
korosztály tagjai között. A beavatott vezetők és a sokaság egy kalap alá kerülne. (Lám a besúgás
esetében sem a beszervező, hanem a beszervezett az, akit lelepleznek.)

Pedig ezeknek a fiataloknak csak annyit kellene megérteniük, hogy az iszlám meg akarja
hódítani  a  Nyugatot,  s  ez  véletlenül  egybeesik  a  világ  pénzügyi  urainak  érdekeivel,  ergo
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felhasználják a migrációt, mint egy civilizációs atomfegyvert. Teszik ezt annak ellenére, hogy ők
nem fiatalok. Viszont annál öregebbek a hatalom és haszonszerzés terén.

Erre a két tényezőre gondolva felmerül a kérdés, hogy mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás?
Esetünkben a válasz egyszerű.  Itt  a  kotló tudatosan ült  a  kakukktojásra,  s  abból egy rettentő
ősmadár kelt ki, mint a sci-fi filmekben az már előfordult. Ámde a szörny náluk is erősebb lehet.

A  Momentum  először  egy  sokgenerációs  vágyálom  meghiúsítása  árán  létrejött,  aztán
kitűzte újabb nemes céljait: lebontani a kerítést, majd lehetővé tenni az egyneműek házasságát.

Amire  nem  gondoltak,  az  csupán  annyi,  hogy  a  lebontott  kerítésen  beérkezők  meg  a
nyugatról  visszaküldöttek  úgynevezett  „be”integrálódásának  egyik  első  biztos  jele  eme
házasulandók lefejezése lehet.

Vagy nem is olyan vakok azok a vezetőik, akik ilyen ellentmondásba keverednek. Ugyanis
a valódi célok nem ezek. A megbízás kormánybuktatásra szól. Távolabbra nem gondolnak.

Ezt azonban a legénység nem tudhatja.

Naplójegyzet: 2017. május 27.

A NAGY KÉRDÉS

Gondolataimban  –  éppen  úgy,  mint  eddigi  írásaimban  –,  amikor  a  világ  zuhanórepülését
vizsgálgattam, végül folyton egyazon pontra érkeztem el. Ez pedig egy kérdés volt.

Vajon  azok,  akik  számunkra  a  polkorrektség  és  még  sok  egyéb  gát  mögé  rejtőzködő
kimondhatatlan  erő  birtokosai,  amennyiben  őrült  terveik  sikerülnek,  rendelkeznek-e  további
forgatókönyvekkel? Vagy a pillanatnyi  haszon (amelynek méretei  már – legjobb tudomásunk
szerint – feleslegessé teszik a további – amúgy is felhasználhatatlan – profitot) tébolyult óhaja
felülírja-e a józan ész szavát?

Ez  alatt  pedig  azt  értem,  hogy  a  világban,  a  legkülönbözőbb  vonatkozásokban,  olyan
változásokat idéznek és főleg idéznének elő, amelyek saját utódaik létét is lehetetlenné teszik,
vagy éppenséggel közös megsemmisülésünket jelenthetik.  

A  kérdésre  meggyőző  választ  nem  találtam,  és  nem  is  kaptam.  Legfeljebb  a  haszon
hajszolásának mindent felülíró megszállottságát emlegették magyarázatként. E válaszon túl csak
az  maradt  elképzelhető,  hogy  tudnak  valami  nagy  titkot,  amit  mi  nem,  vagy  már  Istennek
képzelik magukat. Természetesen utóbbi szintén a megszállottság kategóriájába sorolható.

Elég  azonban  a  nagy  távlatokon  innen  maradva,  a  középtávú  következményekre
gondolnunk, máris furcsa ellentmondásokkal találkozhatunk.

A sok közül most csupán egy fontosabbat emelek ki példa gyanánt.
A migrációt erőltetők, azok, akik természetesen nagyon jól tudják, hogy ennek célja nem a

munkaerő  biztosítása,  amennyiben  a  terrorizmus  fokozódásának  ellenérvével  találkoznak,
általában hangsúlyozzák, hogy az elkövetők nem mind migránsok, hiszen második, sőt harmadik
generációsok is vannak közöttük.

Ezt mindent elsöprő ellenérvnek szánják, s egyszer sem merül fel a logikus újabb kérdés:
amennyiben ezek a másod- vagy harmadgenerációs elkövetők jelentik a veszedelmet, arra senki
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sem gondol,  hogy a most  beözönlő  tömeg utódai  is  hasonló  módon fognak cselekedni?  Sőt!
Hiszen  a  most  érkezők  nem  szelektálódtak  úgy,  mint  a  2-3  generáció  előttiek,  ráadásul
csalódottságuk  és  elégedetlenségük  még  nagyobb  lesz,  s  addigra  már  számban  is  úgy
megerősödnek, hogy nem egy helyen akár többségbe kerülhetnek.

Ez természetesen csupán egy felvetés a sok közül. A téma állandóan felszínen van. Sokan
haragszanak, hogy miért emlegetjük annyit?  Hogy minek ez a folytonos propaganda, amelyik
némelyeknek  ellenszenves is lehet?

Ez  az  a  pillanat,  amikor  leginkább  rájöhetünk  mennyire  hiányzik  társadalmunk
veszélyérzete. 

Felettünk  a  biztos  veszedelem  Damoklész  kardja,  s  mi  cselekvés  helyett  elmélkedünk,
vitatkozunk, kommunikációs módszereken huzakodunk. És akkor még hol vannak azok, akik  a
pusztulásba vezető erőknek kiszolgálóivá lettek?

A nemzeti konzultáció tükröt tart elénk. Engem az eddigi legjobb eredmény is elszomorít.
Hiszen az a bizonyos legutóbbi szavazáskor elért 43%-ot reprezentáló réteg (amelyben az igenek
aránya 98% volt) sem küldte vissza a percek alatt ingyen borítékba helyezhető válaszokat. 

Ezek vagyunk mi, most, a XXI. század hajnalán, a végveszély kellős közepében. 
Mit mondhat a naplóíró ilyenkor mást, mint amit már annyiszor lejegyzett: Tegyünk meg

mindent,  amennyi  tőlünk  telik,  s  próbáljunk  visszatérni  az  elvesztett  és  sokak  számára  a
nevetségesség fegyverével támadott hithez. Istenhez.

Szellemeskedőnek szánt ismert megjegyzés vált hétköznapi valósággá: térdre, imához!
Mennyivel  szebben  fogalmaz  Reményik  Sándor,  amikor  így  szól:  „Visszavonás  nélkül

horgonyt vetni Istenbe!”

Naplójegyzet: 2017. június 2.

SANZONOK HULLÁMAIN

Hallgatom  Szilágyi  Enikő  csodálatos  sanzonjait.  A  magas  francia  kulturális  kitüntetéssel
megbecsült művésznő tökéletesen hozza be szobámba a végtelenségig kifinomult francia kultúra
hangjait. Ott ezt tömegek hallgatják elragadtatással. Értik, élvezik.

Én pedig azon gondolkodom, amit magam nem értek (pláne nem élvezek). Hogyan lehet
egy ilyen társadalomnak eladni azt az ideológiát, amely a leendő kétsebességes és száz sebből
vérző  Európai  Unió  mára  második  államát  jelenleg  átjárja.  Ráadásul  a  hozzájuk  már  több
évtizede beáramlott tömegek integrálhatatlanságának első nagy európai tapasztalata után!

Talán őket éppen a kifinomultság tette ennyire naivvá, ennyire önvédelemre képtelenné?
Mint a túltenyésztett  élőlények esetébe láthatjuk? A dekadencia lenne ez? Nem hinném, hogy
egymagában,  mert  ugyanakkor  a  kultúra  iránti  –  említett  mértékben  kényes  –  érzék  mellett
nagyfokú ismerethiány, vagy nevezzük úgy érdektelenség, is felfedezhető. Ahogy a sokat idézett
példa mondja: Bukarest vagy Budapest összetéveszthető arrafelé.

Hogy a keleti blokk utódállamaiban az agymosás négy évtizede után hasonló eredményekre
számíthat a most köröttünk csörtető erő, jól érezhető, de mégis inkább erre élnek még másként
gondolkodó, egyáltalán, gondolkodó emberek nagyobb tömegben. 
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Ez  lehet  az  egyetlen  reménysugár  arra,  hogy  van  kire  támaszkodni  a  gonosz  elleni
küzdelemben,  melyet  értők és értetlenek,  támogatók és  ellendrukkerek, utóbbiak által  el  nem
ismert, de ennek ellenére velük is közös érdekünkben folytatunk.

Hogy itt és ott egyaránt vannak lelkes hívei a lefelé vezető útra terelő szándéknak azt a
Soros-jelenséget figyelve tudjuk leginkább megérteni.

Ez  az  ember  nyilvánvalóan  deviáns  személyiség.  Hatalomvágya  meghaladja  pénzügyi
vágyainak méreteit is. Ő ezer évek emberiségének építményét akarja átépíteni a maga elképzelése
szerint, és biztos benne, hogy ez az előre mutató út. Vagyis azt hiszi, hogy ezer évek után most
született  meg  ő,  az  egyetlen,  aki  ismeri  a  helyes  utat.  Az  emberiség  egész  története  során
hajlamos volt arra, hogy deviáns személyiségek mögé, alá sorolja magát. Most is erről lehet szó.
De ma ez a személy nagyobb gépezettel szuggerálja a tömegeket és befolyásolja más úton-módon
is sorsukat, mint azt nagy elődei tehették.

Emberek! Legyünk éberek!
Csodálatosan szól a sanzon. Most éppen egy kolozsvári kisleányról énekel a művésznő. Jól

ismertem, hiszen róla szól a dal. Köröttünk bontakozott csodálatos tehetsége. S jaj, mennyi víz
folyt le azóta a szőke Szamoson, s mennyivel veszedelmesebb, ami van, annál a sötét, de mégis
átlátható korszaknál is.

De franciáink mit tudhatnak, Kolozsvár, vagy legalább Erdély történetéről? És arról, hogy
ott  napjainkban  is  fontosabb  a  maradék  magyar  homogenizálása,  mint  a  Soros  által
mindnyájunknak szánt közös sors megvalósítása elleni összefogás.

*

Naplójegyzet: 2017. június 4.

EGYSZERŰEN A BONYOLULTRÓL
Mondjuk már ki

Az  alábbiakon  gondolkodni,  főleg  erről  beszélni,  s  pláne  papírra  vetni  nagyon  kényes.  Ma
különösen az, amikor a történelmileg kifejlődött megfelelni akarást tovább gerjesztő polkorrekt
bilincsei lassan szervülni látszanak az értelmiségen. 

Istennek hála vannak azonban olyanok is, akik nem figyelnek láthatatlan bilincsekre. Ezért
nem kivételes erről szólni, de mégis nagyon fontos.

De mi is ez az „erről”?
Nos,  a  nemzetben  gondolkodók  köreiben  is  hallani  ilyen-olyan  bizonytalankodó  vagy

aggodalmaskodó hangokat, melyek a politikai hatalom gyakorlatát vizsgálgatják. Egyrészt magát
a fősodort nem értik meg, amely tudjuk jól, hogy emberfeletti teljesítményre kényszerítve halad –
mert  halad!  –  előre,  másrészt  a  világ  mai  politikai  szerkezetének  természetes  velejáróit,  a
társutasokat és főleg tetteiket, vagy inkább magatartásukat érzik zavarónak, sőt veszélyesnek. Ez
utóbbiakról és elkerülhetetlen jelenlétükről is elgondolkodhatunk.

A szocializmus elvetélt kísérlete  után a fél  világ visszatért a kapitalizmushoz,  de azt  is
mondhatjuk, hogy egy abból  kinőtt  új  társadalmi  rendszerhez,  amelynek majd utólag fognak
megfelelő nevet  találni.  Ebből  a  keretből  senki  sem tud kitörni,  egy magunkfajta  kis  ország



154

különösen  nem.  Vagyis  ennek  megfelelve  kell  kiharcolni  túlélésünket,  amennyire  lehet
identitásunk megőrzésével, tehát a „magunk kedve szerint”.

Van  még  egy  generáció,  amely  marxista  szemináriumokra  kényszerítve  tanult  az
utópistákról.  Az  ember  hajlana  mindenkor  az  utópisztikusra,  vagyis  a  tisztára,  a  sterilre,  a
megvalósíthatatlanra. Százszor kiderült, hogy ez sajnos nem működőképes, de a vágy újra és újra
munkál,  és  főleg  a  jó  szándékúaknál,  többnyire  tehát  a  jó  oldalán  bukkan  fel  napjainkban
őszintén. A másik oldalon inkább ravasz eszköz gyanánt.

De  lépjünk át  a  napi  valóságba,  s  nézzük  meg a kérdést  egy példán,  talán a legtöbbet
emlegetetten át. Vélt könnyen meggazdagodókat támadnak a plakátokon világgá ordított lopás
durva vádjával. Lássuk hát e kényes kérdést.

A  kapitalista  rendszer  működésének  nélkülözhetetlen  eleme  az  erős  középosztály  és  a
nagyobb vagyonokat  működtető rendszerek létrejötte,  melyek egy névhez kötve,  a  tulajdonos
nyomán, az oligarcha kategóriát jelentik  ma. A legtöbbet emlegetett  ilyen név manapság egy
bizonyos iparos ember. Mi mindent lopott össze!– szól a naponta hallott vád, úton-útfélen. Az
egyszerű választónak ez olyan világos, mintha azt mondanák, hogy túrórudit lopott valaki. 

Most  merészelek  előállni  a  szentségtöréssel.  Ha  valaki  a  tőkefelhalmozás  során  – akár
előnyöket élvezve is –  nagy, működő vagyont  szerez,  nevezhető-e tolvajnak? Hiszen csak az
adott  gazdasági  rendszer  és  politikai  küzdelem  által  együttesen  kialakult  körülményeket
felismerve haladt előre ezen az úton, és ha (újabb szentségtörés) ő nem „halmozza fel”, akkor
felhalmozta volna más. A halmaz azonban létrejött, és a halmaz működik. Működik az ország
javára.

És  most  figyeljünk!  Mások  is  halmoztak előzőleg,  de csak  ritkábban az  ország  javára!
Ismerünk például Indonéziába vándorolt vagyonokat, melyekből hazánknak semmi haszna nincs.

Ha  kapitalizmus,  hát  kapitalizmus,  de legyen  az is  nemzeti  (hogy nem szeretik  e  szót,
melyet sokan lejáratottnak vélnek, pedig lejárathatatlan), ahogyan napjainkban éppen egy Trump
nevű ember is szeretné a világ egyik nagy országában. Ha a mi meggazdagodott iparos emberünk
itthon  működteti  azt  a  vagyont,  akkor  az  szinte  olyan,  mintha  közös  lenne.  Egy  ember  és
környezete nevetségesen keveset képes ebből „felélni”, bárhogyan is költekezne, de annál inkább
fontos az, hogy itt tartja. Itt működik, itt adózik, itt él belőle ezernyi család. 

Ha tehát kellenek a nagy vagyonok is, vagyis kellenek az oligarchák, akkor miért ne lehetne
azokat hagyni érvényesülni, akik nem kimentik, hanem benntartják a tőkét?

Eddig a veszedelmes példa. Biztosan sokan nem értenek ezzel egyet, hiszen, mint minden,
ami nem steril, ezer sebből vérzik. De mondjanak jobbat a mai körülmények közt, ebben a „harci
helyzetben”, s egy egész világ ellen, ilyen időhiánnyal küzdve?

Igen, ha átmegyünk általánosba a példabeszédből, tudomásul kell vennünk, hogy a gonosz
elleni  küzdelem mocsaras  terepen  zajlik.  A fogukat  csattogtató  aligátorok ellen nem könnyű
gólyalábakon hadakozni. Sajnos bátran, de kellő óvatossággal kényszerülünk belegázolni a sárba,
s az olykor nemcsak fröcsköl, de akár el is lephet. 

A végsőkig kiélezett küzdelem idején, akkor,  amikor már hadüzenetet  kaptunk a világot
magáénak  tekintő  hatalomtól,  sajnos  lejárt  a  mégoly  modern  „lovagkirályok”  kora.  Itt  nem
szalonvitákról, hanem élet-halál harcról van szó. És ott van egy másik hatalmas ellenfél: az idő! S
akkor  még nem beszéltünk  a  választópolgár  naivitásáról,  kihasználhatóságának  módszereiről.
Hiszen még a nemzetben gondolkodó is nehezen veszi  tudomásul  lába alatt  a mocsarat.  Azt,
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amelyben az aligátorok kiválóan érzik magukat. Ebben fejlődtek, sőt erre fejlesztettek ki hazai
fajtákat.

Naplójegyzet: 2017. július 5.

AZ EURÓPAI SZOLIDARITÁS ÉS A KÉTSEBESSÉG TÖRTÉNETÉBŐL

A  német–francia  tengely(hatalmak)  kétsebességes  Európában  gondolkodnak.  Az  egyik  fele
folyamatosan haladna ötösbe tett gazdasági kuplunggal, de a kettesben-hármasban araszolók ezt
nem fogadnák el,  hiszen eddig folyton a szolidaritásról  szólt  az uniós mese.  Miért  is  tennék
akkor,  amikor  tőlük  ama  tengely  viszont  a  legkényesebb  kérdésben,  a  migrációban  várna  el
szolidaritást.

De lássuk csak reménytelen Európa szerelmünk múltjának néhány mozzanatát. Mert vajon
nincsenek-e  ennek is  történelmi  gyökerei?  Túl  azon,  hogy az  általuk következetesen nyugati
világnak „beidegzett” régió gyarmattartó reflexei még jól érzékelhetően működnek.

A maga is (mint  alapjában véve mindenki) barbár  gyökerekkel rendelkező Nyugat,  már
érkezésünkkor „fékeket és ellensúlyokat” próbált nekünk szánni,  s ennek legkirívóbb esete az
ugros eliminandos esse, vagyis a pozsonyi csata esete volt. Akkor mi voltunk erősebbek. 

A  kalandozások  korát  máig  szégyenletesnek  állítják  be,  holott  velük  szövetségben
csatázgattunk  ellenük.  Hol  az,  ez  ellen,  hol  meg  ez,  az  ellen  kért  fel  erre.  És persze  a  kor
„külpolitikájának” megfelelő szükség,  beleértve az akkori  idők gazdasági  módszereit  is.  Mert
mindent a maga korának szabályai szerint kellene megítélni. 

Árpád-kori nagyobb tekintélyünk idején már nehezükre esett a legtöbb keresztény szentet
adó dinasztia és ország európai pozícióját fel- és elismerni. A tatárjárás megtorpant régiónkban,
bár nem annyira elvárható ellenállásunkon (lásd magyar széthúzás, korabeli ellenzék-kiskirályok,
korszerű „obstrukció” stb.), hanem a történelmi véletlen folytán, de a kedves nyugati szomszéd
ekkor is elkövette a hullarablást,   s csak a második honalapító nagy király és Isten kegyelme
segített. Megmaradásra ítéltettünk. 

Az  Anjou-kori  időkben  közelebb  jártunk  a  „beintegrálódáshoz”,  eltekintve  némi
ármánykodásoktól, sőt gyilkosságtól, ami az akkori viszonyokat ismerve „belefért”. Az egyesülés
reményében Zsigmondon keresztül erőből is kinyújtottuk kezünket feléjük, de hiába.

Aztán következtek a török idők. Európa „krónikus” veszélyeztetettsége, az iszlám második
nagy  próbálkozása  bekebelezésünkre.  Allah  akbar!–  hallatszott  határainkon,  s  utóbb  azokon
belül. Európa nem akarta akkori határain kívül megvédeni  önmagát.  Mi pedig tulajdonképpen
három évszázadon át álltunk itt eleven kerítés módjára, miközben a Nyugat nem segített (csak a
biztos  sikert  –  és  hasznot  –  ígérő utolsó  felvonásban).  S  mi  az,  hogy  nem  segített!  Hiszen
Mohácsnál francia tüzérség ellen kellett harcolnunk – Európa védelmében. A legkeresztényibb
királyság akkor is belenyúlt történelmünkbe. De mi tettük a dolgunk. Ha kellett, volt Hunyadi
Jánosunk, s ott volt annak fia, utolsó szakrális királyunk, majd végvári vitézeink és nagy erdélyi
fejedelmeink. Mindeközben pedig a Habsburg közöny és önzés, a be nem tartott ígéretek! 

Mi fogytunk,  Európa gyarapodott.  S ha vérünk árán legalább becsületes  munkával  tette
volna ezt! De távolról sem! Hiszen ezek voltak a konkvisztádorok évszázadai! Aztán alakultak a
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gyarmatbirodalmak,  s  nemsokára  beindult  a  rabszolga-kereskedelem.  És  hogyan?  Bizony
embercsempész  bandák  segedelmével.  Majd  ugrott  az  évszázadmutató,  és  jött  a  dicsőséges
civilizációs harcnak bemutatott  indián holokauszt.  Ezt  is  a  nem sokkal  előtte  még európaiak
követték el, szerencsére már nem a támogatásunkkal.

Közben mi a Habsburg Birodalomnak voltunk kisebb sebességre állított kihasználtjai. Még
Trianont is e hazug köldökzsinór miatt „érdemeltük ki”. Ki ellenezte egyedül a háborút? Tisza
István. És közben őt okolnák!!

(Utóbb aztán – a sors iróniája – keletről szintúgy megkaptuk a kétsebesség „oltalmát”, közel
fél évszázadra. De vajon Jalta kinek a bűne volt?)  

Na, de ne menjünk messzire. Maradjunk csak annyinál, hogy míg mi fogytunk és véreztünk,
ők megalapozták azt a gazdagságot, melynek magasságából ma is büszke gőggel tekintenének alá
ránk, a kissebességűekre, az örök barbárokra.     

Van  azonban  a  sebességnek  még  egy  értelme.  A  sebes-ség.  Mert  az  emberi  lét
alapszabályai, a teremtés, vagyis a természet szabályai szerint ezer sebből vérző világ legnagyobb
sebei  éppen  rajtuk  éktelenkednek.  Akkor,  amikor  kétsebességes  Európáról  beszélnek,
megfeledkeznek végzetes saját sebeikről. A nemzettudat amputálásáról és a keresztény gyökér
kimetszéséről.  Az egyik hiánya megfosztja  őket veszélyérzetüktől, a  másik megtagadása miatt
meg kapaszkodó nélkül maradnak. Ezt az állapotot pedig tudatos munkával és sok évtized alatt
érte el egy erő, amely a neoliberális ideológia fegyvereivel sorra ejtette a talán gyógyíthatatlan
sebeket. Az időt aztán most érezte elérkezettnek a rombolás gyümölcseinek leszüretelésére. Nem
véletlenül  kérdezgettük:  hogyan  lehet,  hogy szinte  gombnyomásra indult  be mindaz,  ami  ma
Európa határain (és azon belül) történik?

A  mi  sebeink  még  kisebbek,  még  talán  nem  gyógyíthatatlanok,  még  talán  Európa
gyógyításához is jók lehetünk transzplantátum gyanánt. Hiszen tudjuk, hogy bár egy reménytelen
szerelem áldozatai vagyunk, mégis mindent megtennénk hálátlan szerelmünk életben tartásáért.

Hacsak el nem száguld előlünk halálos hajszájában hatosba kapcsolva.
Sajnos azonban azt is tudnunk kell, hogy ismét működik egy elvághatatlan köldökzsinór.

Ha az egyik süllyed, a másik sem úszhatja meg! 
Vagy mégis?

Naplójegyzet: 2017. július 23.

KENDŐZETLEN TÉNYEK

A V4-ek közül  –  a  megosztás szándékát  is  szolgálva – pellengérre szánt három ország újabb
kötelességszegési  eljárást  kapott  a  nyakába.  Az  eljárás  köztudottan  ellentétes  azokkal  az
alapelvekkel, amelyeket ezen országok belépésekor aláírtak.

Az  eset  ismét  aktuálissá  tette  a  folyamatos  ingereket  kapó  felháborodásunk  szülte
gondolatokat.  S nemcsak nálunk, civil  áldozatoknál,  hanem magasabb szinten is.  Mindennapi
beszélgetéseink  tárgya  mindaz,  amit  hírek  szerint  a  lengyel  kormánypárt  vezetője,  Jaroslaw
Kaczynski végre együvé foglalva és érthetően elmondott. Tudtommal Európa szabad sajtója nem
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lett  hangos  ezektől  a  gondolatoktól.  Majd  talán  később?  Ha  kitalálják,  hogy  miként  tálalják
értelem- és gyomorforgató formában.

Magyarország  miniszterelnöke  is  többször  emlegetett  ilyen  gondolatokat  európai
fórumokon,  de  csak  finoman  pedzegetve,  úgy,  ahogy  egy  oroszlánkölyök  körmeit  behúzva
paskolgatja a vele játszadozót, s mutogatja fogait, ahogy mi kicsik tehetjük, kellő óvatossággal. A
lengyel oroszlánkölyök már négyszer akkora, s körmeit is próbálgathatja,  mára már tejfogai is
kihullhattak.  Így  aztán  Kaczynski  a  lengyel  Jog  és  Igazságosság  Párt  nemrég  lezajlott
kongresszusán  „kipakolhatott”  Európának,  sőt  a  világnak.  Elmondta,  hogy Lengyelországnak
jogában áll kárpótlást kérni a második világháborúban elszenvedett veszteségekért, sőt! S itt az
Európai Unióhoz csatlakozás miatt elszenvedett károkat is felemlegette.

Nem akarunk gyarmat lenni, szólt a békemenet élén olvasható felirat, s mekkora felzúdulást
okozott ez az egyszerű, tagadhatatlan és nyilvánvaló igazság. 

Az  utóbbi  időben vezetőink  szájából  már  azt  is  többször  hallhattuk,  hogy az  oly sokat
emlegetett „uniós pénzek” nem ajándékok, hanem jogosan elvárható kompenzációi azoknak az
„elvonásoknak”  (ne  emlegessek  rablást),  amelyek  a  belépést  követően  értek,  pontosabban
sújtottak bennünket, s amelyekért még köszönetet is várnának. Azt a köszönetet, melyet újabban
szolidaritásként emlegetnek, és amely elvárás valójában a saját kardunkba dőlést jelentené. Vagy,
ha úgy jobban tetszik, adjuk fel önazonosságunkat,  szűnjünk meg sok ezer éves lét, több mint
évezredes európai gyökéreresztés és véráldozatos szolgálat után. A Soros fémjelezte új európai
irány (tévedés, mert ez nem európai, mint ahogy ma már a liberális nem liberális és a baloldal
sem  baloldal),  isteni  jogokat  akar  gyakorolni,  és  országokat,  nemzeteket,  kontinenseket,
kultúrákat felszámolni, átalakítani, a teremtett világot átformálni. 

Annál  felháborítóbb,  hogy  a  magyar  ellenzék  is  az  uniós  pénzeket  emlegeti  a
kormányzatnak és a választókat is ezzel bolondítja. S ha csak arról volna szó, hogy ezek a pénzek
részleteket  jelentenek abból,  amit tőlünk elvettek s folyamatosan elvesznek,  de azt  sem tudja
igazán  a  közvélemény,  hogy  legalább  háromnegyed  részben  visszaáramlanak  oda,  ahonnan
jöttek. Jól „ki van találva” ez. Mint az eladósodott országoknak nyújtott segélyek, amelyek el sem
jutnak oda, hanem egyik nagy bankból vándorolnak a másikba,  oda-vissza.

A lengyelek  felháborodása  még  indokoltabb,  hiszen,  amint  a  pártelnökük  mondta:  „…
érdemes  emlékeztetni  nyugati  kritikusainkat  arra,  hogy  Lengyelország  volt  az  első  ország,
amelynek  fel  kellett  vennie  a  harcot  a  német  nácizmussal,  és  17  nappal  később  egy  másik
totalitárius  rezsim,  a  Szovjetunió támadt  rá”.  És:  „Lengyelország  mindezért  máig  semmilyen
kompenzációt nem kapott, ezért morális joga, hogy a történtekért jóvátételt követeljen”. A beszéd
számunkra legérdekesebb „java” ezután következett, mert a volt lengyel kormányfő az Európai
Unióhoz való csatlakozást a háborús veszteségekkel egy szinten említette,  és úgy fogalmazott,
hogy Varsónak  az utóbbiért  szintén  jogában  áll  jóvátételt  követelni,  mert:  „…a lengyel  EU-
csatlakozás a nyugat-európai országok számára volt eredmény, de Lengyelországnak gazdasági
katasztrófa  volt”.  Aztán  elmondta,  hogy  mit  jelentett  a  piacaik  megnyitása,  a  lengyel  olcsó
munkaerő  kihasználása,  a  tízmilliárdok  kihordása  az  országból.  Egy  olyan  országból,  amely
(hozzánk hasonlóan) nem vádolható Európa-ellenességgel.

De a migráció kérdését  is  tovább taglalta,  mondván,  hogy ehhez  a válsághoz (akárcsak
nekünk)  Lengyelországnak  nincs  köze:  „…a migráció  forrásországainak  kizsákmányolásából
nem részesült, abból csak a nyugati országok profitáltak”. Majd még világosabbá tette: „Mi nem
vettünk  részt  azoknak  az  országoknak  a  kizsákmányolásában,  ahonnan  most  a  migránsok
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Európába  érkeznek.  Nem  használtuk  az  országaikban  élő  olcsó  munkaerőt,  és  végképp  nem
hívtuk őket  Európába. Jogunkban áll nemet mondani”. Végül arról beszélt,  hogy mit jelent a
tömeges migráció a biztonságra,  és figyelmeztetett  a  nyugati  példára,  ahol  a  megtelepedettek
pokollá teszik az életet.

Elhangzott  tehát  a  király  ruhájának  hiányáról  szóló  összefoglaló  jelentés.  Kimondatott,
hogy egyáltalán  nem csupán  előnyei  vannak  az uniós  tagságnak,  sőt  számos  esetben  inkább
hátrányokról  van  szó.  De  hozzánk  hasonlóan  nem  Európa-ellenességet  tanúsított,  nem
fenyegetőzött kilépéssel. Nem tette ezt, mert velünk együtt Lengyelország sem Európától akar
szabadulni,  hanem  szabaddá  szeretné  tenni  Európát,  olyanná,  ahova  mindenkor  is  tartozni
óhajtottunk.

Ismét  és  ismét  Németh  László  juthat  eszünkbe.  Ő megmaradásunk  zálogát  egy  remélt,
Európát  megmenteni  képes  cselekedetben  vélte  meglátni.  Most  –  Istennek  hála
szövetségeseinkkel együtt – ezt próbáljuk gyakorlatba ültetni. Külső nyomás terhe alatt, és nem is
olyan titkos belső férgek fogainak rágása közepette.

A fenti információk vétele óta eltelt néhány napban a magyar miniszterelnök kijelentette,
hogy Európa határainak védelméért az unió adósunknak tekinthető.

Sajnos azonban ez az unió önpusztításba kezdett. A tulajdonképpeni Európának nevezett és
nagyobb  sebességre  igényt  tartó  szubkontinens,  miután  közel  száz  esztendeje  (nem először)
megpróbált  minket  –  mint  országot,  és  mint  nemzetet  –  felszámolni,  most  ismét  erre  tenne
kísérletet, de ezúttal egy általunk nem óhajtott kollektív öngyilkosság formájában. Mi egyelőre
eredményesen védekezünk.

Önkéntelenül is gróf Apponyi Albert trianoni védőbeszédének egy mondata kísért: Önök
most  megásták  Magyarország  sírját,  de  Magyarország  ott  lesz  a  temetésén  mindazon
országoknak, amelyek most itt ezt tették.

A történelem forgandó, Isten útjai kiszámíthatatlanok. Még ez is előfordulhat.
Nem mi akartuk! És nem is szolgálná távolabbi érdekeinket! De…

Naplójegyzet: 2017. augusztus 5.

NEMZETHEKKELÉS

Július, augusztus a nagy világversenyek halmozódásának ideje. Magyarország talán ennyire még
soha nem merült el ebben az életérzésben. Szurkolt az ország. És minthogy ez Magyarország,
ellenszurkolt. Az arányokról most ne nyissunk vitát, de ha valóban életképességünkről vagyunk
nevezetesek, akkor nagy volt a kettő különbsége. Bár! Bár, azt is tudni érdemes, hogy amit a
sokaság épít évek alatt, azt egyetlen gonosz szándékú ember lerombolhatja egyetlen pillanat alatt.
Ez sajnos így volt, van és lesz még sokáig. Ez az építő – tehát a jó – örök hátránya a romboló
rosszal szemben.

Többször  is  elgondolkodhattam azon,  hogy  az  autogramvadászók,  a  híres  sportolókkal
azonosulni  akarók, vagy nagy csapatok örömének részesévé,  mondhatni tagjává válni óhajtók
hányan lehetnek. Sokan bizony, valamilyen formában szinte mindenki. Ez az alapja a szurkolói
réteg  létének  és  az  ebből  származó  valóságos  iparágaknak.  Meg  még  valami,  ami  ennél
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fontosabb:  a  nemzettudatot és összefogást,  egységet  építő egyre fontosabb igyekezet.  Ma már
közismert, tudományosan felmért tény, hogy pl. a német nemzettudat a legnagyobb mélységekből
az 1954-es VB-győzelemmel kezdett kimászni. Újabb felmérés igazolta ezt a hatást a nem olyan
régen  általuk  rendezett  Európa-bajnokság  után  is.  Sajnos  ma  már  ők  Európa  bajnokai  a
nemzettudat elvesztése terén, s ez paradox módon Európára nézve is tragikus, mert magukkal
akarják rántani a többi nemzetállamot is.

De ami egy másik érdekes és lényeges felismerés, arra kevesen gondolnak.  Ugyanis azok,
akik például egy világhírű, sikert-sikerre halmozó csapat tagjának szeretnék képzelni magukat,
nem gondolnak  arra,  hogy  miközben  a  lehetetlent  sóvárogják,  a  valóságban  ennél  is  többet
mondhatnak el  magukról.  Mert  ők annak  a hatalmas  együttesnek  az  élő,  s  ha kell  „játékra”
(cselekvésre)  képes  tagjai,  amely  a  világtörténelmi  nagy  küzdelemben  a  megmaradás  több
világcsúcsát is felállította már, s éppen ma van abban a helyzetben, küzd azon a pályán, ahol ez a
legnehezebb. Ez az együttes az összmagyarság.

Olyan ez, mint egy ciklikusan megrendezett túlélő verseny, vagy ilyenek sorozata, amely
tehát soha véget nem ér, csupán csúcspontjai vannak, mint az olimpiai periódusok (olimpiász)
között maga az olimpiai játék. A magyar válogatott ezen a versenyen próbál akadályról akadályra
előre jutni és az időeredményt is figyelni, s áttörni a legnagyobb akadályt, a saját gyarlóságát,
azoknak a bizonyos belső ellenszurkolóknak a leküzdésére célzok. 

Sokat támadják a sport támogatását, pedig semmivel sem kevéssé fontos, mint a kultúra
támogatása,  ráadásul egészséges nemzet nélkül a  kultúra háza,  az egészséges test  is hiányzik.
Közhelyszerű alapigazság ez. Az arány 50--50 százalék, és ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
tömegek tudatára a sport nagyobb hatással van, mint a kultúra, akkor ez nem lehet kétséges. Ezért
is helyesebb a sportot a kultúra szerves részének tekinteni.

De a jó, a hasznos, az építő, a megtartó, sőt megmentő támogatásának jelentősége és annak
nehézségei  naponta  észlelhetők.  A  családtámogatás  soha  nem  ismert  hangsúlyt  kapott.
Letagadhatatlanul ez az egyetlen járható út a  jövőnk felé.  Néhány órája vásároltam a zöldség
diszkontban,  ahol  évek  óta  reggeltől  estig  szól  valamelyik  közérdeklődésnek  örvendő
kereskedelmi  rádió,  ahol  két  férfihang  „osztja  az  észt”  és  a  szellemességnek  vélt  valamit.
Megdöbbenve  hallottam,  amint  arról  röhécselnek,  hogy  mennyire  nevetséges  az  anyaság
szépségeiről beszélni,  hiszen egy csecsemővel a karodon nem bulizhatsz.  Eszükbe sem jutott,
hogy őket is anya szülte. Vigasztaló csak az volt, hogy a vásárlók közül többen is felhördültek.
Igaz,  inkább  az  idősebb  generációból.  Egymásra  nézve  csóválták  fejüket,  és  kemény
megjegyzések is elhangzottak.

Ennyi elég is mára keservből s némi vigaszból. A nyár még tart, a hőség még gyötör. De
mennyivel forróbb lesz az az ősz, amely egy nemzet sorsát próbálja majd a hatalomvágy őrült
önzésével meghekkelni.

Naplójegyzet: 2017. szeptember 30.

A MEGBOCSÁJTHATATLANRÓL
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Rohanunk  egy  nyugtalanító  őszbe,  és  bármerre  járok,  a  beszélgetéseket  a  bizonytalanság,
szorongások,  kérdőjelek  jellemzik.  A  legutóbbi  napokban  a migráció  mellett  Észak-Korea  is
visszatérő  téma.  Vagyis  az  emberek  gondolkodnak  és  félnek.  Lesz-e  harmadik  világháború,
kérdezi az egyik, a koreai diktátor „elment eszét” emlegetve. Igen, ez is fenyegető veszély, de a
rettegett háború a migráció formájában már elkezdődött. S a válasz, mint annyi más esetben, a
migrációt segítő politikusokat is az „elment eszűek” közé sorolja. 

Pedig… pedig távolról sem erről van szó. Ez benne a veszedelmes és tragikus egyben. Mert
az alig  látható „háttérhatalom” ismeretlen emberei,  az előretolt  Soros György,  vagy az általa
fémjelzett és ki is jelentett terveket végrehajtó nyílt puszipajtásai nem mentegethetők elmebeli
állapotuk megváltozásával.

Erre nagyon figyelnünk kellene, hiszen a valódi veszedelmet éppen az jelenti, hogy ezek
nem elmeháborodottak. S bár szellemi képességeik nem egyformák, hiszen egy veszedelmesen
ravasz Merkel,  vagy egy pojáca Juncker  is felelős tetteiért.  Szó nem lehet elmebajról vagy a
képességek  teljes  hiányáról.  Iskolázott,  s  bár  más-más  úton  és  okból  hatalomba  került,  de
döntésképes emberek ők. Egyszóval: tudják, hogy mit cselekednek, ami egyben azt jelenti, hogy
nincs számukra megbocsájtás. 

Ha a hazai porondot figyeljük, itt is hasonló a helyzet.
Az  ellenzék  kerítésbontó  és  menekülttelepítő,  a  migráció  veszélyeit  minden  bizonyíték

ellenére tagadni képes emberei ugyanazokkal az információkkal bírnak, mint azok, akik felelős
döntéseikkel  eddig  megvédték  az  országot.  Ráadásul  az  ezekből  fakadó  következtetések
levonására  szintén  képesek.  Tisztában  lehetnek  egy  migránstömeg  befogadásának
következményeivel, látják a világot elárasztó terrort és azt is volt kitől megtanulniuk, hogy mit
jelent az iszlamizáció. 

Mégis,  az Európa megsemmisítésére törő és egy későbbi,  ennél  is  nagyobb veszedelem
előkészítőinek az uszályához szerződtek. Sajnos a tudatlanság, a félrevezető információk és az
indulatok képesek tömegeket állítani mögéjük. Eddig ezt nevezték hazaárulásnak, vagy akár a
kontinens elárulásának. Ők azonban ennek ismeretében is mennek előre és gyűjtenék elvakított
híveiket.

Hogy miért?
Vajon csupán, mert számukra nincsen haza, sőt nincsen Európa sem?
Elképzelhető, hogy rövid távú érdekeik elégségesek mindezt elfeledni?
Egy új, őrült világprogram titkos harcosai lennének?
Bármelyik is legyen ezek közül az igazság vagy bármi más, nem őrültek, nem felmenthetők,

tetteik nem megbocsáthatók. Az őket jellemző megfelelő szót ki-ki ideillesztheti.

Naplójegyzet: 2017. október 1.

„A HELYSÉG TEMPLOMA”

    Pótolhatatlan űr-e az az ismerethiány. amely a mai magyar társadalmat (reméljük nem sokáig)
jellemzi  Trianon és következményei,  az elszakított  magyarság  sorsa,  léte  és  holléte,  illetve a
határokon  túl  maradt  magyar  értékek  dolgában?  Ennek  ezernyi  szomorú  példájával
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találkozhatunk a hétköznapokban,  s  aki  erre jogosan érzékeny,  bizony hasonló gyakorisággal
keseredhet el.

A jelenlegi magyar kormány mindent megpróbál megtenni ez ellen, de amiképpen a feledés
homályát jó 70 esztendő bocsájtotta ránk, úgy a megvilágosodás is csak fokozatosan lesz majd
észrevehető.

A reformáció  500.  évfordulója  is  jó  apropója  volt  az  emlékezésen  és  az  összetartozás
érzésén  túl  kézzelfoghatóan  megnyilvánuló  szolidaritásnak,  a  segítségnyújtásnak  Erdély
magyarjai irányába. A kormányküldöttség napokig járta az ünnepségek és avatások színhelyeit,
és a kormányfő irányt adó gondolatokban gazdag beszédeket mondott. 

Jómagamat, mint a Farkas utcai templomot csaknem  40 éven át látogató és ott konfirmált
kolozsvárit, mint az egykori Református Kollégium (utódiskolájának) érettségizettjét, ennek az
utcának  a  szelleme,  a  genius  loci,  örökre  rabul  ejtett.  De  ezzel  így van  ma  még  az  erdélyi
magyarság nagy része is.

Hiszen  az  első  erdélyi  egyetem,  aztán  az  újabb  kori,  a  főváros  után  második  magyar
egyetem, az első magyar kőszínház, Misztótfalusi  Kiss Miklós nyomdájának épülete,  Apáczai
Csere  János  vagy  Aletta  van  der  Maat  emléke,  az  1959.  évi  egyetemegyesítés  mártírjainak
emlékezete, és még sok-sok egyéb köt ehhez a helyhez, amelyet nyugodtan nevezhetünk magyar
történelmi emlékhelynek. Ennek is legfőbb jelképe a mostanra csodálatosan restaurált,  a város
szülötte,  Mátyás király rendelete nyomán épült Farkas utcai templom. Akár a Fadrusz alkotta
Mátyás szobor, ez a hatalmas háromszögletű homlokzat s az előtte álló Szent György szobor is
ezernyi formában látható könyvekben, filmeken, televízióban.

A templomban lezajlott, s a Duna Televízió által végig színvonalasan közvetített felemelő
ünnepségről  tudósítva,  a  Kossuth  Rádió  krónikájában  az  esemény  helyét  így  jelölték  meg:
Kolozsváron, a helyi református templomban.

Jelentéktelennek  tűnő  apróság,  de  mint  cseppben  a  tenger,  felismerhető  benne  az
ismerethiány, a közömbösség, a hely és az ügy fontosságának hiánya.

Igen!  Tudom,  hogy ez túlérzékenység. De miközben eleddig folyton a szomszéd népek
érzékenységével  voltunk  elfoglalva,  miért  ne  lehetnénk  mi  is  érzékenyek.  Legalább  saját
magunkra. Miközben a templomhoz évszázadok során hozzátartozó kollégium újabb, 115 éves
épületét,  a benne működő román iskola diákújságja ősi román iskolaként emlegeti. Nagyapám
vagyonának egy részét adta felépítésére. Már apám is ott érettségizett.

Kolozsváron  egyébként  még  öt  jelentős  református  templom  van,  közülük  egyet  Kós
Károly,  egyet  pedig Makovecz  Imre  tervezett,  a  városhoz  tartozó Szászfenesen  pedig Orbán
Viktor most avatta fel a gyönyörű új református templomot.

Nagyon szeretném, ha a Farkas utca és annak temploma, legalább a szíveinkben nemzeti
emlékhelyet jelentene minden magyarnak.

Naplójegyzet 2017. október 3.

OKNYOMOZÓ
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Manapság  a  miértekről  feltett  kérdések  nyomán  születő  válaszok  könnyen  kapják  az
összeesküvés-elmélet jelzőt, és gyakran okkal. De nem minden esetben.

A  legkézenfekvőbb  példa  maga  a  migráció.  Ellenzéki  oldalról  a  veszélyeiről  szóló
figyelmeztetést – a milliós jelenlétet figyelmen kívül hagyva – politikai trükknek bélyegeznek,
sőt, terrorral megerősített mai formájában is tagadják. Ehhez segítségül hívják a szavakkal folyó
játékot.  Menekült,  migráns,  illegális  bevándorló,  s  az  okoknál  az  üldöztetéstől  a  gazdasági
ellehetetlenülésig  (szegénység,  víz,  felmelegedés  stb.)  megannyi  változat.  Újabban  pedig
valamennyi forma közé egyenlőségjelet tennének. 

De mindjárt példánknál maradva, miért?
Minthogy a kiindulási (elindulási) ok körül kevesebb a kérdőjel, ezt hamarabb lezárhatjuk.

Valójában régen tudjuk, hogy a már említett okok és a túlnépesedés potenciális veszélyként egyre
fokozódó  formában  fenyeget.  E  téren  az  összeesküvés-elmélet  veszélyét  kísértő  kérdés  arról
szólna, hogy miért oly hirtelen és egyszerre, s aztán, hogy miből és hogyan indult el éppen most
és  ilyen  méretekben?  És,  hogy  a  gátat  jelentő,  a  nyugati  demokráciával  inkompatibilis
társadalmak felforgatása cél volt, vagy csupán melléktermék?

Ezek azonban már agyonrágott gumicsontra emlékeztető témák. Engem most a kérdés egy
másik oldala, az őrült befogadási vágy érdekelne. S mindennek a végén pedig nagy kérdőjel áll.

A politikailag korrekt válasz alapja a demográfiai vákuum okozta munkaerőhiány és persze
egy megható humanitárius öntet(t).

Ez esetben az első és pillanatnyilag létező válasz és kérdés egyben mégis a következő: a
dél-európai fiatalok hatalmas méretű munkanélkülisége miért nem oldhatná meg ezt a kérdést? Ki
nem  mondva  természetesen  van  felelet:  mert  nem  hajlandó  olcsó  munkaerő  lenni  idegen
országban,  illetve  mert  a  profitéhség  csak  az  olcsó  –  még  olcsóbb  –   munkaerőt  hajlandó
alkalmazni.

A gondolatmenet azonban spontán gördül tovább.
Már  több  generáció  mellett  a  legújabb  illegális  hullám  is  bizonyította,  hogy  ez  nem

megoldás a kérdésre. Még hosszabb távon sem. A munkaerő képzettségének mai elvárásai mellett
az érkezők alkalmatlanok ennek az űrnek a betöltésére.  Ráadásul  arról  is  meggyőződhettünk,
hogy nem is akarják képezni magukat, nem akarnak nyelvet tanulni, és jelentős részük dolgozni
sem óhajt. Nem erről volt szó, amikor idecsábították őket az ugyancsak ismeretlen indíttatású
embercsempészek,  akik  a  saját  haszon  mellett  maguk  is  nagymértékű  külső  szervezettség
gyanúját keltik tevékenységükkel.

Ahova azonban fejtegetéseimmel igazán el akartam jutni, s amiről az eddigiekkel szemben
nem nagyon hallani, az egy másik kérdés. Egyre sűrűbben olvashatunk arról, hogy a legújabb
ipari forradalom az automatizálás által óriási mértékben fogja csökkenteni a munkaerőigényt. Az
előrejelzések  döbbenetesek  és  már  egy-két  évtizeddel  számolnak  addig,  amíg  ennek  hatása
megjelenik. A migrációt támogatók ezt nálunk is jobban tudják, így aztán a végére ismét csak
kérdéssel találkozhatunk, s az erre adható válasz ismét csak az összeesküvés-elméletnek nevezett
magyarázatok felé terel.

A bevándoroltatás újabb munkanélküli milliókat akar Európába hozni?
Melyik az a válasz, amelyet elfogad a migráció párti külföld és a magyar balliberálisnak

nevezett ellenzék, azok, akik a Soros György által többször és világosan kifejtetteket letagadják?
Mint csillagot az égről.
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Naplójegyzet: 2017. október 5.

IDEJE VAN A GONDOLKODÁSNAK

Most, amikor mindennél világosabban látható az egész kontinensünket fenyegető veszély, amikor
az egyre bizonyosabban nevezhető akár végveszélynek is, hiszen a kontinens nem rendelkezik a
legminimálisabb  immunitással  sem,  amikor  saját  őrült  önfeladásukban  követelik  tőlünk  a
szolidaritást, amikor saját bűneik végzetes következményeinek elviselésében kérik az együtt érző
áldozatvállalást azoktól, akiket többszörösen cserbenhagytak, azoktól, akiket éppen ezenközben
akarnak kétsebességesnek nevezett  félgyarmatnak berendezni,  gondolkodásra biztatjuk az erre
képeseket. 

Csak  annyit  kérnénk  minden  magyartól,  a  szomszéd  népek  minden  fiától,  minden
európaitól, hogy gondolkodjanak. Ha birtokában vannak a legalapvetőbb történeti ismereteknek,
ha él bennük még szikrája az eredetileg európainak nevezett keresztény kultúrának és erkölcsnek,
akkor…  és  természetesen,  ha  félre  képesek  tenni  indulatot,  előítéletet,  gyávaságot,  önös
érdeket…

De képesek-e?
Milyen sokatmondó, hogy Európa legnagyobb vesztese, a magyar áll legközelebb a józan

ész  diktálta  gondolkodáshoz.  Vagy  lehet,  hogy  éppen  ez  a  természetes,  hiszen  a  történelmi
tapasztalat tudatosan, de a történelmi következmények tudat alatt is erre predesztinálják.

Ha  megnézzük  itthon  azokat,  akik  nem  így  vélekednek,  valamennyien  valamilyen
indulatkeltéssel ható ideológiának, alantas gyűlöletnek, beléjük maródott előítéleteknek vagy a
hallgatás cinkosságának rabjai, s mindezek valóságos érdekekkel is összefonódnak.

Ha  a  szomszédokat  vizsgáljuk,  ők  nem  látják  a  fától  az  erdőt.  Minden  vágyuk  a
homogenizáció, az egységes nemzetállam és a nemzetállamokat fenyegető legkonkrétabb veszély
ellen sem hajlandók őszinte és  a  múltat  lezáró,  új  jövőt  feltételező összefogásra.  Pedig ez  a
legfőbb érdekkel szövődhetne össze. A megmaradás reményével.

Ha Európa nagy nemzeteit, a magállamokat és a velük egy követ fújó „boldog” kisebbeket
vesszük szemügyre, ott egy tudatosan átnevelő magvetés évszázados folyamatának az aratását
élik meg napjainkban, s az önfeladás őrült lendülete tehetetlenül hajtja őket a közös vég felé,
miközben  megvetéssel  néznek  le  ránk,  a  vérünk  és  fogyásunk  áldozatával  védett  történelmi
korszakaikban szerzett gazdagságuk piedesztáljáról.

Ideje van a gondolkodásnak és még inkább a cselekvésnek. Az ellenfél hatalmas, a feladat
történelmi jelentőségű és nagyságú, a szándék él, de az erő kevés.  Mi marad hát más, mint a
hasonló  malomkövek  közt  őrlődő,  egykor  nemzetünket  a  jövőnek  átmentő  Erdély  Nagy
Fejedelmének kedvenc bibliai idézete: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

0

Naplójegyzet: 2017. október 9.

FIATALOKKAL VITATKOZVA
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Ritka alkalom manapság, de előfordul, hogy beszélgetve és a haragot kizárva vitatkozgassunk
közelállókkal és távolabbiakkal gondjainkról és kérdőjeleinkről. Ilyen alkalomnak voltam részese
a napokban, döntő többségében fiatalok társaságában. S ez külön jelentőséget ad ama vitatkozó
beszélgetésnek.

Hogyan  is  látják  közülük  némelyek  magyar  (és  azon  túli,  de  attól  elválaszthatatlan)
világunkat. Hosszú helyzetfelvázolás talán felesleges is. A társaság vegyes volt, de kivétel nélkül
értelmes, nyílt fiatalok többsége, meg néhány idősebb, tapasztaltabb hozzátartozó alkotta.

S hogy máris vágjunk a közepébe, az első témát tálalom. 
Magyarországról  sokan  mennek  külföldre,  szólt  a  felvetés,  s  a  tág  baráti  kört  ismerő

fiatalok  szerint  azoknak  fele  elmenne,  sőt  a  távozók  fele  nem  is  akarna  hazajönni.  Vagyis
szándéka szerint fiatalságunk egynegyede? Ha túlzott is és rétegjellegű e magánfelmérés (főleg
egyetemisták és fiatal értelmiségiek körét érinthette), mégis ijesztő. Ami számomra ezt tetézte,
hogy mint melléktéma felbukkant a legszomorúbb: Ez egy ilyen ország! Ide még a migráns sem
akar jönni! 

Ellenvetéseimre, melyek szerint innen mennek el statisztikailag a legkevesebben, a válasz
az volt, hogy vajon a statisztika a feketemunkásokat számolja-e? Arra, hogy a migráns oda megy,
ahol ígéret szerint többet remélhet, nem érkezett válasz. A vita zűrzavarában az nem tisztázódik,
hogy  szerintük  akkor  miért  nem  akar  a  migráns  idejönni.  Vajon  a  sivatagi  eligazítóban
elmagyarázzák neki, hogy itt egy Orbán diktatúra van? Ez az egyedüli pocsék hely? Menjen a
demokratikus országokba? Azokba a demokráciákba, amelyekhez hasonlót próbáltak hozzájuk
exportálni, de ennek eredménye – egyebek mellett – éppen az lett, hogy elmenekülnek onnan?
Ezért  van  az  is,  hogy  még  ha  kvóta  alapon  át  is  irányítanák  őket  ide,  azon  nyomban
visszamennének a vágyott  demokratikus helyekre? De  akkor mivel magyarázható,  hogy más,
nem ily pocsék országokból is eltűntek (finn vagy cseh példa), és miért nem ilyen sötét hely az
összes többi poszt KGST-ország, ahova szintén nem mennek a más által meghívottak?    

S itt  ismét  egy érthetetlen bakugrás következett  a  logikában.  Ugyanis  a  témát  hirtelen
lezárva a fő vitapartner – feltehetően a migrációs politikára célozván – kijelentette, hogy Orbán
populista. 

Sajnos, túl sok volt a résztvevő, sok üresjárat,  felesleges szellemeskedés tördelte meg      a
világos gondolatmenetet, s nem lehetett ezt jobban kivesézni. Hiába próbáltam szólni,  szavam
elhalt a vita kavalkádjában. Pedig azt kíséreltem volna meg elmondani, hogy mekkora trükk ez a
populista vád, amely minduntalan felmerül. Ennél már csak a polkorrektség nagyobb ötlet.

Ugyanis, ha ennek logikája mentén haladunk, akkor minden olyan, ami a nép, a populus
javát óhajtaná szolgálni, az populizmus. Vagyis egy ideális ideológia, vagy egy ideális kormány,
amely a választók,  a  nép javát  akarja,  az ellenzéki  oldalról azonnal  megkaphatja  a  populista
jelzőt. Ha erről beszél,  akkor szóban, ha ezért tesz,  akkor cselekedetben, tehát bizonyára még
gondolatban is az. Akkor tehát mit tegyen, hogy ne legyen populista? Vajon nem az a feltétele a
valódi populizmusnak, ha szóban hirdeti és tetteivel meghazudtolja? Nos, kik voltak azok, akik
ennek a feltételnek megfeleltek? A jelenlegi kormány? Az, amely gondol, kijelent és megvalósít?
És természetesen annyit, amennyit lehet, még ha ez népszerűségének a rovására megy is.

Ez a vádaskodás különleges  jelentőséget  kap egy veszélyhelyzetben,  akkor,  amikor  egy
kormány  történelmi  fontosságú  harcot  folytat  szuverenitásunk,  hagyományos  létformánk,
megmaradásunk  védelmében.  Ha  ebben  nem  támogatjuk,  hanem  ennek  a  számára  kötelező
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feladatnak  az  ellátását  populizmusnak  nevezzük,  nagy  terhet  helyezünk  a  vállára  és
veszélyeztetjük az egész nemzetet. Arról már nem is beszélhettem, hogy ilyen helyzetben milyen
ellenzéki politika és milyen társadalmi hozzáállás volna természetes.

Az ellenzék azonban az adott körülmények között mégis csak a hatalmat akarja, és bármi
áron, s  ha kell,  a  fiatal lelkeket  és  szellemeket  is  megkísérli  megnyerni  tetszetősnek  tűnhető
áligazságainak. Persze ez itt a nagy bökkenő, mert a felelősen kormányzó hatalom csak a reális
korlátokon belül cselekedhet, a valódi populista ellenzéki ígérgetőnél meg határ a csillagos ég.
Mivel nincs kormányzási tervük vagy arra alkalmas erejük, ha már nem találnak hibát, akkor a
sikerre próbálnak ráígérni. Naponta tapasztaljuk ezt.

A beszélgetés során a populizmusnak nevezett másik példa a rezsicsökkentés volt. Egyrészt
az volt a baj, hogy ezáltal az elavult és tönkrement infrastruktúra fenntartásához szükséges pénz
került feláldozásra a populizmus oltárán, másrészt a gáznak például olcsóbbnak kellene lennie,
mert olcsóbban vesszük.

De az az infrastruktúra a most eltelt hét év alatt ment tönkre? Kérdeztem a zajban elvesző
hangon, majd illetlenül közbeszólva is. Tudjuk, hogy már előtte is rossz állapotban volt, akkor
rezsicsökkentés helyett nem erre fordították a pénzt, hanem kivitték az országból. Sőt volt olyan,
hogy garantált hasznot fölözhettek le és menthettek át a határon. Ezzel szemben vajon a jelenlegi
csökkentett  árat  nem azért  nem  lehet  tovább  csökkenteni,  mert  az  infrastruktúra  beruházást
igényel?  Mi  igazolja  bel-  vagy  külföldön  a  folyton  hangoztatott  tételt,  hogy  ha  nem állami
tulajdonban van, akkor olcsóbb lesz a víz, gáz, villany? A tapasztalat szerint, amikor még idegen
kézben volt, egyre drágult. Akkor mit is kell tenni? A rezsicsökkentést az olcsóbb gáz jegyében
folytatni és tényleg elhanyagolni az infrastruktúrát? De a csapda itt is működik: a lakosságnak jól
jött, haszna volt belőle, akkor pedig ez populizmus. Csak a hatalom megtartása érdekében történt.

Aztán megpróbáltam a legfőbb és reális veszedelemre terelni a szót. Ezzel pedig ismét egy
könnyen  felállítható  csapdát  kellett  kerülgetni.  Mit  jelent  a  migráció,  ezúttal  az  iszlám és  a
kormány  viszonya,  a  kontinens  iszlamizációjának  veszélye  fényében.  Jeleztem,  hogy minden
eddiginél fontosabb kérdéshez érkeztünk. Hatalmas, talán már alig elhárítható veszedelemről van
szó. S ha itt is populizmust emlegetünk, akkor mit tehetne egy populizmust elkövetni nem akaró
kormány?  Hiszen  ha  megvéd  a  veszedelemtől,  akkor  populista,  ha  pedig  nem,  akkor  majd
találnak  más  csomót  a  kákán,  miközben  történelmi  bűnt  követ  el,  s  végveszélybe  sodorja  a
nemzet mindkét oldalát. 

Érdekes  oldalával  ismerkedhettem ezekben az ifjú  körökben az iszlám elbírálásának  is.
Orientalistákra hivatkozva, akik tudományos pontossággal jelezték, az évszázadok óta töretlenül
haladó, törzsi szellemű és a vallásnál jóval több iszlám lényegét, célját és az európai kultúrával
antagonisztikus ellentétét, a válasz az volt, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektora a
legnagyobb szakértő, és ő még nem szólalt meg az iszlám ügyben! Tehát nincs veszély.

Arról már nem volt idő szót ejteni, hogy ez a szakember s a sok európai társa miért nem
szólal  meg.  Akár  pro,  akár  kontra.  Mi  lehet  eme  óvatos  magatartás  mögött?  Ez  azonban
összeesküvés-elmélet veszélyes terület. A kérdőjel tehát maradt.

Számomra, mint hívő kereszténynek fájó volt, amikor az iszlám lényege körül keresgélve
megjegyeztem,  hogy  az  egy  Mohamed  nevű  ember  életpéldájából  csinált  törvényt,  s  azt
életformává szakralizálta az államot és vallást egybeterelő iszlám, a válasz így szólt: Jézus is csak
egy  ember  volt.  A  Szentírás  és  a  Korán  közti  hatalmas  különbséget  magyarázó  kísérletem
beleveszett  a  hangzavarba.  A  szabadon  választható  hit  és  a  parancsok  közti  különbséget
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próbálván magyarázni, még hallottam, hogy: na és a tízparancsolat? Aztán a régmúltban tévedt el
a vita, és anakronisztikussá vált. A máig változatlanul agresszíven működő iszlám védelmében a
kereszténység történelmileg régen meghaladott bűneit hánytorgatták fel.

Búcsúzásul  már  csak  figyelmeztetnem  maradt  idő,  hogy  a  sok  vitára  ingerlő  téma
takarásában ismerjék fel a közös, nagy veszélyt, és gondolkodásukba építsék be az egészséges
veszélyérzetet. Ez talán segít jobban megkülönböztetni az igazinak látszót a valóditól.

Sajnos,  a  fiatalságra  jellemző  mindenkori  ellenkezni  akaró  magatartás  mindenkor  az
aktuális  hatalom  ellen  irányul.  Ez  a  sok  esetben  előrevinni  is  képes  lendület,  ebben  a
kontextusban,  a  jelen  történelmi  pillanatban,  a  ma kormányozni  és  hatalmas  veszedelmekkel
küzdeni  egyedül  képes  magyar  politikai  erő  ellen  hat.  Az  ellenzék  a  fiatalság  forradalmi
természetére,  amióta  parlamentáris  demokrácia  van  a  világon,  mindenkor  számíthatott  és
építhetett. Esetünkben is ezt teszi és sokaknál eredményesen. Ha akadnak, akik átlátnak a szitán,
akkor  is  van  még  veszély,  mert  új  és  ki  nem próbált,  ravaszul  mégis  az  ellenzék  vitorláját
dagasztó kezdeményezések születhetnek (születtek). 

Tökéletes politikai erő még nem volt, tökéletes kormány sem. Mai vezetőink sem állítják
ezt  magukról.  De most,  amikor  a  nemzet  létkérdéseiről  van szó,  a  kísérletezésnek,  a  minket
kerülgető közös veszedelemnél kisebb jelentőségű ügyekről szóló, hatalomszerző vitáknak sem
lehetne helye.  Soha nem volt nagyobb szükség a konstruktív ellenzékiségre.  Észre kell venni,
merre van a főcsapás iránya. Minden erőt erre kellene összpontosítani mindkét oldalon, és az ez
ellen hatót kikapcsolni. Ettől azonban még nagyon messze vagyunk.

Ez a vita  ismét  arról  győzött meg,  hogy a fiatalság körében szükséges  lenne a szemek
általuk is érthető és elfogadott módon való nyitogatására.

Naplójegyzet: 2017. október 21.  

TILALOM A NÉGYZETEN

Bár vannak jelei az ellene való lázadozásnak, a politikai korrektség őrült és őrülten veszedelmes,
valamint rendkívül eredményes módszere még működik.

Legszélsőségesebb megnyilvánulása a tagadás,  s ha kell, a tagadás tagadása.  A migráció
kitalált figyelemelterelés, szólt a vádló hang. Aztán jöttek, láttuk és nem győztünk csodálkozni
azon, hogy még ez után is szajkózták egy darabig, hogy: nincs.

Aztán a védekezésünkből, főleg a kerítésből lett ismét csak figyelemelterelés. Bontsuk le,
nyissuk meg, fogadjunk be, integráljunk és főleg: legyünk szolidárisak, alkalmazzuk a több mint
gyanús, sőt eredménytelen vagy még ki sem próbált európai megoldásokat.

Majd jött a Sorosról elnevezett terv. Az a terv, amely az ellenzék szerint a mai napig nincs.
Nincs,  csupán  ő  maga  mondta  el,  adta  elő  mindnyájunk  szeme  láttára,  füle  hallatára.  Sőt  a
napokban  meggyőződhettünk  arról  is,  hogy  elkezdődött  végrehajtásának  egy  döntőnek  szánt
szakasza. Első szinten meg is szavazta az unió bürokráciája, s nem is kis fölénnyel. Mit tehetünk?
Tiltakozunk.  Hiszen ezt  elfogadni  egyenlő az önfelszámolással.  Elég tragédia,  ha ezt  Európa
maga  teszi  meg.  De  akkor  is  próbálkoznunk  kell  legalább  nekünk,  legalább  józan
szövetségeseinknek.
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A  fenti  sorokban  mindeddig  a  normális  nemzettudatból  származó  egészséges
veszélyérzettel  rendelkező ember közhelyekké vált megállapításokat olvashatott,  de nézzünk a
dolgok mélyére.  A legfontosabb érv, a mindenkit elkerülhetetlenül fenyegető veszély említése
során általában elakadunk a terrorizmusnál.  Igaz és nagy probléma, méreteiben és új válfajait
tekintve megoldhatatlannak látszó. Mára már azzal vigasztalódnak a befogadók, hogy meg kell
szoknunk ezzel együtt élni.

De! De van egy sokkal nagyobb gond, amiről alig akarnak beszélni a politikai elitek, ez
pedig az iszlamizáció. Az, amiről az ellenzéki hangadóktól hallhattunk olyan választ (kérdést),
hogy: na és az baj?

Kényes  dolog egy világvallást  magáénak  valló  másik civilizáció részben  és valamilyen
szinten partnerként  működő országainak érzékenysége miatt. Kényes,  mert ott vallás és állam
összefonódnak, de megkerülhetetlen. És kényes lehet sok, általunk nem, csak magasabb szinten
ismert ok következtében is.

Józan – és valamennyire tájékozott  – körökben ugyancsak jól ismertek a statisztikák,  a
várható demográfiai számok, a sokat emlegetett integráció képtelensége stb. Ezek mind-mind egy
vallásként  elkönyvelt,  de  életformát  és  államformát  jelentő,  nem  a  szabad  gondolkodásra
alapozott  hitet,  hanem  az  utasítások  (parancsok)  végrehajtását  természetesen  követő,  törzsi
beidegzésű társadalom eredményei. Többségbe kerülésük Európa végét jelentené. Erről azonban
vajmi keveset hallani. Főleg, ami magának az iszlámnak a megismertetésére vonatkozik. Civil és
tudományos téren csak-csak, de politikai szinten alig.

Talán,  ha  sikerülne  az  iszlám  lényegéről  a  választói  tömegeket  a  tudomány  és  az
ismeretterjesztés  segítségével  jobban  informálni,  a  nemzeti  egység  felé  terelő  veszélyérzet
könnyebben jöhetne létre. És egység esetén, a külső erő megosztásunkra spekuláló kísérleteinek
semlegesítése nyomán, a védekezés sikerének reményében vehetnénk fel a harcot.

Nem kis feladat, de a veszély minden erőfeszítést felülírt, és még fokozódik is. 

Naplójegyzet: 2017. december 1.

VÉGRE

Hányszor keseregtem azon, hogy nem jut el az úgynevezett választói tömeghez az az információ,
amely talán leginkább lehetne képes gondolkodásra bírni.  Mert szavaznak dacból,  tagadásból,
sajnálatból,  főleg  vélt  vagy  valós  érdekből,  és  nem  szavaznak  közönyből,  lustaságból,
tudatlanságból, néha taktikai okokból, esetleg csalódottságból.

De szavazni nemzetet féltő tudatos és áldozatkész szellemmel és lélekkel kellene. Utópia!
Tudom.

Egy feje tetejére állított  világban élünk, amely Kocsis István szavaival  a  kizökkent  idő
korában és állapotában tengeti napjait. Minden szó mást jelent, mint régen. A jobb az bal, a rossz
az jó, a könnyű nehéz lett, s amit nehéz volt, azt most könnyű elkövetni. De mindezt fordítva is
megteszik. A demokrácia nem az, ami volt, hiszen kisajátították. A szolidaritás egészen másról
szól. A hit a nincs miben hinni hite. Sorolhatnám egészen addig, hogy mindezeknek okozója, a
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liberalizmus csak a saját elképzeléseivel és főleg terveivel egyezőt tartja liberálisnak. Minthogy
így ő maga lett a kirekesztés, áthidalásul neoliberalizmusnak nevezzük.

Még néhány mondatot,  mielőtt szóba  hoznám azt  a  bizonyos információt.  Ugyanis ez a
neoliberalizmus kitalált egy csodaszert, amelyet ránk permetezve, mit permetezve, zúdítva, észre
sem szabad vennünk a valóságot, s ha netán mégis kinyílna szemünk, a szó akkor is ajkunkra
fagyna. Már nincs tiltott, tűrt és támogatott. Európa fél. Félelmében azt is elhiszi, hogy nekünk itt
Magyarországon félnünk kell.

Ami a neoliberálisok szerint kedvükre való, az támogatott. A többi tűrhetetlen, tehát tiltott.
A szer neve már becenéven is ismeretes, és píszínek hívják. Már eddig is sokat emlegettem, de
ártalmassága miatt sohasem elég. A politikai korrektség furcsa definíciója azt jelenti, hogy nem
lehet saját véleményed, nem láthatod, amit látsz, és nem teheted, amit tenni volna kötelességed. S
a világ értelmisége, vagyis akik képesek lehetnének a valóság felismerésére, átváltott egy másik
magatartásra. Van, aki eladta magát, van, aki félelemből kollaborál, s a többi pedig a megfelelni
akarás megalázó állapotában tengeti életét. Vannak persze bátrak is, akiknek a legnehezebb sors
jut, a legkeservesebb küzdelem, de reméljük, hogy a legmagasságosabb kegyelem és segítség is.
A mérleg azonban még negatív. Az igazakra további nehéz és kockázatos évek várnak.

Még  fel  kell  nevelnünk  egy  újabb,  látni  képes  nemzedéket,  és  szervezett  keretbe  kell
foglalnunk a harcra vállalkozó bátrakat. El kell érnünk, hogy a gonosz módjára nekünk is legyen
egy erős hálózatunk a világban és itthon egyaránt.

A  harcra,  mint  egykor  ama véresebbik  védekezésre,  ismét  egy  kis  nemzet  vállalkozott.
Egyetlen fegyvere a Bethlen Gábor-i hit: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk”. Ez a nemzet nincs
ereje  teljében,  s  mégis  felvállalta  a  küzdelmet.  Két  világháború  veszteségei  és  a  Párizsban
megtoldott Trianon után, ellene felesküdött szomszédok gyűrűjében próbálja elérni, hogy azok is
megértsék a közös veszedelem kiáltó szavát: Csak együtt lehet! 

S  akkor  lássuk,  mi  is  lehetne  az  az információ,  amelyről  eleddig  politikai  szinten  nem
hallhattunk csak célzásokat, az az információ, amit ha megért,  akkor a legegyszerűbb elme is
felismeri, hogy valóban veszély van? 

Nos, ez az iszlám mibenlétének őszinte és igaz forrásból való elmagyarázása. Az, hogy egy
iszlám nevében és istene nevével betóduló tömeg, túl a terrorveszély valóságos szörnyűségein, a
munkára alkalmatlanságán, túl a demográfiai fölényen, egyszerűen nem integrálható, ezt nem is
akarja, sőt vallási parancsai miatt nem is teheti. Végső célja, hogy elnyelje civilizációnkat. Az
iszlám és a szabadság a tűz és a víz!

Ismert  a  nap,  amikor  ki  is  jelentették,  hogy kontinensünket,  keresztény világunkat  meg
akarják hódítani, és hogy ezt a migráció és a demográfiai fölény eszközével teszik majd. S a jelek
szerint ezt  durvább eszközökkel is hajlandók kiegészíteni Allah nevében. Ha ez a világ (mert
tudjuk, hogy nem csupán egy vallás) hatalomra jut, egyformán szenved majd hívő és ateista, jobb
és baloldali, a női jogokért látványosan küzdő liberális szószóló, a gyermekeit csendben nevelő
nagycsaládos anya, és létében is fenyegetetté válik a ma büszkén felvonuló másság.

Hogy  ezt  megértsék,  ahhoz  kell  megtalálni  a  módot.  Sajnos,  az  egyik  nagy akadály  a
nemzettudat  kihalása,  kipusztítása.  Mert  ha  lenne  ilyen,  akkor  lenne  veszélyérzet  is.  S  ez
egymagában is hozzásegíthetne a józan és cáfolhatatlan érvek meghallgatásához.

Ma  reggel  azonban  történt  valami.  A  miniszterelnök  reggeli  rádiós  interjújában  nem
egyszerűen a migránsok, hanem az iszlám behatolásáról beszélt.  Kimondta a  varázsszót,  és a
Magyar Időkben is nagy cikk jelent meg az iszlámmal kapcsolatban. Hogy véletlen volt, vagy a
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bátorság  és  az  okosan  előre  araszolás  új  állomásához  érkeztünk-e,  az  a  következőkben  fog
kiderülni. Végveszély fenyeget,  és Európa megmentése elsősorban spirituális kérdéssé vált. Ez
pedig nem annyira vér, pénz és hatalomfüggő küzdelem, mint ezer éves háborúink.

Tehát itt van az idő: lehetünk akár nagyok is.

Utóirat: 2018. január 9. 
Talán  nem  tévedtem,  amikor  a  fentieket  leírtam.  Tegnap  miniszterelnökünk  már

következetesen iszlám inváziónak nevezte azt, amit tőlünk nyugatabbra máig a segítségre szoruló
menekültek áradatának illik tartani.

Aztán ezt  az újfent  bagatellizált szilveszteri  események  csak megerősítették:  az érkezők
háromnegyede  harcedzett  fiatal  férfi,  s  mára  már  nyíltan  támadják  az  államot  jelképező
egyenruhásokat. Ha rendőr, ha mentős, mindegy, az ezer felgyújtott gépkocsiról nem is beszélve.

Hol van az európai polgárok ingerküszöbe? Mennyire volt hatékony a píszí kultúra beléjük
sulykolása? 

Ezért kell megtudniuk, hogy az iszlám nem ideológia, hanem teológia, melynek alapja a
feltétlen engedelmesség, minden mást tagadva. 

Ez kellene nekik?

Naplójegyzet: 2017. december 28.

MIÉRTEK ÉS „AZÉRTMERTEK”

A Nyugat  alkonyát  csodálkozva  szemlélő  – egykor  volt  –  nyugatimádók,  évek  óta növekvő
gyakorissággal  kérdezgetik,  hogy  vajon  mi  vezethetett  idáig  azokban  a  fejekben,  amelyek
bámulatuk tárgyát képezték vagy csodálatukat élvezték annyi éven át, korosztálytól függően, akár
egy életen keresztül is a várakozások, majd a reménykedések évtizedeiben?

Hozzátenném, hogy ezen várakozók szerencsésebbje(?), vagy életrevalóbbja(?), aki kijutott
a karanténból, és maga is részesévé válhatott ama csodálatra méltó világnak, miként változott
nem egy esetben teljes mértékben át – belsőleg is – annak szerves részévé. Mert a  józan ész
legegyszerűbb birtokosa is láthatja, hogy gondolkodásukban valami képtelenség történt.

A lét határozza meg a tudatot, tanultuk mi idősebbek egykor. Nos, a fogyasztói társadalom
mulandó jóléte lehetett-e ilyen hatással? De akkor most, hogy ez veszélybe került, hogyan lehet
hatástalan a veszteség érzése? 

Az  emberiség  útját  jóval-rosszal  meghatározó  keresztény  Európa,  a  hit  és  a  tudás
összefonódása  révén  kapaszkodott  az  élre.  Legalábbis  a  jelek  szerint,  hiszen  az,  hogy
külsőségeiben  a  glóbusz  meghatározó  része  ezt  követte  és  ennek  eredményeit  hasznosította
mindennap, az élenjárás érzését kelthette. No, de ne feledjük saját hozzájárulásunkat sem. Hiszen,
mint azt nem felejtem elég sűrűn hangsúlyozni, mi keletről testünkkel és kis nemzetté válásunk
(elfogyásunk,  elfogyasztásunk)  árán  védtük  őket  legnagyobb  –  nyugat  felé  zajló  –  rablásaik
idején.

Az öreg kontinens (amelyik egyidős a többivel) azonban elkezdte elfelejteni a hitet, s ezzel
a magára maradt tudás mintha már nem lett volna képes őrizni a vezető pozíciót. 
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Azt a tudást mások is elsajátították, s más hitekkel ötvözve váltott lovakkal indították új
utakra.

De mivel sikerült feltölteni a hitevesztett, kiürült európai fejekben a vákuumot? 
A  jólét  hullámain  becsempészett  új  gondolkodásmód,  melyet  agymosásnak  is  szoktak

nevezni  (hiszen  részét  képezi  bizonyos  ismeretek  törlése  vagy  elzárása,  ellehetetlenítése  is),
kidolgozói szerint most  érkezett el  oda,  hogy a világban részben szintén előkészített,  részben
spontán létrejött, de felhasználható változások lehetőségével is élve, elindítsák a végső támadást.
Ilyen változás elsősorban a létező túlnépesedés mint spontán lehetőség, és az ennek gátat szabó
muszlim államok diktatúrának történt kikiáltása nyomán megvalósított – távolról sem spontán –
szétverése. Olyan ez, mint az árvíztől védő gát lebontása, mondjuk azon a címen, hogy nem illik
bele az általunk szépnek tartott természeti képbe.

2018  ismét  döntő  évnek  mutatkozik.  Még  él  a  remény,  és  éltetni  is  próbálja  néhány
szerencsés gondolkodású vezetővel bíró ország, hogy azok a hibás információkkal feltöltött, vagy
máig vákuumos fejek elkezdjenek megvilágosodni.

Sajnos  ennek  nagy  ára  van,  hiszen  csak  az  erőszak,  a  pusztító  erő,  az  integrálódás
lehetetlenségének felismerése indíthat el ilyen gondolatokat. Tipikus és kényszerű példája ez a
minél rosszabb, annál jobb esetének, ami a kívülállót lelkiismeret-furdalásra készteti, de rá kell
jönnie, hogy a menekülés útján bizony áldozatok is vannak. Mert a legnagyobb áldozat a tét, a
kontinens s benne a nemzetek eltűnése, a haza fogalmával együtt.

A folyamatot legjobban a píszí ördögien zseniális ötletének elszürkülésével lehet követni.
Amint  a  minket  diktatúrával,  sajtószabadságot  elnyomó,  félelemkeltő  hatalomgyakorlással,
élhetetlen  országgá  süllyedéssel  hazug  módon  vádlókról  kiderül,  hogy  mindezzel  éppen  és
egyedül csak ők vádolhatók, úgy gyengül meg ez a fegyver. Ennek jelei már észlelhetők. 

A megvilágosodást  előidéző terrorizmus szörnyűségei,  mint szemeket  nyitogató valóság,
érdekes módon társulnak egy ezzel egészen más dimenzióba tartozó, a nevetségességig süllyedt
neoliberális  trend naponta felbukkanó jeleivel.  A közös vizeldéktől  a  gyermekmeséket  betiltó
vagy átíró próbálkozásokon át a női mulatozók védelmi körzeteiig (ami maga a beismerés). 

Itt  kiemelten kell  megemlékeznünk a kettős mércét  öngyilkos formában is alkalmazó,  s
maga ellen fordított fegyverként használó keresztényellenességről, a keresztényüldözés tényének
és méreteinek elhallgatásáról, illetve a kereszténység „legfőbb bástyáinak” végleg érthetetlennek
tűnő önfelszámoló igyekezetéről.

Félelem, borzadály, nevetségesség és kérdőjelek váltak hát sajnálatos és tragikus módon a
remény hordozóivá. Mert ezekben az utolsó percekben csak az elkövetők által vezetett országok
tömegeinek ébredése érheti el kontinensünk megmenekülését. Az egyedüli természetes, bátor és
nyílt ellenállásra képes erő ismét az Európa által kicsinnyé tett országunk, s az ő példáját követők
lehetnek. Ezt az első vonalat erősítené az összetett okokból remélhető nyugati hályogvesztés.

Most tehát várjuk a szilveszteri híreket. Legalábbis amennyit ezekből megtudhatunk. Aztán
következik az ismert okokból kockázatos tél és tavaszelő. 

Mindegyre  eszembe  jut,  amint  valamikor  lapáttal  küzdöttem  egy  sarokba  szorított
patkánnyal. Fejmagasságba ugrott fel, hogy megharaphasson. Ez az egy esélye maradt. 

 
Naplójegyzet. 2018. január 5.
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LEPRA VAGY HIV

A migráció keltette számtalan kérdés, bizonytalanság, aggodalom és nem ritka pánik közepette
gyakran felbukkanó  téma a  keresztény  egyház  és  a  migráció viszonya,  különös  tekintettel  a
Vatikán ezzel kapcsolatos megnyilatkozásaira.

Kényes  kérdés,  hiszen  a  végre  az  ökumené  gondolatának  elfogadása  felé  haladó
kereszténység (gondoljunk egy pillanatra 1568-ra, a 450 éve lezajlott tordai országgyűlésre, meg
önhittség nélkül arra, hogy akkor is MI!) ennek kapcsán ismét a megosztás felé mozdulhat el, és
pontosan akkor, amikor a legfontosabb lenne az egység. Hiszen a keresztény gyökerű civilizációk
országainak többsége éppen most próbálja átvágni saját éltető gyökereit. Vagyis a meggyengülés
és – az ismert történések által igazolt – megtámadottság eddigi legsúlyosabb válságának éveiben.

Az  okokat  okosabbaknak  kellene  megfejtenie,  de  egy-két  oldalról  mégis  próbálunk
rápillantani  ezekre.  Egyrészt  a  gazdasági  érdekek oldaláról.  Kinek lehet érdeke,  vagyis kinek
használhat,  ha  a  keresztény  gyökerek  erősítette,  családra  és  nemzetre  alapozott  emberi
közösségek  tovább  már  nem virágzanak?  Minek  állhat  ez  az  útjába?  Másrészt  ez  előbbitől
tulajdonképpen  nem  elválasztható  katonai  és  ezzel  közös  titkosszolgálati  érdekek  oldaláról.
Kinek jó, ha egy másik, egy pusztító civilizációt rászabadítanak az eddigi világot meghatározó
keresztény gyökerű kontinens(ek?)re?

De azonnal felmerülnek az újabb kérdőjelek is. Mi köze ehhez az egyháznak? Miért játszik a
tűzzel  éppen az,  aki  a  legnagyobb veszedelemben van. Miért  sorakozik fel a kereszt  legfőbb
képviselője a keresztet  eltávolítók mellé? Egyházi  emberek kérdőjelezik meg az Úr,  az Atya
„nemét”  és  azt  diszkriminatívnak  mondják,  ezért  az  Úr  imádságának  megváltoztatásáról
terjengnek hírek, valamennyi egyházi ünnep hivatalos felsorolásából kimarad a karácsony és a
többi lassacskán végtelenedő sorban, el a kereszténységet jelképező kereszt tiltásáig. 

A történelem során a kereszténységnek meg kellett vívnia önvédelmi háborúit (Figyelem!
Azok önvédelmi háborúk voltak, bár az ellenkezőjét hirdetik ma is sokan.) ahhoz, hogy lelki-
szellemi talapzatán létrejöjjön mai civilizált világunk. Most pedig éppen ennek a civilizációnak a
gyermekei  pusztítanák  azt  el.  Ami  természetesen  annyit  jelent,  hogy  valahol  mindenekfelett
állónak  képzelik  magukat.  Ők,  a  Megnevezhetetlenek.  És  persze  kiszolgálóik,  a  minden
társadalomban jelen levő emberi selejt. Ezt a kifejezést pedig azért merem használni, mert ami a
meg- és fennmaradásunk ellen hat, az csak selejtes lehet. Az ilyen folyamatosan kihullott, eltűnt,
éppen az általuk – tévesen – a teremtés ellentétpárjaként emlegetett evolúció során. 

De  miként  hathat  hűséges  selejtesein  keresztül  a  Megnevezhetetlen  oda,  hogy  maga  a
gyökerek örököse, az egyház szolgálja az öngyilkosságot?

Magas egyházi körökben most nehéz helyzetben vannak a józan keresztények. Már többször
is elhangzott, hogy a migráció kapcsán számunkra nehezen értelmezhető vatikáni álláspontot a
homoszexuális házasság elleni küzdelemmel mentegetik, vagy arra terelik el a témát. Hallhattuk,
hogy a  melegházasság  elleni  küzdelemben  a  pápának  egyetlen  szövetségese  az  iszlám lehet.
Máskor róla csak ezzel az egy témával kapcsolatban hangzik el nyilatkozat. Ugyanakkor tudjuk,
hogy példának okáért akár a kereszténységet elpusztítani akaró iszlám harcosokat is a plébániákra
befogadni felszólító üzenet (nem tudom, hogy ez utasítás volt-e, vagy csak tanács?) mit jelent.

Pedig nem volna szabad elfelejteni, hogy amikor a neoliberális világ egyik rákfenéje ellen, a
mindent elpusztítani akaró és csakis engedelmességre szocializált iszlámmal szövetkezünk, akkor
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úgy teszünk, mint amikor egy leprás beteg a HIV fertőzésben keres menedéket. Akkor legalább
nem a lepra pusztítja el.

Nem  csodálkozhatunk,  ha  ezek  a  bonyolult  és  ellentmondásos  tapasztalatok
elbizonytalanítják  az  egyébként  is  tájékozatlan  embereket.  És  azon  sem,  hogy  ez  aztán  a
legkülönfélébb tényleges összeesküvés-elméleteknek ad tápot. 

Akkor pedig lehet, hogy nem összeesküvés-elmélet az, ha tudatos zavarkeltésre gondolunk,
melyben aztán a valódi, az igazságot tartalmazó információ is hiteltelenné válhat.

Van tehát mire figyelnünk. 

Naplójegyzet: 2018. január 7.

A SIKERPROPAGANDA SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL

Már  az  év  eddigi  kurta  elején  is  több  jeles  értelmiségi  kör  találkozott  és  vitatta  meg  az
elkövetkező  hónapok  fontosságának  szempontjait,  a  kockázatokat  és  veszélyeket,  a  helyes
tennivalókat.  Egységes  volt  az  álláspontjuk  arról,  hogy  a  tavaszi  választások  eredménye
történelmi jelentőségű, és csak egy esetben van remény arra, hogy tovább haladjunk a megkezdett
úton, amely egyedül nyújt reményt a megmaradásra. 

Ami  azonban  nem  lepett  meg  újdonságként,  az  volt,  hogy  sokan  a  folytonos
sikerpropaganda, a  győzelmi  jelentések  állandó hangoztatása miatt  morgolódtak. Véleményük
szerint az nem felelt meg ízlésüknek

Legelőször arra a megállapításra jutottam, hogy normális körülmények közt természetesen
egyetérthetnénk velük!  De  hol  vagyunk azoktól  a  normális állapotoktól? Mindeneknek  előtte
folyamatos  és  durva,  a  kritikát  messze  meghaladó,  hazug és  rágalmazó propaganda  folyik a
regnáló hatalom ellen. A valóság tagadásának apoteózisa zajlik. 

A választói  (finoman szólva)  szokásokat  ismervén, tudhatjuk, ez nem marad hatástalan.
Örök igazság, hogy a média a legerősebb befolyásolási eszköz, és minthogy éppen az ismétlődve
szajkózott  vádakkal  ellentétben  teljesen  szabad  sajtó,  a  kifelé  hirdetettnél  nagyságrendekkel
nagyobb lehetőségeivel élve, hinti e sárkányfog veteményt.

Ama szokások  ismeretében,  már  csak  a gyakorlatra  váltott  elmélet,  a  tömeglélektan és
társtudományai  eszközeivel  lehet  reagálni.  Sőt  kell!  Mert  a  hazug  vádakkal  szemben
felsorakoztatott érvek, a valóság, az elért eredmények bemutatása lehet csak hatékony. Ezt pedig
gyakran kell ismételgetni, mert igen sok választó hiába érzi a zsebében, hiába látja a szemével, ha
a média mást mond, inkább hisz annak, mint a kézzelfoghatónak, szemmel láthatónak. A hallható
és  olvasható  eltörölheti  a  valóságot.  Sajnos  ez  a  tömegek  esetében  többnyire  így  van,  s  az
értelmiségi  fanyalgó ne  abból  induljon ki,  hogy ő  egyszer  meglátta,  egyszer  megtapasztalta,
egyszer megörvendett az eredménynek, s máris elraktározta elméjében. A hétköznapi választók
nem mindegyike viszonyul így a valósághoz. Arról nem beszélve, hogy az igen gyakran csak egy
csatornát néz, egy lapot olvas, egy környezetből szerzi információit és egy gyökérből törnek fel
benne mindent elborító és elsöprő indulatai.

Magán közvélemény-kutatásom során is nyertem erről tapasztalatokat.  Például az ismert
Vona-féle  mondatok  utáni  hetekben,  miközben  bevásárló  kosaramat  „remegő  kezeimmel
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vonszoltam” a bolt felé,  a  minket  sértő mondatokról  sorra  kérdeztem nyugdíjas társaimat.  A
„királyi” tévé és a rádió által  százszor  ismételt  kijelentésekről fogalmuk sem volt.  Az esetek
döntő többségében tőlem értesültek arról. Ha egyáltalán elhitték nekem. De például egy jóérzésű
bolti eladó, aki a külföldre távozásnak az országra ártalmas voltáról beszélt, hangsúlyozván, hogy
itt is meg lehet élni, és hibás döntés az ország elhagyása, még az is megkérdezte: vajon ezek a
migránsok tényleg elkövették azokat a terrorcselekményeket? Mert ezek szerint az általa preferált
források erről nem győzték meg.

Nyolc esztendő kormányzása a remélt eredményeket hozta, és az irány igazolt helyessége
azt ígéri, hogy további sikerek is várhatók, ha külső és az annál is ártóbb belső erők ebben nem
akadályoznak meg. 

Az  elért  teljesítmények  felmutatása  azonban  elmaradhatatlan.  Igenis  mondani,  mondani
szükséges,  hogy látva-lássák.  És a  sötét  oldal  hazugságait  is  be  kell  mutatni,  arra  is  rá  kell
világítani.  Szembesíteni  kell  a  valósággal  a  választókat.  Tudják  meg,  hogy  miközben  a
gyermekek felének  éhezéséről  hazudoznak,  a  gyermekétkeztetésre  négyszer  annyi  jut,  mint  a
hazugságot terjesztők idejében. Majd így sorra a többi példát is. A hiteltelenségüket kell igazolni.
És  közben  gondosan  figyelni  saját  hitelességünkre!  De  a  kampányidőszak  nem  a  máskor
szükséges önkritika és különösen nem az önostorozás ideje. Annak csak egy sajátosan szelektált
választói réteg esetén lehetne értelme. 

A remélt győzelem után aztán minderre sor kerülhet. Be kell gyűjteni minden építő kritikát
azoktól, akik képesek a nemzetért és nem ellene kritizálni.

Naplójegyzet: 2018. február 10.

MOST VAGY SOHA

Naponta  zúdulnak  ránk  a  hírek.  Nevetni  lenne  kedvünk,  ha  nem  tudnánk,  hogy  minden
nevetségességük mögött ott van ama álságos erő. A pusztítani akaró. Érdekes párhuzam jut most
eszembe. A Nyugat – minket is beleértve – nem tudta megérteni, de még megismerni sem akarta,
az ortodox törésvonalon túli világ észjárását. Saját értékrendje és gondolkodása alapján ítélte (sőt
ítéli) meg azt. Erre már többször ráfizettünk. És most 180 fokot fordulván így vagyunk az eszét
vesztett Nyugattal. Odáig azonban már eljutottunk, hogy feltegyük a kérdést: mit akarnak ezek?
Ha  néhány  magyar  találkozik,  naponta  kérdezgeti  ezt  egymástól  és  próbálja  megosztani
aggodalmainak terhét.

Az,  amire  ellenünk  készülnek,  amit  immáron  egyre  több  oldalról,  de  egy  szólamban
kiáltoznak, mi több üvöltenek, maga a képtelenség. A felső határ nélküli bevándorlás egyenlő
azzal, hogy  középtávon belül pusztulunk el, mindazzal együtt, amit magunknak és az emberiség
javára létrehoztunk.

Volt már ilyen sokkal kisebb méretekben, de nekünk mégis fájdalmasan,  akkor,  amikor
Hemingway a húszas évek elején a következőket mondotta Erdélyről: „Azt hittük a Balkánból
csinálunk Európát, de Európából csináltunk Balkánt.”  

 Most nagyban megy a játék. Azt akarják elhitetni, hogy egy másik civilizáció (aljából)
csinálnak európai munkaerőt,  de az európai  munkaerőt  fogják lezülleszteni,  majd a fokozatos
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eltűnésig  feloldani  egy  olyan  masszában,  amelyet  a  felső  határ  nélküli  hívogatás  korlátlanul
bocsájt rá a sok ezer éves múltját védeni képtelen – sőt részben nem is akaró – félrevezetettekre.

Magyarországnak már van tapasztalata  a bevándorlással.  Voltak kisebbek és nagyobbak.
Voltak menekültek, mint a töröktől északra nyomott szerbség, s még a XX. század végén is a
Balatont  emlegették  határnak.  Voltak  belső  vándorok  a  kivéreztetésünkből  keletkezett
vákuumaink kitöltésére, és a Felvidék maradék magyarlakta vidékeit is elveszítettük. És voltak
külső  gazdasági  bevándorlók,  azok,  akik  a  román  fejedelemségek  borzalmas  elnyomatása  és
szegénysége  elől  egyedül  a  XVII.  század  alatt  250 000-ről  1  000 000-ra  emelték  az  erdélyi
románság számát. És elveszett ezeréves hazánknak egy a maradéknál nagyobb területe. Közben
nem beszéltünk az egészen másfajta, mesterséges, a török kiűzetése utáni betelepítésekről. 

Mi  fogytunk,  ők  jöttek,  minket  ázsiai  jövevénynek  nyilvánítottak,  ők  egymással
vitázhatnak, hogy melyik volt a kárpáti ősember. Védekezünk. Az ellenerő hatalmas, de harcunk
nem esélytelen.  A  remény  nagyságrendekkel  lehetne  nagyobb,  ha  nem lennének  belső  erők,
amelyek  vakon  teszik,  amit  kívülről  kívánnak  tőlük.  Hogy  saját  maguknak  milyen  jövőt
képzelnek?  Ez  is  egy nyitott  kérdés,  hiszen  egy  közepesen  képzett  választó  is  bír  annyi
információval,  amelynek ismeretében  világosan  láthatja  az elkerülhetetlen  jövőt.  Elég,  ha  ért
valamennyit a statisztikához. Hát még, ha némi történelmi tudás is megfért a fejében.

Sokáig lehetne a témát újra és újra „ragozni”, de az olvasónak meg kell értenie, hogy most
„ragozásból” semennyi sem elég. Ezekben a hetekben nem is volna értelme másról beszélni. Nem
véletlenül  próbálják bagatellizálni,  figyelemelterelésnek  nevezni.  A  nemzeti  „lenni  vagy  nem
lenni” kérdése itt  függ felettünk, akár  a  Damoklész kardja.  Történelmi méretű és végzetszerű
helyzet. Ha létezett valaha igazi „most vagy soha”, akkor az, ami előttünk áll, történelmi létünk
legnagyobb imperatívusza.

Saját kárunkon nyert tapasztalatunkra alapozó felelős döntésünktől függ nemzeti létünk, sőt
a kontinens számára is döntő lehet. Erre mondhatjuk, hogy: „merjünk nagyok lenni!”

Naplójegyzet 2018. február 18.

TOVÁBBÉLŐ GYŰLÖLET

Balliberális  oldalon  egyszer  elhangzott  a  vallomás:  mi  jobban  gyűlölünk  titeket,  mint  ti
bennünket. Önkéntelenül is a székely kubikusok jutnak eszembe. A róluk szóló viccben az apró
székely  bácsi,  amikor  a  munkakerülők  a  munka  puszta  látványától  felingerelve  haragra
lobbannak és verést emlegetnek, a munkagödörből felnéz,  és kalapját feltolva ezt kérdezi: tük
münkeket, vagy mük tükteket? A vicceknek is van mélysége és többféle hátsó értelme. Hiszen a
„píszí”  miatt  megnevezhetetlen  munkakerülőt  is  a  becsületes  és  eredményes  munka,  a
teljesítménnyel keresett megélhetés látványa zavarja. Amint örökkön örökké zavarta a jó puszta
látványa is a rosszat.

De mi az, ami oly erős gyűlöletet ébreszt a „nem nemzetben gondolkodók” szívében? Mert
ugye ma már nem a jobbnak és a balnak nevezett oldalak között van a nagy törésvonal, hanem a
nemzetet védők és az azt (meg)tagadók között. Vajon nem itt  is a jó puszta létezése zavarja a
rosszat?
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Valamikor a rendszerváltáson történő átmenekülések láttán abban reménykedtünk, hogy az
átsettenkedők  (velünk  együtt)  kivénülnek,  kihalnak.  Nem  ez  történt.  Mint  már  előbb  is,
felnövekedett egy új sárkányfogvetemény. A történelem ismételte önmagát.

1919 idején fogott először össze a bal meg a lib.  Az a bal  sem volt már az elméletben
ismert,  a lib  pedig messze  járt  már  Deákéktól.  Ebből lett  Jászi  internacionalizmusa,  és ezzel
szövetkezett  ráadásul  Károlyi  annyit  vitatott  szelleme-jelleme,  kisebbségérzése  vagy
hatalomvágya. Döntse el a történelem. Emlékezhetünk arra is, hogy ez a gyűlölet démonizálta a
század  nagy  politikusát,  Tisza  Istvánt,  és  ösztönözte  gyalázatos  meggyilkolását.  Tiszát  most
kezdjük igazi értékén elfogadni. Ugyanakkor a démonizálás és a gyűlölet újabb irigyelt célpontra
talált, pedig a rohanó időben, a száguldó fejlődésben azt várhattuk, hogy mindezt elnyeli az új
idők új szelei által hordott új lehetőség, szükség és igény. 

De megmaradt a gyűlölet minden ellen, ami nemzet. Minden ellen, ami Isten. Minden ellen,
ami haza. Minden ellen, ami család. Vagyis minden ellen, ami a Teremtőtől való. Ez a gyűlölet
izzó, fröcskölő, pusztító, mint a tűzhányó kráterébe kitörni készülő láva, melyet mélyen működő
energiák tartanak életben, hogy halált hozzon. És ármányos, mely fortélyos félelmet szül.

Honnan ennek az új népnek, ennek az egyáltalán nem „másfajta rajnak” a belső indíttatása?
Németh  László  egy  köztes  történelmi  időszakban,  a  harmincas  években  találkozott  a

jelenséggel,  mégpedig az értelmiség köreiben. Akkor ő ezt mondotta: „Világnézeti táborokba,
irodalmi,  társadalmi  klikkekbe  születtek  bele  s  nem  csak  érdekeltségük,  de  szívük  és
gondolkozásuk is elszakíthatatlanul fűzte őket ezekhez”. 

Ami  az  érdeket  illeti,  örökké  létező  hajtóerő.  Ismerjük.  No,  de,  hogy  szívük  és
gondolkozásuk  oly erősen  fűzze  őket  ahhoz,  amibe  beleszülettek,  hogy  tulajdonképpen  saját
távlatosabb érdekeiket is feledjék? Hiszen tudjuk, amit ma képviselnek, az a közös vesztünket
vetíti előre, nem is olyan hosszú távon.

Itt  közbevetőleg,  mintegy  segédeszközül  olvashatjuk  Albrecht  Dezső  Kornis  Gyula
nyomán,  1940-ben  a  kolozsvári  Hitelben  írott  gondolatait a  magyar  politikai  természetről.
Kiemeli a jogérzést, az elvekhez való tántoríthatatlan ragaszkodást, az ellenzéki kritikai obstruáló
hajlamot, az érzelmi antiracionalista természetet. Mintha a konzervatív letargia és a szalmaláng
fellobbanás között hánykolódna. Hirtelen fellángol, majd a tragédiába hamar belenyugszik.

 Ezt átgondolva, nem hivatkozhatunk  csupán az ismerethiányra,  az értékvesztés  tudatos
táplálására,  a  rossz  magyar  szóval  emlegetett  „lebutításra”.  Hiszen  gondolkodásra  képes
emberek. Szemük, fülük, elméjük nyitva a valóság érzékelése felé. De ennek ellenére nem azt
hiszik, amit látnak, nem azt hallják, ami elhangzik, s az ezek nyomán születő gondolat is elszakad
a valóságtól. Egyedüli magyarázatnak ama obstruáló hajlamnak a gyűlöletig fokozódása marad.
A vegytiszta gyűlölet. Az, amit az emberiség az idők kezdetei óta a Sátán névvel, vagy annak
szinonimáival illetett. 

Mit tehet hát az a tisztán látó, aki már hallja a kitörni akaró vulkán moraját? Mit tehet,
amikor  tudja,  hogy  megoldást  csak  az  egységes  erő  hozhatna.  Hiszen  a  kétfelé  húzó  belső
energiákat egy külső fogja hatalmába keríteni és megkülönböztetés nélkül elsöpörni. 

Makkai Lászlót idézném, először ezt a mondatát:  „Az örökölt és tanult eredményeket,  a
megszerzendő műveltséget  magukba olvasztva a tárgyilagos feladatszemléletet és a magasabb
egységet  a való életben tettekbe önteni.”  Aztán a talán legfontosabbat,  legszebb reménységét:
„Ha a világnézetek levetkezik céltalan hódító magatartásukat s szellemiekben a belső építés felé
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fordulnak, a külső, közös feladatokat minden tábor egyesülve, tárgyilagosan megoldhatja”. Nos,
akkor.

De erre a sárkányfogvetemény nem lesz képes.
Sajnos  csak  egy  út  marad.  Azt,  ami  belőle  még  beoltható  –  talán  akadhat  ilyen  is  –

megpróbálni megnemesíteni, a maradék azonban gyomnak minősül. A gyom eltávolításának nem
úgy  kell  történnie,  mint  azt  fordított  esetben  tervezgetik  és  ajánlgatják:  halántékon  lövést,
lámpavasat,  gyilkosság utáni emberevést,  börtönt  és egyebeket  emlegetve,  hanem egyszerűen,
mondhatni természetes módon, a nemes vetemény táplálása, erősítése útján. Ennek árnyékában
kell elsorvadnia a gyűlölet gyilkos illatú virágainak. 

Az elnyert erőt erre kell használnunk.

Naplójegyzet: 2018. március 2.

HAZA- ÉS HÁZAFIAKRÓL

Feszült  hangulatban  rögzíti  aktuális  gondolatait  az  írnok.  Ma  úgy  néz  ki,  hogy  a  töredezett
baloldal  az  utolsó  percben  megleli  pillanatragasztóját  Soros  pénzeiben,  pontosabban
pénzeltjeiben.  Az  ország  képes  lehet  annak  megismétlésére,  amit  történelme  folyamán  már
nemegyszer elkövetett. A vak gyűlölet és az önös érdek felülírja az életösztönt?

1241-et írtak, amikor az ország kiskirályai már hosszabb ideje IV. Béla meggyengítésén
munkálkodának. Annak az Árpád-házi királynak a meggyengítésén, aki a nemzet érdekét tartotta
szem előtt, s utóbb a tragikus események után ezt – mint második honalapító – igazolta is. 

Az urak a tatár várt sikerét is saját hasznukra vélték fordítani, és Muhinál nem azzal az
erővel találkozott a horda, amelyről előzőleg kémjei, mint lehetségesről beszámoltak. A kijevi
pátriárka állítólagos – őket onnan másfelé terelő -- tanácsa,  mely szerint megosztottsága miatt
nem olyan  erős  Magyarország,  mint  hinnék,  igaznak  bizonyult.  1241  pedig megváltoztatta  a
magyar történelmet, és megtörtént az első lépés arra, hogy Európa egyik vezető hatalma helyett
csak a közepes országok szintjén maradhassunk fenn.

A beözönlés ma is napirenden van, természetesen korszerűbb formában, de ez is háború. A
következmények azonban 1241-nél  is  végzetesebbek.  Ugyanis,  ha ez megtörténik,  akkor  már
középtávon  kisebbségbe  kerülünk hazánkban,  majd  végleg  eltűnünk  az  iszlám kohójában.  A
tömegek ezt nem értik. Az ellentábor érti és szolgálja. Mert nem gyengeelméjűek. Csak éppen a
pillanatnyi érdek legyőzi utódaik féltésének az állatvilágban is ismert ösztönét. Tehát felelősek
tetteikért.

Most kell felismerni, hogy ki a magyar! Ki a hazafi. Nem a másnak is ártó nacionalista,
hanem a nemzetet védő, de másnak ártani nem óhajtó patrióta.

Még  a  választások  előtt  írom e  sorokat,  s  feltehetően  utána olvassák.  Remélem a  mai
aggodalmaktól már szabadon.

Nos, annak, hogy ki a  valódi patrióta van egy tökéletesen működő tesztje.  Ez pedig az,
hogy az ilyen saját érdekeit is képes alárendelni a nemzet érdekeinek. Ha a nemzet érdekében
olyan lépés szükséges,  amely a saját érdekét keresztezi,  nem háborodik fel,  nem siránkozik s
főleg nem áll át az ellenoldalra.
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Aki efféle írásokat elolvas, már jól ismeri a sértett embereket. Neveiket nem sorolnám fel.
Ők talán a legrosszabbak,  mert  közülünk  állnak  át  a  támadó  oldalra,  és miközben az  „érted
haragszomot”  játsszák,  nagyon  is  magukért  haragszanak  személyes  sértettségük  vagy  az
érdekeltségükbe történt beavatkozás miatt. A darabjaiban még rajtuk lógó báránybőr a felületesek
számára elrejti farkasi énjüket. Ők a saját házukban gondolkodnak, nem a nemzet hazájában. 

Ők a házafiak.

Naplójegyzet: 2018. március 4.

NAGY ELŐDÖK ÖRÖK ÉRVÉNYŰ SZAVAIT OLVASVÁN

A  nemzetét  féltő  magyarok  szorongva  várják,  hogy  az  ellenoldal,  a  félrevezetettek  és  a
közönyösök mennyire fogják befolyásolni az áprilisi választás eredményeit, melyet természetesen
az anyaország szavazatai döntenek majd el, de jelentősége lehet az egyre növekvő számú határon
túli szavazatnak is. A tét nagy, a végeredmény lehet a vég eredménye is.

Még 2006 augusztusában, az Erdélyi Naplónak írott rovatomban (Levelek Európából) Egy
sokat vitatott magyar–magyar találkozóról  címmel emlékeztem meg a  Vásárhelyi Találkozóról
(1937.  október  2–4.  Marosvásárhely),  s  abban  Tamási  Áron  megnyitó  és  Albrecht  Dezső
vitaindító előadásából idéztem.

Az  akkorinál  is  aktuálisabb  szavak  ma újra bizonyítják,  hogy nagy  elődeink  éleslátása
mennyire szükséges lenne a magyar választók számára.  Az alábbi szemelvényeket olvasva fel
kell  ismernünk,  hogy azok a Kárpát-medencei  összmagyarság  sorsára éppen  úgy érvényesek,
mint az elszakítottakra, hiszen reményeink ellenére szinte valamennyien együtt váltunk Európa –
manapság nem kedvelt – kisebbségévé. 

Az említett találkozó szervezésében oroszlánrészt vállalt a kolozsvári Hitel nemzetpolitikai
szemle, és szellemi körének akkoriban éppen e munkán keresztül meghatározó egyéniségévé váló
tagja: Tamási Áron. 

Az író: Hősökhöz nehéz időkben címen megjelent elnöki megnyitójának néhány részletét a
Hitel 1937/3-as számából idézem.  „A magányos gond és a vívódás, melynek gyümölcsét  ez a
terem öleli  most  körül,  egy székely falusi  ház szobájában talált először szót  és betűt.  Akinek
hivatása álmodni és írni: ott álmodott és írt először cselekvő ifjúságról.

Tamási saját megszólalását indokolva ezt írja:
„A hatalom felé nyitott és megsebzett szívvel s a magyarság felé sorsközösséget  vállalva

mondja  ezt  egy  ember,  ki  népének  szolgálatában  ezen  a  helyen  nem  a  hivatást,  hanem  a
kötelességet teljesíti. De a magyar történelemben igen gyakran megtörtént, hogy költők és írók
álltak  a  dobogóra  s  onnan  követelték  közösségük  számára  a  honpolgári  jogokat  és
embertestvéreik számára a magyar és idegen elnyomástól egyaránt az emberi szabadságot.

Kötelességszerűen ezt teszem én is.
S  valahányszor  író  cselekszi  ezt  és  nem  politikus,  teljes  bizonyossággal  tömegek

szenvednek,  és forrongásban van valami  nagy veszedelem,  mely ellen népnek és  hatalomnak
egyaránt védekeznie kell.”



178

Aztán  Európa  akkor  negyven  milliónyi  kisebbségét  nevezi  „Európa  igazi
kereszténységének”, amely elemi jogokért kiált.

Hányszor volt ez már így a magyar múltban. Szinte törvényszerűen tér vissza újra meg újra
az író történelmi szerepvállalása, s máig vitatják jogosultságát. A kisebbségek száma pedig azóta
megduplázódott Európában, nem beszélve a központ által manapság kisebbség számba vett egész
nemzetekről.

A feladatok egy  része  most  is  a  toll  mestereire  marad.  S  ők csatasorba  állnak.  Sajnos
azonban ma már a másik oldalon is felbukkannak közülük példányok, s megcsúfolják az írói toll
mesebéli örök igazságát. Sovány időket élve, csodavárásunkban nehezen értjük meg, hogy ezt a
szerepet ma gyakran hétköznapi személyeink is kénytelenek felvállalni, ha remélni akarunk még
valamit. 

De visszatérek ahhoz, aki akkoron még képes volt az élre állni, és idézném a már említett
megnyitóbeszédből Tamási néhány máig érvényes bekezdését:

„(…) nyilvánvalóvá lett, hogy világnézeti, vallási és osztálykülönbség nélkül társadalmunk
minden rétegének érett ifjúsága átérzi a közös sors és a nemzeti felelősség gondolatát. Átérzi és
megjelenésével  bizonyítja,  hogy  az  előítéletek  és  a  testvérgyöngítő  harcok  mindenekelőtt
mesterségesek voltak. E történelmi jelentőségű jelentkezés után rajtunk a felelősség, az összesen
és  egyéneken  egyaránt,  hogy  a  lehetőségből  közös  munka,  a  közös  munkából  erős  magyar
társadalom és az erős magyar társadalomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki.

Nincs véleményeltérés közöttünk abban, hogy a társadalmunk keretén belül az egymással
folytatott osztályharcnak el kell tűnnie, ha nemzeti érdekekről van szó. A világnézeti harcoknak is
a közös nemzeti érdekek síkján el kell némulniok. Mert ha láttuk és éreztük, mint ahogy ma is
látjuk és érezzük, hogy a román pártok és uralkodó osztály világnézeti különbség nélkül egyaránt
részt vesz a mi népünk sanyargatásában, akkor nekünk is egyetemlegesen s világnézeti különbség
nélkül kell védekeznünk.”

A  Vásárhelyi  Találkozó  a  fentiek  szellemében  fogalmazott  közös  nyilatkozattal
„Hitvallással” zárult.  Ezt  azonban  az  intertnacionalista-kozmopolita  baloldal  szinte  azonnal
elárulta  és  figyelmen  kívül  hagyta.  A  kisebbségi  jogokért  folyó  küzdelemben  való  részvétel
helyett a munkásságot testületileg vitte át a nemzetköziség szellemét oktató szerveződésekbe, s az
elszakított magyarság érdekeit semmibe vette. 

De  szemelgessünk  Albrecht  Dezsőnek  a  találkozón  elhangzott  előadásából  is,  mely
úgyszintén a  Hitel 1937/3. számában olvasható:  Társadalmunk átalakulása  címmel. Albrecht e
dolgozatnak A társadalom jelentősége című fejezetében ezt írja: 

„Az  első  kérdés  éppen  az:  hogyan  lehet  társadalmunkat  úgy  átépíteni,  hogy  az  a
legnagyobb nyomásnak is ellen tudjon állni. Nem becsüljük le a közjogi harcot és a nemzetközi
lehetőségeket  sem,  de  tudjuk:  annak,  hogy  a  közjogi  harc  eredményesen  megvívassék,
előfeltétele, hogy ellenálló, életerős, szervezett társadalom álljon mögötte. És az is bizonyos: a
kisebbségi kérdés általános európai rendezésével szemben a helyi megoldások kerültek előtérbe.
Ennél a változásnál már nem jog áll joggal, hanem erő erővel szemben. Minden kisebbség annyi
joggal  fog  bírni,  amennyit  az  illető  kisebbségtartó  államnak  a  kisebbség  és  a  kisebbség
anyanemzetének barátsága ér.  Konkréten ez így hangzik:  az erdélyi  magyar  kisebbség annyi
joggal  fog bírni,  mint  amennyi  súllyal  Erdélyben  bír,  s  mint  amennyi  súlyt  Erdély a román
államkomplexumban jelent  s  végül,  de elsősorban,  mint  amennyi  értéket  és érdeket  Románia
számára a Duna-medencében Magyarország barátsága esetleg szövetsége képvisel.” 
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Ilyen volt a  helyzet  akkor,  s  azóta  jottányit sem változott.  Örömmel  észlelhetjük, hogy
külpolitikánk mindezt végre meg is értette.

Albrecht aztán önkritikusan a belső viszonyokról ír:
„De ezeken  az észokokon kívül,  melyek a társadalmi  kérdés  tárgyalásának  elsőbbségét

indokolják, van egy érzelmi indok is. És ezt minden félreértést kizáróan ki kell mondanunk: úgy
érezzük: a külső nyomást még valahogy csak elbírnánk, ha belül, a magunk életében, céltudatos,
összhangos,  építő  munkát  látnánk.  Úgy  érezzük:  a  külső  nyomáson  kívül  magunk  tesszük  az
életünket kibírhatatlanná, el nem viselhetővé. Mindaz, amit naponta látunk és tapasztalnunk kell:
együttműködésre  rendelt  intézményeink  széthúzása,  az  egyéni  érdeknek  a  közérdek  felé  való
szemérmetlen nyomulása, minden építő akaratnak kíméletlen elnyomása, a bizalmatlanságnak az
egymást rágalmazásnak, vádaskodásnak és besúgásnak minden képzeletet felülmúló eluralgása
az,  ami  elviselhetetlen,  ami  fulladással  fenyeget  s  ebben  az  egyben  mi  is  együtt  mondjuk
Makkaival: nem lehet, így tovább valóban nem mehet.”

Ugye ez is ismerős kép?
Ezt követően azt is felfedezhetjük, hogy már akkor is kísértett az óvatos megfelelni akarás,

és egyfajta ős píszí:
„Jól tudjuk, hogy mindaz, amiről beszélni kívánunk az úgynevezett kényes kérdések közé

tartozik. A kényes kérdés megoldása pedig az, hogy hallgatunk róla; ha közben belepusztul egy
nemzet, azzal ki sem törődik.  Közírásunk és előadóink egyaránt kerülik a társadalmi kérdések
vizsgálatát,  pedig  a  társadalmi  kérdés  egyike  a  legfontosabbaknak  és  vizsgálata  sok  olyan
jelenségnek adja magyarázatát, amelyet egyébként rosszul vagy helytelenül értelmeznek.”

Tovább  lapozván  a  tanulmányban  A szellem  és  erkölcsi  magatartás című  fejezetben  a
következő felkiáltás ragad meg:

„(…) ki kell kiáltanunk, hogy ezt a levegőt  nem bírjuk tovább, hogy ebben előbb-utóbb
elpusztulunk, én is, te is, ő is és elpusztul az egész nemzet. Ki kell mondanunk, hogy elegünk volt
ebből  a  szellemből,  ki  kell  mondanunk,  hogy  tisztább  közéletet,  tisztább,  becsületesebb  és
erkölcsösebb közszellemet akarunk. Régen az állam és egy uralkodó osztály mára eltűnt becsület-
kódexe  ügyelt  és  őrizte,  ha nem is  kielégítően,  de  mégis  csak  őrizte  a  közéletben  szereplők
becsületét.  Mi  nem  elégedhetünk  meg  azzal  a  törvénnyel,  amely  a  becsületet  védi.  Nem
elégedhetünk  meg,  mert  egyfelől  az,  mint  minden  törvény,  csak  a  társadalmi  együttéléshez
szükséges minimumot védi, viszont a kisebbségi életben az erkölcs nagyobb fokára van szükség,
de nem elégedhetünk meg azért sem, mert a magyarságot, mint egy nagy családot fogjuk fel, mely
a maga belső ügyeit a családon belül kell,  hogy elintézze.  Kívánjuk tehát egy erkölcsbíróság
felállítását,  mely  az  egyéni  és  a  közéletben  előforduló  vétségeket  a  maga  erkölcsi  súlyával
elítélje.”

Hogyan  is  intéződnek  családi  ügyeink manapság?  Még  a  nem létező  szennyes  is  saját
erőből forog uniós közkézen.

A  besározásos  karaktergyilkosság  módszere  sem  új,  hiszen  a  baloldal  már  akkor
rendiséggel, sőt fasizmussal vádolta az ettől nagyon távol álló szerzőt,  aki ezeket mondja:  „A
kisebbségi élet fegyelméről kell tehát még beszélnünk. Ez is a kényes kérdések közé tartozik. De
már más szempontból. Tudniillik az a téves fogalom kapott lábra, hogy fegyelem és fasizmus vagy
hitlerizmus egybekötött fogalmak. Egyszerű szemfényvesztés.  Ilyesmit csak azok találhatnak ki,
akik a mai széthúzásra, szétesésre játszanak.”
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Alább így zárja előadását:  „(…) Ez a világnézet  két pillérre épül: a demokráciára és a
szociális  tartalomra,  azonban  a  két  pillér  mindenike  a  nemzeti  gondolatba  van  ágyazva.
Demokratikus,  mert  a  nemzet  széles  tömegeit  akarja  felemelni  és  érdekeit  szolgálni.  Ez  a
demokrácia  azonban nem jelenthet  anarchiát,  korlátait  a  nemzeti  gondolat  szabja  meg:  ez a
demokrácia a népi felemelés és nemzeti megmaradás egyetlen lehetőségét mutatja számunkra, de
ugyanakkor a népközösségi érdekek fegyelme alatt áll és ahhoz segít, hogy öntudatos nemzeti és
népi  közösséget  alkothassunk.  Szociális,  mert  nem ismer  osztálytagozódást  és osztályuralmat,
mert a széles néprétegek anyagi és szellemi jólétéért küzd, azonban kikapcsolja a szocializmusból
mindazt, ami nemzetközi osztályuralomra tör, ami utópia, vagy elfogult célzatosság belőle. Nem
jelenthet  sem  osztályharcot,  sem  osztályuralmat:  az  erdélyi  magyar  népközösségnek  érdekei
határozzák meg tartalmát.(…) ez a magatartás nem más, mint nemzeti reálizmus.”

Úgy hiszem,  ez  a  80  év  nem  csupán  gondolkodásunkban,  felismeréseinkben  nem vitt
előbbre,  de  azoknak  a  megértetés  általi  gyakorlatba  ültetése  is  éppen  úgy  „sürgős”,
„mulaszthatatlan”,  „utolsó  percben  meglépni  szükséges”  feladat,  mint  akkor,  és  magától
értetődő módon érvényes az összmagyarság sorsára, ügyére, helyzetére, veszélyeztetettségére.

Kányádit parafrazálva: „aki megért s megértet, egy nemzetet megéltet”.

Naplójegyzet: 2018. március 10.

KÉNYSZERÍTÉSEK ÉS KÉNYSZEREK

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani a kommunizmus legsötétebb korszakainak feltárását
szolgáló  írásokról,  dokumentumfilmekről.  Az  alkotók  pedig  mindahányan  kiemelik,  hogy  a
riportalanyoknál  ma  is  él  a  félelem.  Még  annak  generációkon  átnyúló  változata  is.  A
kommunizmus gyakorlati kivitelezése közben megbukott, de akkora áldozatok árán, melyek egész
társadalmakba nemzedékekre oltották belé a félelmet. 

Miközben erről írok, elkerülhetetlenül merül fel bennem a gondolat, hogy ennek utólagos
következménye,  nehezen levetkőzhető öröksége a magyar  értelmiségben  fellelhető  úgynevezett
megfelelési kényszer. 

A  múlt  félelmetes  emlékét  ma  a  kommunista  örökséggel  gazdálkodó  baloldali
internacionalizmus és a neoliberalizmus házasságából  született  ötlet, a píszí  vagy polkorrektség
tartja  ébren.  E  módszere  oly  sikerrel  működik,  hogy  a  kommunizmust  soha  meg  nem ismert
társadalmakat  is  hatalmába kerítette.  Sőt még csak őket  igazán,  hiszen esetükben hiányzik egy
félelmetes, de mégis tanulságokat hordozó történelmi tapasztalat.

Az ördögien zseniális  ötlet gyökerei régiek, hiszen már  a XX. század harmincas éveinek
sajtótörténetében  kutakodván  is  találkoztam  a  megbélyegzés  módszerének  hétköznapi
alkalmazásával  a  baloldal  részéről.  Bűnös  szavakat,  fogalmakat  találtak  maguknak,  s  ha  nem
voltak ilyenek, akkor alkottak a besározás módszerével, hogy aztán azokat billogként nyomják rá
ellenfeleikre.

A kommunista éra évtizedeiben sokan hordozták magukon ezeket a jeleket letörölhetetlenül,
és sokakat  fenyegetett a veszély,  hogy rájuk süthetik.  A következmények valóban félelmetesek
voltak, és a megsemmisítés esélyét jelentős százalékban magában hordozó – esetleg módszereként
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tudatosan alkalmazó – elhurcolástól, az egzisztenciális ellehetetlenítésig terjedő skálán lettek tetten
érhetők.

Ennek mai, „neo” vagy „poszt” formái, kifinomult módszerekkel kifejlesztett válfajai tartják
félelemben,  vagy  legalábbis  szorongásban  számos  jobb  sorsra,  s  főleg  hasznosabbra  érdemes,
sokszor nélkülözhetetlen fontosságú tagját is társadalmunknak. Sokféle módon nyilvánul ez meg, s
ha ma a gender ideológia 72 különböző nemi identitást emleget, a szorongó, félő vagy éppenséggel
rettegő embernek hány változata lehetséges? A világot hatalmába keríteni óhajtó erők és ismert
vagy rejtőzködő helytartóik ezt a fegyvert egyelőre nagy sikerrel alkalmazzák.

Miben is áll tulajdonképpen a  másik oldal – a nemzetet értéknek el nem ismerők – ereje,
sikereinek titka?

Nos,  ebben is.  Mert  az emberi  gyengeségre,  a  kényelmes  – mondjuk ki  –  gyávaságra,  a
terepszínbe simulás bölcsnek hitt szokására, általában az ember s így a társadalom gyengeségeire,
sőt  egyre  inkább  a  bennünk  létező  sötétebb  oldal  fel-  és  kihasználására  alapoznak.  A
gyűlöletkampány,  a  suttogó  propaganda  főleg  a  tömegeknél,  a  megfelelési  kényszer  pedig  az
értelmiség köreiben alkalmazható sikerrel.

A négyévenként ismétlődő izgalmak, a hatalomszerezés és megtartás pártpolitikai kényszere
és annak kockázatai mindenkor képesek ébren tartani annak fenyegetését,  hogy visszatérhetnek
azok, akik ha elérkezik a bosszú lehetősége, mindenre képesek. Ezt már ki is próbálták, hiszen
sajnos  volt  rá  alkalmuk,  nevet  is  kapott:  szőnyegbombázásnak  hívják.  Kicsiben  most  éppen  a
hódmezővásárhelyi úgynevezett független polgármester alkalmazza.

Az értelmiségnél tehát egyfelől a megfelelési kényszer, másfelől az önkritikai szellem nem
megfelelő  időben,  életfontos  küzdelem  finise  közben  való  hangoztatása  (kellő  időben  viszont
elhallgatása) a tömegek esetében pedig az élet más területein is ismerős gyarlóságok, az irigység, a
szomszéd tehene szindróma, a buta okoskodás, a mélyebb értelmezésekre felkészületlenség stb.,
stb.  képezik sikeres terepét, sokszor táptalaját annak az erőnek, amely egyszerűen összefoglalva
gyűlöletkampány néven működik köröttünk.

Ha  sikerül  túlélni,  mindent  meg  kell  tennünk  azért,  hogy  egyszer  s  mindenkorra
felszámolódjanak e módszerek túlélésének alapjai.

Nem könnyű feladat, de figyelni kell rá és végig kell vinni a teljes sikerig.
Más esélyünk nincs, és felelősségünk immár nemcsak önös, hanem kontinentális érdek. A

történelmi sors ismét ilyen helyzetbe hozta kis hazánkat, mely valamikor testével védekezve védte
a keresztény Európát (és lett ezért belőle kis haza), s amelynek ma lelkével kell ugyanezt tennie.
Mert Európa spirituális védelemre szorul.

Naplójegyzet: 2018. március 14.

A MIGRÁCIÓ NEM GUMICSONT

Nemzetben gondolkodó „körön belül” és e „körön kívül”, természetesen más hangnemben és más
szándékkal kerül terítékre a kérdés, helyes-e ennyit beszélni a migrációról?  

Körön kívül érthető, hiszen arrafelé más érdekeket szolgálnak, és az onnan jövő bírálat ettől
függetlenül sem szokott építő lenni, hanem mindenáron a kákán a csomót kereső, vagy akár azt
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oda varázsolni próbáló szándék vezeti. Körön belül viszont akad olyan, aki taktikai szempontból
tartja kontraproduktívnak, s van, akinek csupán az ízlését bántja a téma állandó feszegetése.

De lehet-e egyáltalán vitatni egy olyan kérdés felszínen tartásának létjogosultságát, amely a
magyarság több ezer éves létének történetét lezárni képes, világosan felismerhető, bizonyítható,
már  történelmi  teszt-modelleket  is  felmutatott  és  józan  ésszel  gondolkodva  letagadhatatlan
veszélyről szól? Úgy gondolom, hogy a figyelemnek az életveszélyre történő felhívása soha nem
lehet  elég.  Különösen  nem,  amikor  az  erre  felkészületlen  tömeget,  amely  választóként
hozzájárulhat  saját  jövőjének  tönkretételéhez,  a  folyamatos  félrevezetés  több  oldalról  is  nagy
erőkkel támogatott hatása tarthatja befolyása alatt.   

Ennyit  tehát  arról,  hogy  bármennyire  is  kampánytémának  látszik,  a  migráció  ránk
kényszerítésének veszedelme ezen messze túlmutató kérdés, de ugyanakkor a legtermészetesebb
módon, szükségszerűen vált kötelező kampánytémává. Ha nem lenne az, követelnünk kellene azzá
tenni.

De ha már igazoltan okkal beszélünk ismét erről, lássuk a legújabb fejleményt,  az ENSZ
szerepvállalását  a  kérdés  világméretű  megoldása,  pontosabban  eldöntése,  még  pontosabban  a
világra kényszerítése terén.

Itt  már  tagadhatatlan  tényekről  van  szó,  és  nem lehet  beseperni  az  oly  jól  használható
összeesküvés-elmélet skatulyába. Az ENSZ alapvető emberi joggá akarja tenni a migráció minden
válfaját. Ez pedig egész egyszerűen annyit jelentene, hogy mindenki oda megy élni és ott kapja
meg a helyben szokásos valamennyi jogot, ahol éppen akarja. S ha a jelen történéseinek most már
egyre nehezebben takargatható példáit nézzük, nem csupán a választott lakhelyen szokásos jogokat
kell  megkapnia,  hanem az ott  szokásos  kötelességeknek  sem kell  megfelelnie,  és  erre nem is
kényszeríthető. Így jönnek létre a párhuzamos társadalmak.

A gondolkodó emberben, bármely oldalon áll is, fel kell merülnie annak a kérdésnek, hogy a
világ boldogabbik fele, midőn a rosszul értelmezett szolidaritás jegyében befogad néhány millió
vándort, mit ér ezzel az emberiség szempontjából? Milyen szolidaritás az,  amely néhány millió
emberen segít, és a milliárddal nem törődik? Minden ezredik, vagy kétezredik ember kiemelése
már könnyít a gyarmattartók lelkiismeretén? Ha netán erről lenne szó. Persze tudjuk, nem ez a
lényeg. A célok sokkal összetettebbek. Részben rövid- és középtávú gazdasági érdekek, részben
téves vagy rossz szándékú demográfiai tervek, nem kis mértékben keresztényellenesség  stb.  A
felhasznált tömeg (és idegen civilizáció) részéről pedig az ősi és vallásilag előírt hódítás szándéka.
Tehát több oldalról ravaszul összehangolt érdekek.

Európa,  amíg  e  tervek  nem  valósulnak  meg,  fejlettségénél  fogva  elindíthatna  egy  a
túlnépesedett  országokban  fokozatos  fejlődést  generáló  folyamatot,  amely  a  felzárkózáshoz  (s
tapasztalat  szerint  ezen  belül  a  túlnépesedési  tendencia  csökkenéséhez)  vezet.  Ha  viszont  a
migrációs teher következtében maga is elveszti segítő kapacitását, mindez a remény szertefoszlik s
annyi  marad,  hogy  egy  milliárdos  tömegből,  néhány  millió  mobilisabbnak  talán  az  átlagnál
életképesebbnek vagy egyszerűen  szerencsésebbnek nevezhető  egyede jobb körülmények  közé
kerül,  miközben  a  többi  sorsának  jobbítására  nem  marad  erő.  Ráadásul  gyakran éppen  az
elvándorlókra lenne otthon szükség, vagy az építő munkához, vagy ahol háború van, az ország
védelméhez.  Ellentmondásos  dolog,  hogy  kezdeményező  készséget  bizonyított  katonaképes
emberek  tömegei  élnek  Európában  segélyekből,  míg  országukban  európai  katonák  próbálják
fenntartani  a  békét.  Ha van agyelszívás,  ezt  nevezhetjük akár  erőelszívásnak is,  bár  ez az erő
minket soha nem fog szolgálni. Sőt itt ártó erővé válik.
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Arra pedig még gondolni is rettenetes, mi történik, ha sok százmilliós tömegek indulnak el
Európa  felé  legújabban  deklarált  alapvető  emberi  jogaikat  gyakorolni.  Azért  hangsúlyozom
Európát, mert míg az ENSZ általánosságokban tervez vagy beszél, a gyakorlatban csak Európa
látszik védtelen célpontnak,  javarészt  saját  hibájából.  Persze csak  ha azok,  akik ezt  elkövetik,
tekinthetők Európában „sajátnak”.

Az  internacionalizmus  és  a  liberalizmus  házassága  évszázados  történettel  rendelkezik  és
pusztító hatása már okozott tragédiákat.  De új meg új generációkat fertőz meg és állít  hadba a
túlhaladottnak hitt  konzervatívnak nevezett keresztény Európa ellen. Fiatalságunk ma is ki van
téve ennek a józan gondolkodást felülírni képes ideológiának. Ők aztán, midőn azt hiszik, hogy
érvényüket  veszített  sztereotípiák  és  magatartásmodellek  lebontásáért,  illetve  a  közösség
létérdekeit  meg  a  jövő  szükségleteit  szolgáló  alternatívák  érvényesítéséért  küzdenek,  éppen  a
legegyetemesebb értékek elpusztítását szolgálják, saját jövőjüket számolják fel, és nem úgy, amint
azt  a  médiában  hol  ötven,  hol  száz,  vagy újabban már kétszáz évben határozzák meg,  hanem
végleg és visszafordíthatatlanul!

Az  internacionalistákon  pedig  teljesen  felesleges  csodálkozni,  hazaárulást  emlegetni,
vitatkozni.  Ők egy más világot képviselnek, egy szerintünk természetellenest. Ők magyarnak is
pusztán  politikai  megfontolásból  nevezik  magukat.  Számukra  az  a  természetes,  hogy
Magyarország nem volt, s nem is lesz.

         Naplójegyzet: 2018. március 26.

TÖRTÉNELMI PILLANAT ELŐTT

Ismét nagyhétre ébredtünk, de most a megváltás hitének ünnepi hangulatára földi szorongások
árnyéka vetül.  Mert mi tagadás,  emberek vagyunk, s hordozzuk földi életünk és földi  jövőnk
gondjának terheit.

Az ünnepnapok után egy héttel vajon ünnepelhetünk-e,  vagy erőt vesznek a bűnt bűnre
halmozó emberiségen a poklok erői.  Kiérdemeltük-e,  hogy elérkezzen egy új,  száraz özönvíz
ideje?

Vajon  az  a  küldetéstudat,  amelyet  ma  csak  gúnyosan  emlegetnek  (a  napokban  éppen
Gyurcsány  Ferenc  tette  ezt)  él-e  egy  olyan  nemzetben,  amelynek  nemzettudatát  olyannyira
legyengítették? S akik közöttünk e tudat birtokában mégis felvállalják a küzdelmet,  képesek-e
erősebbnek  lenni  azoknál,  akik  a  minden  emberben  kisebb  vagy  nagyobb  mértékben  létező
sötétebbik oldalra játszva folytatják félrevezető propagandájukat? 

Nézem a teljes zűrzavar érzetét keltő plakátokat, s látom, hogy ezt nem gazdálkodhatták ki
a megengedett anyagi eszközeikből. De kit érdekel most ez? Pedig erre is figyelni kellene, helyes
volna felmérni, dokumentálni. No, de ne vesszünk el a részletekben, bár mint tudjuk, azoknak
lakója éppen a fő ellenség, a Sátán. Mert ilyen gondolat eltévelyedést  hogyan is okozhatna a
pusztán emberi gonoszság (ha steril formában egyáltalán létezik ilyen)?

A tömegek esetében az irigység, a (rágalomra alapozott hazug) szenzációk igénylése,  az
eredmények felismerésének hiánya és a mindig többet kívánó hajlam, ezért a hamis ígéretekre
való  fogékonyság,  a  rövid  memória  és  megannyi  más  ilyen  tulajdonság  tisztánlátást  gátló
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jelenléte sok  mindent  megmagyarázhat.  De mi  a  magyarázata annak,  ha pallérozott  elmék is
felsorakoznak a gonosz oldalán? Kevés csak annyit feltételezni, miszerint megvették őket. Van
ilyen, nem is ritkán, de ennél többről van szó. Aztán ott vannak a sértettek (hiúság, anyagi vagy
más érdek stb. miatt), akik az egyik legveszélyesebb ellenfelet jelenthetik. És még ez sem elég.
Vagy  elég  lehetne  az  ideológiailag  elvakult  elkötelezettség?  Nem  tudom.  Ezt  szakértőknek
kellene felmérniük.

Azért mégis tekintsünk visszafelé a felismerés szándékával. Az az erő, amely történelmünk
során most  először  visszafordíthatatlanul  felszámolhatja  a  hazát  és a  benne  élő magyarságot,
nagyon régen indulhatott el a szerveződés útján, és valódi sátáni munkát végzett. Első jól látható
nyomait  1919-ben  lelhetjük  fel.  A  vörös  terror,  a  páncélvonat,  a  Tisza  gyilkosság  idején,
amelynek Trianont  az elképzelhetetlenig  fokozó hatása  meghatározta további  utunkat.  Erre a
szellemre  alapozhatott  aztán  a  háború  utáni  kommunista  hatalomátvételt  megvalósító
hazaérkezők  csapata,  a  Rákosi-brigád.  És  ez  képezte  magját  és  alapját  az  1956 utáni  kádári
retorziót kivitelezőknek, a munkásőrös világnak, a magyar parasztságot felszámoló, nemzetünk
gerincét megtörő kollektivizálásnak. 

Valamennyi pedig együtt annak, amit a hozzáértők „proletarizálódásként” emlegetnek már
vagy nyolcvan (lehet, hogy több) esztendeje, s ami 1848 majd a kiegyezés után kezdődve, egyre
nagyobb lendületet kapott. A szó egészen mást jelent, mint a kurta pejoratív proli, vagy a dicső és
éhes proletár. Ez a szó foglalja magában azt a célt, amit az a réges-régi erő kitűzött maga elé,
hogy az emberiséget masszává silányítva, uralhassa a világot.

Ennek a folyamatnak vagyunk most a kellős közepében, és ez szorongásaink fő okozója.
Mert hatalmas az az erő, olyan hatalmas, hogy ellene akár le is tehetnénk a fegyvert. Hacsak…,
hacsak nem látunk túl gyarló emberi szkafanderünkön. És ehhez kell a nemzettudat egyénileg és
a hivatástudat együttesen. Ehhez kell tudni azt, amit váteszeink megjósoltak, nevezetesen, hogy
olyan feladatot kell felvállalnunk, amely nemcsak saját egyéni és nemzeti túlélésünket szolgálja,
hanem egy kontinens megmentésével egy világfolyamatot képes megtorpanásra késztetni.

Amikor most törpe gonoszok üvöltöznek a médián keresztül, vagy utcasarkokon, amikor a
választópolgárok elvakítása folyik,  ezt kell szem előtt tartaniuk azoknak,  akik erre hivatottak.
Mert a folyamatok visszafordítására már nincs lehetőség, de az őrizőknek, akik egyben harcosok
is,  és az őket támogató tisztán látóknak mindent meg kell tenniük, hogy a legfelső akaratnak
legyenek földi végrehajtói.  Amint a  népi bölcsesség mondta már régen: segíts magadon, s az
Isten is megsegít!

Ami most következik, az valóban az utolsó esély. Ha most elrontják, visszaút már nincs, de
ha sikerül, akkor következik kifelé a legnagyobb küzdelem, s befelé az elkerülhetetlen építkezés,
amely nem csupán a gazdaságra s az ezzel járó és elvárt fizikai jólétre korlátozódik. Tudatot kell
építenünk, mert  újabb próbák előtt állunk, és nem engedhető meg,  hogy még egyszer ekkora
kockázatot vállaljunk és hiábavalóvá tegyük sok száz előző generáció áldozatát.

Mert továbbra is él a figyelmeztetés, és nem más nemzetek ellen, sőt azokat is megerősítve
a magukéban, hogy: merjünk magyarok lenni!
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Naplójegyzet: 2018. április 9 hajnalán.

LEHETŐSÉG – FELADAT – KÜLDETÉS
 
Ezzel  a  2018.  április  9-ére  virradó  éji  gondolatsorral  –  már  jó  előre,  megfontoltan  –

tulajdonképpen naplójegyzeteim hatodik kötetét szándékoztam zárni, miközben aggodalmakkal
telve vártam a választásokat.

Most a nagy és nehéz pillanat után megkönnyebbülve, de a folytatás hatalmas súlyát érezve
kezdhetek elgondolkodni a jövőn.

Kapaszkodónak  csak  egyet  találok,  s  ezt  az  olvasó  elfogadhatja  vagy  elvetheti.  Mert
szerintem az, ami most történt, nem a véletlen, nem a kampánymunka, nem az elért sikerek vagy
egyszerűen  csak a migrációtól  való félelem és  nem az  ellenfél  hibáinak egyszerű  és logikus
eredője,  hanem  annál  több.  Hiszen  a  valóság  utcáit  járva,  a  közeget  ismerve,  ennek  az
ellenkezőjét  naponta  tapasztalhattuk.  S mégis.  Ezúttal a tömeg hangja nem Barabást  kiáltott,
hanem Jézust mondott.

Sokan és sokszor, időben eltolódva, régen s újabban jósoltak országunkról olyanokat, hogy
egy nagy változás elindítója lehet.

Nekünk a leginkább érthető és hozzánk közelálló a Németh László-féle feladatkijelölés.
Eszerint „kovász” országnak kell lennünk. Olyannak, amely képes erejét meghaladó feladatokra,
olyanokra, amelyek által Európa is megmenekülhet. A választások előtti utolsó percig okkal, ok
nélkül kritizáló hangok ellenére, el kell ismerni, hogy már az eltelt ciklusban is sok erre irányuló
erőfeszítés történt.

Kívülről-belülről  bírálták,  hazugságokkal  mocskolták  ennek  a  ciklusnak  a  munkáját  és
annak vezetőit, de nem tudtak mit kezdeni eredményeivel. És ezzel sikerült időt nyernünk. Időt
arra, hogy példánk nyomán mások is felbátorodjanak és vállalják a szövetséget velünk. Ez a tábor
országokkal,  pártokkal  és  közösségekkel,  magukat  megmutató  vagy  rejtőzködő  európaiakkal
gyarapodott és gyarapodik folyamatosan. Az ébredés időszakát éli a hosszú előkészítő munkával
öngyilkosságra nevelt ősi föld. Az az Európa, melynek – Albrecht Dezsőt idézve – reménytelen
szerelmesei voltunk örökké, és amely már szerinte is (1936) csak bennünk él tovább. Ez a most
életbevágó  érdekeit  védelmező,  azokat  felismerő  tábor  nem  hasonlítható  a  szocializmus
építésének korát túlélő ifjúságom mondvacsinált béketáborához. Akkor a „harcolunk a békéért”
paradoxonján  mosolyogtunk  titokban.  Ma  békességünk  elnyeréséért  valódi  harc  következik.
Reméljük, nem fegyverek ellenében, de annál is veszedelmesebb ellenféllel: a pénz hatalmával.

Ez  ellen,  a  siker  reményében  harcba  szállni,  csak  isteni  küldetéstudattal  felvértezett
vezetőkkel  bíró,  és  ezt  nemzettudattal  –  s  a  benne  rejlő  egészséges  veszélyérzet  mozgósító
erejével – megáldott nemzet képes. 

A régi-új miniszterelnök mértéktartó és méltóságteljes győzelmi beszédében elhangzottak
szerint lehetőséget kaptunk önmagunk megvédésére. Tudjuk, hogy az iszlám első támadása során
a 150 év alatt ez nemcsak önvédelem volt, hanem ugyanakkor Európa védelme, és így van ez ma
is. Akkor testünkkel védtük a hálátlanokat, most spirituálissá nemesülhet a feladat.



186

Soli  Deo  gloria,  hallhattuk  a  beszéd  végén.  Ennek  elfogadása  a  lehetőséget
elválaszthatatlanul egészíti ki azzal, hogy  feladat. A felülről kapott isteni feladat pedig egyben
küldetésnek is nevezhető.

Ha pedig ez így van, ismét kérdezhetjük, hogy kicsoda ellenünk?
Ennek jegyében zárom a kötetet, s reménykedem abban, lesz még hetedik is, és benne egy

erősödő, tudatát lassan visszanyerő nemzetről lehetnek majd naplójegyzeteim. Természetesen, ha
magam is megkapom erre a feladathoz szükséges lehetőséget.

Azoknak, akik egyetértenek

a meghunyászkodás helyett vállalt, 

nehéz és kockázatos harccal.


