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                                                                   Bevezető 

 
 

Összegyűjtött írásaim közlésének újabb – váratlan – lehetősége a 2007-ben megszakadt 

sorozat újraéledését jelenti. Az időszak melyet felölel, eseményekben gazdag volt. Kezdete és 

lezárásának időpontja csupán a kiadás lehetőségének időpontjához igazodik, de az előző és a 

remélt későbbi kötetekkel együtt, a folytonosság megmarad. 

Az alább olvasható naplójegyzetek nehéz – de a reménykedést feladni nem akaró – 

időkből vezetnek el a szükséges derűlátás miatt könnyebbnek remélt, de mint észlelhetjük, 

talán még nehezebb vagy inkább még több veszedelem felismerésére képes és kénytelen 

máig.  

Közben némileg az első közlések helye is változott. Okai sokrétűek. Maiak. Szemben a 

régebbi évek legalább heti rendszerességével, a jegyzetek olykor nagyobbakat is ugranak, de 

időrendbe állítva ettől függetlenül, meglehetős folyamatossággal követik tovább az egyre 

zavarosabb hétköznapokat. 

A felfoghatatlan gyűlöletté fokozódó nyomás, melyet a nemzetben-hazában 

gondolkodókra – a látni képesekre – gyakorol az elvakításra felesküdött erő, egy darabig 

háborgásra késztet, aztán kérgesebbé teszi lelki receptorainkat. Az ingerküszöb nő, s ezért az 

éles szemű gyűlölködő emeli a hangerőt. A kör bezárul és a gyűlölet tovább erősödő 

spiráljává válik.  

Talán ez is okozója olykor a ritkább megszólalásnak?  

Egy librettó nem állhat csupa rágalomáriából, vagy arra válaszoló hőstenori válaszokból. 

 

Reményem csupán annyi, hogy nagy kockázatokat hordozó nehéz időben, ha sikerül 

visszapillantunk a történtekre s adott válaszainkra, az segítheti az emlékezést nélkülözni nem 

képes tájékozódást. Ha pedig így van, akkor érdemes volt az Egy haza két ország című 

sorozat ezen újabb emlékeztető kötetét az olvasó kezébe adni. 

De a remélt boldogabb jövőben is érdekes lehet majd visszapillantani a megtett útra, s 

ezek a naplójegyzetek – majdan – ennek hitelességéhez is hozzájárulhatnak. 

 

         A szerző. 
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   A LÉLEK KARDLAPOZÁSA ELLEN 

 

Szinte ezredéves tapasztalat tanúsítja, az orvos a test és lélek gyógyítója. De hogy a 

társadalomé is, azt egy-két klasszikus orvos – Anton Csehov és Albert Schweitzer – ez irányú 

munkálkodását leszámítva alig tudjuk. Pedig akad rá példa ma is. Méghozzá a megvilágító 

fajtából.  

 Szász István Tas, az orvos, a lélekgyógyász, a történész, a szociológus, a publicista 

ilyen alkotó. Aki nem csupán a betegség leküzdésében jeleskedik, hogy az egyén testi és lelki 

bajai jobbra forduljanak, hanem a társadalom, a közösség égető tegnapi és mai gondjainak 

nyílt térre való vivésében is.  

 Publicisztikai művei – a naplók, tárcák, jegyezetek – azért íródtak, hogy a ma embere 

közelebb kerüljön az igazsághoz. Nincs ebben a figyelmet mindennél jobban fölhívó 

harangkondulásban semmi új. Amilyen következetességgel és fölvilágosító bájjal szól az a 

harang, abban viszont van. 

 Mert Szász István Tas a személyes sorsot, a saját helytállásának fegyelmét az ország, a 

haza sorsával ütközteti – erdélyi születésű lévén ez a harcmodor nem újdonság –, s ebben a 

virtuális harcban a lelke Európájával szembeni valós Európai Közösség szenved vereséget.  

 Mert a kisebbnek és a törékenyebbnek is joga van a kereszténységet a pénzzel 

fölcserélő Nagy Mamuttal (a globalizáció delejezte Európával) szembeszállni, ha méltóságot 

adó cifra szűre nem más, mint a tiszta erkölcs. 

 Írásaiból könnyen kitetszik, hogy ez a sajátos reformszellem mint a közösségi gondok 

gyűjtőmedencéje 1848 alakítóinak hevéből és az 1956-os magyar forradalom tiszta lángjából 

táplálkozik.  

 A lángot növeli még a némelykor elhallgatott Trianon, pontosabban az általa kiváltott 

„ahogy lehet” kisebbséget és nemzetet megtartó bölcselme, és minden olyan közösségi 

parancs vagy cselekedet, amelynek fókuszában már hosszú ideje a megmaradás áll.  

 A karakteresen, leghangsúlyosabban Kós Károly jegyezte Kiáltó Szótól (1921) a 

kolozsvári nemzetpolitikai szemléig, a Hitelig húzódik a hajdani gyémántsor, amelyhez 

Németh László, Illyés Gyula és Csoóri Sándor is hozzátette a magáét.  

 Értéke? Miképp eszmélésre késztette a nemzetet, hatással volt gondolkodásunk 

alakulására is. A mostanában hangoztatott „törpének jó” „aktuálpolitikai” hecc-vigalommal 

szemben már kezdettől fogva a „merjünk nagyok lenni” jövőváró optimizmusát és a benne 

megtestesülő erőt visszhangozta. 

 Mikor a publicista – remek nyelvi erővel, hajlékony szimbólumvilággal (másutt még a 

nyelvi játék erejében is bízva) azt mondja egy helyütt, hogy „A magyar megmaradás immáron 

az emberiség közös megmaradásának kérdéseivel párosul”, arra bíztatja honfitársait, hogy 

próbáljanak meg nagyok lenni. Vagyis teljesedjék be – van hozzá szellemi kapacitásunk – a 

minőség forradalma. Tudás és szellem ne külön utat fusson a testtől – erkölcsi kötelességünk 

a népességfogyás megállítása –, hanem bölcs megbékéléssel találjon egymásra. 

 Természetesen az eszményi vagy ahhoz közeli állapot csak akkor következhetik be, ha 

– testünk mellett (megtörtént!) – lelkünket nem kardlapozzák (a szoclib táborból van igény 

eme szerintük kijózanító fenyítésre!), ha kikerülünk – van rá remény (és ebben a publicista 

mindvégig bízott) – a bankok szorításából, ha politikusaink átérzik a haza és a nép iránti 

felelősségüket – a szerző mindig kényesen ügyel arra, hogy korbácsa az erkölcstől, közjótól 

és emberségtől elbitangoltat csípje meg –, ha önként nem sétálunk be a vesztünket jelentő 

akolba.  

 Az írásokat szülő időkeret, vagyis a 2008-tól 2013-ig terjedő időszak történései elég 

vegyesek ahhoz – ám csak a jó, a bizalmat keltő, a reménnyel teli kereteztessék be (ez 

történik), nem a rossz! –, hogy a közíró hol erőset sújtson a kardjával, hol kifeküdjék az 

ámulat napsütötte tisztására. Mert aki a kommunista utódpárt és szövetségese (SZDSZ) által 
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leterített vörös szőnyegen lépked, annak minden négyzetcentiméteren parázs égeti a talpát 

(hogy mégis vannak önkínzók, szinte hihetetlen). Viszont aki a váltásért – változásért! – 

harcolva a nemzeti ügyeket, az összmagyarság égető gondját (autonómia, stb.) tűzi a 

zászlajára, és tud örülni – ama gyalázatos kirekesztő nap után – a kettős honpolgárság 

„intézményének”, az valaminő megmagyarázhatatlan boldogság részese lesz. 

 Szász István Tasnak ez a sok irányból jövő napfény (történelmi múlt, hagyomány, 

erkölcsi helytállás, a minden nép irályát befogadó transzszilvanizmus, stb.) világosította meg 

az elméjét.  

 Ama régi kolozsvári Hitel – családi összefogás adta az izgalmas találkozások, 

vitadélutánok és -esték helyszínét – maga volt a nemzetmentő új nemesség parlamentje. Ahol 

Márton Áron kezet foghatott Kós Károllyal, Dsida Jenő megfürdőzhetett a huncut Tamási 

Áron szeme sugarában, Domokos Pál Péter, a csángó-ügyek mindenese tovább kongathatta a 

Reményik Sándor hangolta harangot.  

 Eme paradicsomi mező, amelynek a korán érő és eszmélkedő gyermek (kiskamasz) 

részese-szemlélője volt, az idők folyamán átköltözött Leányfalura. Hogy újabb és újabb 

virágokat fakasszon? Sokkal inkább, hogy még a kóróéletűeket is óvja. Mert a kisebbségi 

tapasztalat azt sugallja, amiről könnyen lemondunk, az el is vész. Nem szabad, csöppet sem 

tanácsos föladni a határt. A kiküzdött jogokat, a neoliberalizmus szellem által semmiségnek 

értékelt haza ügyeit. 

 Bár Szász István Tas a legkisebb írásában is Zrínyiként forgatja a kardot, sosem 

kirekesztő, nincs benne idegengyűlölet, minden érték előtt főt hajt. Ha kell Barrosora is 

rátrombitál – szlovák belügy-e a magyar nyelv kirekesztése? –, ha szükséges Wass Albert is 

védőbástyát talál okos, finoman „erkölcsizáló” szavaiban. Andrzej Wajda Katynja – fölkavaró 

film – éppúgy szégyenbélyeget éget arcára (mert a tisztességes ember a másokkal szemben 

elkövetett galádságok miatt is szégyelli magát), mint a virtuális pénzt valódiként forgató 

„mágnások” nemtelen cselekedetei.  

 A különböző állatfajok megvédésénél többet ér az ember védelme, a magyar október 

szellemét gumibotozással és szemkilövéssel ünneplők hadánál a polgári kormány megannyi 

hazamentő gesztusa. Az író azért a szellem embere, hogy ezt hangsúlyozza. Ha az emberiség 

legnagyobb szégyenére betiltják a karácsonyfát – Oxford is ludas ebben meg a bamba Európa 

is –, örömhíreink növeljenek zöld ágakat (föltámadt az Erdélyi Napló, a Szent Korona mint 

összetartó kapocs egyre jobban működik, a nemzetpolitika kezd karakteressé válni).  

 Ez a lelki fenyő, álmodozzunk, le fogja törni a pénz és a bankok hatalmát, szöges 

szőnyegre térdepelteti a globalizációt, fityiszt mutat a neoliberalizmusnak. És – nem is kicsi 

cselekedet – lesöpri, majd kukába dobja az országunkra szórt rágalmakat. 

 Ha történelmi pillanatokat élünk meg – a házsongárdi Pantheon éppúgy erkölcsi 

alapokat erősítő arkánum, mint szabadságharcaink –, viselkedjünk is úgy, hogy az utódainkra 

ne hozzunk szégyent! Mert rajtunk múlik minden, a cselekedni tudókon, a haza ügyét bátran 

fölvállalókon.  

 A publicistától kell-e ennél nagyobb bíztatás. 

 Ha a tömeg visszakapja a látását – minden írás ezt szorgalmazza kitartó erővel s 

jövőlátó lendülettel –, és a globalizáció által csaknem ég-magasig húzott „katedrális” 

kártyavárként fog összeomlani (sokan nem akarják ezt, mert dollármillióikkal könnyű a 

zavarosban halászni), az apokalipszis minden bizonnyal elkerülhető lesz.  

 Az utat mutató lámpás már sok klasszikusunk előtt világolt. Fénykörei mi mást 

sugároztak volna, mint a szolgáló erkölcsként egzisztáló Írás egyetemességét. „Az út felett a 

magasságban, mint ama pásztorok és háromkirályok számára a betlehemi csillag, ott ragyog 

nekünk a hit. Csak fel kell emelnünk szemünket.”  

 

        Szakolczay Lajos 
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Naplójegyzet: 2007. december 31. 

 

Vidám sirató 

 

Az elkerülhetetlen, de nem kivédhetetlen globalizáció eszmerendszerét jelentő 

neoliberalizmus, vagyis a feudális maradványokat egykor szükségszerűen bontogató, azóta 

romboló szakaszba jutott kivénhedt liberalizmus felújítása más célok érdekében, önmagát 

pusztítja el. Nem zárható ki, hogy ezen az úton gyakorlati szállásadója a globalizáció is 

követi. Legalábbis annak mai, a többség esetében végzetes hátrányait előtérbe erőltető 

formája. 

 

2007 keserves esztendő volt! Keserves esztendő volt 2007? 

Mind a kijelentésnek, mind a kérdésnek van létjogosultsága. Ha a pesszimistán csengő 

kijelentő mondatot akarnám alátámasztani, elég lenne ennyi: 2007 a destruktív 

neoliberalizmus diadala. 

De saját – sokat hangoztatott – reményeimet megerősítendő, feltűnt vezető nyugati 

lapokban, sőt a szaksajtóban is, az államot leépíteni óhajtó neoliberalizmust búcsúztató 

tanulmányok sora. Többen is az állam újjászületését jósolják.  

Ha a fentieket el tudjuk hinni, akkor elmondhatom, hogy derűlátó felütéssel kezdjük el 

az új esztendőt. Mert a neoliberalizmus elsiratása bizony vidám sirató mindnyájunknak, 

kivéve azt a néhány ezreléknyi megszállottat, akik vagy begyepesedett gondolkodásuk miatt 

nem akarják ezt elfogadni vagy azért, mert hátsó szándékaik megvalósítása ezen eszmék 

nélkül nehezen képzelhető el, hiszen minden erre kidolgozott módszerük ebben a csalóka 

öltözetben pompázik a szolgáló masszává gyúrásra szánt bambák előtt. 

Szomorú tény, hogy a maradék haza világviszonylatban is élen járt e halódó 

eszmerendszer szolgálatában. Ennek okait sokan és sokat boncolgatták. A helyes és helytelen, 

de mindenkor kényes és ügyes módszerekkel ingoványos talajra terelt következtetések 

levonásától most tartózkodjunk. Elegendő a tényeken elgondolkodni. 

Miközben világszerte észlelhető, hogy az állam szükségessége felértékelődik, és 

visszatérőben van, azonközben mifelénk éppen annak bontogatásán szorgoskodnak. 

Miközben az országok szuverenitásukat féltékenyen őrizve lépegettek a legújabb kor 

aknamezején, mi hanyatt homlok elsőnek ratifikáltuk Lisszabon kiforratlan aktáit. Miközben a 

világ nagy erőfeszítésekkel és jelentős nehézségekkel küzdve halad az egységes 

társadalombiztosítás felé, mi az eldobott és sok bajt okozott modelleket hozzuk a saját 

nyakunkra, ha kell a legármányosabb és nevetségesen visszataszító módszerekkel. A 

privatizációt általában is minden mértéken felül erőltetjük, s fennen hangoztatjuk a már lejárt 

lemez szövegét: az államnál mindenki csak jobb gazda lehet. 

A szomorúban a legszomorúbb, hogy ebben a neoliberálisokat éppen azok segítették 

(voltak kénytelenek a hatalom megtartása érdekében segíteni), akik a politika nagy könyvei 

szerint pont az ellenkezőjére hivatottak. 

A hanyatló liberalizmus Magyarországon is pusztító haláltáncát járja. Tombolva pörög 

és egy ájult ország tűri. A szemek lassan nyiladoznak, de nincs az a keserves fájdalomtól 

látásra ébredő szem, melyre – adott pillanatban – ne tudna az ármány hályogot bocsátani. 

Példának okáért ügyesen késleltetett uniós pénzek választások előtti szétterítésével, vagy 

egyéb módszerekkel. Mert ez a lehetetlen, de a hatalom birtoklása által szentesített szövetség 

a maga gátlástalanságában mindent képes megtenni. 

A másik oldal, a most ellenzékből kiáltozó, olykor hurrá optimista jobb, a keresztény, 

konzervatív, de liberális és baloldali elemeket is ötvöző gyűjtőpárt, minden cselekedetében 

magán hordozza ezeknek a különböző értékeknek a morális gátlásait. Értéküket elismerve is 
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gátlásnak nevezem őket, mert egy tisztességtelen harcban a gátlástalannal szemben bizony 

akadályt jelentenek. 

Természetesen itt is felelhetők az oda nem való emberek, elemek, események, 

történések. A pénzvilág minden rétege, a legaljától a legtetejéig, tudja, hogy egy kis vasat 

nem árt ebben a tűzben is melengetni. És melengetik. Tudatosan! Így aztán az oly fontos 

leleplező képesség, jelentős saját akadályokba ütközhet. A gyarlók mellett minden bizonnyal 

beépítettek és provokátorok is fellelhetők e szerepkörben. A cél, hogy az ellenfél se lehessen 

tiszta. 

A másik baj, hogy a nagy fejlődés melyen keresztülmentek, nem minden vezető 

esetében hiteles, s ahol igen, azt a másik oldal kellőképpen képes démonizálni. Orbán Viktor 

esete erre a legsikeresebb és legvilágosabb példa. Pedig ő az igazi példa az ellenkezőjére is. 

Arra a politikusra, aki tiszta tudott maradni minden szempontból. A gyűlöletbeszéd nagy 

ellenzői azonban hatalmas gyűlölettel vetik magukat utána. A jelszó: „Mi jobban gyűlölünk 

titeket, mint ti minket!” 

Orbán már nem is valamely ifjú vezér, Hunor, vagy Magor szerepében éli politikai 

életét, hanem ő maga a csodaszarvas. Ő az, akit mindenki szeretne utolérni, az ellenség 

levadászni vagy valamilyen értelemben befogni, más csak behelyettesíteni, vagy mozgását 

megváltoztatni. Az igazi csoda az lenne, ha ez nem sikerülne senkinek, s nagy közös vágtánk 

közben valamennyien eljutnánk az ígéret földjére. Sokak véleménye szerint ő az az ember, aki 

olyan mértékben volt képes felnőni államférfiúi feladatához, hogy egyelőre sehol nem lelhető 

fel más alternatíva. Ez a történet ismét azok közé tartozik, melyeket látván egyszerre lehet 

okunk örülni és búsongani is. 

Magyarország a jelenlegi helyzetben úgy látszik nem képes választ adni a legdurvább 

ingerekre sem. Orvosi szóval refraktér állapotban hever. Ilyen helyzetből kimozdítani egy 

szervezett erő és egy karizmatikus vezető nélkül nem lehet. 

Az idő azonban elérkezett.  

A neoliberalizmus minden eresztékében recseg-ropog. 

A neoliberalizmus utolsó tombolása hatalmas károkat okozhat. 

A cselekvésre Európai módszerekkel lehet csupán sort keríteni. Az ellenfél ilyen 

akadályokat nem ismer. 

A nagy ellenség vidám siratása közben tudnunk kell tehát, hogy nehéz új esztendő vár 

reánk.  

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. január 13. 

 

Sok bajunk közt melyik a legnagyobb? 

 

Örömmel olvastam az Erdélyi Napló hasábjain, hogy az Európa Parlamentben a képviselő 

neve mellé nemzetisége kerül felírásra és nem „származási helye”(ha nevét csupán József 

Attila-i „áruvédjegynek” tekintenénk). 

A franciás módi, melyen alig látszott lehetőség változtatni, s mely szerint az 

állampolgárság egyben nemzetiség is, itt csorbát szenved, s íme az erdélyi magyar 

képviselőket küldő szülőföld frankomán birtokosainak már pirosodik is a füle. 

Ennél is sötétebbre festi mai Feszty-körképünket a szlovák politikai (nem tudományos!) 

élet, XXI. századunkban anakronisztikusnak mondhatóan nevetséges, s mégis „drá-maian" 

leleplező erejű híranyaga. Ficó szerint Európa legősibb nemzete most egyszerre csak ők 

lettek. Emlékezetemben felsejlik a Kárpátok Géniuszának idejében olykor emlegetett kárpáti 

ősember ős.  
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Ördögbe ezzel a sok őskóros szomszéddal, gondolhatnánk! Mi lenne, ha ősiségi 

versenyt hirdetnénk mi semleges gyüttmentek? Csakhogy a történet ennél sokatmondóbb. 

 

Istenem micsoda zűrzavar van ma is, s mennyire nem látszik az etnikai problémák 

alagútjában a fény, sőt ami olykor mégis feltűnik, biztosan a mozdonyé. 

Akik értik, hogy miről is van szó, ők az érintettek, s nekik a legkisebb a beleszólásuk. 

Közülük is legkevésbé azoknak, akik igazán és szó szerint is szenvedő alanyok. A 

megoldásokat, pontosabban a megoldásnak képzelt vagy remélt döntéseket azok hozzák, akik 

nem értik ez egészet, de annál jobban vigyázzák saját szempontjaikat. Ezek a szempontok 

pedig a legritkábban esnek egybe az igazságtalanul szenvedő kisebbségek érdekeivel. 

Ha a tételt megfordítjuk, a jól politizáló kisebbségeknek, pontosabban a kisebbségek 

érdekében jól politizálni hajlandó anyaországoknak (hol vagyunk még a védőhatalom 

jogainak fel- és elismerésétől) valahogy úgy kellene csűrniük-csavarniuk az igazságot, hogy 

az megmaradjon, de egyben érdekévé is váljon a döntéshez elég erős hatalmaknak. 

Nehéz! 

Nagyon nehéz. 

A globalizáció terjeszkedésének mai időszakában, mely reményeink szerint egyben 

annak hanyatlását is megalapozza, rendkívül bonyolult és összefonódó politikai és gazdasági 

érdekviszonyok alakulnak napról-napra. Ezek az érdekviszonyok és az általuk befolyásolt 

értékítéletek, az érdekükben felvázolt és megcélzott jövőképek stb. mégis adnak lehetőséget 

saját létérdekeinknek a döntéshozók előtti ideologizálására úgy, hogy az igazság az ő 

szemükben is igazság lehessen. Arra ugyanis hiába várunk, hogy az igazságot maguktól 

felismerve, akár saját vélt vagy valós érdekeik ellenében is képesek és hajlandók is legyenek 

értünk síkraszállni. 

Az összmagyarság jelentős részének európai integrálódása talán az utolsó lehetőség a 

határok felett és ellenére létező közös magyar sors jobbra fordítására. A fenyegető 

demográfiai katasztrófa és az erre „rájátszó” – sőt meggyőzően érvelő szakértők szerint is ezt 

módszeresen fokozó – neoliberális hatalom erőfeszítései ellenére, a Kárpát-medence 

lakosságának legnagyobb létszámú nemzetisége ma még a magyar.  

A többi nemzettel közös sors és az egyenlő esély érdekében folyó küzdelemhez 

természetesen hozzátartoznak szebbnél szebb és remélt egyéb elemek is, mint a megbékélés, 

megértés, a szorongások feloldása, a xenofóbia feleslegessé tétele és egyebek, azonban ezek a 

remények vagy nevezzük őket akár feladatoknak, csak olyan hosszú idő alatt válhatnak 

valóra, hogy nincsen már időnk azt élve megvárni.  

A reánk leselkedő legnagyobb veszedelemnek ugyanis a demográfiai katasztrófát kell 

tekintenünk. Sajnos egyszerű lenne erre annyit válaszolni, hogy ha nemzeti tudatunk nyolcfelé 

szakadva is töretlen lenne, akkor ez nem lehetne gond. A nemzeti tudat elpusztítása azonban a 

neoliberális célkeresztek közül az egyik legfontosabb. Uraink és az ő láthatatlan uraik 

ördögtől valónak tartják s módszeresen folyik démonizálása. Felelhetjük erre azt, hogy igen, 

de ha keresztények maradunk (lásd a lengyel példát) nem foghat rajtunk a nemzeti tudatot 

pusztító szándék. Mint tudjuk azonban, hasonló módszerességgel támadnak mindent ami a 

hithez kötődik, s az egyházak ellehetetlenítése napi program. Mondhatjuk még azt is, hogy 

eddig mindég talpra álltunk a magyar parasztság jelentette kimeríthetetlen forrásnak 

köszönhetően. Legalábbis Mohitól Mohácson át Trianonig sorozatosan. Csakhogy ma már 

nem hogy paraszt, de még agrárproletár is alig van, s a maradékot minden erővel próbálják 

elpusztítani. Jeles tudorok deklarálták nemrégen, hogy a falvakra nincs szükség. Korszerűtlen 

és költséges életmód ez. A szívósan vitatkozó ekkor a magyar középosztály igényességére és 

tehetségére veti reménykedő szemét. Ezt a réteget a mai hatalom – nem véletlenül – 

legnagyobb ellenségei közt tartja számon, és minden eszközzel munkálkodik felszámolásán. 
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A vállalkozói réteg felháborító megkülönböztetése, az idegen rablótőke alázatos támogatása 

mindennél beszédesebb. 

Mire vagy kire támaszkodhatunk tehát? 

A demográfiai trend megfordítása olyan összetett feladat, hogy az azt szolgáló elemek 

egyikének vagy másikának a rehabilitálása nem elég. 

Sajnos itt csak egy teljes politikai hatalomváltás kecsegtethet reménnyel. Reménnyel 

mondom, mert ezután még hosszú út vár reánk, melyen a jószándék még csak az egyik kellék. 

Cselekvési programra van szükség, s ennek első feltétele a fent említett belső (anyaországi) 

fordulat, kárpát-medencei kitekintésben pedig a magyarság szempontjából újraformálódó 

európai parlamenti viszonyok (is). Az anyaországi politika szemléletváltása és gazdasági 

fellendülése nélkül azonban ez sem használható ki. 

Sok bajunk közt tehát a legnagyobb a demográfiai veszedelem, s így a legfontosabb 

feladat a Kárpát-medencei magyarság fogyásának fokozatos megfékezése majd megfordítása 

lenne. A legfontosabb feltétel pedig egy olyan magyar politikai erő uralomra kerülése, 

amelyik nemzetben gondolkodva megpróbálja elvezetni ezt a sokat szenvedett országot és 

elszakított testvéreit a globalizáció csendesebb oldalvizein egy – emberi mértékkel belátható 

időn belül remélt – globalizáció utáni korszakig. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. január 29. 

 

És most egy – látszólag – részletkérdésről 

 

A körön kívül éldegélve, a nehéz hatásokat viszont körön belül megélve vegetáló 

„lakosoknak” – vagy ahogy még mondják „az embereknek” – gyakran van szükségük arra, 

hogy a nagy egészet a részletekből próbálják felismerni. Cseppben a tenger, – mondogatják. 

Ennek megfelelően vizsgálgatjuk, magyarázgatjuk, körüljárjuk a neoliberalizmus sokfajta 

anyagból szőtt hálójában vergődő jelenünket. Minél nagyobb a perspektíva, annál 

kétségbeejtőbb, s minél inkább aláereszkedünk a részletekbe is bekukucskálni, annál 

meggyőzőbb a szomorú következtetés, hogy a minket megkötözve tartó, és minden józan 

elképzelés szerint hanyatlásra szánt csoport és eszme hatalma – itt és most, egyelőre – 

erősödőben van. Ennek biztosítéka az európai védőszárnyak alá fogadott „demokratúra”. 

Vagyis egy álságos demokrácia és a még élő valódi diktatúra szellemének kentaur gyermeke. 

Ismét rájövünk, hogy a posztkommunista állapot a globalizmus legmelegebb ágya. 

Az olvasó a tényeket szereti, hát lássunk néhány aktuális tényt.  

Az Erdélyi Napló hozzám megérkezett legutóbbi számában látom, hogy a hálapénz 

kérdésével Erdélyben, vagyis Romániában is foglalkoznak. Ha hálapénz, akkor egészségügy, 

s ha egészségügy, akkor pénz, vagyis költségvetés. A pénz pedig a globalizmus 

vörösvértestje, keringésének örök célja, „magasabb” céljainak pedig napszámosa. 

Igen sokatmondó látnivalókat kínál ez az ablak, ha rajta keresztül pillantgatunk a 

neoliberális hálószobába. Az egészségügy – mint nagy elosztórendszer, tehát nagy konc – 

különösen szívügye ennek a szellemiségnek. Magyarhonban hazug kampányuk fő pillére volt, 

de a koalíciós partnerrel folytatott, szinte kenyértörésig feszülő harcnak fő területe ma is. 

Ennek oka igen sokféle, mondhatnám felsorolhatatlan, de a pénz megtakarítása és 

megszerzése mellett kétségtelenül ott van a nemzetet, s ennek érdekében az államot leépíteni 

óhajtó megveszekedett szándék. Minden intő jel ellenére vakon támadják az államot és 

mindent, ami nemzeti. Szomorú szakasza ennek a nemtelen menetelésnek, hogy már a 

megmaradásunkat közvetlenül veszélyeztető közös egészségi állapotunk is célkeresztbe 

került. Az az ország, amelyben az egyik, világviszonylatban is legbetegebb lakosság 
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(szándékosan kerültem el most a nemzet szót, pedig abba valaha mindenki beletartozott) 

lakik, az az ország, amelyik évtizedek óta – minden oldalon működő – szakemberei szerint is 

az egészségügy alulfinanszírozottságáról volt nevezetes, most nem hogy ennek a 

megoldásáról gondolkodna, hanem éppen ellenkezőleg, sorozatosan elvon belőle. Elvon, majd 

az államot is ki akarja húzni az állampolgári jogon járó felelősségek terhei alól, s mindent 

reáhárítani a magánbiztosítókra és az önkormányzatokra (melyek tudjuk most nem 

kormánypártiak, s ezért különösen jó, ha kényszerhelyzetbe kerülnek). Az ismert részleteket 

ezúttal nem sorolva arra hívom fel az olvasó figyelmét, hogy a most terítéken levő biztosítási 

rendszer, amelyik elől az azt megtapasztalt fejlettebb országok minden áron menekülnének 

(pedig ők is a globalizáció „gyermekei”), az említett kevés pénzből lenne hivatott, hogy – 

állítólag jobban – működtesse az egészségügyi ellátást. Ezt ígérik miközben – sokszoros 

apparátust igényelve – sokkal drágábban tud csak dolgozni, mint az eddigi egy biztosító, és 

ráadásul profitot is vár belőle. S mindez nem elég, hiszen a koncból, melyről a marakodás 

folyik, máris jókora darabokat haraptak ki. Először 250 milliárdot, s most csendben és minden 

hírverés nélkül egy zseniálisan sötét húzással újabb kb. 125 milliárdot.  

Erről a „kegyelemdöfésről”érdemes most szót ejtenünk néhány mondatban, s egyben 

figyelmeztetem az unatkozó olvasókat, hogy a globalizációs módszerek dagályszerűen 

terjednek kelet felé. Vagyis Erdély magyar közösségének is jó megismerkedniük ezekkel. 

Rövid leszek, s csupán saját tapasztalatomról számolok be. Történt, hogy mintegy szűk 

(minden értelemben) esztendővel ezelőtt volt alkalmam beszélgetni legfőbb teoretikusaik 

egyikével. Ő a személyes beszélgetés hangulatában figyelmeztetett, hogy felesleges 

foglalkoznom a részletekkel. Pénzről van szó, pénz pedig nincs, és októbertől már a nyugdíjak 

kifizetése is kérdőjelessé válhat. A 250 milliárdos elvonás (állítólag 1500 milliárdos 

egészségügyi kasszáról volt szó) ezzel már valahol összecsengett. Az így kialakult viszonyok 

között az egészségügyi szolgáltatók eladósodása tovább növekedett. S ebben a végső 

veszélyhelyzetben most, magam sem értem mekkora csendben (jobboldali média?), az 

általunk befizetett egészségügyi járulékainkból egyetlen húzással kb. 125 milliárdnyit még 

átcsoportosítottak a nyugdíjkasszába. Ehhez módszerként csak az elosztás százalékos 

arányainak megváltoztatását használták fel, s máris működött a trükk. El kell mondanom, 

hogy évtizedes küzdelem eredménye volt a nyugdíj és az egészségügyi kassza elkülönítése. S 

íme, most egy ügyes csel az egészet lenullázta. A pártállamban évente tették-vették ide-oda 

ezeket a pénzeket. Most ismét megtalálták a megoldást erre. Mégpedig az egészségügyi 

ellátás összeomlásának valóságosan fenyegető rémét szembekacagva. 

Egy történet csupán a sokból, de rámutat arra, hogy itt az égvilágon semmi nem számít, 

hogy itt nem csupán egyes körök hatalmáról, nem csupán bizonyos csoportok 

meggazdagodásáról van szó.  

A tét nagyobb. A célkeresztben maga a nemzet van. Az egyén, a család, a közösségek, 

az állam, és minden, ami útját állhatná ennek az önpusztító világrendnek. 

Közben pedig folyik a mesterségesen gerjesztett – már-már gyilkos – torzsalkodás 

országon belül, országok, nemzetek és nemzetiségek között, kontinensek és kultúrák között.  

Felettünk ott kering a közös megsemmisülés dögevő árnya. 

Kik ők és mit képzelnek? Azt hiszik, hogy túlélhetik azt, amit kockáztatnak? 

Vagy talán ők a földöntúliak, ők lennének a fantasztikus filmek jövevényei? 

Magatartásukat látva, minden bizonnyal ezt képzelhetik magukról. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. február 18. 

 

 



 11 

A demagógia és a duma gőgje 

 

A most éppen az egészségügyi reformhazugságok csapdájában vergődő társadalmi és politikai 

élet ütközőpontjain, ismét és egyre gyakrabban hangzik fel a demagógia vádja. Ez az, ami arra 

késztet, hogy elgondolkozzak ezen a politikusi tehetségtelenséget és tehetetlenséget leleplező, 

a megfelelő érvek fellelésének képtelenségét jelző kibúvón. 

Velem is előfordul – úgy a hétköznapi beszélgetések, mint a publicisztikai munka során 

–, hogy hallani vélek egy belső hangot: vigyázz, nehogy demagógiával gyanúsíthassanak. De 

hasonló helyzetben levő értelmiségi barátaim köreiben is hallottam már ilyen panaszt. 

Ezekre a pillanatokra gondolva tehát már két – mai napság igencsak aktuális – gondot, 

gondolatot kell körbejárnunk. Az egyik maga a demagógia, a másik az, hogy miért kell 

nekünk ilyen s más hasonló vádaktól félnünk. 

A sorrendet megfordítva először a félelem okát kutatnám. Honnan ez a sötét reflex, mi 

okozza, hogy mindegyre felbukkan. Vajon régi beidegződések, vagy fellelhető ez azokban is 

akiknek – koruknál, vagy születési helyüknél fogva – nem volt ilyen tapasztalatra alkalmuk? 

És ha esetemben régi beidegződésről van szó, mi az oka annak, hogy közel két évtized alatt 

nem épült le sőt, hogy éppen újra és egyre sűrűbben üti fel fejét? Vajon nem régi ingerek 

azok, amelyek ezt okozzák? Vajon nem a régi hang és hangulat, a régi félelemkeltő 

eszközrendszer újraműködése teszi ezt? „A gul ágba szökkenni oly hajlandó, recskegő hangú 

pufajkás szirén?”Mely, mint a barakkunkba (bocsánat, házikó) bedugott – de liszttel hintett – 

farkasláb, becsapja a naiv báránykákat. A hiba minden bizonnyal nem az én készülékemben 

van. A fortélyos félelem ismét működik, kicsit más formában, kicsit más színekbe öltöztetve, 

de hasonlóan veszedelmes célokkal és hasonló értékrendek képviseletét próbálván kiüldözni 

szellemi életünkből. A kétpólusúnak hitt világ mindkét vége jól tudott, s most pillanatnyilag 

éppen egypólusúvá válva, jól tud élni a szorongáskeltés módszerével. Értelmiségben s 

tömegben nézve egyaránt. Számukra a gondolkodó fejek keretek közé szorítása nagyon 

hasznos. Elég néhány elátkozott szó, leprásként beidegzett jelző, és működik az egyszerű 

rendszer. Jaj nehogy csak árnyéka vetüljön rám valamilyen izmusnak! A ravaszság és 

hazugság nyilaitól védj meg Uram minket! 

Ide érkezvén a demagógia már csupán részletkérdés. Jó volt hát a gondolatmenetet 

megfordítani. Ami a demagógiát illeti, ott a kívülálló éppen úgy, mint az érintett elsősorban is 

arra lehet figyelmes, hogy mikor alapvető igazságok, értékrendek, létfontosságú nemzeti 

felismerések kerülnek a vád célpontjába, akkor bizony keresve nem lehetne kényelmesebb 

módszert találni, mint ezzel vádolni azt, aki ilyen kézenfekvő dolgokat emleget. Így aztán 

előbb-utóbb maga a színtiszta igazság kimondása kerül a demagógia valódi célkeresztjébe. 

Lámcsak! Ha a hazugság oltárát építgetjük! Egyszerű, mondhatni primitív módszerekkel 

képes semlegesíteni legősibb ellenségét az igazságot. Szégyenkezni kell rágondolni, és félni 

kell kimondani. Baj lehet belőle, s főleg hiteltelenné válhatsz általa. Hiába vagy bátor s 

hajlandó elviselni azokat a bajokat, sőt ha kell, a talán az annál is rosszabb nevetségességet is, 

nem elég. Nem rólad van szó. Az érték, az eszme, a felmutatni szánt igazság semmisül meg a 

gonosz össztűzben. Azt kell tehát óvnod, öltöztetned, csomagolnod, magaddal csempészned, 

kétszer akkora ügyességgel és óvatossággal mégis zászlókra tűznöd. Óvnod a demagógia 

vádjától, a duma gőgjének ragadós kacajától. 

A mai Magyarországon a hazugság elfoglalta helyét a mindennapi életben, és útban van 

afelé, hogy piedesztálra is emeljék. Munkamódszer, erény lesz belőle.  

Mennyi idő is kellett ehhez az aprócska művelethez? Meg ki? Jött, és ellenfelei 

elegánsan lemosolyogták. De a sötétség erejével háta mögött ő diadalt ült. Most már akár el is 

mehet. A gazdaságinál is félelmetesebb romokat hagy maga után. 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2008. február 19. 

 

Visszapörgetés 

 

A napi híreket követni próbálván levegő után kapkodó országlakó, miközben megpróbálja 

szellemi oxigénhiányát pótolni, s e célból a hírek pergőtüzében meg-megáll, néha 

kézenfekvőnek tűnő alapigazságokat vél felfedezni vagy elfogadni. Olyanokat is, melyeket 

valaha még csak zavaros zagyvaságnak hitt, vagy az áltudomány könnyen felnyitható 

rekeszébe skatulyázott. 

Nem túl nagy felfedezés az az összefüggés, melyet most felemlíteni készülök, de annál 

nagyobb a precedens értéke, a leleplező ereje, a tanulsága s sajnos főleg az életünkre 

gyakorolt hatása. Mi több, ennek történte maga életeink története. A magamfajtáknak egész, a 

később születetteknek még nem egész, csupán eddigi életét határozta meg az a folyamat, 

melyről most kezdtem gondolkodni, midőn egy szerény, de nagy tudású és meggyőző erőben 

hatalmas hatással bíró előadó szavait hallgattam. 

 

Az eszmefuttatásaimat ismerő olvasóim bizonyára sokszor hallották már tőlem a magyar 

parasztság dicséretét. Mikor erre gondolok, mindég Fadrusz János zilahi Wesselényi szobra 

jut eszembe és apám intelmei. Ő már kisgyermekkoromban – pusztakamarási, novoji félig 

elfeledett sétákon – belém nevelte az irántuk kötelező tiszteletet. Mint az Erdélyi Magyar 

Gazdasági Egyesület egyik vezetője, hivatásának, kötelességének tekintette a magyar paraszt 

védelmét, jelentőségének hirdetését, megmentő erejének reménységeink alapjába építését. 

Emlékszem, hogy előre köszönt minden arra járó falubélinek, nem tudták megelőzni a vezető 

embert, a helyi földbirtokost. Engem is erre intett, és sokat mesélt történelmünk sötét 

évtizedeiről, amikor ez a mai szóval nemzeti génbanknak nevezhető réteg mentette át a 

magyart történelme folytatására. Mint a kivágott fa csonkja mellett kihajtó fiatal csemete, úgy 

indult újra meg újra a nemzet erdeje. Innen sarjadt sokaság, és innen sarjadt minőség is. 

Tisztelet az emellett volt másféle nagy, de semmi estre sem ellenpéldáknak. 

A parasztság az ősi hagyományt, az írásnélküli világ hozadékát nem csak szellemi, 

művészi hozományként őrizte egy láthatatlan ládafiában, de ami mindennél fontosabb, a 

morális tőkénk egészét is. Jobban átmentette ezeket a történelem viharain, mint megannyi 

könnyen lángra lobbanó könyvtár. 

Igen, ezt tette ezer éveken át, s így a kárpát-medencei utolsó több mint egy 

évezredünkben is, el egészen a mi életünkben lezajlott tragikus, és részben testben, részben 

szellemében történt kivéreztetéséig, kivégzéséig. 

Ceausescu látványos falurombolási terve még felháborodást keltett, még százezreket 

tudott az utcára vinni, de velük együtt mi sem gondoltunk a legfontosabbra. Arra, hogy akár 

két, akár egypólusú a világ, annak egyedüli urai végeredményében ezt akarják. 

Erről győzött meg – a bevezetőben felemlegetett előadó meghallgatását megelőzően – 

egy másik szememet nyitogató esemény is. A neoliberálisok egyik zászlóvivő tehetsége tett 

mindent lesöprő fölényt sugárzó „szerénységgel” egy kijelentést a falu mai feleslegességéről. 

A nemrég letűnt világ őrültnek tetsző urai által elkezdett rombolást ő ezzel átemelte szép új 

világunkba. Ha tőle függene, máris folytatódhatna nyíltabb eszközökkel is.  

Számára a falu csak felesleges kiadásokat kikényszerítő terep? Igen, egyebek közt. A 

minden újra kevéssé fogékony lakosok lakozási helye? Is. Tájékozottságát ismerve azonban 

azt is sejtem, hogy nem csupán költségesnek vagy egyszerűen csak visszahúzó erőnek tartja, 

de a neoliberális célokra veszedelmesnek is. Éppen az egykor benne lakók kevés 

maradékának még ma is felbecsülhető lelki-szellemi-erkölcsi rakománya miatt. Elsodort 
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abból a sok vihar rengeteget, de a neoliberálisoknak az is sok, ami ott valahol a szérűkben, 

padlásokon megmenekült. 

Mi is volt az ő sorsuk? Gondoljunk csak a kollektivizálás iszonyú korszakaira, az ereszd 

meg húzd megekre, a kulákokra és a szájukba vizelőkre, a primitív nacsalnyikokra, a 

kitelepítettekre, a milliónyi egyéni, családi és közös tragédiára. Eredménye az évezredes 

önállóság feladását jelentő iparba süllyedés vagy a mezőgazdasági proletársors lett. 

Rögtön utána pedig gondoljunk a szinte tudományos definíciónak nevezhető 

„gengszterváltás” következményeire. A kárpótlási megoldások ilyen-olyan változataira, 

melyek mind az igazi paraszt, a föld valódi tulajdonosa (aki megműveli!) ellen hatottak. 

Eredménye a mezőgazdasági proletár tönkretétele, egy részének városba üldözése, másiknak 

lumpenné süllyesztése, az öregek kipusztulásának cinikus szemlélése lett. Közben születtek 

TSZ bárók, és ravaszul megteremtették a föld idegen kézbe játszásának feltételeit is. A 

magyar földét, mely értékét tekintve állítólag a világ országai között az ötödik helyen áll. 

 

Az olvasó méltán reklamálja, hogy végre mondjam meg, mit is gondoltam annak a nagy 

meggyőző erejű előadónak a szavait hallván. 

A kellőképpen hosszadalmas felvezetés után erre is rátérek. 

Szintén előző írásaimra hivatkozom, mikor arra emlékeztetek, hogy a globalizáció 

kezdeteit a Trianont megelőző időkre datáltam. Már Trianont is úgy tekintettem, mint ennek 

egyik következményét. A Monarchia soknemzetiségű mintaállammá federalizálódásának 

veszélyét is emlegettem, mint az ellenérdekeltek szemében veszedelmes precedenst. 

Ugyanakkor ezek a nemzetek a paraszti világok fészekmelegének is otthont adtak. És 

Oroszország a népek valódi börtöne is ilyen rezervátuma volt a hagyományőrző életnek, a 

maga elmaradottságával, de a maga csendes értékőrzésével is.  

Nos, előadónk szerint Trockij jelképes marsallbotja mellett, több nyugati útlevél 

társaságában már rendelkezett azzal a megbízással, hogy Közép-kelet és Kelet-Európa ezen 

globalizációt gátló, hagyományokat őrző, nehezen uniformizálható társadalmait lerombolja. A 

nagy Uljanov, a maga német útlevelével és pénzével, a Finn-öböl legendás átszelését 

követően csak egyik aktora volt ennek a tervnek. A globalizáció tehát előreküldte embereit, 

akik a kommunizmus hengerével zúzták szét a reá váró gátakat. 

Milyen sokszor olvasták tőlem azt, hogy sehol a világon a globalizáció nem talált a 

maga számára alkalmasabb tömeget, mint a posztkommunista országokban! Leírtam egyszer, 

kétszer, tízszer. 

Hát ezért! Csapunk most együtt a homlokunkra. A mozaik egyszerre megmozdul és 

minden a helyére kerül. 

Ugye milyen veszedelmesek tudnak lenni az összesküvés elméletek? És 

legveszedelmesebbek akkor, ha beigazolódnak. 

Nem kell közösség, csak földönfutó egyén. Ennek ellenében hathat a család, a 

kisközösségeket alkotni képes családot erősíti a tulajdon, a családi ház és főleg a föld. A 

nemzetté egyesülni képes kisközösségeket a hagyomány, a hit, mindenféle kultúra. Az 

emberiséget alkotó nemzeteket a hazafiság és a nemzettudat. Az emberiséget pedig 

mindenféle igazság. 

Az igazság felismeréséhez vezető út meg a tudás. 

Azt hiszem, felsoroltunk minden olyan akadályt, ami a globalizáció kiteljesedésének 

útjában állhat.  

Trockijt saját kreatúrái számolták fel, a globalizáció vajon végez önmagával? És vajon 

amikor ez bekövetkezik, csak önmagával végez? Az eddig letűnt társadalmi rendszerek közül 

egyik sem kísértette meg ennyire a végveszélyt! 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2008. március 06. 

 

Új márciusi front 

 

A mindenben rangsort felállítani hajlamos „korszerű” gondolkodásmód vitatkozgat nemzeti 

ünnepeink fontossági sorrendjén. Felesleges, oktalan és káros erőlködés ez. 

Most éppen március 15-re készülünk és ez az ünnepünk a szívekben a tavaszról, a jövőt 

hordozó fiatalságról, a minden rémség alól is feltörni képes reményről szól. Petőfivel együtt 

egy egész nemzet lelkében van ott észrevétlenül a szabadság és a szerelem – egyesek, mások, 

idegenek számára talán furcsa – nekünk mégis elválaszthatatlanul gyönyörű párosa. 

Március 15 megünneplésének története éppen az első október 23 óta vált különösen 

érdekessé. A tűrés, tiltás és támogatás skáláján ide-oda toszogatták a külső és belső 

hangulatok és a politikai élet meghatározó személyiségeinek pillanatnyi szeszélyei szerint. A 

rendszer összeomlásának is mérőműszere lehetett volna ez a történet. A párhuzamos puffer-

ünneptől, a tanácsköztársaság ünneplésétől, a lánchídi csatán keresztül, addig az első önfeledt 

szabadig. 

Azt mondják, hogy akkor rendszerváltás történt. Azt is mondják, Európában vagyunk. 

Úgy mondják jogállamban és demokráciában élünk! 

És közben a média arról ad hírt, hogy az ünneplőket megmotozzák, rendkívüli 

készültség lesz és minden keletkező kárért (beleértve a rendőrség okozta esetleges károkat is) 

a szervezők felelnek. Döbbenten hallgatom, olvasom a híreket. 

Hihetetlen hova jutottunk.  

Ismerősnél beszélgetünk, hivatali ügyben telefonon keresik. Nem tudom miről van szó, 

de értem miért nem felel a kérdésekre, kertel, magyarázkodik. Aztán megkönnyebbülve teszi 

le a telefont és át is viszi a másik szobába. Visszatér és elmondja, hogy egy pályázati ügy 

miatt bizonyára figyelik, lehallgatják a „másik oldalról”. Az ügy teljesen tiszta, de 

belekeverhetik valamibe, s ezért csak személyesen és az utcán hajlandó tárgyalni. Persze ez 

sem veszélytelen, a tárgyalópartnernél lehet valami „kütyü”. 

Hihetetlen hova jutottunk. 

Folyik a népszavazási kampány. Most még nem tudom mi lesz az eredmény, s főleg az 

„eredménye”, de az egyik oldalról a ravasz csúsztatás és hazudozás, a másik oldalon pedig a 

kellő határozottságú és felkészültségű védekezés-ellentámadás hiánya lep meg. Magabiztos 

hazudozás és porcelánbolti óvatos tipegésre emlékeztető védekezés. Zseniális cselszövés, a 

botladozó „korrektkedéssel” szemben. Lehengerlően magabiztosnak mutatkozó hazug erők 

harsogása, nem kellően magabiztos igazmondók küszködése egy zseniálisan felállított 

csapdában. 

Hihetetlen hova jutottunk. 

De közeledik március 15. Közeledik az az ünnep, amely még ma is hozzátartozik a még 

magyarul érző és gondolkodó emberek feltöltődéséhez. Lelki szükséglet, gyermekeinket 

nevelő gyönyörű eszköz. Gondolatainkat rendező, iránytűinket helyes irányba terelő nap. 

És nincs hol megünnepelni! Úgy igazán felhőtlenül, szabadon, lelkesen, begombolatlan 

kabáttal a csípős szélben, kalaplengetve, boldogan hangoskodva a harsogó tavaszban. 

 

S ekkor eszembe jut a „kisebbik haza”, az idegenbe szakadt 103 000 négyzetkilométer, 

számban még fogyó, de lélekben mégis erősebb magyarjaival. 

Szülőföldjükön megtűrtként, hazátlannak nevezetten, szúrós tekintetek között, s mégis 

mindezzel mit sem törődve, büszkén, szabadon ünnepelnek. Lengenek a zászlók, gyermekek 

szavalnak, szónokok hangja száll évszázados épületek övezte, csodálatos emlékekkel teli 

tereken. 
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Oda kívánkozom, ott érezném jól magam velük. 

Csakhogy feltör a nagy kérdés, hogy hol lehetünk otthon mi anyaországi magyarok? 

Egy egész ország nem kelhet útra. Valaha csak az elcsángáltak játszottunk el az itthon, otthon 

szavakkal, az itthonról haza, az otthonról itthonra utazás, meg az útközben legjobb játékosan 

szomorkás gondolatával. 

Mára az egész anyaország – magyarul érző ki tudja hányadrésze – teheti fel a kérdést: 

Hol ünnepelhetek úgy, mintha otthon lennék? És mikor tehetem meg ezt végre itthon is? 

Hihetetlen, hogy hova jutottunk! 

Egy egész ország szégyene. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet 2008. március 10. 

 

Szavalhatunk-e Wass Albert emlékére? 

 

Egy szavalóverseny ürügyén jutott el hozzám a hír, mely szerint Wass Albert neve 

Szentendrén, a baloldal néhány tagja számára, nem kívánatos. Arról, hogy a szobrának 

felállításával kapcsolatosan már a fővárostól elkezdve a magyar vidék számos kisebb 

településéig volt alkalmunk vitákról értesülni, sokan tudnak. 

És éppen itt van a baj. 

Azok a körök, akik Wass Albert szobrai és versei ellen ágálnak, a magyarságot értéktől 

fosztják meg. A dologban azonban az érdekes az, hogy ritka kivételektől eltekintve, ezek a 

„körök,” ezek az emberek nem hibásak. Nem tudják, mit cselekednek. 

Ahogy a parlamentben a pártfegyelem bármely oldalon gondolkodástól mentes, steril 

döntéseket szül, úgy megismétlődik ez a politikától átitatott és táborokra zilált magyar 

kulturális életben is, sőt az élet minden területén. 

Valamiért, valakik Wass Albertet bűnösnek kiáltották ki. Még ez sem lenne akkora 

tragédia, hiszen mindent tisztázhatunk. Csakhogy ezt éppen akkor teszik, amikor Wass 

Albertet a román bíróság a mai napig nem akarja felmenteni, és ártatlanul, holtában is, 

halálraítélt marad. Az a Wass Albert, akit az amerikai titkosszolgálat, az ott előírt szigorú 

szabályok szerint, több alkalommal teljesen kivizsgálva ártatlannak talált, s akinek Ceausescu 

szekujának gyilkossági kísérleteit véletlenül túlélve, úgy kellett meghalnia önkezétől, hogy 

nem kapta vissza a magyar állampolgárságot, csupán az ismert egy évre szolgáló igazolással 

szúrták ki a szemét. Ennyit is csak a magyar kulturális élet jelentős személyiségeinek 

nyomására „érdemelt” meg. 

A román vádaskodók, akik viszont jól tudják mit cselekednek, akik Kossuth Lajost is 

tömeggyilkosnak tartják, s ezt tanítják, a róla elnevezett utcákat átkeresztelték, akik a 

szabadságharc idején elkövetett gyilkosságsorozataikat azzal leplezik, hogy bizonyíthatatlan 

magyar tömeggyilkosságok emlékére állítanak emléktáblákat és még sorolhatnám, ők 

nevetnek a markukba. Ismét elvégezzük magunk az önpusztító munkát. Octavian Goga a 

valóban fasiszta, a németektől akkor még független, később saját holokausztjukat is 

levezénylő román kormány egyik minisztere mondta egyszer, hogy a magyarokkal nem lesz 

sok gond. Majd egymást fogják elpusztítani. Ismert volna minket? 

Ennek a pusztító munkának, értékpusztító balgaságnak az eszközei azok, akik egy 

elindított negatív hírláncot átvéve Wass Albertet bűnösnek, kultuszát elítélendőnek, olvasóit 

megtévedetteknek, munkásságát károsnak ítélik meg. Teszik ezt anélkül, hogy elolvasnák 

műveit és felmutatnák egyetlen olyan sorát, amely a vádakat igazolhatja. 

Sajnos, bár nem kenyerem, de gyanúimról kell beszámolnom. Wass Albert egyetlen 

dolgot gyűlölt: a kommunizmust. De állítólag ma kommunisták már nincsenek, csak 
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szociáldemokraták. Velük és mindenki mással pedig ő békességben élt és működött együtt. 

Sőt! Olyan körök tagja volt, amelyek kommunistákat, zsidókat és románokat mentettek a 

GESTAPO elől. A frontra Dálnoki Veress hadtestparancsnok azért küldte ki az akkor már 

értékelt írót, hogy őt is éppen a GESTAPO elől „dugja el”. 

Wass Albertről nem kívülállóként írok. A szüleim házában szerkesztett 

társadalomtudományi, nemzetpolitikai folyóirat, az egykor híres kolozsvári Hitel szellemi 

körének volt aktív tagja, annak a körnek mely a Helikon munkatársait is jelentős részben 

felölelte. Ebben a körben ő az évek folyamán egy asztalnál ült nap mint nap, és közös 

döntéseket hozott: Tamási Áronnal, Kós Károllyal, Kemény Jánossal, Dsida Jenővel, 

Reményik Sándorral, Márton Áronnal, Venczel Józseffel, Vita Sándorral, Albrecht Dezsővel, 

Áprily Lajossal, Szabédi Lászlóval, Szemlér Ferenccel, Domokos Pál Péterrel, Demeter 

Bélával, László Dezsővel, Jancsó Bélával és Elemérrel, Kelemen Lajossal, később Entz 

Gézával, László Gyulával, Jékeli Lászlóval s egyetértett Erdei Ferenccel, Féja Gézával, Szabó 

Zoltánnal, sőt, kapaszkodjanak meg: a mi házunkban és barátságosan tárgyalt Szakasits 

Árpáddal is, - csak, hogy egy itteni füleknek ismerősebb nevet is mondjak. És a fenti köröktől 

függetlenül s azokon túl, legjobb barátai közé tartozott a zsidó Karácsony Benő, a még ma is 

kellőképpen nem ismert nagy erdélyi magyar író. Nehogy aztán neki is bűnéül róják fel az 

„antiszemita gróffal” fenntartott barátságot. 

Aki azonban csak egy kicsit is járatos erdélyi kulturális ügyekben, az tudja, hogy ebben 

a társaságban nem igen kapott helyett a fasizmus, az idegengyűlölet, egyáltalán semmiféle 

embertelen eszme. Vagy megkérdőjelezik ezeknek a nagy magyar alkotóknak a becsületét? 

Wass Alberttel együtt az ő munkásságukat is próbálták bemocskolni, de fény derült az 

ármányra. Egyenként és együtt is. Csak éppen Wass Albert az, aki fekete bárány maradt és 

hordozza egy hamis vád terhét. Ő ott sem volt azon a tájon ahol az a négy szerencsétlen 

kivégzés történt. Másfél nappal előbb az apja kocsival áthajtott azon a falun. Ez az egyetlen 

román bizonyíték. Erre hivatkoznak. Biztosan csakis azért járt arra, hogy kieszközölje a 

számára teljesen közömbös szerencsétlenek kivégzését. A szokásos képtelen vád. És éppen az 

anyaország kapja fel és támogatja a felháborító román magatartást? 

Wass Albert körei antifasiszta tevékenységig menő cselekedeteket hajtottak végre 

azokban a zavaros időkben, ellenfeleik is elismerik. Történelmi dokumentumok igazolják. 

Ezekre terjedelmi okokból nem térek ki, de akit érdekel, elolvashatja rövidesen a POLISZ 

oldalain. Ők nem olyanok voltak, mint azok a későbbi partizánok, akik akkor még meg sem 

születtek, vagy még óvodába jártak. 

Mi lehet ez a megveszekedett gyűlölet, ami körülveszi. Jelentős életművének nagy 

olvasói sikere? Irigység a szakma részéről? (Valóban jelenleg Kárpát-medence szerte a 

legolvasottabb író, ami nem lehet véletlen) Az őt lebecsülők hamis igyekezete az igazi értékek 

védelmében? (Más írók életművét is vitatják, de azért nem vádolják meg őket ilyen 

szörnyűségekkel) Az, hogy arisztokrata volt? (Talán már túlhaladtuk ezt a rövidlátó 

ítéletalkotói szempontot, különösen erdélyi vonatkozásban, ahol nem kis szerepet vállaltak 

magukra a kisebbségi sorsban elvárt szolgálat nehéz munkájából) Vagy talán egyetlen – 

egyesek által még ellenszenvet szülni képes vétke – az hogy a kommunizmust valóban 

gyűlölte? (Ez meg önleleplező lenne a vádlók számára) Uram bocsá’, hogy annyira magyar? 

Ki tudja megmondani? 

Mára azonban sajnos baloldali értékké „nemesült” Wass utálata és kirekesztése. A 

legkirekesztőbbek pedig éppen a liberálisok, akik pedig a kirekesztés nagy elítélői. És ez a ki 

nem mondott feladat aztán ott visszhangzik mindenütt, főleg olyanok szájából, akik semmit 

sem tudnak a nagy íróról, de mindent elhisznek, amit nekik a politika sugalmaz.  

Hazug világban élünk. Vegyék már ők is észre ezt. Bárhonnan szól is a hazug szó, 

szűrjék ki és vessék meg. És ne hagyják saját értékeiket saját kezük által elpusztíttatni. Ők 

lesznek általa szegényebbek. 
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Vagyis: olvassák el Wass Albert könyveit. S ha bárhol találnak valamit, ami igazolja a 

vádakat, jelentessék meg a magyar szaksajtóban, ahol értő irodalomtörténészek fogják őket 

érte megdicsérni, vagy megbírálni. 

A gyermekeket pedig hagyjuk szavalni. Még Wass Albert verseit is. Rosszat tőle soha 

nem fognak tanulni. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. március 23. 

 

Végjáték a Duna mentén? Vagy ezt is bírják arcbőrrel? 

 

A Kárpát-medence összefonódott sorsú magyarsága, melyet saját megosztottsága már talán 

jobban sújt, mint ama elátkozott békediktátum, vigyázó szemeivel befelé tekint.  

Ki így, ki úgy. 

Alig telt el három hétnél több mióta számokban is kifejezhető, hogy hány az így és hány 

az úgy tekintgető. 

Az egyik fele tekintettel van a hazára, arra is, amelyik a magasban van – vagyis 

valamennyi magyarra – a többi vagy látászavarral küzd, vagy nagyon is tudja, miért nézeget 

úgy. Érdek és vak előítélet egyaránt vezérelheti, sőt a kettő együtt is. 

Mostanában sok beszélgetés foglalkozott e csonka országban a fentiekkel. Bár az 

ellenzék által szellemesen új többségnek nevezettek most dominálnak, a nem elhanyagolható 

ellenérdekeltek észjárása és véleményformálása, ha nem csak zsebbel, de szívvel, sőt ésszel is 

gondolkodunk, – szinte követhetetlen. 

A globalizáció szabályainak megfelelően szélesedő elszegényedett sokaság, a még túlélő 

és vagy minden szolgálatra kész, vagy megmaradásáért élet-halál harcot folytató, de egyre 

keskenyedő középréteg felett ott trónol az új elit. Azok, akik az első százmilliók-milliárdok 

megszerzésének módjával soha nem fognak dicsekedni. A magyar történészeknek néhány 

évtized múlva, egy-két generációváltást követően, jelentős munkát kell majd elvégezniük, 

hogy ennek a technikáját és ismert s jórész félreismert felelőseit megnevezhessék. Mindez 

azonban akkorra már valóban történelem lesz. Remélhetjük-e, hogy a történészeket legalább a 

legkirívóbb esetekben megelőzik a bírák? 

Most ők, tehát az elit, védettségük biztos tudatában a sokaságot arcátlanul provokálják, 

vádolják, semmibe veszik. A valódi sokaság – mely maga sem tudja, hogy egy nemzet 

egyenjogú részének kellene lennie – most már jobban érzi elnyomatottságát. Ezért a lezajlott 

megmérettetésen a vártnál több esetben tette a dolgát. Többsége azonban még most is 

közönyös, fásult, fáradt, helyzete igazi felismerésére felkészületlen, egyszóval szellemi és 

lelki vonatkozásban globalizált állapotban tengődik. Az ország sorsába ők demokratikus 

eszközökkel beleszólni jelenleg alkalmatlanok. Akik erre képesek azok voksaikkal 

hozzájárultak e leleplező erejű felméréshez. A tudatos rétegek pedig a szokottnál is nagyobb 

aktivitással tették ugyanezt.  

Ők együtt voltak azok, akik most megrengették a diktatúrába hajló vezetést, a háttérben 

vígan élő elit politikai exponenseit. Valamiért azonban még nem szakadt le a lavina. Sőt, a 

politika hatalmon levő aktorai tovább provokálnak, ágálnak, vádolnak és rágalmaznak, 

kinevetik a sokaságot. Sokaságot mondok következetesen azért is, mert ők a nemzetet már 

nem akarják ismerni. 

A sokaság, vagyis a víznek árja egyelőre megmutatta magát, nagyobb hullámokat vetett, 

de a gálya még magabiztosan úszik. Csak azt nem tudni, hogy a fedélzeten játszó zenekar 

muzsikája mennyire őszintén vidám. A kabinokban a rothadás szaga terjeng. Egymással 
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birkózó utasokat látni s a parancsnoki hídon is egyre bonyolultabb koreográfiákat dolgoz ki 

magának a táncoskedvű karmesterre emlékeztető kapitány. 

Annyira vakok nem lehetnek, hogy a veszélyt ne érezzék. Nyilvánvalóan leplezik 

félelmeiket. A mentőcsónakokat is kinézték már maguknak, s egyeztetik azok teherbírását és 

kincses zsákjaik súlyát. De a demokrácia klasszikus mércéivel mérő megfigyelő számára 

annyira más a magatartásuk, az erkölcsi értékrendjük, durván fogalmazva: arcbőrük 

vastagsága, hogy rövidtávon egykönnyen nem lehet jósolni. Középtávon azonban a süllyedés 

elkerülhetetlen. Viharral, vagy még azt megelőzően, a fedélzeti dulakodás okozta rossz 

manőverek miatt? Minden lehetséges. 

A vád alá helyezett sokaság hallja és látja a fedélzetről lekiabálókat, sőt leköpködőket. 

Ez a provokatív magatartás csak újabb közönyösöket ébreszthet fel. A maradék 

megvásárlására már csak a kapitány bűvészcilinderében vannak szemfényvesztő módszerek. 

A kincstulajdonos elit nem hajlandó áldozatot hozni. 

Ők készülnek a szűkebb esztendőkre s a politikai hatalom után megmaradó gazdasági 

hatalom kihasználásának lehetőségein gondolkodnak. 

Fel kellene készülni arra, ha eljön az idő, ezt is megakadályozzuk. Nem lehet ismét 

elmulasztani a nagy lehetőséget.  

A világ mai hatalmasai az ő vereségükbe nem fognak belenyugodni. Majd visszavárják 

őket és ebben segíteni is hajlandók lesznek. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. április 7. 

 

Időszerű ismerkedéseink a neoliberalizmussal 

 

Történelmi tapasztalat szerint minden ország lakosságának talán legérzékenyebb pontja az 

egészségügy. Ennek működési anomáliáit még a bőrénél is mélyebben érzékeli. 

Nagyhagyományú és úgynevezett fejlett demokráciák is visszakoztak, s nem mertek túl 

radikálisan hozzányúlni. Az USA és Nagy Britannia visszakozott, a gazdag Hollandia több 

mint húsz évig vezette fel a reformot, hogy aztán bevezetve az mégis megbukjon. 

A magyar neoliberalizmus azonban a nemzetközi átlagnál is ügybuzgóbb. 

Keresztülerőltette koalíciós partnerén ezt az önbizalomtól duzzadó új hungarikumot. És nagy 

önbizalmuknak megszületett az eredménye. Már az első, a kisebbik gondról szóló 

népszavazás megrengette erősnek hitt, idegen érdekek szolgálatára szegődött és ezért a 

globalizáció külső erői által is támogatott hatalmukat. Ma már az a külső támogatás is 

megingott talán. Ha elég okos észrevehette, hogy bizonyos határokat nem ésszerű túllépni. Az 

életünket és vérünket maga mellett tudó Mária Terézia is megmondta már, hogy azt a juhot, 

amelyet nyírunk, etetni is kell valamennyire. 

Kormányválság van, s erről az olvasó fölös mennyiségű információt kaphat, hiszen 

Magyarországon a rendszerváltásnak nevezett események óta nem volt hasonlóra példa. 

Magyarország gondolkodásra még képes része reménykedhet abban, hogy elérkezett az 

örvény fenekére és egy határozott mozdulattal kikeveredhet abból az elátkozott és csak lefelé 

húzó tölcsérből. Vagyis, ha ezúttal észnél van az ország, bekövetkezhet a valódi 

rendszerváltás is. 

Most azonban egy bizonyító erejű politikai magatartásforma, vagy reakció anatómiájába 

szeretnék bepillantást adni, hogy ezáltal is lerántsuk a leplet arról az annyit kárhoztatott s oly 

sok szenvedést okozó, nemzetrontó neoliberális gondolkodásmódról. 

A jelenlegi helyzet látszólag egy szikra, a tűzzel játszadozó neoliberálisok egészségügyi 

reformnak nevezett nyerészkedési ámokfutása okán alakult ki. Hogy mögötte mi minden más 
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fedezhető még fel, arról tanulmányok fognak egykor születni. A kérdés többszörösen 

összetett. Érdekszövevények párhuzamai és gubancai bonyolítják a megértésre törekedve 

kutakodó bizonyíték és érvrendszerét. 

Minden az előtte sokak által bagatellizált három kérdéses népszavazás körül forog. Már 

a megelőzőleg kételkedők is beismerik, hogy ebben a diktatórikus hangulatban, a 

rendőrállammá változtatott ország állapotában, egyéb Európában elfogadható módszer nem 

állt az ellenzék rendelkezésére. Nem állították, hogy biztosan sikeres lesz, hiszen december 5-

e után nem lehetett felmérni mennyire tért magához a magyar szavazópolgárok sokasága. 

Nem is jósoltak semmit, sőt hangsúlyozták, hogy minden további lépést a majdani pillanatnyi 

helyzet fog meghatározni.  

A kísérlet sikerült. Az ország ébredőben van. Az a bizonyos pillanatnyi helyzet 

„fokozódik”. 

És akkor a vesztes fél, annak is a vereségben nagyobb felelősséggel bíró része, a 

neoliberális kisebbség, ahelyett, hogy józan visszavonulást, megfontolt átrendeződést és 

átrendezést kezdeményezne, tehát normális politikai választ kínálna fel a nemzetnek, bosszúra 

szomjasan csapkod. 

Tudják, hogy vesztüket a népszavazás keltette földindulás okozta, és ahelyett, hogy 

racionálisan cselekednének, a bűnösöket keresik, hogy odasózzanak.  

A szerintük fő bűnösnek számító orvostársadalmat azzal büntetik, hogy a népszavazás 

kérdéseit és az alkotmányosság határait figyelembe sem véve, azonnal megszűntetik az előző 

időszakban bevezetett elvonásokat kompenzálni hivatott vizitdíjat, még ebben a költségvetési 

évben, amikor annak pótlására sokkal kisebb az esély, mint a 2009-es új költségvetési évben. 

Lássátok mit tettetek! Viseljétek annak következményeit, hogy félrevezettétek a lakosságot, – 

mondják a tárgyalásokon.  

Gondoljuk csak át! Ha a népszavazás kérdései a vizitdíj azonnali visszavonását 

tartalmazták volna, akkor az Alkotmánybíróság és az Országos Választási Bizottság – teljes 

joggal – nem engedélyezhette volna a népszavazást. Nem, mert költségvetési év közben nem 

lehet módosítani egy finanszírozási tételen. Ezt éppen ők harsogták a népszavazást felvezető 

időszakban.  

Aztán rögtön a vereség után gondolkodás nélkül kijelentik, hogy a vizitdíjat azonnal, 

már a költségvetési év második negyedévétől, megszűntetik! Majd maga – az akkor még 

valójában a szocialisták közt munkálkodó neoliberális éknek tartott és kaméleon természetű – 

kormányfő mondja ki, hogy: a kormánynak nincs módjában és szándékában ezt kompenzálni. 

Ez már összhangban lenne az alkotmánnyal? Külön téma lehetne az újabb nagy gyurcsányi 

csavar, a kedvelt és bármit végrehajtó miniszter-asszony kezének kisvártatva történt 

elengedése, pedig az csak a pártjától feladatul kapott bosszúáriát harsogta egyvégtében.  

Bosszú, és csakis bosszú! Más nem lehet, mert ez minden ésszerűséget nélkülöző és a 

bajt az ő számukra is csak tetéző intézkedés. 

És akkor lássuk ennek egy másik bizonyítékát is.  

A mai napon, Magyarországon sztrájkot hirdetett a MÁV és Budapesten a BKV is. A 

szakszervezet képviselői pedig az ország nyilvánossága előtt mondták el, hogy a követeléseik 

körül kialakult, és hónapok óta tartó huzavona közepette a hatalom többször is értésükre adta, 

miszerint most őket azért büntetik, mert a népszavazás előtt az IGEN-ek mellett álltak ki. 

 

Lám a neoliberálisok NEM-es-nek szánt bosszúja, mely igencsak NEM-telenre 

sikeredett. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. április 20. 
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Katin margójára 

 

Zajlik az élet, s már egyébről sem szól, mint találgatásokról. Tippelget a magyar, vigyorog a 

saját vesztén. Mintha kocsmaszagú totózóban húzogatná golyóstollával az x-eket. Ez lesz, az 

lesz, így vagy úgy, de sehogyan sem jól, hiszen az már nem is lehetséges. A fáradt közöny 

látszatát csak néhány hőzöngő rikoltozása töri meg, s a mégis kiutat keresők közt imitt-amott 

fel-felbukkanó csendes tisztafejűek egy-egy írása. 

Az újrakezdésről szóló vigasznak egyelőre itt van még a népszavazás fénysugarat 

jelentő eredménye, pontosabban a részvételi arány, de ennek fontosságát is vitatják a 

politológusok s a várva várt ébredés helyett a zsebek felől próbálják magyarázni. 

A magyar parlamentben 56-ot nyilasok randalírozásával behelyettesítő képviselő ülhet, 

olyan, aki újabban már Katin borzalmát is tagadná. Ha erre gondolok, övéinek jelképévé 

magasodik számomra. A XXI. század első évtizedének végén, húsz évvel a diktatúra letűnése 

után olyanok vezetnek, kiknek ilyen indulatokat hordozó képviselője szavaz a sorsunkról a 

magyar parlamentben, velük egyetértésben s velük közös célok mentén. 

Nyilvánvaló, hogy most érdekesebb és talán aktuálisabb is lenne a kisebbségi 

kormányzás vagy az esetleges újabb összeKunczogás lehetőségeit mérlegelgetnem. Ezt 

azonban megteszik sokan. 

Inkább azon töröm a fejem, miként történhetett meg, hogy vezetőink ismét azok, akik 

kezébe először Károlyi adta a hatalmat, aztán – tulajdonképpen kétszer, Jaltában és 1956-ban 

– a nagyhatalmak, s most vajon ki? Hiszen leszavazhattuk volna őket döntő fölénnyel. De 

nem ez történt. 

Gyásznapokat ünnepelünk, valóságos gaztettekre emlékezünk, a világ legkülönbözőbb 

pontjain megtörtént vagy folyó jogfosztásoktól határolódunk el gépiesen és lélektelenül, csak 

úgy a demokrácia napi divatja szerint felelvén meg az elvárásoknak, de amint a 

kommunizmus gaztettei és az örökösök folytonossága kerül szóba, minden elhalkul. 

Kussolunk. 

Keressük az ügynököket, de nem hallani az őket megzsarolókról és kétségbeesésbe 

kergetőkről. 

Emberi jogokról szónokolunk, de Benes dekrétumai szervülni látszanak Európában. 

A kollektív jogok legkülönfélébb sérelmeit ítélik meg az erő érdekei szerint s minden 

demokráciáról szóló elméletet megcsúfolva. 

Diktatúrák történetén vizsgálódván mérünk kettős mércével. Gaztetteik emlegetése 

egyik oldalon naponta kötelező, a másikon kényelmetlen feszengést kelt csupán. 

Részletkérdés…, szólhat a nagy bajokkal küzdő ország polgárának ítélete. Itt a napi 

gond, a túlélés, a megmaradás a fő kérdés. Azzal foglalkozzunk. 

Lehet-e azonban megmaradni úgy, hogy ezek az alapvető kérdések ott lapulnak a 

különféle színű szőnyegek alatt? 

Az elkövetett hibákat ismernünk kell, ismertetnünk kell, tanulságaikat le kell vonnunk. 

Ez a feladat pedig tárgyilagosság és pártatlanság nélkül elvégezhetetlen, s ha mégis elvégzik, 

hamis eredményei hamis útra terelnek. 

Vajda Katin filmje nagy segítség lehet a leginkább felbillent egyensúly helyreállítása 

terén. Nagy elégtétellel hallgattam az ötperces csendet a vetítés végén. Kegyeletteljes és 

megdöbbent, súlyos gondolatokkal terhes csendet észlelhettem, bár a vetítőterem nem volt 

tele. Vajon mikor kerül e film a TV fő műsoridejében a nagyközönség elé? 

Ez a drámai és világosságot gyújtani képes alkotás számomra másról is szólt. Egy nép 

életerejéről. Arról, hogy a magunkhoz sokban hasonlatos történelmi helyzetből is van talpra 

állás. Tudtommal a világégést követően – az akkor száz kilométerekkel nyugatabbra tolt 

ország – lakosainak száma 17 millió volt. 1962-ben már 30, ma 40 milliós nép. Ha a Kárpát-
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medence magyarsága is így szaporodik, akkor ma 32 millió magyar élne e tájon. Ehelyett a 

kontinens sereghajtói vagyunk szaporodásban s éllovasai fogyásban. Elkapart magzatból is 

csupán hét millióról tudunk beszámolni. 

Mi az, ami nálunk más volt? Csak a gulyáskommunizmus? Csak a vallás üldözésének 

eredményessége? Mert máshol is üldözték azt. Vagy nekünk Mohács sem elég? A 

lengyeleknek Katin elég volt? 

Azok, akik ide juttattak, nagyon szeretnék, ha bűnös nemzetnek éreznénk magunkat s a 

világ is annak látna bennünket. Talán igazuk is van. Csak nem a saját elképzelésük szerint. A 

mi bűnünk az, hogy velünk ezt megtehették. Hogy másfelé vezetett a lengyel s más irányba a 

magyar 56 utóélete. Hogy mi elfogadtuk a Trabant kiutalást és a hétvégi bódét a nadrágszíj 

telken, meg a napi söradagot, melyeknek nosztalgiája tölti ki sokak emlékezetét még ma is. 

Nagy szükség lenne a magunk revíziójára, arra az önkritikus nemzeti önismeretre, a 

felébredésre. 

És a ráébredésre, hogy mai vezetőink, ha a történelmi helyzet úgy kívánná, vagy 

megengedné, nem riadnának vissza katini tettektől sem. Hiszen valójában ma is ezt teszik. 

Vér és vagonok nélkül morzsolják szét egy nemzet gerincét. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. április 26. 

 

Válogatott hazugságok 

 

Bújnak a szegek a zsákbamacskákból és kilógnak a búsuló lólábak, melyek lassabbak, mint a 

sánta kutyaláb, a hazugokat viszont fáradt léptű társadalmunk is utoléri s mindről kiderül, 

hogy feltehetően korán kelt, mert aranyat lelt, eleinte csak kicsit, de azt becsülte s a nagyot is 

kiérdemelte és ha nem, megszerezte egy hamis nyugtával dicsért napon, s aztán megnézte az 

anyját és elvette a lányát. És ez így megy tizenkilenc, vagyis egy híján húsz óta, hosszabb-

rövidebb megszakításokkal. 

Az egészet végigkísérik a válogatott hazugságok, a mondj igazat, s betörik a fejedet, 

meg Don Basilió tapasztalatai. Vagyis a gátlástalanság, mely ellen a mindenkori „másik 

oldal” folyton defenzívába kényszerülve – mint a gyanús odőröket észlelő gyermek – próbálja 

bizonygatni, hogy nem én voltam, én nem vagyok olyan, én elhatárolódok és elítélem, én nem 

rekesztem ki, és nem rekesztem be. 

Furcsa egy gondolatsor, mondhatja joggal az olvasó. Valósággal tudathasadásos, alig 

érthető. Nekem ez most éppen akkor jutott eszembe, mikor a századik botrány közepette 

(melyek bármelyikének töredéke a kormány bukását okozhatta volna normális 

demokráciákban) már a sokadik hír érkezett el hozzám a Romániában munkát kereső 

magyarokról, illetve a Magyarországon munkaerőt verbuváló romániai vállalatokról. 

Mondanom sem kell, hogy a 23 millió román beözönlésének MSZP-s rémképére 

gondolok s arra, hogy íme e szerencsésebb szomszédunk a trianoni nyerőket is sújtó 

pszichózist vetkőzgetvén, egy percig sem retteg a beözönlő 10 millió magyartól, sőt! Lehet, 

hogy azokat is képes lesz majd elindítani a beolvadás felé, miközben a Tiszántúlon százával 

vásárolja fel az olcsó ingatlanokat, hogy innen járjon haza munkába. Debretin és Segedin 

környékén már csak románul írják ki, hogy „casa de vanzare” és haladnak a „de la Nistru pana 

la Tisa” irányába. Ha pedig sikerül nekik, akkor ők lesznek a bűnösök? Nem mi? Mi, akik 

képtelenek vagyunk olyan elitet kiizzadni magunkból, amelyik elindul a demográfiai gondok 

megoldása felé. Sőt! Éppen ellenkezőleg. Oda hat, hogy minden minél visszafordíthatatlanabb 

legyen. 
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Épeszű embernek miért kell gondolkodni még egy olyan világrend megítélésének 

dolgában, amelyik a glóbusz éghajlatának végzetes változását közönyösen nézi s ebből is 

üzletet csinál. Vajon egy Gyurcsány Ferenc nevű parány a fő bűnös, hogy a széndioxid 

kvótáján is nyerészkedni tud? Nem az a világ, amelyik ezt lehetővé teszi? 

Épeszű embernek miért kell gondolkodni még egy olyan kormány megítélésének 

dolgában, amelyik semmit nem tesz a demográfiai katasztrófa ellen. Sem a népszaporulat, 

sem az egészségügy, sem az ezekkel szoros kapcsolatban álló ágazatok vonatkozásában. Sőt 

onnan is elvon, azt is megvámolja, és saját holdudvarát gyarapítja a hatalom néhány éves 

megőrzése érdekében, nem törődve saját utódai jövőjével sem. 

Miféle indulatok, generációs gyűlöletek, spontán és mesterséges szellemi nyomor, 

kollektív memóriazavar, hamis és primitív nosztalgiák, elferdült értékrendek, lelki sivárság 

kell azoknak a tömegeknek, akik ezt támogatni képesek akkor is, amikor lelepleződésük oly 

nyilvánvaló? 

Elég lenne, ha képesek volnának felidézni magukban az ígéreteket és a riogatásokat. 

Egyikből sem valósult meg semmi. Vajon a bukás felé rohanó hatalom okkal hiszi, hogy még 

ezek után is visszanyerheti azt az elvakult, buta bizalmat? Minden lehet ebben az országban. 

A miniszterelnök akkor, amikor jelzőket illesztett hozzá, valószínűleg maga is így gondolta. 

Mi nem használunk ilyen jelzőket. Még vagyunk, akik hiszünk a hazában, a nemzetben, 

a közösségben és kisközösségben, a családban és az ezeket alkotó s nélkülük életképtelen 

emberben. Abban a teremtményben, akit a neoliberalizmus az atomizáláson keresztül akar a 

hamis halhatatlansággal kecsegtetni. Mintha a halnak ígérne szárazföldi megélhetést, vagy a 

négylábúaknak mélytengeri jobbsorsot. 

Az evolúció – egy irányba – ezt megvalósította az évmilliók során. Most a 

neoliberálisok és látszólag szabadulni akaró csóváltjaik rendeletekkel tennék meg ugyanezt. 

Egyik napról a másikra.  

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, tégy fel mindent egy honlapra, ha sok az 

adósság még több adóssággal törleszd, kutyaharapást a szőrivel, keveredjünk korpa közé s 

megesznek a disznók, disznóvá válunk, s majd legyőz a sok lúd. Ez lesz majd a szép új világ.  

Nemrég még büszkén vallottuk, hogy vakok közt mi vagyunk a félszemű. Most már 

hajtjuk a sereget, Európa cselédszobáinak népe után kullogunk. Kompországból komposzt 

ország leszünk, vagy finomabban: globalizációs virágföld. 

Előtte még megengedik, hogy kukázgassunk az importszemétből. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. május 10. 

 

Bolse vita 

 

Sosem hull le a vörös csillag! Letakarodik az egész csillagos ég, de ő ott trónol és kelleti 

magát az égen.  

És ez érvényes minden utódára és leszármazottjára is.  

Miközben egy országnyi – dikta-túráját börtönudvaron rovó, rabságra szánt – lakos azt 

lesi, hogy a lemondáshoz elégséges legkisebb okok legnagyobb közös többszörösét is 

túlteljesítő csapat s főleg vezére elérkezik az ingerküszöbhöz, ezenközben a küszöböt is 

eladva vagy elkótyavetyélve, esetleg elzálogosítva élik világukat. Itt kű szöbön nem marad, és 

még csak a víz sem szalad. A bolsevik vér már csak ilyen. Hét élete van. Bolse víta. 

A jó bolsevik pedig manapság neolibrettó szerint cselekszik, s ha annak írója rossz, 

akkor visszavonja és újraíratja, de azért tovább szereti. Ugyanis egy vele. Úgy mondogatják 

erre: összenő, ami összetartozik. Mert most a végső harcát vívja és a végső győzelemre a 
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bolseviktóriára készül a sok csillagos és a szorgos librettóíró. A kottát is készítik hozzá derék 

szerző tollnokok és daloltatnának fennen bevonulási meg győzelmi indulókat, meg lennen a 

rabok kórusát. Lennének vad dú-ettek és triók, meg quart, quint s főleg szex tettek is. 

Utóbbira igen bíztatják őket, már azok is, akik a karmesteri pulpitust ácsolták. 

A nőies göncökben éppen párja sírját ásogató Fidelio pedig vár, vár, hogy a helytartó 

harsonája csak megszólal egyszer. És akkor mindenre fény derül. Akkor a fényre vágyó 

szemekbe hasít majd az ózonpajzs nélkül tűző nap és egyre rongyosabb rongyait rázva DDT 

után kiált az elővánszorgó sok balga rab. 

Ide jutottunk, vagy mondhatjuk azt is, hogy opera tőrt vetettek nekünk s most operett 

országot aratunk. Ludwig még csak van, de Beethoven az már elfogyott. 

Mekkora harag, mekkora gyűlölet lehet e sorok mögött, gondolhatja a fejét csóváló 

derék kívülálló. Pedig csupán keserűség és már a cinizmusig süllyesztett reménytelenség 

búvik meg benne. 

Az egykori telitalálat definícióval kompországnak nevezett haza, most másik telitalálat 

definícióba sűrítve: következmények nélküli országként áll rettenve a felmérhetetlen 

következmények előtt. 

Körülnézek és az az érzésem, hogy meg kell csípnem magamat. Ez csak rossz álom 

lehet. Ilyen nincs. Hagyd abba! Mondanám. De nem vagyok képes felülemelkedni keserű, 

ironikus hangulatomon. 

A vezér nem az országot vezeti, hanem annak birtoklását próbálná meghosszabbítani 

addig, amíg még van egy kis zsíros lé a kondér fenekén. Azt is kilöttybölné barátival mielőtt 

hazamegy. Utolsó (elektromos)műveleteit végzi. Mi több, egykori harcostársainak testén 

keresztül is. Ez lenne a (vörös)csillagok háborúja? 

Számolgatunk. 

Megmondják, hogy havonta, naponta, percente mibe kerül ez Magyarországnak. Az 

ország meg csak megy ide-oda. 313 forintos ólommentessel, s inkább arra figyel, ne ugorna ki 

egy gyerek sem a fagylaltos kocsi mögül. Mert akkor van igazán baj. Az nyolc napon túl 

gyógyul a sofőrnek. 

Nálunk nincs lehetetlen, minket ma is a párt vezet. Az egyetlen. Bár átmentése egy 

szocdem álgúnyába most éppen nem látszik sikerülni, hiszen még azt is besározta a múlt, az 

ellenfél irányába tanúsított nagy figyelem, mégis lesz majd valahogy. Ha nem Kap-olyit, 

akkor majd kap olyat, ami látszólag nem sáros. És akkor majd tovább foroghat az örökmozgó 

a csodálatos szegfűillatban. Még a ráncokat is felvarrják, alátöltögetik, s reménykednek egy új 

felvonásban. 

Minket majd hagynának számolgatni, hogy a DDT hány tetvet ölt meg a ruhánk 

korcában. 

Pedig mennyivel reményteljesebb lenne, ha képesek volnánk a tetveket ráncba szedni. 

 

Az olvasó pedig bocsásson meg, de az utóbbi napok kormányfői beszédei, a 

szélsőségesség gyanúja országunkra vetítésének újabb szervezett kísérlete már kiütötte nálam 

is a biztosítékot. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. május 16. 

 

A provokáció vokációja 

 
A zsidókhoz írt levél 12 

14. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a 

szentséget, a mely nélkül senki nem látja meg az Urat 

15. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el 
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ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere,  

fölnevelkedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfer-  
tőztettessenek. 

 

 

Mostanában a bennem felhalmozódó felháborodástól vezettetvén gyakran gondolkodtam 

azon, hogy a belőle fakadó irónia helyes reakció-e részemről? Van-e értelme azon túl, hogy 

lelkem viharzását vagy közvetve a hozzám hasonló állapotba kerültekét valamelyest levezeti?  

Messzire szakadt barátom magyaráz nekem bölcs szavakkal, előbb úgy általában, s 

aztán a pillanatnyi helyzetre alkalmazva. Magyaráz és minden szava igaz, s amit mond, mégis 

úgy érzem, hogy itt és most alkalmazhatatlan: Ne háborodj fel, mondja. Ezzel csak az 

ellenfélnek használsz. Nevet a markába, ő akarta ezt. Dobjad vissza kenyérrel s meglásd, 

lassan hozzád szelídül. Először még szinte elszégyellem magamat. Igaza lehet a messziről jött 

embernek. Igaza? 

Hiszen mi itt ezt már ezerszer megpróbáltuk és a válasz alantas röhej volt, a gyengeség 

jelének érezték. Sőt a hosszútávú türelem időt adott nekik arra, hogy az országot kétségbeejtő 

helyzetbe taszítsák. 

Mit tehet a keresztény konzervatív ember, a hozzá hasonlókból álló tábor? Vár az 

európai demokrácia szabályai szerint? Igazat mond az erkölcs mindenütt érvényes szabályai 

szerint? Elhatárolódik mindentől, amitől elvárják? A méltatlan támadások mián pedig éjjel 

nappal sütteti a dobálni való kenyereket? 

Alant a közönség, vagyis a tömeg, akik számára e piszkos játékokat megrendezik 

nálunk, már nem a valódi értékekre szocializálódott. Náluk már elérték, hogy a fogyasztói 

társadalom talmi csillogása, a globalizáció kellemesen könnyű szellemi rakományt igénylő 

értékrendje, a fellazított erkölcs vonzó világa legyen a mérce és a megálmodott cél. 

Amott magasan a politikai osztály hatalomban levő oldala pedig nem csupán ezzel 

ellentétes értékrendet képvisel, hanem ezt is meghaladván mindent és mindenkit ami, és aki 

nem hozzá hasonlatos az ellenségének tekint, s egyben semmibe vesz, sőt alantas módon 

megtámad. Hatalmi mámorában mely nem csak erkölcsileg, de az aktuális helyzetben 

különösen indokolatlan, már nem is próbálja diplomatikusan kezelni, sőt! Provokálja. Kihívó 

viselkedéssel, tüntető süketséggel, csúsztatással, félremagyarázással (amivel utólag akár nagy 

ötlet gyanánt is képes eldicsekedni), hazugsággal, alig leplezett disznóságainak és 

disznólkodóinak megvédésével, az ellenfél besározásával és sorolhatnám. 

Velük szemben mire megy a konzervatív a maga kényelmetlen kötelmeivel, korlátaival, 

értékrendjével? Ilyenekkel miként lehet megértetni azt, ami kívülről nem csillogó, ami 

nehézségeket okoz, ami kényelmetlen. Egyszóval ami korlátoz? Ráadásul hasonló korlátai 

vannak az esetleg megkísérelt magyarázkodás és a meggyőzés eszközeinek is. 

Nos, ha csupán a tömeg meggyőzéséről lenne szó, még próbálkozhatnánk a barátom 

javasolta módszerrel, s lassan, türelemmel elérhetnénk talán valamit. Bár az alapvető 

értékeket nagy tömegben is magáénak érző generáció már nem él, csak emléke dereng egyes 

egyedekben. Itt már több nemzedék vette át egymástól a hamis értékrendet.  

Más a helyzet azonban a hatalomban levőkkel, akik rombolnak és pusztulásba visznek. 

Nincs idő a lelkizésre és a kenyerek sütögetésére. S mégis vissza kell dobni valamit.  

Példabeszédet keresek. Ha – mondjuk – megtudjuk vagy csak feltételezzük, hogy a 

fémtolvajok felszedték a síneket, és a vonat rohan a vesztébe, meg kell húznunk a vészféket. 

Ha pedig sikerült megmenekülni, a tetteseket is felelősségre kell vonnunk. Ha ezek helyett 

előadások tartását tervezzük a megélhetési bűnözésről, a vonat vesztébe rohan velünk, s a 

tettesek sem hallják meg később – az általunk oly nagyon óhajtott integrációjukat szolgáló –

emelkedett szavainkat. Először tehát fék, utána pedig felelősségre vonás. Aztán ha már van 

hozzá erő és hatalom, akkor elkezdhető a következő generációkat felemelni képes prédikáció 

is. 
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Jelenleg vészhelyzet van. Egy nemzet van végveszélyben immáron konkrét és 

számszerű adatokkal is alátámasztva, kiszámítható módon demográfiailag és több olyan más 

tekintetben is melyek nem, esetleg nehezebben számszerűsíthetők vagy ábrázolhatók, de 

nyilvánvalók. Tudásszint, erkölcs s ezen belül munkaerkölcs a nélkülözhetetlen minimális 

nemzeti öntudat stb.  

A szeretet üzenetét ráadásul – az itt élők jól tudják –, hogy gyakran még a gyanú 

árnyéka is belengi. Annyi szép szót hallottunk lepergett éveink alatt, annyi ígéretet, elméletet, 

rózsaszín ködöt, s mind mögött ordas hazugság és félrevezető szándék lapult. Ha minden 

ellenállást elvetve csak a szeretet válaszában gondolkodnánk, akkor e kétségbeejtően sürgető 

helyzetünkben válogatnunk kellene a valódi és a hamis között, és létező, de hosszas 

folyamatokban kellene reménykednünk  

Sajnos azonban nincs idő. Valamit cselekedni kellene. Természetesen az adott 

helyzetben lehetséges ésszerű megoldásokat keresve. A csendes szelíd kivárás, a szeretet 

győzelmének reménye ettől még nem elvetendő és csorbát sem szenved. Annak is eljön az 

ideje, az is megkapja hosszú távú szerepét még bőven. Ha azonban elpusztulunk, nem lesz ki 

és nem lesz kit szeressen. 

Egyébként is a muszájból megtett gyors lépés még nem jelenti a szeretet és a türelem 

elvének feladását. Lehet az okos, akár megfontolt is és bölcs, s ha kell ravasz. Mert ma az 

elhivatott provokátorok világában élünk és kiszámíthatatlan, hogy esetenként mi a helyes 

reakció. Sokféle változata lehet, de a folyamatos hallgatás és tűrés nem hiszem, hogy maradék 

rövid távunkon eredményes lehet.  

A messziről jött barát tanácsát is azt hiszem, hogy a józanságot nélkülöző, a fogat-fogért 

csapkodás váltotta ki, az alantas szövegre visszavágó nem csupán ironikus, hanem hasonló 

töltésű válasz. Mint indulat magyarázható, mint módszer káros és eredménytelen. Lám e jó és 

bölcs barátom is ennek okából láthatja leegyszerűsítve a sémát. Ismert számunkra az a cseles 

propagandafogás, amelyik úgy akar elbizonytalanítani sokakat, hogy az egyik 19, a másik egy 

híján 20 elméletet sulykolja az emberekbe. 

Nehéz dió feltörése, kemény feladat áll előttünk. A Jó és a rossz egyenlőtlen harcának 

sajátos helyzete. A provokáció vokációjának valóban elhívatott harcosai tudatosan 

viselkednek, „tenyérbe mászó” módon. A helyes válasz keserűségünk közepette nagy 

bölcsességet és átgondoltságot igényel. Azoknak, akik a nemzet szolgálatára esküdtek, bizony 

nehéz a felelőssége, de dönteniük kell. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. május 22. 

 

Bűn-e a küldetéstudat? 

 

Az erdélyi szellem sajátosságainak az összmagyar szellemiségre gyakorolt áldásos hatásáról 

gondolkodom.  

Közben első megfigyelésem ismét a számítógép jóvoltából születik. Még ma is hibát 

jelez, ha az összmagyar szót leírom. Az új meg új szoftverek sem fogadják el. Csak ilyen 

formában, hogy: összes és külön, hogy magyar. Az összes magyart jelentő összmagyar idegen 

számukra. És ismét feldereng megosztottságunk képe. 

De hiszen éppen a magyar küldetéstudat körüli vitatkozás az egyik elválasztó vonal a 

sok között. Miért ne lehetne küldetéstudata egy népnek? Miközben más népeknek ez 

alapfokon a tudatába épült, sőt kérkednek is véle. 

A küldetéstudattal baj csak akkor lehet, ha az más értelmet nyer. Nem maga ellen 

jöttünk elvtárs, hanem magáért – szólt a klasszikus szójáték az ÁVH-ról. Nem maga ellen 
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küldtek, hanem magáért. S máris gyanúba van fogva szegény küldetés is. Pedig a küldetés 

eredeti értelmében pozitív fogalomként épült be tudatunkba. Nem valakik ellen van 

küldetéstudat, hanem valakikért És az áldozatvállalással egy helyen lakozik. Hogy 

sorolhatnánk számtalan sötét küldetést is, az csak a szó átvitele más területre. Azt nem volna 

szabad küldetésnek nevezni. Az inkább csak az (el vagy ki) küldöttség. Mint az Egri 

csillagokban leírt módon, Budán megjelenő török küldöttek látogatása esetében, kik aztán 

kiküldetésüket 150 évre hosszabbíták meg. Egy későbbi küldöttség már nem volt annak 

nevezhető, ők felszabadítani jöttek, s maradtak majd fél évszázadot. Most ismét felbukkannak 

innen és onnan, saját és álságosan hazai kinézetű formákban. Küldöttek tapossák a 

küldetéstudatot. És akkor, jaj annak!  

Elkalandoztam. Ilyen ez a mai új vagy neo-ántivilág. Mindenről eszünkbe jut valami 

kesernyés. 

A magyar küldetéstudat helyett azonban most annak új formájáról gondolkodtam el. Ha 

nem is általános jelenségként, de éledezik egy erdélyi küldetéstudat. És nem ok nélkül. 

A kárpát-medencei magyar jelenlét megmaradásának biztosítékát jelentő erős 

anyaország romlása ébresztgeti azt az igaz erdélyi (és nem csupán erdélyi!) magyarokban. 

Nincs már kire-mire felnézni, nincs honnan példát meríteni, segítséget remélni sem. S az 

erdélyi ember, ha ezt észleli – bárhol legyen a világban – nem a kétségbeeséssel kezdi. 

Volt már erre példa a történelemben. Sok elmélkedés és irkálás, vagy tekercsre pingálás 

nélkül. Csak úgy, a súly alatt. Mentette már át a kisebbik haza azt a nagyobbikat s azzal magát 

a most éppen tagadott összmagyarságot is. Nagy és kétségbeejtő, visszafordíthatatlan 

helyzetek után volt képes Tündérhonná lenni. S igaz, tudjuk, hogy fordítva is. Többnyire 

külső segedelemmel. A belső rontás is előfordult, de mindég követte a megtisztulás. A 

nagyobbik haza e dologban inkább csak sántált Erdély után, vagy meg sem próbálta. 

Trianont követve ébredezvén mondotta el Tamási a sokat emlegetett igazságot, hogy a 

magyar szellem új formáit Erdély is kiizzadhatja magából, mint kagyló az igazgyöngyöt. 

Hát erre lenne most igencsak szükség. Erre a lelki-szellemi génbankra s ennek tudatos 

„kigyűrűztetésére” s itt meg begyűrűzésére. Nemhiába féltek a küldetéstudatot tagadók ettől, 

amikor megrendezték az összmagyarság szégyenévé vált anyaország szégyenét jelentő 

december 5-ét. Íme, hiszen éppen nagy igyekezetük igazolja, hogy volt mitől félni. Tudják ők 

azt, amit tagadnak. Ismerték már az erdélyi tudat csíráit s félték, s mái napig félik, mint ördög 

a tömjént, vámpír a fokhagymát.  

Az erdélyi tudat küldetéstudat formájában való megjelenése ott erősödő tartást, itt 

reményt és esélyt jelentene, s a kárpát-medencei egység megcáfolhatatlan tételét ismerve, itt 

is ott is – tehát együttesen – a megmaradást. 

Íme, hogy a megtartó rácsodálkozás oly nagy szükségessége, ha Erdély magyarsága 

képes egykori szellemét ébren tartani, most megfordulván a segítő leereszkedés formájában 

maradhatna ott is megtartó erő. Mert ilyen képességek felmutatása nem függ csupán az 

arányoktól, a számoktól. Gondolkodjunk csak el azon, hogy mára melyik is a kisebbik haza? 

A feladathoz, a küldetéshez s a megmaradásoz itt is ott is és együtt is kevesen vagyunk 

egyelőre. Ez a küldetéstudat azonban hatalmas energiákat szabadíthat fel, s utóbb legerősebb 

kötőanyaga lehet annak az összmagyarságnak, melynek ez az írásmódja már a szoftverekből 

sem fog hiányozni. 

Akkor pedig ez az összmagyarság a térképen is ott maradhat, amint azt Szent László 

lovagkirályunk kérte könyörgésében, vagyis amíg nemzetek lesznek a világon. 

Ezek után azt hiszem felesleges arról gondolkodnunk, hogy bűnös dolog-e a 

küldetéstudat ezen életet adó formája. 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2008. május 25. 

 

A 60 éves Tamás Gábortól a magyar megmaradásig 

Egy évfordulós koncert margójára 

 

2008. május 24-én este a Nemzet Filmszínháza, a gyönyörű Uránia nagyterme zsúfolásig 

megtelt. Már április folyamán elkelt minden jegy. 

A 60 éves Tamás Gábor tartotta születésnapi és – már gyermekként kezdett – énekesi 

pályafutásának 50. évfordulós koncertjét. Nem először telt meg tiszteletére ez a szépséges 

terem, és nem először termett a legkedvesebb, leg szívmelengetőbb babérokból itt Tamás 

Gábornak. 

A koncertet a Duna Televízió támogatta, az a televízió mely elmondhatja, hogy sokat 

nyert Tamás Gáborral, hiszen ő nem csak az ajándékkosár című népszerű műsor kedvence, de 

a Duna Televízió szellemének emblematikus, határok felett mindenkit összekötő alakja is. Azt 

hiszem elmondhatjuk róla, hogy Tamás Gábor nem csak egy előadóművész, nem csak egy 

tenyerünkön dobogó magyar szív, hanem egy jelenség.  

Amin érdemes és fontos elgondolkodni, az ennek a jelenségnek a magyarázata, és 

tanulságai. Mert a létrejöttéhez nem csupán egy különleges művészi és emberi kvalitásokkal 

megáldott személy volt szükséges, hanem az is, hogy az illető éppen magyarnak szülessen és 

éppen akkor és ott, amikor és ahol – 60 évvel ezelőtt – Tamás Gábor megszületett. 

Életpályája is összefoglalója egy erdélyi generáció, azon beül is egy értelmiségi 

korosztály s még szűkebbre fogva a kört egy tehetséges, adni, alkotni, nemzetet szolgálni 

alkalmas ifjú nemzedék sorsának. 

A hiábavaló próbálkozások, a nemzeti elnyomás, a homogenizálás, minket egyre kisebb 

térbe szorító fullasztó falának áttörésére. A mégis megszülető első nagy otthoni siker. Aztán a 

hazai népszerűség évei, a Romániai Magyar Televíziónak tett szolgálatok, annak az űrnek a 

tudatos betöltése, melyet az erdélyi magyarság magyarul, magyartól, magyar szívvel igényelt. 

Végül pedig a csalódás, a fogyó levegő és a távozás kényszerű gondolata. A kádári 

Magyarország akkorra „kifejlesztett” taszítása (a fogyó magyarok könnyelmű, sőt bűnös 

szélbe szórása), és a befogadó nyugat egyik legvonzóbb szigetének okos és tiszteletreméltó 

ölelése. És aztán fokozatosan emelkedő ottani pálya és sikerek. Művészi és anyagi 

megbecsültség. 

És mindezek ellenére a hazavágyás. Az erdélyi ember örökbecsű kincse és keresztje. A 

szülőföld emberfeletti vonzása, az otthonmaradt közösség nélkülözhetetlensége, pontosabban 

pótolhatatlansága. Az örök erdélyi magyar varázslat, mely Apáczaitól máig megmaradt, csak 

már nem mindenki tudta megélni, mert sokan voltak, akik hazatértek volna, de nem lehetett, s 

aztán már késő volt. Idegen közösséget gyarapítottak. Ott hagyták Erdély alkotóképességének, 

szellemének nyomait.  

Ismét csak elgondolkodik az ember. A teljesen idegen környezet profitál, az anyaország 

elutasítja ezt a legnagyszerűbb lehetőséget s inkább Távol-kelet fiaival kacérkodik, a 

szülőföld új gazdái pedig elűzik az etnikai tisztogatás minden lehetséges módszerével. Hol 

tartana Románia, ha otthon lenne és alkotna, dolgozna egy Trianon óta megbecsülten és 

normális körülmények között legalább 4-5 milliósra gyarapodni képes magyarság, meg egy, 

másfél milliós szászság és néhány százezer zsidó. Ahogy a tréfa mondja, Bukarestben 

hátradőlhetnének és rendelhetnének egy Brágát (de akár Martinit is) a tablé mellé. A 

felesleges és homogenizációra ösztönző túlnyeréses szorongás (fordított Trianon pszichózis) 

helyett. Ezzel szemben most is szenvednek, mert példának okáért egy magyar vállalkozó 

szponzorálta erdélyi csapat nyert bajnokságot, egyetlen magyar játékos nélkül. Román 

mocskolja vagy éppenséggel veri a románt és bozgorozza. Akár a Kárpátokban a közösségi 

erdőkön vitatkozván a hegygerinc két oldalán élő román falvak az ezeréves határt még 
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emlékében is eltörölni óhajtó ceausescui belső határmódosítások nyomán. Micsoda 

esztelensége ez a sokat vágyott európaitól elrugaszkodott szellemnek, mely Tamás Gábort is 

elűzte onnan, ahonnan elszakadni máig képtelen, ami miatt örökké szenvedni fog. 

A T. G. jelenség egyik titka, azt hiszem, éppen abban rejlik, hogy ő ezt a fájdalmat 

képes volt kincsekké varázsolni. A kereszthordásból szellemi vérrel és verítékkel szült 

kincset. 

Aki még hajlamos erre, természetesen elgondolkodhat azon is, hogy íme, a könnyű 

műfaj mekkora fajsúlyt képes nyerni, ha a forrás ahonnan fakad ilyen tiszta és a cél melyet 

szolgál ilyen szent. Akik a könnyű műfaj kedvelésén fanyalognak most csodát láthattak. Az 

Urániában a legegyszerűbb emberektől az értelmiségi elit legkiválóbbjaiig együtt tapsolt 

Erdély és az Erdélyt kedvelő anyaországi közönség. 

A hetven éves Csép Sándor szép bevezető mondatai után a hangulat egyre fokozódott s a 

megszámlálhatatlan ráadás előtt Tamás Gábor őszinte és érző, értő szavakkal tett vallomást a 

Duna Televízió jelentőségéről s egyben közvetve saját ars poeticájáról is. 

A koncert után a szűknek nem nevezhető közelállók köre, a világ minden tájáról 

összesereglett tisztelők, barátok és rokonok még sokáig együtt maradtak, és az együttlét 

öröme mellett szinte minden asztalnál terítékre került az összmagyarság örök gondja, a 

megmaradás. 

Két dologban volt egyetértés mindenütt. Egyrészt abban, hogy a feladat emberfeletti, 

másrészt abban, hogy ha sok-sok Tamás Gáborunk lenne, akkor ez a feladat is könnyebb 

lehetne. Mert a művészet tudatformáló ereje nagy és az így éledő nemzeti tudat megmaradást 

biztosító ereje még ennél is hatalmasabb. 

Most azonban ünnepelünk. És köszönetet mondunk Tamás Gábornak. Tehát lehetünk 

vidámak. Ezért soraimat is ilyen hangnemben zárnám: Mára úgy érezzük Dunának Oltnak 

valóban egy a hangja: a Tamás Gáboré! Isten éltessen Gábor! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. május 28. 

 

Az elátkozott nemzettudat és a neoliberalizmus furcsa (v)iszonya  

 

Elátkozott szó manapság a nemzettudat. Egyszer hallottam dicsérni balról. Gyurcsány Ferenc 

a kínai sikereket – onnan éppen hazatérvén – ezzel magyarázta. Na, de ez nem biztos, hogy 

meggyőz mindenkit. Hiszen nevezett nem csupán a makropolitika, de a mikropolitika – ma 

már egyetemi szinten oktatott, tudományos szintre emelt – csúsztatástól a hazugságig terjedő 

módszereinek is nagymestere, sőt utóbbinak valóban és letagadhatatlanul (lásd Kövér 

kötelének apoteózisa, 23 millió stb.). 

Furcsa dolog ez a nemzettudat, ha Magyarországon honol, akkor más hozzá a viszony, 

inkább csak iszony, akkor az már idegen és másság ellenes, kirekesztő, sőt fasiszta, 

veszedelmes, populista és még hosszú a lista. 

 

De nézzük csak meg komolyabban is. 

Ma, amikor csak a pénz, a haszonelvű szemlélet számít, vizsgáljuk meg józan paraszti 

ésszel, hogy mit is jelenthet a nemzettudat ebből a szempontból. Bizonyára jelent már meg 

könyv erről valahol, de én nem találkoztam vele. Biztosan leírták itt-ott ennek egyes 

részleteit, de nem találtam meg sehol összegyűjtve. 

Maradok tehát annál a bizonyos parasztinál, és kezdjünk is el ezzel az ősi módszerrel 

gondolkodni. 
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Mit értékel manapság a piaci szemlélet a pénzügyi gondolkodás a 

legnélkülözhetetlenebb eszköz az egyén, vagyis a humán erőforrás esetében: 

Azt, ha árut termel. 

Ha ezt hatékonyan teszi. 

Ha ebben magas munkamorálja is segíti. 

Ha ugyanakkor fogyaszt és meg is takarít. 

Ha a megtakarítását leköti. 

Ha vigyáz egészségére és így a közösségnek egészségügyi ellátása nem kerül sokba  

Ha általában a társadalomnak nem okoz sok problémát hőzöngéseivel, felesleges 

igényeivel, kilengéseivel. 

Stb. 

Ha ezeket a kívánalmakat újra átolvassuk, azonnal láthatjuk, hogy megvalósításuk 

egyértelműen egy nemzeti tudattal rendelkező egyéntől remélhető elsősorban. 

Miért hát a megveszekedett hajsza a nemzettudat ellen? 

Kik és miért félnek ettől úgy, mint ördög a tömjénfüsttől? 

Természetesen éppen azok a liberálisok, akik a globalizáció ideológiáját adják, vagyis a 

neoliberalizmust, és akik ennek érdekében a fent felsorolt tulajdonságokat várják el az 

egyéntől. 

Csakhogy ők ezt egy önzésre, beteges önmegvalósításra, mindent eltipró törtetésre 

nevelt egyedtől várják, attól, aki nem értékeli a családot, a kisközösséget, a nemzetet, az 

államot és a hazát. 

A felsorolt elvárásoknak azonban éppen az képes megfelelni, aki nem ez utóbbi 

tulajdonságokkal van felvértezve, hanem egyébbel, azzal, amit nemzettudatnak hívnak a 

világon mindenütt,- és természetesnek találnak. 

 

Íme, a neoliberalizmus talán legfőbb ellentmondása és a globalizáció ideológiájának 

kritikája, mely egyben azt is előrevetíti, hogy éppen ez lesz annak sírásója. 

De hát mit várhatunk ettől az ideológiától a humán erőforrást jelentő egyén 

szempontjából, amikor annak reprodukciójából is hangos jelszavakat kiáltozva vonul ki – és 

annak minden terhét az általa semmibe vett családra hagyva – demográfiai katasztrófa felé 

tereli az országot, a nemzetet. 

Mi lehet a sorsa ugyanakkor annak a vezetőnek, aki miközben a mikropolitika piszkos 

módszereinek legjobb gyakorlatba ültetője, csodák csodája felfedezi egy másik nemzetnél a 

nemzettudat hatalmát, annak készpénzben bár látszólag kimutathatatlan, számszerűsíthetetlen, 

de tagadhatatlanul döntő fontosságú erejét? 

Neki is döntenie kellett volna idejében, még az előtt az elhamarkodottan elfecsegett 

felismerés előtt, de már késő.  

Az az oly sűrűn a szívére tett kéz, az a gyakori kijelentés, hogy: patrióta vagyok, nem 

igazol semmiféle tudatot. Mert cselekedeteit a neoliberalizmus határozta meg, még a baloldali 

köntöst is csak a kölcsönzőből szerezte be, s ha van tudata, akkor tudjuk, hogy az az ország 

tudatos elárulásának tudata.  

A nemzettudat és a neoliberalizmus soha nem fog tudni egy fedél alatt élni. Egymást 

kizáró fogalmak, akár az a kettő, hogy magyar nemzet és Gyurcsány Ferenc. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet:2008. június 16. 

 

Pázmány Péter óta 
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Pázmány Péter imájának első mondata: 

 "Mit használnak, én Istenem és üdvösségem, 

 a jóságos cselekedetek, a végig való 

 megmaradásnak ajándéka nélkül?” 

 

Nap, mint nap együtt kell élnünk megmaradásunk legfőbb gondjával. Már-már oda jutottunk, 

hogy jobb helyzetben van a gondolkodásra képtelen, a felületes, vagy a félrevezetett. A 

felelősen gondolkodó magyarnak nincs nyugodt pillanata. 

Országon kívül, országon belül olyan változások történnek, melyek már rövid távon is 

felvetik e nagy kérdést.  

Az országon kívül, a globalizált nagyvilágban történő eseményekre kicsiny 

nemzetünknek amúgy is csekélyke befolyása lehetne, s ez a csekély esélyünk is semmivé vált 

az utóbbi években, hiszen ezt a minimális lehetőséget éppen saját vezetőink fordítják saját 

érdekeink ellen. Kurta kis létük perspektívája s az abba zsúfolódott mérhetetlen hatalom és 

pénzéhség irányítja őket. 

De mi történik országon belül. Ott ahol már Pázmány Péter óta, sőt régebben, felmerül a 

megmaradás vagy a mind egy szálig elveszünk sarkalatos kérdése. Gyönyörű – sejtések 

szerint mitikus előélettel megáldott vagy megvert – kis hazánk huzatos helyen terül el. Már 

évszázadok óta kérdezgetik Árpád Apánkat erről. Mintha éppen rajta múlt volna. 

Itt élünk a Kárpát-medencében, szétszaggatott egy minden formájában megfoghatatlan, 

de annál inkább tetten érhető erő. Nyolcfelé hasadtunk és a kilencedik a nagyvilág ahova 

szétszórattattunk. Csak mi ezt nem tudjuk javunkra fordítani. A kitántorgás után egy 

generáció a hazai tarisznyából falatozva megkapaszkodik, akár hírnevet is szerez, aztán már 

idegen szülőföldjét gyarapítja tehetségével, de még hírével is. Fogyunk így és fogyunk saját 

akaratunkból. Az áldozatvállalás feledésbe merült. Nem vagyunk képesek a megmaradás 

szolgáit kiizzadni sorainkból. 

Pedig Albrecht Dezső egykori szavait idézve és alkalmazva: szerte a Kárpát-

medencében ott élnek, dolgoznak csendes „pompás” magyarok. Munkások, parasztok, 

iparosok, papok, tanítók, orvosok, tudósok és művészek. Közben azonban a kor szelleme, az 

őket jogtalanul helyettesítő, kiszorító politikai osztály ott ágál felettünk és vesztünkbe vezeti 

őket. 

Most az anyaországban a nagy bajt észlelvén emlegetnek valami szakértői kormányt. 

Emlegetnek. De vajon valóban azért, mert felismerték annak szükségességét s ennél is többet, 

a szakértelem kiterjesztésének szükségességét az élet minden területére, mint a megmaradás 

egyedüli zálogát, és vele természetes módon együvé tartozónak tekintve a becsületet is? Vagy 

csupán azért, mert olyan áldozatokat kell elfogadtatni a néppel, amelyeket a politika nem 

vállal fel? 

Ezen is elgondolkodhatunk. Mai állapotában ez a lakosság valóban képtelen felfogni, 

hogy a rossz döntései nyomán reátelepedett romboló elit leváltását követően áldozatot kell 

vállalnia. Tehát még egy tényleg és meggyőződéssel, sőt elhivatottan kiutat kereső politikai 

erőnek is óvatosnak kell lennie. El kell hárítania magáról a felelősséget, mert ha nem, a hamis 

váltógazdálkodás folytatódik, s újabb négy év múltán visszatérhetnek a harácsolók. Azok, 

akiknek a fanariótákra emlékeztető vak és vad önzése nyomán nem lehet egy ciklus alatt 

mézet csepegtetni. Itt csak verejtéket és könnyeket lehet ígérni az első években. Az első 

érezhető eredményekre talán másfél, két ciklust is kell várni és a látványos sikerekre még 

többet. 

Most magyarázza meg valaki a magyarnak, hogy a megmaradás a tét. Hogy ő lehet, már 

nem is ízleli meg azt a mézet, hogy maradékai érdekében hoz áldozatot. 

Nem erre készített fel az a belső pusztító erő, s nem erre készíti a népeket a világ. 

Újra meg újra oda érkezünk meg, ahonnan félelmeink eredeznek. A lehetetlen 

megkísértése vár reánk. És kötelező módon. 
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Vagy sikerül olyan erőket felvonultatni sorainkból, melyek hosszú távon képesek 

elvezetni a globalizáció túlpartjára, vagy ha ebben az értelemben is kompországgá válunk, 

akkor a váltakozó erőket önzésünkkel csereberélve, bolygó hollandiként, ide-oda hajókázunk 

azon a globál tengeren, míg mind egy szálig elveszünk. 

A hajó azonban megmarad és megszámlálhatatlan új utas vár reá. Olyanok, akik 

tudatosabbak, határozottabbak, taktikusabbak és nem utolsósorban áldozatvállalásban is 

előttünk járók. Főleg a szomszédok s a globalizáció megannyi következménye miatt 

migrációra kényszerülő nagyvilág. 

Emlegetik az értelmiség felelősségét abban, hogy ezt a tömeggel megétessük. Létező 

felelősség ez, de a lehetőség nélküli felelősségérzet mit sem ér. Bár azt is tudjuk, hogy e 

felelősségérzet nélkül nem teremthető meg a lehetőség sem. 

Hatalmas csapda, amelybe betereltek minket s mögötte újra meg újra felsejlik a 

neoliberalizmus átkos jelenléte. 

Hát ebben a helyzetben kellene helytállniuk azoknak a csendes és nagyszerű 

magyaroknak. Annak a gondolatnak, amely 73 évvel ezelőtt Erdélyben született. Ha összefog 

és létrehozza szövetségét egy új magyar elit, ha képes lesz saját hajánál fogva kiemelni magát 

a silányság és a bűn áradatból, akkor talán még számíthatunk az egyetlen igazi támaszra. Arra, 

amelyik felülről jön. 

Rövid már az időnk. Nemsokára kiderül, hogy lesznek-e „jóságos cselekedeteink”, 

melyek nyomán elnyerhetjük „a végig való megmaradás” ajándékát. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. június 18. 

 

Az ír mag megmaradásának elve 

 

Nagy dolog a szuverenitás és annak igénye, ha valaki, akkor mi tudhatnánk ezt igazán. Hiszen 

1541 óta szenved csorbát ez a jogos igényünk, s mi csak álmélkodunk Európa és a történelem 

igazságtalanságán, hogy ez egy olyan néppel történhetett meg, amelyik „egyedül élte túl a 

népvándorlást” majd „pajzsa volt az öreg kontinensnek, a keresztény Európának” és amelyik 

az angolok után alig néhány évvel, „másodikként alkotott alkotmányt” magának. Ennek már 

csak folyománya volt, hogy utóbb elnyerhettük „a kontinens legrebellisebb népe” jelzőt is, 

hiszen sorra lázadozhattunk büszke egykor volt önmagunk megtiportatása miatt.  

Megannyi érdekes és gondolatébresztő kérdés. 

Ami a szuverenitást illeti, az említett időpontot követően (akkor – Mohács után – is 

elmulasztottunk egy 15 éves lehetőséget), ahogyan arra Bogár László figyelmeztet: Oszmán, 

Habsburg, Harmadik Birodalom, Szovjet megszállás és most a földrajzilag és személyekben 

megfoghatatlan globalizációs birodalom következtek, mint annak elnyomói. Ezek után lehet 

egy olyan érzésünk, hogy génjeinkben mára már emléke sem maradhatott a szuverén 

állampolgárra jellemző igényeknek, vagy gondolkodásmódnak. Ma ez az óhaj 

összetévesztetik egy bizonyos szabadság igénnyel (utazgatás, munkavállalás, üzletelgetés, 

szájjártatás) és fel sem merül egy szuverenitására éberen őrködő polgár, állampolgár 

felelősségének, hazája iránt elkötelezett gondolkodásának igénye. 

Ami „a népvándorlás túlélését” illeti, abban van igazság, és jogosan lehetünk is büszkék, 

bár Európa többi népei is jöttek valahonnan. Aztán keveredtek, keveregtek, s letelepedtek 

vagy telepíttettek valahol. Utóbb következett a nagy abszolút monarchiák kora a maga 

„idejében elkövetett homogenizálásával”. Akkor ez még nem volt bűn, nemzeti tudat előtti 

időket éltünk. 
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Hogy „pajzsa voltunk Európának” így igaz. S mint horpadt, repedt pajzsát az egyszeri 

vitéz, úgy vágtak sutba minket a haszonélvezők. Védtük bizony Európát s védtük a 

kereszténységet, akkor még ki tudja milyen tudatossággal. A hit erejével, vagy a közös 

kultúra iránti valamiféle elkötelezettséggel, vagy csak a saját bőrünkre gondolva? Feltehetően 

mindhárom okból. Ha tárgyilagosak akarunk lenni, ezért földrajzi helyzetünk a bűnös. Mert 

tételezzük fel, hogy más népnek jut a Kárpát-medence. Akkor feltehetően az lett volna a 

védelmező s mi a haszonélvező. Bár nem tudni, hogy sikerünkben mennyire játszottak 

szerepet magyar sajátosságaink. Lehet, hogy másnak nem sikerült volna? Lehet, hogy mi 

tudtunk valamit? Erről történészek még értekezhetnek. Egyesek szerint nem csupán a: „csak 

testünkön keresztül” játszott ebben szerepet, hanem a kor hadi logisztikájának 

kilométerekben, gyorsaságban s így évszakokban is meghatározott határai is. 

Ami az „Aranybullát” illeti szintén jogos a büszkeségünk. Minden bizonnyal benne van 

egykori felelős szuverenitás igényünk, mely mára kihunyt. Sokmindenben védett és sok 

(megtartó?) konfliktust is generált szellemének betartása, betartatása. 

A „kontinens legrebellisebb népe” jelzőt is kiérdemeltük, de érdekes, hogy míg Európa 

nagy forradalmai belül zajlottak, ahogy régen tanították „osztályjellegük volt”, azonközben 

nekünk sorra idegen hatalmak ellen kellett fellázadnunk vagy összeesküdnünk. Talán ezért 

maradtunk meg ezzel a jelzővel a kontinens tudatában. Pedig a Nagy Francia Forradalom 

kései hatásai az egész emberiségre sokkal meghatározóbbak voltak. Nekik maradt a Grand 

Nation jelző. 

És most itt vagyunk az Unióban, mint Jónás a cetben. Nem tudni, hogy bendőjének 

melege dédelgetve véd, vagy inkább elemésztenek annak nedvei. 

A magyar polgár alszik, vagy a magyarban alszik a felelős polgár tudata. És a 

globalizáció, valamint annak ideológiája mindent meg is tesz ezért. 

Nem úgy az Írek, nem úgy a Svájciak, nem úgy a Norvégok. 

Az írek belül vannak, és maximálisan kihasználták az Unió előnyeit, de nem hajlandók 

hátrányait elfogadni. Azok az írek, akik csupán annyian vannak, mint a körülöttünk élő, 

tőlünk elszakított magyarok. Persze várjuk a végit! Hamar változnak a rangsosok. 

A Svájciaknál három népszavazás mondott nemet Európára. Náluk megmaradt a 

szuverenitás egyre fokozódó tudatának folyama, annak minden előnyével. Persze „várjuk ki a 

végét”! A banktitok sem biztos, hogy örökké él. 

A Norvégokat elintézik azzal, hogy könnyű nekik az olajvagyonukkal. Majd az 

olajtársadalom után meglátják. Náluk ott várhatjuk a végét. 

Merre megy tulajdonképpen Európa? A globalizáció lassan készítgeti elő egy Európai 

Egyesült Államok kialakulását? Vagy ellenkezőleg, ismét a nemzeti államok vágya kezd 

dominálni? Előbbi jól felismerhető folyamat. Utóbbinak igencsak ellentmond a fogyó és 

kultúráját, hagyományait (kereszténység törlése az alkotmányából) vesztő Európa képének, 

melyben a bevándorlás és a folyton hangoztatott multikulturális gondolat pusztít. Amit 

évszázadok alatt Európa rombolt a többi kontinens kultúráiban, azt most évtizedek alatt 

behozza rajtunk a világ. Nem kizárt, hogy az európai néhány generáció után rezervátumokban 

fog élni. Remélhetőleg nem fognak bús magyarokat állatkertekben mutogatni, mint ama „bús- 

manokat” egykor, Európa szégyenére. 

Ennyi zavaros elmélkedés miért tört fel belőlem,- kérdezhetik? Nos, a válasz egyszerű. 

Írország nemet mondott arra, hogy Európa megtagadja önmagát. És Európa most majd kiutat 

keres, és visszakozásra fogja ösztökélni az íreket. A globalizáció és mérgező ideológiája által 

vesztébe kergetett Európa nem veszi észre, hogy akadt még három millió európai egy 

szigeten, akiknek megmaradt a nemzeti és az európai felelősségérzete. Most megpróbálják 

elhitetni velünk: nem is tudták mire szavaznak. Ravasz riportok és cikkek ábrázolják a bárgyú 

és tudatlan, birka íreket, amint szembemennek a boldog Európával. 
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Közben pedig Európa, s benne mi magyarok sem vesszük észre, ha ez így megy tovább, 

akkor írmag sem marad belőlünk. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. július 14. 

 

Hinni vagy nem lenni, szavak és… 

Multimédiás kór 

 

Hatalmas erő a média. Fokozatosan maga alá gyűrte a világot. Ugye furcsának tűnik ilyen 

gondolatokat forgatni fejünkben, miközben ezeket éppen a média útján osztanánk meg 

egymással. 

Ezzel igencsak rövid úton és máris elérkeztünk a vízválasztóhoz. Mert, mint annyi 

minden amit az ember felismert, feltalált, megszerkesztett vagy mondjuk talán úgy, hogy amit 

a világ igazi Ura megismernie megengedett, használható a jóra és a rosszra egyaránt. Az 

emberiség létét végigkövető s az egyes emberi sorsokban éppen úgy tetten érhető jó-rossz 

párhuzama miért éppen itt hiányozna? 

Ha pedig a médiát emlegetve valaki a szavakról beszél, az már tudjuk, hogy ennél jóval 

többet jelent. Multimédiás kort élünk. A szó nem csak olvasható, hanem hallható, a szóló, 

látható s a hatást elérni óhajtó szakma – az írás, sőt a retorika eszközeit meghaladva – már a 

legravaszabb és legösszetettebb módszerekkel gyűri maga alá a tömeget. A módszerek 

kidolgozói pedig, miközben ők is áldozatai az egész nagy színjátéknak, kiszolgálják 

ismereteikkel a háttér ismeretlenségbe burkolódzó földi uraikat. Akárcsak rokonaik a 

politikusok, a katonák, sőt egyre inkább a tudományt művelők is. Odáig fajult ez a borzalmas 

romlás, hogy már a hit területére is betört. Új egyházak, szekták állnak szolgálatba és a 

régieken belül is megjelennek a megtévesztés csírái. 

Közeledik az idő, amikor az egyetlen tiszta forrás a hit marad, s annak is egyetlen tiszta 

módja, ha kiáll az ember egyedül vagy igaz társával(ival) kézenfogva a csillagos, esetleg a 

villámló égbolt alá? Hinnünk kell, hogy Krisztus egyházán a pokol kapui valóban nem 

vesznek erőt, s megálljt parancsol nekik a Magasságos. 

Kenetteljes szöveg, de inkább végső kétségbeesés. Sajnos ez is jellemző. Végső 

kétségbeesésünkben kiáltunk fel oda, ahol már jódolgunkban is kopogtatni kellett volna. De 

milyen volt a mi jódolgunk? Volt-e nekünk jódolgunk? 

Ahhoz viszonyítva, ami most vesz körül mindenképpen. Mióta a világ világ s mióta a 

magyar magyar, mindenkor visszasírtunk régi szép időket, különféle aranykorokat. Volt is 

alapja, meg nem is. Hiszen azokban az aranykorokban is akadtak elégedetlenek és 

szerencsétlenek, voltak tragédiák és nagy sorsok. Csakhogy a nemzet szekere még nem állott 

soha ilyen veszedelmesen a lejtőnek fordítva.  

Azonnal adódik a kérdés, hogy miért. A választ is jól ismerjük. Akkor a külső 

ellenséggel szembefordulhattunk, s ha voltak is mindenkor árulóink, vagy csak más 

véleményen levő honfitársaink, más volt azzal hadakozni, mint most. Mára a jól álcázott 

külső ellenséget, nem ismerjük igazán. El sem jutunk az ellene való hadakozásig. Egymást 

pusztítva haladunk a pusztulásba. Egyik fele a láthatatlanok szolgálója morzsákért, a másik 

fele pedig a tisztánlátni óhajtó ellenálló, amelyik azonban ezt nem teheti, amíg a belső 

ellenállást le nem győzi. És közöttük, bennük, általuk, olykor értük ott van az istenadta nép. 

Ez aztán éppen a média segítségével is irányítva hol ezt lát, hol meg azt. Többnyire semmit. 

Nem lát és nem hall, és nem emlékezik. S főleg pedig nem gondolkodik. Folyamatában 

követhető, sőt további terveiben is tettenérhető a módszerek összefüggő sokasága, melyekkel 

e veszedelmes lehetőségétől próbálják végleg megfosztani. 
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Az ezt követőekben még megvizsgálhatnánk az összeesküvés-elméletek sokaságát. A 

magyarellenesektől az emberiség ellenesekig. Jórészük be is igazolódna, s ami nem, annak is 

fellelhető lenne magyarázata, a nem zörög a haraszt tapasztalata alapján. 

Idáig iramodik egy rövid lélegzetvétellel a még egészen el nem fojtott gondolat, s 

visszatér az igaz beszéd, az egyszerű és világos gondolat szükségességére a sokaság számára. 

Csakhogy elegendő-e? Van-e időnk arra várni, hogy az igaz elvetett magvai kicsírázzanak s 

főleg, termőre is forduljanak? Vagy végleg elérkezett a tettek ideje? 

Ma nagyon könnyen lehet, miszerint a túl sok elmélkedés a tett, s a hiányzó tett a 

nemzet halálát jelentheti. S ugyan ez érvényes nagyban az emberiségre is. 

Itt állunk a tudás eddigi legmagasabb csúcsán és tehetetlenül szemléljük, amint éppen a 

tudás segíti hozzá a gonosz erőit felemelkedésünk halálos zuhanássá fordításában.  

Az emberiség velünk együtt rossz alpinistának bizonyult.  

Miközben részletkérdések megoldásán örvendezünk, miközben kisebb-nagyobb 

gondokon vitatkozunk, miközben hagyjuk, hogy félrevezessenek, vagy akár felismerjük azt, a 

legnagyobb kérdés nem akar foglalkoztatni. A pillanat igézete, a pillanatnyi hatalom és 

birtoklás mámora, a felelősség ébresztőerejének teljes hiánya uralkodik el felettünk. 

Szégyenkezünk kimondani, de magunkban tudjuk vagy néhányan még csupán sejtjük: 

az egyedüli megoldást szalasztjuk el. 

Nem vagyunk képesek az alázatra és Isten népévé válni. 

Szavak helyett tettek kellenek s a tettek felé vezető úton legelsőnek az igaz szavak. 

Eleinte nem lesznek meghallgatói, de hinni kell, hogy működik a Gondviselés és a fülek 

megnyílnak. 

Urunkat keresve elégedetlenkedve kérdezzük Jeremiással: „Miért lett szüntelenné az én 

fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nekem, mint a 

bizonytalan vizű csalóka patak.” 

Az Úr pedig válaszol a szavak hordozóinak: „…Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, 

előttem állsz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná teszlek, mint az én szájam. Ők 

térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk.” 

S ha megtérésünk miatt reánk támadnának, ismét szól a megnyugtatás: „És a nép ellen 

erős érczbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert 

én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged…És megszabadítalak téged a 

gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából.” (Jeremiás 15/ 19-21). 

Az idő tehát elérkezett! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. július 31. 

 

Gondolatok egy tanulmánygyűjtemény olvasása előtt 

 

Kedves Kollégáim, kiknek velem együtt arra kellene érdemessé válnotok, hogy ismét szellemi 

motorjai lehessünk a nemzet reménytelenül remélt megújulásának, most egy kis örömhírt 

hozok Nektek, s ezzel egyben súlyt is helyezek vállaitokra. 

A jó hír, hogy egy – bemutatója alapján alapvetően fontosnak remélt – kötet egyik 

felvállalója orvos. Dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere jegyzi az Elárvult Szabadság 

című, hatvan tanulmányt egybefogó kötetnek a bevezetőjét. A tekintélyes kötet az eltelt két 

évtized tapasztalatival foglalkozik, úgy ahogy azt sokfelől érkező hatvan vezető magyar 

értelmiségi látja. A szerzők között nincs aktív politikus vagy publicista.  
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Magam, mint olyan, aki publicisztikába keveredett, rendhagyó módon a kötet elolvasása 

előtt, tehát annak hatásait még nélkülözve, írom le összegzésemet e két évtized alatt született 

– elmét és lelket próbáló – észleléseimről. 

 

 

A rendszermentés évtizedei  

 

Ha nem szeretjük a nagy perspektívából alátekintő átfogó jellegű elemzéseket, ha a kor 

kérdőjeleinek nyomása alatt görnyedezve gyakorta vagyunk hajlamosak ezeket összeesküvés 

elméleteknek nevezni, akkor csak ennek a húsz évnek a hozadékát kell felmérnünk, s 

válaszként máris felsejlik egy mögötte működő és egyetlen irányba ható hatalmas erő, a 

globalizmus. Mindaz, ami jellemzi – mohó étvágya, kapzsi középtávú gondolkodása és az 

amint a közös jövő hosszabb távlatait, ép ésszel felfoghatatlanul, elhanyagolja – magától 

értetődően igazolja, hogy távolról sem egy összeesküvés elméletről van szó, hanem a 

veszedelmes valóságról.  

Az eltelt két évtized a globalizáció folyamatának időben még ennél is tágabb keretben 

történő megvalósításából egy – számára igen sikeres – szakasza, egy nagyobb lépés befejező 

mozzanataként fogható fel. 

Hosszas előkészítéssel, a hagyományőriző társadalmak megrendítésével, egyik oldalon a 

hanyatló liberalizmus rothasztó,- másikon a kommunista diktatúra romboló hatását – 

elsőszámú fegyverekként – használva ért el idáig. 

Az általa mozgatott két szembenálló világrend tehát azonos irányba hatott. A 

hatalmukban leélt évtizedek után megmaradt és közismert – a kurta földi létét élő kisember 

számára nem mindegy – eltérések csupán az egyelőre még fennálló anyagi különbségekből 

erednek. A rendszer hosszabb távon, ahogyan az a mindkét oldalon „betervezett” egységesen 

primitív szellemi és erkölcsi színvonallal történt, összemossa majd az anyagi különbségeket 

is. Csak néhány újabb évtized kérdése lehet az egész. 

Ha tehát a földi lét feltételeinek ignorálásában megnyilvánuló rövidlátás előbb nem vet 

véget az egésznek, akkor megvalósíthatják a létszámában korlátozott és a globalizációs elit 

által állati hordaként kezelt uniformizált emberiség modelljét.  

A most górcső alá került legutóbbi két évtizedben ilyen irányba mutató pénzügyi, 

gazdasági, kulturális és morális kisebb-nagyobb lépések halmozódása már nem nevezhető 

véletlenek sorozatának. Az egyetemes emberi szempontból minden józanul gondolkodó 

ember által tragédiaként megélt események semmibevétele (új népbetegségek, népirtások, 

értelmetlen háborúk, egyetemes kulturális értékeink pusztulása, veszedelmes erkölcsi 

hanyatlásunk, az élhető környezet fokozatos eltűntetése stb.) is csak ezzel magyarázható. 

Sajnos azonban a közönséges halandó számára e két leleplező erejű évtized után is 

marad egy nagy titok. Kik ők és hogyan képzelik el saját jövőjüket? 

Vagy mégis léteznek köztünk földöntúliak, mondhatnánk cinikus humorral? Mert ha 

igen, akkor minden érthetőbb lenne. Ha viszont nem, akkor van még valami, amit nem 

tudunk, s aminek felismerésére ez az oly sokat várt és remélt, de mindennél pusztítóbbnak 

bizonyult, két évtized sem volt elegendő. 

Hogy magunkról, az elfuserált magyar valóságról nem írok külön is, ennek oka az, hogy 

ezúttal is sikerült ismét megtalálnunk a mindenkor élenjáró, idegen érdekeket kiszolgáló saját 

„elitünket”. Azokat, akik a rendszerváltást emlegetve elvégezték a rendszermentést. Egykor 

volt saját rendszerük haszonélvezőinek, önmaguknak az átmentését az új korszakba a 

gazdaság és az ezzel járó hatalom terén. Ennyiben viszont élesen különbözünk 

szerencsésebbnek hitt környezetünktől, mely bár velünk sodródik a nagy vízen, de saját 

révkalauzai nem hagyták cserben. 
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Ennek a már-már közhelyszerű felismerésnek a közkinccsé válása elegendő lenne 

ahhoz, hogy a sok fárasztó örvény után, utolsó percben elkerüljük a mindent elnyelő és 

összemosó zuhanást a nagy vízesésen, s megkezdhessük az embert próbáló 

visszakapaszkodást a csendesebb vizek felé. 

Most fog eldőlni, hogy ennek a ráadás két évtizednek mennyire sikerült elpusztítania 

legelemibb védekező mechanizmusainkat is. Elég lenne, ha emlékezőtehetségünk kevéssé 

sérült volna, s máris megszülethetne az egységet és erőt adó toleranciát szülő megvilágosodás. 

 

Nos éppen emlékezőtehetségünk remélt megerősítésére kezdjük el most együtt olvasni 

az Elárvult Szabadság című kötetet. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. augusztus 22. 

 

Ötkarikás ostor 

 

Útra készülődvén, csomagolás közben is fülelek az olimpiára. Bár fiatalabb éveimmel 

ellentétben már nehezen bírom a magyar jelenlét szemmel követésének feszültségét, kitalálom 

annak módját, hogy infarktusmentesen értesüljek minden tusáról. Különösen így van ez mikor 

pontozó vagy más hasonló mindenható bíró működik közre. Bizonyos Marculescu úr magyar 

aranyakat fosztogató magatartása óta vagyok ezzel így (Ő jelenleg a világ vizes-sportjainak 

legnagyobb ura). De ki emlékszik már erre. Elgondolkodom, hogy mi is történt? A sport 

elvesztette volna hajdani hamvasságát? A pénz hatalmának begyűrűzése, a szakmai maffiák 

és a televízió hagyományokat romboló igényei ártottak volna a legtöbbet? Egyszerűen csak 

nehezen viselem el, hogy hagyományos magyar olimpiacentrikusságomat sérelem éri? 

Minden lehet, de van itt még valami más is! 

 

Utaznom kell! Az olimpia két utolsó napját az eddiginél is hézagosabban fogom látni, 

hallani, de azok a következtetések, melyek az eltelt két hét alatt születtek, nagyot már nem 

változhatnak. Még akkor sem, ha az eddigi keserves egy mellé még több aranyérem is 

születik, s akkor sem, ha csoda folytán megközelítenénk a hivatalosan remélt 17 érmet. 

 

1. Mindenek előtt arra lettem figyelmes, hogy a közvélemény ismét a beletörődés 

állapotában van. Vagyis nem tévednek azok a „politikai tisztek”, akik most is azt sugallják, 

hogy „merjünk kicsik lenni”, hogy minden rendben van, most sorolunk be a minket megillető 

helyre stb. A tömeg – jelen állapotában – hajlamos ezt elfogadni, sőt lehet, még azon sem 

lepődne meg, ha kimérnék lakosság száma és a nemzetek bűnlajstroma szerint, hogy kinek 

hány Nobel díjasa, vagy nagy feltalálója, művésze, bűvésze lehet. Ez a csonka országot lakó 

csonkult lelkű tömeg erre sem háborodna fel. Jeles és a hatalmat készségesen kiszolgáló, sőt 

azzal zsigerből egyetértő értelmiségiek képviselik az említett álláspontot, s az ellenkezők 

hangereje csekély. Ma a kajak-kenu döntők alatt, jelentős csoportokban láttam közönyösen 

tengődő vakációzó fiatalokat az utcán, unott arccal, cigarettával, Colás üveggel. Értelmetlen, 

kusza szövegüket csak egy-egy b…d meg vagy böfögés szakította meg. 

2. Az is feltűnik, mikor azok a sportolók, akik kiválóan szerepelnek, akik legjobbjukat 

adják, vagy netán erejükön felül teljesítenek, nem akárkik emberileg sem. Vagy tudjuk róluk 

ezt, vagy most vehetjük észre, hogy például nemzettudatuknak külső jelei is 

megnyilvánulnak. Az a koronás nemzetiszín homlokszalag, a Himnusz alatt megcsillanó 

könnycsepp, sőt a Himnusz jól látható éneklése, nem beszélve az elhangzó nyilatkozatokról, 
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sokat elárul. Nálunk sajnos figyelve keressük az efféle jeleket. Más nemzeteknél a 

legtermészetesebb kelléke a teljesítményhez, vagy annak ünnepléséhez megszokott rítusnak. 

3. Ritkábban, bár azért olykor elég jól hallhatóan szólnak arról, amivel a sport 

fontosságát, súlyát jelentősen csökkentették. Arra gondolok, hogy a sportot vezető állami 

hivatal előbb minisztérium volt, aztán államtitkárság, s mára jelentéktelen sóhivatallá lett. 

4. Beszélnek a pénzről, ki nem fizetett s főleg értelmetlenül késleltetett támogatásokról, 

sanyarú körülményekről stb. Közben – amint azt megszoktuk – Gyurcsány Ferenc szerint 

soha ennyi pénzt nem adtak olimpiára. Mások ezt cáfolják s a hogyant is felemlegetik. A 

vezetők és az őket támogató médiaemberek és politológusok arra is hivatkoznak, hogy lám a 

legsikeresebbek milyen sanyarú körülmények között készültek fel,- s íme mégis! Azt hiszem 

igen balga vagy inkább célzatos megközelítése ez a kérdésnek. A pénz ma nélkülözhetetlen 

eleme az élsportnak éppen úgy, mint a példája nyomán mindenkor erősödő tömegsportnak, 

annak a tényezőnek, mely talán a legfontosabb, s egyedül előzi meg az élsport nemzettudatot 

építő erejének fontosságát. Íme a példa is. A nemzetek nem hivatalos rangsorában az angolok 

évtizedeken át számukra megszégyenítő helyeken kullogtak. Aztán megkapták az olimpia 

rendezési jogát 2012-re és gondoltak egyet, hatalmas összegeket áldoztak e célra. S íme most 

szárnyalnak. Ők ugyanazok az angolok, akik előbb is voltak, csak éppen pénztámogatás is van 

a hátuk mögött. 

5. Az olimpia alatt éltük át a legújabb szégyenteljes augusztus 20.-át is. A Kossuth téri 

tisztavatáson nem volt korona, nem volt „Isten engem úgy segéljen” és átfestették a történelmi 

zászlókat is, hogy eltűnjön az Árpád sáv. A televízió szépen el is magyarázta a lakosságnak. 

A kódex ezüstje oxidálódott, azért lett az ezüst sáv fekete. Hűek akartunk lenni a kódexekhez 

(!) mondják. Normális demokráciában nevelkedett európai számára döbbenetes történet. S, 

hogy miért itt és most emlegetem? Nos azért, mert ez és sok hasonló eset igazolja, miszerint 

itt mindent elpusztítanak, ami a nemzeti tudatot és a nemzet minőségét szolgálhatja. Testit, 

lelkit, szellemit egyaránt. A jelek erőteljesen arra mutatnak, hogy ez nem „szélsőséges 

demagógia” és nem összeesküvés elmélet. A véletleneknek ilyen sora nem fordulhat elő. 

Hát ez az a valami más, melynek nyomán elfoglalhatjuk helyünket a sport világában is a 

globalizáció által számunkra kijelölt helyen. A mi esetünkben nem egészséges dolog 

sportnagyhatalomnak lenni. Még a fejünkbe szállhat. Még felébresztheti egyesekben a 

nemzettudatot. Még megtörheti fásult, képlékeny közönyünket. 

Mi az élet minden területén kicsinységre vagyunk tervezve. Ezt szánják nekünk. 

Ötkarikás ostorral is a kussra, közönyre, képlékenységre akarnak nevelni. A kedves olvasóval 

ellentétben és még nem tudom, hogy ez a hátralevő két nap milyen eredményeket hoz, de ha 

mindent megnyerünk, az sem változtat a tényen, mely szerint saját vezetőink úgy érzik 

elérkezett az idő, újabb Trianonunk elfogadására. Ezúttal a sport terén és saját rendezésben. 

Persze ezt ne keressék papírra vetve. Ezeket a hátsó gondolatokat elolvasni az elmúlt évek 

történéseiből lehet. Gondoljunk csak a reform örve alatt a demográfia, az egészségügy, a 

kultúra, az oktatás, a tudomány ellen tett lépések sokaságára. 

A globalizáció humuszát képező tömeg csak simuljon csendesen a taposható felülethez, 

s ne domborodjon, emelkedjen, és főleg ne fakadjanak belőle források sem. Ha pedig ezzel 

ellentétes munkánk nyomán netán mégis vakondtúrások jelentkeznének, – akkor ők a kapás 

emberek lesben állnak, hogy kifordítsanak talajunkból és végzetesen kiszolgáltatott helyzetbe 

hozzanak. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. szeptember 4. 
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Új honfoglalást remélve 

 

Trianon, Jalta, 1956, 2006! Nem csupán önzés vagy felületesség, hanem tőrbecsalást követő 

tudatos cserbenhagyások. De nekünk mégis Európához kell tartoznunk.  

Amikor Árpád ide (netán vissza) hozott minket, eldőlt minden. Egyedüli korabeli 

vándornépként megmaradtunk.  De akkor sem Európa akaratából, hanem annak ellenére. 

Pozsonynál emlékezetes csatában diadalmaskodván, aztán első szent királyunk békés 

felismerései és újabb harci diadala nyomán. 

A Kossuth térről most kitiltott Szent Korona védelmében teltek aztán századaink és 

elviseltünk nagyságot s minden rettentő csapást is. De jött a XIX-XX szd. fordulója és a 

globalizáció. Itt viszont már nem csupán Európát kell kárhoztatnunk, mert más-más szinten és 

fáziseltolódásokkal, de maga is a neoliberalizmus és az extraprofit legyűrhetetlen vágya 

vezérelte új gazdasági rend foglya lett, s társadalmai is ennek jegyében formálódnak. 

A hagyomány van a legnagyobb veszélyben. A rossz szándék által ravaszul felismert 

emberi gyarlóságunk felhasználása a legveszedelmesebb bomlasztó erő. Az út az újabb 

extraprofit felé a közösségek testén s az azokat alkotó gyarló egyénekén keresztül vezet. 

A lakosság, a társadalom anómiába taszítása tudatosan folyik. A társadalmi normák 

elporlanak, a törvényesség álságos lepel. A cserbenhagyások és a kádári örökség által 

közönyre, sőt bamba nosztalgiára nevelt tömeg pedig szolgál. 

A borzalmas freskónak most egy lupéval megvizsgált kicsiny részletét említeném, hogy 

ezáltal is jobban lássuk, kikre bíztuk magunkat ebben a veszedelmes történelmi helyzetben. 

Az olvasó csodálkozni fog, magam is így jártam. A napokban láthattam említést arról az 

orvosetikai jegyzetről, mely a virágzó szocializmus éveiben az anyagyilkosságot bizonyos 

esetekben kivonta az etika szabályai alól. Mit gondolnak mi volt ez az eset? Nos, az, amikor 

az anya osztályellenségnek nyilváníttatott. Apró kis pont, hihetetlennek tűnő részlet a 

szörnyűséges körképen, de elégséges ennek megpillantása, hogy megtudjuk, mibe 

keveredtünk. 

A szakadék szélén utolsó pillanatban tántorgó nemzet legnagyobb problémája mégis a 

demográfiai veszedelem. Hozzáértő és hiteles tudósok szerint is évtizedben mérhető 

távolságban van már a visszafordíthatatlanság határvonala. És a fülek süketek.  

Fenn és lenn egyaránt. 

Fenn hatalmi érdek, alant buta és kicsinyes önzés, vakság, – elvakítottság. 

Egészségügyi körök meggyőzésére próbálom a gondokat két serpenyőbe gyűjtögetni. 

Egyikben a legnagyobb az elfogyásunk, amely által minden egyéb okafogyottá válik, a 

másikban az összes többi. Sajtó, elektronikus média, internet, élő nyilvánosság a helyszíne 

próbálkozásaimnak. Odafenn hallgatás, alant pedig helyeslés. Na, nem a hatalmas gond által 

lehúzott serpenyő mián. Arról itt sem szól senki. Inkább a villanyszámla, az önkormányzat, a 

biztosító van terítéken, a mindennapi gond. Szemléletváltást hirdetek, nevezhetjük 

paradigmaváltásnak is. Néhányan felkapják, de senki sem hisz benne.  

Ilyen látszatot inkább az előre menekülő miniszterelnök keltene, legalábbis igyekezne. 

Sokadszor hirdet programot s most a bársonyos reform fodraival törölgeti patrióta könnyeit.  

Közben a magyar társadalom mindössze 6 százaléka tett szert termelő tulajdonra, alig 

több ennél a nyertesek száma és egyharmad volt képes egyelőre megkapaszkodni. A többi 

leszakadt és már a tíz százalékot is meghaladhatja a soha nem rehabilitálható roncstársadalom 

aránya.  

Azt írják valahol, hogy ennek az országnak a stabilitását már csak a tűrésre alapozták. 

Igaznak tűnő megfigyelés. De hol van a tűréshatár, s mennyire tartós egy ilyen stabilitás? 

Hiszen a társadalmi tőke s benne a bizalom, a jövőbe vetett hit, a tervezhetőség stb. elfogyott. 

A humán erőforrásnak nevezett ember, a teremtés fő műve pedig eszközzé süllyesztve 

áll a nagy játékszín közepén. Fülébe helyezett dugaszon kapja a hazug szózatot saját 
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nagyságáról és önmegvalósításának nagyszerű perspektíváiról. A mellette álló felé tapogatózó 

kezére pedig mindegyre ráütnek. Közösséget ne. Sem kicsit, sem nagyot. Sem világit, sem 

egyházit. Mert az elvezethet a legnagyobb veszedelemhez. A szemek kinyílhatnak, 

megjelenhet a hit hatalmas ereje, a nemzettudat mindent megmozgatni képes energiája. 

Az állam pedig „tök felesleges”. Az államot le kell sorvasztani, s akkor megnyílik az út 

végleg az extraprofit legújabb vadászterülete, a nagy elosztórendszerek, az oktatás és 

egészségügy felé is. A haszon pedig kettős lesz, mert a kivont profit nyomán bomló 

rendszerek egy testben-lélekben még inkább komposztálható tömeget eredményeznek majd. 

Egy fogyó tömeget, amely azonban helyettesíthető mással, máshonnan. 

A vezetők pedig, akik régen a köztulajdont használták s ma ugyanezt 

magántulajdonukká tették (vagy elkótyavetyélték), azt hiszik: hol a politikai, hol a gazdasági, 

hol mindkét hatalom birtoklásával örökké élni fognak. 

Hogy ezt a hitüket mire alapozzák, s hogy az mikor rendül meg, nem tudjuk, de a józan 

ész szabályai szerint valaminek történnie kell. 

Akkor pedig eljő majd az idő, amikor az eleddig némaságba öltözött tisztánmaradottak 

megszólalhatnak. Most lesz igazán szükség arra az új nemzeti elitre, melyet a kolozsvári Hitel 

hetven évvel ezelőtt új nemességnek nevezett, s melynek kiválasztásában egyetlen szempontot 

tartott elfogadhatónak: a nemzet szolgálatának szellemét.  

Nem tudom van-e rejtőzködő IV. Bélánk? Most még csak az Adria szigetére a partról 

üvöltő ostromló tatárok hangját hallani. A feladat, amely rájuk vár azonban úgy érzem nem 

kisebb az 1241-et követő új honfoglalásnak nevezett korszakban sikerrel megoldottnál. 

Történelmünkben tehát nem is példanélküli. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. szeptember 20. 

 

Csapdák csapdái  

 

Oly sokat beszéltünk már legnagyobb csapdánkról, Trianonról, mely áldozatból bűnössé 

fokozott minket. Hiú ábrándnak bizonyult sorra minden reményünk. A lázálomban 

megvalósult feltámadás is szertefoszlott. Vártunk beismerésre, vártunk sors intő kezére, 

történelem bizonyító erejére. Vártunk Népszövetségre, ENSZ-re, Amerikára és hittünk a 

proletár internacionalizmusban. Mindhiába. Most éppen Európa csalt meg. Sokadszor. 

Barroso úr a magyar nyelv Pozsonyban deklarált „zavaró” voltát szlovák belügynek 

nyilvánította. Az lesz a megveretés is, az lesz az elfogyás, a bekebelezés is. Mit várhatunk 

azoktól, akiknek megmagyarázhatatlanul (?) saját vesztük sem drága. Ez hát a globalizáció. 

Ennek szolgálója a derék és számunkra megkerülhetetlen Európa is. 

Persze ez is csak csapda. Hiszen itt „terülünk el” Európában, az annak így is nevezett 

része és a szintén részét képező oroszok között. Hova léphet ez az ország? Elkerülhetetlen az 

atlanti orientáció, legnagyobb veszedelem az orosz! Íme, visszatérnek! Pszt! már itt is vannak 

a spájzban. De elkerülhetetlen volt a német orientáció is annak idején. Ráadásul éppen az 

angolszászok kényszerítettek bele. Csakhogy erről már csupán a történészek beszélnek 

olykor-olykor. Mi maradtunk bűnös nemzet. Most gáz van, mert gáz nincs, de melyik gáz 

gázoljon át rajtunk? S lehetne-e okosan tárolni, és stratégiai célponttá válásunk árán a vitát 

mégis javunkra zárni? Itt suttog csábítón a déli áramlás, de sisteregve zendül Nabukkó kórusa 

is. 

A rendszerváltás csapdájáról is lenne mit szólni úgy általában. Lelkes fellélegzésünket 

követte két pusztító évtized. Most demográfiai spirálban, adósságcsapdában, morális 

válságban, környezeti katasztrófa peremén szédelgünk. Figyelem! A szomszéd tehene ne 
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vigasztaljon! A török, a Habsburg, a náci, az orosz után itt van az újabb birodalmi függőség. 

A megfoghatatlan globalizmus. Ha ezt is túléljük, választott nép vagyunk. 

De a nagy csapdák kisebbekből épülnek fel. 

Globális csapdánkon belül most új szerkentyűre kell figyelnünk. Nagy kihívás, nem 

Rigó, hanem taposó aknák mezeje. (Lám a szerbek Rigómezőjéből, Koszovó lett, mivé lehet a 

mi aknamezőnk?) Ez a veszedelmes szerkentyű pedig ismét csak a globalizáció gyümölcse. 

Ezúttal nem csupán fanyar, nem csak mérgező, de igen furcsa és furmányosan csavarintos is. 

Az ország éppen a lejtőn rohanva kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy megmentésére 

kész erő kerül az élére. Végre, végre! Csakhogy ez a jelek szerint egybeeshet egy nagy és 

világméretű gazdasági válsággal. Vagyis a generációs időszakra „lebutított” és eltompított 

választók akaratától függő hazát átvenni „kénytelen” mentőosztagnak nem csak az itt hagyott 

romokat kell eltakarítani és újjáépíteni a dúlt hont, hanem ennek a válságnak az önerőből 

kivédeni szinte lehetetlen következményeivel is szembe kell néznie.  

Ez aztán a csapda. Mit lehet mondani a sült galambra várakozóknak, az áldozatvállalásra 

képteleneknek, az önzőknek, az anómiába taszított, arra tanított tömegeknek. Hol lesz 

türelmük évtizedes terveket kiböjtölni? Hol lesz tartásuk, kitartásuk. Ők csak az eltartásra 

szocializálódtak 40 s újabb 20 éven keresztül. Bár ezt nem tudják, miképpen azt sem, hogy 

ezért nem ők a bűnösök. 

Globalizáció! Te hatalmas ármányos elkerülhetetlen csapda. Beléd lépve, acélos 

fogazatodat lábunkra kattintva kell táncunkat lejteni. Nyers Rezsőék idején még csupán 

gúzsbakötve táncoltunk. Ma már vasmarok szorítja fájdalmasan tagjainkat. És szellemünket 

is, mert ideológiája a neoliberalizmus „mindent visz”. Azt is, ami nem megfogható. 

És most jön a csavar az ügyben! A globalizálódó világ zászlóshajói, nagy amerikai 

bankok mennek csődbe. Csődjük oka a neoliberális szemlélet, a bármi áron hitelbe hajszolás, 

az atomizált, magára maradt, fogyasztásra nevelt, extraprofitot szolgáló humán erőforrást, az 

embert megszédítő álságos piac. És láss csodát: a testet öltött neoliberalizmus nagy bajában 

legnagyobb ellenfeléhez, az általa feleslegesnek deklarált, folytonosan gyengített és 

bedarálásra szánt ÁLLAMHOZ fordul segítségért. Az állam pedig fizet! Adósságból persze.  

Az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb adósa. Adósságának hatalmas 

hányadát már Kína tartja a zsebében. 

Ki kinek a csapdájában van tehát? És mi lesz e csapdakombinációnak a hatása a mi 

legfájdalmasabb csapdahelyzeteinkre?  

Aki erre felelni tud, annak kezében van a bölcsek köve. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. október 1. 

 

Noé és bárka kellene 

 

Néhány szakembernek az utóbbi években elhangzott figyelmeztetései után, immáron hallani 

lehet a globalizáció neoliberális eresztékeinek recsegését, ropogását is. Természetesen ez még 

csak a kezdet. Nem eresztenek olyan könnyen azok az eresztékek. 

A világ azonban hatalmas átalakulás felé halad. Az átalakulás felé pedig olyan 

veszedelmes mezsgyéken keresztül vezet az út, hogy akár megsemmisülés is lehet belőle. Ha 

az előző társadalmi rendszerek, a klasszikus kapitalizmus és a vele párhuzamosan és az egész 

világra kiterjedni képtelenül élő kommunizmus – egy kiterjedő atomháború által – már 

közelében volt az önmegsemmisítés lehetőségének, ez mégsem következett be. Mindkét 

oldalon élt még az önmérsékletnek valamiféle csírája. Az ember képes volt önmagát 

ellenőrizni, vagyis céljainak elérésében még nem vált fékevesztetté. 
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Különösnek tűnő tényállás ez, hiszen mint az egyre világosabbá válik, a közben a felszín 

alatt dolgozó – tehát harmadik világrendként láthatatlanul már létező – globalizmus mindkét 

egymással vetélkedő rendszert a saját szolgálatában tartotta. Erről azonban sokáig mit sem 

sejtettünk, és helyzetétől, neveltetésétől, sérelmeitől, szenvedéseitől, hagyományaitól stb. 

függően, ki-ki a másik oldal győzelmét várta, mint mindent megváltó megoldást. 

Hogy ez az egymásnak feszülés, melynek zajában és mindent elfedő füstfellegében, 

lassan de biztosan – világszerte – komposztálódott az emberiség, szükséges előkészítője volt a 

globalizáció egyik alapfeltételének az emberi humusznak vagy a humusszá vált 

embertömegeknek, arra akkor még nem figyeltünk fel, sőt ma is magyarázkodni kell, ha ezt 

próbáljuk bizonygatni. Sajnos a visszafordíthatatlanság lejtőjén egyre gyorsabban vágtató 

sorsszekerünk már köröttünk röpködő darabjai (előbb-utóbb) mindenkit meggyőznek majd 

ennek igazáról. 

Mi lehet az a választóvonal, amelyik annak az emberi önkontrollnak, annak a még 

felelősnek nevezhető magatartásnak a végét jelzi? És ha ki tudjuk jelölni, ha meg tudjuk húzni, 

miben is áll?  

A fent említett folyamat magában hordozza ezt. Azok a hatalmak, akik kitalálói, 

kidolgozói, megszervezői majd remélt haszonélvezői az új rendnek, részben maguk is rabjaivá 

váltak ennek az erkölcsi, lelki, szellemi züllésnek. Másrészt az értékteremtő profitot leköröző, 

„pénzből csinált pénz” önállósodásának is tanúi lehetünk. Úgy szabadul az emberiségre ennek 

a globális pénzvilágnak a gépezete, mint amikor tudományos-fantasztikus filmekben a robot 

önálló életre kel. 

A fékevesztett neoliberalizmus összeomlása egyelőre csak feltűnő perspektíva, csupán 

remény, de nem tudhatjuk, hogy ezt a folyamatot túléli-e a világ? 

A megoldás olyan képtelennek kezd tűnni, a kilábalás olyannyira reménytelennek, hogy 

egyre inkább és egyre többen érzik a transzcendens, a csoda beavatkozásának szükségességét, 

ami természetesen egyben a megvilágosodás pillanata is lehetne és egészen új pályára 

állíthatná az emberiséget. 

Ha igaz az az elmélet, mely szerint a felvilágosodás az előre lendítő erő mellett nagy 

veszedelmet is jelentett, hiszen az emberiség a kézzelfoghatót, az (emberi) evidenciákon 

alapulót istenítve, teljesen megfeledkezett a teremtő erőről, és elfelejtett vagy nevetségessé 

próbált tenni mindent, ami emberfeletti, akkor most elgondolkodhatunk arról, hogy mi is 

történik a világgal?  

Valaha a történelem előtti időkben, a bibliai múltban már eljutottak őseink egy olyan 

pontra, ahonnan nem volt visszatérés emberi ésszel, emberi erővel. Akkor, az akkori világ jóval 

egyszerűbb keretei között, jóval egyszerűbb megoldást hozott a Teremtő. Az özönvíz oldott 

meg mindent. És a pusztulásból új világ született. 

Manapság egy sokkal bonyolultabb világban élünk, s bár egy éghajlatváltozással már mi 

is képesek lehetünk előidézni a magunk özönvizét, nem ez látszik a megoldásnak. 

Ha keresni próbáljuk azt az eszközt, mely özönvízként pusztít el minket s csak a 

választottakat hagyja meg az új csíráiként, akkor ezt ma nem az elemek erőiben kell 

megsejtenünk, hanem önmagában a morális lezüllesztésünkben.  

Sajátos módon ez a hanyatlás, melyből nincs visszaút, és amelyik az egyelőre nem 

általános, de felénk oly fenyegető demográfiai katasztrófának is valódi okozója, automatikusan 

fogja hozni az „új özönvíz” mindent fel és megoldó pusztítását. 

A gátlástalanná vált ember, saját embertársainak televényén zsírosodva pusztul bele a 

szenvedésre épített öncélú és felesleges jólét spiráljának szédületébe.  

A kérdés csupán annyi, hogy ez már a vég, vagy valami újnak és megtisztultnak a 

kezdete?  

A kérdés csupán annyi, hogy ebben a hatalmas emberi sorsjátékban nekünk milyen 

szerepet szánt a nagy rendező? 
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A kérdés csupán annyi, hogy akad-e számunkra Noé és tudunk-e még bárkát építeni? 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. október 6. 

 

Mai gondolatok október 6. hangulatában  

 

Itt tipródik a hétköznapok embere. Nagy idők tanúja, mindent eldönteni képes idők megélője, 

soha nem volt kicsinységében. 

Tenne és egyike-másika tesz is, de bizony itt lenn a földön máshonnan irányítják a világ 

dolgait. És akkor a mindent megpróbáló, a mindenben csalódott, a bizalmától megfosztatott 

már csak az égre nézhet. Az a földi irányítás még ettől is megfosztaná, ha lehetne. Hiszen az 

eget mérgező füstökkel leplezi, a szemekre homályt bocsát, s a látás kézenfekvőnek hitt 

tapasztalatát, agyvelőket rázkódtató tévhitekkel tereli el a valóságtól. 

Mitévő legyen hát az az ember, s mitévő legyen, ha ráadásul magyar, kit – a legjobban 

ködösített okok mián – még ez a lélekficamos világ is jobban próbál mindenféle próbákkal 

közeli s távoli szomszédainál? 

Erős várunk nékünk az Isten zengett egykor a zsoltár és fohászkodtak őseink 

Boldogasszony anyánkhoz is, s valaha – még régebben – a napba öltözött asszony hozott 

vigaszt. Csakhogy mára a fejlődésnek nevezett folyamat eredményeit élvező tudatfosztott világ 

ilyeneken csak mosolyog, ha nem gúnyolódik, ha nem döntögeti emlékeit vad vandál 

indulattal. Hiszen szentháromság-szobrokat tördelő lendületet vett ez a dübörgő, vágtató, 

büszke vadállatokhoz, vagy prostituáltakhoz, máskor részvénytársasághoz hasonlított ország. 

Vajon valóban elérkezett az idő, amikor már csak a könyörgő himnuszok égbekiáltása 

segít, vagy lehet még módja az isteni beavatkozást kiérdemlő cselekvésnek is? 

Október 6. előestéjén ismét a múltba tekintés adhat iránytűt. Mai szavakkal elemezve a 

159 év előtt történteket, bizony ők megpróbáltak szembemenni az akkori leghatalmasabb 

erővel. A sikertelenségük sikertörténetté vált és századokra adott tartást a nemzetnek. Vannak, 

akik ezt ma is kétségbe vonják s racionálisan gondolkodva a hiábavaló veszteségeket sorolják. 

Mi lett volna, ha mindaz kimarad a történelemből? Kérdezgetik a soha el nem fogadható 

történelmi HA hamis kérdőjelével. S ha mégis elfogadjuk a kérdést, felmerül az újabb és 

mégnagyobb kérdőjel: vajon ha nincs ez a felejthetetlen sikertelenség, létezik-e még ez a 

nemzet? 

Most azonban újabb októberi gondolat hasít a vezérlő csillag után kutató elmébe. Van-e 

egyáltalán ma még nemzet. Létezik-e az a nemzet, melynek – ismét mai szavakkal – arányain 

felül reprezentált kisebbségi képviselői áldozták legszentebb kincsüket azért a közös kincsért, 

ami akkor a legtermészetesebb módon még élt. Az egységes és minden fiát magához ölelő 

magyar nemzetért. 

Miközben a globalizált világ őrült ideológiája a most éppen végleg lelepleződő és 

repedező neoliberális gondolat álságos szavakkal és vad intoleranciával hirdeti a toleranciát, 

miközben az éppen lealjasításra szánt egyén mindenhatóságát prédikálja, majd az államot 

szapulja, hogy aztán nagy bajában kétségbeesetten kapaszkodjon annak köntösébe, a 

befogadó szellemet hirdetve a nemzettel kapcsolatos minden fogalmat támad.  

Lehetett-e az a nemzet intoleráns és nem befogadó, amelynek számos etnikumhoz 

tartozó, legjobb fiai éppen életük árán tettek tanúbizonyságot annak létezéséről, és megint 

csak mai szóval: működőképességéről? 

Különféle gondolatsorok sorjáznak az októberi hangulatban borzongató vagy ringató 

estében, és alig veszem észre, hogy maguktól összekapaszkodnak. 
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Mitévő legyen az ember fia ebben az embertelen világban, ebben a nemzetet tagadó 

országban, ebben a szakadékszéli tántorgásban? 

Csak és egyedül egy igaz és csalhatatlan vezérlő csillagot fedezhet fel az a 

keresgélésében annyit akadályozott szemünk. És ez a nemzet szolgálata. A nemzet 

újraélesztésének alárendelt cselekvés. A nemzetben gondolkodás. Nem Andrássy úti 

vonulások, miniszterelnöki szívre tett kezek, bértollnoki megtévesztő mondatok, álhősök és 

percsztárocskák primitív, de vonzóra nyírt m(e)(a)gatartásformái, hanem a minden téren 

mércének, szűrőnek, és állandó biztos irányzéknak elfogadott cselekvő és magától értetődően 

önzetlen: SZOLGÁLAT. 

Ezt várja tőlünk a magyarok Istene, az az Erő, amelyet nem a magyarok számára 

sajátítottak ki eleink, hanem a magyar NEMZET számára. Erről szól október 6. sikertörténete 

is. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. október 10. 

 

Zsákutcás jóvilág és gömböcök 

 

A kedves olvasó talán többször unta is azt a vehemenciámat, mely a neoliberalizmust olykor 

már szitokszónak nevezte. Merésznek tűnhetett az a reményem is, hogy az ezáltal szolgált 

globalizáció, mint társadalmi rendszer, fokozatosan rövidülő elődeinek sorába beilleszkedve, 

rövidesen önmagát falja fel.  

Nos – igencsak erős jelek szerint – az idő elérkezett. Elkezdődött az a valami, ami a 

reményeinket immáron évszázados visszapillantásban összedöntő zsákutcás jóvilág 

leépüléséhez vezet. Egyelőre a lelepleződés történt meg. Az istenített uralkodó ugyancsak 

pőrén és megszégyenülve áll előttünk, s már csak az lenne hátra, hogy ezen állapotáról maga 

is valljon. A változás számára halálos paradigmaváltást igényel. A bankok sorra dőlnek be, az 

eladósodott lakósság reszket, de a televízió még most is önti magából a luxus életmódra 

bíztató bankhitelek hirdetéseit. A lakós ül a képernyő előtt és belebambul a sugárözönbe. A 

fogyasztói társadalom nyújtotta sikerélmények bizony kényelmesebben elérhetőnek tűntek, 

mint a valódi értékeken alapuló, munkás, fáradtságos, de sokkal olcsóbb és mégis 

maradandóbb sikerekhez vezető utak. Autóval, pláne jó autóval tündökölni egyszerűbb, mint 

egy nyelvet megtanulni. Hiába dicsérik a szép járgányt így: „hét nyelven beszélő kocsi”. 

A hatalmat a neoliberális eszmék alapján őrizgetők, vagy akik ezeknek akár 

kényszerűen baráti szorításában őrizték azt, most egyre több saját csapda között lépegetnek. 

Az egyik éppen az eltompított, anómiás tömeg értetlen tekintete. Hiszen ti azt mondtátok, 

hogy… 

Olyan országban él az anyaországi magyar, amely kétszeresen szenvedi el a válságot. 

Egyszer, mert ugyanez a szerkezet most világviszonylatban is recseg-ropog, másodszor pedig 

azért, mert míg más boldogabb országok – a legkülönfélébb okokból – jobb alaphelyzetből 

védekeznek, a mi választott vezetőink a hatalom megőrzése érdekében fittyet hánytak minden 

óvatosságra, s szinte felkínálták nyakunkat a fenyegető válságnak. Az pedig nem nemes vad. 

Nem áll odébb, ha a legyőzött ezt teszi, hanem gondolkodás nélkül átharapja azt a nyakat. 

Most hivatalos és szakmai válságstábok, intézményes és szalon keretek közt 

tárgyalgatják a „hogyan tovább” kérdését. Még nem egyeztek meg, hogy a két nagy iskola, a 

fűnyírós megszorítás és a fejlesztést remélő könnyítés, vagy ezeknek valamilyen elegye lehet 

az üdvözítő út. Most is a hatalom kérdése tartja őket befolyása alatt. Annak megőrzése, vagy 

megszerzése. 
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Természetesen a mai demokráciákban egy országot akár jól, akár rosszul kormányozni 

csak a hatalom elnyerése árán lehet. Érthető tehát a hatalom óhaja, s nem is említeném azt 

pejoratív módon. Csakhogy szeretném látni mögötte legalább a: jól szeretnék kormányozni 

őszinte óhaját. Az, hogy eredményesen akarnának, már besározódott. Az eredményességet 

ugyanis ki-ki a maga haszna szerinti eredményességnek értheti. Ilyen téren nem is voltunk 

elmaradottak. Sőt, élenjárók. Egyedül ebben élenjárók. 

De amikor a válság kísért, amikor a király a „jöjj vissza hozzám” dallamára, jégerének 

visszakéregetésével van elfoglalva, akkor bizony már aligha működhetnek a 

látszatmegoldások, a hátsó gondolatokat is beépíteni képes tervek, a hatalommentő 

mechanizmusok. Még az időhúzás most erősen észlelhető módszere is életveszélyes. 

Most ki kellene állni az átneveltek, a „lakósok” elé. Most lenne jó, ha ők nem csupán 

lakosok lennének, nem csupán atomizált, önimádatra nevelt, ál-öntudatos rabszolgák, – 

hanem egy nemzet tagjai, állampolgárok, magyarok. Ez utóbbiak ugyanis képesek lennének 

megérteni fájdalmas áldozatokról szóló elképzeléseket, ők hajlandók lennének együtt 

gondolkodni a felvázolt kiutakról. Most aztán felteheti az államtól segítséget váró 

államrombolók büszke és tudós csapata a kérdést, hogy mire mehet az igazság pillanatában 

„ezekkel”? Bizony semmire. Saját nevelésű szavazó tömegük fogja leginkább elutasítani 

kérlelő szavaikat. A szerintük mifelénk kevesebb másként gondolkodóktól is több megértést 

várhatnak, mint saját gyermekeiktől. Ők most majd felsorakoznak a hazai neoliberalizmust 

felfaló kannibálok táborába. Számukra értéknek megmarad a cucc, a szajré, a fogyasztás 

beléjük nevelt szenvedélye, a könnyű utak szeretete, a legkisebb ellenállás felé áramlás 

csupán szellemi, lelki értékekben gazdagok számára leküzdhető ösztöne. 

A világ gömböce, s benne a mi kisebbik büszke és vak gömböckénk, már eldurranás 

előtt áll. Mellettük okos katétereikkel ott szorgoskodnak a nagyok. Csapolás következik, s 

azok, akik csak a gömböcök tartalmából éltek, most szenvedni fognak. Elernyednek, 

lelappadnak, kifújnak. De erősödni fog az, aki lecsapolhatatlan értékeket tudhat magáénak. 

Neki sem lesz könnyebb, de elviselni bizonyára egyszerűbb. 

Most kellene felismerni kis és nagyobb hazánknak, hogy a pénz mindenhatósága, az 

Európa által is csak gömböctudattal hajszolt neokolonizációs kapzsiság, a nemzeteken belüli 

és nemzetek közötti szolidaritásnak csak szavak szintjén létező vegetálása nem tartható fenn. 

Szükség van Európa egymással valóban összefogni képes öntudatos nemzeteire, szükség 

van Európa genetikailag kódolt keresztény(tyén) szellemére, szükség van a valódi értékeket 

ismerő kiművelt emberfejekre, a nemzeti öntudatok egymást tisztelő egészséges fejlődésére, a 

családra, az egyén tiszteletén alapuló közösségekre, a falvakra éppen úgy, mint a városokra, a 

támaszt nyújtani képes erős államra. És nincs szükség a globalizáció láthatatlan érdekeket 

szolgáló és a pusztulásba vezető neoliberalizmust istenítő most megismert formájára.  

 

Írtam pedig mindezt Leányfalun, ahol – karakán polgármesterünk Nyíri Csaba és 

önkormányzatunk jóvoltából – az érvényes nemzetiségi törvényeket semmibe vevő, a 

magyarokat gyalázó szlovák politikusok viselt dolgait némán tűrő Európai Unió zászlóit 

leszedtük. 

 

De valamennyien ott ülünk a duzzadó gömböcben, s egyre vékonyodó és ezért egyre 

áttűnőbb falán át a katéteres embereket lessük. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. november 9. 
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„Véges” gondolatok  90 évről 

 

Kilencven éve „ért véget a vég kezdete”. A világ számára látható kezdet, a milliók életét 

követelő külsőség: az első világháború. Valójában a világ megváltoztatásához volt szükség 

erre. Okok, érdekek, ármányok szövevénye a világ előkészítéséhez és hozzáigazításához a 

csirázó globalizmus és mellette a felszín alatt kúszó neoliberalizmus terveinek 

megvalósításához. Az első nagy lépés. 

A hagyományos társadalmak végének kezdete is volt ez, mi pedig ilyen társadalom 

voltunk. Hagyományaiból, szakrális múltjából, parasztságából újra meg újra talpra állni képes 

magyarság élt még akkor e tájon. 

Most emlékezünk a kilencven év előtti eseményekre. Már aki emlékezik. Aki egyáltalán 

tud róla, akit érdekel „ez az egész”. 

Miközben azon búsonganak derék honfi értelmiségiek, hogy a rendszerváltás nem 

történt meg, én figyelmeztetnék a sorrendre. Ugyanis a Kárpát-medencében még nem történt 

meg a kilencven év előtti háborút záró békeszerződés következményeinek feldolgozása sem. 

Itt az ezt el és megszenvedő országban, ha puszta nevét kiejtjük, már érezhetjük, hogy nem 

szívesen hallják. Aki erről beszél, az politizál s készen kapja a nacionalista, szélsőséges – ha 

ráadásul kissé hangos – a fasiszta jelzőt is nyakába. Óvatosan írjuk hát le: Trianon. 

Igen. Annyira képtelen volt, olyan egyedülállóan elképzelhetetlen, hogy máig hatnak 

vesztest és győztest pusztító következményei. 

A magunk baja mellett most egyre jobban észrevehető a leginkább neurotizált vesztesek 

– a saját történelem hiányát és a váratlan nagy győzelmet legjobban megsínylő – szlovákok 

viselt dolgai. 

De ugyanennek a feldolgozásbéli hiánynak tudható be az is, ahogyan naiv magyar 

háborgók belemennek a természetes csapdába és – szerencséjükben szerencsétlen 

ellenlábasaikat szolgálva – elherdálják a kezükbe adott újabb használható érvet. Nem akarják 

megérteni,- ha azok tankkal hajtanak belénk, és mi kővel dobálunk vissza, akkor a világ máris 

egyenlő bűnbe keveredettekről beszél. Beszél és egyformán ítél el. Felkészületlen hőzöngőink 

a maguk módján válaszolnak az eseményekre és az igazságérzet motiválja őket. Nem tudják, 

hogy vásznakra festett jelszavak és jelképek, meghatódva elhelyezett koszorúk, senyvedve 

égő zászlók nem hoznak megoldást. Saját jogos (és minden magyarral közös) sérelmeiknek 

levezetése pedig bármennyire is büszkeséggel tölti el őket, éppen a közös ügynek árt. 

Széles a skála. Hol azon háborog az Erdélyből ide kényszerült, mert kénytelen valakinek 

elmagyarázni hol van Kolozsvár és milyen nyelven beszélnek a székelyek, hol meg azon, 

hogy naiv emberek zajonganak ismeretek és taktikai érzék nélkül, hősködnek oktalanul és 

olyanokat tesznek, amit elfajult világunkban olykor provokációnak is hihetne az ember. S 

bizonnyal igen gyakran nem is téved. Bár ez inkább a belföldi események kapcsán érhető 

tetten. 

Elgondolkodom önkritikusan az elidegenedetteken és közömbösökön is, és átérzem, 

hogy akik születési helyüknél, avagy neveltetésüknél fogva nem élték meg e traumát, bizony 

unhatják ezt a témát. Mint gagyi muzsikára szocializált fül a népdalt vagy a komoly muzsikát. 

Sőt mint színvak a színek világát. 

Most azonban egy akkor kilencven évvel ezelőtt első szándékból reánk törő világ 

recseg-ropog minden ízében. Végét még korai lenne meghirdetni, de talán érezhetjük a „vég 

kezdetét”. Még felébred bennünk a tapasztalati alapon élő gyanakvás, és arra gondolunk: ez is 

egy nagy félrevezetés és ismét csak nekik fog hasznot hajtani. Mert amikor a látszólag 

rogyadozó neoliberalizmus legfőbb célpontjától az államtól kér segítséget, az éppen azt 

igazolja, hogy még az is őt szolgálja. Ha azonban figyelmesen követjük a politikának és 

elsővonalbéli holdudvarának aktorait, akkor észrevehetjük amint sorra kezdik temetni a 

neoliberális elveket. Ekkora csel már talán sok lenne. 
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Bárhogyan is van vagy legyen, az eddiginél is erőteljesebben érezhetjük 

kiszolgáltatottságunkat. Egyre világosabb, hogy az eltelt évszázad mindkét felkínált (ránk 

kényszerített) útja hasonló végcélt szolgált és minden emberi, nemzeti és nemzetek feletti 

szenvedés, a földi életet kockáztató őrültségek szűnni nem akaró sora, mind-mind egy 

hatalmas kísérlet, egy nagy terv megvalósításának része.  

Ha ezt most és mi boncolgatjuk részleteiben, bizony nagyokat tévedhetünk. Csak 

alapjában sejthetjük meg és a valódi történetet csak sok generáció után fogja feltárni a 

történelem, reméljük talán még létező utódaink vagy egy „maradék emberiség” számára. 

Ebbe a kíváncsiságot ébresztgető és ugyanakkor taszító, kusza történetbe az emberiség 

és az egyén sorsa mellett minket mégis valami e kettő közötti érdekel legjobban. 

A nemzet jövője. 

Lehet-e jövője az emberiségnek a nemzetek nélkül és ugyanígy az ember lehet-e 

hasznos és értékhordozó része egy nemzetek nélküli világnak? Meddig jutott a nemzet és az 

egyén leépítésében a talán most halódó neoliberalizmus? Van-e visszaút? És szükséges-e? 

Csak kérdezünk és gondolkodunk, találgatunk, jósolgatunk és következtetgetünk. 

Közben pedig az emberiség létével játszadozók öntudatra ébredését is kellene lesnünk, 

és valahogy elősegítenünk. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. november 18. 

 

Miniszterelnöki „tótojázások” margójára 

 

Az utóbbi években érdekes módon vannak kulcsinformációk, melyek amikor aktuálissá 

válnak, eltűnnek a médiából. Néha egy időre, olykor végleg. 

 

Ezekben a hetekben a magyar-szlovák ellentét körül folyik véget nem érő és a figyelmet 

ennél is fontosabb dolgokról remekül elterelő vita. 

Pillanatnyilag az országot tönkretevő komprádor szellemű vezetők eltanácsolása lenne a 

feladat. Sajnos azonban ők maguk hallatlan ügyességgel nyernek időt újabb végzetes 

lépésekhez. A jelenlegi többség óhaja szerint pedig őket leváltani köteles ellenzékiek az 

alkotmányosság és európaiság úri játékszabályaira hivatkozva az emberekre mutogatnak. 

Rajtatok a sor! Mondogatják. 

A politika nacionalizmusokra játszó módszere évszázados fegyver. Talán minden 

változatban megszenvedtük már. Valóságos terepasztala voltunk és vagyunk a véres és 

látszólag vértelen, de lassan ölő kísérletek sorának. 

A szlovákoknál a magyar kártya kormányszinten működik. A magyaroknál 

kormányszintről szervezett provokátorokon keresztül. Ezek mindenkor rendelkezésre álltak 

főleg bel, s ha kellett külpolitikai célokkal, a másik oldal imágójának külföldi rombolására 

stb. Emlékezzünk a lelepleződött s ezért visszavont Szabó Albertre, Bácsfi Dianára és 

figyeljük az erősen gyanús mai utódokat a „megtalálhatatlanokat” és másokat.  

A zárt tárgyaláson semmitmondó, a nyilvános sajtóértekezleti civódással 

mindkettőjüknek népszerűséget szerző Ficó-Gyurcsány találkozó egyiküknek sem volt 

ellenére, bár hosszas „tótojázás” után került csak sorra. Nem lehetett nem észrevenni 

Gyurcsány színpadiasan bátor okoskodását és Ficó fickós oldalra vetett mosolyát. 

Felfigyeltek-e arra, hogy a jelentéktelen bábszerepet játszó, sokak szerint szánalmas 

magyar külügyminiszternőt, az őt szlovák részről ért sértegetések, a népszerűségi lista 

harmadik helyére repítették. Hát éppen a legármányosabb miniszterelnök ne vette volna észre 

ezt a remek lehetőséget? 
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Az olvasó bizonyára már számonkérte rajtam a furcsa cím magyarázatát. Tehát lássuk 

csak mi történt? 

A szlovák rendőrség minden indok nélkül, pesti rendőrök módjára verte agyon az „olyan 

amilyen” magyar szurkolótábort. Modellt és módszert éppen saját országunktól kapott. 

Folyik a vita a hogyan és a miként meg a miért körül. 

Szerintem felesleges. Ugyanis nem tudom megérteni a társadalom és főleg az ellenzék 

aranyhal memóriáját. Saját fülemmel hallottam az ominózus labdarugó mérkőzést megelőző 

héten a médiában, amikor kérdést tettek fel a szlovákiai magyar külképviselet egyik 

vezetőjének. Nevezetesen arról érdeklődtek, tud-e arról a hírről, hogy a szlovák rendőrség 

provokációra készül a magyar szurkolók ellen. Válasza nemleges volt. Nem, neki ilyen 

információja nincs. A kérdezőnek volt. 

Honnan? És miért volt olyan magabiztos az a külképviselő? 

Az amint a szurkolók belegyalogoltak a csapdába, már egy azok lelkialkatáról szóló 

dolgozat tárgya lehetne. Nem ide tartozik, de bekalkulálták. 

A kérdező tudta mit kérdez! 

A válaszadó is tudhatta mit kell válaszolnia? 

Mindenesetre a szlovák rendőrség tudta, hogy mi a feladata. 

Vajon ilyen információt egy legyintéssel kell elintéznie egy külképviseletnek? Vajon 

nem szükséges-e sokkal nyomatékosabb figyelmeztetés a csapdába tartók felé, még akkor is, 

ha ők „csupán” foci huligánok lennének? Hiszen még Dél-Amerikában börtönben ülő 

kábítószercsempészeinkkel is foglalkoznak. 

Eredményeként egyéb helyett most erre figyelünk, a félrevezetettek között mindkét 

testvérpárt miniszterelnökének népszerűsége nő, a szlovák „zászlótörvény” egy perc alatt 

megszülethetett, a magyar határátlépési tilalom pedig az öt év börtönnel egyenlő 

tojásdobálásról és a ki tudja mennyi börtönt jelentő ökölrázásról szóló tervezettel egyetemben 

kidolgozás alatt áll. Szintén az európaiság és az alkotmányosság úri szabályai szerint? 

Ha akad megszállott olvasó, ki több évvel ezelőtti jóslataimra tán még emlékszik: az 

uniós csatlakozást követő szlovák magatartást előre vetítettem. Valamennyi szomszédunk 

közül ez a legfrusztráltabb. A legendáin kívül nincs kevéske saját, külön, írott történelme sem, 

mert az a miénkkel azonos. Az pedig, hogy közös, a rossz értelmű nacionalizmus és a 

sovinizmus soha be nem telő étvágya és soha véget nem érő uszítása miatt őt nem elégíti ki. 

Sőt! 

De normális viszonyok között vajon nem éppen ennek kellene a legnagyobb békesség 

zálogának lennie? Nem arra kellene figyelni, hogy az a dicső múlt közös juss és nem enyém-

tiéd alapon kell szétszaggatnunk, mint mesebeli gyermeket az édesnek s a mostohának? 

Hiszen itt egy édesanyáról van szó. Hiszen ők is a Szent Korona védelme alatt jöttek létre, 

cáfolva minden fals és anakronisztikus évezredes elnyomásról szóló elméletet. Hiszen minden 

örömünk és sikerünk, minden bánatunk és bajunk közös volt ezer évig. Csak őket nem 

szlováknak hívták, eleinte még tótnak sem. Hungarusok voltak ők. És mi is. Később meg tót 

atyafiak, nem kevesebbek, mint más atyafik: a Göre Gáborok vagy az Ábelek és mások. 

Hiszen hozzánk tartoztak, egyek voltunk az egyetlen igaz és valódi közös, vérrel pecsételt 

történelmünk és a Szent Koronánk szintén közös jogán.  

És együtt fogunk eltűnni Európa térképéről. Aztán meg maga Európa, mint olyan. 

Egy évszázad egy pillanat. 

A megmaradásnak esélye csak együtt van. Ép ésszel egymásért aggódva kölcsönösen 

kellene figyelnünk demográfiai mutatóinkra, s annak egyik legfőbb zálogát, ép és valódi 

identitástudatainkat kellene ugyancsak a kölcsönösség alapján ápolgassuk.  
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Hatásában és veszélyességében kísértetiesen hasonlít a pillanatnyi érdek 

eluralkodásának e téren is pusztító ereje arra, amit környezetünk szintén végveszélyt jelentő 

tönkretételével végzünk. 

Ehelyett szlovák rendőrök vernek magyarokat és ettől a szlovákok elégedettek, ma már 

karikatúrának számító tankönyveket nyomtatnak, s az identitástudatot pusztítanák, saját 

igazságszolgáltatásukat is a sovinizmus uszályába rángatják, és ezzel aláássák annak egész – 

számukra is oly fontos – hitelességét stb.  

Ugyanakkor provokátorok által megvezetett jószándékú – de okosnak sajnos nem 

nevezhető – magyarkodók válnak marionetté éppen azok kezében, akiket legjobban 

elítélnének.  

Közben testvérpárti miniszterelnökök húznak politikai hasznot népeik félrevezetéséből.  

S akkor még el sem kezdtem a lehetséges összefüggések százainak felsorolását. Bár 

jutna még eszembe számtalan gondolat.  

Míg az idő halad! 

 

Leányfalu 

 

Tudósítás: 2008. november 29. 

 

Örömhír Zilahról 

 

Talán még emlékeznek olvasóink arra a híradásunkra, mely az 1902 és 1968 között 66 éven át 

„élt”és egy éj leple alatt eltűnt zilahi Tuhutum emlékmű – Fadrusz János turul szobra – 

rekonstruálásának szép tervéről szólt.  

A nemes próbálkozás egy az anyaországba kivándorolni kényszerült, de gyökereit nem 

feladó zilahi fiatalember, Tunyogi Károly nevéhez fűződik. Akik melléálltak sokan voltak. 

Emlékmű Bizottság jött létre. A műalkotás – az anyaországban oly sok méltatlan vitát kiváltó 

ősi szimbólum, a magyar totemállat – új változata elkészült. 

A Kárpát-medencei (lám még leírjuk) magyar élettér (csakazértis, mert nem írhatunk – 

bár vannak, akik ennek örülnének – tenyészhelyet) több mint ezeréves jelképe, a magyar 

nemzet ennél is régibb szent madara visszaszáll a kisebbik hazába is, Zilahra, a ma Románia 

részét képező Párciumba. Visszaszáll és szárnyát békésen összecsukva remélhetőleg újabb 

évszázadokra foglalja el őrhelyét. Nem bánt és nem provokál. Csak van, csak lesz, csak 

emlékeztet, csak figyelmeztet és erőt, tartást sugároz. Senki ellen, de értünk. 

És ez Romániában nem váltott ki olyan ellenszenvet, mint maradék hazájában. 

Becsületükre legyen mondva.  

A tervet siker koronázta, 2008. november 9-én ünnepélyesen helyezték el ideiglenes 

„állomáshelyére” egy fatörzsre a zilahi református templom kertjében. 

Az áldozatkész adakozókon a sor, hogy a rovásírásos talapzat is elkészülhessen, mert az 

engedélyt kiadták a város egyik közterére, a másik híres Fadrusz remekmű, a Wesselényi 

szobor közelébe, talán éppen ott ahol a hét vezér egyike Töhötöm – lováról leszállva –

lándzsáját a földbe szúrta.  

 

Zilahon az adományokat a Királyhágó-melléki Református Egyházkerülethez tartozó 

Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala  által erre a célra az "RZBR ROBU" 

SWIFT kóddal rendelkező Raiffeisen banknál megnyitott: RO17 RZBR 0000 0600 0713 8511 

(Lejben) vagy RO49 RZBR 0000 0600 0713 8517 (Forintban) számlaszámra várjuk.  

Magyarországon az adományokat a 1012 Budapest, Várfok utca 15/C 3/10. szám alatti 

székhelyű Kersch Ügyvédi Iroda az OTP Bank Rt-nél vezetett 11701004-20215189 számú 

letéti számlájára utalhatják.  
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Bármilyen formában is történjék az adományozás – annak megkülönböztetése végett – az 

összeg rendeltetéseként "Adomány a Turul Emlékműre" megjelölést kell alkalmazni. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. december 10. 

 

Várakozó magyarság 

 

Év vége, év eleje mozgatja a gondolkodó ember elméjét. Összegezne és tervezne. 

Így lenne ez rendjén. 

Csakhogy nem olyan világot élünk. 

Adva van természetesen a kérdés, hogy mikor éltünk mi „ilyen világot”? Igaz. Nem 

sokszor. Nem sok olyan évvége volt a magyari vagy erdélyi magyarnak, amikor kényelmesen 

összegezhetett, s tervezgethetett. Az ilyen éveket nevezte utóbb boldog békeidőknek.  

Aztán történészek, gazdaságtörténészek elemezgettek, s bebizonyították, hogy tán éppen 

ezekben a boldog esztendőkben vetettük volna el magvait a későbbi békétleneknek. 

Dicső múltban kutatunk, mások is ebben turkálva próbálnák meg ezt is elvenni tőlünk. 

Támaszt, kapaszkodót kereső, választ kutató motozásunkat tiltanák, tennék nevetségessé s 

lassan ennek tiltott jelei után kutakodván ők „motoznának meg”. Sározva, címkézve, gyanúba 

keverve minden, ami magyar. 

Mikor kezdődött? 

Miért pont velünk van baja a világnak? 

Mit hihetünk el a múltból, hiszen a jelenből már alig valamit, és a jövő már a futurológia 

számára is félelmetes látomássá kezd kiterebélyesedni? 

Az átlag magyar fogyó történelemismerete is elég talán, hogy Mátyásnál húzza meg azt 

a vonalat. A bécsi gyilkosság, mely már nem a vadkanos módszert alkalmazta, hiszen arrafelé 

ilyenek nem csörtettek a falak között bűnbaknak (vagy inkább kannak), már fejlettebb 

módszerrel történt, és itt bicsaklott meg először igazán minden.  

Manapság is ott hever a folytonosságában elszakított fonal.  

Nem véletlen, hogy a magyar kulturális élet romboló erői, a nemzettudat ellenségei 

annyira szorgoskodnak Mátyás körül. Nem elég nekünk, hogy ott kívül, származását „vitatva 

elvitatják” tőlünk, nem elég, hogy ott ahol született bizonytalanságukban azt sem tudják: 

használják, vagy pusztítsák emlékezetét. Kínos ügy, lehet használni is, de ugyanakkor 

kellemetlen időket s igazságokat idéz. Politikai céllal szentté avatott méltatlanok árulásáról, 

alacsonyabb rendűnek tanítottak hajdani nagyságáról s miegymásról.  

Igen nekünk ez nem elég!  

A nagyobbik haza kultúréletét, történelemírását birtokukban levőnek érzők kiadták a 

„kilövési engedélyt” az Igazságosra is. Nem golyóval, nem is bécsi méregkeveréssel, hanem 

gyilkos szellemi főzetekkel. 

Előbb Mátyást deheroizáló könyv, aztán drámaírók biztatása, terelése Mátyást 

kigúnyoló, kicsinyítő darabok alkotására stb.  

Közben láss csodát, a bús hadat nyögő Bécs rá emlékezett. Persze mi is, de nem annyira. 

Hiszen a harc még nem dőlt el. 

El ne kalandozzak azonban e – Kocsis István bölcs megközelítését idézve – „utolsó 

szakrális királyunk” határvonalat húzó jelentőségétől.  

Utána kezdődött valamennyiünk mérgezése. Az akkori „Európa” számára kínos emlékű, 

s nálunk is nagy igyekezettel feledtetett pozsonyi csata előtt kiirtásunkra kiadott utasítás más 

módon történő megvalósítása? 
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Hogy ez véletlen, vagy véletlenek sora? Hogy ez valahol titkos társaságok által eldöntött 

cselekménysorozat-e? Vérmérséklet szerint választhatunk magyarázatot. A tény azonban tény. 

Éppen Európa védelmezése közepette, elkezdődött hanyatlásunk, s míg az akkor velünk 

egy szinten levő Anglia világhatalommá nőtte ki magát, mi meg sem álltunk a Mohács, 

Nagymajtény, Világos, Trianon, Jalta, Málta, Őszöd „Orient expressz” útvonalán. És a 

végállomást – ha nevezhetem annak – már magunk jegyezzük. A külső erő felfedezhető 

mögötte, de a belső akarat is tagadhatatlan. 

Önpusztítóvá váltunk nemzetként is, nem csak depressziós, reprodukcióra képtelen, 

önző, fogyasztói, atomizált kicsinységünkben. Ezt igazolja két parlamenti választás és egy 

december 5. 

Vissza kellene térni valahogy a Bécsben elszaggatott fonalhoz. 

Mi is történt akkor? 

Kifelé és befelé erős ország épült. Tudatosan. A nagy király nem hatalomvágyból 

hódított. Próbálnák ezt így magyarázni, de ő azzal az atyai örökséggel, s abban a történelmi 

helyzetben nagyon is tudta, hogy másokra nem számítva, csak egy erős Magyarország tudja 

megállítani a lófarkas zászlót. És ennek az országnak az erejét nem csak gazdaságilag, nem 

csupán katonailag emelte egyre magasabbra, hanem ezzel egyenlő fontosságot tulajdonított a 

kultúrának, a tudásnak is. 

Legyünk rövidek. Ma ennek az ellenkezője folyik. Pedig az idegen zászlók egyre 

változatosabb formákban közelegnek külső s immáron belső határinkhoz is. A modern kor 

módszereivel. Veszedelmesebben, mint bármikor. 

A védekezés receptje adva van. Mert kellő ügyességgel, élünkön elkötelezett politikai 

osztályokkal (melyeket már valóban nevezhetnénk elitnek), a globalizáció birodalma és 

szövetségesei ellen lehetne védekezni.  

De nem látom épülni végvárainkat, nem zeng vitézi ének. Arat a depresszió és a közöny. 

Eldőltnek hiszik, hogy akinek nincs végvára, azt a vég várja? 

Helyettünk jelenleg az ellenség „falaz”. 

A Kárpát-medencei magyar sors közben azonban várépítők után kiált. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. december 27. 

 

Valami történt velünk Sydney és Peking között 

 

Gyermekkorom soha nem feledhető pillanatai az akkori magyar sportnagyhatalom büszke 

győzelmei. Hogy az anyaországban miként élték meg, azt magyarázzák így meg úgy. Nekünk 

ott Kolozsváron azonban nem a Magyar Népköztársaság új társadalmi rendszerének a 

kapitalizmus feletti fölényét bizonyították, hanem magyar öntudatunkat táplálták. Kellett is 

akkortájt ez nagyon. Az iskolában nem erről tanultunk, s ahhoz még nem voltunk elég okosak, 

hogy a Rollerféle történelemkönyvben minduntalan visszatérő mondatot, mely szerint ez vagy 

az a román fejedelem „egyenrangú félként tárgyalt a magyar királlyal” kellő humorérzékkel 

értékeljük. Nekünk az utcán kellett helytállnunk, és a Helsinkiben elért 16 arany vagy az 

aranycsapat győzelmei, megannyi gerincegyenesítő élményt jelentettek. 

Így aztán addig élveztük ezt az egyedülálló sikersorozatot míg „úgymaradtunk”, s 

immáron holtunkig nem szabadulunk a magyar sport sikereinek igényétől. 

Nem véletlen tehát, hogy a napokban lezajlott Sportcsillagok Gáláján, ahol az év 

sportolóit díjazták (s ahova Tamás Gábor fellépése révén juthattunk be), igencsak kritikus 

szemmel figyeltem a történteket. 
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Összehasonlítási alapom is volt. Mégpedig a nyolc évvel ezelőtt az olimpiáról hazatérő 

magyar sportolók fogadási ünnepsége, ahol családommal együtt lelkesen tapsoltuk lányainkat 

és fiainkat s szorongattuk kezeiket. Akkor egy rövid időre megint jó volt magyarnak lenni és 

nem számított még nevetnivalónak, elítélendőnek, bűnnek. Nem sokáig tartott e felszabadult 

állapotunk. 

Telt az idő és szemben a szocializmust építő Magyar Népköztársasággal, mely legalább 

kisajátította a sporteredményeket (s a maga igen szerény lehetőségei szerint tett is értük), a 

mai Magyarország, pontosabban a még Magyarországnak nevezett állam mai vezetői, semmi 

olyannak nem örvendenek, ami a nemzeti öntudatot erősíti. Valahol valakik rájöhettek: a sport 

is ilyen. Nem volt nehéz dolguk.  

Még a kilógó lólábak nyilvánvaló jelenléte sem izgatja őket. Ide jutottunk. Szemünkbe 

röhögve, némi ideologizáló púderhintéssel lájtosítva, adják elő érveiket, hogy a magyar sport 

jelenlegi zászlóshajója a vízilabda csapat miért nem kap pénzt a jövő évi világeseményeken 

való részvételre. Mint tudjuk a versenyek vérkeringéséből való kiesés ebben a sportban 

nehezen élhető túl. Rosszabb, mint a sikertelen jelenlét. És akik nem adnak erre pénzt, azok 

ezt is tudják. 

Vagyis, míg a szocializmust építő népköztársaság használta, a mára balliberális 

harmadik köztársaság már tagadja a nemzeti tudat szükségességét. Sőt számos jel arra utal, 

hogy egyenesen fél tőle. 

Egy levert, hitevesztett, ahogy ma tudományosan fogalmaznak: anómiás társadalom a 

maga gyökértelenségében már nem is igényli ezt. 

E – Tamás Gábor jóvoltából végignézett – rendezői jószándékából nagyszabásúra 

tervezett ünnepség is erről győzött meg. 

A hatalmas teremben számos üres széket láttunk, a kitüntetett csapatok csak néhány 

sportolóval képviseltették magukat, a kitüntetettek sporttársai, csapattársai, uram bocsá’ 

ellenfelei, nem jöttek el. A kitüntetetteken kívül ismert sportoló alig volt jelen. 

A díjak átadását és a szép művészi műsort néhány összevert tenyér, néha egy-egy gyér, 

bár lelkes baráti fütty honorálta. A száz körüli vacsoraasztal között telt alig volt, annál több 

állt üresen. A kitűnő menü sem tartotta ott a közönséget. Aki ottmaradt a vacsorát gyorsan 

elfogyasztva távozott. Amikor este 11 után behozták a közel fél ping-pong asztalnyi tortát, 

már csak néhány tucatnyian lehettünk. A tortánál készült képen, a kést kezelő szakember 

mellett, négyen árválkodunk. 

Mi történt itt nyolc év (abból is főleg az utóbbi hat) alatt? 

Szomorúan rágódtunk Gabival a kétségtelen tényeken. 

Valami vigasztalót azért mégis találtunk. Vajda Attilának, e pirszinges vagánynak a 

rövid mondatai olyan őszinték, okosak, odavaló voltak. Kiderült ismét, hogy egy olimpiai 

bajnoksághoz az izmokon kívül még valami más is kell ott a fejben. És persze a szívben. 

Igen a szív! 

Kolonics György jó szelleme ott kísértett.  

Bár az ő szíve megállt, egy egész nemzeté talán nem állhat meg. Még ha egyeseknél 

igen nagy is erre az igény! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2008. december 28. 

 

Jónás 4./11 

 
Jónás 4./11: „Én pedig ne szánjam Ninivét a 

nagy várost, a melyben több van tizenkétszer 

tízezer embernél, a kik nem tudnak 
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különbséget tenni jobb- és balkezük között, 

és barom is sok van?!”  

 

Naponta veti fel életünk a nagy kérdéseket. 

Most éppen a legnagyobbal vívódunk. Nem először. Megmaradunk-e? Mint magyar, 

mint nemzet és mint ember vagy emberiség. 

A globalizmus állítólag mintegy 1500 „lovagcsaládja” szakemberek szerint szánalomra 

méltó helyzetben van. Szegényeknek egymás elől kell előre menekülni. Nem hagyhatnak fel 

bűnös harácsolásukkal, mert a szomszéd cápa felfalja őket, s bizony annak gyomornedvei 

nem lesznek oly kíméletesek velük, mint Jónással a cet emésztőrendszere. 

Emberiséget pusztító veszedelmek leselkednek már akár rövidtávon is reánk. Életet 

ellehetetlenítő környezetszennyezés, éghajlatváltozással járó erőszakos migráció, ivóvíz 

háború és sok más. Ugyanakkor egyre több jel bizonyítja, hogy a globalizmust szolgáló, 

hétszer egymilliárd embert a jobb és balkezét megkülönböztetni nem képes baromi állapotba 

süllyeszteni igyekvő, a moralitást nevetségessé tenni próbáló igyekezet még ennél is 

veszedelmesebb.  

Ezek után talán jogosak voltak aggodalmaim és következtetéseim, melyeket a nemrégen 

megjelent és immár 46 éve rendszeresen megírt adventi levelem idei szövege tartalmazott. 

Jött is erre néhány száz emlékezetes, kedves, egyetértő, megerősítő válasz. De érkezett 

egyetlen másik is, és ez igen figyelemreméltó, mert kor és kórjelző. 

Írói amúgy kedves emberek, a levél többi része csupa barátságosság és hívogatás. A 

házaspár felmenői mindkét ágon egyházi szolgálatban álló jelesek voltak. Vagy papi vagy 

világi vonalon szolgálták a római katolikus és a református egyházat. A neveltetés tehát 

bizonyosan az ennek megfelelő volt. 

Csakhogy! Csakhogy őket már a család mellett a kádári puha diktatúra is nevelte, 

mégpedig a bankszakmában, és az ott eltelt évtizedeket meg sikeres karriert a versenyszféra 

nyerteseiként zárták. Így mentek nyugdíjba. 

Ennek megfelelően, miután elmondják, hogy Provanceban nosztalgiázással, Milánóban 

kultúrálódással és Zermattban sportolva szakították meg háromszor is hazai nyaralójukban 

töltött évi 8-9 hónapjukat, - rátérnek adventi levelemre. Azt feleslegesen borúlátónak vélik, 

majd így folytatják: „…tudomásul kell venni, hogy az ember saját véleményét és elképzeléseit 

úgysem tudja mindig és mindenhol a többiekkel elfogadtatni, arról nem is beszélve, hogy oly 

gyorsan változó világban élünk, amelyben, ami tegnap igaz volt és jónak látszott, az ma már 

szóba sem jöhet, holnap meg már egyenesen ostobaságnak tartják.” 

Hát bizony az írott szó jelentősen megcsappanna, ha senki sem írná le a saját 

véleményét. Vagy mégsem? Mert elvárnák, hogy azt a felülről sugallt nagy közös véleményt 

írja mindenki? Ami pedig a gyorsan változó világban változó igazságokat illeti, feledjük el az 

alapigazságokat is? Bizony akkor Szögeden sem kérdeznék miniszterelnökünket: „miért 

teszed az öszöd.” S minthogy igencsak beléptünk a holnapba is, hát mindaz, amit hagyomány, 

nemzet, család, neveltetés és főleg a megtartó hit reánk hagyott, nem más, mint ostobaság? 

Nem érdemes azonban ennek részleteibe menni, inkább arra figyeljünk, hogy mennyire 

tévedünk, amikor azt képzeljük, a jobb és balkezüket megkülönböztetni nem tudókat ott 

valahol lenn kell keresni. Bizony az a stabil szavazóbázis sokféle módon született és ez a sok 

mód mind összefügg a puha diktatúrával, mely jobban sújtotta ezt a nemzetet, mint más 

keményebb diktatúrák félelmei vagy végeláthatatlan sorbanállásai stb. 

De jut eszembe a valaha volt szemináriumokon tanult szöveg is: a lét határozza meg a 

tudatot. Az ő egykori és mai jólétüket is az határozta meg, ami mai tudatukat is kitölti. Ha kell 

még az intellektusuk miatt elkerülhetetlen meglátásaikat jótékonyan semlegesíteni képes 

törlőfejük is van. Ők például eleddig Surányit, a Nemzeti Bank volt igazgatóját – barátjukat – 

istenítették. Most viszont szóba sem hoznák, hogy a meglépettekhez képest más megoldásokat 

javasolt. Az már kényelmetlen lenne. Vagyis a kettős gondolkodás képessége is megmaradt a 
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régi szép időkből. Nem meglepő, mert bár többnyire kevéssé képzetteknél, de naponta 

tapasztalhatjuk ezt a betelefonálós műsorokban. Vajon e téren is képezik már az utánpótlást? 

Mert amikor azt reméltük, az őskommunista kövületek (velünk együtt) kihalnak, – sajnos 

tévedtünk. 

Mindent összevetve azonban úgy döntöttem, nem hagyom abba az adventi levelek 

írását. A többszáz megerősítés erre bíztat. Maradok nosztalgiázni, kulturálódni és sportolni itt 

helyben (esetleg Tordán) és vállalom az ostobává nyilvánítás kockázatát is. 

Azt azonban beismerem, miszerint az övéik által nevelt ostobák számára ügyesen 

fogalmaztak. Azoknak pontosan ez szükséges. Számukra így születnek az öszödi kőtáblákra 

vésendő új „korszerű” alapigazságok. 

A korszerűtlen s mégis örök igazságok közül azonban vigasztaló, hogy az Úr: „…nagy 

türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó” (Jónás 4./2) 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. január 05. 

 

Életképességünk nagy próbája előtt 

 

Ha az eltelt hét évtizedemre visszanézek, különös tekintettel arra az időre melyet már az 

úgynevezett szabad világ polgáraként éltem le, elkerülhetetlenül merül fel bennem a kérdés, 

vajon mindaz, ami történt lehet-e a véletlen vagy mondjuk úgy, a történelem hullámverésének 

műve. Ugyanis a véletlenként elkönyvelt események, a nyilvánvalóan rossz úton haladó 

változások egy irányba mutató jellege, az egésznek folyamattá szervülése, egyaránt azt 

szuggerálják, hogy egy előre megtervezett lejtőre irányított pályán mozgunk. 

Ezt követően máris adva van a következő kérdés. Kinek hasznos ez? Kinek érdeke? 

Ez az a pillanat, amikor könnyen merülhetünk alá az úgynevezett összeesküvés-

elméletek csalóka mocsarába. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, ha valahol létezik egy 

háttérhatalom, mely mindezt irányítja, akkor annak elsőszámú érdeke lehet az is, hogy a 

felismerés, a megvilágosodás legkisebb jelére összeesküvés-elméletet kiáltasson köztünk 

tevékenykedő – esetleg minket éppen közvetlenül irányító – képviselőivel. 

Sok képtelennek tűnő elméletről bizonyosodott be néhány év alatt, hogy valóság, és 

mindennapjaink részévé válik s már el is felejtettük  amikor nemrégen megmosolyogták azt, 

aki erről – túl korán – nyilatkozott. Hogyan tudhatnánk hát elkülöníteni találgatásaink közben 

a valódi és az ál-találatokat? Mert közülük a valódiak bizony egyedüli lehetőségei a fenyegető 

bajok megelőzésének. 

Ami a nagy egészet illeti, ott aligha lehet már kétség afelől, hogy a globalizációként 

definiált és a neoliberális (…,de ha szükséges lesz, akkor más) ideológia által vezérelt rend, 

létező valóság s már kezdünk bepillantani egyes részleteibe is. Elfogadottá, a hétköznapok 

részévé vált tehát. 

A részletek előőrs elemeit lehetetlen – s már felesleges is – titkolniuk. „Magunkévá 

tettük” a világ jelentős részén azokat, szerintük s értük-általuk élünk és a világ ezt haladásnak, 

fejlődésnek (tartós fejlődési pályának) nevezi s ott ahol még nem érték el, leghőbb vágyuk 

ennek részesévé válni. 

Pedig lehet, hogy éppen a földgolyó ezen területei és népei a szerencsésebbek. Csupán 

nem tudják ezt és követnek minket a lejtőn.  

Az idő kedvez a néma háttérből tervezőknek.  

A világ nagyobbik része még nem képes a felismerésre, egy másik – úgynevezett 

boldogabb – részén már átnevelték a tömegeket a konzumidióta szintre, a kommunizmus 

járma után ébredezők pedig a legkitűnőbb nyersanyagot szolgáltatják, hiszen egyrészt maguk 
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is félrevezetettként nevelkedtek, másrészt a hirtelen rájuk szakadt szabadság és fogyasztás 

csillogása, vonzása elvakítja szemeiket. 

Folyik hát a nagy átnevelő és homogenizáló hadművelet. 

A virtuális (fedezet nélküli) pénz jól kitalált uralmának manipulátor haszonélvezői 

kölcsönökkel, kamatokkal és a válságok és fellendülések levezénylésével szabályozzák a 

pénzpiacot és az értéktermelést. Ma már átlátható provokációkkal kirobbantott háborúkkal 

növelik profitjukat (az USA bankárjai például 90 év alatt legalább négyszer hitették el saját 

(?) lakosságukkal, hogy hősi honvédő háborúba indulnak meghalni, miközben a háttérből 

mindkét küzdőfél oldaláról beseperték a támogatásukból származó nyereséget). Háborúkkal 

avatkoznak be a túlnépesedés kérdésébe is, de ezt várhatóan – amint az időbe haladunk előre 

– majd ennél is fejlettebb (aktív és passzív) módszerekkel helyettesítik, mint például az 

egészségügy „reformja” és a táplálkozási szokások befolyásolása. És formálják utódaink 

megtervezett jövőjét a tudás tudatosan szervezett aluladagolásával, ízlésük és igényességük 

mesterséges elsatnyításával, az ösztönéletet ravaszul elferdítve s úgy „alkalmazva”, az 

érzelmeket elsilányítva. A sort még folytathatom a hagyományos vallások rombolásával és az 

új – ügyüket szolgáló – úgynevezett vallások reánk szabadításával. Ugyanebből a célból 

ügyködnek az emberi szolidaritás felszámolásán, az egyén önérvényesítését neoliberális 

eszmék szerint fetisizálva. Kiemelten érdekes, hogy meglepő módon (egyelőre?) az ökológia 

sem érdekli őket, ami – minthogy rájuk nézve is veszélyes – külön magyarázatot kívánna. 

E most kazalba hordott, találomra felsorolt és bárki által megtapasztalható számos tény 

mind igazolja a bevezetőben leírtakat. 

Mesterséges lejtőre irányíttattunk. 

Az olvasó ezek után méltán mondhatja, hogy mindezt eddig is tudta. Minek erre 

nyomdafestéket pazarolni? 

Ami engem elgondolkoztat az éppen itt érhető tetten. Az átlag magyar értelmiségi (bár 

ez nem csak a magyarokra jellemző), annak ellenére, hogy a fenti helyzet a kárpát-medencei 

magyarság esetében különösen hangsúlyosan észlelhető, csupán a hétköznapi csevely szintjén 

emlegeti mindezt. Ezenközben pedig a napi gondok ehhez viszonyítva nevetségesen kisszerű 

sorától depresszióba képes esni. Ugyanakkor a „lejtő” szolgáltatta fals értékek megszerzéséért 

képes önmagát egészsége és életévei kárára is kizsákmányolni. De nem képes arra az 

elhatározásra jutni, hogy ez ellen tenni kellene. Mert szükség lenne egy összefogásra és egy 

olyan okos ellenkezésre, mely miután felnyitotta a szemeket, az adott szűk ösvényen is képes 

– az európai lehetőségek korlátait betartva – megfékezni a folyamatot. 

Tudom, ez utópiának tűnhet. Hiszen lokális gondolkodásmódok nem vehetik fel a 

küzdelmet a globálissal. Globális gondolkodás tudna csak ezzel szembeszállni. De keresi-e 

valaki az ilyen összefogás lehetőségeit? Hallunk-e eleget ilyenről? 

Néhány sorban feleslegesnek tűnhet ilyen horderejű kérdést felvetni, átlag értelmiségi 

számára kockázatos is, és ott lebeg felette a nevetségessé válás (mint említettem módszerként 

is létező) lehetősége.  

Nekünk viszont (ajánlott) kicsinységünkben is feladatunk a cseppek hordozása a közös 

nagy tengerébe. A magyar megmaradás immáron az emberiség közös megmaradásának 

kérdéseivel párosul. Az idő gyorsulva fogy, ugyanakkor a folyamatok is gyorsulva torlódnak 

körülöttünk, ellenünk. Meg kellene próbálni „nagynak lenni”. 

Engedtessék meg hát nekem ismét egy utópisztikus, s mégsem lehetetlen elképzelés. A 

magyarság megmaradását éppen az biztosíthatná legkönnyebben, ha sikerülne valami olyant 

tenni, ami az egyetemes emberiség számára is példaértékű és használható. Állítólag a magyar 

tehetség átlagon felüli. Az is tény, hogy voltak már hatalmas és erőnkön felüli 

teljesítményeink. Miért nem vívhatnánk meg a mindent letiporni akaró globalizáció ellen 

védekezvén korunk szellemi nándorfehérvári ütközetét? És egyáltalán, van-e más esélyünk? 
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Ezeket a gondolataimat az a megfigyelés ösztönzött papírra vetni, mely szerint kiterjedt 

levelezésem és publicisztikai munkám válaszlevelei és válaszreakciói között rengeteg olyan 

érthetetlenül felületes üzenetet kaptam okos emberektől, mint például: ne légy olyan 

pesszimista; túl sötéten látsz; majd csak lesz valahogy; csakazértis bízzunk; ez már nem 

mehet sokáig így; stb. A legelfogadhatóbbak azok voltak, amelyek (velem együtt) az isteni 

beavatkozást remélték. Ezekből is elmaradt azonban a népi empíria azon eleme, mely szerint: 

segíts magadon, az Isten is megsegít! 

Nálunk sokkal okosabb emberek figyelmeztetik ma az emberiséget és a magyarságot is, 

hogy átléptük a Rubikont. Átlendültünk a csúcson és lejtőre kerültünk. Elmulasztottuk az 

optimális pillanatot a megálljra, stb. 

Az első lépésnek a megkésett menekülés kísérlete irányába az egyes egyének – s főleg a 

tömegek irányításának felelősségét még hordozó értelmiségiek – öntudatra ébredésének 

kellene lennie. Ezt követi természetesen a cselekvés lehetőségének megszerzése irányába tett 

második. Ez pedig egy megfelelő politikai elit kiizzadása magunkból. Ebben a világban élünk, 

ezt az eszközt vagyunk kénytelenek használni. 

Ez lenne életképességünk utolsó, de mindent eldönteni képes bizonyítéka. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. január 14. 

 

Karácsonyi kulisszákba kukucskálván 

 

Legutóbb egy nagyobb áttekintésben elmélkedtem arról, jelen helyzetünkben milyen feladat 

várna azokra az értelmiségiekre, akikben még él a felelősség érzése. Visszatekintettem elmúlt 

évtizedek tapasztalataira és az ezekből leszűrt következtetésre tettem szerény utalást. 

Életem első évtizedei annak szellemében teltek, hogy a dolgok a zord idők ellenére – 

vagy talán éppen azért – világosnak látszottak. Jósolni nem lehetett, de a jót és a rosszat úgy 

hittük könnyen megkülönböztethetjük. Utólag visszapillantva van ebben valami logikus, de 

ugyanakkor az is benne foglaltatik, hogy bizony el kellett telnie azoknak az évtizedeknek, 

látóhatárunk megvilágosodásához. Vagyis, bár alapvető dolgokban valóban átláthatóbbnak 

látszott jó és rossz határvidéke, a részletek, múlt és jelennek a jó-rossz alapvető kérdésénél 

jelentéktelenebb s mégis bonyolultabb részletei, távlatosabb kérdései, akkor sem voltak 

könnyen megítélhetők. 

Az a rettentő zűrzavar, az a – mára a legfejlettebb eszközökkel és legjobban megfizetett 

szakemberekkel keltett – mesterséges köd, amely most körülvesz, előbb elképzelhetetlen volt. 

A kommunizmust építés haszonélvezőinek gyermeteg szövegeit olykor a legegyszerűbb 

elme is titkolt és keserű mosolyt rejtve vette tudomásul. Ma azonban a pallérozott elmét is 

zavarba ejtő sokféle magyarázat védi mindazt, ami ármány, ami koholmány, ami megsejthető 

vagy alig sejthető célokat szolgál, – egyszóval ami veszélyes. 

Ennek legfőbb bizonyítéka pedig éppen az, amikor elsősorban veszélyérzetünket 

próbálják kitörölni, évmilliók alatt belénk épült, ösztönszerű védekező mechanizmusainkat 

kikezdeni. 

Ehhez a célhoz a legváltozatosabb módszerekkel jutnak el. Ennek egyik fő útvonala 

természetesen az oktatás neoliberális „kézbevétele”, a megfelelő mennyiségi és minőségi 

adagolás jól kidolgozott módszerei. Először a régi lerombolása, aztán egy új és a céljaik 

szolgálatában leghasznosabb felépítése. Magyar Bálint ki is mondta. Olyan iskolát akar, 

amelyik nem nevel. Ennyi talán elég is erről. Közben minden más nevelő eszköz éppen ezt 

szolgálja. Az ő nevelési módszereiket. Elsősorban persze a média. Újabb tapasztalatom 

szerint már a klasszikusok műveinek „lerövidítése” is elért hozzánk, s ezt úgy tudják eladni, 
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hogy jólképzett magyartanárok is időszerű megoldásnak érzik. Úgy vélik, így majd elolvassa 

a diák. Vagyis amiképpen az elektronikus média a közönség nevelése és felemelése helyett 

lesüllyed annak színvonalára, aztán azt tovább süllyesztve egy végtelen spirálon halad lefelé, 

úgy az iskola is. Lefelé kell nivellálni. Ez a módja a – mostanság a kevés ellenkező által 

használt – konzumidióta definíciónak megfelelő egyed kinevelésének. 

Aztán persze jön a többi ismert módszer, melynek az így előkészített lakos öntudatlan 

martaléka lesz. Hit, kisközösség, család lerombolása, az elidegenedett egyén csalfán vonzó 

modelljének mintázása. 

Ismert dolgok ezek sokak számára, írunk, beszélünk is róla gyakorta, de soha sem 

eleget. A legfelkészültebbek is váratlanul fedezik fel, hogy az élet ilyen vagy amolyan 

területén maguk is áldozattá váltak. Mondjam úgy, mint Pesti nyelvrombolóink? Ők ilyenkor 

így szólnak: bevették a cumit. 

Sokat gondolkodtam, miként lehetne egyszerűen nyitogatni a látásra lusta szemeket. 

Okosabbat nem találtam, mint a napi megfigyelések közvetítését a józan paraszti ész 

feltételezett birtokosai felé. 

A napokban például módom volt egy tavalyi információm ismételt tettenérésére. A 

karácsony, e mindenki által ismert(?) ünnep kapcsán került erre sor. (A kérdőjelet azért 

tettem, mert utcai felmérések közben már akadtak – nem is kevesen – akik nem tudták mit is 

ünneplünk ilyenkor) 

Nos, tavaly az Egyesült Államokban elég nagy felfordulást okozott, amikor a bevásárló 

központokból kitiltották a karácsonyfát. Volt csillogás-villogás, de semmi, ami közvetlenül a 

karácsonyra utal. Az indok egy „hiperliberális” magyarázat volt, mely szerint ez sérti a 

másvallásúakat. A liberalizmus új deviáns formája már saját farkába mart és éppen a 

toleranciát értelmezte fordítva. Nem először és nem utoljára. Játék az eszmékkel, csavar a 

gondolkodásban. Mindent elmagyarázhatunk, s az ellenkezőjét is. Sajtóhírek szerint azonban 

túl nagy botrány kerekedett belőle és állítólag utolsó percben mégis felállították a 

karácsonyfákat. Eddig a tavalyi hírről. 

Az idén aztán újabb érdekességekre figyelhettünk fel a megváltó születésének ünnepe 

kapcsán. Oxford városában betiltották a karácsonyt. Valami mást lehetett ünnepelni, de nem a 

keresztény karácsonyt. Mondom Oxfordban. A szelem általunk vélt egyik fellegvárában. Az 

imám és a rabbi kellett a városatyákat jobb belátásra és a keresztények iránti toleranciára 

figyelmeztesse. 

A napokban amerikai vendég repült át hozzánk. Információi szerint a légitársaság 

vezetése írásban tiltotta meg minden dolgozójának, hogy bármiféle jelét adja a karácsony 

ünneplésének. Indokuk ismét a más vallásúak megsértése volt. 

Hazaérkezvén is van azonban hírünk. A sokat megért Kossuth téren, az Országház előtt 

az idén is ott állt az ajándékba kapott – ezúttal gyönyörű – „ország karácsonyfája”. Több ezer 

égő díszítette és azt hittük valamit old a rosszhírűvé vált, s mégis szeretett tér – meg az arra 

járók – hangulatán. Mit gondol a kedves olvasó mi történt? Karácsony harmadnapján a fát 

szakszerű kezek ledöntötték és darabokra vágták. Azt mondták egy szegény család kapta meg 

tűzifának. Más lehetőség erre bizonyára nem volt. Amikor még mindenütt állnak a karácsonyi 

díszítések, amikor vízkereszt még messze volt, amikor még sok tízezer ember készült 

gyermekeivel arra sétálni, egy szombati napon, nem is hétfőn, nem is az egybefolyó két ünnep 

után, hanem harmadnapján, ledöntötték karácsony keresztény gondolatot is ébreszteni képes 

jelképét, annyi gyermek örömét.  

Nos, akik összeesküvés elméletet kiáltanak akkor, amikor magyarázkodásba kezdünk, 

mit mondhatnak mindezekre a magyar „lakosnak”, annak, akinek talán van még némi 

maradék józan paraszti esze? 

Karácsony kapcsán így kukkanthattunk be a kulisszák mögé. Nem árt erre is figyelni. 

Naponta mutogathatunk rá zsákból kibújt szegekre, kilógó lólábakra, sőt egyre gyakrabban 
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falovakra is. A magát szemtelenül istennek képzelő láthatatlan erő sokszor már valóságos 

trójai trojkákat taszigál falaink között. 

És hogy e túlbuzgók mennyire balgák, kártékonyak (vagy mennyire provokátorok?) 

arról is szólhatunk néhány szót. A karácsonyfa ledöntésével egyszerre egy másik közeli téren 

felállították chanukára a szabadtéri menorát. Senkinek nem lehet kifogása ellene, hiszen 

honfitársaink ünnepelnek ezzel. E szép és hagyománytisztelő szokás a keresztényeket nem 

sérti, hiszen a keresztény a legtoleránsabb fajta, az igazi liberális. Tudtommal ez Jeruzsálem 

visszavételének ünneplése mellett a család ünnepét is jelenti. Őszinte és együttérző 

hangulatban ott volt a bensőséges alkalmon több ismert más vallású arc is. De a karácsonyfa 

ledöntésének és látványos feldarabolásának rossz időzítésével ekkora bakit elkövetni (vagy 

ekkorát provokálni) miért kellett? Most ismét felröppent egy összeesküvés elmélet a 

fővárosban. 

Kinek jó ez? 

 

Leányfalu 

 

Tárca: 2009. január 10. 

 

Nemzetstratégiára vár a magyarság 

 

Évtizedes megfigyelésünk szerint, miközben nálunk nap, mint nap szembesülünk a nemzet 

alapvető érdekeit sértő, rontó, esetleg éppen romboló esetekkel, folyamatokkal – a 

szomszédos országokban ez a jelenség alig észlelhető. 

Természetesen ott is előfordulhat ilyen, s nem ismerjük mindennapjaikat olyan 

részletesen, hogy ezt kizárjuk. Mégis az biztosan igaz, a különbség közöttünk csakis 

nagyságrendekkel mérhető, amiképpen az is tény, ha ott ilyen előfordul, az semmi esetre sem 

szándékos vagy tervszerű, illetve hogy az illető ország mindenkori vezetői rendszer-

semlegesen nemzetben gondolkodnak. Ezt természetesen más-más módon ideologizálják 

meg. 

Sokan lehetnek, akik ebben csak a nemzetiségi kártya felhasználásának csalóka eseteit 

látják, de például Romániára gondolván (s ebből okulva bizonyára másoknál is) harminc – 

már gondolkodó emberként – ott leélt év tapasztalatával állíthatom, nem csak ennyiről van 

szó. Amit e téren tesznek, az mind tervszerű és szerves egységet képez, egy irányba mutat. A 

nemzetiségi kártya létezik ma is, de nem ez az, ami – nevezzük nevén – nemzetstratégiájukat 

meghatározza. Ez annak csupán adott helyzetükből fakadó része, illetve felismerték a 

politikusok, hogy a „túszok módjára” ott élő kisebbségek politikai eszközként jól 

alkalmazható „adottságot” is jelentenek.  

Elszomorító, hogy míg szomszédjainknál az egymást váltó kormányok és koalíciók a 

legtermészetesebb módon nemzetüket szolgálják, ha kell éppen ellenünk, vagy odaszakadt 

véreink ellen is, minket auto-agresszív, önveszélyes erők vezetnek. És ezt a Trianon óta reánk 

szakadt „hét az egyhez” (hét ország érdeke egy ellenében) kiszolgáltatottságunk miatt annyit 

hangoztatott „józan külpolitika” hangoztatásával próbálják nekünk magyarázni. Ezt az utóbbi 

több mint fél évszázadban az eltelt különféle „kormányzati évek” 90 százalékban kellett 

elviselnünk. Nem csupán egy lezárult orvosi pálya reflexe mondatja velem e hasonlatot, de 

jobbat aligha találhatnék: Az auto-agresszió, vagyis a saját sejtjeink ellen fellépő saját sejtek 

jelenléte egyben többet jelent az immunrendszer, az ellenállóképesség meggyengülésénél. 

Hiszen az ebben az esetben nem csak meggyengült, hanem ráadásul önmagunk ellen is 

fordult. Beszéljünk magyarul és közérthetőbben: rákfenénkké vált. 

Ugyanakkor, ha körülnézünk, a Trianont kivéve (persze tudom: micsoda különbség) 

hasonló történelmi helyzeteket megélt környező népek során, a nemzettudat – mely már 
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egymagában is egy mikroszintű természetes nemzetstratégia létezését jelenti – szinte a 

sejtjeikben van. Náluk ez egy ki nem mondott szent és sérthetetlen valóság. Az eltelt közel két 

évszázad során ők ezt, ha kellett akár hamis, de számukra szakrális mítoszokkal is támogatták, 

miközben nálunk ennek ellenkezője folyt és folyik külső igényt szolgáló belső – áruló 

értelmiségi – kiszolgálókkal. 

Erdélyben eltöltött közel negyedszázados egészségügyi múltam során jól 

megismerhettem a hétköznapi román embereket és ezt az anyaországban szerzett több mint 

három évtizedes tapasztalattal összevetve, hatalmas különbséget észleltem az egyszerű 

emberek nemzeti tudata terén. Ez pedig alapvető feltétele egy működő nemzetstratégiának, 

hiszen mint mondottam mikroszinten már-már egymagában is annak nevezhető. 

Mindezek után magától értetődőnek tarthatjuk, hogy egy nemzetstratégia felépítésében a 

karosszékben lefolytatott beszélgetésektől elindulván az élet, a megvalósulás irányába tett 

első lépésnek, a hamu alatt parázsló nemzettudat felélesztésének kellene lennie. 

Jelen, akár kétségbeesésre is okot adó, állapotunkban azonban elsőre felmerül a kérdés, 

van-e erre időnk? Mert ha tudomásul vesszük a morális (ezen belül az ennek legnagyobb 

támaszát jelentő hitéletet is értem), a demográfiai az ökológiai és a gazdasági időzített 

bombák ketyegését (nem véletlen sorrend), arra kell rájönnünk, hogy nincs már idő egy lassú 

türelmes fejlődési pályát kijelölni, hanem egyszerre kell lépni és nem egy esetben, bár az 

ésszerűség határait figyelembevéve, de radikálisan. 

Nemzetünk sorstörténetében a parasztság, mint tiszta forrás, és nem csupán, mint 

demográfiai lehetőség, de mint a józan paraszti észnek nevezett hungarikum hordozója is, 

fontos szerepet töltött be. 

Sajnos utólag visszatekintve a globalizáció egyik legfontosabb célja éppen ennek az – 

előretörését akadályozó – hagyományőrző rétegnek a szétzúzása volt, és nem véletlen az, amit 

a paraszti tömegek fontosságában vezető térségek, vagyis a cári Oroszország és az Osztrák-

Magyar Monarchia valamint környéke kapott. Az egyiket a NOSZF, a másikat Trianon. Jalta 

és Málta volt hivatott szétzúzni. 

Mára a parasztság, mint olyan, Magyarországon megszűnt. Átmenetileg volt még 

mezőgazdasági proletár, aztán maradt pár tízezer sajátos, minél előbbi földönfutásra szánt 

„álfarmercsalád”, s a nálunk szégyentelenül kimondott neoliberális vélemény: a falu 

felesleges. 

És mégis szükséges reménykednünk valamiben. Ha mint demográfiai forrás meg is 

szűnt a magyar parasztság, de a józan paraszti észnek, amely képessé teheti ismét a magyart 

saját valós helyzetének felismerésére és a politikai ármány észlelésére, valamilyen formában 

itt kell lennie. Csak más nevet kell adnunk neki, és ébresztgetnünk kell. Mondjuk talán azt, 

hogy a józan polgári ész? Talán igen.  

Ez tehát az az alap, amelyik sokmilliós mikroszinten (nélkülözhetetlen többség) 

megalapozhat egy magasabb szinten kidolgozandó működő nemzetstratégiát, amely minden 

nemzetstratégiai elképzelésbe életet lehelhet. 

A másik feladat tehát a másik pólus, a makroszint, a nagy elhatározások és tervek 

elkészítésére és kivitelezésük előkészítésére alkalmas elit aktivizálása. 

A magyar értelmiség mindég hajlamos volt mindent elölről kezdeni. Saját kárunkon 

felhalmozott tapasztalatainkat meglepően kis hatásfokkal használtuk fel. 

A két világháború közötti – magára maradt – Erdély értelmiségének „hiányzó szerveit 

pótolni kényszerült” nehéz kísérletéből merítek most gondolatot. Talán nem véletlenül jut ez 

eszembe. Nem csupán, mert a kor s a hely az utóbbi években vizsgálódásaim tárgyát képezte, 

hanem azért is, mert amiképpen ők akkor kisebbségbe kerültek, úgy mi is azt érezhetjük, hogy 

fokozatosan kisebbségbe kerülünk. Csakhogy mi éppen saját hazánkban. 

Miközben egy honi magyar nemzetstratégiai szemle szükségességén gondolkodok, 

engedjenek meg egy hosszabb idézetet a kor legjelentősebb és nem véletlenül feledésre ítélt 
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nemzetpolitikai szemléje, de mondhatnánk úgy is, hogy nemzetstratégiai folyóirata a 

kolozsvári Hitel első számának első írásából, a szerkesztő Albrecht Dezső Építő Erdély című 

– a kommunista eszmét magyar módra a nemzet elé helyezők által sokat támadott – cikkéből. 

Ezt írja 1936-ban:  

„…A vezetésre hivatottak lemondtak az irányításról, a vezetésre kényszerültek nem 

tudták kialakítani azt a közszellemet, mely az új osztályképzés feltételeit megteremtette volna. 

Erdélyben nincs vezetőosztály mely mély szociális és nemzeti felelősségérzettel, nagy 

feladatának hivatástudatával vehetné át a nemzet vezetését. Egészséges vezetőosztály nélkül 

pedig nincs egészséges nemzeti társadalom. Történelmi idők a szükségletnek megfelelően új 

rétegeket termelnek ki, s bár ennek az új osztályalakulásnak szükségszerűsége nyilvánvaló és 

kialakulása feltartóztathatatlan, nemzeti érdekből az öntudatosítás útján gyorsítani akarjuk 

menetét. Most is mint valamennyi nemzeti katasztrófánk után, távol és csendben az 

egyedülálló magyarok kezdik lerakni az új élet alapjait. Ha végigutazod Erdélyt, majdnem 

mindenütt, a legkisebb faluban is, találsz mágnást, birtokost, papot, tanítót, ügyvédet, orvost, 

kereskedőt, iparost, vagy gazdát, akiben ég a felemelkedés vágya, akiben vívódik az örök 

magyar lélek, akinek segítésre és munkára tárulnak karjai. Pompás, drága magyarok, 

nagyszerű közösségi alanyok ők, akiknek vállaira bátran reá lehet helyezni az új idők minden 

terhét. Ezeket kell összefogni és megteremteni belőlük az új nemességet. Ki kell alakítani az 

új vezetőréteget, most már – okulva a történelmen – nemzeti kiválasztás útján, melynek 

ismérve: szolgálni a nemzetet. Ezek a magárahagyott, csendes magyarok, a nemzet igazi 

elitje, nem kívánták maguknak mindeddig a vezetőszerepet. Öntudatosítanunk kell bennük, 

hogy nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke sürgeti, hogy vegyék kezükbe a közszellem 

irányítását, hogy összefogva mielőbb kialakítsák azt a közszellemet, amelyik termékenyítő 

erejével virágzásba hajtsa a nemzet fáját, de ugyanakkor ítéletével sújtson mindenkit, aki a 

nemzet érdekei ellen közönyösségből, cinizmusból vagy konclesésből bármit tenni mer. 

Bocskay István a bécsi békét megelőző időkben írja, hogy őhozzá bizony a főherceg hiába 

küldene bőbeszédű követet, mert „bár sem az dialektikához, sem az retorikához nem tudunk, a 

dolgot önmagát nézzük, csak az mi nemzetünk javát és magunk megmaradását (szolgálja), 

azonkívül szók és rábeszélések minálunk semmit sem fognak”. 

A „dolgot önmagát néző” magyarok, az eddig egyedüllevők összefogása, egy új nemzeti 

rendbe való tömörítése szükséges…” 

Nos, talán senki sem tagadhatja, hogy az utóbbi hat esztendőben hazánk nemzeti 

katasztrófát élt meg. Az idézett gondolatok aktualitását ez is fokozza. 

Egyébként a Hitel jelentőségét ismerő és elismerő azt tanácsaival útnak indító és az 

erdélyi magyarságot fenyegető veszélyeket a halálos ítéletig előrevetítő Németh Lászlót is 

emlegeti a fenti felvezető tanulmány, pontosabban rajta keresztül Ortega y Gasset gondolatait, 

aki rámutatott arra, hogy egy nemzet életében a múlt determináló erejénél is nagyobb szerepe 

van a nemzet jövőjét elgondoló és irányító szellemnek. 

Ennek jegyében kellene hát elindulni. Makroszinten megszervezni azt az összefogást, 

mely a feladat tudományos hátterét képes biztosítani, megtalálni azt a politikai erőt, mely 

ennek szellemében hajlandó akár áldozatok árán is a kivitelezésre, középszinten is megtalálni 

azokat a bizonyos nagyszerű magyarokat, akik ma is közöttünk végzik csendes, de 

önmagunkat átmenteni képes munkájukat, s ezáltal mikroszinten termővé változtatni a 

szikesedő magyar ugart, melyből aztán, ha az Úr is úgy akarja, minden újra sarjadhat.  

A feladat hatalmas, szinte lehetetlennek tűnik, különösen, ha megmaradunk a Kovács-i 

„merjünk kicsik lenni” sugallatnál, s nem tudunk egykori erdélyi apáink és nagyapáink: 

„Merjünk nagyok lenni” szózatával indulni. Ha nem ezt tesszük, akkor nem lesz időnk 

rátalálni a megmaradás egyedüli ösvényére. Mert ismét Albrecht Dezsőt idézve: „Az igazi 

erő: önmagunk ereje s az igazi segítség: ahogyan magunkon tudunk segíteni”. 
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Magyarországnak és a magyarságnak most önmagán is túlmutató nagyot kell alkotnia. 

Csak ez törölheti le a sötét célok érdekébe reánk kent gyalázatot, csak ez lendíthet át a 

szakadékon egyetlen ugrással, és csak ez igazolhatja, hogy egy a nemzet megmaradását célzó 

nemzetstratégia nem öncélú és retrográd tevékenység, hanem az egész emberiség 

megmaradásának szempontjából is szükséges és példamutató törekvés. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. február 03. 

 

Kitől várjuk a csodát? 

 

A ma még Magyarországnak nevezett terület lakói számukra váratlan helyzetet élnek meg. És 

ez a helyzet ráadásul „fokozódik”. A területet hazának nevezők soraiban viszont nő az 

aggodalom. Tenni szeretnének és számos próbálkozás tetten is érhető. Csakhogy mindez nem 

elég. 

Hozzáértő vélemények szerint ma ebben az országban olyan változtatásokra van 

szükség, melyekhez legalább 80 százalékos támogatottság kellene. Ezt azonban a minden 

bizonyíték és kézenfekvő hazugság, csalás és rablás ellenére zsigeri indulatból szavazók nem 

elhanyagolható százaléka kizárja. Tapasztalat szerint ezeknek az embereknek a meggyőzése 

nem lehetséges. Természetesen létszámával is ide sorolandó egy kevéssé népes, de jelentős 

anyagi erőt és ármányos politikai tapasztalatot magáénak tudó aktuális hatalmi holdudvar. 

Az a 60 és 70 százalék közé tehető lakos, akikből a szükségesnek vélt 80 % zöme 

kitelne, egyáltalán nem jelent egyben tevékeny támogatót is. Hiszen még a közvélemény 

kutatás is különválasztja a szavazni hajlandók és ezt a fáradtságot sorsuk jobbrafordításáért 

sajnálók csoportját. Ha pedig a szavazni hajlandók 35 jobb esetben 50 százalékos szeletét 

nézzük, ők is jelentős részben – szomorúan tréfás definícióm szerint egy csavarintos deja vu, 

tréfásabban a dézsa vü szindrómában szenvednek. A régi kínai történet szerint ugyanis egy 

néhány ezer éve házasodni készülő ifjú pár násznépe érdeklődött, hogy mivel tisztelhetik meg 

az ünnepi eseményt. Mindenkitől egy kancsó bort kértek csupán. El is érkezett a nász és a 

lakoma pillanata. Sorra érkeztek a vendégek és kancsóikat egy hűvös sarokba állított dézsába 

ürítették. Mikor azonban a dézsából felszolgálták az étek mellé szánt bort, az víznek 

bizonyult. Minden vendég azt hitte, hogy a többi majd bort hoz, s így nem veszik észre az ő 

fukarságát, hiszen az ő vize egy dézsa borban elvegyül. Nos így van ezzel a mai magyar 

ellenzéki szavazók jó része is. Majd a többi úgyis tesz valamit. Majd az emberek egyszer csak 

elérkeznek ahhoz a várva várt küszöbhöz. És akkor…az ő tétlensége nem fog már számítani a 

nagy felzúdulásban. 

Van ugyanakkor a dolognak egy ezzel párhuzamosan futó szála is. Mindenki a 

FIDESZT és vezetőit kárhoztatja, amiért szerintük nem tesznek semmit. Orbán Viktor viszont 

számtalanszor elmondta már, hogy alkotmányos eszközökkel ennél többet nem lehet tenni. Ha 

a nemzetnek nem tetszik ami van, akkor lépjen. Cselekedjenek az emberek, szokta mondani. 

Azok viszont csendesen araszolnak vizeskancsóikkal a várt ünnepség felé, mi több, egyik 

másik nem is csendesen. 

Szakemberek vizsgálják az okokat. Ma anómiának nevezik a tünetegyüttest, mely a 

tétlen közöny alapját képezi. Oka részben az adott helyzet, de jórészt az adott helyzetért is 

felelős hatalom tudatos ügyeskedése. Gyurcsány Ferenc a tüntetőkkel kapcsolatban is 

kijelentette már, hogy tüntessenek csak. Majd hazamennek. És hazamentek. 

Haladunk lassan 2010 felé, egyre nő az esélye annak, hogy kihúzzák ezt a parlamenti 

ciklust is. Az ország állapotáról pedig nem szükséges írnom. Egyre többen ismerik fel: 

gazdaságilag alig megoldható az adósságcsapdából való kilábalás. S mégis a napi apró 
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kérdéseken való acsarkodás, panaszkodás, nyafogás, magyarázkodás, pletykálkodás az, ami 

észlelhető.  

Megoldhatatlan és rövid időn belül megoldhatatlanná váló nagy gondok sorakoznak 

előttünk, de mi csak azt nézzük, hányan képesek trópusi utazásra menni, vagy hányan fagytak 

meg az idén. Az okok nem foglalkoztatnak, de még a részletkérdések sem mindenkit. Esetleg 

majd akkor, amikor a kenyér és a tej szintjén fognak keserves valóségként jelentkezni? Vagy 

inkább a sör árában, a naponta torkunkon leeresztett sörök számában? 

Egy kiváló nemzetnevelő a napokban jó hasonlatot említett. Mindent mérlegre tett a 

legobjektívebben, nem álmodozott és nem kerülgette a szent őrület sem. Egyszerűen csak 

eljutott valahova, valahova amit hónapok óta egyre gyakrabban emlegetek. A transzcendens 

nyilvánvalóvá válásához. A transzcendens nélkülözhetetlenségéhez. Istenhez. Azt mondta, 

hogy Isten úgy van jelen, akár a gravitáció. Persze megjegyezte, hogy volt olyan derék 

kommunizmust építő tudós, aki a gravitációban sem hitt. 

Meggyőződésem azonban, az emberi erőfeszítés áldozatának elkerülhetetlensége. A 

segíts magadon az Isten is megsegít, alapigazságnak számít. Gyermekeimnek az ősökről 

beszélve szoktam leírni azt a kort, amikor a családapa a füst vagy a kürtjelre felállt a családi 

asztaltól, kardot kötött, megcsókolta szeretteit és elment hazáját, tehát szeretteit is védeni. 

Nem tudhatta, hogy hazajön-e vagy nem. De a legnagyobb természetességgel ment. Vagyis 

hajlandó volt feláldozni magát a hazáért. Ma ennek ellenkezője már-már természetes 

velejárója hétköznapjainknak. A hazát lépésről lépésre áldozzuk fel önmagunkért. 

Az Antikrisztus emlegetése is felbukkan a helyzetet mélységeiben tanulmányozók 

előadásaiban. A hallgatók egy része mosolyog, más megborzongva kételkedik, de alig 

vannak, akik értik ennek mindennapi érthető nyelvre fordítható igazságát. Az Antikrisztust 

nem szokták megszemélyesíteni. Nincsenek plüss Antikrisztusok ateista nevelésben részesülő 

kisdedeknek. Személytelen ő a valóságban s az elmélet síkján is. Én azt mondanám, hogy egy 

olyan valami(ki) amely, aki az emberek sokaságának gyarlóságaiból áll össze, mintegy 

összegezve képviselvén azokat. 

Mindez pedig azt jelenti, hogy a társadalomnak fel kell ismernie végre saját felelősségét. 

Nem elég, ha kiszámíthatatlan szabályok alapján képviselőket választ s azokra ruház át 

hatalmat és felelősséget egyaránt. Nem elég az sem, ha hisz és imádkozva várja az égi 

hatalom lesújtó és mindent elrendező kezét. A társadalomnak igenis cselekednie kellene. Ki 

kell lépni a közönyből, abból a bizonyos anómiából, és mindenkinek fel kell emelnie 

felelőssége reá háruló kis vagy közepes keresztjét. Ereje és tehetsége szerint. 

Ezt a folyamatot lehet akadályozni és lehet segíteni. Ezen a támadásponton lesz a 

legtöbb munkánk. Mégpedig sürgősen. Mert a helyzet súlyosságánál is nagyobb a helyzet 

megoldásának sürgőssége. 

Annak a sokat emlegetett szolgálat szellemének és a szeretetnek élő és ható erővé kell 

válnia az egyre nyíltabban garázdálkodó Sátán ellenében. A Sátán által ígért jutalom, a 

fenntartható fejlődésnek nevezett ígéret hazugságnak bizonyult. A pénz mindenhatóságának 

rendíthetetlen hite is megdőlt. Ezt tudva talán könnyebb elkezdeni a szemek nyitogatását a 

lehetetlennek tűnő 80 százalék elérése céljából. Ha életre vagyunk szánva, akkor sikerülnie 

kell. Mert egy özönvíz már volt. Erről kellene szólnia egy valódi közös deja vu-nek. 

Egyetlen biztosítékunk az a bizonyos isteni gravitáció! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. március 3. 

 

Rövid gondolatok régi valutákról 
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Korosztályom nagy időket élt meg. Az a fél évszázad, ami felett pályánknak „ívelnie” kellett 

volna, de amelyben ez a pálya igencsak földhözragadtan vánszorgott előre(?), akkora fejlődést 

jelent az oly sokra tartott civilizáció történetében, hogy azt, a fejlődése ütemén változtatni 

nem képes homo sapiens – bár önmaga hozta létre – nem képes követni. 

Hozzáértők szerint az alkalmazkodás útján létrejött fejlődésünkben elért „eredmény” 

genetikai kódolása nagyon lassú folyamat. Olyannyira, hogy írott történelmünk távlatában 

nevezhetjük akár befejezettnek is, pontosabban stagnálónak. Az egyiptomi múmia, ha ma 

életre kelne, képes lenne mindent ugyanúgy elsajátítani, mint mi.  

Sőt! Mondanám én. Azokban az időkben, amelyek az olajcivilizáció elkényeztetett Mc. 

Donalds hizlalta gyermekeire (igen a mi gyermekeinkre) várnak, a derék múmia jobban fel 

lenne vértezve. Ő az egyszerűbb körülményektől nem rettenne meg. Legfeljebb nem lenne 

beoltva „dipertével”. És a kor sok szellemi mérgével. 

Na, jut eszembe, ez utóbbit talán ő sem viselné olyan könnyen. S mekkora lenne 

kiábrándultsága, ha kiszedett szervei sem indokolnák már rokkantasítását, kora és 

piramisépítő múltja sem jogosítaná nyugdíjra, netán fásli, esetleg műkincsadót rónának ki rá. 

A multi pedig melaminnal hamisított illatos olajokat adna el neki. Ó Isis! 

Hogy a létért való küzdelemben miként kapcsolódna be, nehéz lenne megmondani, de 

csodálkozásai is egy egészségesebb szemléletet tükröznének. Egyszerűbbet, 

természetközelibbet.  

De minek nyúlok én vissza megavasodott olajoktól illatozó múmiákhoz. Gondoljak 

inkább vissza pályám első felének öregasszonyaira, a hárászkendősökre, a soha meg nem 

állókra, meg a kérgeskezű mezőségi magyar parasztokra. A méltósággal viselt 

szegénységükre és az ebből fakadó gazdagságukra. 

Na, nem akar prédikálni belőlem egy rejtett kálomista lelkész (vagy mégis?), nem is 

akarom én „jesztegetni” a trendi állapotok után vágyakozó mai fiatalokat, csupán azt 

szeretném tudatosítani, hogy jó lesz figyelni. Nem árt megtanulni, a tüzet rakni. És nem árt 

megbecsülni a szomszéd felénk nyújtott kezét.  

Vigasznak szánom csupán azok boldogságának emlékét, akik a mi mércénk szerint 

robottal, sőt megaláztatásokkal teljes nyomorúságban élve voltak képesek mégis boldognak 

lenni, és jutott erejük arra is, hogy túl sok elmélkedés nélkül, fenntartsák a jövőt. Az anya és a 

gyermek valuta volt. Sőt az estefelé a templomba csoszogó anyós is lehetett az. 

De hát, – elmúlt már ez. 

Csak tudnánk, hogy a mai valuták mikor és miként múlnak el? 

 

Hát effélékre gondoltam, mikor ez az emlék megkísértett: 

 

Felvillanó emlék 
 

Vecsernyére szólt a kis harang, 

Lenéztem az útra ott alant, 

Hol didergősen hárászt fogva össze, 

Istennel hogy bizton összekösse,  

Két vén árny araszolt az úton, 

A dombon innen kissé túl a kúton. 

Most is látom akár réges-régen, 

Egy erdélyi sáros faluvégen, 

Imbolyognak ők a félhomályban, 

Mint kis mécses óriás hodályban, 

De az irányt tudják, ismerik, 

Elfeledni ők nem is merik. 
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Nem merik, de nem is akarják, 

Lelkük ármányok még nem takarják, 

Még nem jött el az új világ, 

Egész éltük hasznos olajág. 

Nem kértek többet, mint azt, ami kell, 

Beérték azzal mi volt ennyivel, 

Mit létrehozni volt erő saját, 

Pedig hordozták a világ baját. 

Mégis maradt belőle másnak is, 

Nem ismerték még azt, hogy hamis, 

És nem nyaraltak nem is teleltek, 

De sok apró magyart neveltek, 

S játszani tanítottak gondtalan, 

Elmondták nekik: nem vagy hontalan. 

 

A plébános már várja őket, 

A mindig pontos érkezőket, 

S hármasban ők meg a Fennvaló, 

Még tudják mi a rossz és mi a jó. 

 

Leányfalu, 2009. március 3. 

 

Naplójegyzet: 2009. március 5. 

 

Reng körülöttünk a világ 

 

Reng körülöttünk a világ, dübörgést hallunk, mint a kölni könyvtár látogatói. Ők 

kimenekültek onnan, a felelőtlen metróépítés okozta összeomlás előtt. Csak a 

felbecsülhetetlen szellemi kincs veszett oda. Mi nincs hova meneküljünk. Nekünk két 

kezünket a magasba emelve kell megtartanunk az épületet és megvédeni szellemünk kincseit 

meg azok tulajdonosait, a benne élőket – azokat, akiknek keze még nem ér fel a mennyezetig 

–, vagyis a hazát és a nemzetet. 

Csakhogy mi vagy arról vitatkozunk, vajon mi is ez a dübörgés, esetleg arról, van-e 

köze a metrófúráshoz. S egyáltalán – ki is fúrja azt a metrót? 

Populizmus. Patetikus gondolatok. Idejét múlta ideológia. Nevetséges álmok kergetése. 

Utópia. Hallom a visszhangot mindenfelől. 

És igazuk van. A gyakorlat szerint ennél jóval kevesebbre sem vagyunk már hitelesítve. 

A diplománkon ékeskedő pecsét nem kötelez semmire, nem figyelmeztet az értelmiségi lét 

felelősségére. Erre nem esküdtünk fel. Amire meg Hippokratészt emlegetve igen – hiába több 

talán még ennél is – azt már csak amolyan fizetés helyett lobogtatott kötvénynek használja a 

mindenkori hatalom, hogy presztízsvesztéssel kikövezett és a most szorgosan emlegetett 

közönyünkhöz vezető utunkat ezzel is egyengesse. Sikerrel. 

 

Az utóbbi időben több fórumon is szólítgattam kollégáimat a demográfiai veszedelem 

ürügyén. Válasz nem jött. Azaz jött egy. Őt nem ez érdekli, hanem a mindennapi gond. Ez 

volt a válasz rövid értelme (?). 

 

Kollégáim, Barátaim! 

Miközben Uniós előírás szerint a magyar népesség rossz lelkiállapotának javítása 

ügyében kell lépnie a hasonló lelkiállapotú egészségügynek, vegyük észre az igazi nagy 
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feladatot és az ebben viselt felelősséget. A szerepünk csekély, de példamutató lehet. Amolyan 

kovász. 

A feladat pedig az egészséges nemzettudat rehabilitálása, az anómia egészségügyi 

okokat jóval meghaladó okainak megjelölése. A gondolkodni és látni tanítás. 

És ennek keretében a kettészakadtak egyesítése. Nem egyik vagy másik oldalon, hanem 

a világ színességéhez nélkülözhetetlen magyarság megmaradásáért. Azon az oldalon, amit 

valaha a történelmi időkben hungarusnak neveztek, s ahova minden becsületes állampolgár, 

akkor alattvaló (ó mily szörnyűség akkor, s ma mily tagadott igazság) tartozott. Abban az 

időben ezt a ma elavultnak hitt Szent Korona elismert szellemi ereje tartotta össze. Mert nem 

királyi korona volt az csupán, hanem a törvény, a nemzet szuverenitásának jelképe. És nem 

volt roma kérdés, és nem volt nemzetiségi gond, csak egy: a közös haza sorsa.  

 

Van dolgunk elég, de ha nem ebben a szellemben élünk, akkor betegeinkkel együtt 

fogunk elfogyni. Mégpedig alig hihetően rövid időn belül. 

A fenntartható fejlődés modelljét mára a világ kidobhatja az ablakon. Az 

exponenciálisan növekedő gondok megsemmisítették. Végtelenül egyszerű és félelmetes 

modell ez. Nem vitatható. 

Mert exponenciálisan romlik a morális helyzet, az energiagond, a környezeti kockázat, a 

gazdasági káosz – nemzeti viszonylatban pedig a demográfiai katasztrófa fekete árnya. De mi 

vitatkozgatunk és mutogatunk. Magyar a magyarra. Így aztán „a metró fúrása” akadálytalanul 

folytatódik. 

És ez nem ünneprontás. Ez a nyers valóság. Ehhez mérjük lépteinket mikor 

gyermekeinkre s unokáinkra nézünk. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. március 23. 

 

Ármány-fúrmány-kormány 

 

Egy pillanatra felröppent, majd azonnal aláhanyatlott a remény. A szemfényvesztés 

másodpercekig élt. A tudatosan kiszámított zavaros szöveg lemondásra is utalhatott, de 

rövidesen kiderült, hogy az ármányok kormányát a fúrmányok kormánya követheti. Bárki lesz 

is a miniszterelnök s bárkik az új miniszterek, az az új kormány – pillanatnyi tervek szerint – 

a régi kézi vezérlése alatt fog működni. Mindent tudnak már, de folyik a színjáték. Napról-

napra lassan derülnek ki az előre megbeszélt részletek. Már napvilágra került, hogy volt 

„bizonyos” előzetes egyeztetés is. A parlamenti bejelentés is nagy színjáték volt. A hatalom 

megtartása érdekében leköszönő miniszterelnök álságosan szelídre álcázott szavakkal volt 

képes a legsötétebb uszításra és rágalmazásra.  

A valamennyire is tájékozott néző azonnal arra gondolt, vajon mekkora az a tömeg, 

amelyik ezt a szemfényvesztést elhiszi? 

Az ország halálát semmibe vevő hatalmi haldoklás folytatódik és megpróbál saját 

holttestéből újra sarjadni. Mint a vetés. De képes lesz-e sokszoros termést hozni? És mit is tart 

ő termésnek. Életünket, vagy pusztulásunkat? Az utóbbi évek tevékenysége minden 

részletével ez utóbbit erősíti meg. Ország érdekét szajkózva árulják a maradék hazát. Komp 

ország ma elsősorban komp-rádorok országa. 

Mi fog hát sarjadni s meddig a sárkányfogveteményből? 

Egész szorongva figyelő, reménykedő énünket a bizonytalanságok szemet szúró, 

orrfacsaró, kétségekbe kergető szeleinek pora, bűze, kavargása gyötri. Mi az, ami igaz, mi az, 

ami hamis? Újra meg újra ezt kérdezzük, s legjobbjaink is erre vesztegetik energiáikat. 
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Egymásra figyelnek az ellenség helyett. Az pedig a legfejlettebb hálózati módszerekkel 

gondoskodik arról, hogy a gyanú befurakodjon közénk. Ott van és mégsem. Biztosan hat és 

mégis szeretnénk tévedésnek hinni. Tekintetünk állandóan ugrál és vizslat. Hol őket nézzük, 

hol egymásra figyelünk. Ki is az „egymás” és kik ők? Teljes a zavar a napi élet porondján. S 

vajon a politikusok berkeiben tudják-e pontosan, ki az igaz, s ki a hamis? Vagy nem is ez 

számít már? 

Az ország egy jelentős része sokáig és sokszor csalódottan követelte, hogy a legnagyobb 

ellenzéki párt és annak vezére lépjen, és induljanak előre egy radikális változtatás útján. Aztán 

egy része kezdte megérteni, hogy Európában vagyunk, ami magyarra fordítva esetünkben 

annyit jelent, hogy csapdában vagyunk. És ezért ez az út nem járható egy politikai párt 

részére. A lakossággá süllyesztett nemzet azonban megtehetné. Ezt fogalmazta meg az 

ellenzék vezére, amikor azt mondta, ha akarják, az Emberek megtehetik. Az Emberek 

azonban nem tesznek semmit. Ők vezetőt várnak, vezetést, a felelősséget felvállaló valamit, 

valakit. Oda a hajdani virtus. Ezt is módszeresen vitte feledésbe és belső „emigrációba” az 

utóbbi évek megfélemlítő politikája. Mert a történteknek más logikus magyarázata nem lehet. 

Ők a rendőrséggel és annak számunkra ismeretlen függelékeivel: „nemzetet neveltek”. S akik 

még éreznek vagy remélnek azok is bizonytalanok, bizalmatlanok, fáradtak. Még nagy 

pillanatok csalfa vak reményének is utcára kellene szólítania a tömeget. Most néhány tudat 

lelkes kiabáló tűnik fel itt-ott. Vajon a lex tojás? Vagy valami több? Lelküket is 

lovasrendőrök kardlapozták? Vagy valami több? 

Ismét időjáték következik, s a világ velünk együtt, vagy velünk az élen, szabadesésbe 

kezdhet, és ha nem, mi még tőle függetlenül is képesek lehetünk ezt „megtenni”. 

Nincs idő. Nincs idő már semmire és időt senkitől sem lehet kérni. Kölcsön és halasztás, 

kamatok elengedése, átütemezés vagy bármi lehetséges, de időt senki sem ad. A veszedelmek 

jelentős része pedig más módon nem kerülhető ki, csak ha van erre időnk, ha van, aki ennek 

érdekében képes a szükséges lépéseket felismerni és van befolyása azokat el is indítani. 

Mert az az erkölcsi mélység ahova süllyedtünk nem fordítható át magassággá semmiféle 

rendelettel, ötlettel, paranccsal, törvénnyel. Csak egy időben elhúzódó folyamat fordíthatja 

vissza. 

Mert amit a nemzettudattal műveltek, semmiféle példa, áldozat, tapasztalat útján nem 

változtatható ellenkező előjelűre egyik napról a másikra. 

Mert amit az oktatásban romboltak, hiába átkozzuk el Bolonyát, nem fordulhat javunkra 

egy tanév alatt. 

Mert amit környezetünkön romboltunk s főleg mások romboltak, nem változik meg 

semmiféle élőlánc hatására hetek alatt. 

Mert a láthatatlan pénz világa a legnagyobb válság hatására sem dobja be a törölközőt, 

hanem küzdeni fog a „fenntartható fejlődés” hamis barikádján. 

Mert a népesedési katasztrófát a szükséges egy–másfél évtized alatt aligha sikerül még 

csak megfékezni is, nem megfordítani. 

Idő, idő, idő. 

És ezzel szemben halogatás, halogatás, halogatás. És nem a cselekvésre, hanem a 

hatalom lehetőségeinek minél tovább tartó kiaknázása érdekében. 

Figyeljünk hát. Reménykedjünk. Ha kell, magyarázzuk el a nálunk is 

tájékozatlanabbaknak a valóságot. 

Feltehetően lesz majd egy új áldozati kormány. Kettős értelemben. Mi is áldozatai 

leszünk. Esetleg csoda is történhet. 

De akárhogyan is történik, lesz-e még esélyünk a megmaradásra, vagy amit tettek az 

máris visszafordíthatatlan? 

Ez a kérdés! És nemhogy választ-adni, de még válasz-tani sem tudunk. Választani pedig 

nem engednek. 
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Érdekes, mi több sorsdöntő napok elé nézünk. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. április 1. 

 

Két pogány közt bóvliként 

 

Sokat megért korosztályom viharvert tagjaként ismét mondom, soha a veszélyérzet ennyire 

nem kísértett, soha nem okozott még valóságos „vegetatív tüneteket” nálam. Mostanában a 

más-más csatornákon érkező hírektől pulzusom naponta többször is felgyorsul, a képernyőn 

látott jelenetek (egyes „aktorok” felbukkanása) valódi émelygést okoznak. 

Igen! Ide jutottunk. 

A többszörösen elátkozott magyar pénzügyi-gazdasági helyzet – melynek legújabbkori 

átka a világválság soha jobbkor nem érkezhető áldásos takarásában nem az igazi károkozók 

fejére száll – már odáig súlyosbodott, hogy a nemzetközi „megmondó szervezetek” szerint a 

„bóvli” kategóriába kerültünk. 

Ennél is rosszabb azonban lelki, szellemi állapotunk, amelyet ma már nyilvánvalóan 

lelepleződött, tervszerű munkával süllyesztettek európai mélypontra, és amely a felemelkedés 

és kiútkeresés – mondjuk ki – az ellenállás legfőbb akadálya. 

„Nem akarok több katonát látni” szólt egykor egy hadügyminiszter, s jött Trianon 

mindent felülmúló durvasággal. 

„Olyan iskoláról álmodok, amelyik nem nevel” szólt nemrégiben egy kultuszminiszter 

és jön talán a vég? 

Panaszkodok naponta, hogy nincs nemzetstratégiánk. Dehogy nincs! Van 

nemzetpusztító stratégiánk és nemzetpusztító stratégák ülnek nyakunkon. Nem egyszerűen 

hozzánemértők, nem egyszerűen elmebajosak. Nem! Felelős, tudatos rombolók! 

A legújabb éppen most készül nyakunkra telepedni. Mire e sorok napvilágot látnak, már 

sok minden kiderül, de ezek a tények attól tények maradnak, s a veszély sem múlik el egyik 

percről a másikra. 

Új, szerényen körülpillantgató szinte félénk zsokénk, éppen megtévesztően szelíd 

ábrázatával sorakozik fel a nagy szélhámosok közé. E mögött az ábrázat mögött annyi minden 

elfér. Az első sorban kilenc szerencsétlen öngyilkos koporsója és megannyi nyomorba 

süllyedt család. De ez még semmi. Most éppen egy országnak akar e takarásban helyet 

biztosítani, egy nemzetnek. Hallhattuk, a legrosszabb fenyegető hír bejelentése sem gond 

neki. Rezdüléstelen arccal teszi. Már nem nyeretlen kétéves.  

Mire is gondolok? Nos, a tervezett nemzetveszejtésre. 

Mert terveinek célkeresztjében éppen a család, a gyermek és a gyermeket nevelők 

vannak. 

Teszi pedig ezt ott és akkor, ahol- és amikor az áldozat csupán évtizednyire áll a 

demográfiai szakadék visszafordíthatatlanságának pontjától. 

További részletekre szinte felesleges is kitérnünk. A tervek első vázlatos felfedése óta 

már kétségünk sem lehet a célt illetően. Mert ezen a szinten nem lehet tájékozatlanságról vagy 

tudatlanságról beszélni és ezzel mentegetni az elkövetőt. 

A globalizáció népességcsökkenést akar. A megvalósító elv itt is a fűnyíróé. Az az okos 

önmérséklet, ami elképzelhető a milliárdos vagy százmilliós nemzeteknél, a mi esetünkben 

már a halált jelenti. Aki hatmillió magyarral számol, az „nulla magyarral” számol. Az nem 

akarja ismerni egy fogyó nemzet demográfiai örvényének tudományos igazságait, az nem 

akar tudni a korfáról stb. 
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Hát ebben az állapotban szédelgünk itt két szakadék közt egy borotvaéles ösvényen. 

Émelyeghetünk és emelkedhet a pulzusunk. Egyik oldalon a globalizáció vagyis az 

atlantizmus. Ezt mindenki tudja. A másik oldalon az oroszok. A távozó miniszterelnök(?) 

orosz ügyekben viselt dolgai utóbbit kétségtelenül igazolják.  Ő feladatát már elvégezte. 

Vajon miként fogja őt kiegészíteni a globalizációt is kiszolgálni kész utód? 

Eszembe jut a törökvilág peremvidékeinek sorsa. Az ott élők kettős adót fizettek. A 

töröknek is és a Habsburg uralom alá került országrészből átránduló egykori főuraknak is. 

Most az egész ország került peremvidékre. Keletről és nyugatról is megsarcolnak? 

Egyelőre még a pénzbehajtók is közülünk kerülnek ki. 

Miközben már a népesség nagyobbik része az előrehozott választásért imádkozik, jó lesz 

arra is felkészülni, hogy ezt követően majd bóvli állapotunkból kell feltámadnunk és 

megmaradnunk ebben a két pogány közti állapotban is. 

Nehéz évek előtt állunk. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzetek: 2009. május 7. 

 

Körkép 

(Fesztí-rom) 

I. 

Egy nagy hazugság és háttere 

 

A szavak manipulálásával kezdődött és gondolkodásunk, látásunk valamint igényeink, tehát 

egész életünk manipulálásáig jutott nagy hazugságfolyam látszólag feltartóztathatatlanul 

zúdul alá. Legjobb tudásunk szerint azonban a világ rendje összeegyeztethetetlen azzal, ami 

nem igaz. Előbb-utóbb az igazság érvényesül. 

Hogy ez mikor és mekkora áldozatokkal fog bekövetkezni, még nem tudhatjuk. 

Egy iránytűnk azonban van és ez meg is marad mindaddig, amíg nem próbálják 

agykérgünk még differenciáltabb manipulálásával ezt is végleg elvenni tőlünk. Ez az iránytű 

pedig a Rend Urának elismerése és a belé vetett bizodalom. Előbbihez elégséges a logikus 

gondolkodás, utóbbihoz szükséges a hit is. 

Hogy ez mekkora fegyver, azt éppen azok a kísérletek igazolják, amelyek ennek a 

felismerésnek, ennek a hitnek a kiszorítását szolgálják az emberiség gondolkodásából.  

Ugye figyeltük az igyekezetet, mely sajnos sikeresnek bizonyult, hogy az EU 

alkotmányából is kimaradjon a kereszténység. Európával éppen lényegét tagadtatták meg, s 

hozták létre a már nem európai Európai Uniót. 

Van-e ennél nagyobb hazugság? 

 

II. 

Kényszerpályán a nemzet godolkodása? 

 

Az eltelt évek választási eredményeinek egyenes következménye, hogy az okok kutatója 

akarva, akaratlanul is figyelni kezdi a magyar választó gondolkodását. Az eredmény 

megdöbbentő, lesújtó. Egyaránt ezt észleljük, ha az után kutatunk, ahogyan szavaznak, és 

akkor is, ha azt térképezzük fel amilyen ismeretekre alapozottan teszik ezt. A jelenség 

különféle mértékben és formában egyaránt észlelhető a tömegek esetében, az átlag magyar 

értelmiséginél, sőt ami a hogyant illeti, a közbeszédet meghatározó vezető értelmiség esetében 

is, kiknél természetesen nem lehet szó információhiányról. 

Mindez nyilvánvalóan nem véletlen. 
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Ezt a megállapítást elsősorban annak alapján engedem meg magamnak, hogy korunk, 

egész létünket, jövőnket, megmaradásunkat, emberi mivoltunkat és mondhatom, akár 

üdvösségünket is meghatározó, sőt karmában tartó ereje a globalizáció nem véletlenül bukkan 

fel napjaink általa irányított, és nap mint nap életünket magával sodró jelenségeinek hátterét 

kutatván. A legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig, a mindennapi gondtól a nemzet életének 

nagy kérdéseiig éljük és megéljük ezeket a meghatározó hatásokat, de magyarázatok csak a 

pillanat és a jelenség leszűkített perspektívájában hallhatók, s az összefüggéseket kutatók is 

csak kevesen és ritkán merészkednek a misztikus ködökbe burkolt nagy igazságok, a 

globalizációs hatalom vagy – ahogy még nevezni szokták – a „Birodalom” félelmetes 

köreinek közelébe.  

A bátrak akik ezzel mégis foglalkoznak feltárták az összefüggések ezen dimenzióit is, 

de tulajdonképpen elég ha arra figyelünk, ami az élet meghatározó területein történik, s máris  

letagadhatatlanul látjuk és megéljük, megszenvedjük ennek pontos valóságlenyomatát is. 

Minden egy irányba, egy folyamatra mutat, egy magyarázatra lel, és mi mégis a 

részletekben elveszve vitatkozgatunk, s mint tajgai népek fiai a szent állatét, a nagy háttér 

nevét ki sem merjük ejteni.  

A mégis látni merők jól tudják, az az erő, amelyik ezt képviseli, évszázados múltja által 

már olyannyira szervezett, hogy rövidtávon nem legyőzhető. Inkább remélhetjük azt, hogy 

saját gyengeségei fogják határait önveszélyesen feszegetni, és a „Nagy Rend” megbontására 

tett önhit kísérletei terelik majd az összeomlás útjára. 

Természetesen azt is tudjuk, ez az egész emberiséget veszélyeztető időszak lesz, s nem 

csak „fájni fog”, mint pillanatnyi válságaink hazug próféták, komprádor apologéták által 

konvergencia programok és válságcsomagok reánk erőltetésével megoldani próbált gondjai. 

Ha a globalizáció összeomlása bekövetkezik, az világméretű katasztrófát, újrakezdést is 

jelenthet.  

A fenti tagadhatatlan igazságok ismeretében nehezen érthető, hogy egész életünk 

folyásának megmondó emberei ennyire felszínesen és a valódi alapoktól elszakítva 

magyarázzák létünk mai nagy kérdéseit. A figyelem elterelése a felelősség valódi hordozóiról 

nem tévedés, hanem jól kidolgozott módszer. 

Azt is mondhatnám, hogy körülöttünk minden egy nagy színjáték része, és egész 

gondolkodásunk egy jól irányított és nem egy véletlen kényszerpályán mozog. Ugyanakkor ez 

egyenes igazolása mindannak, amiről fentebb beszéltünk. 

 

III. 

A számonkérhetetlen számonkéréséről 

 

Napjaink „celebritást” nyert szakértői posztulátumként emlegetik azt, hogy nem 

fogyaszthatunk többet, mint amennyit megtermelünk! A fogyaszthatót, az általunk 

megtermelt, az európai átlagon felüli erőfeszítéssel létrehozott értéket tőlünk-belőlünk –  

globalizációs módszerekkel – kiszivattyúzó világ álságos szövege ez, mely igaznak tűnik és 

logikusnak, sőt magától értetődőnek, csak éppen az marad ki belőle, hogy helyettünk a 

globalizáció és részben az annak szerencsésebb lokalitásaiban lakók fogyaszthatják azt el, így 

csökkentvén az itt eloszthatót. 

Ma nálunk a roncstársadalom és a globalizációs elit közt elhelyezkedő középréteg 

jórészt az önkizsákmányolás állapotában él és cselekszik. Annak felső rétege azt reméli, hogy 

felemelkedhet az elitbe, az alsó rétege pedig küzd az elmerülés ellen. Így egyensúlyozunk a 

szellemesen Est-Restnek nevezett skálán, miközben erőlködéseink eredményeit folyamatosan 

szívja el a reánkhelyezett ravasz pénzügyi gépezet szivattyútelepe. 

A tény, hogy a megszorítások szigorú elvárásával, azok megdöbbentően pusztító 

változatainak erőltetésével (pl. a családellenes és a demográfiai veszedelmet fokozó lépések 
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előnyben részesítése) büntetik az éppen általuk okozott, a rablópolitikájuk 

következményeként keletkezett szegénységünket, külön bizonyítéka annak, hogy nem 

összeesküvés-elmélet a globalizációval kapcsolatos különféle kételyeink sora. Mondhatnám 

azt is „rendszere”. 

A komprádor helytartók cinikus közönnyel „osztják az észt” és semmi jelét nem 

mutatják annak, bár kimondatlanul is, miszerint próbálnának úgy oldalazni a globalizáció 

nagy fala mellett, hogy ezzel a nemzet megmaradását, hagyományos struktúráinak ezt 

szolgáló és valóban szakrálisnak nevezhető rendszerét szolgálnák. 

Tudom naivnak is nevezhető ez az elvárás velük szemben, de óhatatlanul támadt fel a 

gondolat, vajon van-e még olyan nemzeti erő, amelyik képes lehet legalább megpróbálni 

kivitelezni a mentési munkálatok nehéz, felelősségteljes és sokszor reménytelennek tűnő 

kísérletét? 

Ha ez nem sikerül, akkor örök időkig fogunk vezekelni az ellenünk elkövetett bűnökért. 

 

IV. 

Két pogány közt bóvliként 

 

Itt az ezt megelőzően közölt írás szerepel, mely a hasonló címen az Erdélyi Naplóban 

„vezérhangyaként” jelent meg 2009. április 15-én. 

 

V. 

Kísérletünk a megmaradás keskeny ösvényén  

 

Magyarország a globalizáció periférikus országai között is sajátos helyzetben van.  

A magyar tömeg globalizációs „előpreparálása” túl jól sikerült. A posztkommunista 

országok hagyományaitól megfosztott népei közt is élenjárók vagyunk. 

Ennek okai már nem képeznek rejtélyt. Tudjuk, hogy itt állt rendelkezésre a globalizáció 

módszereit (és hagyomány szerint bármit) kiszolgálni kész kommunista-liberális sötét és 

komprádor politikai „kentaurelit”. Itt sikerült kiirtani legjobban a nemzettudatot és itt 

hiányzik legrégebben a nemzetstratégia. De még a kereszténység bástyái is jobban 

meggyengültek több szomszédunknál. 

Ma a kifosztottság állapotának eddigi csúcspontján, mely idézi a Trianon utánit és 

meghaladja a második világháborút követőt is, az ország a globalitás már említett két – még 

össze nem olvadt – birodalma közt vívja tusáját a megmaradásért. Az egyik a hagyományos 

globális „Birodalom”és az annak „belső országai” alkotta érdekegyüttes, a másik az újra 

birodalmi vágyakat dédelgető orosz „kontinens”. 

Saját komprádoraink külön-külön és más-más, olykor pedig kettős orientációknak 

hódolva szédelegnek e két vonzás mágneses terében – életbenmaradásukat biztosítandó – 

kiszolgálásra készen. Ez az igyekezetük ide-oda vonzza, taszítja őket. 

Bár a helyzet egy nemzetben gondolkodó politikai erő számára akár okos játékteret is 

jelenthetne, a Bethlen Gábor-i szellem és képességek ma hiányzanak. 

A tömeg rövidesen olyan terheket fog érezni, melyek, ha okosabbá nem is teszik, de 

gyúlékonyabbá igen. 

Ha azonban elmarad a gyúanyag fellobbanásához szükséges szikra, a zsigerből leadott 

protest szavazás ideje egy éven belül akkor is elérkezik. 

Az ország minden valószínűség szerint új politikai elit irányítása alá kerül.  

A nemzetben gondolkodó, az eddigi erőfeszítésekkel még nem bedarált polgárság, az 

értelmiség némán tűrő és hallgató (kellő önkritikával talán mondhatnánk, hogy áruló?) része, 

szorongva várhatja, hogy az új politikai erő milyen teljesítményre lesz képes és mekkora 
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játékteret tud kiharcolni a globalitás uraival folytatott alkudozás során. És szorongva várhatja, 

hogy lesz-e egyáltalán alkukísérlet? 

A menekülés ösvénye keskeny. A fenyegető veszedelmek lokálisan és globálisan is 

hatalmasak. 

A demográfiai katasztrófa és az ezt előkészítő egyéb válságok – élükön ama morálissal 

– itt tornyosulnak felettünk. 

A megoldáshoz tiszta kezek, tiszta és bátor fejek kellenek. Nem egy, hanem sok! És első 

lépésként a komprádorok számonkérésének kell megnyugtatnia a kétkedőket, a kilábalás 

terheinek hordozóit, és jeleznie, hogy azok, akik országon kívül vagy belül ennek a 

csoportnak a feltámadására spekulálnak – nem reménykedhetnek. 

        

Leányfalu 

                                                

Naplójegyzet: 2009. május 8. 

 

Az erdélyi gondolatról 

 

Keserűség és döbbenet vett erőt rajtam, mikor a Duna Autonómia TV csatorna műsorán egy 

utcai interjúsorozatot láttam. Jóarcú és kitűnően öltözött magyar ifjak sokasága nézett a 

kérdezőre csodálkozva, vagy partnerére tanácstalanul, - mikor arról kérdezték: hol élnek 

Magyarországon kívül magyarok? A következő kérdés, mely arra vonatkozott, hogy mi is az a 

Trianon, láthatóan már ezt is meghaladta nehézségében. Élemedettebb korú, értelmiségi 

küllemű hölgy, a kisegítő kérdésre – mely közelebb hozta a témához – annyit mondott: ja az 

anyukám az Fiuméban született. 

Aztán az oktatásra és a tankönyvekre terelődött a szó. Kiderült, van irodalomtankönyv 

határon túli magyar írók nélkül, van Petőfi utazásairól anyag, melyben azok csupán a trianoni 

határig követhetők. Keserű humorral állapítottam meg: ezek szerint a költő még él. 

Mindez itt, Magyarországon. Mert az, hogy a minapában olyan amerikai könyvről 

hallhattam, melyben a magyar-román kérdést említve valami ilyen áll: Magyarország és 

Románia ezer éve áll egymással vitában, az kérem egy óceánon túl van. Ott ahol a Wass 

Albert saját emberségéből terjesztett magyar anyagok, néhány év alatt eltűntek a 

könyvtárakból, miközben a román anyag sokszorozódott. No de itthon? A riport során végül 

már magamon csodálkoztam, amikor megörültem egy olyan válasznak is, mely szerint a 

Vajdaságban „ott Romániában” vannak némi magyarok. 

Szomorú igazság és letagadhatatlan, hogy naivak vagyunk a végtelenségig. December 5 

kovácsai nálunk sokkal tájékozottabbak a valódi helyzetről. Jobban ismerik a maguk nevelte 

magyart. Nem is maradt el a sikerük. S nem véletlen híres jelszavuk sem: merjünk kicsik 

lenni. 

Nos, a kicsinység útvesztőiben már végletesen benne vagyunk. Ott tévelygünk 

szellemben, erkölcsben, anyagiakban. Hitben és reményben. És bizony mondom, szeretetben 

is. 

Miközben ezen gondolkodtam, egy barátom is felhívott s hasonszőrű gondjait sorolta. 

Mit sorolta, - szórta, ömlesztette elém, fölém. Miféle ország vagytok? Hogyan lehetséges, ami 

ott folyik? Nyugatra tántorgott erdélyi volt az illető, kinek évek óta nem vagyok képes 

elmagyarázni az itt történtek okát, s fokát. Kötetekre menő anyag sem oldotta csodálkozó 

felháborodását. 

Aztán egy Petrás Mária kiállításon, érdeklődő,- idősebb magyarokkal beszélgetve, egy 

értelmiségi hölgy ismerte be, hogy ő bizony „ezeket az erdélyi meg csángó dolgokat” 1989-ig 

nem is ismerte, mert nem tanulták. 
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Állj meg vándor! Mondotta egykoron Xantus János kiváló tanárom a kolozsvári 

Református Kollégium romjain tenyésző fiúlíceumban. Állj meg, hiszen mi sem tanultuk, sőt 

beszélni sem volt tanácsos ilyenekről. S mégis, s csak azért is tudtuk. Nem ritkán, errefelé az 

anyaországban, éppen a magunkfajták igazítják el a magyart saját történelmének – saját 

fejében – hófehér lapjain. 

Ja persze, könnyű nektek mondják. Ha valami tilos azt megtanulja az ember. De itt 

természetes volt magyarnak lenni. 

Sub pondere crescit palma, szól a mondás. És ez lenne egész erdélyiségünk alapja? 

Vajon csak ez? 

Mások arról beszélnek, volt valaha egy transzszilvanizmus is, melyet ma azzal intéznek 

el az emlékezők, hogy nem talált meghallgatásra Erdély másik két nemzeténél, hát kimúlt. 

Nagyon leegyszerűsítő vélekedések ezek. Erdély pálmáit a fenyőket, régen tépi a 

hargitai szél. Erdélyben nagyon régen nehéz az élet. Ennek mindenképpen lehet egy 

egészséges kiválasztódást okozó hatása, illetve egy egyénileg ösztönző ereje is. De vajon ez 

minden? Erdély megannyi eltűnt nemzet temetője s újabbak befogadója, felnevelője, 

szentséges földje. Történetét mítoszok lengik be. Szükségesek és feleslegesek, szépségesen 

szelídek és vadul ellenségesek. S mégis! Itt ringott az európai tolerancia bölcsője. Máshol 

még égtek a máglyák és Isten szent nevével ajkukon dúltak a zsoldos hadak, mikor itt már 

kigyúlt az értelem fénye. Most ők néznek le minket, most ők csalnak ravasz újgyarmati sorba 

saját javukra. Közben az anyagi erő elszívása mellett működik az agyelszívás nagy globális 

piaca is. Milyen kevésszer emlékezünk Erdély következetesen hazatérő peregrinusairól, 

Erdély csodálatos vonzásáról, az erdélyi lét felejthetetlenségéről. 

Ma, amikor a szomszédokat alig ismerő magyar, a saját véreinek szétszórattatását sem 

ismerve, velünk személyesen vagy csupán puszta létezésünkkel találkozván, rólunk mindent 

elhinni képes, s jó esetben is csendes lenézéssel nyugtázza jelenlétünket. Ma ki teszi meg azt, 

hogy a nagy nyilvánosság előtt térképre szúrja a nagyjainkat jelképező színes 

gombostűfejeket? Mert akkor ámulna csak a szegény – két rendszerben is konzumidióta 

szintre süllyesztett – anyaországi. Persze ennek akadálya lehetne az, hogy kicsinysége büszke 

tudatában, nem ismeri nagyjait. 

László Dezső szerint (még 1930-ban az Erdélyi Ifjak című lapban írta ezt), nem erdélyi 

gondolat van, hanem erdélyi szellem. 

Magam is valami ilyent érzek.  

Nem tartom magunkat többnek vagy többre, nem erőltetem másra gondolatainkat 

(gondjainkról amúgy sem lehet szó), de minden minőségi sorrendet mellőzve, engedtessék 

meg éreznem, hogy szellememben, sok-sok sorstársammal együtt más vagyok. És ettől még 

hasonlíthatnak vagy különbözhetnek erényeink és hibáink, de a szellem az szellem. 

Mintha mi még többen vagy jobban éreznénk a ma oly fontos, a Pusztakamaráson 

porladó Kemény Zsigmond által meghatározott életmód fontosságát. 

Arra a bizonyos fáklyára gondolok, mely magát égetve, másoknak világít. 

 

Leányfalu 

 

Napló: 2009. május 20. 

 

A gennyes góc eltávolításának szükségességéről, 

Avagy: ibi pus ubi evacua 

 

Egyetlen hazám nyolc országában barangol gondom, gondolatom. Könnyűnek találtattunk. 

Számolatlanul. S ha számolni kezdünk, könnyű rájönni, hogy elfogyunk. Tudja ezt minden 
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világos és valamirevaló elme. Van, aki tragikusan éli meg, de akadnak örvendezők is szép 

számmal. Sőt erre várók, ezt támogatók is. 

De így valamiért senki nem meri kimondani. Pedig az a hajszálnyi remény a 

megmaradásra csak akkor válhat cselekvéssé, tetté, ha ki merjük mondani. 

A nagy demográfiai zűrzavarban vannak, akik eltűnhetnek. Ha állatfaj lennénk, 

génbankok foglalkoznának velünk. Így csak a bankok. De azok annál eredményesebben. 

Minden intézkedés a humán erőforrás reprodukciója ellen hat. Lám milyen ridegen és 

egyszerűen fogalmazható meg a szakemberek által, egy sok ezer éves nemzet eltűnése, 

eltűntetése.  

Sajnos azonban még ma is vannak jóhiszemű tájékozatlanok. Ők optimistának hívják 

magukat. Majd lesz valami… Az nem lehet… stb. 

És vannak persze azok, akik nem győzik kivárni. Nagy lehetőség ez. Nagy üzletre és sok 

minden másra is. Ha színes tollú madarak lennénk, ha ritka majomfajtaként tartanának 

számon – most tudós és szakértő elmék, alapítványok sürgölődnének megmentésünkön. 

A magyar azonban nem kell. 

Kultúránk feltérképezett maradványai esetleg lehetnek majd érdekes múzeumi, levéltári, 

hangarchívumba kerülő, vagy ma már video anyagok. Sőt lesznek minket siratók is. Ha már 

nem kell tőlünk tartani, ha eltakarítottak az útból, a föld színéről, akkor lehet jó üzlet, érdekes 

politikai eszköz, vagy sznobok kedvenc témája az, hogy voltunk valaha. Akkor majd a 

nyelvünk is lehet ősnyelv örököse. Lehet, mert már holt nyelv lesz. 

Beteges borongás, mondja a tájékozatlan, és ő a boldogabbik. Mert a tudónak 

rettenetesen fáj. 

Tennünk kell valamit és nem siránkozni – szól a harcosabbja.  

Ezzel magam is egyetértek. Csak mikor kerül kezünkbe a lehetőség? Mennyire lesz 

tudatos a lehetőség birtokosa? Hiszen mindenütt csend van a veszedelem méreteihez képest. 

A gyermekáldás a legbiztosabb mutató arra, ha egy nemzetben gondolkodó kormány jó 

irányba halad. Példák sora igazolja, hogy meglepően gyorsan reagál a lakosság a helyes és 

reményt adó intézkedésekre. Ezért lesz a bizalom helyreállítása is döntő fontosságú. El kell 

feledni a hazugság uralta éveket. 

Ötlet és követendő példa az van elegendő. Szándék és hatalom szükségeltetik. Eltökélt 

szándék és nagyon erős hatalom. 

Vagyis a megoldás ismét a magyar választó kezében van. Ezt a kezet kellene szelíd 

bölcsességgel megfogni és irányítani. Mindenütt a Kárpát-medencében. Most az Uniós 

választás kapcsán, mely nem csak a közelebbi nemzeti szempontból (vagyis a 

megmaradáshoz szükséges eszközök birtoklása), hanem összeurópai szempontból is fontos. 

Ott ugyanis néppárti győzelemre van szükség a változáshoz. Az 1968-as generáció vezette 

Unió leszerepelt. Akárcsak Kárpát-medencei kormányaink. 

A fent felvázolt dráma megoldásához szükséges eszközök megszerzése, támogatása több 

reménnyel kecsegetne a Néppárt vezette Európában. 

Aztán pedig jöhet a következő menet. Minél előbb. És az uralkodó elit által rémként 

emlegetett s mégis most az életet jelenteni képes kétharmad elérése. Vannak már fenyegetések 

is az aktuális hatalom részéről. Sötét erőnek nevezik a kialakult többséget. Vagyis a 

magyarságot! Magától adódik a kérdés és a válasz: Kell az ilyen globalizálódó világunknak? 

Pusztuljon! 

Íme, egy újabb érv a döntő győzelem szükségességére. A morális válság 

felszámolásának alapvető célját is csak így lehet elérni. S ebben bizony a törvények mentén 

szervezett számonkérés is benne foglaltatik. A fenti fenyegetést is az ettől való félelem szülte. 

 

Ahol a szervezetben genny van, azt fel kell tárni és el kell távolítani. Ezt mondja az 

orvostudomány. Latinul és röviden ezt így emlegetik: Ibi pus ubi evacua! 
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Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. június 14. 

 

Uniós választások után 

Avagy: „Nyergelj, indulj?” 

 

Már hónapok, sőt évek óta nem győztünk szörnyülködni azon, ami velünk történt. A 

társadalom minden rétege érezte valamilyen módon, valamilyen szinten a veszedelmet. Érezte 

az érintett vagy tartalékaiból egyelőre még fölé emelkedni képes, sőt maga az „érintő” is. 

Ebben az állapotban érkeztünk meg az Európa Parlament képviselőinek választásához. 

Az ország valósággal feszült az érzelmektől és indulatoktól, a gondoktól és 

reményektől. Meg a hazugság fogságában született kérdőjelek sokaságától.  

Aztán minden harmadik szavazó elment és beikszelte azt, amit jónak tartott. Minden 

harmadik! Itt és határokon túl nagyjából hasonló arányban. 

Milyen helyzetbe kell kerülnie a Kárpát-medence magyarságának ahhoz, hogy egy 

emberként menjünk véleményt nyilvánítani, magunkért, egymásért, múltra emlékezve, jövőt 

remélve? Vagyis a megmaradásért. 

Ha ennek indítékai mennyiségiek, akkor olyan mélységbe zuhanás lehet ennek a 

megmozdulásnak a feltétele, ahonnan már talán nem is lehet talpra állni. 

De vajon az életminőség romlásának mennyiségi mutatói határozzák-e meg a 

szavazókedvet? Vajon nem arról van-e szó, hogy a szavazó tömegek minőségi mutatóit 

sikerült idáig rombolni azoknak, akik ellen ikszelnünk kellene.  

Újra meg újra az eleinkről szóló – unokáimnak mondott – példabeszédem jut eszembe. 

Ők sok ezer éven át a vándorlások alatt s majd a Kárpát-medencében, szálláshelyeik-hazájuk, 

tehát a nemzet védelmét a legtermészetesebb odaadással szolgálva lórakaptak, valahányszor 

veszélyt jeleztek az őrszemek. Családi asztaltól, hitvesi ágyból ugrottak talpra szó és 

magyarázkodás nélkül. Honnan volt ez a felelősségérzetük? Mit tudtak ők olyant, amit ma az 

ikszelni lusta, a szemerkélő esőtől megriadó, a napi TV sorozatot mindenáron látni akaró utód 

már nem tud? 

Az emberi minőséget önös céljaihoz silányító munka volt az utóbbi évtizedek 

legnagyobb és legsötétebb, egyben pedig számára legeredményesebb globalizációs 

rombolómunkája. Ez a tömeg képes biztosítani a kiszolgáló, komprádor elitek hihetetlen 

túlélőképességét. Vajon milyen és mekkora s meddig tartó erőfeszítés kell ennek 

visszafordítására? 

Hogy az idő kinek dolgozik, azt is a félig telt pohár példázata szerint magyarázhatjuk. 

Így is, meg úgy is. 

Mert borúlátó forgatókönyv szerint bizony az exponenciális sebességgel romló 

válságaink nem fogják megengedni túlélésünket a globalizáció már felismert, de még távlati 

összeomlásáig. 

Derűlátást parancsolva magunkra azonban elmondhatjuk, hogy ez a világrend biztosan a 

végét járja és kell léteznie olyan lappangó képességeknek a feltörekvő magyar (és 

nemzetközi) politikai osztályban, amelyik okosan és nem fejjel a falnak rohanva, átevezhet 

velünk a túlpartra. 

Hogy a világban az eddigi pénzügyi rendszer rekonstrukciója fog megtörténni és megint 

csak elevickélünk egy következő válságig, vagy felerősödik a józanész és új alapokra 

helyeznek mindent, - még nem látszik világosan. 

Hogy a saját maradék szálláshelyünk megőrzésére s benne a magunk megmaradására 

felesküdt erők hogyan fognak szót érteni egymással – a közben rájuk zúduló rágalom külső 
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nyomást is szülő jégesőjében –, hogy a valamiért mindég „sajátos” magyar helyzet, melyet 

már nevezhetünk akár sajátos kiszolgáltatottságnak is, mit enged majd meg nekünk, azt sem 

tudhatjuk előre. 

Az út, amelyen el kell indulni azonban világos. Nincs más lehetőség. És az ezen való 

elindulásnak a legfőbb követelménye az erkölcsi megtisztulás. De nem kevésbé fontos a 

józanság, az egység, a szolidaritás, tehát ez egymás iránt érzett és tettekben is megnyilvánuló 

felelősség. 

 

Valaha csak ennyit mondtak: „Ora et labora”. S amikor kellett akkor felhangzott a 

„Lóra” is. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2009. július 11. 

 

Balatoni nyár franciás ötlettel 

 

Az idei változékony balatoni nyár szépségeit próbálom rögzíteni emlékezetem egyre 

zsúfoltabb tárában. Fogy az idő, nőnek a kockázatok. Látni kell ezt és emlékezni rá, amíg 

lehet. 

A maradék haza csodáját jelentő balatoni táj kitárulkozik s a hullámok felett 

emberléptékű magaslataival nyújtózkodik Ábrahámhegy, Csobánc s Badacsony bazaltja. A táj 

történelem előtti idők óta változatlan szépségeit kínálja a napi történések látványának 

követésétől megfáradt szemnek. 

Haza és emlékezet? A magyar számára magától értetődően vezet el a folyamként 

hömpölygő nagy magyar történelem torkolatvidékéhez, – Trianonhoz. 

Éppen amikor erre gondolok, jön velem szembe a parton egy hasonló gondolkodású, 

kortárs ismerős. Meddig bírjuk még? Kérdezi. És a rombolást leltárba véve rögtön az erkölcs 

és a szellem pusztulásának szempontjait kezdjük emlegetni. Szem és fültanúja volt ő is annak, 

amikor egy évvel ezelőtt, vezető értelmiségi társaság elnöke kért fel Trianon előadásom 

„depolitizálására”. Még aznap este egy másik országos hírű kolléga vádolt szélsőségességgel 

december 5 puszta megemlítése miatt.  

Továbblépek, s másik ismerős köszönt. Véle erdélyi gyökereim miatt terelődik a szó 

ismét csak Trianonra. Azok a francos franciák, mondja szomorúan. De társasága sürgetve 

integet s így megússza magyarázatom nélkül. Már csak magamban füstölgök tovább. 

Néhány hete egy utcai interjúban Trianon túl nehéz kérdésnek bizonyult. Nem született 

rá bár egyetlen egy legalább minimális tájékozottságot eláruló válasz sem. 

Azt annál gyakran hallhatjuk, hogy ne siránkozzunk, hagyjuk begyógyulni a sebet, 

felejtsük el stb. 

Gyógyító-e a felejtés? S főleg lehet-e védelem újabb Trianonok ellen? Mert ilyen 

folyamatosan fenyeget minket több felől és többféle is. De ma e csonka hazában is tabu e 

téma. Az uralkodó szellem nem fogadja el. Szándékosan összemossa Trianon feldolgozásának 

szükségességét a foci huligánok felelőtlen ordítozásával. Szalonképtelen kérdés, akárcsak 

eredetünk titkai. 

Ez utóbbit mintha kezdenék megoldani külhoni tudósok. Nagy szerencse ez és nagy 

csapás a begyepesedettekre, meg a szándékos tudatmérgezőkre egyaránt. 

No de Trianon? 

Mi lenne, ha elindulna egy olyan valóban diplomatikus magyar külpolitika, mely 

például szívós munkájával éppen a Sarkozy érában próbálná meg elérni a francia 

külkapcsolatot és meggyőzni arról, hogy saját kezdeményezésből, gazdasági és politikai 
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érdekből, tisztázza a jórészt eltúlzott francia szerepet Trianon ügyében. Ők maguk próbálják 

felkutatni az igazságot, erre hozzanak létre ösztöndíjakat tehetséges – Trianon kutatásra 

vállalkozó – külföldi történészeknek. Ők próbálják tisztázni a leegyszerűsített és a „Grand 

Nationt” beárnyékoló tévhiteket, szimpatikusabbá tenni magukat egy másik európai tagállam 

számára. Talán képesek lehetnek ők is komolyan venni ezt a két nép viszonyát messze 

valóságos súlyán felül terhelő kérdést.  

Egy ilyen irányú külföldi kutatás nagy meglepetéseket szerezhetne a kontinens e 

témakörben begyepesedett történészeinek. 

Ha ez sikerülne, akkor számos gyakorlati kérdésben is más alapokról indulhatnának a 

tárgyilagos, valóban XXI. századi szellemű tárgyalások egy valódi megbékélés és nyugvópont 

elérése céljából. Ez esetben nem lenne akkora gond, amikor akarva akaratlanul, bármihez 

nyúlunk, Trianon felfoghatatlan tévedésébe ütközve akadnak el ügyeink. 

 

A Balaton partról hazatérvén gyorsan vetettem papírra e sorokat. Nem sejtettem, hogy 

még egy Trianonozó ismerőssel találkozom ezen a napon. Aztán kinyitottam a szombati 

Magyar Nemzetet s ott állt benne Csoóri Sándor cikke. Hihetetlennek tűnt a gondolatok 

egymásba kapcsolódása. 

Csoóri ugyanis egy történelmi pillanatra emlékezik írásában, amikor is Francois 

Mitterrand Budapestre érkezvén először Illyés Gyulával óhajtott találkozni. A vendéglátó már 

másnap beszámolt élményéről Csoórinak. Ezt mondta: Ha hiszed, ha nem, már öt perc múlva 

Trianonról beszélgettünk. Azt mondta az elnök, hogy Trianon mocskos dolog volt. Mocskos 

ügy! 

Aztán Csoóri leírja, hogy Mitterrand ezt néhány hónap után otthon is megismételte így: 

Trianon mocskos ügy volt, amely megszülte a második világháborút, az emberiség 

történetének legszörnyűbb botrányát. 

 

Lehet, hogy a Grand Nation lelkiismeretének korrekt és indokolt ébresztgetése nem is 

volt olyan elképzelhetetlen ötlet részemről? 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet 2009. október 20. 

 

Erős várunk tudatában 

 

Ismét vasárnap és a templom. Ismét szól hozzánk az ige. És megtöri a szörny idők által 

reámtelepedett hallgatás kényszerét. 

A bibliakalauz rendje szerint az aranyborjú történetét hallgatjuk, s a bölcs és oly 

aktuálissá váló magyarázatot. 

Van hát remény! 

Mózes türelmét és hitét vesztett népéért könyörgött. S nem hiába. 

De hol van nekünk Mózesünk? És hány Mózes könyörgése érhet fel a mai 

megsokszorozott bűn tengeréből az égig? Vagy ha akadna Mózes, van-e még hegyünk? S 

megköttetett-e ama szövetség? 

Mert ami bizonyos, az csak a tengernyi bűn! Az aranyborjú, mely még az erőt sugárzó 

bika jelképnek is csupán karikatúrája. De nekünk elég. Ott áldozunk neki, ahol csak lehet és 

ott folyik körötte észveszejtő és önpusztító orgiánk. 

Saját gyengeségünket ugyan miként és kiknek sikerült kihasználnia, hogy idáig 

jutottunk? Jól sejtjük, egyre inkább tudjuk! S mégis és most is sikerrel ködösítik látásunkat. 

Ha meg is látjuk, csak egy irányba nézünk, pedig sokfelől leselkedik reánk az ármány. 
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Csak mese ez, csak írás? Hiszen AZ ÍRÁS nem mindenkinek nagybetűs.  

De elsilányított történelmi és ehhez is nélkülözhetetlen bibliai ismeretinket élesztgetve 

gondoljunk saját vándorlásunkra.  

Hány átmeneti hazán keresztül, hány ezredév borzalmait túlélve érkeztünk meg a 

Kánaánnak hitt Kárpát-medencébe. Hány „egyiptomi sereg” pusztult el üldözésünk közben. S 

ha a tenger nem is nyílt ketté előttünk, de tengernyi vész vízoszlopa közt bolyongtunk ezernyi 

éveket. Mindig akadt ki vizet fakasszon, ha szomjaztunk, és ha nem volt tűzoszlop, hát 

csodaszarvas vezérelt Meotisz tájain, és Sionunk is lett a Kárpát-karély által. 

Csak éppen a türelmünk fogyott el. Pedig láttuk ŐT. Láthattuk Árpád, Szent Istvánunk 

és IV. Béla szemével, és törökön átalmentő fejedelmek, gubernátorok bús-bölcs szemével. És 

a Nagy Fejedelem éles tekintetével. Kossuth és Széchenyi zsenijével. A Tizenhármak, 

Bethlen István, Teleki Pál, Nagy Imre áldozatával, és életüket vagy egész éltüket áldozó 

nagyjaink cselekedetével. Láthattuk, hogy megmaradhattunk.  

Utolsó szörnyű halálos ítéletünk Trianon, bár még hatva hat, de bárdja már többször is 

lepattant nyakunkról, mint a nagy Hunyad fiáéról. Félünk, persze félünk mi. Akadhat, ki újra 

szól: hóhér sújts! Pedig már nincs joga. 

De nem merítünk hitet abból, hogy itt vagyunk, hogy mégis élünk. 

Járjuk haláltáncunkat az aranyborjú karikatúra körül s összetörve hevernek kőtábláink. 

Mi táncolunk! Mi! 

Hát persze, hogy vannak bűnösök. Ismert és ismeretlen táncoltatók. 

De mi! Mi! Mi mit teszünk? 

Hol vad orgia, hol mindent pusztító tespedés a tettünk. 

Pedig csak hátra kellene tekinteni, s aztán előre lépni. Lassú, megfontolt, erős léptekkel. 

Kőtáblákat hordozó hittel. Magasra tekintő reménnyel. 

Akkor minden ármány magától lenne semmivé! 

 

Leányfalu.  

       

Naplójegyzet: 2009. október 29. 

 

Kollektív bűnösök pedig vannak 

 

A magyar belpolitikai élet, mely történelmi léptékkel is egyik mélypontját járja, hetekre 

elvette kedvemet a naplóírástól, bár elismerem, hogy a veszedelmes gübbenők leírása is 

feladat lenne. Most azonban Európa már felébresztette e szenvedélyemet, s az azt szolgáló 

magyar külpolitika is besegített újabb – megmagyarázhatatlannak nevezett –, de igencsak 

magyarázható megalázkodásával. 

Minekutána – ma mélypontról-mélypontra bukdácsoló – honunk Könyves Kálmán óta 

elfogadta, hogy „boszorkányok pedig nincsenek”, Európa (közös és oly sokáig vágyott 

hazánk) sunyin elfogadja, hogy kollektív bűnösök pedig vannak. Nem bátran kijelentve, 

hanem mostanság úgy is mondhatnánk: európai módon. Mint azt többször is 

megtapasztalhattuk ez ma sajnos gyáva és átlátszó hazugságot jelent, melyet nevetséges 

módon egy félrefordulással, tekintetük elkendőzésével valósítanak meg. 

Egyszerű lenne most, „Klaus-trofóbiába” esnünk, de nem Václav barátunk itt a bűnös. Ő 

a maga módján derék hazafi a mi vezéreinkhez képest, kik az egykor volt Könyves Kálmán 

birodalmának romjain asszisztálnak az ezúttal éppen szláv Václav vonalon közelítő – most 

már európai – anakronizmushoz.  

Hogy a Benes dekrétumok nem európaiak, azt természetes módon éppen Klaus 

álláspontja igazolja. Az ő megalapozott félelmei. Mert ő tudja, ha a meghirdetett szabályokat 
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betartjuk, akkor nincs kétféle „kárt szenvedett” polgár Európában. Akkor mindenkit 

kárpótolni kell az ellene elkövetett bűnökért. Legalább egyszer. 

Európa – miután „önerőből” elveszette önmagát, vagyis a kereszténységet – most 

elveszti sokat hangoztatott új elvrendszerének fő pillérét is és valóban a fasizmusra „hajazó” 

elvek felett huny szemet. Az, hogy éppen az érintettek, köztük az igencsak érdekelt 

Magyarország, hathatós segítségével, – őket természetesen nem zavarja. Sőt. Egyébként most 

született meg az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete, mely Olaszországot marasztalja 

el az iskolákban kihelyezett megfeszített Krisztus képekért. El nem torzult európai fül 

számára hihetetlen döntés.  

Ez is azt mutatja, hogy az egész világ közelít oda, ahol hazai szomorú tapasztalataink 

szerint állunk.  És ez még nem a végállomás. Ezért tudnak a világ urai oly felhőtlenül 

együttműködni a hatalmát minden eszközzel megtartani akaró pillanatnyi magyar 

„demokratúránkkal” mely, ha nem figyelünk, fokozatosan haladhat a „diktatrácia” felé. 

Ezenközben – éppen e jelek bizonysága szerint – a valódi végállomás közelgése sem 

kizárt. 

Ma már kora reggel megcsörrent a telefon és az örök kérdőjeleimet szállító hang 

kérdezett valahonnan Európából? Mit szólsz hozzá, Klaus elérte célját! Mi a ti véleményetek? 

Válaszom közben fülem égni kezd. Hiszen ezúttal amatőrséggel egyáltalán nem 

mentegethető külügyminiszterünk asszisztált ehhez. Hogy a jelenlegi miniszterelnök is, az 

kevéssé lep meg. Vagyis a Horn-i fogalomtárat másként használva: ismét önmagunkhoz 

nyúltunk. Vagy feladatot hajtottunk végre? 

Az engem kérdező hangosan csodálkozik. Hát ismét, ismét, mint a román belépés 

feltétel nélküli megszavazásakor, meg a lisszaboni szerződést látatlanban és elsőnek ratifikáló 

teljes magyar parlamentben?! 

És felcsattan a hang! Miért!? Magyarázd meg! Te ott élsz az anyaországban. Mi ez? De 

nehogy megint a „zsidózással” oldjátok meg a kérdést, mint azt annyiszor olvasom, – mondja. 

Miért történik mindez? És vádol. Vádol szóval, hangsúllyal, indulattal, keserűen, és érthetően. 

S ekkor a „kollektív önvád” pillanatát megélve eszembe jut valami.  

Hiszen ha ezt a bűnt a honi magyarság nyakába helyezzük az meg „magyarozás”! És az 

is a kollektív bűnösség egyik formájának kijelentése. 

Szemem előtt megjelennek a néhány kilós csomagjaikkal a Dunán lélekvesztőkön evező 

magyar parasztok, elképzelem a csehországi emberpiacot, ahol középkori hangulatban 

vizsgálja a cseh gazdálkodó a magyart, s mint a lóvásárban, ajkát félretolva, fogait nézi. 

Fogalma sincs arról, hogy ezeknek a rabszolgának szánt embereknek az ősei ezer esztendőn át 

verítékükkel építették a Felvidéket és vérükkel védelmezték. Soha nem bántották a tót 

atyafiakat. Befogadták őket és békében, munkamegosztásban éltek együtt s az élők vére is 

keveredett. És újra felhorgad a kérdés: kik azok, akik mindezt feledve rohannak egy hamis 

európai kép előtt leborulni s elvetik az egykor még szent Európa önmagát jelentő törvényeit. 

Kik azok, akik ki merik jelenteni, hogy a Benes dekrétumoknak semmi köze a lisszaboni 

szerződéshez és az európai Chartához. Ezzel az erővel elmagyarázhatják, hogy a hazugságnak 

és lopásnak semmi köze a Tízparancsolathoz. 

 

Itt élünk a maradék hazában s köröttünk nyertesek és vesztesek, szomszédaink. 

Ellenségek és állítólagos barátok, de a végeredményt sejtve, közös sorsú népek és 

népcsoportok. És mutogatunk, mutogatunk egymásra. Magyarozunk, bozgorozunk, 

oláhozunk, zsidózunk, tótozunk, rácozunk és svábozunk, s ezeken belül is megtaláljuk a még 

jobban megosztó sáncokat. Csak éppen azt nem látjuk, hogy ki tesz mindnyájunkat, Benest 

elszenvedőket és Benesnek szobrot állítókat félgyarmattá. 
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Ha erre megtalálnánk közösen a nem is olyan nehéz magyarázatot, ha ez ellen tudnánk 

közösen védekezni, bizony nem lehetnénk továbbra is áldozatai annak a nagy és 

kimondhatatlan valaminek, melynek nevét lassan már szent állatként kell elkerülni s csak az 

Ő vagy Az néven emlegethetjük. 

Pedig van, pedig él, hízik, öl, butít és nyomorba dönt. 

Hogy ki ő és hányféle kiszolgálója van közöttünk, erről van véleményünk. 

 

Leányfalu     

 

Naplójegyzet: 2009. november 1. 

 

Körülöttünk zuhognak Nobel pillanatokra felizzó meteorjai 

 

Ha van nemzet, mely úgy érzi, hogy számára nagyon fontos a Nobel díj, akkor az mi 

vagyunk. 

Valahogy összeforrt frusztrált gondolatvilágunkban egy-egy Nobel díj mesékbe illő 

vigasza és Trianon megaláztatása. Látjátok, kik vagyunk mi? Látjátok kikkel tettétek ezt? 

Veszitek-e észre, hogy mi mégis mire vagyunk képesek? Hogy még az általatok remélt 

haláltusánk közben is adunk! 

 Mert nekünk mindenről ez jutott eszünkbe, s ma is így van ez, akkor is, amikor a 

tudatlanságba száműzött magyar „európai választópolgár” már nem tudja mit jelent az a szó, 

hogy Trianon, de egész életével kell megélnie annak következményeit. S a buta szólam, mely 

szerint ne siránkozzunk, felejtsünk, nézzünk csak előre stb. még attól is megfoszt, hogy a 

szomorú tapasztalat életmentő tanulságait levonhassunk. 

Mert tisztánlátás és kapaszkodók kellenek nekünk is, mint minden más népnek, 

nemzetnek. Ez a díj is egyik kapaszkodónk lett. 

Érezzük a Nobel díj fontosságát azért is, mert bár büszkék vagyunk az egymilliónyi 

lakosra jutó díjazottak számát számlálgatva, de azt is tudjuk, hogy tehetségeinket szinte 

minden esetben külső táptalajról tudtuk csak révbe juttatni. S ugyan bizony hány veszett így 

el? És hány olyan volt, aki megérdemelte volna, de az „elosztás zavarai” fosztották meg ettől. 

Ki tudja jobban, mint mi, hogy irodalmunk legalább fél tucat, de lehet még több valódi 

Nobel díjra érdemes alkotót vonultatott fel 100 év alatt, de gyönyörű nyelvünk szépséges 

kalodája nem engedte érvényesülni, s nem engedték egyéb érdekek sem. Mert mi nagyszerűen 

tudunk befogadni, magyarra fordítani, de minket annál nehezebb a világnak megmutatni. 

Mostanság azonban mintha nem az írót, hanem a témát díjaznák, és egyik díj 

befolyásolja a másikat. Ha adtunk ennek, akkor adjunk annak is. Ha adtunk ezért, adjunk azért 

is. Ha témája kínos volt emennek, amazt is cincáljuk meg kissé. Lássuk csak a térségek 

egyensúlyát?  Ki is ajánlotta ezt s ki amazt? 

Kell ez a kapaszkodó, de csendben érezhetjük, amint veszíti súlyát. 

Kaptunk egyet mi is, de A MAGYAR IRODALOM ezzel hosszú ideig nem rúghat majd 

labdába. Már megkaptuk a magunkét. Az már más kérdés, hogy a díj önálló életre kelt s 

elnyelője nyelvünket, ha igazak nyilatkozatai, csak fogyóeszközként használta, mint festő a 

pemzlit. 

Aztán kaptak egyet a fejükre az osztrákok is. Ők nem csináltak túl nagy dolgot a díjazott 

őket sújtó kritikájából. Ők erősek és kiegyensúlyozottak. Nem kapkodnak kapaszkodókért. 

Most meg ki kapott? Néhány napig Románia ünnepelte díjazott leányát, aztán 

kijózanodásra utaló néma csend következett. A németek? Egy alig befogadott késői 

bevándorló? Különben is, nekik van mindenük. 
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Minden áron eredménycentrikus világunkban eszünkbe sem jut, hogy nem így kellene 

ennek működnie. Szép dolog ez a Nobel díj, kaptak belőle arra érdemesek is, de ideje lenne 

megítélését más alapokra helyezni, valódi és egyéni érdemekre alapozni. 

Attól még örvendezhet neki egy-egy egész ország. 

 

Leányfalu 

 

Napló: 2009. november 7. 

 

Rövid eszmefuttatás az emigrációról 

 

Ha a több millióra tehető szétszórattatott magyarból, főleg azok közül kik magyarságukat 

érték gyanánt őrizgetik, néhány itt-ott összehajol, bizony gyakorta merül fel ezzel az egy 

nemzetnél ilyen méretekben akár természetellenesnek is nevezhető állapottal kapcsolatos 

kérdések sora.  

Itt máris felkaphatja fejét az, aki valóban befogadó új hazára lelt. S vannak ilyen 

szerencsések. Sajnos azonban a többség, s annak is a még emlékező része, másként gondolja. 

Ez a gondolkodásmód a mai globalizálódó és neoliberális elvek mentén rendeződő 

(pusztuló) világban anakronizmussal is vádolható. De vajon a világfalut homogenizálni, a 

multikulturalizmussal egyszínűvé tenni, a fogyasztói társadalommal tudtán kívül rabszolgává 

silányítani, mindezek érdekében deszakralizálni, az egyedüli kegyelem Istenétől eltávolítani 

óhajtó világtrend e szempontja, vádaskodása jogos-e, igaz-e? 

A magát emberiségnek nevező élőlények világa társadalomba szerveződött. E 

társadalom, különböző fejlettségi szinten levő, de minden esetben más és más értékeket 

felsorakoztató kultúrkörökbe rendeződött. E kultúrkörök általában vallások mentén 

határozhatók meg. Közöttük az átjárhatóság életvitel szerűen és tömegek számára, nehezen 

elképzelhető. Turisztikai, élményszerző, látókörbővítő, jó politikai ügyet szolgáló, gazdasági 

és még sok más célból helyes, szép, sőt szükséges is lehet. 

Az életszerű életvitel azonban – nagyobb tömegek számára – csak kultúrkörön belül 

képzelhető el, s még e keretek között is sok olyan elválasztóvonal lehetséges, sőt van, amely 

az alkalmazkodókészséget alaposan próbára teszi. 

Tamási sokat emlegetett szavai szerint „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 

legyünk benne”, s kevesek kiváltsága csupán, hogy egyszerre több helyen is érezhessék az 

otthon védelmező melegét. 

Az egyes egyén elhagyhatja az otthont jó okkal s ok nélkül is, de a tömeges 

elvándorlásnak mindenkor okai vannak.  

Sajnos a magyar megismerhette ennek gazdasági és politikai változatait egyaránt. S a 

maga módján mindkettő a szülőfölddel születésünk jogán keletkezett kapcsolat erőszakos 

elszakítását jelentette.  

A mesebeli legények is elindultak világot látni, szerencsét próbálni, de többnyire 

hazajöttek. Sikertelenül a nagyravágyók, sikeresen az okos kicsik. Közben hét meg hét 

próbákon kellett átalesniük. 

A nagy baj akkor van, ha a hazatérés nem lehetséges. Nem lehetséges, mert tilos vagy, 

mert képtelenséggé vált. De akkor is fájdalmas, ha csak azért mert már késő. 

A magyar s különösen az erdélyi vándor az évszázadok folyamán a hazatérésről volt 

nevezetes. A kincsek birtoklása helyett is inkább a tudás a tapasztalat hazamentésének óhaja 

vezérelte.  

Elmúlt idők. 

Elmúltak, mert mások a körülmények, mások már a gondolatok, a lelkek, a szellemek. S 

a követelmények. 
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Kevés nemzet van olyannyira szétszórva e világban, mint a magyar, s a kis nemzetek 

közül még kevesebb. A mára tönkretett, de hajdan erős és világrészek sorsát befolyásolni 

képesek közül pedig talán senki.  

A magyar emigráció teleszórta a világot építő erejének, tehetségének, szorgalmának 

ezernyi eredményével és immáron csontjaival is.  

Hány és hány magyart tisztelnek idegen nemzetek sajátjukként, olykor arról sem tudva, 

hogy magyar, s különösen arról semmit sem sejtve hol-merre van a Dunatáj s az a 

fájdalmasan szépséges és irigyelt, de ezért örökké kifosztott Kárpát-medence. 

Az emigrációról gondolkodván manapság is először ellenségekről, orrgazda 

országokról, nagyhatalmi játékok miatt reánkkényszerített rendszerekről s ezek kiszolgálóiról 

szokás beszélni. Tesszük is ezt joggal, okkal és rendszeresen. Ismerni is kell az okokat. Nem 

elfogadható az a hamis szemlélet, mely az egyik fő ok, Trianon elfelejtésére buzdít. Ne 

siránkozzunk, nézzünk előre, – szól az okos tanács. Csakhogy előrenézni annak lehet, aki azt 

is ismeri, hogy mit tudhat maga mögött. Ma Trianon valóban nem csak könnyeket kellene 

jelentsen, hanem hatalmas történelmi tapasztalatot arról, hogy mit remélhetünk a világtól. 

Attól a világtól, mely már akkor megtette első lépéseit a globalizáció felé s ennek egyik első 

„eredménye” volt Trianon.  

A hagyományos világ lebontása először a hagyományos társadalmak elleni támadással 

kezdődött. A cári birodalom a bolsevizmust kapta, a mi monarchiánk Trianont, s aztán 

lélegzetvételnyi idő után (esetünkben, mert egészen váratlanul életben maradtunk) ráadásnak 

még a bolsevizmust is. Így süllyedt el az a világ, melyre sokkal hamarabb felépülhetett volna 

egy európai unió, csak más, mint a globalizmus által létrehozott, hamis elveket hirdető és 

azokat is megcsaló, mai, létező. 

Emigráció!  Gondoljanak most csupán a Benes dekrétumok miatt emigráltak sorsára. És 

Európa befogadja a kollektív bűnösség elvét. Egyes esetekben. Másokban nem. Orwell 

ilyeneket a kommunizmusról írt. „Vannak egyenlők, és vannak még egyenlőbbek”. 

Ha emigrációról beszélünk hetekig tartó szemináriumokat kellene tartanunk, s ott 

részleteznünk annak okait és az egyes okok következményeit. A különféle indítékkal 

emigráltak különféle sorsát, a más-más helyeken gyökeret verni próbálkozók nehéz éveit, az 

egyes országok ilyen vagy olyan hozzáállását, a befogadó közegek sokféleségét aszerint, hogy 

azt szeretetre vagy idegenkedésre, lenézésre, vagy megbecsülésre, érdekre vagy egyszerűen 

demokratikus hagyományra alapozták. Ahány annyiféle. 

A végeredmény azonban egy. Az embernek egy szülőföldje van, s bármely taszító ok, 

bármilyen erő mely ilyet szolgál, kitalál, kreál, – csakis bűnös lehet. Az egyes egyének 

esetében fellelhető fordított esetek, melyek a vonzás alapján vezettek a haza elcseréléséhez, 

tulajdonképpen nem igazi emigrációk. Nem, mert ezekben az esetekben vagy fennáll a 

visszatérés – tetszés szerinti – lehetősége, vagy valóban sikerült úgy alkalmazkodni, hogy új 

hazát leltek, s akkor már a szó fájdalmas értelmében nem is emigránsok.  

Bármelyik eset áll fenn, a lelkükben ép emberek megmaradnak magyarnak. Szabó 

Dezső szavával élve pedig tudjuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért.  

Új világban élünk. Alkalmazkodnunk kell. Ha optimisták vagyunk, remélhetjük, hogy 

politikai emigráció nem fog fenyegetni, a gazdasági esetleg. Vagyis el kell fogadnunk a 

világfalu jelenlétét. 

Mit tehetünk, hogy mégis megmaradjunk felelős magyarnak? 

Ebből hazai ismeretek szerint az ausztráliai magyarság igen jól vizsgázott. 

Ha mégis van bátorságunk tanácsot adni, akkor arra kell figyelmeztetnünk, hogy magyar 

ügyekben járjanak nyitott szemmel. Ne lépjenek be a mesterségesen állított politikai, elvi, 

ideológiai csapdákba. A külső és az ezt kiszolgáló belső erők által állítva, telve van ezekkel 

nem csak Magyarország, hanem szétszórattatásunk miatt immáron a szó szoros értelmében 

vett Magyar Világ is. 
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Egyetlen igaz iránytű, egyetlen csalhatatlan teszt van, s ez a magyar nemzet szolgálata. 

Ennek az éltető folyamnak a két partja választja el az igazságot a hazugságtól. Annak a 

magyar nemzetnek a szolgálata, melynek a magyar emigráció jogos tagja, de felelős része is.  

 

Leányfalu 

 

Tárca: 2009. december 01. 

 

Egy régmúlt vásárhelyi karácsonyra emlékezvén 

 

A vénülő pennaforgató egyre többet szöszmötöl emlékei körül. Nem véletlenül éppen 

szöszmötöl. Puhák azok az emlékek és dédelgetően vigasztalók. Még akkor is, ha az, amit 

éppen idéznek kemény volt és érdes. Ja – mondják ilyenkor – a fiatalság, a megszépítő idő! 

Talán inkább a leülepedett tapasztalat. A távlatos visszatekintés. Az okok időközbeni 

feltárulkozása, s a kényszerű beletörődés. 

Vásárhely számomra – bár Kolozsvár szülöttje voltam és gyökereimet a Mezőség 

édesbúsan kopárra kapált, méltóságos szegénységet hintáztató dombjai táplálták – 

odaérkezésem első percétől kezdve otthont jelentett. S így lenne ez ma is. Nem csupán azért 

éreztem így, mert családom nagyobbik felének is otthont adott, de nem kis mértékben 

magyarságáért. Kolozsváron ekkortájt már az 50-50 százalékos határt (eredményt) átlépte a 

békés etnikai hadművelet. Románul jól beszélő – román barátokat is magáénak tudó – fiatal 

voltam. De már érezni lehetett, hogy barátság ide, barátság oda, a játék nem babra megy. A 

Deák Ferenc utcában még a jobboldal magyar korzó volt, s csak a baloldalról harsant fel 

olykor a vidám román diákhang: te salut doctore, s még helye volt a „sziki fekete-pirosnak” a 

két oldal közti szigeten, de már előfordult nem egyszer, hogy durva megjegyzés érte a 

magyarul beszélőt.  

Vásárhely más volt. Az elsőéves és elképesztően fiatal diák, kit a szovjet rendszerű hadi 

érettségiztetés majmolása éretlenül lökött át a felsőoktatás hadszínterére, a fő tér – akkor talán 

már-még Rózsák tere nevet viselő – korzóján, hiába járt le-fel két akkor teljesen 

idegentestként megélt román templom között, következetesen csak magyar beszédet hallott. S 

ha feltűnési viszketegsége az ország nyelvében járatos kolozsváriakat román szóra ingerelte, 

csodálkozva fordultak utánuk a sétálók. 

Bármennyire is otthon éreztük magunkat, a karácsonyra, ha csak tehette, ki-ki 

hazautazott. Szilveszterre azonban már visszatértünk és a diákélet nevelte barátságoknak 

áldoztunk jókedvűen. 

Így volt ez még 1956-ban is, bár akkor izgatottabb hangulatban és számos addig el sem 

képzelt kérdőjel titkos dédelgetése közepette. 

Aztán eljött 1959 és a nagy fordulat a nemzetiségi s ezen belül az oktatáspolitikában. Az 

előző évben Kádárék szabályosan lemondtak a határon túli magyarság sorsának követéséről, s 

erről szomszéd elvtársaikat kellő formában értesítették is. A Kádárt kísérő Kállai elvtárs 

beszédéből emlékezhetünk arra a mondatra, melyben sokatmondóan jelentette ki, hogy a 

magyar népnek van elég területe a szocializmus építésére. Kádár az RKP nemzetiségi 

politikáját dicsérte.  

Ezért indulhatott el nyugodtan a nagy henger. Először Dej elvtárs, majd később a nagy 

utód, szívós munkával végrehajtották a történelmi tettet, melyért a napjaink Európájában, 

nagy csalódásunkra, sandán, európainak elismert rövidlátó nacionalizmus csak hálás lehet. 

Hogy ez mekkora tévedés volt (s maradt), arra később fognak rájönni, csakhogy ez már nem 

fog segíteni sem a győztesen, sem a vesztesen. De erről máskor. 
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1959, az egyetemek egyesítése, Kolozsváron többeket űzött öngyilkosságba vagy vitt a 

börtöncellákba. Vásárhelyen elég volt egy ennél valamivel kisebb adag megfélemlítés. 1956-

os „érdemekre” hivatkozva repültünk az egyetemről. 

Ezután egy egészen másfajta karácsony köszöntött reám. Az ólombánya és a santierek 

világa nem volt melegágya adventi hangulatoknak. 

De jött az enyhülés és 1960-ban ismét magához ölelt a város. 

Kissé ridegebb volt, kissé szorongásosabb, kissé elvtársibb s az elvtársi kiszolgálók 

jóvoltából (utólag visszatekintve) félelmetességében is nevetséges. Hiszen kisstílű, 

jellemhibás figurák építették karrierjüket és megbújt a tudás, a tartásosság, s a magyarság is. 

  

Ha jól emlékszem 1961 karácsonyát írtuk. A hazautazást szigorúan megtiltották. Az 

egyetemi ifjúság a Székely Színház (akkor még ez volt a hivatalos neve, de nem sokáig) 

karácsony esti előadásán kellett megjelenjen. A jelenlétet szigorúan ellenőrizték. Fridrich 

Wolf Mamlock professzor című szocialista realista darabja ment. Nem sokra emlékszem 

belőle. Korabeli dokumentumok szerint Kovács György rendezte. Délceg alakja is megjelenik 

előttem, de abban már nem vagyok biztos, hogy a professzort alakította, vagy más emlék 

keveredik ezzel. 

A családi hagyomány, mely szerint a karácsony az ünnepek ünnepe, megtört. 

Kényszernyugdíjba küldött apám utazott le hozzám. Nem volt könnyű. Az útiköltség is 

gondot jelentett. Vásárhelyen főleg menzai „gyaloglásból” (a maradékok szétosztását egy 

darabig elnézték), véradásból, hétvégi báli, lakodalmi zenélésekből éltem, hogy 

tehermentesíthessem szüleimet. Közben a család összefogott és sorkosztra járhattam. 

A színházi előadás után soha el nem felejthető sétát tettünk apámmal a szeretett 

városban. A tél első fehér palástja lepte be a házakat, már nem hullott sűrűn, de pilinkélt a hó. 

Lépteink zaját valóban elnyelte a fehér szőnyeg, nem volt hideg, nem ropogott. Az utca lassan 

elnéptelenedett, és mi halkan beszélgettünk. Istenről, világról, magyarságról, jövőről. S most 

valóban mosolyogva, a nevetséges hitványságokról, meg a veszedelmesen szárnyaló nemzeti 

őrület ránk nehezedő terheiről. Mindenről.  

Előttem van a fehér Vásárhely. Még régi, de már új veszedelmeket idéző formájában. A 

főtér lámpái égtek, még nem volt akkora áram-megszorítás. A Muskátliból halk zongoraszó 

szállt felénk, Walton Jenő játszott.  

Az Apolló kapuja sötéten tátongott. Ablakaiban kihunytak a fények.  

Számomra a diákévek menzai hétköznapjainak és a diákbáloknak hangulatát hordozta. 

Már nem volt velünk Mokos Kálmán és Haász Sanyi a kitűnő zongoristák és nem volt 

hallható Niculescu Dorin a tenor-szakszofonos vagy az örök-öreg diák Turi Béla alt-

szakszofonista, Wolman Emil a klarinétos, Pázmány Elemér és Tóth Laci hegedű játéka, 

Fodor Gyuri dobolása, Köble Jocó harmonikája, vagy Szabó Miki a gitáros és hangfűrészes, 

Huber Gabi a nagybőgős produkciója és a bálok utáni zongorás Gegő hajnalok ideje is lejárt, 

de még összeállt a timpanon utódzenekara.  

Apám viszont, mint az egykori kolozsvári Hitel folyóirat házigazdája, az általuk 

megszervezett Vásárhelyi Találkozó helyszínét látta a tekintélyes épületben, s erről mesélt 

történetet, melyet még ma is vannak, kik szeretnének másként hallani. 

A vártemplom lépcsőjén vastagon állt a friss hótakaró, a Klastromutca felfelé csendes 

volt, a Surlott Grádics környéke is aludt. A letűnt polgári világ 13 fogásos flekkenezései már 

akkor is csak emlékként bukkantak fel. A Bulevard fáiról le-lehullott egy-egy hócsomó.  

És mi csak mentünk és beszélgettünk és úgy éreztük, hogy angyalok vigyáznak reánk.      

Valószínűleg így is volt, mert elvégezhettem az orvosi egyetemet, aztán volt erőm 

kibírni még számos megpróbáltatást és most visszaemlékezhetek szeretett városomnak erre a 

karácsonyestjére.  

Pedig fogynak az emlékezők. Hetente jő hír az eltávozókról. 
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Az a hó, a 48 év előtti, nyomtalanul olvadt el. De a 48 év nyoma lavinaként temette be a 

várost.  

És milyen nyomot hagytunk mi ott? Nehéz lenne megmondani. Annál inkább érezzük 

azt, amit Vásárhely, s az egyetem akkor még pislákoló szelleme belénk plántált. 

Ezt a lángot az új neoliberális egészségpolitika világhengere éppen most oltogatja, 

éppen most akarja feleslegesnek nyilvánítani. 

Ma már nem a beteget vizsgáljuk, nem ülünk le együtt okos konzíliumokra, hanem a 

humán erőforrást látjuk el gépek használatához szükséges beutalókkal. Már nem úgy 

gyógyítunk, sőt nem is úgy gyógyulunk. 

S vajon van e gyógyulása annak a hólepte egykori kedves szép Marosvásárhelynek? 

 

Leányfalu 

 

2009. december 10. 

 

A nemzetstratégia szükségességéről 

 

2009. december 8-án nemzetstratégiai kötetet mutatott be a Magyar Konzervatív Alapítvány. 

A könyv immáron a második ilyen tanulmánygyűjtemény, témakörökbe rendezetten s már 

feladatokra is összpontosítva. Az első egy évvel ezelőtt készült. 

Mint a kötet társszerzője fokozott izgalommal lapozgatom a tanulmányokat s bele-

belekapok olvasásukba. Aztán leteszem a kötetet és elgondolkodom. 

Mi lehet az oka annak, hogy eddig kellett várnunk ennek az igények s az azt részletező 

gondolatoknak e papírra rögzített változatára? 

Mint kisebbségből származó egyed, természetesen fogékonyabb vagyok erre, ami alatt 

azt értem, hogy fokozott mértékben él bennem az igény, talán mert erősebb a veszélyérzet. 

Magyarország világviszonylatban is az elsők között van, mint olyan állam, ahol az 

alkotmányosság igénye testet is öltött s ez a magyar nemzetstratégiát évszázadokon át 

meghatározta. 

Itt látszólag azonnal adva van a lehetőség – azok számára, akik ezt nem tartják értéknek 

és szükségesnek –, hogy kijelentsék: Lám. Lám!  Volt, és mire mentünk vele. 

Én azonban visszakérdezek. Vajon azok a rettenetes körülmények, melyek között e 

vérzivataros évszázadokban sikerült megmaradnunk és (mai számbeli fogyatkozásunkat nem 

feledve) szakemberek szerint több mint harmincszorosára szaporodnunk – ami európai 

viszonylatban is teljesítmény – mit tettek volna velünk, ha nincs valamiféle, hol jól látható, 

hol csak lappangó stratégiánk?  És tenném hozzá, sikerült volna-e, sajnos, „belaknunk” kerek 

e világot is. 

Vagyis valamiféle nemzetstratégia létezett. Élt és hatott. 

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ennek – szerény ismereteim szerint – talán 

egyik utolsó példája, mely meg is valósult, Klebelsberg Kunó műve. Ennek szétverése éppen 

most érkezik el a végjátékához. 

Az ezt követő közel évszázadnyi időszakban a mindenkori magyar hatalom inkább 

idegen nemzetstratégiák megvalósításán munkálkodott. Ki kényszerűségből és oldalazva, 

kerülgetve, ki a méltó jutalom reményében, tehát nem ingyen, és ahogy mondják: dalolva. 

Mert másoknak volt és van nemzetstratégiája. Mégpedig, ha a szomszédokra és más 

ellenérdekelt hatalmakra gondolunk, akkor olyan, amelynek része egy ellenünk irányuló 

fejezet. Ez pedig kinél-kinél aszerint nyilvánul meg, hogy már birtokában van „egy 

darabunknak” vagy sem, s hogy milyen tervei vannak velünk. Területi, gazdasági, piaci, 

direkt-indirekt és még ki tudja hányféle. 
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Vagyis itt élünk egy olyan harapófogó szorításában, melynek minden része pontosan 

tudja, hogy mit akar, s azt is, hogy velünk mi a terve, miközben nekünk nincs 

nemzetstratégiánk, sőt, ami ennél is szörnyűbb, van nemzetellenes stratégiánk, öngyilkos, 

önpusztító, komprádorok által kidolgozott terv. És ennek már nem csak lólábai lógnak ki 

egyre kendőzetlenebbül, hanem gyakorlati példái és eredményei kitöltik hétköznapjaink híreit, 

meghatározzák életünket. S ezt a kiszolgáltatottságunkat csak tetézi a tervszerűen feledésre 

szánt nemzettudat hiánya. 

Ki mondhatja ezek után azt, hogy nincs szükség nemzetstratégiára? 

Nyakatekert észjárással egyes vitapartnerek, egyes szomszédainkra gondolván, 

elmondhatják azt, hogy egy rossz nemzetstratégiánál a semmi is jobb. Hiszen nézzük csak 

meg, hogy a rossz nemzetstratégia szerves részét képező hamis nemzettudat hova vezet ilyen 

helyeken. Van olyan szomszéd ahol már elkezdődött a nagy tudati zűrzavar, mert a 

rendszerváltás lehetővé tette más vélemények felbukkanását is és a gondolkodó egyedekben 

fájdalmasan dúl a kétely az előző rendszerek táplálta mesterséges mítoszok összeomlását 

látván. 

Csakhogy ez nem érvényes még a tömegekre, és ennek valódi összeomlása, annak 

minden áldásos következményével együtt oly hosszú történelmi időszakot ölelhet fel, amelyik 

már számunkra „túlélhetetlen”. Ott élő nemzetrészeink számára legalábbis nem. A 

szomszédok viszont a hamis tudatot majd újra cserélhetik, hiszen lesz még olyan népességük, 

amelyik ezt megélje. (Még egy ideig) 

Mindebből újra csak az következik, hogy létszükségletünk a nemzetstratégia, a modern, 

a ma tényeit tudomásul vevő, sőt, azokat mélységükben ismerő, ellenük védekezni képes 

nemzetstratégia, mely ugyanakkor szervesen illeszkedik az elmúlt évszázadok, 

megmaradásunk által is igazoltan sikeres nemzetstratégiáihoz. 

 

Ha pedig azt kérdezik tőlem, hogy mi a véleményem az engem még közelebbről érintő 

részletről, a nemzet egészségéről, akkor mindenekelőtt azt kell elmondanom, hogy ennek 

gondjai s az ezt ápoló egészségügy gondjai soha nem fognak az eredményes megoldás 

reményével terítékre kerülni, ha nem történik meg egy nagy és mindenki által elfogadott 

nemzetstratégia kidolgozása. Vagyis egy hatalmas paradigmaváltás. A most bemutatott 

könyvben erre hívja fel a figyelmet Bene Éva, Éger István és a magam írása. 

Az egészségügyet évtizedekig vállukon hordozók idősebb generációja, akiket régi 

hasznos reflexek még áldozatra sarkalltak, régi hasznos félelmek némaságra késztettek, 

gyorsuló iramban hal ki. A liberalizmus nevelte nemzedék nem fogja felvenni a keresztet. Ez 

lehet rövidesen a legnagyobb keresztkérdés. Elmennek és bejelentik, hogy rabságunknak vége 

már. Néhány hős – vagy ahogyan erre mondani szokás – kalandvágyó, persze majd még akad. 

Zétényi Zsolt, a kérdéskör kiváló szakértője, egy remélt új alkotmányban is az alapelvek 

között említi a stratégiailag kialakítandó törvényalkotási terveket és azok végrehajtását: 

„…akár a népesség megfordíthatatlannak látszó csökkenésének megállítására, akár a meglevő 

népesség egészségének és műveltségének megfelelő szinten tartása érdekében.”  

Az egészségügy mai napszámosai már alig képesek erejük megmutatására. Kivéreztek 

anyagilag és lélekben egyaránt, s ezzel nem sérteni akarom őket, hanem kétségbeejtő szakmai, 

munkahelyi és egyéni helyzetüket ecsetelni. Sikerült elérni, hogy már nem képesek messzire 

tekintő terveket szőni, stratégiailag gondolkodni. A napi gond, a pillanatnyi túlélés eszközeire 

koncentrálnak, vezetőiktől is elsősorban erre várnának megoldást. Apátia és indulatok között 

vergődnek, Csapdáról-csapdára menetelnek. Ezek közül a legaljasabbak pedig megosztásuk, 

egymás ellen fordításuk és a társadalom előtti lejáratásuk. E módszerek sikerének 

bizonyítékai folyamatosan észlelhetőek. 

Mindez csak az említett nagy szemléletváltással állítható meg, s csak ezt követően lehet 

elkezdeni a rombolás utáni helyreállítást, ami sokkal nehezebb az egyszerű építkezésnél. 
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Forgatom hát a könyvet és bele-belecsapok a gondolatokba, mint keserves zenész a 

húrokba.  

Csak ajánlani tudom másoknak is ezt az olvasmányt, s ezen húrok pengetését.  

Egy egész nemzetnek kellene meghallania. 

         

Leányfalu. 

 

Naplójegyzet: 2010. január 12. 

 

Óvatos mérlegeléseink közhelyes ismétlése 

 

Egymás közt folyik a bizalmas beszélgetés és egymástól várjuk a megerősítő reményt. Már 

féllábon is…mondogatják.  

És ezzel van a baj. 

Harmadszor is túlduzzadóan elkényelmesítő önbizalommal megy neki a remélt változást 

hozó tavasznak a konzervatív, a nemzetben gondolkodó magyar. S már itt elakad a gondolat. 

Minek nevezzelek, teszem fel magamban a rólam is szóló kérdést. Már azt sem mondhatom, 

hogy magamfajtának (az utóbbi időben megterhelt szó). A szavak a politika bűvös – de 

inkább szennyes – konyhájában más ízeket kaptak. A szép magyar nyelv fűszeres árnyalatai 

nem azt jelentik, mint valaha, Mi az, hogy árnyalat! Alapértelmüket is elvesztették, sokszor az 

ellenkezőjébe fordult egy-egy kifejezés és számos szakrális szavunk ma szitokszó gyanújába 

keveredett. Ez a jelenség, akár az a bizonyos csepp a tengerben, mutatja meg a nagy egészet. 

A szavak és fogalmak manipulálása a hazugság diadalának egyik területe és jelzi, hogy 

miként lehet a tömeget már az alapvető érthetőség szintjén is félrevezetni. 

De kik is vagyunk mi, a fél lábon várakozók? Kik tartoznak hozzánk és miért? És 

hányan vagyunk? Hány közöttünk, aki képes átlátni a mesterséges ködökön, túl indulaton és 

fájdalmon, sérelmen és csalódásokon? Kikre lehet számítani mindenféle kampánytrükk és 

kampányszenny ellenére és hány köztünk az ingatag. És hány máshol ingadozó fogadhatja el 

utolsó percben a mi igazságunkat, mint AZ IGAZSÁGOT? És hányan lesznek, akik nem 

veszik észre az egység imperatívuszának e pillanatban sorsdöntő időszerűségét, ha másból 

nem, az ellenfél megosztásunkra tett kétségbeesett kísérleteiből. Kérdések és kérdések. Biztos 

válasz nincs. 

Ami azonban mégis bizonyos, hogy ami most folyik az nem folytatható az oly régen 

emlegetett közös nagy pusztulás rémének megkísértése nélkül. Vagyis változásért kiált a 

magyar élet (újabb félrefacsart régi fogalom). 

Megdöbbentő, hogy amint a világ globalizációs elitje – az emberiség létének kockázatát 

is felvállalva – nem hajlandó a profitból áldozni, úgy a hazai komprádorok sem törődnek a 

nemzet jövőjével. Nem tekintik magukénak. Ezért illeti meg őket a komprádor jelző. Sőt, 

mintha valami gonosz és ismeretlen ösztönző erő bíztatná őket, kimondottan ennek 

előmozdítását segítő intézkedéseket hoznak. Ezeket mostanság szokás a liberalizmus 

ideológiájához kötni, ami tagadhatatlan tény. De kik ennek elméleti megalapozói s kik a 

haszonélvezői? Vagy higgyük el, hogy csupán elméletek gyakorlati kipróbálásának vagyunk 

alanyai? Érdekes módon minden esetben olyan eredménnyel, amely számunkra gyászos? 

Véletlenül sem fordítva, - bár egyszer! 

A válság fényesen igazolta ennek az eszmerendszernek a bukását s lám a fő támadási 

pontjaik egyikét jelentő állam megmentette ellenségeit. Azok pedig – egyelőre úgy látni – a 

tanulságot le sem vonva, folytatják ahol abbahagyták. S az állam sem vonja le a 

konzekvenciákat. Sem itt, sem máshol.  
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Ryszard Legutko lengyel politikai filozófust idézem a Hitel idei első számából. Ő 

gyakorló politikusként is megélte, amit leír: 

„…Mikor Kelet-Európa felszabadította magát a szovjet uralom alól, elsőként azt értették 

meg vele – és nem kevesen magyarázták neki –, hogy a liberális minta követendő. Hogy mit 

jelentett a „liberális minta”, nem volt világos, Ami világos volt azonban, hogy ennek az 

ajánlatnak bármilyen elutasítása – legyen az mégoly leplezett is – vagy akár a „liberális” 

kifejezés átgondolt cseréje „nem liberálisra”, kellemetlen következményeket vonna maga után 

a nemzetközi intézményrendszerben és a külföldi közvéleményben egyaránt.” 

Vagyis, ha ki is bírjuk fél lábon, ha úgy is történik, miként reméljük, a folytatásban a 

megmentésünkre felesküdő bárkinek, durva ellenséges nemzetközi és nem elhanyagolható 

erejű, hasonlóan ellenséges hazai környezetben kell megkísérelni a lehetetlent. S mindezt egy 

tudományos alapossággal előkészített aknamezőn közlekedve. 

Ha létezik életösztön, akkor most van itt az ideje megmutatkozásának. Ösztönről 

beszélek, mert tudatosan nem sokat remélhetünk. Túl hosszú volt a tudat leépítésének 

időszaka. Ennél is hosszabb idő kellene (kell) felépítéséhez. Tévedéseket elkerülendő, - a 

nemzettudatról beszélek (a gyanúba került fogalmak közül). 

Ha csodával határos többszöri megmaradásunk nem véletlen volt, akkor most ismét 

megmutathatjuk, s legfőbb erényünknek a türelemnek kell lennie. Ilyenkor eszembe jut egy –  

általunk jól ismert – másik „megvezetett” nép, a román. Elképesztő türelemmel viselte a 

diktatúra kínjait, mert területi integritását féltette. Tudjuk, hogy azt a türelmet egy 

hazugságokkal a végletekig felfokozott tudati állapot tette lehetővé. Nálunk az ellenkezője 

történt. Itt a nemzeti önazonosság tudatát hazugságokkal és (el)hallgatással a végletekig 

legyengítették. 

Lesz-e türelem a fájdalmas évekhez, a rombolásnál lassúbb építkezéshez, a szabadon 

megnyilvánulni engedett indulatok nem fognak-e azok ellen irányulni, akik nem alkalmazzák 

a lovasrohamok módszereit. Mit fog tenni az a magyar választó, amelyik néhány forintos 

benzin áremelésért a taxisblokád mellé állott, s amelyik ennek sokszorosát elszenvedve, 

kétszer is hagyta magát becsapni? 

Igen! Fél lábon is kibírjuk! De utána lesz-e energiánk folytatni erőkézállásban? Hiszen a 

legyőzni remélt erő már e jövőnket is felélte, jó időre előre. 

Ilyenekről beszélget manapság egymás közt bizalmasan a gondolkodás képességével 

még megvert s ezért korszakos gondokkal küzdő magyar (legbesározottabb szavunk). 

 

Leányfalu 

       

Naplójegyzet. 2010. március 20. 

 

Borongó-derengő vizslatás belülről kifelé – vagy fordítva? 

 

Most úgy ülök le a naplóíráshoz, hogy ez feladat, s nem a legyőzhetetlen belső indíttatás 

mozgat. Mi lehet az oka? Először ezen gondolkodom.  

Kizárt, hogy reám is átragadt volna az anyaországszerte észlelhető közöny. Mert van 

ilyen, pedig hát a választások előtt nem erről szólnak a médiatörténetek, hanem inkább az 

események zajlása tölti ki a napi hírözön javát. Ott lenn azonban – a kiismerhetetlen nagy 

szavazóbázisnak nevezett kisemmizettek között – mégis az anómia és a 

kezdeményezőkészség hiánya, a reménytelenség, s elsősorban a kétely és bizalomhiány 

uralkodnak. Ugyanakkor, akiben van erre hajlam, azt az indulatok vezérlik s ezek 

csoportosítják az ilyen embereket és az erre hajlamosak – érthető módon – csoportosulnak is. 

Nem is volna ez baj. Figyelmeztetésnek elmegy az ilyen. Elmegy addig, amíg bizonyos 

keretek között marad. Csak ne az indulat határozza meg a szavaikon túl is felbukkanható 
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tetteiket, s főleg ne az indulatosak erejének ármányos felhasználása legyen az eredmény. Mert 

felhasználható az sokféleképpen, sokféle oldalon s még több fajta cél érdekében. Magunk sem 

sejtjük hány érdek fűződik ennek kihasználásához. S az indulatosak naiv tömege még ennyire 

sincs tisztában ezzel. 

Nyolc év alatt alakult ez így. Előtte ördögöt tudtak csak festeni a falra. De nem a 

festegetés miatt jelent az meg (s talán még nem is tudhatjuk, hogy mennyire ördög), hanem 

azért, amit a festegetők szabad(jára engedett)idejükben csináltak az országgal. Kezdve azzal, 

ahogyan vezérük azt minősítette. Ebben minden benne foglaltatott. 

Igen! A bizalomvesztés a legnagyobb gond. Fekete szivárványként húzódik az ív a 

hazugságtól a bizalomveszésig. 

Mélyre süllyedtünk s ennek ez az igazi oka. Mindaz, ami a gazdaságban történt 

természetesen ok és okozati alapon is összefügg ezzel, de a hangsúly a mindenki számára 

lelepleződött hazugságon van. S a tájékozódni képtelen, szellemi elnyomatásban is tartott 

ember különbséget sem tud tenni már jó és rossz szándék között. Neki marad a gyanakvás, a 

bizalmatlanságban élés lelki keserűkenyere. 

Számolgatják a napokat. Mintha az az öt hét múlva következő dátum lenne maga a 

megoldás. Számolgatják, de meglepően sokan még nem tudják mi is a teendő? S azt sem, 

hogy ha ide vagy oda szavaznak, mi várható? Akad csodaváró, s övé lehet a legnagyobb 

csalódás, s akad hiszékeny, aki majd reményeit siratja az elszenvedett vereség után, s egyben 

majdan azzal meg is magyarázza azok beteljesülésének elmaradását. És vannak szerencsére 

józanok, akik tudják mi a helyes irány, s nagyrészük azt is, hogy lassan a testtel. Az indulás 

nagyon mélyről fog bekövetkezni. Mélyről és ellenszélben. Ellenszélben és legyengült 

állapotban. Legyengülve és lelkileg is leszegényedve, sőt elsorvasztva.  

Itt álljunk meg. 

Ma Magyarországnak évszázados visszapillantásban is egyik legmélyebb szakadékából 

kell kimásznia. A szó szoros értelmében mászni kell majd. Mászni, de nem csak a gravitációt 

leküzdve, hanem mint mikor várat ostromolunk. Nyílzápor, forró szurok és a belső árulások 

veszedelmei közepette kell ezt a felfelé haladást elérni. S mindezt egy demoralizált sereggel. 

Sikerülhet-e már rövidtávon felszítani a világháború utáni vagy az ötvenhatos magyar 

lelkesedést? És nem ama közmondásos szalmalángot. Aztán meg sikerül-e ezt lelki 

megtisztulássá nemesítve, tartósítva, hétköznapi magatartássá, erkölcsi tartássá aszúsítani? 

Mindennek az alapja ez. Mert minden válságaink közt a legmélyebb a morális. Ennek 

felszámolása nélkül nem remélhető a sok más fenyegető válság megoldása, még a 

megmaradásunkat jelentő demográfiai katasztrófa legyőzése sem. Pedig, bár nem szeretnek 

erről beszélni, néhány generációnyira vagyunk a megváltoztathatatlantól. Nem véletlen, hogy 

a valódi (számukra kedvezőtlen, felesleges és idegen) megoldást tagadók már régen 

megalkudtak az egymillió betelepítendőről. És a maguk módján. A maguk hideg közönye 

mellett ismert butaságával is. Ázsiai válságövezetekből, idegen kultúrákból, ottani bűnök és 

bűnösök által lezüllesztett moralitású emberek tömegeit hoznák ide. Írjam most le azt a 

mondatot, hogy megáll az ész? Hiszen ez nekik is csak gondot jelentene. Vagy éppen 

ellenkezőleg? Okosak ők és a teljes tönkretételünk a cél? 

Most térjünk vissza kiindulópontunkhoz a mindent eldönteni képes morális válsághoz. 

Ez, mindenekelőtt, megfelelő oktatási és kultúrpolitikát követel. Ennek elemeit két hullámban 

kell felépíteni. Gyorshatású és távlati programokra van szükség. Az anyagi helyzet felmérésre 

és az emberismeretre alapozott s ezekből következő időigények szerint. Klebelsberget is 

meghaladó zsenialitás kellene ide. És erre fogékony kormány, sőt felelős ellenzék is. Ha ez a 

kegyelmi pillanat bekövetkezik, akkor fog igazán kiderülni, kik azok, akik pusztulásunkat 

akarják. Ők ezt a tervet fogják legjobban támadni. Ezt próbálják majd mocsokba rántani, 

veszedelmessé, antidemokratikussá nyilvánítani, kifelé befeketíteni, befelé nevetségessé tenni. 
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Ezzel szembemenni csak egy olyan politika tudna, mely képes következetesen értékelvű 

lenni. Mondogatják egyes okosok, hogy ez nálunk „tragiszerencsésen” megoldható, ugyanis 

érdekeink és értékeink egybeesnek. Valószínűleg így is van. 

A bizalmát vesztett kisember számára az értékelvűség bizonyítása, a bizalomgerjesztő 

tevékenység, tetszik-nem tetszik, azzal kezdődik, hogy elszámoltatják-e az elmúlt évek 

bűneinek elkövetőit. Amennyiben ez elmarad, beláthatatlan mértékben fokozódhat a 

csalódottság az országban. S ennek következményei is beláthatatlanok. De ezzel 

párhuzamosan a leendő győztes politikai erő még egy téren kényszerül újfajta magatartásra. 

Természetesen csak akkor, ha valóban országmentésre készülő s országmentésre képes erő is. 

A saját soraiban is körül kell néznie és meg kell szakítania azt a hagyományos láncot, mely a 

választások után mindég tetten érhető volt és az ellenzéki időkben hideg számításból hitelezők 

kifizetését jelentette. Ez ugyanis tiszta eszközökkel megvalósíthatatlan. 

Az előbb említett okból oly fontos kultúra és az oktatás támogatása hosszú távú 

program. Különösen az utóbbi radikális megreformálása. Idegen modellektől függetlenül, de a 

jót, a sikerest utánozva, a bevált saját gyökereket nem megtagadva kell felépíteni a 

tehetségeket felkutatni és felnevelni képes, a gondolkodó tömeget újrateremtő oktatást. Az 

emberi minőség pedig etikai elvek nélkül nem képzelhető el. Erre való a vallás és 

etikaoktatás. Kötelezővé nem lehet tenni, de a lehetőséget fel kell kínálni Szent István 

népének, hogy találkozzon múltjával és benne Istennel. Ez a legegyszerűbb út a neoliberális 

nevelésű individualista embernek közösségi emberré formálásában. Ez az út vezet a 

nemzettudat restaurálása felé is, a nemzeti kapaszkodók felmutatása, újra megtalálása felé, 

ami egyben a mások és másság iránti valódi toleranciának is egyedüli forrásvidéke. Furcsa 

ellentmondás, de az individuum istenítésére nevelt neoliberális ember nem lehet igazán 

toleráns a mássággal. Legfeljebb közönyös. Ami nem ugyanaz. 

Mindezek mellett a nemzet határok feletti egysége s az ezzel járó feladatok is sürgősségi 

kérdést jelentenek a megmaradásában rövidtávon veszélyeztetett összmagyarságnak. A 

szomszédságpolitikában a közös érdek, a közös veszedelmek, az ezek elleni összefogás 

előnyeinek felmutatása lehet a legjobb alap. A közép-európai gondolat ennek fontos eleme. 

Mindehhez szükséges az anyaország minden téren látható erősödése, nemzetközi 

tekintélyének visszaszerzése, vonzóvá válása is. 

A gazdasági kérdésekről nem véletlenül ejtek kevés szót. Egyértelműnek tartom, hogy a 

fentiekkel egyidőben, de főleg mindezek segítségével el kell kezdeni a gazdasági gondok 

megoldását, azonban itt is az embernek kell a középpontban lennie, mert a megoldás kulcsa is 

az emberben van. Az ember cél és eszköz egyben. 

Vagyis emberibb életünkhöz az út saját emberségünkön át vezet. Ehhez már csak valódi 

vezetőkre van szükségünk.  

Mert az Isten velünk van. Csak rá kell találnunk. S akkor „kicsoda ellenünk”? 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2010. március 29. 

 

Katonásdi 

 

Valaha még az európai kereszténység is önmagát marcangolva haladt a mára kialakult, bár itt-

ott anakronisztikusnak mondhatóan még most is forrongó állapota felé. Európát vallásháborúk 

pusztították. Csak akkori ésszel felfogható, mai szemünk számára tragikus képsorokat idéző 

események során mégis megalkotta az európai szellemet. Közben s utóbb is jöttek azonban 

más új háborúk. Közöttük a legújabbak, az egészen másfélék, a huszadik századi két 
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világháború, melyek már összefüggtek a globalizációs célokkal és nevüknek megfelelően 

világméreteket öltöttek. 

A társadalom pedig élte életét, halta halálát és fizette katonáit, megrendelte halált osztó 

gépezeteit a tudománytól s az ipartól. A katonák meg tetszik, avagy sem, életüket áldozva a 

hadiipart lendítették fel és az életben maradók létének színvonalához, de inkább a globális 

tőke erősödéséhez így járultak hozzá vérükkel. A társadalmi pelikán így saját vérével táplálta 

utódait, tehát jövőjét s a tőke hatalmasra nőtt kakukkfiókáit is. 

Aztán Európa kijózanodott s kiépítette azt a rendszert, mely talán és egyelőre megvédi a 

belháborúktól. A háború viszont, mint gazdaságfejlesztő és fenntartó s tőkefelhalmozást 

erősítő eszköz megmaradt. Megmaradt s ezért exportálni kezdték. Egyéb érdekektől is 

vezérelve kiválasztott terepeken, általa kezdődött el a ravasz demokráciaexport időszaka. Így 

például éppen ott ahol az olaj terem. 

Mára a szintén globalizációs terméknek is nevezhető éghajlatváltozás és vízhiány 

mellett a kultúrák közötti háborúk veszedelme fenyeget. 

 

Generációkon át játszott a magyar gyermek katonásdit. Tűzoltó és katona akart lenni 

már eszmélésének éveiben is. Manapság ez már más dimenziókat nyert. Az elektronikus 

játékok inkább terrorizmust, gyilkolást, öldöklést oktatnak a gyermeki lelkeknek. A katonásdi 

még a dicső múlt, a hazafiság, a haza védelme jegyében nevelte a gyermekeket s hogy hazát 

védelmező hősök helyett ágyútöltelék lett belőlük, nem a nevelés, hanem más erők hibája 

volt. A mai változat viszont semmiben sem hasonlítható ehhez. Gyújtogató leszek és 

terrorista, írhatná a költő. 

 

És akkor hol is van a haza védelmének kérdése? Hadsereg még annyi sincs, amennyit a 

szégyenletes és pusztulásunkat megcélozó Trianoni békeszerződés megengedett. Amennyi 

van az is külföldön állomásozik. Tartalékos hadrafogható katonánk, amint azt a napokban 

olvastam: 17 van. Ez nem vicc! Nem 17 ezer, nem ezerhétszáz, hanem tizenhét. 

Na, de minket nem fenyeget semmi és senki, szól a megnyugtató sablonválasz. 

Különben is utántölthető világszínvonalú Grippenek őrködnek felettünk, hatalmas 

államadósságunk gyümölcseként csüggve az égen. 

Vagy a földön. 

Mert ha idegen kémrepülő jön, akkor nem csüggenek az égen. A pilóták hazamennek 

anyukájuk ajkán csüggeni. 

Ha viszont másnap mégis felrepülnek, akkor alulról jön a vész. Nem tudnak leszállni, 

megnevezhetetlen színesfém tolvajok miatt, akik a katonai repülőtérről lopják 

megélhetésükhöz szükséges napi kábeleiket. Hogy kik ők arról nem szabad beszélni, nem illik 

őket lekábelezni.  

A honvédők vezetői pedig közben békés „pénzügyi elfoglaltságaikkal” töltik 

szabadidejüket. Egyelőre szabadon. 

És ez nem kabaré, ez nem tréfa. 

2010 márciusában ez a válaszút és választások előtt álló Magyarország! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2010. július 3. 

 

Adalékaim az örömhírhez 

 

A jó hír is gyorsan terjed. 
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Megdobbant a szívem, amikor e-mail érkezett Kolozsvárról és arról értesített, hogy 

ismét feltámad a NAPLÓ. Nem is történhetett ez másként, hiszen egy évtizeden át szolgáltam 

híven és meggyőződéssel s valóban a szolgálat annyit emlegetett – s elmúlt rosszemlékű évek 

morális válságában a nevetségességig taszított – szellemével. 

Nem tudom, hogy a hozzám érkező levelek és sok formában felbukkanó visszajelzések 

mennyire jogosítanak fel erre, de bevallom, úgy éreztem érdeklődésre tartott számot egy a 

(saját definícióm szerint) kisebbik-nagyobbik hazába szakadt, de Erdélytől megválni nem 

tudó és nem is akaró személy véleménye azokról a történésekről, melyek a Kárpát-medence 

magyarságának kiemelt jelentőségű egysége jegyében fontosak lehetnek. 

Ennek az időszaknak köszönhetően, melyen két tiszta ember, az áldott emlékű Nitsch 

Árpád és K. Jakab Antal kísértek át, mintegy négykötetnyi írás született. Kell-e tovább 

beszélnem róla s igazolnom őszinteségét e szívdobbanásnak?  

 

Most a remény pillanatában gondolataimat rendezgetvén azt elemezgetem, mivel is lehet 

ismét bekopogni a régi olvasókhoz? Mi az, ami a fenti szempont alapján valóban Kárpát-

medence szerte fontos?  

Természetesen itt kínálja magát az elvetélt rendszerváltás utáni első igazi nagy változás 

sokat várt és sokat elemzett s még ennél is több elemzésre váró megtörténte. Ezt azonnal 

néhány kötetnyi gondolat követhetné. Olyanok melyek jelentős részét leírták, vagy most 

fogalmazzák. Mégis van valami, ami előrekívánkozik. Előrekívánkozik, mert a maga 

szubjektivitásában is hatalmas a gyakorlati jelentősége. 

A Kárpát-medencei magyarság jelenlétének, folytonosságának, jelentőségének, 

történelmi hivatásának, a „földhözragadt” és az eleve elrendeltetést is elfogadó gondolkodás 

szerint egyaránt meghatározó alapja: egészséges és közös magyarságtudatunk újraépítése, 

mint első és nélkülözhetetlen lépés a számunkra pusztító hatású ideológiák lelki-szellemi 

lánctalpai és hátrahagyott – működőképes – taposóaknái okozta morális válságunk 

felszámolása felé. Egy olyan nemzeti tudaté, mely minket megtart, s másokat elfogad a 

veszélyeztetett közös megmaradás céljának felismerése jegyében. 

Az újjászülető Erdélyi Napló talán legnemesebb célkitűzéseinek egyike lehetne e feladat 

segítésének felvállalása, mely megfelelne a lap szép hagyományainak is.  

A magam részéről, ismerve azokat, akik az újjászületésen munkálkodnak, nem 

kételkedek abban, hogy ez így is lesz. 

 

Ha a lapra váró feladatokat tovább forgatom – a hónapok óta e szerintem 

nélkülözhetetlen kiadvány heti érkeztének hiányérzetével küzdő elmémben – arra gondolok 

még, hogy fejlődését olyan irányba kellene terelgetni, amely egy idő után biztosítaná a 

szétszakadt magyarság (s benne természetesen a létszámában és területében két legnagyobbik) 

közös gondjainak és az erre keresendő közös válaszoknak a „szabad áramlását”. Ez a 

megszenvedett tapasztalatok közös felhasználásával, a közös fellépés hatékonyságának 

biztosításával, az egymás megtalálásának erőt adó lehetőségével, a sokféle szomszéd 

megismerésének évszázados elhanyagolását kiigazító törekvésével segíthetné azt, hogy 

valóban két lábbal álljunk végre a Kárpát-medence földjén. 

 

Úgy érzem, ez a látszólag hatalmas feladat (s még annyi más) nem lehet sok az új 

Erdélyi Napló számára. Nem lehet az még nálam sokkal okosabbak szerint sem. Emlékezzünk 

arra, amit e lap hasábjain már néhányszor emlegettem, arra, amit Tamási Áron tanácsolt. 

A magyar gondolkodás új útjainak és irányainak kimunkálásában ő Erdélynek szánt 

vezető feladatot s ekkor mondotta ki, hogy: „Merjünk nagyok lenni!”. 

Ha a vele egyformán gondolkodó nagy előd, Széchenyi és a nagy kortárs Németh László 

hasonló véleményét is mellé tesszük, akkor készen is állhat az új szellemi fundamentum, 
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melyet akár kijelentő módban is fogalmazhatunk: „Legyünk nagyok együtt!” a nyolcfelé 

szakítottak és úgy, hogy a szétszaggatás haszonélvezőjeként elkerülhetetlenül megjelent nyolc 

ellenfélből próbáljunk meg nyolc szövetségest kovácsolni a közös megmaradás gondjának 

veszedelmesen sürgető pillanatában. A közös veszély lehet jó ösztönző erő a berzenkedőkkel 

folytatott párbeszédben. A megmaradás külön-külön aligha elképzelhető. 

Ez lehetne aztán az a nagy vállalás, mely Európa testét védő önfeláldozó múltunk után, a 

keresztény Európa lelki megmaradását (vagyis Európaként való megmaradását) szolgáló 

közös munkával tenné lehetővé saját túlélésünket is. 

 

Ilyen gondolatokkal – s ezzel az izgalommal – várom a pillanatot, mikor a postás átadja 

a megújult Erdélyi Napló első számát. 

 

Leányfalu 

       

Naplójegyzet: 2010. július 25. 

 

Eljött az idő 

 

Az elégtétel némi közös büszkeséggel tetőzött hangulata az, ami mostanság errefelé a legtöbb 

magyar érzésű embert uralja, de mindenkiben ott lebeg felette a féltés erőteljes árnyéka is. 

Nem csoda ez, hiszen, ha a kedves olvasó még emlékezne az elmúlt években leírt 

naplógondolataimra, azokban is mindenkor szerepelt három kérdés. Ha majd sikerül a múlt 

fölött győzedelmeskedni, akkor vajon: mit fog akarni a győztes, mire lesz képessége és azok, 

akik beleszólhatnak sorsunkba, mit engednek meg? Feszegettem még egyes elmélkedésekben 

azt is, hogy jó lenne tudni a mozgástér tól-igját stb. És számtalanszor leírtam, hogy a 

globalizáció erőivel nem lehet frontálisan szembemenni, de okos és bátor kormányos 

megpróbálhat az oldalvizeken evezve fékezni s időt nyerni, míg a fősodrot – vagyis magát a 

neoliberális világot – lerántja a mindenáron profit vízesése, vagy a maguknak fabrikált és 

dogmává fejlesztett gazdasági törvény örvénye. Idő, idő. Időt kell nyerni és túlélni, 

mondogattam.  

Most hát itt van az idő. Eljött! Megértük és íme elkezdődött az oldalvizezés. Már tudjuk, 

mit is akar a győztes. Azt, amit mi. Az is kezd körvonalazódni, mire van képessége és mersze, 

de még hátra van annak kiismerése, mit enged meg a minket vasmarokkal szorító 

megnevezhetetlen. Mert ha azt mondjuk, hogy IMF, vagy Világbank, vagy Nemzetközi 

Minősítő Intézetek, akkor csak fedőneveket használunk. Mögötte ott van az, amit mostanság 

Bogár László – talán filmélményből származatható elnevezése – nyomán sokan úgy 

neveznek: A Birodalom. 

Eddig rendben is lennének a dolgok, már ami a megértést illeti. De van itt még egy 

nekünk fájó, bosszantó, irritáló tényező. Olyan, amelyet talán, ha kívülállók lennénk, nem 

tartanánk túl fontosnak. De mi azt látjuk, hogy idegentest szerű hatást gyakorolva gyűlik a 

genny körülötte. A fájdalmas fekély pedig nem csak az idegentestből áll, hanem beolvaszt a 

nemzet testéből is darabokat. S ezek bizony, bármint nézzük is, mégiscsak a mi testünk 

darabjai, a nemzet testéhez tartozók. 

Nos, amikor az idegentestre gondolunk, nyilvánvalóan az ellenzékben oly aktív bal 

liberálisokról van szó, akik mintha mi sem történt volna, nem csak a baloldal nevében 

beszélnek, de hazafiúi álorcát öltve a nemzetféltő pózába vágták magukat s nyolc éves 

rombolásukat nem átallnak sikerként emlegetni. Még akkor is, ha legtöbben csak az utóbbi 

évre hivatkoznak, nem említve az előző hetet, amelyik ennek az évnek a felemás 

megoldásaihoz vezetett. A beolvadásra szántak, vagyis az őket ilyen-olyan okból még 
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meghallgatók, a hiszékenyek vagy esetleg érdekeltek csoportja aztán rázendít félelmeire. 

Hihetetlen módon még ma is ott keresik az igazságot, ahol a hazugság felfakadó fekélye az úr. 

Honnan ez az arcátlanság kérdezzük naponta, hogy aztán keserűen mosolyogva ismerjük 

el, miszerint az lenne a meglepő, ha másként tennének. A megújulásra képtelen baloldal saját, 

a baloldali értékekkel homlokegyenest ellenkező érdekeinek védelmére ássa a védősáncokat. 

Ásna ő ismét árkokat is, de ez nem könnyű. A módszerek, akár alkalmazói nem változtak. A 

füllentés veszélyes, utolérhető. Hatalmasat kell hazudni. Ekkora merészségre már nem gondol 

a kisember. És felejt. Szakemberek szerint is három, optimistábbak véleményét hallgatva hat 

hónap a memóriája. A hiszékenységnek tehát itt vannak a gyökerei. Ha igaz az elmélet. Mert 

volt idő, amikor a nemzet emlékezete évezredeket volt képes memorizálni. Vajon ez már egy 

új nemzet lenne? Vajon az átéltek után is így lenne? Szeretném hinni, hogy már csak nagyon 

keveseknél. A Nemzet nem feledheti azt, ami velünk az elmúlt években történt. 

Itt hívom fel a figyelmet Orbán Viktornak egy nagyon fontos megállapítására. Ma a 

Fidesznek több baloldali szavazója van, mint az MSZP-nek. És a nemzeti egységet hirdetett 

kormány ennek megfelelően akar dolgozni. Nem gesztusokat akar tenni, hanem valóban 

képviselni akarja a mindennapokban és látható módon is, ezeknek a szavazóknak az érdekeit, 

elfogadni igényeit. Így szólít centrumba minél több magyart. Mert végre ez lett a fő szempont. 

A magyarság oly sok évtizeden át elnyomott, elhallgatott, eltiltott, letagadott, bemocskolt 

valódi érdekei fogják meghatározni a mozgás irányát. 

A miniszterelnök azt is látja, amit szintén oly sokat emlegettünk, eleddig meddő 

elmélkedéseinkben. Ez pedig a szövetségesek keresése a mindenkor legtöbb biztosítékot 

jelentő közös érdekek mentén. Ez egyébként Tusványoson is felbukkant azoknak az 

emlékezetes beszélgetéseknek a során. Szándékosan nem írtam beszédeket. 

A posztkommunista Közép-Európa közös érdekei erőteljes kristályosodási pontjai 

lehetnek minden ilyen szövetségnek, de a neoliberális világ válságjelenségei mellénk 

állíthatnak eddig ellenérdekelt, sőt a reánk helyezett szivattyúk működéséből ez idáig 

haszonra számító országokat is. 

Nagyon leegyszerűsített képe ez egy igen bonyolult helyzetnek s az abból kivezetést 

ígérő egyik lehetséges útnak. Bizonyára vannak más elképzelések is, de az, ami elkezdődött, 

talán nem véletlenül, egybeesik mindazzal, amit az elmúlt évek során reménykedve vázoltunk 

fel egy várva várt fordulatot követő forgatókönyv gyanánt. 

Figyeljünk hát Kárpát-medence szerte az egységre, a centrumba tömörülés erőt adó 

imperatívuszára. 

Ha sikerül, nagyon hosszú időre megoldódhatnak most oly égetőnek tűnő aktuális 

problémáink, s felcsillanhat a remény a még ennél is nagyobb gond, a megmaradás 

kérdésének megoldására, annak minden mennyiségi, minőségi és sürgősségi kívánalmával 

egyetemben. 

Mert az idő úgy látszik, – eljött. 

 

Leányfalu 

 

Tárca: 2010. szeptember 23. 

 

Két kolozsvári emléktöredék 1940 őszéről 

 

Trianon és az ezt követő revíziós törekvések történetéről könyvtárnyi irodalom jelent meg. 

Sok és mégsem elég. Vagy talán nem eléggé ismert? Ugyanis nem volt elég ahhoz, hogy 

általánossá váljon a vélemény, mely szerint Trianon traumája nem oldható meg azokkal a 

nagyon is indokolt könnyekkel. Trianont fel kell dolgozni, Trianont és az utána következő 

évek törekvéseit tanulsággá kell érlelni. Ugyanakkor mindent el kell követni a Trianont 
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feledtetni akaró álságos tévhit feledtetéséért is. Amit elfelejtünk, azt soha nem fogjuk 

feldolgozni. Az titkos féreg fogaként rág majd örökkön örökké. 

 

Mint az 1940-es év nagyon korai átélője, kinek családjában az akkori események nem 

csupán mély nyomot hagytak, de fontos emlékek őrzésének lehetőségével is megajándékozták 

azt, most két töredékkel emlékeznék a második Bécsi döntés évfordulóján. 

Mielőtt belevágok a történetbe, megjegyezni kívánom, hogy a románok, bár ők kérték a 

nagyhatalmaktól a döntés meghozatalát, mégis Bécsi diktátum néven emlegetik azt. És ezt a 

maguk szempontjából igen okosan és „előre megfontolt szándékkal” tették és teszik. 

* 

 

Nehezen teltek az úgynevezett „22 év” esztendei az erdélyi magyarok számára. Az első 

évek passzív rezisztenciája és – a történtek képtelensége miatt valóban nem indokolatlan –

reménykedése lassan elült, s a Kiáltó szó „kóskárolyi” elhangzása után elindult a 

megmaradást szolgáló beilleszkedés. Az élni kell, együtt élni kell, a transzszilván gondolat 

dédelgetése is ekkor kezd sarjadozni. Csakhogy néhány év reménykedés után kiderül, hogy 

utóbbihoz három nemzet akarata kellene s nem elegendő hozzá csupán a magyaroké. 

Aztán eljött ideje a Makkai féle „magunk revíziójának” s nemsokára ugyancsak ő 

elmondta, hogy „nem lehet”. Reményik „lehet, mert kell” válasza is megérkezett s felismerték 

az „ahogy lehet” igazságát is. Közben pedig felnőtt egy együttélésre alkalmasabb új 

nemzedék, mely már átlátott a balkáni szitán. Átlátott, de ezzel együtt is próbálta 

szorgalmazni a demográfiai adatok által is alátámasztott együttélést, mint egyedül lehetséges 

utat. 

1937 és a Vásárhelyi találkozó is ennek a gondolatnak a megérlelődését jelezte. 

A történelem csalfa malmai azonban őröltek és az új helyzetben nem kellet sokat várni s 

máris elérkezett 1940, és az erdélyi magyarság várva várt napja.  

A turnuszeverini tárgyalások után aligha sejtették sokan, hogy a majdnem megegyezés 

helyett miért választották a románok a nagyhatalmi döntés változatát. Csak a későbbiek 

mutatták meg, mennyire nem volt mindegy a határozatot hozó hatalmak okosan bekalkulált 

vereségét követően, egy Románia által saját akaratából elfogadott, avagy egy vesztes 

hatalmak által hozott döntés következményeit kellett felszámolniuk. Az adott helyzetben nem 

is kellett hozzá sok igyekezet, hogy a Bécsi döntést diktátumnak nevezhessék és kérhessék 

annak megsemmisítését. 

De térjünk vissza 1940 őszéhez. 

 

A kolozsvári Vulcan utca 11 szám alatt a döntés bejelentése utáni napon már nagy 

nyüzsgés volt. A szüleim házában székelő kolozsvári HITEL folyóirat szerkesztői és szellemi 

holdudvarának jelesei világosan látták, hogy Észak-Erdély visszacsatolása nem intézhető el 

egy tollvonással. Az idecsatolt egymilliónyi román gondja és a Dél-Erdélybe szakadt 

többszázezer magyarnak a sorsa kényes kérdés lesz. Ezért még a honvédség bevonulása előtt 

elkészítették azt a beadványt, melyet Teleki Pálhoz juttattak el. Ebben Erdélynek különleges 

státust kértek és lefektették az észak-erdélyi román kisebbség további sorsát megkönnyítő 

kisebbségpolitika alaptételeit, pl. azt, hogy a román nyelv oktatása legyen kötelező minden 

magyar iskolában is és a román többségű területeken legyen kötelező a hivatalnokok 

nyelvismerete. Nem véletlenül tud keveset e tényről a magyar s főleg a román közvélemény, s 

arról sem, hogy ennek a román kisebbséggel kapcsolatos egyes tételei a zavaros évek ellenére 

sok tekintetben meg is valósultak. A román propaganda ennek ellenkezőjét hirdeti ma is s 

egyes kiadványokban nem riad vissza a legvadabb hamisításoktól sem, el egészen a durván 

montírozott fotókig. A Ceausescu idejéből származó tudatmérgező csalások cáfolásáról, az 

immáron európai Romániában még nem hallottunk. Sőt ma is hazug állítások alapján állítanak 



 94 

emlékműveket nemlétező mártírjaiknak, kik természetesen minden esetben a magyarok 

áldoztai voltak. 

Vallasek Júlia az említett beadványról így ír „(…) A Hitel köre rögtön a bécsi döntés 

bejelentése után megpróbálkozott a lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék valóságba 

ültetésével. Még a honvédség bevonulása előtt egy szűkebb körű Hitel-összejövetelen Teleki 

Ádám, Tamási Áron, Vita Sándor, Venczel József és Albrecht Dezső, Észak-Erdélyre 

vonatkozó elképzeléseiket egy memorandumba vázolták, melyet 1940. szeptember 9-én át is 

adtak Teleki Pál miniszterelnöknek. A memorandum szerzői a teljes erdélyi magyar 

értelmiség nevében szólaltak meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos szerveződési 

formáinak, hagyományának megőrzését követelik.(…)”1. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az úgynevezett „magyar négy” év vagy, ahogy arrafelé 

sokan mondják „a kis Magyarország” alatt, a háborús évek ellenére egészen hihetetlen magyar 

eredmények születtek. Ne feledjük, mindössze négy évről volt szó, vagyis nem többről, mint 

egy mai parlamenti ciklus. Ilyen eredmények voltak például a székely körvasút megépítése, 

mely akkor a vasútépítés világcsúcsának számított, de említhetjük az Észak-Erdély helységeit 

mai napig díszítő és szolgáló középületek sorát, a magyar hegyivadász, határőr katonaság 

újraszervezését és infrastruktúrával való ellátását stb.  

Az erdélyi magyarság fellélegzett. Sajnos azonban csalódások is érték őket az 

anyaországból érkezők számukra idegen szelleme és nem egyszer fölényeskedő magatartása 

miatt. Egy évszázados hagyomány szerint is patriarchális, ráadásul a kisebbségi sorsban 

egymásba kapaszkodott, a társadalmi osztályok közötti kisebb távolságokhoz szokott 

közösség szembesült a címkórság és az osztálykülönbségek sok bajt és feszültséget okozó 

vagy elősegítő hatásaival. Ennél is nagyobb megrázkódtatás volt az ott elsőnek végrehajtott 

deportálások feldolgozása, mely túl annak felfoghatatlan embertelenségén, az észak-erdélyi 

magyarság törékeny számbeli fölényét is rombolta. 

Ennyit röviden a családi beszélgetések és családi levéltár, illetve a Hitellel foglalkozó 

íratok emléktárából, azokról a szeptemberi napokról, pillanatnyi hatásaikról és hamarosan 

észlelt kihatásaikról. 

* 

 

Most pedig áttérek egy rövid, de ennél is személyesebb emlékre vagy inkább 

emléktöredékre. 

Nem rendelkezem rendkívüli memóriával, de van egy nagyon régi emlékem. Az első 

felidézhető. Harmadik évemben jártam ekkor. 

Emlékezetemben megjelenik egy hangulat. Izgatott, ünnepélyes. Öltöztetnek, érzem a 

fejemen végigszántó fésűt. A Monostori útra készülünk nagynénémhez. Az ő ablakából 

láthatom majd jól a „bevonuló magyarokat”. 

Kolozsvár visszatér. 

Maga a bevonuló katonaság nem jelenik meg emlékezetemben, de az izgatott tömeg, a 

rokonok és valami – egy ekkora gyermeknél – megmagyarázhatatlan boldogság. 

Ez a boldogság vált majd át a felnőttben egy megmagyarázható fájdalmas nosztalgiává, 

melynek keresztjét Trianon óta hordja magában minden kisebbségben születő magyar, amely 

érzést a maga valóságában egyre ritkábban tud megérteni az, aki nem ott születik. 

Ma már úgy a kisebbségi ragaszkodása az anyaországhoz, mint ennek fordítottja 

mosolyt, sőt ellenszenvet fakaszthat. Pedig ez a lelkünkben élő érzés semmit sem hordoz 

magában az oly sokat emlegetett nacionalizmusból. Megfér a szerencsésebb népek tagjaival 

kötött barátságokkal, megfér a józan történelmi felismerésekkel. De él és munkál. 

                                                 
1  Vallasek Júlia: Sajtótörténeti Esszék. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár. 2003. 66. oldal. 
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Az az igyekezet, mely ezekből fakad, sajnos sokszor okozza vesztét a gyanútlan 

„igyekvőnek”. Törtetés, könyöklés, stréberség gyanújába keveredik. Pedig a legtöbb esetben 

csak azt teszi, amit a történelmi tapasztalat szülte történelmi ösztön sugall neki. Tenni akarna 

a megmaradásért. Ez pedig gyanús. Fölöttébb gyanús a mai magyar valóságban 

Immáron apró megszakításokkal 60 év sulykolta ebbe a társadalomba a szolgálat 

szellemének gyanúba keverését s a hatvanból is különösen az utóbbi évtizedek 12 esztendeje. 

Aki megélte azt a gyermeki boldogságot, aki megélte azt a fájdalmas nosztalgiát, most 

megpróbálja átadni azoknak, akiknek lelkéből kitörölte a történelem. 

Nem kell félni a benne rejlő veszedelemtől. 

Sőt! Anyagi erővé válhat, vagyis mai fülnek is érthető szóval: hasznot hajthat. A tőle 

rettegő liberálisok tévhite ellenére toleranciát szülhet. Az egyre inkább el és felismert morális 

válságot enyhítheti. A végletesen szétszakított nemzetet gyógyíthatja. 

 

A 70 év után is bennem munkáló szeptemberi hangulatban, a könyvtárnyi irodalom 

felsorolása helyett most ennyit szerettem volna elmesélni. 

 

Leányfalu 

       

2010. október 03. 

 

Egy tervbe vett bevezető 

 

Nem véletlen, hogy a mai napon zárom le ezt a kötetet. A hosszabb távon meghatározó 

fontosságú győzelem napja ez. 

Ezután majd másként, más oldaláról is figyelve kell követni az életet. 

 

A Kárpát-medencét lakó magyar határtalan gondjai nem szűnnek őrölni minket. Ami 

változik az egyelőre csak a remény.  

Reménytelenséget és reményt árasztó évek váltogatják egymást. 

Váltogatják egymást a történések diktálta feljegyzések, naplójegyzetek, beszédek és 

esszék is ebben a közel három évet felölelő gyűjteményben. 

Mindegy milyen formában jelennek meg, egyazon hangon szólnak és egyetlen végső 

okot keresve, egyetlen végső célt szolgálva. 

Az előző két évtizedben közölt írásoktól eltérően itt van egy olyan év is, melynek során 

a megjelenések száma nem a megszokott. 

Nem véletlen. 

Részben a fórum hiánya, részben pedig egy átmeneti befelé fordulás, a nyilvánosság 

keresésének elhanyagolása tette ezt. A két ok oda-vissza hatott egymásra. 

Most éppen a remény évei következnek. Sokat vártunk erre. 

De senki se higgye, hogy ölbetett kézzel és kikapcsolt klaviatúrával lehet majd figyelni 

az elkövetkezőket. 

Élet-halál küzdelem kezdetén vagyunk! 

Az önvédelmi harcra felesküdöttek, az önvédelmi harcot óhajtók, az önvédelmi harcban 

érdekből résztvevők, az önvédelmi harcot kinevetők, az önvédelmi harcot gáncsolók és a 

mindenkor nagyszámú közönyösek tevékenységének eredője lesz az, ami történni fog. És 

persze a külső ellenerők aktivitása, belső gondja, esetleg remélt korszakváltása gyakorolhatja 

a legfontosabb befolyást majd mindezekre.  

Vagy talán mégsem?  

A legfontosabb a mi akaratunk és küzdőképességünk, bátorságunk és 

ötletgazdagságunk. Tehetségünk! 
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És az ezt kibontakoztatni képes erkölcsi megtisztulás. 

 

Előre hát, mind, aki ezt akarja! És így! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet:2010. október 21. 

 

Egy lelepleződések nélküli ország 

 
Minden, ami az anyaországban vagy azzal 

történik, meghatározó fontosságú a kárpát-

medencei magyarság sorsára, amiképpen annak 

minden gondja és öröme, vezetőinek minden 

cselekedete is visszahat az anyaországra. Először 

hétköznapjaira, aztán pedig megmaradására. És 

így tovább. Oda-vissza. Amint azt Bocskai István 

már több mint négy évszázaddal ezelőtt 

megmondta. 

 

A naplóíró elmereng, és egy lelkében, agyában vagy – ha van ilyen – állampolgári 

komfortérzetében ott éktelenkedő űr kitöltésének követelő érzésével küzd. Hogy mióta? Mióta 

azt hazudják neki, hogy teheti. 

Miközben a kor agyonmediatizált világa azt szuggerálja nekünk, pontosabban az ezt 

uraló erők ezen keresztül azt sulykolják belénk: ma már a tudomány szépen sorjában mindent 

megold, kitalál, leleplez, hogy okosak és szépek vagyunk, meg egyéniségek lehetünk és 

boldogok, mindent tudhatunk és jogunk van átlátni a minket vezető erők tevékenységét – mert 

hiszen demokráciákban élünk – és minden üvegből van, a zsebektől a politikáig, mert hiszen 

saját sorsunkat kovácsolhatjuk – amint egy kicsit is elgondolkodunk rájöhetünk, miszerint 

ebből az egészből egy szó sem igaz. Éppen ellenkezőleg. A sors szerepkörébe lépett 

ismeretlen – nagyon is átláthatatlan – szándékok próbálnak már régen új embert kovácsolni 

belőlünk. 

Én most nem vágok bele a fenti hazugságok egyenkénti cáfolatának vég nélkül 

kínálkozó ellenérveit felsorolni. Úgy érzem elég már csupán egyről beszélni ahhoz, hogy 

rájöhessünk arra, miszerint valóban hazugságban élünk. És talán ennek felismerése az 

egyetlen nagy földi igazság, amiben biztosak lehetünk. 

Egy régebbi – ma már nagyon ismert – meghatározást kifordítva ezt fogalmaztam meg a 

címben, mert nyugodtan mondhatom, hogy mi egy lelepleződések nélküli ország vagyunk. 

Ha pedig ezt valaki cáfolni próbálná, kapásból és egymás hegyén-hátán csak ennyit 

mondanék: 

Már eredetünk és nyelvünk múltja körül is megoldhatatlannak látszó kérdőjelek 

sorakoznak és hasonlóképpen ezek feloldását így vagy úgy mindenáron akadályozó erők 

(minden oldalon). Így aztán nem sejthetjük, megtudjuk-e valaha a szín tiszta igazságot. 

Már a történelmünkben ott voltak a titokzatos vadkanok. Hogy kik voltak ők, soha nem 

derült ki. 

De egész történelmi könyvtárak idecsatolása helyett okosabb, ha közelebb jövünk, mert 

én most inkább a jelenkorra gondoltam. 

Már ideje lenne megtudni kik bombázták Kassát? 

Már ideje lenne megtudni, hogy kik lőttek a Kossuth téren 1956-ban? 

Már ideje lenne megtudni kik szervezték az összes többi sortüzet, mert azt, hogy ezek 

nem helyi kezdeményezésre dördültek el, ki hinné? 

Már ideje lenne tudni milyen paktumok születtek a fejünk felett a rendszer-izé után? 
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Már ideje lenne tudni, kik szervezték a taxissztrájkot? Mert nem elég az, ha úgy 

gondoljuk, hogy tudjuk, amíg a köztünk levő tettesekre nem lehet büntetlenül legalább 

rámutatni, vagyis leleplezni őket. 

Már ideje lenne megtudni, milyenek voltak azok az eszközök, melyekkel két választáson 

is elbillent a mérleg nyelve? És természetesen, hogy miért követte mindezt – kusza és kósza 

bekiabálásoktól eltekintve – néma csend? 

Már ideje lenne tudni, hogy miért van láthatatlan kezekben a külföld rólunk 

következetesen ártó szándékkal megnyilatkozó médiája, mert hiába sejtjük, vagy tudjuk, amíg 

a kényszerű beismerésig menően le nem leplezzük őket, folytatni fogják. 

Már ideje lenne tudni és legalább az aktuális lehetőségeink határáig számon is kérni egy 

sor privatizáció történetét, melyeket az eredeti tőkefelhalmozás korára és akkor elfogadott 

módszereire utalva eleresztünk erkölcsi füleink mellett. 

Már ideje lenne tudni a rasszizmus reánkbizonyíthatóságát szolgáló, fel-felbukkanó 

szélsőségek és szélsőséges cselekedetek titkait. 

Már ideje lenne tudni az antiszemitizmust – a bekalkulált ingerült válaszok formájában – 

felmutatni óhajtó provokatív szövegek és a fordított, de végeredményében – egy 

elkerülhetetlen adok-kapok után – szintén felhasználható válaszokkal végződő 

megnyilvánulások kiagyalóinak kibenlétét.  

Már ideje lenne tudni Budapest utóbbi 20 évének igaz történetét, az ismert Demszky 

újraválasztásokkal együtt, melyek esetében minden alkalommal láttuk honnan jött a hiányzó 

százalék, illetve hova ment át a mindenkori ellenfél hiányzó része, de ezt a mai napig nem 

feszegetik. A történet többi részéről nem is beszélve. 

Már ideje lenne tudni, ki szivárogtatta ki az öszödi beszédet és főleg azt, hogy miért 

hangzott el? 

Már ideje lenne tudni a TV ostrom igaz forgatókönyvét, a valódi háttérszervezőkkel és 

célokkal egyetemben. 

Már ideje lenne tudni 2006 őszének egész történetét s a vizsgálatok során 

nyilvánosságra került semmitmondó vallomásokból kivilágló hihetetlen összezáró képesség 

magyarázatait is. 

Már ideje lenne ismerni a felettünk kószáló idegen gépek úti és egyéb céljait. 

Már ideje lenne tudni az OPNI (Lipótmező) felszámolását előkészítő erők kiben-

mibenlétét s az ezt kivitelező kiszolgálók titkait. 

Már ideje lenne látva-látni a titkosszolgálattól elindult CD-k útjait és a mögöttes 

összefonódásokat. 

Már ideje lenne tudni az ország elkótyavetyélésének vagy a hatalommegtartó 

technikáknak sok ezer kis és nagy sztoriját és a hozzá tapadó neveket, névsorokat. 

Már ideje lenne tudni az utóbbi évtizedek egy sor nagykutyájáról, hogy ki is ő valójában 

és saját céljait milyen módszerekkel s kiket szolgálva egyengette? 

Vagy most éppenséggel nem csak tudni, de a felelősségük bizonyításával tetemre hívni a 

vörös iszapár okozóinak sorát. 

 

És e kapásból leírt és a végtelenségig tovább sorolható kíváncsi kérdések után még egy 

engedtessék meg. 

Már ideje lenne tudni, ha semmit sem tudhatunk, akkor mi lesz velünk holnap, s hányan 

vagyunk, akik még képesek legalább kíváncsinak lenni erre? Arra, hogy merre is volt s még 

van az a központi agy, mely a kíváncsiságunkat életben tartó minden emberi 

tulajdonságunkat, képességünket, igényünket módosítani óhajtó összetett módszereket 

kitalálta és életben próbálja tartani ma is. Itt is, máshol is, és szándékai szerint jól láthatóan 

most és mindörökké. 
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Mert bizony a gondolkodó embernek nehéz beérnie annyival, hogy globalizáció, 

nemzetközi finánctőke, Birodalom és külső meg belső kiszolgálóik. 

Isten teremtett lényei itt élünk Isten teremtett világában és mások teremtenének 

hihetetlen hazug valóságot körénk, sőt eltökélt szándékuk szerint „belénk” is. 

 

Leányfalu 

      

Naplójegyzet: 2010. október 23. 

 

Egy közös önkéntes szellemi szükségállapot indokairól  

 

Az ember gondolatai bizarr kanyarulatokra képesek. Elgondolkodom azon, ami körülvesz és 

máris ott szédelgek e gondolatszerpentinen. Így aztán elkerülhetetlenül ez a feljegyzés is arról 

tanúskodik, hogy honnan-hova juthat el az elszabadultan kószáló elmélkedés? 

 Nehéz pillanatot élünk meg és óhatatlanul felmerül a kérdés, mekkora teherbírása van 

egy nemzeti tudatától megfosztott társadalomnak? Hogy az ilyennel mégis rendelkezők laza 

hálója, képes-e vázat alkotni addig, míg felépül egy a gyönyörű és főleg életet jelentő, védő 

korallzátony a zajló óceántól védeni békás vizeinket? 

Ugyanis az EMBER magatartása lesz számomra érthetetlen, ha éppen arról a 

magaslatról nézem e teremtményt, melyre önmagát állítani szokása. Mert jól tudjuk, hogy e 

földiek közt állítólag kivívott piedesztált nagyon kedveljük és sokat hangoztatjuk. De vajon 

milyen irányban különbözünk az állatvilágtól?  

Az állatok törvényei, amennyiben nem avatkozunk be, vagy rajtuk kívülálló természeti 

jelenségek nem korlátozzák azokat, hibátlanul működnek s a nem várt külső beavatkozások 

elmaradása esetén a faj fennmaradása biztosított, sőt bizonyos mértékig a külső változásokra 

is képesek hasznos belső, védekező, ésszerű módosulásokkal válaszolni. 

Az ember, akinek a teremtés óta a fejlődésnek az állatokéhoz hasonló törvényei szerint 

kellett volna előrehaladnia – a modellként kapott isteni tökéletesség megengedett határok közt 

kijelölt megközelítéséig – bár ideje még volna erre, eleddig nem igazolta azt, hogy az 

állatokéhoz hasonló biztonsággal araszolna ezen az úton. Sőt balgaságával még azokat is 

veszélyezteti. 

Amikor kételyekkel vívódva gondolkodtam a társadalom szövetéhez oly fontos 

minőségi emberek létén és létszámán, akkor az eltelt időszakban történt elképzelhetetlen 

visszalépésre, visszafejlődésre, fejlődés tagadó magatartásra utaló esetek, pontosabban 

folyamatok sokaságának hatása alatt tettem ezt. Pedig ez a néhány röpke év a történelemnek, 

csupán egy másodperce volt. 

 

E talán kusza bevezetés után beszéljünk pontosabban. A most átélt évek alatt sem a 

hatalom birtokosai, sem az annak alárendeltek két csoportja, vagyis a haszonélvezők és az 

elszenvedők, nem szolgáltak rá semmiféle elismerésre. Súlyos szavak, ha azonban egyenként 

vizsgálnánk meg azokat a tényezőket melyek igazolják, hogy miként jutottunk egy némelyek 

által visszafordíthatatlannak látszó mélypontra, akkor kénytelenek lennénk elfogadni ezeket. 

Sokak szerint populista jelzőt kaphatok, ha azt tanácsolom az olvasónak, hogy 

gondoljon a 2006 őszén történtekre. A nagy igyekezettel, sőt beleéléssel végrehajtók és az 

őket mozgató felső parancsadók magatartása nevezhető-e emberhez méltónak? Figyelem! Ez 

már a XXI. század! S különösen megkérdőjelezhető, ha arra gondolunk, hogy közben Uniós 

tagállammá lettünk. Fokozza a kérdőjeleinket, ha figyelembe vesszük második világháborús, 

meg azt követő tapasztalatainkat. Hogyan történhetett meg mindez? Micsoda erő volt képes 

erre, minő gyengeség volt képes elviselni? 
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Ha az olvasó hajlandó elfogadni ezt a valamennyiünket bíráló sommás megállapítást, 

mely alól természetesen voltak kivételek – s esetünkben ezek valóban és nagyon erősítették a 

szabályt –, akkor most sürgősen magunkba nézve, el kellene kezdeni a visszaút mikéntjéről 

gondolkodni. Először ugyanis egy visszautat kell megjárnunk s csak azt követően lehetséges, 

hogy a fejlődésre, az előrelépésre is gondolhassunk. 

 

Nekünk, akik haszonélvezőként vagy elszenvedőként átéltük ezeket a lejtőn eltelt 

éveket, most nincs jogunk bekiabálni. Most árulás, de legalábbis balgaság, a megmentésünkre 

(igen: ünkre, mert a haza megmentése a balgán végrehajtó haszonélvezők megmentését is 

jelenti, még ha ők ezt nem is akarják tudomásul venni), a döntő többség közös bölcsessége 

által választottakat akadályozni. Mert jelek szerint ismét saját apró érdekeink, pillanatnyi 

hangulataink, ködös elképzeléseink, csalódottságaink, vagy okkal ok nélkül érzett 

szorongásaink, vakságunkat igazoló félrevezetettségeink miatt, fölösleges bírálgatásokkal, 

főleg pedig idejekorán megfogalmazott igények hangoztatásával nehezítjük munkájukat. 

Sajnos akarva, akaratlanul arra kell gondolnia az elemzőnek, hogy a reánk váró hatalmas 

feladathoz nem hogy nem nőttünk fel, hanem ami ennél is rosszabb, előző állapotunkhoz 

képest még lejjebb is süllyedtünk. Ne feledjük, hogy valamennyi választó átlagát kell 

figyelnünk s nem a látókörünkbe általában mozgó nyitott szeműekét. 

Az utóbbi hetekben pedig már messze túlléptük a „bekiabálás” határait is, és a haza és – 

egyéni véleményem szerint – az összmagyarság elárulásának kézzelfogható bizonyítékai 

jelentek meg küzdőtérré alakított világunkban. Összmagyarságról is beszélek, mert az erős és 

vonzó anyaország nélkül ez is a szakadék szélére került. Olyan bűnök ezek, melyeket valaha a 

történelem – reményeink szerint tárgyilagos – ítélőszéke is számon fog tartani.  

Mára itt az a drámai helyzet jött létre, amikor még az ellenzék sem foglalkozhatna azzal 

az egyébként ilyenkor a politikában szokványos céllal, hogy miként rendítheti meg a 

kormányzó hatalmat és visszaszerezze azt, amit elvesztett, hanem egyedül az ország 

megmentését szem előtt tartva, a konstruktív ellenzékiség minden szabályát elfogadva 

cselekedhetne. Ezt a kötelességét csak hangsúlyosabbá teszi egy alapigazság: az ő bűnükből 

jutottunk ide. Főbenjáró bűn, áruló magatartás ilyenkor azt mondani, hogy a többség csak 

tévedhet, és csakazértis nekünk van igazunk. A hisztérikus mocskolódásról, a tudatosan 

felépített, külföldre kihelyezett és belföldi visszhangra tervezett aknamunkáról, s mára már a 

nagyvilág hamis fellármázásáról nem is beszélve. Sajnos ez azt jelzi, miszerint az a mélység 

ahova juttattak, olvasatukban sikert jelent, tehát ezt akarták. 

A józanul felmért helyzetünk veszedelmes, mi mind, áldozatok és bűnösök, sokaság és 

kivételesek, együtt, vagyis a magyar nemzet, vagyunk végveszélyben.  

A kitörés felé már csak egyetlen út vezet, a nehezebbik és nagyon kockázatos meredély 

megmászása. 

Erre hivatott vezetők, legjobb reményeink szerint, már vannak. Erejüket azonban a 

mögéjük történő feltétel nélküli felsorakozással kellene megsokszoroznunk. 

A képletes meredély megmászása azért is nehéz, mert a demokrácia minden hibájával 

együtt elfogadott kisebbik rosszként minket is kötelez. Kilépni a nagyvilág e trendjéből nem 

lehet. Nem is kell. De vannak egyéb trendek, melyeket bizony meg kell kérdőjeleznünk és 

merészen visszautasítanunk. Most éppen ez kezdődött el. 

Ez a helyzet s a megoldására kényszerből választott merész útirány nem enged meg 

nyafogásokat, nem enged meg semmiféle belviszályt. 

A társadalom számára nem most van az ideje az elmúlt évtizedek frusztrációit 

varázsütésre átfordítani az elvárt teljes komfortérzés állapotára. A baj olyan nagy, a megoldás 

olyannyira időigényes folyamat, hogy különleges állapotban kell végigcselekedni. Ezt 

nevezem önkéntes szükségállapotnak. Különleges állapot ez. Pontosabban számunkra 

különleges. Nevezhetnénk úgy is, hogy önmérséklet. 
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Ha felülről javasolnák, nevezhetnénk képletes szükségállapotnak is, de ezt önkéntesen 

kell meghirdetnünk, befelé. 

Vagyis nem kijárási tilalomra gondolok, hanem másra. 

Ha a legnagyobb gondokra koncentrálunk, akkor egy pénzügyi és egy morális 

szükségállapot képletes meghirdetését kellene ott belül elfogadnunk. 

A pénzügyit, mert múltból örökölt belső okok és idegen erők által diktált külső okok 

miatt ez az, ami gúzsba köt minket és lehetetlenné teszi az eddigi politikai szokások szerint 

megszokott működést. Ugyanis most egyszerre érvényes szabály, hogy nem lehet 

könnyelműen adni, nem lehet meggondolatlanul elvonni és főleg nem lehet hazudni. S ezzel 

már át is léptünk a második kérdés körébe. 

A morális szükségállapotra gondolok, ami egy olyan korszak után, melyben a másoknak 

felmutatott lop-stop felirat és tolvajbanda kiabálás alatt folyt a legnagyobb rablás, úgy hiszem 

elkerülhetetlen. És akkor még nem beszéltünk morális állapotunk egyéb vonatkozású 

mélypontjairól. Valóságos beidegződésektől kell megszabadulnia a magyar társadalomnak. 

Tetteiben, egymás iránti bizalmában – mely a tettekkel természetesen szorosan összefügg –, 

egész értékrendjében. 

 

Ha mindezeket figyelembe vesszük, úgy hiszem nem túlzás egy önmagunkra kirótt és 

belső fegyelemmel elviselt szükségállapotról beszélni. Ennek biztos, hogy csak jó és 

mindannyiunkra nézvést hasznos következményei lehetnek. 

Már elindultunk felfelé azon a meredélyen. Első lépéseinkkel az irányt már bemértük, de 

az igazi mászás még előttünk áll. A visszazuhanás elkerülhető, de elkerülésének biztosítása 

extrém odafigyelést és fegyelmet kíván. Ehhez kellene tartanunk magunkat. 

Szalmalángban már annyiszor bizonyítottunk. Erősítsük meg önbizalmunkat most azzal, 

hogy megmutatjuk: az értelmes áldozatvállalás kitartó teljesítményére is alkalmas ez a 

nemzet, ha meggyőződött arról, hogy nem ámítás és mögötte nem idegenek, meg saját 

komprádorok gyarapodása a cél, hanem a nemzet és a haza megmaradása. 

Ezek a gondolatok pedig egyaránt fontosak a Magyarországon és a vele határos 

országokban élő magyarok számára. Arról nem is beszélve, hogy még a szomszédos országok 

többségi társadalmai sem lehetnek ellenérdekeltek egy számukra is példát mutató szomszéd 

harcában. Természetesen csak akkor, ha képesek felismerni valódi történelmi érdekeiket, az 

őket is fenyegető közös veszedelmeket. 

Erdély magyarsága sokszor mutatott az erdélyi szellem gyakorlatba helyezett példáival 

utat a „nagyobbik(?) hazának”. Mert Erdély szelleme a hűség volt és szilárd hétköznapi vázát 

a szolgálat szellemének felismerése és gyakorlása jelentette. 

Hát ez az, amiből most szükség lenne az anyaországban. A merjünk kicsik lenni 

országából, a merjünk nagyok lenni felé haladó úton.  

Ezt a három szót is erdélyi ember mondotta ki először. Úgy hívták, hogy Tamási Áron. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2010. november 4. 

 

Feledékenységünk 

 

Az őszi napok csodálatos színei furcsa ellentmondásossággal keverednek számomra az ősz 

magyar tragédiáinak emléknapjaival. 

Borongós, de semmi esetre sem tehetetlenségbe taszító hangulatok ezek. Éppen 

ellenkezőleg. Hiszen akár 1849, akár 1956 hőseire gondolunk, éppen az ő céljaikat tenné 

semmivé a mi hangulatbetegségbe hanyatló semmittevésünk. Különös történelmi sorsa a 
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magyarnak, hogy leginkább tettre sarkalló emlékei, a történelemírás szempontjából vesztes 

szembeszegülések a minket hol innen, hol onnan támadó birodalmakkal. Valamennyi fényes 

győzelem, melyet – látszólag végső – vereséggel végződő küzdelmeink során arattunk, 

később megdicsőült és valóban mondhatjuk, egy győzelemnél is több, glóriás vereséggé 

magasztosult. Ezek nélkül már nem is lehetne magyar a magyar. 

Csakhogy mára már bizony sokszor feltehetjük az önkritikus kérdést: magyar-e a 

magyar? Lehet-e magyar, és milyen magyar lehet, ha emlékezete annyira megrövidült, 

ahogyan azt most tapasztalhatjuk. 

Saját tapasztalatom tárházában motozva, kutakodva, megannyi példa sorakozik fel 

előttem. 

Tíz éve is van annak, amikor először engedhettem meg magamnak saját házamra zászlót 

helyezni. Mai napig két kezemen megszámolhatom, hányan vagyunk településünkön, akik ezt 

fontosnak tartják. Hát még, ha arra gondolok, hogy október 6, illetve november 4 kapcsán a 

zászlót lejjebb engedve s arra fekete szalagot helyezve, minden évben akad kedves kérdező, 

aki halottaim után érdeklődik. Még az évtized elején írtam meg ezzel kapcsolatos első 

élményemet s a válaszomat a „ki halt meg?” kérdésre. Rövid volt, s így hangzott: egy nemzet. 

De vajon valóban meghalt-e ez a nemzet, s lehet-e többször is meghalni? Vagy csak 

emlékezetét ölték meg? 

A magam részéről ez utóbbi feleletet tartom hitelesnek. Sorrendiség van ugyanis a 

dolgokban. Először az emlékezet hal meg, s csak utána a nemzet. Az emlékezetpusztító erők 

ezt jól tudják már évszázadok óta. Nagy erőfeszítéseik egyetlen célja a magyar emlékezet s 

aztán a magyar nemzet elpusztítása. Ez eleddig nem sikerült. Pedig ők maguk többször is 

cserélődtek. Közülük is a legádázabb éppen a jelenlegi, mely több mint egy uralomra törő – 

egy országhoz kötött – hatalom, több, mert az maga a globalizálódó neoliberális világ. Olyan 

erő ez, melyet pontosan megnevezni sem lehet, mint északi nomádok szent állatait. A 

megnevezhetetlen ellen pedig bizony nehéz a küzdelem. És ma már nem vagyunk egyedüli 

áldozatok. Általában irtanák a nemzeti emlékezeteket, melyek a nemzeti tudatok gerincét 

képezik. 

Csalárd módon az egészséges és meggyőződésem szerint nélkülözhetetlen 

nemzettudatot besározzák. Összemossák a nacionalizmussal, mások lebecsülésével, sőt! 

Fasizmust és egyebeket is kiáltoznak, ha az érdekeiket gátló, szándékaikat akadályozó 

nemzettudatnak a jeleit észlelik. 

Először az oktatásból törölték volna ki a történelem megismerésének lehetőségét, aztán 

a nemzeti jelképeket támadták. Tudjuk kik akartak más himnuszt. Még a közelmúltban is volt 

ilyen kísérlet. És azt is tudjuk kik gyalázták a Szent Koronát, a Szent Jobbot stb.  

A legszomorúbb tapasztalat, hogy belekeverték magyarságunkat, de még a nemzet 

fogalmát is a pártharcok szennyeibe. Ennek lett következménye az ármányosan kitalált s más 

oldalról ármányosan örvénybe sodort 2004. december 5. melyet sokan ma is második lelki 

Trianonként emlegetnek. Ennek volt eredménye az, amikor addig békében élő szomszédok a 

magyar zászló miatt ordítoztak egymással s az egyszerű háromszínű zászlót egyetlen párt 

nevével azonosították. Nem vették észre, hogy saját magukra emeltek kezet. S mire erre 

rájöttek, már késő volt. 

Erről a kérdésről nehéz röviden írni. Annyi a tévhit és a csapda körülötte, hogy minden 

szó magyarázható így is meg úgy is. A vég nélküli kimagyarázkodás pedig soha nem vezet 

eredményre. 

Vagy kezdjek arról beszélni, amikor a TV utcai riportjában a fiatalok nem tudták hol 

élnek a világban még magyarok, máskor, hogy milyen nyelven beszélnek a székelyek, vagy 

nem ismerték a Trianon szót sem?  

A nemzeti emlékezet megtartó erőnk! Maradjunk ennyiben. Nekünk és más népeknek is. 

Ismerjük fel, hogy ez képezi vázát a nemzettudatnak, ami egyik nemzetnél sem egy 
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veszedelmes érzelem, hanem éppen ellenkezőleg mások megbecsülésnek biztos alapja lehet. 

A mások elleni ordas érzületek és eszmék éppen ott találnak otthonra, ahol nincs egészséges 

önbizalmat adó nemzettudat. Ráadásul ez egy olyan erő, amelyik legfontosabb motorja lehet 

annak a megújulásnak, mely nélkül jelen helyzetünkből nincs talpraállás. Az ország erkölcsi 

válságára gondolok. Ennek megoldása minden másfajta válság leküzdésének első lépése. 

Enélkül egy tapodtat sem lehet előremozdulni. 

Ne feledjük el, végveszély van. Túl kell élnünk addig, míg a rossz útra tévedt 

pénzközpontú világ, az értékalapot nélkülöző virtuális pénzekre épített egész globális rendszer 

saját csődjére ráébred. Mert mi magunk ezt aligha tudjuk befolyásolni. Ez egy ép és csak az 

igazságra alapozott nemzeti emlékezet, a hazugság minden formájának – beleértve az 

elhallgatást is – felszámolása, s az ezáltal gyarapodó lelki tartalékok nélkül, nem lehetséges. 

Lám, milyen gyorsan lehet eljutni egy fekete szalagos zászlóra rácsodálkozó ártatlan 

kérdezősködőtől, a mai nap égető, húsbavágó gondjaiig! 

Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink mindenki mást elfogadó, toleráns európaiak 

legyenek, akkor neveljük őket emlékezetét ébren tartó magyarnak. 

 

Leányfalu 

             

Naplójegyzet: 2010. december 21. 

 

Gondolatok két születésnap között 

 

Az év legsötétebb napján, azon a százmilliónyi rettenetet idéző születésnapon, mégis inkább a 

karácsony közelségére gondolván, elmélkedésre hajlik az ember. 

Ennek az egészen másféle születésnapnak a szentsége már reánk terítette a szeretet fehér 

palástját, mely eltakarja a gonoszt. Akire várunk, már régen le is győzte azt, de nem űzte el. 

Itt maradt velünk, s egyelőre csak ilyenkor, szent várakozások idején vagyunk képesek az 

áldott palást alá rejteni. 

Ugyanis a gonosz még bennünk van, s csak velünk együtt pusztulhatna a világból. Ezért 

a mindent megértő kegyelem időt ad nekünk a kiűzés feladatának hosszú, de nem reménytelen 

munkájára. Ezt végezzük kétezer éve generációról generációra, nap mint nap, kisebb nagyobb 

sikerrel, ahogy mondják: hullámzó teljesítménnyel. Jelenleg éppen egy reménytelennek tűnő 

hullámvölgyből esedezvén az egek felé. 

Magyar hazánk és nemzetünk léte egyszerre és elválaszthatatlanul táncol a történelmi 

borotvaélen. Az úgynevezett szabad világba már két évtizede beléptünk s még nem látjuk 

igazi eredményét. Annál több csalódás ért s annál fájdalmasabban vehettük észre, hogy egy 

kívülről reánk erőltetett durva politikai diktatúrából egy vonzóra dekorált és belénk oltva 

működő pénzügyi diktatúrába léptünk át. A rendszerváltásnak nevezett álom nem valósult 

meg, s nem is valósulhat meg abban a naivul megálmodott formában. 

Mégis, ha szertenézünk, azt tapasztalhatjuk, hogy bizony vannak hasonló cipőből 

kilépett országok, ahol beszélhetnek eredményekről. Na, nem arról az álombeliről, de 

józanésszel megtapasztalható, túlélést jelentő változásokról. 

Annak oka, amiért nálunk ez még nem valósulhatott, mindenki előtt világos. 

Olyannyira, hogy még elvakított, gondolkodásról leszoktatott és anómiába taszított 

nemzettársaink is átlátták és ennek megfelelően szavaztak. De azok, akik az akadályt 

jelentették, a nagy vereség ellenére hangoskodnak. 

Hangoskodásukban két dologra támaszkodhatnak. Az egyik a külső erő komprádorokat 

visszasíró nem elhanyagolható része, a másik pedig pontosan az a romhalmaz és káosz, amit 

maguk után hagytak, s melynek rendezését éppen nekik van bátorságuk számon kérni azokon, 

akik átvették a sokak szerint felvállalhatatlant, az ország és nemzetmentés felelősségét. 
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Ma hazánk egészében intenzív terápiára szoruló állapotban van. Ilyenkor nincs idő 

szépelegni és elméleteken lovagolni. A kissé sértődötten visszavonult államfő legfőbb 

hátránya is ebben rejlett. Éveket lehetett volna eljátszadozni a demokrácia fehér-fekete 

billentyűin anélkül, hogy előreléphettünk volna. Pontosabban vissza a szakadék széléről. 

Magyarország helyzetét nem ismerik odakinn, sokakat nem is érdekel, illetve akik 

érdekeltek benne, elsősorban ellenérdekeltek a mi szemszögünkből. Szépen hangzik, hogy 

Európának nem lehet érdeke egyik tagállam csődje sem. De a valóságban a miénket 

többszörösen meghaladó életszínvonaluk továbbéltetésének a mi másod-harmadrendű 

állapotunk az egyik biztosítéka. Az itt szerzett profit oda vándorol és az ő jólétüket működteti. 

Azt a jólétet ahonnan még válság idején is könnyen megy bekiabálni és borzalmas vádakkal 

illetni a fuldokló kimentésén igyekvőket. 

Milyen jogon kiabál be a partról a vízben fuldoklót mentőnek az, aki az áldozatot 

betaszította oda, s esze ágában nincs utánamenni. Bekiabál és a mentésre vállalkozó 

úszásának stílusát bírálja? 

Kemény lépésekre kényszerül a kétharmados többség egyetlen esélyét kihasználni 

köteles vezetés. Az intenzív szobában nem lehet sokat gondolkodni. Az életmentés szabályai 

nem hasonlíthatók egy idült betegséget kezelgető ágazat módszereihez. Gyors, határozott s 

olykor heroikus lépések kellenek. Gyakorta kockázatosak. Mi több a hiba lehetősége is benne 

van és annak kiigazítására is ismerni kell a megoldásokat. 

Amikor a tét minden hazaszerető szakember szerint a végveszély elhárítása, mely nem 

csak az eladósodás, de a demográfia, s ami a legveszélyesebb, a morális válság oldaláról is 

szorongat, akkor párt, csoport, egyéni s pláne idegen érdekek mentén akadályozni a mentést 

csak egyféleképpen minősíthető: hazaárulás. 

Erős szavak, mondják bizonyára többen. Valóban erős szavak. Őket mégis szelíden arra 

kérném, hogy gondolkodjanak el a nagy egészen és döntsék el, akarnak-e a történelmivel 

ellenkező előjelű Dugonics Tituszok lenni? 

 

Naplójegyzet: 2011. január 11. 

 

Zárjuk le egy tévedésünk történetét 

 

Ismerjük a kormányfő véleményét és sokan vannak, akik osztják is ezt az álláspontot: 2010-

ben Magyarországon a választófülkék forradalma zajlott le. 

Megismerhettük Konrád György véleményét is, nem tudhatjuk hányan osztják: 2010-

ben Magyarországon államcsíny történt.  

Már az első pillanatban megdöbbent az utóbbi kijelentés. A jeles író ezt közölte az Unió 

liberális frakciójának meghallgatásán résztvevőkkel. Mozgásszervi panaszai miatt videó 

üzenetben. Gondolkodom, gondolkodom, de mindhiába. Jóhiszeműen ez 

megmagyarázhatatlan és csak súlyosan sértő, ártalmas, zavaros célokat szolgáló véleménynek 

nevezhetjük.  

Ha nem egy rendkívüli szellemi képességekkel rendelkező, hatalmas felelősséget jelentő 

hírnévvel bíró, kevéssé tájékozottak között Magyarország külhoni képéhez tartozó egyén 

mondja, megmosolyoghatnánk, fejünket csóválhatnánk. Na de az ő esetében? 

Persze kiegészíthetjük a jellemzést azzal is, hogy bár szellemiekben kiemelkedő 

képességeket mondhat magának, morálisan bizony már régebbi történések is kikezdték 

liberális körökben máris épülő szobrának talapzatát.  

De folytassuk ama kijelentésnél. Minthogy képtelen állítás, csakis arra asszociálhatunk, 

hogy a mikropolitika sötét, de eredményesnek mondott tárházából merítette. Ott ugyanis a 

siker érdekében nyugodtan szajkózhatsz képtelenséget, mert minél többet s minél 

hangosabban állítod, annál hamarabb válik hétköznapi evidenciává. 
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Szomorúan gondolok azokra az időkre, mikor magam és generációm tagjai könyveit 

kézről kézre adva olvastuk és csodáltuk, tiszteltük, sőt szerettük őt. Lestük minden szavát. 

Lám milyen kegyetlen furcsaságokat képes szülni ez a kor s milyen rövidek az utak mélység 

és magasság között? 

Aztán jött az SZDSZ ámokfutása, jött a könnyű drogok szintén megmagyarázhatatlan 

története, a chartás idők és a beismert családi történet, az őt védelmező sógor elárulása. Igen, 

mi átlag magyar állampolgárok csak ezt követően kezdtünk elgondolkodni azon, hogy miként 

utazgathatott – ő az üldözött – szabadon a világban az aczéli „háromTés” időkben? Esete nem 

egyedi. Mások viselt dolgainak zsáknyi történeteiből is kilóg már a lóláb. De a kettős mérce 

szintén jól ismert és általuk folyamatosan használt metódusa ma is próbálja ott tartani őket a 

mesterségesen épített piedesztálon, a mesterségesen felizzított reflektorfényben, hogy tovább 

zenghessék hamis tanaikat. 

Most is ez történt. 

Na, de az ország érdeke? Kiált fel még egyszer utoljára a jóhiszemű magyar. Annak az 

országnak az érdeke, amelyben született, ahol – mint tudjuk – szenvedett, ahol mégis itthon 

maradt, ahol tanult és hírnevet szerzett s melynek saját szavai szerint öntudatos polgára? 

Bizony esetünkben ez már nem kérdés. Nem is elvárás. Ismerhetjük az érdekeket, 

melyeket ez a kitűnő (hányszor neveztük zseniálisnak is) író szolgál. 

Ezek az érdekek nem a mi érdekeink. És teszi ezt ma is aktív elkötelezettséggel. Most, 

amikor az általa méltatlanul képviselt (olykor fémjelzett) ország éppen elvbarátai miatt 

tántorog a szakadék szélén. 

Mi hát akkor K. Gy. célja? 

A pusztítás. Sajnos mást nem mondhatok. 

Búcsuzzunk el tehát szomorúan, de immáron végleg Konrád György egykor volt 

kultuszától, nimbuszától, ő és a hozzá hasonlók egész – félrevezetésünkre felépített – 

szobortervétől. 

Soha viszont ne lássunk a továbbiakban hasonlókat. Ők meg tegyék előírt 

kötelességüket, amíg bírják, de mi ne pazaroljunk rájuk energiát, még a bosszankodás erejéig 

sem. Közben, ha őszinte vagyok, bevallom, hogy nagyon fáj ennek a rendkívüli elmének az 

elvesztése. Vele vitatkozni azonban mások illetékesek. 

Ők viszont kellő méltósággal, érvekkel és felkészülten vágjanak vissza. 

Ismétlem: kellő méltósággal. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. január 28. 

 

Röviden a szent koronáról és térségünk népeinek múltjában rejlő jövőjéről 

 

Már sokszor boncolgattam a Szent Korona összetartó és megtartó ereje körüli gondolatokat, s 

több oldalról közelítvén a problémát, próbáltam az Ő – legkényesebb kérdéseket tisztázni 

képes – tartalmáról gondolkodni. Talán éppen ez a tisztázó képesség okozza, hogy sokan nem 

szeretik ezt a témát és megpróbálják a történelem dohos tárházaiba visszautalni, vagy ami 

még rosszabb, hamis képben feltüntetni, ami pedig bűnös: nevetség tárgyává tenni.  

Pedig ez a történelemben páratlan és szakrális testet öltött tárgy, melynek mondhatnánk 

lelke van akár az embernek, ma is megoldást kínál szenvedő térségünk számára, sőt esetleg 

azon túl is. A megsemmisülés – kimondani is tilos – árnyékában vergődő kisnépek, és ami 

annál is több, Európánk vak és kétes érdekeket szolgáló csapkodásai közepette erre is fel 

kellene figyelni. Tudom, ma erre igen kevés a remény. 
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A fagyos szlovák-magyar viszony remélhető olvadására várva ismét felmerült bennem a 

gondolat. Most, amikor a belpolitika oltárán áldozva és mesterségesen felkorbácsolt 

indulatoktól fűtve nem akarnak közeledni, amikor minden ésszerű történelmi érv az 

érzékenységeket sérti és mindenáron önálló történelmet akarnak álmodni maguknak, most 

talán lehetséges lenne egy másik út is. 

Arra kellene rájönniük, hogy a mítoszból épített valóság előbb-utóbb veszedelmes 

robajjal és fájdalmak árán omolhat össze. Viszont egy, a valóság józan felméréséből tett és a 

saját érdekeket is szolgálni képes próbálkozás nem lenne reménytelen. 

Mi ebben siethetnénk segítségükre. Annyiba kerülne csupán, hogy a Szent István-i idők 

szelleméből kiindulva felhívjuk figyelmüket hungarus (tehát nem magyar!) voltuk lényegére 

és arra, hogy ez máig érvényes jogokkal jár. E jogok felismerése máris igaz történelemmel 

ajándékozná meg őket, melyben mi nyugodtan osztozhatnánk velük. Amint ama történelem 

évszázadaiban ez meg is történt, s ezt meg- és végig is éltük. E tényt mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy „vannak”. 

Vagyis a Szent Korona védelme alatt álló országok vagy területek – nagyjából a Kárpát-

medence – lakóinak ez a szakrális testvérsége (nem testvériséget mondok, az a minimális cél 

lehetne) időben és térben messzire kiáltó valóság. 

A Szent Korona és minden ahhoz kötődő tan, hatalom és jog nélkül nem léteznének e 

térség nemzetei a mai értelemben. Őket védő és nevelő édesanyjukról mondanak le azért, 

hogy megfogalmazhassák a magyarságban megszemélyesített ellenségképet, melynek 

kialakítását a hamis történelem felépítésének nagy, kényes és kétes kísérlete teszi 

szükségessé. 

Ha erre – ebben az ősi európai nagyrégióban élő – népeink képesek lennének, hatalmas 

erő szabadulna fel. Nem csupán gazdaságilag, hanem a gazdasági függetlenség, a másodrendű 

európaiság elleni politikai harchoz is. Az ettől elválaszthatatlan – mai politikai gondolkodás 

szerint, ki nem mondva, de feleslegesnek tartott – kulturális hozadékáról nem is beszélve. 

El kell dönteniük, hogy mi a fontosabb számukra: az átmeneti „örömöket” jelentő és 

belpolitikai célokat szolgáló, népbutító, tömegmanipuláló ellenségkép-politika és az ehhez 

szükséges történelemhamisítás, vagy a már rövid távon is veszélyeztető pusztulás elleni közös 

„megmaradás”-politika. Ha erre képesek lennének, akkor egy nagy közös átértékelés 

létrehozhatná azt a valódi történettudomány által megírt, igaz és közös történelmet s általa a 

tömegekbe is leszivárgó közös tudatot, mely felszabadíthatná a ma nélkülözhetetlen 

energiákat az élet minden területén. A közös nemzetpolitikák életképessége messze 

meghaladja a külön-külön pártpolitikák hatékonyságát, a kifelé történő védekezés mindennél 

fontosabb frontjain. 

Ez volna talán az igazi kitörési pont a vakságban szenvedő, ezért szemlátomást pusztuló 

Európában sínylődő és szintén pusztuló Kárpát-régió számára, s talán még a kontinens 

megmentéséhez is hozzájárulhatna. 

A Szent Korona összetartó erejének szimbolizálására és tudatosítására pedig nem kéne 

ellenünkre és ellenükre lennie annak, hogy másolatát, a nagy kiegyezés után – azt sajátjuknak 

is tekintve – elhelyezzék Pozsonyban, Gyulafehérváron, Belgrádban és Zágrábban, de akár 

Ungváron vagy Ljubljanában is. Ezen túl pedig együtt próbálnánk megnyerni közös 

önmagunknak új és új szövetségeseket a józan gondolkodáshoz, az egyedüli cél elérésére, 

zászlóinkra azt a közös jelszót írva, hogy: megmaradás az egész emberiség javára. 

 

Leányfalu 

   

Naplójegyzet: 2011. február 25. 
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Aggódó pillanatkép a hon állapotáról 

 

A zsigereiben is nemzetben gondolkodó, kinek ezt az érzelmi tartományát semmilyen érdek 

vagy elfogultság nem befolyásolja, aggodalommal tekint a haza sorsa elé. 

         A hírek rendkívüli bonyolultsággal keveregnek a média útvesztőiben. Hitek és tévhitek 

harcolnak egymással. Pedig egyszerűen is összefoglalható az, ami meghatározza napjainkat és 

talán jövőnket is. 

Az a várakozás, hogy akadjon vagy nevelődjön fel egy olyan politikai erő, mely 

megpróbálhatja az országot a neoliberális tév-ideológia irányította globális világ „oldalvizén” 

elkormányozgatni – magyarul életben tartani – addig is, míg ez a rövidéletűnek tűnő rendszer 

önmagát emészti el, beteljesülni látszott. 

Az a várakozás, hogy legyen egy pillanat, amikor a magyar választói tömegek olyan 

arányban szavaznak egy ilyen erőre, amelyik a lehető legjobban megközelíti a nemzeti egység 

számszerű fogalmát, szintén elközelgett. 

Nyilvánvaló volt az, ha egy ilyen kegyelmi állapot bekövetkezik újabb nagy akadályok 

leküzdésére lesz szükség. Ezek előre nem meghatározható erősorrendben: a külső ellenállás és 

nyomásgyakorlás, az erre is támaszkodó belső ellenérdekeltek gátlástalan élethalálharca és a 

„küzdelemre felkent daliák” belső gyengeségei, az „útitársak” ártó jelenléte. 

Mindezekről az elmúlt két évtizedben számtalanszor írtam és elmélkedtem. Amíg 

azonban be nem következett, súlytalan gondolatoknak tűnhettek az olvasó számára. Nem úgy 

most, mikor éppen ezt éljük meg. 

A felsorolt tényezők képezte ellenszélben most világosan láthatók a feladatok s ezekről 

hallunk is, jól vagy rosszul kommunikálva. Sőt történnek aprónak nem nevezhető lépések is 

ebbe az irányba. Határozottak, határozatlanok, elsietettek és megfontoltak egyaránt. Mindez a 

jelen helyzetben és külső-belső környezetben talán nem is csoda. 

Az aggodalom mégis nagyon indokolt, mert a végrehajtandó feladatsor megvalósítására 

hallatlan diplomáciai érzékkel, minél kevesebb hibával és minél rövidebb idő alatt kell sort 

keríteni. 

A helyzet egy nagyon régi történetet juttat eszembe. Róbert Károly lovagi eszközökkel 

vonult a vlahok (akkor még talán jócskám vlah-kun condominium) megbüntetésére s nem 

vette figyelembe, hogy azok ilyen eszközökhöz nem szoktak, őket ilyen szabályok nem 

korlátozzák. Az Európa és a bizantin világ közti törésvonal egyik első felismerhető 

következménye volt hát a poszádai vereség, mikoris a délcegen vonuló lovagsereget, a nyílt 

konfrontációt elkerülendő, egy sziklaszorosba rekesztették, és napokig dobálták rájuk a 

köveket. A király valóban csak álruhában menekült meg, s ez mindmáig a román történelem 

egyik legnagyobb büszkesége. 

Visszatérve a mába, nekünk most nem téves felismerésből, hanem kötelező módon 

lovagi fegyverzettel és magatartással kell megvívnunk a csatát egy nyugatról reánk zúduló, de 

keleti gátlástalansággal felvértezett erő ellen. Roppant feladat. 

A gátlástalanok kórusa belül is szól. Azzal támadnak, ami éppen az ő örökségük. 

Égbekiáltó arcátlanság a mi szemünkben, napi munkamódszer náluk. A megszorítás 

gazdaságpolitikájának elkötelezettjei vádaskodnak a megszorítással stb. 

A feladatsor felvázoltatott, a munka elkezdődött. 

Mindenekelőtt adósságcsökkentéssel készülnek könnyíteni a napi terheken, a minden 

magyarra nehezedő kétmilliós adósság kamatainak terhén. 

Ezzel párhuzamosan, új adópolitikával élénkítenék a gazdaságot és a 

munkahelyteremtést ösztönöznék. E téren nem kommunikáltak elég világosan (persze ez a 

hazai lebutítottság állapotában, az irigykedésre nevelt társadalomban nem is könnyű), ugyanis 

nehezen értik meg, hogy a középosztály támogatása nem öncélú, hanem éppen ez az a réteg, 
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amelyik kimentheti az alulról irigykedőket a mélyszegénységből. Ezt kellene valahogy 

elmagyarázni a vádaskodók ellenében.  

Még hangsúlyosabbá kell tenni, hogy gazdálkodni abból lehet, amit hagytak és úgy, 

ahogy az általuk kialakított adósságcsapda engedi. 

Az újabb adósság bizony népszerűvé tehetné a hatalmat és meghosszabbíthatná életét, 

de tönkretenné az országot. Ezt is érthetővé kellene tenni. Meg kell értenie a szavazók 

tömegének, hogy a múlt és a még most is őket preferáló világkörnyezet mire kényszerít. Adott 

összegből lehet gazdálkodni és vita legfeljebb az elosztás arányain lehet. Ez a vita természetes 

módon lezárhatatlan, hiszen mindenki a magáét tartja legindokoltabbnak. A prioritások minél 

elfogadhatóbb és minél hatékonyabb kijelölése mégis igen fontos volt. Hogy ez mennyire 

sikerült, azon lehet és kell vitatkozni, de a fentiek ismeretében tökéletes és főleg mindenki 

által elfogadott soha nem lehet. 

A vádaskodók kiáltoznak, de nem tudják megmondani, ha övék lenne a felelősség, mit 

tennének. Persze mi tudjuk. Újabb adósságból mentenék át a hatalmukat a pusztulása árán is 

„Trabantéhes” tömeg megnyerésével. 

Ennek ismeretében különösen fontos – amit a miniszterelnök hangsúlyoz is – nem 

akarnak az emberekre terhelni semmit. A vádaskodók támadása is jól látható ezen a ponton. A 

különböző kényszermegoldásokat nagy előszeretettel nevezik megszorításnak. Ilyenkor 

felejtik, hogy éppen ők az így nevezett módszer hirdetői, ők azok, akik nem a gazdaság 

élénkítésében látják a megoldást. Ők a Bokrosisták. 

A regnáló hatalomnak, mely a kegyelmi időszak felhasználását kapta feladatul, saját 

útitársainak megfékezése után az marad a fő feladata, hogy az elosztást kellő önmérséklettel, 

bölcsen, jól kommunikálva oldja meg és megszervezze, ellenőrizze a becsületes és hatékony 

felhasználást. 

Mindezeken felül azonban végig tudni kell, hogy a gazdasági útkeresésnél is nagyobb 

fontossággal lebeg felettük a legfontosabb feladat. Ez nem oldható meg olyan sürgősséggel, 

mint a pénzügyi tűzoltó intézkedések.  

Ez a feladat a nemzet mélységes morális válságának és megosztottságának fokozatos 

felszámolása. Ennek megoldása képezi minden más kérdés alapját és egyedüli útként áll 

előttünk, egy remélt és még ezután kiérdemlendő jövő felé. 

 

Leányfalu 

            

Naplójegyzet: 2011. április 14. 

 

A mi Házsongárdunk 

 

Mostanában hallottam valakitől-valakiről. Humán, ráadásul irodalmi végzettségű jeles 

középkorú értelmiségi tette fel a kérdést: mi az a házsongárd. Így,-  kisbetűvel. 

Az első pillanatban képtelennek tűnt szájából a kérdés és a helyzet. Aztán azonnal 

ellenőrzésem alá kerültek háborgó érzelmeim. Az eltelt bő 60 évre gondoltam. Az első 

negyvenre és a sajnos ennek rombolásán vajmi keveset javító, sőt imitt-amott azt tovább rontó 

utóbbi két évtizedre. 

Honnan tudná immáron két generáció azt, hogy mi a Házsongárd? Honnan ismerné 

Erdély magyar kultúráját, magyar múltját, magyar lakóit? Hát még halottait? Honnan? Hiszen 

saját magyarságát sem ismeri igazán. 

A testvéri internacionalizmus leple alatt senyvedő két ország vezetői abban 

megegyeztek, hogy erről jobb nem beszélni.  

Csak nem egyformán. Míg a magyar azt akarta, „erről ne is tudjunk”, a román azt 

igyekezett elérni, „másképpen tudják”. 
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Az anyaországbéli még a legutóbbi időkben is kapott olyan könyvet a kezébe melyben 

az ország Trianonban megvont határa nemcsak földrajzilag létező valami, hanem azon a 

mesterséges vonalon megszűnik minden, ami magyar. Azon túl nincs magyar múlt, magyar 

teljesítmény, magyar érték, magyar élet. Kimagasló példája ennek a szemléletnek, amikor egy 

könyvben Petőfi utazásai eddig a határig terjednek csupán. Erre mondtam, hogy ezek szerint 

Petőfi még nem is halt meg. Persze az én általam óhajtott értelmezésben valóban él és élni 

fog. Akkor is, ha ma már saját talapzatunk részét képező nagyságát rombolgatják. 

Nem úgy a román. Ő mindezeket természetesnek tartván, saját múltját, teljesítményét, 

értékeit és személyes jelenlétét – most közkézre került állítólag titkos diplomáciai anyagok 

szerint – Odesszától Szolnokig hirdeti.  

De mi köze mindennek Házsongárdhoz? 

Házsongárd, az Erdélyi és egyik összmagyar Pantheon, ugyanúgy lelki, tudati 

talapzatunk része, kapaszkodónk, figyelmeztetőnk, erőtadónk, mint ama Petőfi Sándor, kinek 

utolsó nyoma Fehéregyháza helyett immár Biharkeresztes kukoricásában van kijelölve. 

A házsongárdi utolsó nyomok közben szintén pusztulásra ítéltettek. S bár a nemzetközi 

hír és az európai szelek Mátyás – utolsó szakrális királyunk – világszerte ismert szobrát 

megmentette, a magyar múlt bizonyítéka, a maradék magyarság kapaszkodója, az 

összmagyarság remény szerint örök zarándokhelye a Házsongárd sírköve porlik, fejfája 

korhad. S még ez sem elég, de őseink csontjai szétszórattatnak s a megmentésükre, 

nyugalmuk őrizésére tett gyér kísérletek is szervezett ravasz akadályokba ütköznek. 

Az új hatalom nem csak az élőket homogenizálná. A múlt homogenizálása is 

folyamatban van. Az új birtokos nem csak az élőkön gyakorolja az etnikai tisztogatás ma már 

az európai keretek miatt sokkal rafináltabban rejtett módszereit, de a halottak is áldozatai 

lesznek ennek. Arra kényszerítik őket, hogy újra meghaljanak. Immáron végleg. Ha lehetne a 

feltámadást is megtiltanák nekik. 

A magyar sírokra rátelepszenek az újonnan érkező győztes halottak hantjai, s ki tudja, 

ők ott alant mire gondolnak? 

Vajon tovább vívják a közös pusztulás biztos útjára vezető őrült egymástörlő háborút, 

vagy bölcs nyugalommal figyelik a fentieket, kik elvakultságukban nem látják, hogy minden 

út a Házsongárdokba vezet. 

Egyelőre csak egyéneké, nemzetiségi különbség nélkül, de ha így folytatódik, akkor az 

egymást tipró kisnemzetek is sorra kerülnek, s aztán az erre nem figyelő Európa is követi 

őket. 

Hát ilyesmikre is figyelmeztet az, ami a Házsongárddal történik. 

 

Nekünk azonban ma és remélhetőleg minél több ideig, gerincegyenesítő támasz, 

felelősségünkre figyelmeztető csendes felkiáltójel marad. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. április 16. 

 

Hajnalhasadtával 

 

Hajnalok hajnalán ébredezvén, nehéz múlt s zavaros jelen bizonytalan álmait feledni 

próbálván, nem csak ama pír „hasad”, de a gondolat is. Nem könnyű, nem hajnali 

szellőröppenésű, nem is felületes mintha csak „hasadra” ütnél. Inkább kihasad belőled fájva 

az örök közös fájdalmak terhe meg az ettől elválaszthatatlan jövőkép szorongató 

bizonytalansága, bölcs belenyugvás és tanulságkeresés, háborgó indulatokat gerjesztő 
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igazságérzet, magántörténetek és közös történelem. Hasogatják, csak hasogatják a hajnali 

lelket, s egyre inkább a testet is. 

Pedig a látszólagos bonyolultság ellenére egyszerűek a dolgok, a nagy világméretű 

elkendőzés és a hamis valóság imádatának ébresztése, sulykolása a nagy bonyolultság 

titokzatosságának háló és hálózat képe, valóságos „hálogramja” ellenére, nagyon is egyszerű. 

Csak át meg túlélni nem az.  

Egy tegnapi olvasmány köszön vissza először. A Magyarok krónikája már ifjú és 

megrészegített demokráciánk korának terméke. Írója már nem ifjú s nem is megrészegülve 

vetette papírra. Eszerint mi görbelábú, anyák és gyermekek gyilkolására szocializált rabló 

nomádok ideérkezvén és letelepedvén tanultunk meg rendesen beszélni egymással. Ebből 

következne, hogy az előző ezredéveket az új meg új hazákat építő fennmaradás és folyamatos 

formálódás korszakát, a kommunikációs képesség primitív szintjén „csináltuk” végig. A 

csodálkozásomat tetézi, hogy ez a díszkiadású könyvben megjelent, akkor hézagpótlásra szánt 

műben írott vélemény, az itteni tudományosság legmagasabb szintjén született.  

Alig néhány napja volt alkalmam elolvasni olyan romániai történelmi fejtegetést, mely 

az ottani tudományosság legmagasabb szintje által támogatva jelent meg, és melyben a 

székelyek dák eredetének a nevetségességig gyermeteg bizonyítékait sorolják fel, majd 

kimondják, hogy azok tulajdonképpen – ezredévnyi erőszakkal elmagyarosított – románok. 

Mellékesen arról nem is írnak, mi köze van a románoknak a dákokhoz? A folytonosság 

számukra magától értetődő alapigazság. 

Íme, két nemzet tudományosságának hozzáállása a nemzeti múlthoz. 

A hajnali gondolat tovább gyűrűzik és új hajtásokat ereszt. Mintha e két – véletlenül egy 

időben reám nehezedő – információ azt sugallná, hogy vannak nemzetek kiknek létező 

történelméhez igazodva születtek meg szépséges szent mítoszai, de ma még valódi 

történelmük emlékezetét is irtják, sőt behelyettesítik a tudaterősítő lelki vázat szolgáló régi 

helyett, kicsinységet, szégyenérzetet, bűntudatot ébresztő, önpusztító újjal. És vannak 

nemzetek, kik nemlétező történelmüket büszke új mítoszokat kitalálva formálják tudományos 

igazsággá, megtörténtté.   

Mindez lehetne lényegtelen, papírpusztító és öncélú gondolatokon kérődző filoszok 

dolga is, de sajnos az utóbbi száz évben egyre élesebben válik valóságformáló, életünket 

meghatározó erővé.  

A két irányzat elméleti hátterét képező emberek nyilvánvalóan politikai célok szolgálói.  

Vajon miért lehetséges az, hogy míg az egyik folyton hízó, erősödő és telhetetlen 

nemzeten, saját értelmisége, maga kotyvasztotta „doppingszerekkel” folytat „testépítést”, 

addig a másikat saját vezető tudományossága bíztatja, neveli a halálos anorexiáig vezető 

önsorvasztásra. 

Tulajdonképpen „egyszerű a képlet”. Az igazságkeresés hazugsága képezi alapját 

mindkettőnek. De hol vannak akkor az igazság valódi keresői, a valódi igazságot keresők? 

Milyen egyszerűen képtelen mindez, hiszen igazság csak egy lehet: Az Igazság. A 

magunkfajta traumatizált értelmiségiek háborgó igazságérzetünkkel pusztítjuk magunkat? 

Lehet-e hideg fejjel fogadni az efféle információkat? Lehet-e a szakadék szélén tántorogván a 

kívülálló bölcs tárgyilagosságával figyelni minderre? 

Nemrégen arról elmélkedtem, milyen egyszerű lehetne a közös történelem a közös juss 

együttes elfogadása, a közös történelmi büszkeség kialakítása, az egymást meg és elismerő 

tudat – a hungarus tudat – felélesztése. Csak hát amilyen egyszerű lehetne, annyira bonyolult, 

a mai valóságban szinte lehetetlen. Arról is írtam: ha mi szívesen adnánk a tejtestvéreknek 

járó közös történelemből s az ehhez tartozó tudati jussból, attól bizonyára nem lennénk 

kevesebbek. 

Nos, erről tépelődhettem hajnali órán. Az interneten ugyanis megjelent a szlovák 

királyok képtára. A nevek „elkerülhetetlen” szlovákosítása még nem meglepő, de a jogos jusst 
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nem természetesen elfogadók, sőt nem megköszönők, hanem elutasítók, újfent meglepetéssel 

szolgálnak. A szlovákosított magyar királyok jóval előbb élt dicső szlovák elődök sorát 

követik. Vajon tőlük tanultak európai módon kommunikálni? Saját modern krónikánk ezt 

óhajtja sugallani.  

És még valami! Most már tudhatjuk, hogy nem csak a címerünk egy része szlovák, nem 

csak az egyik népdalunk szlovák himnusz, de Slota úr a görbelábú gyilkos magyarokat 

gyalázó szövegéhez is magyar forrásanyagot használt. 

Na, de ha sugallatokról volt szó, kik és miért súgnak-búgnak? Ismét hasogató kérdés 

merül fel a hajnalban. Régi és oly sokszor megismétlődő. Mert ez a szándék az élet minden 

területén folyton folyvást fellelhető. Hajnalban és délben, délután és este meg éjjel. Ja igen! A 

hazugság, melynek őszinte beismerése is hazugságnak bizonyult. Színház és újra színház. És a 

cél? Mert örökké megkerülhetetlen a felvetés, hogy kinek az érdeke ez? Részleges válasz már 

van. Külső nagy ismeretlenek s belső kis kiszolgálók. Eddig eljutottunk.  

De közben folyik a küzdelem a létért. 

Az „emberek” egyenként is ezt teszik és véges kis embersorsuk eltakarja előlük a 

tudatukból már régen kiirtott közös megmaradás gondolatát. 

Amiképpen az egyén – annyit hangoztatott önmegvalósításához szükséges – jogait 

követelve nem látja, hogy azok anyagi fedezete a fogyasztói társadalom őrületében élve már 

elérhetetlen, s az erről szóló ígéretek csak a pártpolitikák kényszerű és hatalommegőrző vagy 

megszerző eszközei, azonképpen az egyének alkotta közösségek, a „szégyenkalodát lakó kis 

népek” sem látják, hogy egymást taposva, a másikat homogenizálva tűnnek majd el a nagy 

kohóban.  Aztán meg követi őket a kontinens mai népessége, és vele együtt kultúrája is. 

Hacsak!?  

 

Reggel van. Kezdődik az új nap. Egy józanító kávé után itt állnak előttünk a feladatok. 

Kinek-kinek a magáé. Kinek-kinek a neki magának malomkőnyinek tűnő mustármagnyija. 

Minden olyan egyszerű és világos és minden olyan bonyolult és átláthatatlan.  

Az a „Hacsak” az egyetlen kiút.  

Ez azonban nem járható tiszta tudat, reggeli éberség, hazugságokat nem tűrő egész 

napos magatartás nélkül.  

Új igaz krónikát kell írni a múltról, s aztán nap, mint nap életünkkel körmölni tovább. 

 

Leányfalu     

 

Naplójegyzet: 2011. április 18. 

 

Közhelynek tűnő tényekről 

Avagy világosságot a fejekbe 

 

Tüntetően ömlik Magyarországra a rágalom. Lelki álorcások ontják reánk zavaros 

gondolataikat. Elkerülhetetlenül keresnénk ilyenkor azokat, akik mögöttük állnak. Kik azok, 

akiktől ez várható? Közben itthon tüntetnek! Ömlenek a tűzoltó csapok, száll a látványfüst. 

Foglalkozásuk gyakorlása során bizonyítottan bátor egyenruhás emberek arcait látom, s nem 

értem, hogy értelmes tekintetük mögött miként nyerhet otthont ennyi zavaros gondolat. Aztán 

azokra a sajnos sokakra gondolok, akik esetében ez nem is meglepő. 

Az önmegvalósítás téveszméjével önzésre nevelt, de valójában közösségi lénynek 

született emberek sokasága tévelyeg a téren, s szerte az országban. Hasonló logika szerint 

vitatkozó párbeszédeim jutnak eszembe. Az egészségügy terén működő kiművelt 

emberfejekkel is folytattam ilyeneket. Amíg a jelen helyzetet okozók voltak hatalmon, még 
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nem mentek világgá annyian, pedig küldte őket a vezér. Most mikor elkezdődik a talpra állás 

nagy és nehéz kísérlete, most elindulnak. 

Pedig minden olyan világos. Az információk akkora tömege árad a befogadásra 

alkalmas és arra igényt tartó elmék felé! 

Körülvesz egy önmagát már százszor leleplező, minket annyiszor eláruló, és ma már 

felismerhetően gyarmatának tekintő világ, egy saját ideológiája által maga gerjesztette 

válságában fetrengő, ezért az általa tagadott államtól (vagyis tőlünk) segítséget váró (és kapó), 

pénzközpontú, spekulatív háttérhatalom. 

Mögöttünk van egy feladatának végrehajtása után megbuktatott diktatúra.  

Mellettünk pedig itt élnek és virágzanak a bukott réginek az új világba átmentett 

képviselői, akik az új világ érdekeinek rutinszerű kiszolgálása nyomán jól végzett munkájuk 

jutalmait élvezik. 

Húsz év alatt a múltból megmaradt nemzeti értékeinket elkótyavetyélték, ennél is 

fontosabb, de kézzel nem fogható kincseinket: a hitet, tudást és becsületet is – tudatos 

rombolással – válságba taszították. 

Mindez világosan áll előttünk, de nem hiszünk a szemünknek, hanem indulatok, önös 

érdekek, s főleg – éppen a diktatúra örökösei által terjesztett – ámító tévhitek irányítják 

gondolatainkat. S mint látjuk tetteinket is? Tüntetünk, elégedetlenek vagyunk a kilábalásra 

általunk kijelöltekkel, azonnali eredményeket követelünk, régóta halaszthatatlan – igaz 

fájdalmas – lépések felvállalása miatt háborgunk. Nem vagyunk képesek áttekinteni a nagy 

egészet, a reánk nehezedő külső kényszereket. 

Vegyük sorra azt, ami világos: 

A globalizáció már nagyon régen munkálkodik. Nagy, rejtett erői megszervezték az 

egész világot az ő számukra használhatóvá silányító diktatórikus rendszereket. Miután ezek 

ellátták feladatukat, ügyes manőverekkel egymás ellen játszották ki őket, majd sorban 

mindkettőt leléptették a történelem színpadáról. Ilyenképpen aztán elközelgett a neoliberális 

elvekre épített globalizált világ kiteljesedésének ideje. Most azon igyekeznek, hogy lassan 

mindenhova kiterjesszék a globalizáció befolyását. De még az egyik végen nem is győzött, s 

már bajban van a másikon. 

Egy hozzánk hasonló kis ország mégsem lehet képes szembemenni ezzel. Egyetlen 

lehetőségünk az okos túlélésre játszás. Ennek megoldására őket feltétlen kiszolgáló erő nem 

alkalmas, annak ez nem is érdeke. Ezt volt alkalmunk kipróbálni, főleg az utóbbi nyolc évben.  

Amire már régen vártunk, az egy olyan nemzeti erő, mely a hatalmat pártpolitikai (mert 

másként nem lehet) eszközökkel megszerezve és megtartva nemzetpolitikát folytat úgy, hogy 

alkalmazkodik amennyire muszáj, és ellenáll amennyire lehet. 

Ha pedig a globalizáció háttérhatalma (AZ) eltűri az óvatos kísérletet, s ha közben ne 

adj Isten nem követ el egy minket is magával sodró nagy, világméretű öngyilkosságot, akkor 

a mi túlélési kísérletünket addig folytathatjuk, amíg a nagy ellenség magától leépül vagy 

átalakítja önmagát. 

Közben tudva-tudjuk, hogy nagy veszedelmek fenyegetnek. Mindenekelőtt azért, mert, 

ha precedenst szolgáltatunk az ellenállásra, akkor ellenünk fordulhat a névtelen AZ. Belső 

kiszolgálói is aktivizálódnak, mert őket nem a nemzet túlélése érdekli, hanem az annak 

elárulásáért beseperhető morzsányi haszon, ami persze egyénre szabottan mérve bizony nem 

morzsányi. 

Legnagyobb ellenfeleink azonban mi magunk vagyunk. Mi az elsatnyított vagy kiölt 

nemzeti tudatunkkal, és a fogyasztói társadalom által megmérgezett életformánk gerjesztette 

igényeinkkel. Hitetlenségünkkel és közösség nélkül élni képtelen ember-voltunk feledésével, 

az önérvényesítés, „önmegvalósítás” eltúlzott, tehát hamis igéjének kábulatával. 
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Ha sokan leszünk olyanok, kik ezt az egyszerű feladványt nem látjuk át, akkor bizony 

kiengedjük jelképes tűzcsapjainkat és mikor valóban tüzet kell oltanunk, már nem lesz hozzá 

víz. 

Tehát még egyszer! Annak, amit a kétharmados politikai hatalomtól elvárunk, a 

nemzetpolitika lehetséges legjobb megközelítésének kell lennie. Ennek elérése országon 

kívüli, országon belüli, sőt párton belüli akadályokat leküzdve lehetséges csupán. Célja pedig, 

mint már megjegyeztem, csak annyi lehet, hogy túléljük az új – globalizáció nevet viselő – 

társadalmi rend összeomlását, vagy megmaradjunk talán-talán remélhető átalakulásáig. 

Ez a rend ugyanis, ellentétben az eddigi, egyre rövidebb életű társadalmi rendszerekkel, 

azoknál is hamarabb fog elpusztulni vagy kényszerű módon átalakulni. Ennek oka pedig, 

hogy ez az első olyan rendszer, amelyik nem illeszkedik szervesen az emberi 

társadalomfejlődés menetébe. Nem előre visz, hanem hátrafelé mozdítja el fejlődésünket. 

Mert annak valódi mutatói nem csupán az úgynevezett és mindenekfelett hangoztatott 

„fenntartható fejlődésben” lelhetők fel. 

Amikor pedig nem csak túlélést, de a puszta megmaradást emlegetem, akkor arra is 

gondolok,- ez az első olyan világrendszer, amelyik nem csak alkalmas, de képes is az emberi 

civilizáció elpusztítására. Saját vak érdekei miatt. 

Ebben a helyzetben azon vitatkozni, hogy egy intézkedést struktúra-átalakításnak avagy 

megszorításnak nevezünk – szánalmas és mesterséges, tipikusan pártpolitikai érdekekre 

visszavezethető vita, melyet az egyik fél kényszerít rá a másikra, szánalmas és önző céljait 

szolgálandó. Tehát felesleges minden ebből fakadó érdeksérelem miatt tiltakozni, tüntetni.  

Tudhatjuk, hogy a még el nem rabolt anyagi erő által megszabott, és a minket kalodában 

tartó külvilág által megengedett korlátok áthághatatlanok. Mindez legfeljebb a meglevő 

prioritások átrendezését teszi lehetővé. Azokat pedig bárhogy is rendezzük, mindenképen 

lesznek olyanok, akik vesztesnek érzik magukat. A legésszerűbb, legideálisabb megoldás 

esetén is így lenne. 

A pártpolitikai érdek mentén történő cselekvés egy ilyen helyzetben több mint bűn, 

balgaság. A túlélést veszélyeztető magatartás. 

De mi szükséges ahhoz, hogy az egyszerű választó mindezt lássa, felismerje és elismerje 

s rájöjjön, miszerint pillanatnyi kis vagy akár nagynak tűnő érdekei, szükségletei sokkal 

kevéssé fontosak, mint a megmaradás, a jövő biztosítása?  

Mindenekelőtt fel kell ismernie egy tényt. Azok, akik belülről és saját gátlástalan 

érdekeik szerint segítették a külső erőket abban, hogy ide jussunk, nyilvánvaló módon 

érdekeltek a félretájékoztatásunkban. Pedig olyan kényszerű lépésekről van szó, melyeket 

éppen az általuk okozott pusztítás következményeinek felszámolása tesz szükségessé.  

Ők saját hatalmuk megőrzése érdekében adósították el az országot és annak ellenére, 

hogy valódi megszorításokkal éltek nem voltak képesek a zuhanást megállítani. A 

következményekkel most birkózunk. Úgy jártak el, mint a Kádár-korszakbeli elődeik, akik 

szintén adósságból finanszírozták azt a kis látszat-jólétet, s még ez sem bizonyult 

elégségesnek. A következmények mai elszenvedői azonban nem ellenük fordulnak, hanem a 

megoldást keresőket kárhoztatják! 

Türelem kellene, s az ehhez szükséges egység. Olyan türelem, amelyik közelünkben élő 

más nemzeteket átsegített már ennél is nehezebb éveken. Csakhogy az ő türelmük egy létező 

nemzeti tudatra támaszkodhatott. Ez a tudat ott társadalmi helyzettől, képzettségtől, 

világnézettől függetlenül élt és hatott, él és hat. Ezzel a tudattal azonban mi már alig 

rendelkezünk. 

Lám, ismét egy szubjektívnek mondott tényező, mely anyagi erővé válhat. Mert nem 

csak türelmet tud adni és fenntartani, de alkotókedvet, szorgalmat, munkamorált és sok mást 

is. Vagyis pénzt. Ezt azok kedvéért írom, akik csak ebben a kategóriában képesek 

gondolkodni. 
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Hogy a jelenlegi hatalom jól vagy rosszul látja el a fenti feladatokat, arról lehet vitázni. 

Sőt kell. Egészen más keretek között. És nem csak segíteni, de figyelni is kell őket, hogy ne 

tévedjenek le az egyedüli lehetséges útról, s hogy sikerüljön megszabadulniuk 

vadhajtásaiktól. Mert attól semmiféle pártpolitikai erő nem lehet teljesen mentes. 

Ennek útja azonban nem a sztrájk és a vízcsapok látványos nyitogatása, és nem az 

ocsmány blogokon történő uszítás terjesztése, főleg pedig nem az idáig vezető hazugság 

folytatásának érthetetlenül balga elfogadása. 

Ezért szükséges minden magyar állampolgárnak látni tanulni és látni tudni. És ha ez 

sikerül neki, akkor rájöhet: nem is olyan bonyolult ez az egész. 

Ami azonban nem jelenti azt, hogy könnyű is az, ami reánk vár. 

Nehéz, de nem reménytelen. 

 

Leányfalu       

 

Naplójegyzet: 2011. május 19. 

 

Egy kis magyar euro vízióm 

 

A könnyűzene európai ünnepe végén a versenyszellem elillant, és utána a néma és zavart 

csend helyett csupa csodálkozások maradtanak. Legalábbis mifelénk. 

Jó helyezést, sőt győzelmet remélt a már annyiszor csalódott magyar közvélemény. 

De más történt! 

Cikkeznek is erről okosan.  

Hallani józan és hőzöngő véleményeket, sőt túl józanokat is. 

Mint olyan, ki az egészet – botcsinálta szurkoló módjára – csupán a magyar tehetség 

újabb megnyilvánulási lehetőségeként néztem meg, most az okoskodás és összeesküvés 

elméletek kavargó hangzavarában, egészen másra figyelek.  

 

Lépjünk túl a könnyűzenén, feledjük a szimpatikus és szerintem valóban tehetséges 

Wolf Katalint s nézzük mi is történt. Ugyanis ezúttal valóságos tanmeséje pörgött le szemeink 

előtt európai magányunknak és a trianoni csapda egészen képtelen területen hagyta itt 

lenyomatát. 

Az európai államok szavazó lakosai és a most bevezetett szakzsűrik egyöntetűen a 

szomszédokra vagy a hason-sorsú, esetleg történelmileg egy kalap alá sodródott országokra 

tették le a voksot. Ez annyira nyilvánvalónak látszott, hogy a dalok minőségének igazi 

figyelembevétele szinte egyáltalán nem volt tapasztalható, vagy csak ezen határokon belül. És 

ez teljesen független a magyar szereplés miatti csalódottságunktól. Ez tény. 

A skandinávok a skandinávokra, a volt szovjet köztársaságok a sorstársakra, a volt 

Jugoszlávia államai oda-vissza, a nagy európai könnyűzene-ipari hatalmak szintén egymásra 

szavaztak, de még más érdekes szimpátia erővonalak is fellelhetők voltak. 

Magyarország ordítóan egyedül maradt. A mi szomszédaink, a Trianon által született 

utódállamok, tüntetően nem szavaztak ránk, még a határon túliak beszavazása sem sokat 

segített, – volt ahol gyanúsan semmit. 

Még az is a szimpátiaszavazásra volt jellemző, hogy egyedül a finnek adtak nekünk 

maximális pontszámot. Mi ezt feltűnően „nem viszonoztuk”, hanem „fejlett 

tárgyilagossággal” szavaztunk. Szakmailag. Egyedül! 

 

Amit végignézhettünk, az Trianon csapdájának furcsa lenyomata. Oktatójellegű, amint 

ismét egyedül maradtunk. 
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Hogy egy zenei versenyen így szavazni mennyire helyes és mennyire nem, az nem 

képezi elmélkedésem tárgyát. 

A jelenséget magát azonban érdemes felmutatni. 

Nézzétek, és most június 4 előtt ez által is próbáljátok megérteni, mi is Trianon 

csapdája. 

Hogy ez az egész üzleti cirkusz mit ér?  

Írásom nem erről szól. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. június 6. 

 

Veszélyes gondolatok az örök veszélyről 

 

A globalizáció fokozatosan közelgő veszte egészen egyszerű magyarázattal bír. Ugyanis 

annak elitje nem arra esküdött fel, hogy a föld adottságainak megfelelően, globálisan 

próbáljon a rajta élő emberiségnek az ésszerűség és lehetőségek szabta kereteket nem 

feszegető, hozzá méltó életkörülményeket biztosítani, hanem saját megélhetetlen és 

felélhetetlen – tehát teljességgel felesleges – gazdagsága érdekében, egész földünkre kiterjedő 

kizsákmányolást és egy világgyarmatot hozna létre, a globalizálás eszközével. 

Ami azonban a múltban régiónyi, sőt olykor kontinensnyi méretekben működhetett, az 

az egész világra kiterjesztve, s különösen a kommunikációs világfaluban nem lehetséges. 

Ez a terv már a természeti törvényekkel próbál dacolni és előremenekülő kapzsiságában 

nemcsak saját sírját ássa, hanem globális pusztulást okozhat. 

Míg azonban a természet alkalmas lesz véget vetni ennek az őrült emberi pillanatnak és 

nyomait is képes lesz az időtlen idő áldásos munkájával eltűntetni, az emberi társadalom mai 

állapotában nem képes a belőle sarjadt őrületet megfékezni, s következményét – saját 

pusztulását – elkerülni.  

Az ember elveszette a mértéket, a bibliai történet most válik mindenki számára meséből 

tragikus valósággá. Volt egy a teremtés által globalizált természetes világ, s csak egy fa nem 

tartozott bele.  Ennek a képletes, de annál fontosabb fának – mely a mások feletti hatalmat és 

a hozzá szükséges eszközöket biztosító tudás fája volt – a globalizálói fogják most vesztébe 

vinni az emberiséget. Az eredendő bűn ma ölt történelmi testet.  

A megváltás óriás műve ugyan megtörtént, az ember nyugtatgathatja magát. De milyen 

kár apróra váltani a teremtés eme csodáit. 

Abban, ahogyan a tökéletes teremtésben megjelent az ezt csak ideig-óráig is tönkretenni 

képes erő, teljes biztonsággal érhetjük tetten a kénszagút.  

Csak azt nem tudjuk még, hogy őreá miért volt szükség? 

 

A nagy kísérlet folytatódik. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. június 16. 

 

Bohócforradalom idején 

 

Amit most érzek, kényszerszerűen írom le. Talán csak magamnak, talán másoknak is?  

Vannak megmagyarázhatatlan pillanatok. Ilyen például az, amikor a halálközelség 

érzése látszólag ok nélkül s mégis megmagyarázhatóan tör rá az emberre. 
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Nem tudom megmondani, hogy mások, akik valamilyen okból szabadabbak olyan 

terhektől melyeket sok hozzám hasonlóval együtt magammal hordok, miként vannak ezzel. 

Vannak-e nekik is ilyen pillanataik, és ha igen milyen okból? 

Magam e percben világosan érzem, hogy szinte szétpattanok a tehetetlenség érzésétől. 

Attól az érzéstől, amely hatalmába kerít annak ellenére, hogy egyébként már százszor 

megmagyarázott és megértett, feldolgozott igazságok, felismerések, tapasztalatok 

raktározódtak el bennem embertársaimról, magyarokról, népemről, nemzetemről, azokról, 

akikért aggódván most éppen megkísért a halálközelség érzete. 

Közben sejtem, hogy nem most fogok meghalni. Miért halnék meg éppen most? Nem 

tudok heveny veszedelemről, legfeljebb lassan pusztítóról vagy a véletlen állandó, mindenkire 

érvényes fenyegetéséről. De! De mégsem tudom másként magyarázni ezt az érzést. Olyan, 

mintha a halál közvetlen közelről kerülgetne. Mintha magával akarna vinni, de nem a hitem 

szerinti örök életbe, hanem ismeretlen helyre. És nem egyedül! 

A halál szerepét is ismeretlen erő játssza. Mert hiszen ez olyan, mint egy nagyon igaz és 

élet (halál) szerű színjáték. Ez az erő az, amelyik el akarja pusztítani azokat, akikért aggódok, 

s akik egyben maguk is beleépültek, pontosabban tudtukon kívül beépíttettek a halál 

figurájába. Igen! Benne vannak a nagy összetett szereplőben. Abban, aki nincs és van. Akit 

egy másik még rejtettebb erő mozgat saját akaratától függetlenül. Ők részei és egyszerre 

áldozatai is annak a halálnak. Vagy csak – cinikus módon felépített – eszközök saját csúfos 

halálukhoz. Egyféle öntudatlan öngyilkosok. 

Ez a halál nem feltétlenül csontember, lehet semmi is, lehet egy habzószájú idegen 

politikus asztalt verve ordító figurája, lehet egy szánalmas bohóc, egy marcona és mégis 

nevetséges „priccolkodó” tűzoltó, egy szemérmetlenül hazudó úgynevezett szellemi óriásunk 

vagy egy megfizetett hordószónok. És még annyi más. 

Kérdések sorjáznak bennem. Nem értem, nekem miért lehet természetes olyan terhek 

hordozása vagy vállalása, melyeket mások felháborodva utasítanak el, annak ellenére, hogy 

ezzel közép s különösen hosszútávon saját létüket veszélyeztetik. És az utódokét, az 

utódaikét. Nem értik, hogy mára egy atomizált és önző társadalom lebutította őket. De 

ugyanakkor ez az információáradat társadalma is, a hírértékű hírek, vagyis leleplezések, 

összeesküvés elméletek, botrányok minden módon szervezett közvetítésén szórakozó 

társadalom. Minden rémhírre fogékony társadalom. Csak éppen a saját jövőjét meghatározó 

hírek s akár rémhírek irányában refrakter. Nem fogadóképes. 

S, hogy ne maradjak a hangulatom rabja és ne beszéljek rébuszokban, hiszen írás 

közben magam is kiléptem e hangulat szorításából és inkább a józanész és a felháborodás 

uralta el gondolataimat, hogyan lehet nem látni, miszerint egy minket leigázni, rabságba 

hajtani, ha ez nem megy, akkor elpusztítani óhajtó világerő ellen kell felvennünk a küzdelmet. 

Mára már elképzelhetetlen, hogy csak a gyorséttermek, a dübörgő basszus, a füves kábulat, a 

pénz minden áron való megszerzése, a másik nem – vagy éppen az azonos – elkápráztatása és 

megszerzése, a munka nélküli pénzszerzés és sorolhatnám mi minden a fontos. Hihetetlen 

rövidlátás ez. Kétségbeejtő, mert nem csak képzetleneket, de diplomás úgynevezett 

értelmiségieket is rabságában tart. 

Ha fel nem ébredünk pusztulásra vagyunk ítélve. Ez ma már tény. És még a politika sem 

vágja elénk az asztalra cáfolhatatlanul, ha kell hruscsovi dühöt idézve, cipőjét lehúzva. A 

pániktól félnek? Vagy maguk sem hitelesek? Nincs is hiteles ember a vezetőink között? Nem 

is enged egy láthatatlan erő a hatalom közelébe ilyeneket? Vagy van, vannak, de kevesen és 

kénytelenek olyanok szolgálatait is igénybe venni, akik nem taroznak a tiszták közé? 

Nem látjuk, hogy itt csak két út van? Az egyik az, ha hallgatunk egy való világnak 

álcázott megrendezett világ hamis csalogatására, és hamis értékeit imádva először rabjai 

leszünk, majd nyomorultul elpusztulunk. A másik sem sokkal biztatóbb, de az legalább 

választani enged a szép, harcos emberhez, nemzethez méltó pusztulás, vagy a bizonyos 
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százalékban lehetséges siker között. Vagyis van egy esély. Persze ez a nehezebbik út. De nem 

csak saját gerincünk az, ami erre az útra hívogat, hanem az utódok iránti felelősség és az 

elődök iránti tisztelet is. Ez utóbbi talán ennél is több. Mert ők ezredéveken át elhoztak, 

áthoztak, átmentettek minket a máig, s mi most életeik minden szenvedését megcsúfolva, 

bambán tántorgunk bele egy megrendezett halálba? 

Lehet itt szó arról, hogy mit kell választanunk? Lehet ez vitás? 

És mégis értelmesnek nevezett emberek tízezrei tiltakoznak, ordítoznak, százezrei 

morognak és emlegetik csalódottságukat a megoldást kereső tétova kísérletek vagy a bátor 

harcos kiállások láttán, sőt nem kevesen mások a rövidtávú érdekeiket jelképező 

pecsenyéjüket sütögetvén, avagy zsigeri gyűlöleteik szolgálatában követnek el mindent a 

megmaradás ellen. 

Annyira világos minden.  

Próbáljunk elszakadni saját történetünktől s nézzük meg a világot. A legnagyobb közös 

színpadot. 

Minden egy sablon szerint történik. Minden esemény csepp a tengerben s mi is ennek a 

zavaros, halálszagú vízözönnek vagyunk cseppjei.  

Bizony eljött megint ideje a hívő emberek világának. Csak ők lehetnek nyugodtak. Csak 

ők tudnak igazán erősek lenni. Igazán! Nem színpadiasan fitogtatva a nihilizmus által áthatott 

büszke jelszavakat, melyek aztán maguk is rásegítenek a nagy közös pusztulásra. 

Az emberiség, a jelenkor társadalmai, a vallások és más közösségek, a nemzetek, 

közöttük mi is csődöt mondtunk volna? 

Nem hiszem, hogy ennyire megalázó lehetne a világvég előjátéka. 

A teremtés egyre inkább felismert csodája ennek homlokegyenest ellentmond. 

Van tehát még remény. Az a bizonyos esély létezik. Azok számára, akiknek van erejük 

és bátorságuk, hitük és áldozatkészségük és látó szemük, s általuk másoknak is. Mint a három 

igaz ember által megmenekülő város esetében. Három, háromezer, hárommillió áldozatkész 

magyarra lenne szükség.  

Mert vállalni kellene az esély megjátszásával járó áldozatokat is. 

Ha nem, akkor egy bohócvilág, bohócországának, soha fel nem támadó bohóchullái 

leszünk.  

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. június 24. 

 

A veszedelmes szavakról 

 

Visszatérő tapasztalatomon folytatok szellemi kérődzést. Amennyire taszító e hasonlat, olyan 

maga a jelenség is. 

A kolozsvári Hitel folyóirat sorsának kutatása közben találkoztam azzal a fordított deja 

vu érzéssel, hogy a szavak bemocskolásának, illetve démonizálásának módszere mennyire 

nem új keletű és mennyire következetesen egy azon politikai oldal, kortól független, 

gondolkozásmódjának – mondhatjuk úgy is – népviselete, sőt ma már egész 

kommunikációnkban egyféle szorongás, – képviselete. 

Akkor – 1935-ben – a lap megjelenésének és első felvezető cikkének azonnali és 

célzatos „letámadása” már ezzel kezdődött. Először csupán rendinek nevezték, ami előtte 

elvégzett következetes szellemi ártó munka nyomán már a besározott fogalmak tárába került. 

Nem is volt nehéz, hiszen Erdély sok évszázados rendi berendezkedése is ott szerepelhet a 

kisebbik haza elvesztésének okai között. Csakhogy a besározás egyáltalán nem jogos. 

Ugyanis ez a berendezkedés az úgynevezett kárpáti kultúrkörben, vagyis a magyar a cseh és a 
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lengyel királyságokban természetes volt a maga korában és korszerű, sőt a keleti szomszédok 

által irigyelt és példának tekintett is. Hatalmas vonzerő. Elég lett volna annyi, hogy a 

tatárjárás kimaradjon a térség történelméből s most talán éppen ezt a berendezkedést áldanánk 

egy nem nagy, de akár „óriás” Magyarország spontán létrejöttéért. Na de elég ennek az 

önkényesen kiragadott példának a magyarázgatásából. Ne menjünk bele a történelmi 

feltételezések zsákutcájába, hanem térjünk vissza a témánkhoz.  

Az általam említett példa esetében a baloldali „műhely” nem állt meg s nem érte be 

ennyivel. A rend szükségességének puszta említését már belökték a „wotáni” nevű majd 

ennek természetes folytatásaként a „korporatív” majd a közismert „fasiszta” zsákba. Az 

eredmény pedig a korszak erdélyi értelmiségének a legjelentősebb (nem én állítom) 

teljesítményét felmutató nemzetpolitikai folyóirat feledésre ítéléséhez történt jelentős 

hozzájárulás volt. 

Eddig a régi példa. 

A szavak mai besározásának módszere a mindennapokból ismert. Mostanság ez még 

könnyebb, hiszen már közel évszázados előkészítő munka történt és szavak egész sora került 

be egy olyan képzeletbeli szótárba, amelynek kifejezéseit vagy ajánlatos nem használni, vagy 

rettegni kell attól, hogy reánk alkalmazhatják. Ahogy máskor már panaszkodtam, ez válhat 

egyik okává nyelvünk sok más okból is folyó elszegényedésének. 

Az élet számos területén fenyeget ez a veszély és pillanatok alatt lépünk bele ebbe a 

szavakból, kifejezésekből épült csapdarendszerbe, akkor is, amikor a legjobb szándékkal 

gondolkodnánk valamennyiünk javára. Azt írom valamennyiünk. Vajon miért? Mert, ha 

nemzetet írok, akkor máris egy olyan szó kerül terítékre, amelyik útban van ama képzelt 

szótárba való beemelés felé. 

A szótár tartalmát képező szavak és fogalmak számtalan okból, pontosabban számtalan 

ürügy segítségével emeltetnek át ebbe a tárba. 

Ilyen lehet például a másság tisztelete. És máris ott áll a képtelenség. Egy kisebbség sok 

évszázados és önmaga által is használt megnevezése válik tilossá. Ez látszólag csak egy 

fogalmazásbeli nehézséget jelent, de a kérdés sokkal nagyobb dimenziókat ölt. A megnevezés 

átcsap a megnevezhetetlenségbe, ez a kérdéskör gondjainak kimondhatatlanságába, a 

kutathatatlanságba, majd végül a jogaiban – rajtuk kívül álló önös érdekek miatt álságosan – 

védettek valós gondjainak megoldhatatlanságába. Mert hogyan lehet megoldani nagy 

kérdéseket, ha azokat vizsgálni, sőt megnevezni is tilos.  

Vagy emlékezzünk csak arra a bizonyos „élettér” szóra, mely egy annyit emlegetett és 

szerencsétlennek nevezett Csurka dolgozatban fordult elő! És általa figyeljünk egy másik 

ehhez kapcsolódó jelenségre. 

Az elátkozott szavak használatának ki nem mondott „használati utasítása” szerint, az 

sem mindegy, hogy ki használja azokat. Az előbb említett borzalmas kifejezést ugyanis, 

miközben még a természettudományok művelői is félve mondták ki, a besározás módszerének 

szabadalmával bírók, szabadon használhatták. Annak idején rövid időn belül tucatnyi 

alkalommal hallhattuk kiejteni általuk, mint azt valaki akkor össze is gyűjtötte. 

A tabu szavaknak ősi primitív népeknél volt hagyománya, de egészen más okokból. 

Északon például a medvét nem nevezték meg. Csupán annyit mondtak, hogy AZ. 

Nos, akkor, amikor a minket eltiporni akaró világhatalom vagy annak birtoklói kerülnek 

szóba, mi is csak ennyit mondhatunk. Magam már rá is szoktam használatára. S a 

kimondhatatlanság olyannyira világméretű, hogy róla-róluk szóló ismereteink valóban alig 

haladják meg az összeesküvés elméletnek nevezett találgatások szintjét. 

A módszer pedig tovább halad sikeres útján. Ma már van úgy, hogy nem is kell előre 

besározni, hiszen a büszkén vallott hazugságmódszer nagy művelői bármelyik szavunkat 

felhasználhatják e célra. Lassanként akár meg is némulhatunk. Ami nagy örömükre szolgálna. 

Emlékezzünk a „Kövér kötél” esetére.  
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Vagy még ma is jobb, ha nem emlékezünk? 

Mert ugye akasztott ember házában… meg hát az ördög sem alszik, s a démonizálás 

számtalan módszerének ördögi művelői most különösen nagy szorgalommal álmatlankodnak. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. július 16. 

 

Anakronisztikus beszédek 

 

A nyomasztó jelen megmagyarázásához gyakorta kénytelen furcsa eszközökhöz nyúlni a 

magyarázkodó. Nem csoda ez, hiszen az igazság keresése ma a legnehezebb feladatok egyike. 

Olyan világban élünk, melyben a hazugság mindent eluralt és ott terpeszkedik az igazságnak 

kijelölt térfélen is. S nem csupán terpeszkedik, de mint a hazugság hazugsága, folyamatosan 

azt állítja, hogy ő maga az igazság. Ezzel aztán az információban bővelkedő, de kis 

befogadóképességű társadalom merevlemeze hamar feltelik és máris benne élünk az újonnan 

született igazságban, melyet éppen a hazugság hordott ki néhány évtizedes áldatlan állapot 

után. 

Nos, a sok fájó hazugság közül most éppen bűnösségünk kikiáltásának előzményeit 

boncolgatva támadt az az ötletem, hogy nyúljak a történelmi HA tiltott fogalmához és az 

anakronisztikus vádak ellen használjak anakronisztikus példabeszédeket. Az utóbbi időkben 

ugyanis a már-már megszokottnál is nagyobb erővel támad reánk a szomszéd gyűlölet s 

ráadásnak ezt – egyedülálló magyar sajátságként – belső erők is támogatják. 

Felteszem hát a kérdést, mi történt volna, HA? Ha mi, a sorban nemzeti öntudatra 

ébredező Kárpát-medenceiek, annak tudatában ébredezünk, hogy ébredéseinknek milyen 

következményei lehetnek s „hányoldali” hősei meg áldozatai, mígnem rájövünk: büszke szép 

tudataink nagyon is összeegyeztethetők lettek volna nagyobb külső veszedelmek kivédésére, s 

megannyi hősi vér hiába ontatott, megannyi kárpáti fából hiába lett papiros. 

Ha nyugatról keletre futtatjuk végig e térségen egykor volt tekintetünket, rájövünk, hogy 

többlépcsős országban éltünk.   

Első lépcsőfok, a monarchia, már homogenizált volna minket, de nem egy nagy német 

nemzeti öntudat, hanem inkább a jobb irányíthatóság, a kiegyenlíthetőség jegyében, 

államszervezési könnyebbség stb. céljából. Utóbb aztán hályog gyanánt erre kúszott rá a 

felnövekvő nemzeti gőg. Ez már ellene hatott annak, hogy ugyanazon cél érdekében a 

föderalizálás gondolata, a különbözőségek felismerése, elismerése és hasznosításának 

lehetősége – mint cél – erősödjön. Amikor pedig ez mégis erősödni látszott, már késő is volt 

és az ötletgazdák jóvoltából arra is nemzeti tudat és áltudat vezérelte indulatok, szimpátiák és 

ellenszenvek nyomták rá bélyegüket. 

A második lépcsőfok az első szorításból szabadulni óhajtó, s utóbb ki is szabadult 

magyar éppen azt utánozta. Az új keletű, a polgárosodásból eredező nemzeti tudat mintha 

ráépült volna a feudális, rendi, díszmagyar tudatra. Ezáltal utóbb, ha nagyon szerény 

mértékben is, de hasonló hibába estünk, mint saját előbbi elnyomóink és a sógortól próbáltuk 

elbitorolni a jogot meg másolni a módszert, melyet inkább kerülnünk kellett volna, akár a 

leprást. 

Harmadik lépcsőben a fenti szellem kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy Nagy-

Magyarország lakói – kiket a nemzeti tudat előtti naiv nemzeti állapotukban, legfeljebb 

harmad vagy éppen negyedsorban megélt nyelviségükben és hagyományaik őrizésében s 

nehéz időkön való átalmentésében éppen a Szent Korona segített – most ébredező tudataikkal 

a saját bölcsőjüket hitték börtöncellának.  
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Mint tudjuk az az első lépcső, ennek már első jeleit is tudatosan felhasználta ellenünk. 

Ez volt a szeg, mely a zsákból kibújva először adott volna jelt a látóknak, ha vannak. Mert az 

első lépcső nemzeti tudatának vágyait szolgálandó már a másoknál is megjelent és felismert 

nemzeti tudatot használta saját céljaira. A lépcső első foka a másodikat a harmadikkal és a 

következőkkel akarta sakkban tartani és ezzel végleg elszabadult a pokol. 

Minden összekavarodott. 

A központi és a nemzeti akaratok különbözősége, a nemzetiségi és az 

osztálykülönbségek a vallási szakadékokkal is tarkítva, kiszikkadt szikes mezőhöz tették 

hasonlatossá a Kárpát-medencét, s a repedéseket ártatlanok és naivok meg megszállottak és 

gazemberek vére és verítéke öntözte.  

Ha akkor tudták volna miként fog lépcsőről lépcsőre összeomlani az egész! 

S ha ma tudnák, hogy az egykor piramisként büszkélkedő lépcsőzetes építmény maradék 

romhalmaza is tovább erodálódik a végleges pusztulásig, talán nem lennének Sloták, Vadim 

Tudorok, Seseljek és mások. 

A figyelmeztetés azonban ma is anakronisztikusnak hangzik. A büszke új fülek és az 

álnok új bajkeverők szorgosan munkálkodnak a lépcsőzetek összekeverésén és fogalmuk 

sincs a piramis titkairól, a megmaradás egyedüli lépcsőjéről, melyen az út éppen fordított 

irányú, mint azt ők hirdetik. Mégpedig centripetális helyett centrifugális. De sajnos nem a 

létező Unió elvei szerint. A globalizáció, céljának végső eléréséig ugyanis a nemzeti 

ellentéteket maga is felhasználja. Közben persze zeng a multikulturalizmusnak, a másság 

tiszteletének és egyéb hamis igéknek a hirdetése. 

 

Vagyis, ha erről kezdünk beszélni nem is vagyunk anakronisztikusak? Amire egykor 

nem ébredtünk rá, ma sem vagyunk képesek ráébredni? 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. július 17. 

 

Kárpát-medencei félelmeinkről múlt,- és jelen időben 

 

A képernyőn és a közösségi vagy társasági életben szorongó emberek láttán elgondolkodom 

azon, hogy leköszönő generációm, sőt szüleink története is a félelmek története volt. 

Hányféle félelem, szorongás, olykor rettegés vagy csupán aggodalom tette 

elviselhetetlenné térségünk lakóinak hétköznapjait egy elmúlt évszázad során? Bár régebbi 

idők sem voltak mentesek a félelemtől, ennek a kornak a félelmei nem csupán időben állanak 

közelebb hozzánk, de történelmileg is kevéssé megérthetők, indokolhatók, elfogadhatók. 

Ugyanakkor sok mindennel magyarázhatók. 

 Ha csupán e száz évre tekintünk vissza, először nagyapáink és apáink történeteit halljuk 

a hatalmas és hiábavaló (bár a háttérerők szempontjából igen eredményes) első világégés 

frontjairól és nagyanyáink, anyáink meséit a hazavárás reménytelenül reménykedő 

gyötrelmeiről. 

Mindjárt ezt követi, elválaszthatatlannak is mondható módon a dicstelen 

tanácsköztársaság annyi éven át szégyenletesen glorifikált terrorja. Az ehhez fűződő 

félelmeket nem kell részleteznem, következményei is sokféle félelmet szültek s vetítettek 

előre. 

Ezt követő évtizedekben a Trianon utáni létbizonytalanság és a világválság okozta 

félelmek kora következett. Az elszakítottaknak ekkor már anyanyelvük miatt is szoronganiuk 

kellett. 

Aztán emberek százezrei faji eredetük miatt retteghettek. És okkal. 
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Majd jött a civileket sem kímélő és a hátországokat is halottakkal telehintő második 

világégés. Ekkor már nem egyszer egymástól is félni kellett. 

A felépíthetetlen szocializmus építésének kezdeteitől az osztályfélelem lett uralkodóvá. 

De sok helyen ezt megkettőzte a nyelvi különbség okozta szorongás. És félni kellett az 

embereknek hitük mián is. 

S ami a legszörnyűbb, kiteljesedett és szárbaszökkent az egymástól való félelem kora. 

Teltek múltak az évtizedek és a félelem időszaka végre elérkezett a fináléhoz. A nagy 

váltást a Kárpát-medence népei is kitörő lelkesedéssel üdvözölték. Évszázados álom látszott 

teljesülni. Végre nem kellett félni semmitől és senkitől. 

Vagy mégis? 

Mert most már a szavaktól félünk. Besározott szavak sarának ránk fröccsenése lehet 

veszedelmes.  Most már saját világnézetünktől félünk. Európa és a nagyvilág s belső 

nagyhangú kiszolgálóik nem tűrik el, ha hitben, nemzetben, családban merünk gondolkodni. 

Öklüket rázva fenyegetnek olyasmiért, amit másoktól a legnagyobb természetességgel 

fogadnak el. Tehát tudatosan akarnak félelmet kelteni és éppen bennünk. Az, hogy most újra 

félni kell egyes helyeken az anyanyelv miatt, Európában nem kelt felháborodást és ökölrázást 

sem vált ki. És a gazdasági félelmek is ránk köszöntöttek, egy mások által generált válság 

képében. Még a természetet is ellenségünkké tettük s ettől is tarthatunk. De – mint jelek 

szerint kimeríthetetlen félelemforrástól – újra félhetünk reánk acsarkodó embertársainktól is. 

 

Félünk. Félünk reggel, délben, este és éjjel. 

Félünk, mert hazudnak nekünk reggel, délben, este és éjjel. 

Mi ez? Most már örökké így lesz?  

Amíg élünk félünk? 

 

Leányfalu 

 

2011. augusztus 24.  Naplójegyzet 

 

Amit ki kell mondanunk 

 

Magyarország történelmi pillanatokat él meg. A magyar társadalom azonban éretlennek 

bizonyul, vagy talán már túlérett? Mindenesetre sok mindent túlélt s nem nyomtalanul. 

A túlélés közben bekövetkezett változások és a megjárt út hatásai pedig nem is annyira a 

ma oly egyedülállóan fontosnak hitt anyagiakról és az ezek hiányában természetes 

hiányérzetekről és nélkülözésekről szólnak, mint inkább egy tudati átalakulásról, olyan 

metamorfózisról, mely sok tekintetben már torzulásnak nevezhető. 

A csalóka mindebben az, hogy míg társadalmunk az anyagi hiányt szenvedésnek éli 

meg, ezt az átválzozást egyenesen élvezi, vagy fejlődésként értékeli. És igényli folytatását.  

A siker titka onnan eredeztethető, hogy a szenvedések után bekövetkező félrevezető 

metamorfózis kárpótlásnak tűnő délibábként tárult elénk. 

Csakhogy a délibáb már elillant. A retinákon azonban mintha rögzült volna. 

 

A pártpolitikát a nemzetpolitika felé elbillenteni egyedül képes kétharmados többség 

sem lehet örökéletű, vagy legalábbis biztosan többciklusnyi. Pedig e történelmi jelentőségű 

időszakban erre lenne szükség, s természetesen a hatalombirtokosok eltökélt nemzetpolitikai 

szándékára, tehetségére, belső ellenállóinak és haszonelvűinek leküzdésére. 

Fokozza ennek szükségességét az, hogy a gyors rombolás csak jóval lassabb 

építkezéssel hozható helyre, az új gazdaságpolitikai szemlélet eredményei csak hosszabb 
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távon érvényesülhetnek, s akkor még nem beszéltünk az itt is elhanyagolhatatlan tudati 

felemelkedés generációs időigényéről. 

Mindenekelőtt a magyar társadalomnak meg kellene értenie, hogy amennyiben nem 

akarja feladni magát és nem az eltűnést jelentő végső demográfiai fogyás és multikulturális 

beolvadás útját akarja választani, akkor fel kell ismernie és át kell értékelnie a kádári korszak 

óta csak tovább fogyó áldozatkészségét. 

Felzúdulást kelteni képes szavak! De merjük már kimondani! Nem köthetjük be 

szemünket, nem burkolhatjuk szellemi ködökbe gondolkodásunkat. Még akkor sem, ha erre 

pártpolitikai érdekek naponta ösztökélnek. 

Az a bizonyos kiolthatatlan ellentét, mely a párt- és a nemzetpolitika között feszül, ma is 

működik. Mert a hatalmas zuhanásban levő ellenzéki pártok csak politikai életbemaradásukért 

küzdenek, ami, tudjuk, egyet jelent holdudvaraik hatalmi, s ebből fakadó anyagi céljainak 

átmentésével. Érvényes ez a maradék MSZP-re éppen úgy, mint az újonnan jött régiekre. 

Hiszen a másik két párt sem a semmiből keletkezett, és látható vagy rejtett gyökereik jól 

követhetők. Így aztán abban sincsen semmi új, hogy a magyar társadalmat követelni tanítják. 

Mi több, bujtogatják! Annyi történelmi, gazdasági, politikai ismeretük biztosan van, hogy a 

most élet-halál küzdelmet vívó ország esetében láthatják ennek veszedelmét. S mégis! 

Leleplező erejű és sarkalatos tény ez. Megbocsáthatatlan és kimagyarázhatatlan. Más, 

csendesebb történelmi periódusban lehet megszokott, érthető, akár pragmatikus is. Csak 

éppen most és éppen itt nem. Mert ez öngyilkosság. Az országot kívülről is támadó 

tendenciákat gerjesztő borzalmas tevékenységükről beszélve pedig méltán jelenthetjük ki, 

hogy az gyilkosság. 

De a hosszú távon nem remélhető kétharmadban is ott van a pártpolitizálás némi 

kényszere. Ha másért nem, a kétharmad megőrzéséért, ami viszont annak az egyedül 

lehetséges és halálos veszedelmekkel járó kötéltáncnak a végigegyensúlyozásához szükséges, 

melynek nincs alternatívája. A másik út ugyanis járhatatlan. Pontosabban a már említett 

eltűnéssel egyenlő. 

A kormánypárt kommunikációjában ezért kénytelen kerülni a nyers valóság kimondását. 

A gyakori és a sietségben talán nehezen elkerülhető – kétségtelenül szakmai – hibák mellett 

ezért emlegetjük folyton a rossz kommunikációt. Tudják ugyanis, hogy kikkel kellene 

kommunikálni, ismerik azt a metamorfózist, de hazudni sem akarnának. Mert tudjuk, hogy az 

hova vezet. A kötéltáncos ezt a gondot is magával hordozza a mélység felett, mint a 

ráadásként fején kézállásban hurcolt akrobata társat. 

A vészhelyzetben élő, azt részben észlelő, részben lebecsülő, jórészt azonban felismerni 

is képtelen magyar társadalom legfontosabb dolga tehát az volna, hogy értse meg: áldozatot 

kell vállalni, nem lehet semmit sem követelni. 

Ne azon vitatkozzunk, hogy a meghozott intézkedés megszorítás, avagy sem, hogy kire 

és mit terhelünk. A felelős nemzeti közteherviselést a világtrendek és az azoknak minket 

kiszolgáltató komprádor elődök – mára – önként és tudatosan vállalt kötelességből, durva, 

nyers és gyűlölt kényszerré süllyesztették.  

Képtelen ördögi kör ez. 

A vezető gyűjtőpárt nem mondhatja ki ezt az igazságot, kerülgetnie kell, mint 

macskának a forró kását. A hatalmát elvesztett párt meg a nemzeti szükségállapottal nem 

törődve, azt legfeljebb más néven, mint szólamot hasznosítva küzd saját rejtett céljaiért, 

melyekben nem szerepel a nemzeti megmaradás, csak a politikai és egyéni haszonelv. Az új 

pártok régi gyökereiket rejtegetve próbálják visszahozni, illetve beemelni elitjeiket a 

hatalomba. A nemzeti megmaradáshoz fűződő viszonyuk szintén a nullával egyenlő és vagy 

fel sem merülő kérdés, vagy azt éppen ellenszenvessé tenni képes túlharsogott 

handabandázás. 
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A globalizáció tátott szája ott bűzlik alattunk. Csak arra vár, hogy sült galamb módjára 

végleg belerepüljünk.  

A sütögetők pedig kívül és belül itt serénykednek. Bőrünk már kezd ropogósra pirulni. 

Csak az áldozatvállalás, csak a követelődzés elfeledése menthet meg. Ez az, amit senki 

sem mer kimondani. Mindenki saját vagy társadalmi csoportérdeke mögül nézeget körül vagy 

kiabál. A közös nagy érdek eltörpülni látszik. 

Szeretnénk remélni, hogy a komprádorok világának nálunk leáldozott, az önös érdek 

azonban még gyakran és sokfelé felbukkan. Mindenütt értékvesztett silányság észlelhető. 

Közben azonban a megmeneküléshez anyagi forrás szükségeltetik. 

Honnan?  

A további eladósodás elképzelhetetlen, mert egy (két) történelmi időszak már 

végzetesen eladósított. Trianon pedig eleve szegénységbe taszított. 

Mindkét oldali szakembergárda tudja, hogy a világnak – melyben élünk – nem lehet 

fejjel nekimenni. Maximum ügyes oldalazásra, krajcolásra van esély. 

Marad tehát az áldozatvállalás! 

El lehet menni, mondotta nem is olyan régen – egészen más meggondolásból – valaki. 

Itt kell maradni és az elődök szívósságával, meg az élet áldozatát vállaló hétköznapok 

hősiességével meg kell küzdeni ezzel a történelmi kényszerrel is - mondanánk most.  

És mondjuk is. Azok helyett, akik politikai kényszerből így nem mondhatják ki, és azok 

helyett is, akik ezt még nem értik. 

Akik pedig mást akarnak?  Felettük nincs hatalmunk. Ők majd máshol és mással 

számolnak el. Vagy ártatlan utódaik fizetnek elődeik jogilag gyorsan elévülő bűneiért. 

 

Leányfalu         

 

Naplójegyzet: 2011. augusztus 30. 

 

A  szolgálat szellemének gyökerei és céljai 

 

A teremtés nagy folyamatának, ennek a legtitokzatosabb alkotásnak, mely természetesen nem 

lehet a véletlen műve, az ember a végső s legnagyobb eredménye. 

A földi élet szabályai azonban az emberre is érvényesek. Ezeken nem emelkedhet felül, 

sőt, minthogy – az élőlények között egyedül – öntudatra ébredhetett, tudatosan kellene 

őrködnie felettük. Az élet egyszerűen csak zajlik e szabályok szerint. Születik, meghal, 

létrejön, kihal. A felismerésre képes embernek azonban ügyelnie kellene e szabályok 

érvényesülésére. 

Ezek a szabályok mondják ki azt is, hogy a megmaradáshoz közösségben kell élnie. 

Ennek szolgálata nem véletlenül az emberi lét egyik fő parancsolata. 

A közösség alapja a család, s ezek alkothatnak különféle feltételek alapján szerveződő 

kisközösségeket, azok pedig együttesen a nemzeteket. Ez a szerveződés a földi lét különböző 

körülményeinek és a történelmi fejlődésnek a befolyására nagyobb vallási, kulturális köröket 

alkottak. 

A homogenizálás, a multikulturalizmus erőltetése egy felülről lefelé zajló, fordított 

folyamatot indít el, a nemzeteket összemossa, a közösségeket felemészti, a kisközösségeket 

ellehetetleníti, a családokat szétrombolja, s így felszámolja az egyén létezéséhez és 

fennmaradásához szüksége feltételeket. 

Ez pedig a teremtés szándékával szembeforduló pusztítás.  

Vagyis öngyilkosság! 
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Ha feltesszük tehát a kérdést, hogy mi végre vagyunk a világon, akkor Tamásit kicsit 

kiegészítve azt mondhatjuk: azért, hogy valahol szolgálhassunk benne. Ha ez sikerül, akkor 

otthon vagyunk. 

Az ember isteni öntudatra ébresztésének ez a felismerés lehet a célja. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. szeptember 7. 

 

Spekuláns révkalauzokkal a tragédia felé 

 

Hullámzik a svájci frank értéke. Erőteljesebben, mint a Genfi-tó. Naphosszat emlegetik az 

alpesi valutát. Az al pesti hidak alá meg emberek kerülhetnek. Bizonyára vannak közöttük 

könnyelműek is, de nem vagyunk egyformán óvatosak és okosak. Őket is visszatarthatta 

volna más ösztönző rendszer, jó tanács, bizalom vagy éppenséggel egy nem elbutításban és 

félrevezetésben utazó ideológia. 

Olyan világban élünk ahol kemény intézkedések történnek a közbiztonság érdekében. A 

zsebtolvajokról és kiben-miben létükről statisztikák árulkodnak. 

Nem úgy a világ nagy spekulánsairól, akik nem erszények aprópénzét lopják, hanem 

családok életét, országok jövőjét kockáztatják, pontosabban rabolják el rezzenéstelen pofával.  

Kik ők és honnan e joguk? 

Milyen világ ez, ahol a mások kirablásának üzleti módozatai a napi valóságban is az 

alapvető jogok sáncain belül vannak, a túléléshez való jog viszont csak papíron létezik s a 

valóságban e sáncokon kívül található. 

Egy kis ország vezetője mondogatja mostanság, hogy véget kellene vetni a spekuláció 

világának és jöjjön el a munka világának ideje.  

Igen. Lehetnénk a munka országai, hiszen a világ nagy részét szorgos emberek és a 

munka hagyományával bíró országok alkotják.  

S mégis! 

A spekulánsokat védi minden. Fel sem merülhet, hogy megfékezzék őket. Hogy a világ 

új pénzügyi rendszert dolgozzon ki. S ha valaki erről beszél, arra átok zúdul sok módon és sok 

irányból.  

A józan ész tiltakozik. 

A józan ész birtokosai alig. 

A láthatatlanok által gúzsba kötött világ vezetői egyáltalán nem. 

Meddig mehet ez még így? 

Mikor veszik észre, hogy ez először nemzetek tönkretételével és eltűnésével, előbb-

utóbb pedig az emberi faj létének veszélyeztetésével járhat? 

És ez nem puszta ijesztgetés. Erre ma már tudományos kutatók véleményei 

figyelmeztetnek az élet több oldaláról. 

De köröttünk néma csend. 

Tekinteteink a tőzsdéken, ahol nem is értjük mi zajlik, csak azt tudjuk, hogy sorsunk 

felől ismeretlenek döntenek, ismeretlen módszerekkel, ismeretlen eredetű jogokkal 

felruházva. 

Közben pedig rohanunk a tragédiába! 

 

Leányfalu 

          

Naplójegyzet: 2011. szeptember 17. 
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Ismét a szellemi szükségállapotról 

 

Az általam megélt közel háromnegyed évszázadra visszatekintve – az időbeli határvonalak 

húzogatásának gyengéit elismerve – három korszakot különböztetek meg. A három korszak 

hozzávetőlegesen három generációnak és azokra gyakorolt három egészen más hatással és 

ráhatással bíró időszaknak felel meg. 

Korszakváltás 
- Az első negyedszázad, mely engem és kortársaimat nevelt, egy korszakváltás időszaka 

volt. Szüleink szellemiségén keresztül még átnyúltak gyökereink egy ellentmondásaival is 

nosztalgiákat ébresztgető keresztény és nemzeti Magyarországba, melynek hibáit oly sokat 

emlegetik, de azt kevéssé, hogy a Trianon utáni traumából lábra állván, e történelmileg 

másokhoz alig hasonlítható helyzetben – a túlélés külső erők által nem várt sikere mellett – a 

tévedések, sőt ballépések s főleg a kényszerek szülte csapdák, szinte elkerülhetetlenek voltak. 

Ez a generáció a kettősség, az otthon és a külvilág ellentmondásainak ütközése, a 

kényszerű hazugság levegőjét szívta magába, és annak örök reményét, hogy egyszer vége 

lesz. Vagyis átmeneti korszaknak tartotta és örökös várakozásban élt. A Kárpát-medencei 

összmagyarságra kivetítve pedig a nemzet közel harmadának még a nemzetiségi elnyomás és 

a homogenizációs kísérletek nyomást kettőző hatását is el kellett viselnie.  

Ezekben az években a gondolkodást a hagyomány még befolyásolta és a tudás értéknek 

számított, szemet nyitogató hatása észrevehető volt. És hatott a nemzeti öntudat. 

Merjünk kicsik lenni 
- A következő negyedszázad szülöttei már a puha diktatúra törpeségre nevelő, 

„örvendjünk a napi sörünknek meg Trabant kiutalásunknak” szellemében nevelkedtek. 1956 

emlékének formájában a kettősség szelleme azért még kísértett és a határon túl rekedteknél a 

puha diktatúra puhító hatása helyett egy bizonyos fajta csakazértis nemzettudat is felépült. 

Egészében véve az: „amíg minket fizetgetnek, addig mi csak dolgozgatunk” tudat alatti 

szelleme élt és hatott a tömegekre. A napi valósággá dermedt hazugság és a legalizált 

lopkodás átrendezte az erkölcsi normákat. A vallás és a hazafias szellem jelentősen háttérbe 

szorult. A szocializmus majdani felépülésének felvetített képei nem nagyon ébresztgettek 

reményeket, de valamilyen majd csak lesz jobb is azért a fű alatt megfért.  

A tudást a három T határai között adagolták s a tömeg látószöge ennek megfelelően 

nyílt vagy inkább zárult. A nemzeti tudat elsilányodott, sőt rejtegetnivaló lett. 

Szellemi elnyomorítás 
- Az utóbbi negyedszázad, az újabb történelmi korszakváltást követő időszak, ismét a 

nagy várakozások és egyben a nagy csalódások korszaka lett. 

Az előző két generáció és vonzásköre – mint a kor tevékeny részese – a legbonyolultabb 

törésvonalak mentén került egymással szembe. Az újonnan születők pedig már elképzelni sem 

tudták milyen is volt, és miért volt olyan amilyen az az előző két korszak.  

A tudás megszerzése a saját kezdeményezőkészség körébe helyeződött át, de a múltról 

és jövendőről felmenőiktől és a véletlen nyújtotta környezetüktől ellentmondásos sablonokat 

kaptak. Ráadásul eluralkodott felettünk egy olyan világ, melynek alapvető céljai közt volt a 

tömegek szellemi elnyomorítása. A nemzeti tudattal összefüggő minden tartalom támadások 

kereszttüzébe került, sőt gyakran nevetség tárgyává lett. Ismét napirendre került a törpeség, a 

„merjünk kicsik lenni” formájában. 

Hihető jövőképet 
Egészében véve tehát mindhárom generáció átmeneti kort és sok áldozatvállalást élt és 

él meg és egyelőre valamennyien elmondhatják, hogy nagy várakozások és nagy csalódások 

után vagy közben vannak, s alkatuk szerint ismét csak reménykedni próbálnak vagy a 

reménytelenség rabjaivá válnak.  
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Az első két generáció azt is elmondhatja magáról, hogy sok mindent túlélt és a maga 

módján hozzájárult a fennmaradásunkhoz, elviselt történelmi terheket és jogosan vár valami 

jobbat. Egy hihető jövőkép formájában magának, de legalább leszármazottai számára. 

Ez a csupa hátrányos hatás és igen kevés építő hatású történés befolyása alatt 

felnevelkedett és élt tömeg azonban nincs felkészülve, vagy csak részben arra a nagy 

áldoztavállalásra, melyet a most következő nagy össznemzeti küzdelem, a megmaradásért 

folytatandó hatalmas hadjárat fog jelenteni. 

És itt általánosíthatom az egészségügyben már felállított képletemet. 

Mert, hogy ők is arra várnának, hogy azonnal kapjanak valamit, ami MÉG NINCS! 

Bizalom már nincs 
A hadjárat viszont elkezdődött és csak kevesek képesek úgy gondolkodni, hogy ez az, 

amire reális gondolkodással vártunk, aminél többre nem számíthattunk, amelynél többet nem 

remélhettünk. Az elkövetkező küzdelem adhatja meg a jövőképet s kimenetelétől függően az 

eredményesség gyümölcseit. 

Ugyanis adva van egy esély! Ezzel kellene élni. Az esély pedig abban érhető tetten, 

hogy egy zuhanó világban akadt egy olyan nemzeti erő, amelyik múltjában és 

gondolkodásában az össztársadalomhoz hasonlatos tudati terhekkel, megpróbálja azokat 

levetkőzni és előrelépni a magyar nemzet sokadik megmaradási kísérletének útján.  

Aki ezt nem értékeli, az elégedetlen, aki felméri, hogy többre nem számíthattunk, hálás 

érte a Mindenhatónak. 

Az új vezető erő azonban annak tudatában kell a nemzetet az elkerülhetetlen 

áldoztavállalásra rávegye, hogy az ehhez szükséges bizalom MÁR NINCS meg abban.  

Ezt is ismerjük az egészségügy jól általánosítható példáján. 

 

A feladat óriási. A feladat óriásokat kíván. A kevés óriássá nőni képesek pedig 

kénytelenek magukon hordozni a gonoszul reájuk aggatott gonosz jelmezeket is. 

A szerencsés tisztánlátók ne legyenek büszkék tisztánlátásukra, hanem értsék meg 

azokat, akiknek ez nem adatott meg.  

Minden kísérletünk elvetélhet, ha nem értjük meg és nem fogadjuk el, hogy egy lelki, 

szellemi szükségállapot meghirdetésének ideje jött el. Nem „kijárási tilalmakat” hirdető 

szükségállapot ez, hanem a tisztánlátó kisebbségnek a fejekbe, a magyar lelkekbe való 

„bejárási kötelezettségre” gondolnék. 

És a saját fejekben is szükséges önrevízióra, egy új „magunk revíziójára” a nemzetben 

gondolkodás képességének újjáépítésére. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet 2011. november 1. 

 

Temetőben az életről 

 

A november szokásától eltérően most ragyog. Fentről a nap sugarai aranyozzák be a temetőbe 

ballagókat, s ez a szomorú emlékekhez nem illő módon ragyogó langyos fény megkettőződik 

a részben már lehullott aranysárga levelek tükrében. Az elmúlás csonthideg emlékeit szinte 

keresztülhúzza az élet melege. 

Aztán mégis megmutatja magát a november. Este lesz, a levegő hirtelen lehűl és az égő 

levelek távolról erre libbenő füstszaga is segít visszaszomorodni. Ahogyan az ilyenkor 

illendő. 

Mert ugye a november elejének már inkább borzongatónak, kályhapadkára invitálónak, 

elmélkedni bíztatónak kellene lennie. Amolyan esernyősnek, összehúzódósnak. 
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De leszáll az est, elcsendesül minden és mint általában, egyedül maradok.  

Milyen tanácsadó is a magány? 

Egymagában változó. Megannyi más körülmény dönti el, hogy éppen mire bíztat. 

Édesbús vagy éppen keserves semmittevésre, alvásra és alva vagy talán észrevétlenül 

féléberen álmodásra-álmodozásra, melyek úgy folynak egybe és történeteik úgy járnak- 

kelnek-közlekednek egymás között, mintha egy lakás összenyitott ajtajai között 

téblábolnának, mit sem törődve a benne élőkkel. 

De máskor meg átlibben feletted valami megfoghatatlan és magával ragad. Tenni szólít. 

Ilyenkor zavaró, ha közbeszól a már elfelejtett külvilág és felesleges zajával, kényszerítő 

kéréseivel, parancsaival, elvárásaival eltérít a valóságnál fontosabbnak tűnő gondolatok, 

elmélkedések világától, s mintha hozzájuk semmi köze sem lenne, nem hajlandó észrevenni, 

hogy azok általában mennyire közelebb állanak a valósághoz, mint maga ama nyers 

valóságnak hitt valami, s mennyivel többet jelenthetnek az élet eljövendő valóságai 

szempontjából, mint a hétköznapi elvárás szerint valók. 

Ilyenkor hajlamos az ember elhullajtani gondolatait, mint fák a sárguló levelet. Vagy 

inkább leveleket írni annak hitében, hogy még sárguló állapotukban is lesznek olvasói? Ki 

tudja?  Mi lelki, szellemi, érzelmi hajótöröttek szeretünk reménykedni a palackposta 

hatékonyságában. A hullámok, az idő hullámai majd ide-oda hordozzák palackjainkat, s ha 

össze nem törnék durva szirteken, egyszer megcsillanhatnak egy majdani homokos parton.  

Hogy lesznek-e akkor még írástudók? Ma már ez is kérdéses. Jobb tehát nem kézzel írni. 

A zsinórírást nemsokára úgy fogják tanulmányozni nagydoktori disszertációk, mint a 

hieroglifákat? 

Lám a legbékésebb elmélkedésbe miként tör be a kíméletlen jelen, egy információ, mely 

szerint az USA néhány államában beszűntették a kézírás oktatását. 

De lehet-e független az ember az egyre agresszívabb külvilágtól? Személyektől, 

csoportoktól, ideológiáktól, jól szervezett és tudatos befolyásolóktól? 

 Van-e létjogosultsága novemberi elmélkedéseknek?  

Azt hiszem ennek most értünk a mélypontjára, ami egyben azt is jelenti, hogy ezt 

követően ennek jelentősége egyre nőni fog. Nem kizárhatóan ez lehet kiindulása egy remélt új 

világnak is. Na, nem a saját édes vagy éppen mélabús borongásokra céloznék, hanem az 

emberiség közös álmainak életre kelésére gondolnék. 

Mert minden bizonnyal egyformák vagyunk és álmaink is egy irányba mutatnak.  

 

Valami nagy dolognak kell itt történnie, valami hatalmas katarzis, lelki, szellemi, sőt 

minden veszélyével együtt ennél is többnek kell bekövetkeznie, ha az emberiség története 

emberi történetként akar folytatódni. 

 

A hulló levelektől színes temetők mélabús hangulatában az újjászületés gondolataiból 

most ezt söprögettem össze.  

 

Leányfalu       

 

Naplójegyzet 2011. november 10-11. 

 

Egy nemzet jövőjének alá(uzsor)ásásáról 

s annak kicsinyített hazai másáról 

 

Úgy látszik, nem kell magas iskola ahhoz, hogy valaki felismerje a kor világának aktuális 

módszereit, melyek elvezetnek a profit vagy haszonszerzés felé kanyargó utakra. És ezt 
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nálunk már nem csupán a gyanús csendben előre vánszorgó Kulcsár-ügy és társai bizonyítják, 

hanem annál kisebbek és számosabbak, de rettentően romboló hatásúak is. 

Miközben az ország demokratikusan megválasztott kormánya a világ (nevezzük együtt 

őket így) Nagy Uzsorahatalmaival vív, miközben ezt a küzdelmet hatalmas külső és belső 

ellenszélben folytatja, miközben ezt az egyébként időigényes háborút időzavarban kell 

megvívnia, miközben mindezt a választók kétharmadának egy része s főleg a maradék 

egyharmad talán teljes egészében nem érti, a nagyvilág szellemét leképezni villámgyorsan 

képes kis – de romboló hatásban egyáltalán nem lebecsülendő – uzsorások virágzó piacra 

leltek  a legszegényebbek között. 

Kicsinél és nagynál egy a recept: a bajba került szegénytől könnyebb abból  a kevéske 

maradékból is elvenni s aztán, ha ebbe beleroppan, akkor jön a szüret, mert elérkezett az idő, 

hogy mindenétől megfosszák. A nyomorultat viskójából akolbólítják ki, az eladósított 

országot csődbe kergetve kaparintják meg. 

Uzsora és uzsora. Kicsi és nagy. 

E pillanatban más kötelesség szólít el a klaviatúra mellől s mire másnap visszaülhetek a 

gép mellé, már olvasom is, hogy Magyarországot éppen a kínkeservesen kiharcolt és az Uniós 

elvárásoknak megfelelő eredmények bejelentése és elismerése pillanatában minősítik le. A 

háttérben pedig ott lebeg ismét egy liberális Uniós vezető röpke kijelentése, miszerint a siker 

csak átmeneti. A belső informátorok torokhangján éppen csak azt nem mondja ki, hogy a 

nyugdíjasoktól „elrabolt” pénznek köszönhető, - semmi más. A Daniel Cohn Bendit effektus 

eredményesen működik. Fölöttünk a már közhasználatúvá vált néven nevezett: „pénzügyi 

szivattyú” zakatolása nem csendesedik, sőt felbőg. 

A kicsiny és általam többek között áldozatvállalásnak és türelemnek is nevezhető 

immunrendszerének jelentős részétől – szisztematikus lelki és szellemi rombolással – 

megfosztott ország kitörni készül a kordonok közül. Nem nagy falat, de precedens lehet, tehát 

meg kell akadályozni ebben. Az ehhez szükséges külső erő adva van. Az Uniós fórumokon 

megszemélyesített formákban is találkoztunk már vele. A másik összetevő, ama belső, 

úgyszintén él és működik. A hatalmukat visszaszerezni óhajtó komprádorok mindenre készek. 

Ha kell, gyilkosságra toboroznak nyíltan a „sajtószabadságától megfosztott” országban, ha 

kell a zavarkeltésnek „hálózati” ravaszsággal kidolgozott módszereit is bevetik. Jelek szerint 

az ehhez szükséges anyagi erő még a zsebükben van. Van, amikor ügyes manőverrel ki lehet 

előle hátrálni (szerintem október 23. lehetett ilyen), van úgy, hogy nem. A csapdákat – mint 

orvvadászok – sűrűn rakosgatják, a magyar erdőkben. 

Az IMF, a Világbank szemöldökmozgására, a hitelminősítők – mint kiderült illetéktelen 

– leminősítgetésére azonnal ugrik a tőzsde, de ennél kevesebb is elég. Kiszivárgott 

mellékmondatok is elégnek bizonyulnak a spekulánsoknak, hogy a verejtéküket hullajtó 

milliók munkájának eredményei elértéktelenedjenek. Nemlétező pénzekkel hajszolnak 

hitelrabságba és elérhetetlennek tűnő gazdasági mutatókat tűznek ki elénk célul, s ha ezeket – 

láss csodát – elérjük, említett csápjaikon keresztül ők maguk háborognak és bírálnak, hogy 

újra meg újra reánk taposhassanak. Egyik nap kötelező elismerés, másnap milliárdokat 

megsemmisítő leminősítés. 

A komprádorok pedig csak erre várnak. Reményeik erősödnek. Nekik semmi sem drága. 

A nemzet elveszejtése csak odalökhető zseton a saját – egyébként morzsányi – nyereség 

reményében. A legtragikusabb, hogy - Isten őrizzen tőle – esetleges visszatérésüket, éppen 

azzal alapozták meg, amivel nyolc év alatt elképzelhetetlen mélységekbe süllyesztettek, hogy 

a felszínre törést szolgáló erőt a tömeg szemében kegyetlen megszorítónak tudják nevezni. 

Hiszen az ő idejükben „elkerült elkerülhetetlen lépések elkerülése” éppen az eladósodásból, 

tehát a még mélyebbre kerülésünkből valósult meg. Akár a visszasírt kádári években. De ezt a 

tömeg nem érti. 
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Bizony hatalmas szerep vár egy megmentő erőt jelenteni képes okos kommunikációra. 

Mert az a már említett immunrendszer ma nagyon törékeny. A türelem és áldozatvállalás 

forrását jelentő nemzettudat végtelenül gyengén szerepel. 

A falujába hazatérő uzsorás polgármestert valóságos népünnepély fogadta. A Stockholm 

szindrómás tömeg ott táncolt az utcákon. 

Mindent el kell követni, hogy a kis uzsorás diadalmas hazatérése ne valósulhasson meg 

a nagy uzsorások kiszolgálóival is.  

Egy nemzeti Stockholm-szindróma a végünket jelentené. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2011. december 5. 

 

Anyaországi levél a zavarodottságunkról 

 

Az események zajlása meghaladja félelmeimet, reményeimet, képzeletemet. A világot sikerült 

tökéletesen átláthatatlanná tenni. Vagy mégsem? Döntsön erről az olvasó. 

Kézenfekvő jelek késztetnek magyarázatokra épelméjű és képzett szakembereket. 

Véleményüket azonban egybemossák képzelgő fantaszták összeesküvés elméleteivel, s így 

lassan minden olyan kísérlet, amelyik a dolgok megvilágításra törekszik, gyanúba kerül, sőt 

mérlegelés nélkül maga is összeesküvés elméletnek nyilváníttatik. Az ilyen módon keltett 

félelem pedig oda vezet, hogy akadályozója lesz a szabad gondolkodásnak, a kilátszó szögek, 

sőt kilógó lólábak láttán is befogja szemét az óvatos látó. Bár csak ne láttam volna! Mert 

ugye, ha már látta, lelkiismerete, közszereplői, tudósi vagy egyszerűen csak értelmiségi 

önérzete ágál a hallgatás ellen. És bizony egyre több az olyan összeesküvés-elmélet, amelyik 

egyszerre csak hétköznapi hírré válik. Mondhatni, megszokottá. A nemrégen még 

kimondhatatlan váratlanul közhelynek bizonyul. 

Valahol vannak valakik. Ezt mindenki sejti, de magánbeszélgetésen kívül igen ritkán 

hallani. Tekintélyes emberek állítják, hogy ami történik az spontán és nem gerjesztett. A 

Forint elleni spekuláció sem más, mint megengedett és természetes pénzügyi, üzleti manőver, 

melyet a jelen világ teljes mértékben elfogad. Nekünk is szabad spekulálni, ha úgy tetszik. 

Csak éppen nem vagyunk spekulálni képes helyzetben, mi megmaradunk a spekulációk 

tárgyának. 

Már évtizednél hosszabb tapasztalatunk van a láthatatlan erőnek lefeküdni hajlandó 

politizálásból. Eredményeit is ismerjük. Az okozók látszólag meglakoltak és történelmi 

vereséget szenvedtek, de a nyertesek mozgásterét az elődök által lerakott aknamező határozza 

meg. S ez nem csak arra érvényes, amit tehetnek, de még a kommunikációra is. Miközben 

ugyanis azt az „aknatáncot” járjuk – melyet külső követelések és belső követelők hada írna 

elő – már „nem elegáns hátramutogatni”. Hiszen „másfél év már eltelt”,- mondják, s a magát 

oly hozzáértőnek képzelő fociszurkolói gondolkodású választó ennyi idő után – külső 

körülmények ide vagy oda – már eredményeket akar látni. De szerinte ilyenek nincsenek. 

Mert annak hangoztatása, hogy a válság ellenére még talpon vagyunk, hogy az 

ellenfeleink által oly nagyon óhajtott bedöntésünkhöz onnan kívülről komoly erőfeszítéseket 

kell tenni, s még a belső szövetségesek – sarokba szorulva annál jobban vicsorgó – hada is 

kell hozzá nekik, hogy nézzenek körül s észleljék mi folyik az egész kontinensen,- a 

sikerpropaganda gyanújába kevertetett. 

Nagy hangon folyik az elégedetlenkedés, a követelődzés. Suttogni sem hallunk a 

türelemről és áldozatvállalásról a veszedelmet megélő HAZA érdekében. Közben a 

kereskedelem jelzi, hogy a karácsonyi forgalom máris meghaladja a tavalyit. Vajon van-e 

ennél érzékenyebb tesztelési metódus? 
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De lássuk a dolog visszáját is. 

Vajon a zűrzavar melyet a világban érzékelünk, s amely rányomja bélyegét egész 

életünkre, mennyire fokozódik itt benn a saját hibánkból. Mert kétségtelen, hogy ilyeneket is 

láthatunk jócskán, s bár nem szívesen ismerjük be, de tagadhatatlanul jelen vannak. Ha pedig 

szemünk előtt folynak hibás folyamatok, születnek szerintünk is előre hibásnak tartott 

döntések melyeknek hibás volta hamarosan be is igazolódik, ha közvetlen környezetünkben 

látunk „saját hibák” mellett kibontakozó „saját bűnöket” is, akkor bizony könnyű 

nekikeseredni. 

A laikus, de jószándékú „nemzetben gondolkodó”, aki, ha kell áldozatot is vállalna, 

egyre több kérdőjellel küzd. Egyelőre még megküzd ezekkel. De meddig? Meddig akkor, 

amikor még arról sem vagyunk meggyőződve, hogy egy ilyen kényszerű helyzetben helyes-e 

a saját hibákról hangosan beszélni vagy éppen ilyenkor kell azokat a legszigorúbban számon 

kérni és kiküszöbölni?  

Jók-e a gazdaságpolitikusaink, külpolitikai mozgásterünket jól mérik-e fel, miért 

nincsenek az ellenszélben hajózáshoz nélkülözhetetlen szövetségeseink? Gondolnak-e arra 

illetékeseink, hogy a vaktában követelődzők információhiányával és az őket felhasználó 

bujtogatók felelőtlenségével felvegyék a harcot? Vannak e B és C terveink a nehezen 

kiszámítható világtrendek közepette? 

Korszakváltás előtt állunk, de ez hatalmas kockázatokat rejt magában. Benne van egy 

hatalmas megújulás lehetősége is, de a végső elsüllyedés is fenyegethet. 

És ez érvényes reánk, mint nemzetre, acsarkodó szomszédainkra, Európára éppen úgy, 

mint az egész világra. 

Egy dolog mindenképpen biztos. Nevetséges és szánalmas saját nehézségeink 

kizárólagos és szűklátókörű emlegetése. Sokkal magasabbról kell a folyamatokat és 

lehetőségeket szemlélni. A vezető politikai erőnek pedig meg kell találnia annak módját, hogy 

a társadalom minél több tagja legyen képes felkapaszkodni erre a kilátóra.   

Minden egyes létrajáróban egy jövendő szavazót kell látni. És nem a steril hatalom 

megőrzése céljából, hanem egy nemzet megmaradása érdekében. 

 

Leányfalu  

   

Naplójegyzet: 2011. december 12. 

 

Egy fantomkép nyomában a fantomképek ösvényén 

 

Néhány cím az utóbbi hetek sajtójából: 

Itt a várt bejelentés! Európa új szerződést köt (2011. december 06.)  

Pénzt öntenek a világba a jegybankok (2011. december 01.)  

A spekuláció álcái a hitelminősítők (2011. november 29.)  

Háborútól retteg a világ (2011. november 17.) 

Az EU elért az út végére (2011. november 04.) 

 

Ha olvassuk a sokak szerint végzetes bajba jutott világról szóló írásokat, folyamatosan 

egy kérdés kellene felmerüljön a híreken rágódónak. Mi ez a kérdés? 

Miközben a legkülönfélébb elképzeléseket taglalják pro és kontra, el egészen a háború 

veszedelméig, hiszen a naponta reánk zúduló szóözönben a vérzivatartól addig, hogy minden 

országnak joga a vesztébe rohanni, ott van számos félelmetes lehetőség. Ezenközben azonban 

egyetlen elemző sem mer kimozdulni a gránitkemény és egyetlen nézőpontból, mely a 

pénzvilág mai szabályainak változtathatatlanságát még csak nem is említi. Tabuk tabuja az. 

http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=69142
http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=69060
http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=69012
http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=68775
http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=68544
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Ez az, ami tulajdonképpen minden további magyarázkodás nélkül igazolja, hogy a 

bankvilág felett őrködő titkos hatalmak uralmának létezéséhez még annyira sem mer az 

emberiség hozzászólni, mint a Teremtő létezéshez vagy nem létezéséhez. Mefisztó áriája 

könnyed operai basszusáriából így lép be a „valóvilágba”. Lucifer a leghétköznapibb 

celebünkké domesztikálódik. 

Az a kérdés – amely fel sem merülhet – tehát úgy szól, hogy a rengeteg egymáson s 

végül önmagunkon javasolt vagy kipróbált kétségbeesett fogáskeresés helyett miért nem 

merül fel a pénzügyi világ márványkemény szabályainak módosítása, mint szükséges 

megoldás? 

Fényévekre vagyok a pénzügyi ismeretektől, de ha hitelt veszek fel ennek ez nem 

akadálya. Akkor annak sem legyen, hogy kérdezhessek. Akár képtelenséget is. 

A banki szabályok szerint az egy petákot hitelként felvevő egyén vagy közösség annak 

kamatait (adott esetben kamatos kamatait) az idők végezetéig fizeti, sőt a kamatmódosítás 

joga is a hitelezőé. 

Maradjon érintetlen ez az őrület. Ne menjünk fejjel a falnak. Hiszen azt mondják 

bankok nélkül nincs élet. Helytelenül viccesre fogva, ez a „navig ára” és az is, hogy „nesze 

szeszt ezt”. A hajóskapitány fantóm képe a rumtól vörös orral, olykor kalózosra fogva fél 

szemmel vagy falábbal ott él a fantáziánkban. A bankok titkos urai még fantomkép 

formájában sem merülnek fel belső látómezőnkben. 

Nos, mit szólnának egy olyan megoldáshoz, hogy mehet tovább a zsuga, de az a 

törlesztés, amely a felvett összegnek a tízszereséig jutott már el kamat formájában, (vagyis 

rajta a bank – a körülményektől függően – közelítőleg tízszeres hasznot könyvelhetett el), 

automatikusan szűnjön meg. 

A kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad. 

Vagy nekik ennyi sem elég? Vagy esetleg nem csupán a pénzbeli haszon, hanem a 

mindenkin uralkodás a cél? 

Jó lenne, ha lassan megpróbálnánk szembenézni fantóm urainkkal. Lássuk csak milyen 

az ő fél szemük vagy aranyozott falábuk. Egyáltalán hasonlíthatók ők emberi alakhoz? 

Mert a világot teremtő Úristent szabad volt s ma is szabad jóságos bölcs öregember 

képében elképzelni. Ő minket a maga formájára teremtett embernek. Fantomjaink a maguk 

formájára embertelenítenének el? 

 

De kik is ők a valóságban s kiktől nyerték emberek feletti jogaikat?   

 

Leányfalu  

 

Naplójegyzet: 2012. január 

 

Közhelyes gondolatok lélekemelő menetelés után 

 

Én nem sejthetem, hogy amikor ezek a sorok megjárják a szerkesztőség, a nyomda és a posta 

útvonalat, hol fog tartani a történet. Európa elrablására fog végre figyelni az Unió vagy 

továbbra is Magyarország elrablásával lesz elfoglalva. Netán – a Nagy Gazda parancsára – 

utóbbival fogja takargatni, sőt elősegíteni az előbbit? 

Az emlékezetes Békemenet hatásáról sem tudhatok még sokat.  

Ha Isten mindent megoldani képes hatalmában bízva tudok felülemelkedni az 

eseményeken, akkor – úgy amint az Európa Parlament múlt heti szánalmas szereplése után – 

most is csak ebben reménykedve tudom elviselni az átlátszó és hazug magyarázkodásokat. Az 

olyanokat, hogy néhány tízezer, hogy az adófizetők pénzén, hogy egy milliárdos által bérelt 
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buszoknak köszönhetően, hogy nem is Orbán mellett, hogy csupa öregek, hogy fizetett és a 

többi. 

Tehát megpróbálok nem bosszankodni. 

Eddig a pillanatnyi indulatok mezejéről és most lássuk azt, ami valójában történik 

velünk. 

Úgy érzem az idő igazolta azt, amit két évtized alatt sokszor és tucatnyi újság meg 

folyóirat hasábjain leírtam, s ami több megfogalmazásban valahogy így szólt: 

A globalizáció előnyeit roppant nehéz kiaknázni, nekünk eddigi tapasztalataink alapján 

inkább a hátrányaiból fog jutni. Európa számunkra az újgyarmatosítást szánta. A sajnos 

találóan gengszterváltásnak nevezett események – bár bizonyos értelemben követték a 

történelem természetes sodrát is s ezért például 1956 szerepe nem elhanyagolható – a 

fegyverek nélkül megvívott harmadik világháború békekötésének is nevezhetők. A békét két 

olyan hadakozó fél kötötte meg, melyeknek háttérhatalma egy és ugyanaz volt és az 

alapimpulzusokat ő diktálta mindkét oldalon. Az eseményeket olykor hagyta spontán zajlani, 

de amikor kellett mindenkor beavatkozott, hogy a neki megfelelő irányba terelje azokat. 

A békekötés, akár az előzőek – például az a Trianoni – csak fegyverszünetnek bizonyult. 

Ami pedig most elkezdődött lehet, hogy egy újabb álcázott háború. 

Ezek a háborúk és békék egy tudatosan irányított folyamat láncszemei. 

Mikor egy-egy mór elvégzi feladatát, elmehet. Jön a fegyverszünet és újabb mórok 

kerestetnek. Esetünkben a jól bevált és sokoldalú régi mór jelentkezett az új, az előbbivel 

homlokegyenest ellenkező, feladatra is. 

Európára az egész világgal együtt egy akol vár, ha csak nem volt hibás a számítása 

annak a kimondhatatlan és láthatatlan erőnek. 

Napi életünk küzdelmei, örömei és csalódásai, haragunk forrása és megbocsátásaink, 

sikerélményeink és csalódásaink, felismeréseink és tévedéseink mind-mind, vagy reméljük, 

hogy szinte mind, ennek a nagy ránk kényszerített színjátéknak a részei. Akaratunk ellenére 

egy hatalmas színpad színészei vagyunk, s bár a szöveget néhol módosíthatjuk, sőt 

magunkénak hihetjük, mégis valahol tudják, hogyan kell kezelni az azt meghatározó 

gondolatainkat. Barátaink és ellenségeink is velünk egy hajóban vannak. Csak mindkét fél azt 

hiszi, neki van igaza és a világ az ő elképzelése szerint lesz vagy lehetne jobb. A 

legkülönfélébb repedések mentén lehetséges megosztás így könnyen létrehozható s e módszer 

az egyik legsikeresebb eszköznek bizonyul megvezetésünkhöz. 

Akkor hát minden mindegy, mindennek vége van? Kérdezheti az olvasó. 

A válaszom határozott nem, s megismétlem, hogy miért. Ismétlem,- újra mondom, 

ugyanis már sokszor és régen leírtam. Ismétlem,- mert így talán hihetőbb, talán elképzelhető, 

hogy józan paraszti ésszel is lehet gondolkodni.  

Ha aktuális akarnék lenni, azzal kezdeném, hogy itt egy olyan szellemmel kell 

megküzdeni, amelynek jegyében a Concordia óceánjáró ezzel concordáns gondolkodású, azt a 

gondolkodásmódot képviselő gazdái, a baleset után is tovább árulták a jegyeket a már régen a 

zátonyon pihenő s egyre jobban süllyedő hajóra.  

Valahogy így süllyedhet el az álvilág, a nemlétező pénz világa, a kimondhatatlan nevűek 

birodalma is. Túl nagy sebességgel és a számára veszélyes partközelben szeli a habokat 

habozás nélkül. 

Önmagamat idézve, erre figyelve, erre játszva reménykedtem abban, hogy lesz egyszer 

egy kormányunk, amelyik képes majd a mi kis bárkánkat a fősodortól távol a nekünk kedvező 

parti vizek közelében – és ha lehet velünk együtt haladó más kis bárkákkal, egymást 

támogatva – vezetni az áramlat ellenébe. Ezenközben szükséges lehet kísérleteket tenni a 

gyorsabb haladásra, de ha az áramlat túl erős, megint lassítani tanácsos. Csak így lehet időt 

nyerni. Ennyi talán sikerülhet. Több nem, mert ama büszke hajó sorsa általunk nem 



 132 

befolyásolható. Csak arra várhatunk, hogy végtelen elbizakodottságában, a biztos partokon 

integető övéinek kürtölni akarván zátonyra fut. 

Amire várunk veszedelmes. Amire várunk áldozatokkal fog járni. De a veszteségeket 

talán némi előrelátással lehetne csökkenteni. 

Röviden tehát: a globalizációt saját céljaira felhasználó háttérhatalom önmagát fogja 

felfalni. És saját gyermekeit. Fel kell készülni az ezzel járó megrázkódtatásra, amely még 

utána is sokáig érezhető lesz. 

Miből gondolom, hogy ez így történhet?  

Figyeljünk csupán arra, miért nem foglalkoznak az alapvető és pontosan modellezett 

demográfiai igazságokkal, és miért nem törődnek a mindennapok tragédiáiban is igazolást 

nyerő környezetváltoztató emberi tevékenységekkel, és miért nem fordították meg az irányt a 

pénzügyi buborék veszedelmeinek felismerése után sem és még mondhatnánk más példákat 

is. 

Amit valaha – másokkal együtt – így mondogattam, nem sok figyelmet kapott. De 

vegyenek csak észre valamit: Mindezt most leírva, már-már közhelynek számít! És ez az, ami 

reményt keltő lehet. 

Az a csodálatos menetelés, amelynek boldog részese lehettem, amelyet annyi torzítással 

tálaltak a világ számára, azt igazolta, hogy sok a józan ember, sokan látnak már át a szitán, 

sokan reménykednek, hogy van a bárkának kormányosa, és hiszik: onnan felülről is 

vigyáznak reá.  

Közben haladunk, megtorpanunk, kövekhez verődünk, visszasodródunk és újrakezdjük 

a lapátolást. Lassan, emelt fővel, szövetségeseket keresve, a hibákat nyugodtan elemezve, a 

partról és a nagyhajóról bekiabálókat nem túlértékelve, de szemmel tartva, és főleg: 

törhetetlen hittel. 

 

Tehetünk-e mást? Az ellenkezőjét nyolc éven át gyakorolták. Eredményeit 

megtapasztalhattuk. Átéltük. Túléltük.  

De még szenvedjük! 

 

Leányfalu    

                                                                                                      

Naplójegyzet: 2012. január 30. 

 

Esti merengő  

 

A szobrász, a festő, a muzsikus, – igen a muzsikus, talán az tudná elmondani, amit ma érez, 

ha figyel e hazug világra. S lehet-e nem figyelni?  

El kell mondani, de a szó már alkalmatlan. A szó már sáros, kopott, súlytalan. Már nem 

elég az átkozódó káromkodás sem, hiszen minden, ami történik egy hatalmas káromlásként 

hat. 

Annyiféle ébresztő erejű figyelmeztetés kering szerteszét. Újság, könyv, rádió és 

televízió után az internet is ömleszti reánk a bölcsnek szánt véleményt. Az információt. 

Adatokat. Csakhogy nem mi döntünk. S akik döntenek, nem ebből indulnak ki.  

Egyetlen köldökzsinór vezet az egyetlen táplálóegységhez, s ez pedig a pénz, a haszon. 

Minden szükségleten, minden fel vagy kihasználhatón túli mennyiségben rejtőzködik valahol, 

valakiknél.  

Kiknél? 

Van, aki tudni véli.  

„És akkor mi van”?  

Mit tehetünk? 
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Egyesek a zsoldjába állnak s azt hiszik, saját hatalmukat építik, saját javukat szolgálják. 

Ők az Ottók? 

Mások elfogadják s némán „tűrik jobbágysorsukat”. A Tiborcok? 

Kevesen, nagyon kevesen lázadoznak, de sorsuk Petúré.  

Még kevesebben tettre kényszerülnek. De a Bánk is kevés.  

Nálunk a Gertrúdok feltámadnak, arcodba Ottók röhögnek, Petúr emléke meggyalázva s 

Tiborc galambfiak után néz a bekamerázott jelenben. 

Bánk démonizált, szentségtörő. 

Hol a kiút?  

Hol? 

Hazám, Hazám, Te Mindenem! 

 

Leányfalu   

 

Naplójegyzet: 2012. február 10. 

 

Kérdezem 

 

Újabb borzalmas órákat élhetett át az, aki magyar. Másodszor is gyaláztak ahol értek Európa 

vélt templomában vagy ítélőszéke előtt és nem számítottak a tények. Tökéletesen mindegy 

volt mi a valóság. Egy jól kivetített és hamis díszletről folyt a szó.  

És ezt erősítette a „Hazából” kirendelt rágalom-kommandó profi, általunk is fizetett és 

láthatóan jól felkészített amatőr csapata. A rendezés tökéletes volt. 

Ezek az emberek pedig hazajönnek és a szemünkbe néznek. Ők olyan jogokat 

gyakoroltak, gyakorolhattak szabadon és gyakorolhatnak itthon is, amelyeket, ha igazat 

mondtak, akkor nem gyakorolhatnának. Vagyis önmaguk cáfolataként fröcsöghettek a Haza 

ellen. 

Eszembe jut a legnagyobb hatalmát féltékenyen és bármi áron védelmező nagy haza, 

most nem a fél életünk alatt megszokott eurázsiai, hanem ama tengerentúli. A fiatalokat 

kivéve sokan emlékezünk még egy bizottságra. Hasonló (dehogy is hasonló, sokkal enyhébb) 

esetekben ez vizsgálta a hazájának – véleményük szerint – ártó személyeket. Úgy hívták, 

hogy Amerika Ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság. És ez ott és akkor nem volt a 

diktatúra bizonyítéka. 

Mi történne, ha ad abszurdum nálunk is felállana egy ilyen ítélőszék? 

Hát igen, ez esetünkben ad abszurdumként emlegethető csupán. 

A hazugság apoteózisa ma Európa oltárát szentségteleníti meg, s miközben arról üvölt, 

hogy európai értékeket véd, azt akarja megsemmisíteni, aki ezeknek az értékeknek immáron 

talán egyedüli őreként menetel (már hányadszor) saját Európája megálmodott fantomképének 

védelmében. 

A machbeti ködökbe burkolózó párkák pedig szórják jóslataikat és átkaikat. Az erdő 

azonban nem indul el. A mi lábunk is földbegyökerezett, s ha menetre szánjuk el magunkat, 

az mennyiségében alulértékelt, tartalmában meghamisított. A párkák el akarják hitetni még a 

többszázezer résztvevővel is, hogy ők antiszemitául meneteltek. Hogy is van ez? Hallottuk ezt 

már 56-ról is. Ez a leghatékonyabb átokszó, mert annyira nem igaz, hogy magunk is 

beleborzongunk. 

Azokról az időkről egyébként egy másik úgynevezett baloldali módszer is felbukkan 

emlékezetemben. A klasszikus történet, amikor is az ítélet már jóelőre elkészült az azt 

szentesítő cél érdekében.  

Magyarország a globalizmus oltárán önmagát feláldozó, Európa által előírt számok 

teljesítésére kötelezte el magát. Ebben a szintén Európa által közel száz esztendeje 
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reákényszerített rokkantsága ellenére próbál élenjárni. Mások fittyet hánynak reá. És ki az, 

akit kárhoztatnak? Éppen az, aki teljesít! Ha ez a tény (melyet oly könnyeden csupán kettős 

mércének nevezünk) nem elég valakinek a valódi célok leleplezéséhez, akkor az végzetesen 

rövidlátó. Akkor az nem érzékeli amint az egész kettészakított ország együtt rohan a vesztébe, 

hogy itt az egész önmagából kiforgatott Európa halad a vég felé, és itt az emberiség létével 

játszadozó erők azok, akik egy valódi (vagy ki tudja megmondani, hogy nem éppen általuk 

mesterségesen generált?) válság közepette, a kis Magyarországgal vannak elfoglalva. 

Kérdezem: Miért? 

 

Ui. Egyébként pedig a vörös iszap (jaj, még ez is vörös) „cserbenhagyott” áldozatai, új 

házaikból, most küldhetnének egy tiltakozást a velük kapcsolatban elhangzott hazugságok 

cáfolására, a mellettük kiállt Magyarország és annak kormánya védelmében. 

 

Leányfalu 

 

Glossza: 2012. február 17. 

 

Komfortos hazára vágyva 

 

Ugyan ki tudná jobban átérezni egy komfortos haza óhajának édesbús érzését, mint a 

kisebbségből érkező, ki annak idején hazaérkezni vágyott, s rövid időn belül azt észlelte, hogy 

a Haza még nem érkezett haza. 

Sebaj, gondolhatta az örök optimizmuson tengődő kisebbségi, nem tarthat ez örökké, s 

jő majd a szebb jövő. És valóban, úgy tűnt, az meg is érkezett. 

A várakozáson nevelkedett generáció pedig, hazai és hazát itt kereső, sőt a kívül rekedt 

vagy maradott is hamarosan tapasztalhatta, hogy még ama kényszeredett magyar és kényszer- 

internacionalista burok is lemállott, s ott állanak, a haza és a vele szomszédos hazák, a maguk 

pőreségében, felkészületlenül az őket elnyelni készülő globalizációra. Eleinte még kaptunk 

hamis szellemi tápot európai címkékkel, de hamarosan rájöhettünk, akár a testit, ezt is 

átdátumozták, s nekünk csak a lejárt, az ál-valódi jut. Ahogyan azt „otthon” mondogatták 

valaha: jó lesz falura, megeszik a gyerekek. 

Mára aztán eljött az ideje a csalódások keltette összeesküvés elméletek 

beigazolódásának. Szélsőségesnek kikiáltott jósaink jövendölései egyre-másra beigazolódnak, 

de mi már lemondtunk annak lehetőségéről is, hogy ezeket nevükön nevezzük. Akkor ugyanis 

kiiratkozunk Európából, s az maga a pusztulás. Azt nem vállalhatja fel semmiféle politikai 

erő. És ez sajnos igaz. Az adósságcsapdával kezdődő és mára szellemünket és lelkünket is 

csapdába tartó elkötelezettségeink feloldhatatlannak látszanak. 

Így aztán hazai komfortérzetünk a mínusz rekordokat döntögeti. Pedig voltunk mi még 

mínuszban, sőt hangulatilag hosszasan is tartózkodtunk e tartományban. 

36 éves írást tartok kezemben véletlenül. Szerzője Illyés Gyula.  

Ő maga imígyen töpreng: „A világ nyugtalan és boldogtalan! A rengeteg gond miatt 

szinte szüntelen szorongásban él. Eleve morcosságra hajlik s nem derűre. Ápolja a rossz 

közérzetet! Menj ki az utcára! Mintha állandóan hideg eső fenyegetne. A „körülmény” 

önmagában semleges szó. De tartalma itt mintha csak kedvezőtlen lehetne, sose kedvező. 

Áporodott a munkakedvünk?! Úgy látszik még a szerelmesek is kelletlenül kullognak a 

légyottra. Tételem, hogy állandó közérzetünk összehasonlíthatatlanabbul rosszabb, mint 

körülményeink indokolnák!” Azt mondja: „Európai jelenség ez a fásultság. A pszichológusok 

hovatovább másról sem cikkeznek. Persze, hogy nem a divatot vesszük át. De valamit mintha 

mégis túlmajmolnánk. Türelmetlenség tölt el az effajta nyomasztó türelmetlenség ellen, mert 

egyben renyhe s így csak tartósítja a tűrhetetlent.”  



 135 

Akkoriban nem megszokott módon idéz két jeles nyugati szerzőtől. Mint írja: mindkettő 

a „fehér” civilizációt mentené, mert azt páratlanul nagy veszélyben látja. Mindkettő más-más 

nézőpontból vizsgálja a kérdést. 

1977-et írunk. A két nyugati elme valamit lát, a szemét oly szívesen Párizsra vető 

magyar is felfigyel erre. Jól tudjuk azonban, más miatt nyomott a hazai hangulat s másért ama 

nyugati. Ma így fogalmaznék: míg itt a nyugatra vártunk, amott már megérkezett az új 

„vadnyugat”. A tengerentúlra települt – egykor európai – gondolat ott eltorzulván s a 

vadnyugatot megjárva, hazaérkezett s bennünk is csak indiánokat lát már? A dolog nem 

ennyire egyszerű, de van benne valami. 

Hogy ez a valami mi is, azt 35 év után most hétköznapjainkban tapasztalhatjuk. Pedig 

1956 is elég lehetett volna tanulságnak. De nem volt elég. Saját kárunk sem volt elég. Vártuk 

a csodát.  

Hát most itt van. Itt van és európai báránybőrbe bújva már félig befurakodott omladozó 

öreg ólunkba. 

A két említett írói elme két oldalról közelít. Egyik szerint a baj a féktelen jólét, a másik 

szerint a féktelen nyomor.  Mi pedig már azt is tudjuk azóta, hogy e kettőt együtt nevezzük 

globalizációnak. A féktelen jólét haszonélvezői hajókáznak a féktelen nyomor vizein. Azt 

amit nekünk szántak, azt jól ismerjük, sőt már érezhetjük is.  

Ennek kényszerű elviseléséhez fel kell számolniuk a múltunkban gyökerező szellemi, 

lelki örökségünket. A hagyományt. Ehhez pedig a külső gazdasági nyomás mellé a belső 

komprádor segítség is szükségeltetik. És jól tudják, ezt hol kell keresniük. Mit keresni, hiszen 

úton-útfélen kelleti magát. 

A két elme egyike szerint Európát „fehér” civilizációjával együtt a szakadékba fogja 

vinni a demokráciába vetett „vakhit”. A másik eleve abból indul ki, hogy a dekadencia már a 

szakadék szélére juttatta az öreg kontinenst és az önbírálat egyre erősebb igénylése valamint a 

hatalom ebből következő gyengülése a dekadencia két legfontosabb tünete. Mintha mai, 

Uniós parlamenti üléseken jártak volna egy időgép segítségével. 

A társadalomtudósok már akkor is az európai szellemi világ nyomottságáról beszélnek, 

lelki nyomottságról, elsivárosodásról. Mint Illyés összefoglalja: „krízis szaglik a levegőben”. 

A nyugati vizsgálódók már ekkor egy „crise morale universelle” fenyegetéséről beszélnek. 

Erre vártunk hát annyi éven át? És ez érkezett meg hozzánk? 

A 40 éves súly alatt is folyamatosan sivárodtunk, de a fogyasztói világ addig 

elérhetetlen látszat-szabadsága felgyorsította ezt. És újabb két évtized múltán most itt állunk 

kényére-kedvére a globalizáció óhajainak, mint a legkitűnőbb humán nyersanyag, mint a 

védekezéshez szükséges hagyományőriző bölcsőből kiesett túlhordott csecsemő.  

S ha ismét visszatérek Illyés gondolatsorához, ő Raymond Aront idézi: „Az 1929-es 

gazdasági válság kettős forrást eredeztetett, a nácizmusét és a háborúét.  Vajon a mai krízisből 

nem eredhetnek éppen ilyen visszafordíthatatlan folyamatok?”  

Nos, mint tudjuk eredtek, csak nem fegyverekkel oldották meg, hanem a fegyverkezési 

hajszába hajszolással. Azt már csak zárójelben említeném, hogy a hajszolók és a hajszoltak 

tüzét egyazon barlangból fúvó szél szította. 

És folytathatnánk azzal: vajon  a W válságunk hova vezet s miért és kik okozták, esetleg 

tervezték (?) azt. Mert a háborút már az előretolt nagyok is emlegetik, lásd Merkel elejtett 

szavait, avagy az Irán körül kóborló kivénhedt csatahajókat. Sokminden lehetséges. Mert 

amint azt már akkor is látták, nem csupán a gazdasági, de az azzal kétségtelenül karöltve járó 

morális gondok is sokszínűre festik az elképzelhető jövő előképeit. 

Nagy idők elkövetkezte érződik már négy évtizeddel ezelőtt is, csakhogy mi még a 

csodavárás stádiumában leledzünk. Mint látjuk azonban, lángelméink egyike-másika, 

esetünkben Illyés Gyula már ekkor sejti az elkövetkezőt. 
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Kiderül, hogy a csodavárástól elkáprázottakon kívüli elmékben már akkor felmerül mint 

gondolat a különböző kultúrájú tömegek manipulálásából bekövetkezni vélt zűrzavar 

lehetősége is. Vajon a „multikulti” mára visszafordíthatatlannak látszó demográfiai hengere, 

mint egy hatalmas korszakváltás egyik előidézője, akkor még megállítható lett volna?  

De új és silányabb világ sejlik fel a kizárólagosan „testi komfortra” törekvő fogyasztói 

társadalom, a „Komfort-világ” következtében is. A szó már csak testi kényelmet jelent, 

elvesztette egy másik tartalmát, mely közösségi magatartást is jelentett valaha és a jóléti 

társadalom varázsszavává válik. A testi komforttal járó „elhájasodás” sokrétű veszélyeiről 

sem esik már szó.  

És ha már felmerül egy nagy korszakváltást és „komfortváltást” is jelentő jövő 

lehetősége, bizony azt Illyés Gyula nem véletlenül említette írásában, amikor a már elérhető 

komfort társadalmunkra gyakorolt hatásairól is értekezik. Felveti a műveltség és a kényelem 

lehetséges összefüggéseinek kérdését. S bizony a kényelem kerül ki vesztesen. Példát is említ. 

Csokonai remekműveit anyjával együtt lakva alkotta s állítólag gyertyájával éjjel a 

szekrénybe költözve világított és fűtött, hogy a gyúródeszkán megírja azokat a máig ható 

sorokat. Természetesen az is világos, hogy a kényelem adta lehetőségeket a szellem 

erősítésére kellene fordítani. 

Történetünkben a nagy előretöréseket nem csak az anyagi célok ösztönözték. Illyés a 

következőképpen is felteszi a kérdést: „vajon hol akarod jól érezni magad? A fürdőszobádban 

vagy a hazádban?” 

Mit mondhatnék erre? 

Csempeárusok kíméljenek! 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2012. február 25. 

 

Mélység és magasság között 

avagy – Uniós mércével – apokrif gondolatok 

 

Banki számlámra megérkezik szerény nyugdíjam. (Mint a kétsebességes Európa lakójának, 

mellesleg jut csupán eszembe az eretnek gondolat, hogy ez a csökkentett görög nyugdíjnak is 

csak kis töredéke.) Utóbb kézhez veszem a havi banki elszámolást is. Természetesen 

megfelelő költségfelszámítással, mely egyéb általam ki nem ismerhető tételekkel kiegészülve, 

bankszámlakivonatomon egy háromjegyű szám. Olykor észlelhetem, hogy egy vagy 

kétszámjegyű kamat is megjelenik rajta. 

A bank az Bank. Már régen rögzült korszerűsített tudatomban annak feladata: 

mindenből pénzt csinálni. Most azonban elgondolkodom a pénzügyi művelet másik oldalán is. 

Kamatot kaptam. Miből? És eszembe jut, ha én valamit nyertem, akkor valakinek veszítenie 

kellett. Ezt most úgy mondják: „a pénzem dolgozik”. Mikor ezt kimondják, senki nem figyel 

arra, micsoda mélységekbe zuhantunk. 

Ha azonban jól átgondolom, egyszerre kitágul előttem a horizont, mely már nem rőt, 

hanem a bankvilág szivárványos színeibe öltözik.  

Az emberiség boldogulása forrásának, ezért szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek 

meghirdetett globalizáció nem a globális egyenlőség felé haladó kiegyenlítődést, hanem a 

globális alárendeltségen uralkodó globális elit uralmát jelenti. 

Hatalmas pénzek „dolgoznak”. Csakhogy, mint tudjuk, a pénz nem dolgozik. Még az a 

virtuális sem. Sőt. A munkát mások végzik. A várva várt nyereséget másoktól veszik el. 

Nekik ez veszteség. Még nevetséges kamatocskám is. Arra is rájövök, hogy ebben az esetben 



 137 

éppen a tőlem elvettnek egy részecskéje. De, ha több pénzem lenne, akkor annak nyeresége 

már mástól vándorolna a zsebembe. 

És ez így van adósságcsapdában vergődő országunkkal is. Az adósságba kergetéssel már 

rendszert is buktattak. Már birodalmat is összedöntöttek. Sajnos nem bélyegezhetjük 

szélsőségesnek azt a megállapítást, hogy az adósság visszatéríthetetlen. Kicsiben látja ezt a 

frankadós, nagyban országunk és társai. De végignézhettem egy mai magyar város sorsán 

keresztül is, ahol a nagy ellenpropaganda és tagadás ellenére, az eladósodott városra egy bank 

nyilvánvalóan reátenyerelt. 

Egyén, kis és nagyobb közösség, ország, birodalom, kontinens, - nem számít. Mindent a 

banknak. 

És a lánc végén mindég mi vagyunk. Az emberek, a szerencsés dolgozó és a 

szerencsétlen munkanélküli emberek. Mindenkitől van mit elvenni.  

A pénz elrablása mellett pedig az ehhez szorosan és módszertanilag hozzátartozó, 

nélkülözhetetlen lelki, szellemi kifosztás is tetten érhető. 

Aztán azon gondolkodom, ha a banktól merészel egy-egy – még a liberális doktrína 

jegyében le nem bontott – állam valamit olykor visszavenni, folyamatosan a bank 

veszteségéről beszélnek. Pedig csupán az extranyereségét nyirbálták meg s azt is csak 

átmenetileg. 

Itt kell a szokásosnál sokkal nagyobb hangsúlyt adni annak, hogy ezek a bankok 

hazánkban a saját anyaországaikénál sokkal, olykor több mint kétszeres mértékkel nagyobb 

hasznot zsebelnek be. Ezenközben azonban, ha gyarmatosításról (neokolonializáció) 

beszélünk, akkor most Európa ellenességgel bélyegeznek meg. Egyelőre. Mert a 

kétsebességes Európa fogalma sem volt néhány éve még deklarált valóság. Ma, ha a gyarmat 

szót netán egy menet élén írják a transzparensre, akkor rá is dupláznak egy antiszemitával, 

ami teljesen logikátlan s éppen a vádaskodót keveri összeesküvés elmélet gyanújába. 

Ne feledjük tehát. A globalizációs pénzügyi tápláléklánc végén mi vagyunk. Csakis mi, 

még akkor is, amikor saját pénzünk kamatocskáját „markoljuk fel”. 

Néha megkísért egy utópisztikus gondolat. Ha a bankvilág azt akarná bizonyítani, hogy 

láthatatlan birtokosai nem azt teszik, amit mi látunk, hozhatna egy olyan szabályt, mely 

szerint az adós, amennyiben kamat formájában a törzstőke (és itt a hasamra ütök) mondjuk 

ötszörösét kifizette, az adósság megszűnik. Nem értek hozzá (ebből is látszik), de ez esetben 

nem lehetne-e már Magyarország és számos magyar állampolgár is adósságmentes? A bank 

az ötszörös haszonnal nem lehetne elégedett? Ennek lehetőségét csak a mesterségesen kitalált 

szabályozók cáfolják. 

A bankvilág és a mögöttes hatalom azonban mindent megtesz és meg is fog tenni, hogy 

adósok maradjunk és azt soha ne tudjuk kifizetni. Ezt a véleményt igazolja, ami most történt 

velünk, mikor azt hittük, sikerült néhány százalékkal csökkenteni adósságunkat, de azt – 

pusztán néhány „aggodalom” bejelentésével – rögtön el is apasztották. 

Nem kérdés már, hogy „rabok vagyunk vagy szabadok”? Rabok bizony és még 

választanunk sem lehet. 

Ezernyi részletkérdésen rágódunk, mérgelődünk, emésztődünk és marjuk egymást. Az 

egység, az összefogás reménye is messze szállt. Természetesen azt is tudták, miként kell ezt 

elérni. Mert ez még rájuk is veszedelmes lehetne. Így egy önpusztításra nevelt és rövidlátó 

tömeg ott fortyog a kádjukban, mint a pénznek nevezett bódító ital cefréje. Csupán ki kell 

főzni. S ennek módját, már régen kifőzték. Évszázados gyakorlat vezetett a mai kifinomult 

módszerekhez. 

Még a piszkos munkát is velünk végeztetik. A morális hanyatlás legmélyére jutottakból 

kerül ki a végrehajtók hada. Kicsik és nagyok. Élükön a hazát eláruló és kiárusító 

komprádorokkal. 
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A függönyhúzogatás és a díszletmesteri munka az úgynevezett szakértőké. Őket 

hallgatjuk nagy áhítattal, és soroljuk ide meg oda, miközben nem tudjuk, kinek hihetünk. 

Pedig a most megélt válság s annak éppen most reánk többszörös erővel lesújtó gazdái 

már olyan gátlástalan és hazug formában jelentkeznek, hogy a legegyszerűbb, 

legelvakítottabb, legmegvadítottabb embernek is észre kellene vennie, hogy annak a 

hatalomnak a felismerhetősége, lóláb módjára lóg ki minden díszlet mögül. A pata nem is a 

lóé, hanem maga a gonosz viseli azt. 

Fel kell ezt mutatni mindenkinek. El kell juttatni az erről szóló információt mindenhova. 

Hatalmas lehet ennek a hazugságot leleplező ereje, s a megnyíló elmék ezután roppant 

vákuum módjára igényelnék és szívnák magukba az igazságot. 

Legelőször lelepleződne a média, a leghatalmasabb erejű fegyver. Túllépne a naiv 

tömeg azon a megszokott szinten, hogy ez van, hiszen „az újság is megírta”. 

Aztán lelepleződnének a kiszolgálók. A tudatosan, érdekből ártó vagy a megzsarolható 

politikusok. Figyeljük csak meg ezek európai élcsapatát? Mekkora számban vannak köztük 

deviáns viselkedésű emberek.  

Ennek kapcsán a kivénhedt liberalizmus mai ártó ideológiájának mibenléte is többek 

számára világosodna meg. 

Aztán már csupán egy lépés és felrémlene ama láthatatlan erő. 

Igen! A tömegnek vissza kell adni látását! 

Ha ezt el lehetne érni, rövid idő alatt bekövetkezne az egység s – mert elkerülhetetlenné 

válna – a szemléletváltás is. Az a szemléletváltás, mely megakadályozza nagyban a bolygó, 

kicsiben a haza, azon belül a lánc végén robotoló és mindég megdolgozott pénzzel virtuális 

adósságát törlesztő egyén kifosztását. Az a szemléletváltás, mely a szakadék szélének 

észlelése mellett a menekülés ösvényének felismerését is jelenti. Azt, hogy a pénz hamis 

világának vége van. Már nem regnálhat soká. 

Egy dolgot azonban soha ne feledjünk. Fontos ez, mert arra is volt gondjuk, hogy 

elfelejtsük. Arra figyelmeztetnék, az ember komfortra törekvése nem lehet csupán a testi 

komfort igénye, különösen annak határokat nem ismerő formájában. Vissza kell nyernünk 

igényünket a lelki-szellemi komfortra is, mely valóban határtalan. A testi komfort 

tulajdonképpen az ennél magasabb rendű lelki-szellemi komfort elérésének feltételeit 

szolgálhatja. A test a lélek temploma! Ez a képesség vezethet el legzökkenőmentesebben és 

legbiztosabban a felemelkedést jelentő szemléletváltáshoz. 

Ahhoz a szemléletváltáshoz mely – ha csak az a hatalom önmagával együtt már előbb el 

nem pusztít minket is – a felemelkedés, az új világ felé vezető egyedüli út.  

Vannak, már vannak, kik ezt nem csupán remélik vagy érzékelik, de tudományos 

igazságként is kezelik. Ők annak tudói, hogy földhözragadt emberi gondolkodásmódunk 

fölött létezik egy másik, egy magasabb gondolkodásmód is. A minket is törvényei szerint 

működtető mindenség megközelítésének egy másik dimenziója. Vajon meg kell várni az 

apokalipszist, vagyis a kinyilatkoztatást ennek elfogadásához? 

Az út felett a magasságban, mint ama pásztorok és három királyok számára a betlehemi 

csillag, ott ragyog nekünk a hit. Csak fel kell emelnünk szemeinket.   

                                      

Leányfalu   

 

Naplójegyzet: 2012. március 18. 

 

És mégis mozog a Föld 
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A baloldali, tehát ma már európai vélemény szerint is (vajon miért ez az uniszónó?) 

szabadságától megfosztott magyar médiavilágban, valahogy még mindég a bal-liberális 

hangot lehet hangsúlyosabban hallani. 

Hogy a közszolgálati médiában ez miért lehetséges, elgondolkodtató. Vajon a sokat 

emlegetett „kirúgások” után is a bal-liberális szakemberek vannak többségben vagy vezető 

pozícióban? Vagy netán a médiát ért külső kritikák miatt akarnánk ennyire cáfolni az 

igaztalan vádakat? Vagy a mi megítélésünk, a közönség ítélete szubjektív? De lehet ennek 

még számos más oka. Akár az az egyszerű tény, hogy egy kormánypárti hírre ma már sokszor 

négy ellenzéki vélemény jut. És persze sokkal könnyebb s főleg látványosabb a kákán is 

csomót találni, mint a szuronyerdőként ránk meredő támadások, meg a válság közepette, egy 

adósságcsapdában süllyesztett országban,- megoldást találni egy sor sürgető gondra. 

Nos, ez a vélemény hangos és lesajnáló mosoly kíséretében, máskor a hazugság szót 

sem mellőzve állítja, hogy Magyarországnak az Unió csakis jót akar, hogy Orbán vadította el 

tőlünk a javunkat akaró és a demokrácia szabályait maradéktalanul betartani óhajtó Európát, 

hogy üldözési mánia vagy belpolitikai fogás az Unió kettős mércéjét emlegetni, hogy 

semmiféle hátsó gazdasági érdek nem mozgatja a politika kinti méregkeverőit. És állítják, 

hogy az általunk is aláírt és elfogadott tézisek vonta határokon túl belügyeinkbe soha nem 

akarnak beleszólni, hogy szuverenitásunk és általában a szuverenitás fogalma szent és 

sérthetetlen stb. 

Jólöltözött, elegáns és jó beszédű urak, szabatos mondatokba foglalva „osztják az észt” a 

bámész tömegnek s nem egyszer felfedezhető náluk a kígyóbűvölő ügyessége is. No meg a 

lefegyverző gátlástalanság, ami a médiában sajnos ma még nagy előnyt jelenthet egy 

mértéktartó és őszinte szóhoz nem szokott közönség esetében. 

Egy-egy ilyen fejtegetés után a kellően fel nem készült hallgató szinte szégyenkezni 

kezd saját kételyei miatt. 

Pedig ott vannak a letagadhatatlan bizonyítékok. Az adósságcsapda országot és egyént 

egyaránt sanyargató jelenléte, a görög és olasz példa, ahol a választókat mellőzve ültette 

nyakukba saját embereit a pénzvilág, a sanyargatók önmaguk által karikírozott szereplései a 

képernyőn, a „kinti” sajtó minden épeszű ember számára blőd és primitív vádjai stb. 

És most megtudjuk: szerintük mégis mozog a föld a kormány alatt. 

A Róna Péter nevű megmondó ember, a nagytekintélyű tudós professzor bejelenti, 

miszerint olasz és görög mintára, Orbán Viktort Andor László váltja rövidesen. 

Aztán megint történik valami és a megmondó magyaráz. 

Orbán és Merkel paktumot kötött! Mondja. Merkel, aki az Uniós perifériát kézi 

vezérléssel irányítja, a békemenet üzenetét érzékelve, nem akart nagyobb zűrzavart és 

feltételekhez kötött egyezségre jutott Orbánnal. Paktum születet. Punktum. 

Akkor viszont mi is van most? 

Hol, az az európai haza, hol van a jót akarás, hol van a benemavatkozás, hol a 

szuverenitás és minden egyéb szép szó?  

A cenzúra alatt sínylődő média erről mit fog mondani? Kíváncsian várom. 

Nekünk pedig 22 év után ismét eszünkbe juthat egy azóta már megismert paktum. 

Akkor köttetet, amikor a nyugati pénzvilág megfenyegette az általa szentesített váltás utáni 

első miniszterelnököt: amennyiben nem jár el kedvük szerint, kivonja a tőkét és rövid úton 

tönkreteszi az országot. Punktum. 

Az új miniszterelnök belement az alkuba. Elődje – Németh Miklós – állítja, hogy ő 

megoldásként javasolta a nyilvánossághoz fordulás lehetőségét is, de Antal nem merte ezt az 

utat járni. 

Az országot aztán fokozatosan tették tönkre, 22 év alatt. Kivásárolták. Igenis: 

gyarmatosították. Úgy ahogy azt a Marxista szemináriumokon tanították. Változatos neo-
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kolonializációs eszközökkel. Ezt most a volt marxisták és leszármazottaik tagadják a 

legvehemensebben. 

A hivatalos sajtó pedig csak a foga közt mormol, mint az inkvizítori megfélemlítést 

elszenvedett Galilei?  Mások rámutatnak ama zsákra, mely a kilógó szegektől már 

sündisznóhoz hasonlatos. 

Ha a tömeg bámész fele ezek után sem veszi észre, hogy miről is van szó, akkor… 

Akkor majd mi is megérezhetjük, hogy mégis mozog a föld. Eppur si muove. 

Éppen húzzák ki alólunk.  

Ez lehet a finálé. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2012. március 30. 

 

Pusztuló gyökérzetünk 

 

Megmaradásunk csodáján gondolkodván mindannyiszor visszatérünk a néphez. Az a nép 

pedig a szegény népet jelentette. Írott történelmünk során a jobbágyságot, melynek 

felszámolása legnagyobb újkori sikere a valaha még egészségesnek mondott liberalizmusnak.  

A jobbágyságot felszámoltuk, de a nemzet polgársága soha sem alakult ki. Csak 

valamilyen polgárosodás volt, mely folyamat máig nem ért a végére s máig ennek is isszuk a 

levét. 

Tehát egyetlen sikerünk annak a „szegény népnek” a felszámolása, amelyikből 

megújulhattunk annyiszor? 

De mi lett ebből a népből? Hova tűnt? 

A kiegyezés utáni iparosodás folyamán fokozatosan proletarizálódott később egy része 

kivándorolt itthon kapaszkodó maradékait száz év után a kommunizmus számolta fel. 

Részben fizikailag, de főleg szellemében. Úgy vágta ki alóla a földet, hogy még az ösztönösen 

kapaszkodó lábát is vele fűrészelte. Még nadrágja sem maradt a csonkot bekötözni. S amint 

kicsúszott alóla a föld, úgy illant el felőle ama szellem. 

Ez a szellem pedig éppen az a szellem volt, amelyből annyiszor talpraálltunk. 

A szegény nép valaha, minden nyomora ellenére, valamiféle rend szerint élt. A rendtartó 

falu, a kisközösség törvényei és nemkevéssé a hit, az egyház adta keretek biztosították azt a 

morális (tehát nem iskolához kötött szellemi) hátteret, amelyik génbankká, őssejt tárolóvá 

tette ezeket a tömegeket. Ők őrizték a család örök csodájának és a kisközösségnek megújuló 

hangyabolyát is. 

Ha erre gondolunk, akkor a felszámolás ismert módozata és folyamata, bizony nem volt 

haladó jellegű. Ilyen relatív a történelem szemlélésének kézi vezérlésű tudománya. Persze 

annak a szemlélésnek is, amelyre minket tanítottak, miként annak is amelyre ma tanítanának, 

vagy inkább feledtetnének. 

Ugyanis az, amivé a szegény népnek nevezett örök tartalékunk lett, már alkalmatlanná 

vált az előző évszázadokban hordozott szerepre. 

A proletariátus – akaratától teljesen független, önhibáján kívüli helyzetéből adódó – 

szerepe az ellenkező lett. Csak pusztított. Úgy is, mint ipari, úgy is, mint mezőgazdasági 

proletariátus. 

Pusztított, mert nem rendelkezett azokkal az ősi keretekkel, amelyek számos esetben 

bírálható és visszahúzó erőt jelentő jellegűek voltak, de nem minden esetben, s főleg pedig 

keretet adtak egy osztálynak, egy néptömegnek. Nagy történelmi távlatban tehát a hasznuk 

több volt, mint a káruk. 
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Mára már egészen más viszonyok vannak. Nincsen nép, nincs szegény nép, nincsen 

parasztság és nincsen proletár. 

A globalizáció fogyasztói társadalomnak nevezett kalodáján kívül van a keskeny elit, 

azon belül pedig van az ezt kiszolgáló feltörekvőknek, a sikerre főleg a gátlástalanságon át 

vezető utat bejárni kénytelen tábora, és van a felesleges, de létező, olykor – mint a hatalom 

megszerzésére alkalmas szavazóbázis – felhasználható: roncs társadalom. 

 

Íme a megmaradás titkát hordozó parasztságtól, a pusztulásunkat elősegítő 

proletariátuson át a roncs-társadalomig vezető út rövid áttekintése.  

Az „emberanyag” ugyanaz, csak az idők változtak. 

De még változni fognak.  

Fájdalmasan hosszú vajúdások várnak nemzetre, nemzetekre, Európára, világra, 

emberre. 

 

Leányfalu 

     

Naplójegyzet: 2012. április 23. 

 

Tavaszi elmélkedés a világ árnyait szemlélve 

 

Ha még nem kerített hatalmába a közöny, a fásultság, a mindenből elég volt szelleme és nem 

akarsz egész homokbadugott önmagaddal tüntetni a világ őrültsége ellen, akkor fel kell 

vállalnod, hogy nincsen nappalod és nincsen éjjeled. Életed folytonos ügyelet. Folytonos 

figyelés. Folytonos bizalmatlanság és bizalom abban, hogy érdemes bizalmatlannak lenned a 

jövő bizalomra alapozott világára várva. 

A kicsinységre szoktatás közepette élő választópolgár mintha háromféle lenne. Az 

egyik, aki teljesen visszavonul a bizalmatlanság sáncai mögé; a másik, aki benne marad a 

hazug és bizalomválságos világ forgatagában, de elfogadja saját kicsinységét s nem óhajt a 

nagyok dolgába belekontárkodni, és vár, vár mindent valaki mástól; a harmadik, aki ezt nem 

fogadja el s tudja, hogy akik őt kicsinységére figyelmeztetik, azt azért teszik, hogy saját 

törpeségüket ne lássuk s képzeljük eme törpéket óriásoknak. A hazug világ egyik 

legalapvetőbb hazugsága ez a szemfényvesztés. 

Mert, ha az átlag magyar értelmiségi – akinek megadatott annyi, hogy nem tudták vele 

elfelejtetni az egyszerű gondolkodás képességét – figyelni kezd, hamarosan észreveheti az 

élet minden területén, az alapoktól a felépítményig terjedő hazugságok sokaságát. 

Igazat szinte csak a múltban sikerül találni s ott is egyre kevesebbet, hiszen azt is 

feledtetni akarják és addig is hamisítják, újraírják és a mindenkori céloknak megfelelően 

tanítják. 

Mi végre vagyunk hát a világon? kérdezhetjük Tamási után, s nem áll mellettünk a 

választ adó regényalak. 

Más választ adunk mi gondolkodók, kik hiszünk abban, hogy földi szerepünket 

feladattal kapjuk, s az nem más, mint a hozzá adományozott képesség jó célok érdekében 

való, minél hatékonyabb felhasználása.  

És más választ ad a globalizált világ háttérhatalma, amelyik eleve feleslegesnek tartja a 

hétmilliárdnyi tömeg nagyobbik részét, s a maradékot is a termelés és fogyasztás folyamata 

által létrehozott haszonnak az ő számára való biztosítása miatt ismeri el szükségesnek. 

S természetesen ott van és nem is tud, nem is akar válaszolni az a nem kis hányad, 

amelyet mindez nem érdekel, mert már sikerült bedarálni a közöny pusztulás felé vezető 

világába. 
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Nézzük vagy hallgatjuk, olvassuk a médiát. Hihetetlen információkhoz jutunk és tudjuk, 

hogy ez még csupán a felszín.  

És tehetetlennek érezzük magunkat. 

Tehetetlennek, mert számos gondolkodásra – tehát ellenállásra – képes egyedünk azt 

keresi, hogy miként lehetne kilépni ebből és elzárkózni ettől az ördögi körtől? Nem is tudni 

róla.  

Pedig a megoldás adva van. 

Minél több embert kellene megtanítani gondolkodni és természetesen hinni s rávenni 

arra, hogy a maga – képességei szerint reá tartozó – kis feladatát minél jobban végezze el. 

Ha ezt elérhetnénk, a világ egyszerre más irányt venne és hatalmas, elképzelhetetlen 

változások döntenék romba a hazugságra épített álrendet. 

 

Sok ez vagy kevés adott helyzetünkben? 

Nos, az apostolok számára is lehetetlennek tűnhetett a feladat melyet kaptak, de 

megkapták hozzá mindazt, ami hiányzott. És ma is él az egyház, annyira él, hogy hatalmas 

erők próbálják lerombolni, mindhiába. 

Egy új világ új templomának felépítése ma nem 11 ember, hanem az emberiség közös 

feladata. Nagy felelősség, de sokkal többfelé oszlik. 

Hangsúlyozom: mindenkinek csak a maga kis feladatát kellene minél jobban ellátnia. De 

ebben a „jobban”-ban nagyon sok minden van benne. Nem csak a kar, nem csak az agy 

kalóriát emésztő munkája, de a lélek dolgai is. 

 

Talán igazam lehet. S akkor a lehetetlen emberközelbe kerül. Emberközelbe? Igen, 

abba, de ehhez embernek kell lennünk. Ami mint láthattuk nem is kevés. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2012. április 27. 

 

A világ megváltoztathatatlanságáról 

 

Egy megváltoztathatatlannak tűnő világ veszedelmei közepette vajon hasznos-e a globális 

vagy a nemzeti veszélyérzet? Vagy jobban jár az, aki csendes közönnyel forog a nagy 

darálóban és nem gondol arra, hogy mikor kerül a kés közelébe? 

Erről gondolkodnék e percben. Közben a győztes hadvezér bölcsen csillapítja a 

zengedezőket, mondván hogy ő nem is győzött, csak közös érdekek mentén egyezkedett egy 

új világ felderengő fényében. Nyilvánvaló: ez a reálpolitika hangja. 

A médiavéleményt bel és külföldön mostanság a szokottnál jobban figyelő 

választópolgárban azonban óhatatlanul merül fel ama kérdés, hogy miként lehet egy világ és 

nemzetek sorsát eldöntő kérdésben vagy kérdéshalmazban, kétféle választ hallani, kétféle 

úgynevezett narratívát, két egészen más, egymástól valóban és a szó igazi értelmében 

gyökeresen különböző alapozású és felépítésű magyarázatot. És ez érvényes a higgadtan 

érvelő tudós szakemberek vitáitól az indulatos és olykor köpködő politikusok csatározásaiig 

minden megszólaló hangra. 

Elsőre a legkézenfekvőbb kérdéssel kezdhetném: kinek higgyek? Jól tudom azonban, 

hogy ez ma már nem lehet kérdés. Ugyanis nem egyiknek vagy másiknak kell hinnem, hanem 

a tényeknek, a mára már kristály tisztán lelepleződött igazságoknak. Nem kilátszó lólábak 

alapján kell véleményt alkotnom, hanem előttem vágtat a félelmetes és apokaliptikus paripa, 

mi több egy egész rémes ménes. 

Akkor hát miről is lenne szó? 
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Választ keresve gondolatban végigfutunk a nem olyan régen megtanult, de a háttérben 

világunk és abban nemzetünk sorsát több mint száz esztendeje aránytalanul nagy mértékben – 

mondhatni sorsdöntően – meghatározó globalizációval kapcsolatos ismereteinken. 

Tisztába vagyunk a két világháború okaival és azt is megtanultuk, hogy a harmadikat 

nem fegyverekkel vívták meg. Ezt ma már közepesen érdeklődő típusú és tájékozott ember is 

jól tudja. Valamivel kevesebben azt, hogy mit jelentett a jegybankok úgynevezett 

függetlenítése és a valaha fénylő fémnehéz pénznek papírkönnyűvé silányítása. Ez utóbbi 

mozzanat indíthatta el igazán a globalizáció azon spirálját, mely nem felemelni óhajtotta 

világunkat egy közös globális szintre, hanem makacs szívóssággal az ötletgazdák kicsiny 

rétege alá akarta és akarja rendelni a glóbuszt. Vagyis globális uralomra tör, s ő ezt érti 

globalizáció alatt. Ennek ára pedig minden hagyományos érték lerombolása és az ember 

milliárdokat a szellem magaslatáról az ösztönök mélységébe süllyesztő önkéntes globális 

rabság fel(?)építése. 

Ma már csak érdekből vagy félelemből tagadhatjuk le a tényt, hogy az adósságcsapdába 

kényszerítés egy jól kigondolt ötlet. Olyan intézményesített gépezet hajtja ezt végre, melynek 

magunk is tagjai vagyunk. Csak éppen nem irányító, hanem csupán végrehajtó szereppel. 

Saját magunkon hajtjuk végre azt, amit akár öngyilkosságnak is lehet nevezni. 

Benne élünk és látjuk! Mindenki láthatja, akinek indulat vagy érdek nem homályosítja el 

tekintetét, de még annak is észre kell vennie előbb-utóbb.  

És mégis! Mégis kétféle a narratíva. 

Hogy ott kinn mást mond a mást akaró hatalom szolgája, hát ezen mit sem csodálkozom. 

De mikor itt belül hallom eme valóban öngyilkos véleményeket, nem küzdhetem le a 

konzekvenciák levonásának kényszerét. Akik ezt nem akarják kimondani (mert látni látják) 

azok az igazság elfedésében érdekeltek, s ennek egyetlen oka a külső erőnek való megfelelés 

óhaja azért, hogy a hatalomba az visszasegítse őket és ismét kezükbe kerüljön az a kulcs, ami 

a meggazdagodás felé nyíló ajtót nyitja. 

Ezt, – vagyunk, akik hazaárulásnak nevezzük, de azokon sem kell meglepődnünk, akik 

ezen felháborodnak. Ugyanis fel kell mérnünk azt az egészen más értékrendet és morális 

állapotot, amely őket jellemzi. Annak alapján nekik mindez természetes. 

A kérdés nem is ez lenne. 

Az igazi nagy kérdés az, hogy amint világviszonylatban, úgy hazai téren is, a foguk 

fehérjét a nagy erőlködéstől mutogató – neoliberális kariatidákon nyugvó – globalizációs cél 

felé haladók, s akik ezt ilyen olyan okból szolgálják, a kitaláló nagy haszonélvezők és az 

asztaluk alatt morzsákra leselkedők, miért ennyire vakok? 

A morzsagyűjtőknél még kívánatosnak nevezhető és a háttérben meghúzódó ötletgazdák 

esetében már élvezhetetlenül hatalmas haszon vonzása ennyire elvakít? Vagy van ennek a 

folyamatnak egy előremenekülésre ösztönző kényszere? Esetleg az emberi ősgyarlóság egyik 

sajátja ez az ösztönös és elvakító haszonvágy?  

Mert! Mert sötét, de zseniális ötletekre képes, világokat maguk alá gyűrni tudó elmék és 

ezt ügyesen és gátlástalanul szolgálva gazdagodók egyaránt rendelkeznek azokkal a szellemi 

képességekkel, mint mi, akik mindezt látjuk. Ők is tudják, sőt ők tudják igazán, mert ők 

csinálják. De ezzel egyidőben mindkét oldalon látjuk ennek az egésznek a törékenységét és 

hosszútávú fennmaradásának képtelenségét. 

Ezek szerint ők a jövőre nem gondolnak, ők az evilágién túlra nem tekintenek. Csak 

kurta életük hosszával mérik a terveiket, bár a megvalósítás útja generációkat kíván, távolabbi 

utódaik sorsa, a világ sorsa, a nemzetek sorsa nem számít nekik. 

Nem számít semmi, mert nem hisznek semmiben. 

Az egész felépítményt meghatározza egyedüli oszlopa, ama erőlködéstől vicsorgó 

kariatida. A málladozó neoliberalizmus. 
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Amikor a rádióban nyilatkozó politikus mindezt nem mondhatja ki, természetesen egy 

dologra gondolhatunk. Arra, hogy ő felelős politikus. Reálpolitikus. Addig és úgy mehet el, 

ameddig a józan ész megengedi. Amíg még nincs kárára az országnak, a nemzetnek az 

időnyerésben a túlélésben. De iránytűje és órája van, és ha a szelek olykor ellenkező irányba 

is hajtják hajóját, tudja, hogy a célt merre keresse. 

Térben is és időben is!  

Mert az idő neki, - nekünk dolgozik. 

A világ megváltoztathatatlannak tűnik, de mégsem az. A világ kénytelen lesz 

megváltozni. Elkerülhetetlenül. 

A mi dolgunk csupán ennek elősegítése, gyorsítása, hogy minél kevesebb 

visszafordíthatatlan ártás érje az emberiséget s a nemzetet. 

Ide-oda hánykolódó hajónkon mi mindenkor a cél irányába nézzünk, s ne kiáltozzunk, 

sikoltozzunk, kétkedjünk, ha olykor vargabetűkre kényszerül a törékeny eszköz. Sorsa és 

esélye semmiben sem különbözik a nagyobbiktól, az emberiségétől. Ebben már régen 

globalizált minket a Teremtő Erő. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2012. április 29. 

 

Kontár gondolatok 

 

Vasárnap van. A szószékről a test szerinti és a lélek szerinti élet dolgait hirdeti a pásztor. A 

templomból hazatérő pedig elgondolkodik. Hiszen a most burjánzó környezetben már e 

reggeli lelki program a maga testi szerény kis hozzájárulásával, a helyváltoztatás 

felvállalásával is rendhagyó. 

A gondolkodó újfent a józan ész szerint próbál igazodni és úgy érzi nem követ el hibát, 

ha a maga módján boncolgatja az igencsak elrugaszkodott világ kézzelfogható betegségének 

okait. Mert, hogy oka van eme annyira átláthatatlanná váló rombolásnak. Pontos, forráshoz 

köthető, veszedelmes. 

Ha most a biblia magyarázója hívta fel erre a hívők figyelmét, akkor az ezt a kegyelmet 

nem élvezők megtalálhatják Platonnál is, miszerint testből s lélekből állunk. 

S a filozófiával egyébként nem foglalkozó gondolkodó hozzáteszi, hogy valahol a kettő 

között lelhető fel a test legmagasabb rendű kelléke a szellem. Ez a híd a kettő között és a 

három alkotja ama műszerszerű skálát, amelyen a szellem mutatója erre-arra ingadozik. A 

helye azonban középen kéne legyen, mert az az egyensúly állapota. Ott van a mindenekfelett 

álló léleknek és lakásának, a testnek az ésszerű egyensúlyhelyzete. 

Ezt keresi az emberiség a paradicsomi példával ábrázolt idők óta, amikor elvesztette 

szüzességét s gyorsabban akart elindulni az őt teremtő erő nyomába, mint ahogyan azt éppen 

az „beütemezte”. A nulla kilométerkő a kígyós almafa képében él bennünk. 

Ezenközben volt olyan, aki a lélek hallhatatlanságát remélve a testet gyötörte sokszor 

akár halálra – a flagellánsok módjára vagy hasonlatosan.  

Most ennek homlokegyenest ellenkezője történik. 

A hitehagyott világ, csak a kurta földi létben gondolkodik és a lélek imígyen 

feleslegessé válván, a testnek akar mindent megadni. Addig, amíg lehet. Utána úgyis vége, 

Sehol semmi. És ez a másik forrásvidék, a hit hiányából adódó vezet a „valósítsd meg 

önmagad” meg a „győzz le mindent és mindenkit” gondolkodásmódhoz, röviden a pusztító 

önzéshez, melynek nincsenek határai. Maga az önpusztítás sem lehet ez. 
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Ez az a pont ahol ismét elérkeztünk a neoliberalizmushoz. S ami az egyén számára az 

általa nyújtott felszabadító gátlástalanság, az a világ számára a globaliazációnak nevezett új 

rend.  

A hagyományok elszórása közepette egyre hamarabb válságba merülő társadalmi 

rendszerek sorában ez, mintha még igazi megszületése előtt elkezdené az alámerülést. Éppen 

csak felbukkant, mint roppant lochnessi szörny s már csak a mögötte keringő örvényt látjuk. 

Ember és világ dolgai így fonódnak össze egymást meghatározva, erősítve, gyengítve. 

Kibírjuk-e a nagy próbát? 

Elég erősek leszünk-e szellemben, hogy az egyensúlyt visszaállítsuk középre, s 

visszaadjuk a lélek dolgainak mindent megmenteni képes befolyását? Ez a fő kérdés. 

 

S ha nagyon erősen kell rámutatni az aktualitásokra, akkor ide tartozik minden olyan 

erőfeszítés is, melyet sokadik Trianonjába kényszerített kis hazánk ma folytat a saját nagy 

közösségének, Európának az észhez térítésére. 

Tudjuk ugyanis, tudnunk kell, hogy csak együtt maradhatunk meg a nekünk egyedül 

komfortos keresztény európai létben, mint amiképpen a nekünk egyedüli megmaradást 

biztosító magyarságunkban is csak egy ugyanazon elvek jegyében felépülő egész Kárpát-

medencei összefogásban. 

Lám, test és lélek dolgai mi mindennel lehetnek összefüggésben. 

 

Leányfalu 

 

Újságcikk: 2012. június 5. 

 

Szentendrei benyomások kincses Kolozsvár könyves Kolozsvárként történt 

bemutatkozása és a helyi trianoni megemlékezés kapcsán 

 

A messziről jött embernek Szentendre a szellem és a szépség városa. De ezt tartja róla a maga 

építgette imágó is. És ez így jó.  

Persze kellő és egészséges önkritikával el kell ismernünk, hogy nem minden imágó 

egységes és árnyéktalan. 

2011. június 4-én, a nemzeti összetartozás és a magyar könyvkiadás együttes napján, 

megannyi más országos és helyi rendezvény közepette, a Dunakorzó adott otthont a 

„Szentendre 1000 +” programsorozat és a kolozsvári magyar könyvkiadók könyvnapi 

rendezvényének.  

Kincses Kolozsvár kincsei között a könyvkiadás, a Hollandiából – hazafias kötelességét 

nagy természetességgel teljesítve – hazatérő betűvéső peregrinus művész, Misztótfalusi Kiss 

Miklós és Heltai óta ott szerepel. 

A szellemi találkozó rendkívül érdekes és tanulságos volt, ugyanakkor jó és rossz 

értelemben is bensőséges.  

A színvonalas beszélgetést, melyet a helyi zeneiskola hangulatos produkcióját követően 

a város polgármestere mesterien tömör és hatásos felvezetéssel indított el, csak néhány amúgy 

is beavatott követte figyelemmel. 

Pedig az.egykor szentendrei, ma szegedi professzor beszélgetőpartnerei maga az erdélyi 

szellemi élet egyik nesztora, a Korunk folyóirat sok évtizeden át főszerkesztője s ma is 

elnöke, a Kolozsvár Társaságot is képviselő Kántor Lajos és az Erdélyből - Németországon át 

– Szentendrére települt Paulovics László festőművész voltak. Utóbbinak érdekes és sok 

művészi és irodalmi értéket összefogó könyve jelent meg Kolozsváron, híres erdélyi magyar 

írókat bemutató portrésorozatáról egy köré szerkesztett gyönyörű szöveggyűjteménnyel, de 

több most bemutatott szépséges könyvnek is szereplője. Kántor Lajos könyve a Hazatérő 
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képek – Barcsaytól Vinceffyig kapcsán, aki ott volt, érdekes részleteket hallhatott például a 

Szentendrét Erdélyországgal (abban is a Mezőséggel) összekötő Barcsayról, vagy az erdélyi, 

azon belül is a kolozsvári könyvkiadás sikereiről és nehézségeiről. De még olyan aktualitások 

is szóba kerültek, mint a jelentős részben magyar pénzből felújított Mátyás szobor lábánál 

elhelyezett, ellentéteket szítani szánt, román felirat stb. Kántor Lajos – szellemesen – 

Kolozsvárt az abszurditások városának nevezte, hiszen miközben Mátyás lábainál ott 

olvashattuk az ominózus táblát, a szülőháza előtt magyar könyvhét zajlott. 

 Az egésznapos rendezvényt sajnos nem követhettem végig, de a műsor szerint ezt 

követte a szintén kolozsvári Koinonia, az újvidéki Fórum és a zentai Etna kiadók 

bemutatkozása.  

A program általam látott részét sajnos kevesen követték, a közönség távol maradt. 

Feltehetően a szó szoros értelmében, hiszen távolabb olyan országos események zajlottak 

melyek médiát és nézőt egyaránt elvontak a helyi eseményektől.  

A beszélgetés legérdekesebb momentumait fokozott figyelemmel hallgatva is 

észrevehettük, hogy a hallgatóság egy lelassító hajó hangfoszlányokra figyelő utasait 

jelentette és néhány üdítőt vásárló kerékpárost, no meg az egy szem – karikás ostorát a kultúra 

hátán megcsattogtató – népművészeti árust. Keserűen állapítottam meg, hogy kultúránk eme 

ősi eszközével, újabban kultúránkat ostorozzák. 

A beszélgetés végén, Aknay János Kossuth díjasunknak, a Magyar Alkotóművészek 

Országos Egyesülete most megválasztott elnökének ajándékát vehette át Kántor Lajos. 

A várakozástól elmaradt érdeklődésről beszélgetvén arról is értesültem, hogy egy nappal 

előbb, mikor kötelességem éppen másfelé szólított, a trianoni megemlékezésen is igen gyér 

közönség gyűlt össze. Ezen is elkalandozgathattak gondolataim. Felmerültek az örök 

kérdések. Miért és hogyan kell erre emlékezni? Miért nem helyes a feledtetést támogatni? 

Mennyivel hasznosabb az ismeretekre támaszkodó kibeszélés és a tanulságok, tévedések 

felmérésének tapasztalatot jelentő felhasználása stb. 

Na, de nem erről készültem beszélni, hanem inkább arról a bánatomról, hogy ezeket az 

alkalmakat Szentendre és a Dunakanyar közönsége nem látta, és arról, hogy mi lenne a 

megoldás? 

Minthogy a látszólagos érdektelenségnek – optimista megítélés szerint – inkább a túl 

gazdag program és a kampányszerűen egy időben szervezett események sokasága lehetett az 

oka, arra intenék, hogy a szervezők alaposan nézzék meg a naptárakat, mert a könyvbemutatót 

nem muszáj az egész országban évente egyszer felhorgadó nagy könyvmániás napok idején 

rendezni. Sőt, választékban szegényebb időszakokban bizonyára nagyobb közönségre lehetne 

számítani. 

Minden esetre a mai napon a szentendrei Duna korzón, fenti kesergéseimtől eltekintve 

igen jól éreztem magam. Köszönet érte rendezőknek, résztvevőknek, alkotóknak és a kegyes 

időjárásnak.  

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2012. június 18. 

 

Hit és tudás kérdéseiről Európa süllyedő hajóján 

 

Korán ébred az öregedő ember, s miután elrebegi az újabb ébredést megköszönő fohászt, 

gondolatai nyargalni kezdenek.  

A hasonló gonddal küszködő értelmiségi, ha nem is jártas a filozófia és teológia 

mélyebb rétegeiben, a józan ész jogán s annak általa, megpróbál eligazodni. 



 147 

Az európai keresztény-keresztyén kultúrkör – melyet sokféleképpen nevezve 

bővítgetnek, sőt szűkítgetnek a „politikailag korrekt” jegyében (mit keres itt a politika?) – 

természetesen magába foglal ennek kulturális és civilizációs vívmányait sajátjának valló, 

azzal és annak jegyében élő hívőt, s hitetlent. 

A társadalmaknak az a rétege, mely birtokába jutott a tudás egy adott szintet 

meghaladó értékeinek, éppen általa lehet hívő, vagy miatta hitetlen. 

A tömeg azonban a hit által lehet Istenfélő és-vagy tekintélytisztelő. Könnyen 

félreérthető, ezért átgondolandó megjegyzés ez! Mert amint a templomban az igehirdető 

szavait fogadja el alapigazságnak, úgy hisz a „tanult ember” szavában is. Önálló 

gondolkodáshoz is ezeken keresztül törekedik, akár a hit, akár az elhitt ismeret annak alapja 

és tárgya.  

Mit jelent ez? 

Azt, hogy az értelmiségnek roppant felelőssége van a tömeg felemelkedésében a tudás 

lépcsőfokain és a hit tudatos elmélyítése terén egyaránt. 

            Nos, a politika a médián keresztül ezzel él vissza. Az egyszerű ember (ahogy mondani 

szokás) vagy az utca embere, ma is, megannyi negatív tapasztalat ellenére is, a tudatalattiból 

indulva, szinte reflexesen így szól: „de az újság is megírta”. Vagyis igaz, tényszerű. Ez van! 

Igaz, hogy ekképpen szerzett hite-tudása mellett jelentős felejtési potenciállal is bír. 

Így aztán ugyanaz a forrás néhány hónap után az ellenkezőjét is hirdetheti. 

A tömeg manipulálásának lehetősége már régen tudatosult a mindenkori és 

mindenholi hatalomban és felemelkedését úgy próbálja saját céljai szerint egyirányúsítani, 

hogy az csak, mint termelőerő és fogyasztó javítsa képességeit. Az önálló gondolkodást nem 

preferálják. Azt inkább aktuál-dogmák felé terelik.  Ez egyes szavazótáboroknak is a fő 

összetartó ereje.  

Itt aztán még egy furcsa összeütközés tapasztalható a hit és a hinni tudás között. A 

transzcendens és a földi összekeveredik, részben a manipuláltban, de a manipuláló is kétféle 

módon viszonyul hozzá. Egyrészt a transzcendenst konkurensnek véli, és a hitet szembeállítja 

a tudással. Ezenközben olyan tudást sulykolna a tömegbe, amely a földi dolgok 

megismerésének szigorú szabályait a hit magaslataira próbálja emelni. Máskor megpróbál 

szövetségre lépni a transzcendens képviselőivel, elsősorban annak hasznát feltételezve. 

A manipulált tömeg pedig a demokrácia szabályai szerint, hittől és tudástól 

függetlenül, ezen szabályok szerint szavaz és dönt az egész társadalom sorsáról aszerint, hogy 

kik és milyen eredménnyel manipulálták. 

A hitevesztett és az önmagát is süllyedésre ítélő Európa szilárdan halad ezen az úton. 

Akár a világ, melynek kézivezérlésében a fentiek ma kulcsfontossággal bírnak. 

            Bonyolult kérdéskör, nehezen boncolható, önmagában is belepottyanhat az „észt 

osztás” kosarába. De arról, hogy a világ sorsát manipulált tömegek szavazataival, tehát egy 

álságos demokráciaeszmény felhasználásával döntik el, felesleges lenne vitát nyitni. 

 

 Annál inkább mindennek hátteréről és a lehetséges – de ma még lehetetlennek vélt – 

megoldásokról. 

 

Leányfalu. 

 

Újságcikk: 2012. július 4. 

 

Erdély a Pest megyei művelődési központban 

Gondolatok dr. Sipos József „Erdély ahogy én látom” című előadássorozatának 

második része után 
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Utcai riportot nézek a televízióban. A kérdés közhelyszerű. Hol élnek még magyarok jelenlegi 

határainkon kívül? És újra megdöbbenhetek. Tétova némaság után sokadjára jön a „legjobb” 

válasz: „Ja, igen, ott a Vajdaságban, Romániában”. A riportalanyok úgynevezett „jóarcú” fiatalok. 

A Trianont feszegető kérdésre már téves válasz sem érkezik. A szép magyar kisleány így szól 

daliás párjához: „Te, ez durva”. Vagyis igen nehéz kérdés. 

Bizony az! Immáron 91 éve, és hol egyik, hol másik oldalról, nem az ésszerűség szempontjai 

szerint megközelített. Merthogy az elszakítottakról tudni kell és az elszakítás körülményeiről is, de 

arról is, hogy e kérdés kezelése egészen más eszköztárat igényelt kilencven éve s különösen mást 

most, a globalizált világba illeszkedett Unió keretei között. Ugyanakkor azt sem szabad felejteni, 

hogy saját „kereteinket” Sütő András szavaival meghatározva, valóban mindenhol önmagával 

határos ország vagyunk. Önmagával, de benne lakó tejtestvér népekkel is, kik a Szent Korona 

országában nőttek fel, maradtak vagy menekültek meg hungarusként (ellentétben a felettünk 

ítéleteket hirdető európai nagy királyságokkal, ahol évszázadokkal előbb homogenizálták a 

lakosságot), csak hát öntudatra ébredésük, a polgárosodó világ évei, előbb érkeztek el, mint az 

összefogás fontosságát felismerő idők. Így aztán széttörték a felnevelő tojáshéjat. Persze ennek 

részleteiről és a körötte működő ármányok és kormányok sokaságáról könyvtárnyi irodalmat 

írhatnának. 

Sipos József főorvos úr, aki 20 éves németországi szakmai tevékenység után, 12 éve 

Szentendre lakója, nem tagadta meg erdélyi gyökereit. A Szentendrei Szalon rendezésében 

januárban indította el Erdélyről mesélő vetítőestjeit. Ezzel – egyedi stílusú szobrainak a 

Polgármesteri Galériában rendezett nagysikerű kiállítása után – új oldaláról mutatkozott be. Mint 

műgyűjtő és néprajzkutató, előadóként próbál hozzájárulni ahhoz, hogy nem korszerűtlen és 

senkinek sem használó vagdalkozások, hanem okos és a hagyományokat jogosan ápoló szemlélet 

alakuljon ki Erdély vonatkozásában úgy, hogy közben a fájdalmas gondolatokat, sértő 

igazságtalanságokat se rejtsük véka alá, de mégis inkább a tanulságok levonása, az értékek 

felismerése és az ezek megőrzéséhez szükséges szándékok ébresztgetése uralkodjon. Ezt a hatást 

az előadó a tájak népművészetét bemutató saját darabjain keresztül és mondandóját élményszerűen 

előadva érte el. 

Kell az ilyen erőfeszítés, mert hiába hinné az ember, hogy alig létezik magyar kinek ne lenne 

erdélyi rokona vagy olyan aki még nem járt ott, újra és újra rájövünk, az eltelt évtizedek 

mulasztásai nem tűntek el nyomtalanul. És ennek csak vesztesei vannak. Itt és ott, magyarok és 

szomszéd népek között egyaránt. Mert egymás megismerése, egymás igaz történelmének ismerete 

és a közös gyökér, a közös kárpát-medencei sors és az elkerülhetetlenül fenyegető közös 

veszedelmek miatt ennek így kellene lennie. 

Miközben az állítólagos titkos iratokat megszellőztető világceleb interneten szórt anyagaiban 

hazánkkal szemben ma is létező képtelen területi igények tűnnek fel, miközben a közös történelem 

megírására tett kísérletek sorra elhalnak, együttes demográfiai megsemmisülésünk veszélye 

tudományosan igazolt bizonyossággá vált. A megoldás is csak közös lehetne, s mégis erősebb 

ennél a homogenizáció gyermeteg, de pártharcok gyújtóanyagául oly alkalmas vágya. 

Új meg új történelmek születnek köröttünk, pedig az a valódi közös elegendő lenne 

mindnyájunk büszkeségét kielégíteni, mindnyájunk nemzettudatát felépíteni. Hiszen a hungarus 

történelem az elmúlt idők egyik csodája volt. És mi jogos részüket szívesen ajánlanánk fel a 

szomszédoknak. Reménykedjünk azonban, hogy még nem késő és minden úton-módon jelezzük, 

hogy a megoldások keresésének nem mi vagyunk a kerékkötői. Rajtunk nem múlik. 

Dr. Sípos József is ezt igazolja, mikor erőfeszítésével szemeket nyitogat és gyönyörködtet, 

gondolatokat ébreszt, lelkeket épít a romokon. Az orvosból lett muzeológus, néprajzkutató és 

műgyűjtő, a gyökereket körültapogató értelmiségi közösségünket szolgáló munkáját megköszönve 

arra bíztatjuk, hogy folytassa és ajándékozzon meg minket még sok hasonló élménnyel. 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2012. augusztus 4. 

 

Akarjunk kicsik lenni? 

 

Az erdélyi múltban jártasabb olvasó fölött hosszú idő óta feszül az ott még a harmincas 

években kijelentett „merjünk nagyok lenni” (Albrecht Dezső, majd Tamási Áron) és a 

liberálisba oltott posztkommunista elit által kimondott „merjünk kicsik lenni” (Kovács 

László) között húzódó „történelmi és földrajzi ív”. 

Hogy a két viszonyulási módnak, lelki állapotnak, útkeresésnek vagy nyugodtan 

mondhatnánk nemzetépítő vagy nemzetromboló szándéknak mi a magyarázata, azt 

hosszasabban kellene boncolgatni, de a szándék nagyon rövid úton is utolérhető. Mint egy a 

„merjünk kicsik lenni” jelszavát vonyító,  hazug s egyben sánta kutya is. Tehát többszörösen. 

A deheroizálás vad igyekezetének évtizedeiben vannak az átlagot is meghaladó dagályai 

a gyűlöletnek. Ez különösen akkor kap teret, amikor a ritka magyar sikerek számukra 

bosszantó és a nemzettudat rombolás sikeres folyamatának ártó eseteivel szembesülnek. 

Ilyen eset lehet a négyévente ismétlődő olimpia. Még nem süllyedt elég mélyre a 

magyar sport ahhoz, hogy az is kicsinységünk egyik bizonyítéka lehessen. Még vannak a 

magyar silányságának örvendők örömét megrontók, akadnak ünneprontók, akik azonnal 

kereszttüzébe kerülnek a különféle ismert magyar típusok (az innen-onnan jövő mély, híg 

stb.) sorát most a törpemagyarral gyarapítani óhajtók táborának. 

Ezek a váratlan ünneprontók különösen rászolgálnak erre, ha sikerükkel nem elégednek 

meg, hanem azt összefüggésbe hozzák magyarságukkal. Pláne ha ez értelmezésük szerint ok 

okozati jelleget is ölt. 

Ez történt Gyurta Dániel esetében, aki nem átallott bevallani olyan bűnös titkot, hogy 

világcsúcsot és olimpiai aranyat jelentő úszása közben 15 millió magyart érzett maga mellett. 

Azon nyomban akadt a magyar médiának harcos munkatársa, aki – elképesztő 

szaktudásról adván tanúbizonyságot – kijelentse, miszerint, ha pár méterrel tovább tart a 

verseny, nem ő nyert volna.  

Az indulat annyira elragadta, hogy észre sem vette, mekkora ökörséget mond. Vagyis 

világossá vált, milyen fokon lobog benne a gyűlölet. Ugyanis épeszű embert csak az 

kényszeríthet ekkora hibára. Elfelejtette: ez a klasszisúszó, gyermekkora óta a 200 méteres 

mellúszás legjobbja akar lenni. Nem a 210 vagy 220 méteré. Amiként a százméteres 

mellúszás bajnoka a 100 méterre készül, s nem legyinthetünk rá azt mondván: bezzeg 200 

méteren nem tudna nyerni. S akkor még nem is említettem a tényt mely szerint, ezek a 

versenyek ma századmásodpercekről és centiméterekről szólnak, mert az ember 

teljesítőképességének felső határai felé közeledik. 

Vagyis ordít a kijelentésből a hazug és sánta rosszindulat. 

De hasonló rosszindulatot jelez annak a fanyalgása is, aki az olimpiai bajnok úszó 

államtitkárt kárhoztatja, amiért szurkolni merészelt sportbéli utódjának. Minden normálisan 

gondolkodó magyar állampolgárnak az lett volna visszatetsző, ha nem ezt teszi. Ismét egy 

rettenetesen kilógó lóláb. 

A gyűlölet nem ismer határokat. Értem. A liberális világban a gyűlölet határai is 

légiesültek. 

De amikor a merjünk kicsik lenni jegyében, látható módon zavar egyes magyar 

médiaszemélyiségeket (mert személyiségekről van szó) a magyar siker, akkor el kell 

gondolkodnunk ennek nem csupán személyes okain, de az indulatot messze meghaladó 

céljainak magyarázatán is. ezúttal valóban ok okozati alapon. 

Itt valamiért valami valakinek útjában van.  
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Minden bizonnyal a nemzeti öntudat lerombolásának folyamatát gátló tényezőkről kell 

gondolkodnunk. S éppen ennek tükrében kell felértékelődnie ama nemzeti öntudatnak. Éppen 

ellenségeink igyekezetének kell meggyőznie bennünket arról, hogy mennyire kell a siker, 

annak tudatépítő ereje és a merjünk nagyok lenni világcsúcsra is képes lendülete.  

Nem a valódi és nem félremagyarázott nagyságtól kell félni, hanem azon kell 

igyekeznünk, hogy képesek legyünk felmérni centiméterrel milyen távon és pontos erkölcsi 

mércével, milyen minőségű ellenfelekkel kell megküzdenünk. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2012. november 05. 

 

A Trianon szó Trianonjáról és egyebekről 

 

2012-ben is újra meg újra találkozhattam a kiátkozott szavak szindrómájának sajátosan 

kommunista, sajátosan neoliberális, tehát sajnos sajátosan magyar, jelenségével. 

 A fekete habverés folytatódik és tengeri olajfoltként szennyezi szellemi életünket. A 

feledtetés – ilyen témákban járatosak előtt ismert célokat szolgáló – igyekezete már nem 

igyekezet, hanem durva „áltudományos káromkodás”, olykor fenyegetőzés szintjére 

emelkedett.  Azt szeretnék, ha nemzeti létünk problémáival kapcsolatos gondolatainkat 

semmilyen formában sem mondanánk ki. Ha tökéletesen megfelelnénk a kommunista-

internacionalista „a múltat végképp eltörölni” célkitűzésének vagy a neoliberális-kozmopolita 

hazát, nemzetet tagadó elvárásnak. 

Egy sokszorosan zavarosfejű társadalommal mindent megtehetnek. Negyven évnek a 

feledtetésen túlmenő hézagpótló, olykor „új múltat építő” hazugságai és immáron 22 esztendő 

„liberátorainak” berepülő pilótái megtették a magukét. Ennek része volt a szavak 

megmérgezése majd azok segítségével személyek és intézmények, korok, szellemi irányzatok, 

művészi alkotások vagy akár sikeres olimpikonok „megsemmisítése”. 

A legnehezebb dolguk Trianonnal van. Ugyanis a magyar életnek nincs olyan területe, 

melyet magyarázni, megérteni, építeni, fejleszteni lehetne anélkül, hogy Trianont 

megismernénk és megértenénk. Lehetetlent kívánnak. Házat akarnak építeni (ez alól a sajátjuk 

sem kivétel) a semmire. Még csak nem is a homokra, hanem egy légüres térre. 

Amikor egy szervezet meghívott előadójaként csak annyit említettem, hogy ne 

siránkozzunk, ha Trianonra gondolunk, hanem tanulságaiból építkezzünk, tegyünk a 

megmaradásunkért, magyarkodónak nevezett egy liberális vezető s mikor a hallgatóság 

szimpátiája felém fordult, lemondott megbízásáról. Egyetlen más szó, egyetlen túlzás vagy 

durvaság el nem hangzott, csak érezte a hangulatot. 

Sajnos azonban, az igazi nagyok, az elfogult ideológiák hirdetői, a gyűlölet vagy a külső 

érdek által irányítottak nem mondanak le. Inkább úgy törnek rá a magyar tudatra, mint maga a 

Sátán, akinek fő célja lelkeink megszerzése. 

Nekik először a magyar lélek kell. S, hogy miért?  Első lépésként, s elképzelhető, hogy 

utána a test és minden, ami annak szükséglete. Mert árva lelkeink nem hiszem, hogy 

egymagukban oly fontosak lennének. Ennyivel a Sátánnál is rosszabbak. 

Bizony Trianon itt terpeszkedik felettünk. 

Ama földrajzi, elválaszthatatlan a szellemi és a lelki Trianontól is. És amikor nem 

egyszer hallunk második, sőt harmadik Trianonunkról, akkor megállapíthatjuk, hogy folyik 

egy új szellemi Trianon sikeres előkészítése is. És éppen az előbb említett módszerrel. A 

szavak és fogalmak segítségével történő kiátkozással. 

Ha a Magyar Tudományos Akadémián tarthatnak már szimpóziumot, melyen pálcát 

törnek  Wass Albert a hungarista, Szabó Dezső a vérgőzös antiszemita, Tormay Cecile a 
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sznob és gyűlöletbeszéd író vagy Nyírő felett és nem csak tőlük, de még olvasóiktól is félni 

kezdenek miközben mégis remélik, hogy idejük lejár stb. bizony jogunk van az ítélkezőket is 

megvizsgálni, s ha kell felettük törni pálcát. Bár ehhez semmi kedvem, annál inkább valódi 

indítékaik megismeréséhez. A tárgyilagosság szabályai szerint jegyzem meg, hogy ha csupán 

ezen szerzők irodalmi fajsúlyáról vitáztak volna, szavam sem lenne. Szívük joga. De itt a holt 

négyes felett szólt a gyűlöletbeszéd és ébresztették az indokolatlan félelmeket. Szépen író, 

nemzetben gondolkodó alkotók különböző színvonalú művei, vagyis életművei állottak 

szembe védtelenül az elfogult haraggal, az annál is veszedelmesebb gúnnyal, mely annyira 

indokolatlan, hogy értelmiségi lények esetében ez is újabb kérdőjeleket vet fel. Miért?  

Miért bűnös minden, ami magyar, miért tilos Trianon? És miért mondják ezt éppen 

azok, akik azt is, hogy nálunk az emberek félnek. Hogy „félni jó”, vagyis ajánlatos, 

Miért nem szabad a magyarnak az, amit minden más nemzet esetében a 

legtermészetesebbnek tartva elfogadnak.  

Bizony ismét Trianonhoz kell visszanyúlnunk. Mert úgy ahogyan körös-körül 

leválasztották az országról a sokfelé magyarlakta kétharmadnyit s egy évszázad alatt már 

látható a homogenizáció minden eredménye, ha elkezdik leválasztani – esetünkben például – 

a magyar irodalom egyre nagyobb „magyar megmaradást óhajtó vagy szolgáló” területeit, a 

szellemi homogenizáció is sikerre számíthat. 

Arról, hogy ezt olyanok, akik bizonyára nem értenek vele egyet és ismerik 

kártékonyságát, milyen okból támogatják, elkerülhetetlen elgondolkodni. A nyelvileg már 

igencsak liberalizált fővárosban ezt úgy kérdeznék: miért kell ennyire lemenni kutyába? 

Kinek kell bizonyítanunk? 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez már nem egyszerűen a szabad véleménynyilvánítás 

területe, hiszen az ellenvéleményeknek nem rendeztek szimpóziumot vagy nem hívták meg 

képviselőit oda. Vagy mégis ott voltak és szólni sem mertek? 

Nos! Ez az, amire igazán érdemes lenne odafigyelni. 

Kik azok, akinek itt valójában „félni jó”? Miért kell nálunk valakiknek előírásszerűen 

félni? Mennyire valódi ez a félelem? Miért van erre olykor igény? Meddig terjednek 

„demokratikus jogaink a félelemre”? 

 

Azért reméljük, hogy a királynő életben marad. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2112. november 18. 

 

Vészharang 

 

Egyik botrányból a másikba araszol korunk magyar élete. Hétköznapi történetünk. 

Felháborodás, ijedtség, csodálkozás, aztán kötelező feledés…és újabb botrány. S a nemzet, 

mint olyan, a magyar, mint olyan, az ember, mint olyan fogy és silányodik vagy inkább 

fordítva, mert ok-okozati alapon így helyesebb. 

Keressük gyökerét és sokfelé bukkanunk reá, de az a főgyökér, az ősgyökér, az ősbűn 

hol leledzik? Egyetlen szónak is elégnek kell bizonyulnia a megvilágosodáshoz, egyetlen igaz 

szónak. 

Az a szó itt van nyelvünk hegyén, itt van emlékeinkben, tapasztalatainkban, 

zsigereinkben, de még nem nyert igazi polgárjogot a korunk jelenségeit rögzítő tárakban. 

Mondjuk ki hát a varázslatos szót.  

Íme: 
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„A Hazugság”! Igen, a hazugság. A hazugság, mely eszközből már önálló céllá, 

életformává, filozófiává nőtte ki magát. Mindent ellep és mindent meghatároz. Hazudnak 

nekünk, hazudni kényszerítenek egymásnak, s már önmagunknak is. A hazugság mindent 

meghatároz. S az igazság az, hogy ezt magyarok tömegei még nem ismerték fel. Itt-ott egy kis 

csúsztatásra, mellébeszélésre, füllentésre, de akár nagy hazugságra is ráismerhetnek, de a 

rendszert nem látják. Sikerült előlük „lehazudni”. És így oda is elérkezhettünk, hogy a 

hazugság az igazságot is képes hazugságnak feltűntetni. A félrevezetett pedig a felismerés 

örömével kiált fel: rájöttem, ki is itt a hazug! 

A hazugságnak azonban vannak udvarhölgyei is, s ezek közül is a leghűségesebb a 

feledékenység. A megdöbbentően újra és újratermelődő memóriazavar. Ama politológusok 

által emlegetett néhány hónap. Talán 1956. november 4. és 1957. május 1. lenne a mérce? 

Bevonuló tankok dübörgését feledő kivonulók lábdobogása? 

De ott hajbókol a másik hölgyike is, a butaság. Az eredendő meg a szerzett. Kinek-kinek 

alkata szerint. 

Számomra ez magyarázza azt, hogy olyan világos és egyszerű forgatókönyvek, mint a 

mi 1956-2012 közötti történetünk is, puszta emlékezetből nem elégségesek mindenki 

tisztánlátásához. Hol van hát a sokat emlegetett nemzeti emlékezet, a népi emlékezet, a 

szájhagyomány, ami évezredeken át is annyi mindent átalmentett? Ki tudja hol? A történelmi 

törlőfej már rövidtávon is erősebbnek bizonyul? 

A puha diktatúra adósságból csinált gulyáskommunizmusa ma a nosztalgiák tárgya. 

Túlélőké és nem egyszer utódaiké is. Azt nem felejtették? Vagyis még szelektív is a magyar 

memória? Valami nem stimmel. 

Odáig azonban már nem terjed ez a szelektív népi emlékezet, hogy AZT az adósságot 

MOST kell kifizetni? S az ismétlődés nyomán sem születik meg a felismerés az utódok még 

ennél is nagyobb adósságerjesztéséről. Ráadásul ebből még csak gulyáskapitalizmus sem lett, 

valahol eltapsolták. De nem feledték a visszafizetési határidőt beépíteni az előre jól sejtett 

váltópárt ciklusába,- mint a remélt visszatérés biztos zálogát. S akkor már csak a hazugság 

kell, az arcátlanság. A csapdaállító gúnykacajjal áll a csapdába önként belelépő mellett, és 

egyhelyben topogást reklamál. Mi több, világgá is kiáltja, magát mutogatja és idegen 

vadorzóknak kínálja fel áldozatát, s persze saját szolgálatait. A többi már csupán komprádori 

hajlamainak kiélésén múlik és újabb hazug ígéreteken. 

De mindezek csupán szavak. Beszélünk, elemzünk, leleplezünk, figyelmeztetünk, s a 

karaván halad. 

A felismerések birtokosai kisebbségben vannak a sokféle és sokfelől elvakítottak 

mellett. S fejünk felett a vészmadár ma nem kesely, s pláne nem sólyom, hanem a 

népmesékből felröppent lúd. Az a madár, melyről úgy szól az ugyancsak népi mondás: „sok 

lúd disznót győz”. És bár számolgatni is fontos, de azt is jó tudni, hogy a most e madárhoz 

kötődő milla szó nem csupán létszámot, de jó befektetésnek szánt dollárösszeget is 

jelképezhet. Ami persze az ármányt szolgáló minden tudomány megfizetésére és 

alkalmazására is használható.                                         

Két út van, akár a mesékben. Mindent eldöntő válaszút előtt állunk mi is.  

Egyik a sikeres küldetés felé, s aztán hazáig vezető kisebbik királyfié, a másik a 

mesében áldozatra mindég kevéssé kész, irigy, balgább, rövidlátóbb, mohó nagyobbaké.  

A hamadik fiúnak a boldog megérkezés felé vezető útja rögös, rajta sok a bukdácsolás, 

nem egyszer észre kell téríteni, megsegíteni, jócselekedeteit el nem feledő öregasszonyoknak, 

szegényembereknek, óriásoknak, fába szorult törpéknek, beteg oroszlánoknak, 

aranyhalacskáknak, de a végső jutalom a közös boldogság. Nem csak lakodalom van, de a 

mesebeli királyság is velük boldog, s boldogul, míg meg nem halnak.  

A nagyfiúk útja a könnyebbnek tűnő, a jótetteket mellőző, az önző célból választott – a 

gonoszságra vagy ravaszságra is képes –, de a pusztulásba vezet vagy legalábbis a 
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sikertelenségbe. Jó esetben a megbocsátó kiskirályfi végül maga mellé ülteti a 

megtévedetteket. A végső siker mégis közös lesz.  

Ha a milliószor elmondott mesékben előre tudtunk mindent, ha generációkon át ezeken 

nőttek fel elődeink és mi is, miért nem tudunk ma sem különbséget tenni jó és rossz, jó felé 

bukdácsolás és vesztünkbe rohanás között? 

A megfejtés röviden csakis az a szó lehet. A hazugság.            

 

Meseszép történetünk, csonkaságában is meseszép országunk, mesés képességekkel bíró 

nemzetünk van. Meg kell mentenünk.  

Egy bankókat pottyantva szárnyaló lúd nem lehet erősebb a kerecsensólyomnál. A 

báránybőrbe bújt farkas az okos kismalacoknál. 

Emlékezzünk legalább a meséinkre mikor hazugok mesélnek nekünk. 

Óvakodjunk, mert a ludak most Döbrögi tulajdonában vannak és Matyinak fizetett 

darabontok keltik rossz hírét. Ő azonban a lúdtoll helyett most inkább a vészharangot húzná. 

A harangzúgás a hazugságnak mindég nagy ellenfele volt. 

 

Leányfalu 

 

Tárca: 2012. december 15. 

 

Történelmi párhuzamok 

a magyar és kisebbségi magyar múltból és jelenből 

 

75 éves erdélyi írásokat böngészek. A kisebbségbe került erdélyi magyarság Trianon utáni 

első értelmiségi generációja ekkor már felnőtt. Felnőtt és már birtokában van azoknak a 

tapasztalatoknak, amelyek egy ortodox törésvonalon túli gondolkodásmód szerint működő 

világ uralma alatt tengődő, kisebbségi társadalom esetében nélkülözhetetlenek. 

Sikerül megszervezni a fórumot, ahol elfogadják a megoldás egyedüli reménye felé 

vezető utat, az egységet. Bár a puding próbájának hagyományos példája szerint, ennek 

hatékonyságát a gyakorlatnak kellett volna megmutatnia, erre nem kerülhetett sor, mert a 

történelem lánctalpai és tárgyalóasztalok láncreakciói ezt másként akarták. Lehetőség sem 

maradt rá s később sem, hiszen a proletár internacionalizmus csalfa leple alatt éppen az 

folytatódott, ami a 75 év előtt fasizálódásnak indult Romániában virágzott, s ami Trianon óta 

rendszer-semlegesen működik ott, ahol tulajdonképpen nem kommunizmus és nem 

kapitalizmus vagy más rendszer működött,- működik, hanem ezeknek kereteit zseniálisan 

kihasználva egy xenofóbiára alapozott bizantin-ortodox világ minden áron homogenizálni 

akaró politikája.    

Hogy ezt a gondolkodásmódot miért nem képes felismerni a törésvonalon inneni világ, 

nehéz megérteni, hiszen már annyiszor viselte el „átverésének” szégyenét, hogy itt lenne az 

ideje. Már-már arra gondol az ember, hogy az elszakított magyar közösségek anyaországán 

kívüli Európát nem is érdekli ez. Nem, mert hozzá való viszonyulását csakis anyagi érdekek 

és ezekkel összefüggő politikai vonatkozások határozzák meg. Piac, stratégia, stb. 

De nem is ez az, amiért ezúttal verem a klaviatúrát (ez ma a tollat ragadok), hanem más. 

A kisebbség védekezésének módozatai. S hogy ezen a téren miért keresek én a címben jelzett 

párhuzamokat, azt egy merész állítással indokolnám.  

Ma nem csak a határokon túli magyarság él kisebbségben, hanem az anyaország 

magyarsága is egy papíron még nem központosított, de az Uniós belépéssel mégis szentesített 

nagy ország kisebbsége.  

A 75 év előtti erdélyi magyarság – akár a mai – egy többség indokolatlan, de túlereje 

miatt működő és működtetett történelmi fölényét kellett elszenvedje. El egészen a föld 
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birtoklásának ősi jogaival kapcsolatos durva vitáig. A román kenyeret eszel hangoztatásáig. A 

jövevény, a hazátlan státus orra alá dörgöléséig, ami nemcsak megaláztatás formájában 

nyilvánult meg, hanem a mindennapi életben is hatalmas hátrányokat jelentett. Könnyű 

ellenszere a beolvadás lehetett. Kissből – Chis, Szilágyiból – Silaghi stb.   

Ma az anyaország magyarsága egy, a történelmi fölényének tudatában eljáró, önmagát 

indokolatlanul többnek tartó világnak a befogadottja. Ez a világ, letűnt gyarmatbirodalmainak 

és korai homogenizációs sikereinek alapján (meg az Európa megmaradásáért nem keveset tett 

Magyarországnak is köszönhetően) működő nagy európai népekből áll, és a globalizációt 

szervező erők bázisát adja. Ami így kialakult: cselédszoba, másik Európa. Kétsebességes 

Európa. Euro - meg nem euró-zóna. Kettős mérce, stb. Az egyén számára érdekes módon itt is 

megoldást jelenthet magyarságának feladása. Beolvadás abba az előőrsbe, mely ennek a 

világnak a teljes mértékű reánk telepedését szolgálja, vagyis a komprádorrá válást. Ez 

természetesen nagy tömegek számára egyelőre még nem lehetséges, esetleg mint megnyert, 

megtévesztett szavazó állhat oda, jutalom nélkül, vagy annak hiú reményével. A végcél 

azonban egy globalizációs alaptípusú massza részévé válni, homogenizálódni. 

Erdélyben 92 éve folyik a magyar kultúra háttérbe szorításának politikája. Az 

iskolapolitikától elkezdve a kultúra támogatásának, pontosabban gáncsolásának megannyi 

módszerével, a homogenizáció érdekében. Gazdasági téren pedig: az erdélyi magyar 

vagyonok kisajátítása, a kisemberek elszegényítése, a gazdasági életben magyarként és 

becsületesen érvényesülni tudás útjainak elzárása.  

A globalizációs háttérhatalom európai megbízottjai és hazai előőrsei – bár kissé más 

módszerekkel – ugyanezt teszik az anyaországi magyar kultúrával. Nemcsak az állam 

adósságba kergetésével, a teljes anyagi ellehetetlenítéssel, de a kultúra milyenségét 

(minőségét) is rombolván, minden erőt bevetve. Minél több embert a globálmassza részévé 

süllyesztendő. Az anyaország magyarságának vagyonát a várva várt és csodált nyugat elvette 

(kisajátította), az itt hagyott morzsákat pedig komprádorai kapták vagy őrizhették meg. A 

kisembereknek, szegényeknek földönfutókká (mobilisakká) és kiszolgáltatottaikká kell 

válniuk, mert ebből áll össze a globalizáció által jól irányítható tömeg. Becsületes magyarként 

érvényesülni egyre nehezebb lett.  

Na és a társadalom? 

Egy Trianon traumája nyomán és a korrekció (bécsi döntés) reménytelenségét megélő, 

elcsüggedt s újabb csalódások miatt ma is csüggeteg társadalomról beszélhetünk a határon túl. 

A következmény: elvándorlás és fogyás. 

És vajon az az elvándorlás és fogyás, ami itt, az „anyaországban”, a hallgatag többség 

vagy a félrevezetett rikoltozók világában tapasztalható, nem ugyanannak a csüggetegségnek 

egy helyi és mai változata-e? 

Az erdélyi magyarság jogfosztottságáról 1937-ben ezt olvassuk: 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. 

És most fordítsuk ezt le a mai anyaországra: az Európa magyar kisebbségét jelentő 

anyaország magyarsága annyi joggal fog bírni, mint amennyi súllyal Európában bír, s 

amennyi súlyt Magyarország az európai államkomplexumban jelent, s végül, de elsősorban, 

mint amennyi értéket és érdeket Európa számára a globalizálódó világban Magyarország őt 

támogató magatartása képvisel. 

De olvassunk el néhányat az akkor javasolt tudnivalókból és megoldást jelentő 

magatartásformákból. Nem ugyanezek jelenthetnék ma és itt is az ellenállás egyedüli 

reményét? Lássuk csupán és például az Albrecht Dezső által 1937-ben, a Társadalmunk 

átalakulása című beszédében említetteket: 
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Nem nárcizmusra és szeméremre, hanem robusztus, kirobbanó, mindenkit magával 

sodró hitre van szükségünk.  

Európának nincs ideje velünk törődni. 

Ne azzal törődjünk, hogy lehet vagy nem lehet, hanem kutassuk a módot s az eszközt, a 

módszert, hogy hogyan lehet mégis. 

Úgy érezzük, a külső nyomáson kívül magunk tesszük az életünket elviselhetetlenné. 

Tisztább közéletet és tisztább, becsületesebb, erkölcsösebb közszellemet. 

Ismerjük meg egymást és öljük ki előítéleteinket. 

Egyfelől bekövetkezett társadalmunk felbomlása, másoldalról viszont egyre sürgetőbben 

jelentkezik a társadalmi szervezés szükségessége. Bontó és építő tényezők keverednek. 

Nagyvonalú társadalmi kooperáció kellene, melyben az egyes tevékenységi körök nem 

elszigetelten, hanem szoros egységben jelentkeznek. 

Fegyelemre van szükség, mégpedig önfegyelemre. Le kell fékeznünk vágyainkat, 

szenvedélyeinket, személyi érdekeinket, elfogultságainkat, mihelyt ellenkezésbe kerülnek a 

társadalom zavartalan működésének céljaival. (Talán ez a legnehezebb egy atomizált, a 

„valósítsd meg önmagad” kizárólagosságát hirdető, neoliberális nevelés terhét nyögő 

társadalomban) 

Végül röviden a nemzeti lét feltételeinek biztosításáról: 

1. a lélekvédelem, azaz erkölcsvédelem 

2. a testvédelem, azaz egészségügy 

3. a jólét biztosítása, azaz gazdaságvédelem 

4. a kultúra ápolása, azaz műveltségvédelem  

A különbség csak annyi, hogy ott ezt társadalmi úton kellett volna, itt államilag kellene 

megoldani. 

Létező párhuzamok ezek, bár lehet olyan olvasó, akinek erőltetettnek tűnnek.  

Végül azonban egy „mindent felülíró” kérdésem lenne. Miközben a szomszédos 

országok mindegyike megszállottként – bár más-más módszerekkel – homogenizálna, azok 

vezetése nem veszi-e észre, hogy feleslegesen teszi, mert közben ő maga is egy előbb 

elemezgetett Európa kisebbségévé vált. Vagyis maga is áldozata lett a globalizációs 

homogenizáció megalázó szándékainak, ezt követően pedig maga is áldozata lesz a globalizált 

Európát már középtávon fenyegető demográfiai veszedelemnek. 

A szégyenkaloda kis nemzeteinek balga küzdelme is csak oda vezet, mint a büszke és 

vak Európa balgasága. Európa elrablásának közös áldozatai leszünk.  

Sajnos ez a felismerés minket nem vigasztal, hanem még keservesebbé teszi a 

folyamatos süllyedés elviselését. 

Pedig történhetne másként is. A közös felismerés és akarat elég lehetne, erre azonban 

nem látszik remény.  

 

A Gondviselés sokadik beavatkozása mégis végső reménysugárként tűnhet fel. Bár azt is 

ki kellene érdemelni. 

         

Naplójegyzet: 2012. december 18. 

 

Áldozatkészség és nemzettudat 

 

Adventi várakozás idején áldozatkészségről beszélve mi sem természetesebb, mint az, hogy 

az Isten Fiára gondoljunk, aki áldozatvállalásra született e világra. 

Azt is tudjuk, hogy az azóta eltelt két évezred alatt sokan vállaltak áldozatot nagy, és 

még többen kis emberek. Egyik sem akkorát, amekkorát Ő, hiszen törpe perspektívánkból 

nézve, neki hatalmában állott volna nem csak elkerülni, de megtorolni is azt, ami ellene 
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történt, ami áldozatvállalásra kényszerítette. Csakhogy ő ezt a kényszert előre tudta, előre 

vállalta ennek következményeit, s bár egyszer az ember is felkiáltott belőle, a „keserű 

poharat” elszenvedvén, mégis istenként tűrt. Érettünk! A helyzet emberi, főleg mai emberi 

ésszel felmérhetetlen, megérthetetlen, megmagyarázhatatlan. Egyedül a hit az, ami ennek 

felmérését lehetővé teszi. A hit, ami nem mindenkinek adatott meg. 

Vannak azonban emberléptékű, ember számára érthető és magyarázható, mi több 

elvárható áldozatvállalások is. Ezek lehetősége nap mint nap megadatik. Na, nem akkora 

téttel, mint az üdvösség, de emberlétünk, emberléptékű koordinátái között. S ha már ide 

érkeztünk, hozzuk még közelebb magunkhoz: nemzeti létünk, nemzeti léptékű határai közé. 

Magyarként! 

Nem új Zrínyi Miklósokra, Dugonics Tituszokra, Aradi Tizenhármakra vagy Nagy 

Imrékre gondolok. Nem is azokra a tízezrekre, akik letűnt évszázadok alatt gondolkodás 

nélkül és a legnagyobb természetességgel adták életüket azért a jövőért, melyet éppen most 

élünk meg. Sokkal egyszerűbb és földhözragadtabb az, amire gondolok. A hétköznapi, 

mindennapi áldozatvállalás. És még ezen belül sem a nyomor vagy valami hatalmas fájdalom 

felvállalása. Pusztán annyi, hogy akkor, amikor a HAZA helyzete úgy kívánja, adjuk alább 

igényeinket. Legyünk képesek egy szerényebb plafont húzni, ha kérünk, sőt - többnyire 

követelünk. 

- Mit is követelünk tulajdonképpen?  

Azt, hogy a világszerte egyre kevesebből többet adjanak. 

Azt, hogy miközben a jövőt kell felépíteni (most életünk feláldozása nélkül) azonnal és 

akár annak rovására is kapjunk többet és az előbb említett gyönyörű példákat feledve, könnyű 

szívvel kockáztassuk utódaink sorsát. 

Azt, hogy éppen minket-engem, - ha kell mások rovására is, de részesítsenek előnyben, 

mert…stb. 

- Kitől is követeljük tulajdonképpen? 

Azoktól, akik megígérték, hogy mindent elkövetnek a szakadék felé rohanó ország 

érdekében, a pontosan be nem látható jövő lehetőségeinek határai között. 

Azoktól, akiket egy előző felelőtlen, de ravasz előretervezéssel időzítő hatalom 

csapdába csalt, amikor az ő rovásukra vett fel az ő terhüket jelentő – pontosan kiszámítva 

időzített visszatérítésű – hatalmas kölcsönöket. 

- Mikor is követeljük? 

Amikor a világ válságban van, s nálunk gazdagabb országok is megszorítások 

tömkelegét  kénytelenek bevezetni. 

Akkor, amikor a kilábaláshoz fejleszteni kellene, de ez csak elvonásokkal, tehát 

lakossági áldozat árán lenne lehetséges. 

Akkor, amikor kormányunk kétségbeesett (olykor kapkodó) erőlködéssel próbálja meg, 

hogy amennyire lehetséges, ne az ország állampolgárain csattanjon az ostor. 

És végül, de talán elsősorban akkor, amikor az érdekünkben tett hol bátor, hol tétova, 

hol sikeres, hol valóban csak tapogatózó és sikertelennek látszó lépések közepette, a világ 

gazdasági urai elsők között támadnak minket, mint veszélyes példáját az ellenállásnak, s mint 

olyanokat, kiket jobb olyan hatalom kezére adni, amelyik őket szolgálja. Ezeket nevezik 

komprádoroknak. Egy közösség elárulása idegen érdekeknek, saját haszon (hatalom vagy 

pénz, főleg pedig mindkettő) céljából. 

- Miért is követelünk? 

Mert a négy évtizedes kommunizmus és a két évtizedes neoliberális befolyás sikeresen 

pusztította el s tette nevetségessé a nemzeti tudatot, azt a hatalmas erőt, mely az 

áldozatvállalás egyedüli forrása és egy nemzet nehéz idők átvészelését szolgáló 

tulajdonságainak alapja lehetne, és nemzett hamis, megtévesztő tudatot. Olyant, amelyik 

látszólag vonzó önzésével, láthatatlanul éppen saját ellenségévé válik. 
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A nemzettudat tehát anyagi erő. A nemzettudat a pénzben gondolkodók számára akár 

pénzben is kifejezhető, vagyis számszerűsíthető. 

Akkor hát miért támadják mégis? 

Mert ezeknél a tulajdonságoknál is sokkal fontosabb hátrányai vannak a világot uralni 

akaró pénzhatalom végső kiteljesedésének szempontjából.  

A nemzeti tudat, mint neve is jelzi, tudatosságot jelent. 

A tudatosság lát! Belelát! 

S aki nem vak vagy nem vakítható el, az nem menetel az öntudatlan lebutított és 

feledékeny, hiszékeny, gyanakvó, megvezethető tömeggel, ama végső megoldás felé. 

Hogy milyenre is tervezik azt a megoldást – mert valamilyen elképzelésnek lennie kell – 

azt előre láthatjuk azokból a lépésekből, melyek a világ történéseinek hétköznapjait ma 

jelentik. Csak figyelni kellene. Nem sorolom. 

 

Mindez elkerülhető lenne HA! 

 

Visszanyerhetnénk egységünket, mi tudattal rendelkezők és attól megfosztottak, látók és 

félrevezetettek, és helyreállana a bizalom. Ez természetesen csak a nemzettudat helyreállítása 

esetén képzelhető el. És természetesen csak a valódi nemzettudat felébredése esetén. Nem az 

annak felszámolását szolgáló, elriasztóan hamis torzképekre gondolok, az ijesztő múlt 

freskóira vagy karikatúráira. A valódi nemzettudat inkább oltárképhez hasonlatos. Mindenkié, 

befogadó, oltalmazó, tiszta, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan. 

A nemzettudat mindenkor képes a pillanatnyilag legjobb megoldást támogatni. 

Napjainkban ezt a már felvázolt áldozatvállalás képessége jelentené. 

Követelőzők, harsányak, tiltakozók, ingerültek és felingereltek, elégedetlenek és 

dühösek! Erre figyeljenek! 

 

A nemzet, ha szeretik e szót, ha nem, akarva-akaratlanul egy hajóban van. Még akkor is, 

ha csak a nép vagy akár csupán a lakosság névre érdemes. 

A kapitány a kormányos és a hajótisztek viharban vezetik a hajót. Kalózok támadják 

távolról, sőt közelről is.  

Ne nehezítsük meg a dolgukat! 

Ne adjuk oda magunkat hamis (és feledékenységünket igazoló) szólamok bajnokainak. 

Ha ennyire képesek lennénk, az már a nemzettudat újraéledezésének jele volna. 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2013. január 25. 

 

Óvatos elmélkedés forradalmi évfordulón 

 

Európa forradalmai elzúgtanak. De Európa nem csendesedett el. Koránt sem csendes. Zaj van, 

és zajlás. Törve-zúzva úszó jégtáblákként feszülnek egymásnak a kontinens elhibázott 

múltjának olvadó nagy darabjai. De imitt-amott, még összefüggő a jég. 

Forradalmi tettek akadnak, de már nem az egykor volt egység szent hangulatában. Ma, 

ha egy apró merész kis jégtörő nekifeszül a jégtömegnek, jeges emberek dermesztő 

ordítozása, jeges asszonyok sikolyai hallatszanak az ugyancsak hideg partokról.  

Mert kell a jég! Kell nekik. 

Már csak az konzerválhatja az egykor mindnyájunkat halálba vinni kész mamutok 

tetemeit.  
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De az olvadás, akár a tundrák befagyott metángázait, az oszlásnak indult múlt 

maradványait is elbocsájtja a jég védelme alól. Okos kutyák pedig felfedezik, kikaparják. Oda 

járnak lakmározni, s ettől mintha maguk is mamut hangon kezdenének ugatni. Mamut 

narratíva kísértete járja be Európát. A jegek alól agyarak villannak elő. Felejthetetlen agyarak.  

S hogy mennyire felejthetetlenek, azt egy olyan jelenség bizonyítja, melyről az 

ünneprontás szándéka nélkül, de éppen március idusán illendő beszélni. 

 

Ama jeges emberek narratívája sűrűn hivatkozik félelmeikre. A demokrácia halálára. 

Sőt diktatúrára. S ha ellenpéldákkal érvel a velük vitázó, azt mondják, hogy: ja kérem ez 

nálunk a fű alatt működik. Öncenzúra formájában, a központi szótól való elrejtett 

mélységesen mély szorongások, a kisember félelmei formájában, az értelmiség csendes bús 

rettegése formájában. 

Ha ezt valaki elhiszi, csak egyre gondolhat: bizony ez nem márciusi hangulat. Bizony ez 

nem méltó a „rabok leszünk vagy szabadok” imperatívuszára emlékezőkhöz. 

Csakhogy! 

2013. március 15. hangulatában mégis meg kell kísértenem az ünneprontás bűnét. Mert 

a jégtörő kis személyzete nem sok támogatást kap. Tegye csak a dolgát, gondolják sokan. Mi 

csendben szurkolunk, örvendezünk sikereinek, számoljuk az áttört métereket. Csendben, csak 

szépen csendben. Óvatosan. 

S vajon miért? 

A valódi félelem miért éppen azokban él, akikről azt állítják „jegeseink”, hogy tőlük 

kellene félni. 

Ezen gondolkodtam és ezt figyeltem az utóbbi hónapok eseményeit követve. 

Vélemények, óvatos ellenvélemények, látványos középre helyezkedési kísérletek, megértő 

„békéskedések”, megbocsátások, elhatárolódások, kilépések és aláírások idején. 

Nos, van egy titkos fegyver. Bizony nem a forradalmakkal szemben felvonuló nyílt 

küzdelem fegyvere. És ez annak elhitetése, hogy ha valakit egyszer valahonnan besároznak, 

soha le nem mosható bélyeg marad rajta, olyan, mint az melyet hóhér ütött egykor volt 

Miladyk habfehér vállára.  

A fegyver azonban nem új. Csak módszerei, sőt lehetőségei gazdagodtak s az 

alkalmazók táborai gyarapodtak. Ha visszatekintünk a baloldali múltba, mely a nemzeti 

liberalizmus dolga végeztével beköszöntő neoliberalizmussal már régen szövetségre lépett, 

akkor észrevehetjük a módszer fejlődéstörténetét.  

Valaha a két háború között kezdődött a feudális rendiséggel, aztán adta magát a valóban 

szörnyű fasizmusból „nyert” fasiszta jelző (mely alatt tulajdonképpen a Hitlerizmust értették) 

letörölhetetlen bélyege, aztán a még szelídnek szánt apolitikustól az imperialista ügynökig, sőt 

kémig szaladt a skála, s jött a felesleges antiszemitázás, mely a lelkekben éppen a legnagyobb 

ártást végezte az antiszemitizmus elleni valódi és szükséges küzdelemnek. Közbevetőleg 

örömmel állapítom meg, hogy néhány nappal e sorok leírása után olvashattam Ilan Mor izraeli 

nagykövet beszédét, melyet 2013. január 27-én az ENSZ Holokauszt Emléknapon az 

Urániában mondott. Számos figyelemreméltó bölcs mondata közül itt a következőt emelném 

ki: „Mindez azt is jelenti, hogy nem szabad a Holokauszt témáját a politikai, populista viták 

eszközeként kezelni, úgymond kereskedelmi forgalomba állítani, vagy nevetség tárgyává 

tenni.” 

A morális gátakat sokkal komolyabban átérző konzervatív ember számára ezek a 

bélyegek valóban félelmetesek. És ezek nem csak kormányváltások idején okozhatnak 

egzisztenciális veszedelmet, hanem mindenkor nehezen elviselhető terhet jelentenek, a 

gyanúba keveredés terhét. Irtóznak tőle. S ebben rejlik eme fegyver igazi ereje. A felhasználói 

pedig ezt jól tudják. Az áldozatokat is jól ismerik. 
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Nem csak március 15 ilyen-olyan örökösei küzdenek ezzel a gonosz fegyverrel. 

Megosztva. Ki vele, ki ellene. Sőt maga a világ is kétbalkezeskedik. Mert valahol elvárják, 

hogy – mostani szóval – politikailag korrekt legyen. 

Így aztán ókori stadion fényei tűnnek el ki tudja ki által vezérelt hazai vezérszónokok 

provokatív szavai nyomán és mai stadionokat zárnak be a társadalom szemetének néhány 

tagja miatt. Értékelhetetlenné teszik a nemes sportvetélkedés majdani eredményét. Arra pl. 

nem is gondolnak, ha kellőképpen ármányosak lennénk – s erre nem kizárt, hogy volt már 

valahol példa – majdani ellenfeleink stadionjaiba küldhetnénk fizetett hőzöngőket. S akkor mi 

lenne? Vajon ők is megkapnák a büntetést? Ki tudja? Mert amikor minket gyaláztak erre 

senki sem gondolt. 

S ez végképp összezavarja az összeesküvés-elméletektől ódzkodó elmét. 

A nemzet valódi, befogadó egységének szellemében gondolkodó magyar bizony most 

azokra az időkre emlékezik, amikor még együtt küzdött ennek minden tagja. A vagyont és 

életet áldozni kész hazafiak ott voltak a magyar nemzet minden eredetű fiai között. 

Hol vagyunk ma ettől. 

Kétségbeesetten küzdünk a kettészakadt ország egyesíthetetlenségének rémével. Magyar 

gyűlöl magyart. Elkeseredve látjuk, hogy az antiszemitizmus elleni nemes küzdelem éppen 

annak politikai fegyverré silányítása miatt akadozhat, nem tudjuk már merre a jobb s merre a 

baloldali érték, ki képviseli a nemzet érdekeit és ki a komprádor?  

Csak az látszik világosan, hogy ki a szegény és ki a gazdag, s hogy ki az, aki igazán 

képes gyűlölni, és ki az, aki a fröcskölő gyűlölet nyálát törölgetné homlokáról.  

 

1848. március 15.-nek a magyar nemzet egységének emlékével kell ma hatnia. 

Nyíljanak ki a szemek. Vegyék észre, mi az, ami igaz s mi az, ami a hazugság ármányos 

eszköze csupán, hogy elerőtlenítsen, hogy szorongást keltsen és megtörje a közös, a 

valamennyiünk megmaradását szolgáló igyekezetet, hogy félni tanítson saját mesterségesen 

felvetített árnyékunktól. 

Mert az elkövetkező történelmi örvénylések korában csak az egységes nemzetek lesznek 

képesek a túlélésre. Lám, 1948 egysége végül még vesztesen is győzelemhez vezetett. Mai 

megosztottságunk, még innen-onnan így-úgy elhangzó győzelmi ígéretek esetén sem 

jelentheti ama egykor volt igazi, befogadó, nagy baj esetén közös irányba lépni képes 

nemzetnek a megmaradását.  

 

Leányfalu 

 

Napló 2013. január 27. 

 

Tisztán látni és érezni 

 

A tökéletességre törekvő (?) emberiség, célját nem érheti el. A tökéletesség isteni tulajdonság, 

vagyis mint teremtmények nem bújhatunk ki a bőrünkből. 

Így aztán örök küzdelemre vagyunk ítélve, de legszebb reményeink megvalósítására 

mégis az egyetlen lehetőségünk, ha folyamatosan ama lehetetlen megközelítését tűzzük célul 

magunk elé. 

Pedig már az első lépésnél megoldhatatlan kérdéssel találkozunk. Miként tudjuk 

meggyőzni embertársainkat a közös cselekvés fontosságáról? Újabb lehetetlennek tűnő cél s 

ismét csak a lehetetlen kísértése az egyedüli út. Mégpedig úgy, hogy egyenként kell 

megpróbálnunk elindulni az úton s példánkkal vonzani másokat. Rábeszélés, kényszer, 

ravaszság nem segít. Mindenki tegyen meg mindent saját képességei szerint. Az élet rendje, a 

társadalom, a történelem, a Teremtő senkitől sem vár többet. 
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Van azonban megoldás arra, miként váljanak képessé erre az elhatározásra, pontosabban 

arra a felismerésre, mely az elhatározáshoz vezet s utána is erőt ad azért tenni. 

Ez pedig mindazon eszközök összessége, melyek az egyes emberek tisztánlátását és 

tisztán érzését segítik elő. 

A társadalmak vezetőinek, vagyis a világ népei által a demokráciának nevezett 

tökéletlen életkeret szabályai szerint választott politikai elitjeinek, ennek érdekében kellene 

cselekedniük. Ismeretes a két legfontosabb eszköz, nevezetesen az oktatás és a morális 

nevelés, a szellem és a lélek pallérozása,- legyen az egyházi vagy világi módszerek által 

megvalósított. 

A politikai elitek azonban maguk sem élvezték eme nevelési folyamat áldásait. Ki ezért, 

ki azért. S ami a legfontosabb, hogy jelentős részük éppen e szempontok szerint 

kontraszelektált módon került a hatalom birtokosai közé. És nem csupán módszereiket, de 

céljaikat is ez határozza meg. 

Ezek a célok pedig nem egyeznek a jobbá válás, a tökéletesedés felé igyekvők céljaival. 

Ugyanis ezek az elitek – a mai szabályok szerint – választások útján nyerik el és őrzik meg a 

hatalmat s a választók esetleges tisztánlátása és tisztán érzése átugorhatatlan magasságra 

állíthatja előttük a mércét. 

Ergo a választó választóképességét kell módosítani. Hosszútávon a tisztánlátás 

lehetőségének elvonásával, a tisztán érzés bemocskolásával, sőt nevetségessé tételével, 

rövidtávon pedig az így döntésképtelenné tettek félrevezetésével. 

 

Tudom, hogy ezek közhelyek, evidenciák, de ennél okosabbak nem igen lehetünk.  

A kóros kör bezárul. A megoldás ugyanis nem érdeke az egész politikai elitnek.  Egy 

része azonban nem kizárt, hogy a tisztábban látók és tisztábban érzők közül kerül ki s még az 

is előfordulhat, hogy megszerzi a hatalmat. 

Nos, ez az a pillanat, amikor elkezdheti elősegíteni azokat a folyamatokat, melyek a 

majdani minél több tisztánlátó és tisztánérző választópolgár felnövekvését szolgálják. 

Ez azonban az ellenérdekeltek hangos tiltakozását váltja ki.  

Mit jelent ez? Mindenekelőtt az oktatás mindenféle megreformálását és a lelki 

tökéletesedés minden lehetőségét (egyházak munkája, erkölcstan oktatás, értékőrző 

kisközösségek stb.) támadja. És támadja a családot, mint mindenféle jó irányba vezető út 

felismerésének legfőbb biztosítékát.  

A kérdésre választ keresvén, azt egészen más oldalakról megközelítve is csak ezekre a 

következtetésekre juthatunk. 

Nagy lehetőség, ha gyarló világunkban élő, gyarló nemzeti közösségünk egyszer olyan 

politikai elitet segít hatalomra, amelyikben többségben vannak a fent leírt szükséges 

tulajdonságokat többé-kevésbé birtokló személyek, azok, akik megpróbáltak már elindulni 

azon az úton s ez valamennyire sikerült is közülük sokaknak. Nagy lehetőség és nagy veszély, 

mert fokozza a támadást az ellenoldalról. Mert őket ilyenkor nem csupán a hatalom 

visszaszerzésének óhaja hajtja, hanem a harag, a gyűlölet is mindaz ellen, ami számukra 

idegen. Vagy mondjuk úgy, hogy elérhetetlen?  

Az elkövetkező évben ezért leszünk tanúi és elviselői egy nagyon ádáz küzdelemnek. Ez 

a harc valóban a jó és a rossz harca lesz, vagy tárgyilagosabban fogalmazva azok védelmi 

harca, akik megpróbálnak minél jobbnak lenni, azokkal, akik akarnak is rosszak lenni, hogy 

ennek módszereivel a hatalmat visszaszerezzék. Ha pedig ez sikerül nekik, akkor utána sem a 

jóra fogják használni. Ezt már sajnos tudjuk. Csak ők nem tudják, hogy bármiként végződik is 

a meghirdetett nagy háború, igazi nagy távlatban csak vesztesek lehetnek! Őket azonban ez 

nem érdekli. Nem is hiszik. 
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Pedig a remény felé vezető út igazi értékei a Teremtő erő, a teremtett ember és 

természet, a haza szeretete. A haza pedig nem csupán szülőföldet, de a benne élő egész, teljes 

nemzetet is jelenti. Bizony a belülről támadókkal együtt.  

Mert ők nem tudják, mit cselekednek. Csupán azt, hogy miért. 

 

Az olvasó itt megkérdezheti, hogy mi ebben az új? Valóban semmi. 

Tudjuk mi ezt. Csak éppen nem eszerint élünk. 

Ami pedig éppen ezért nem tévedés, hanem bűn. Bűn önmagunk ellen is. 

 

Leányfalu 

       

Naplójegyzet: 2013. január 28. 

 

Tehát még sem 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 oda 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 Mégmásabb vagy Lehet Máskéntmás politikusai. 

Jöttek – többnyire nem az alapítók közül – és elkezdték az eltérítés kivitelezését. Az 

erőviszonyok ide-oda hullámzottak. Legalábbis kívülről így látszott, azt is hihettük valóban 

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 uram-fia, 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. 

Bár ez nem új és nem Más, sőt a politikában is nagyon régi jelszó: navigare necesse est. 

És közelednek a választások, miközben a szépreményű és lelkesen induló csapat mögött még 

mindég 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, 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, míg parlamenti elitjük több mint fele, addig tagságuknak csak 9 

százaléka gondolta így.  
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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. 

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 sarában s nem volt 

képes felemelkedni a nemzetpolitika magasságába. A hatalom megőrzése érdekében 

meghatározó hangadói, és szürkeállományának jelentős 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: van-e ebben valami új? Ha igen, akkor mégis Lehet Más...de most már 

egészen másként, mint ama ígéret szólt.  

 

A lényege mindennek az, hogy a lepel lehullt. 

De van akinek ez igen jó. 

Az újabb nagyköveti látogatás mikor várható? 

 

Leányfalu 

 

Naplójegyzet: 2013. március 1. 

 

Kötetzáró jegyzet 

Avagy szünet? 

 

Habent sua fata libelli. Ez a könyv is végéhez érkezett és sorsára vár. A kedves olvasó 

kérdezhetné, hogy egy a nemzet életét szinte naplószerűen követő kötet miért éppen most 

végződik? Miért nem egy nagyobb pillanat, egy sorsfordító esemény az, amelyik mint életünk 

nagy színházának eseményeit, az azokat rögzítő naplójegyzetek sorát is lezárja és talán új 

fejezetet nyit? Vagyis vonalat húz, szünetet rendel el. 

Nos, a válasz egyszerű. Manapság nagyon nehéz könyvet kiadni és erre most adódott 

szerencsés alkalom. Ha pedig azt kérdeznék, hogy attól még várhatnék egy alkalmasabb 

pillanatra, akkor csak egyet felelhetek: amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Ráadásul az 

idén (remélem) betöltöm 75. évemet. Gondolom ez elég figyelmeztetés arra, hogy írásaimat 

ne hagyjam az íróasztalfiókban. 

* 

Március is eljött, a politika forr. Új Nemzeti Bank elnök, új gazdasági miniszter. Régi 

támadások folytatása. Körülöttünk mindenfelé immáron tudományos alapokra helyezett 

gátlástalan zavarkeltés. A halászni csak zavarosban képes politikai erő készíti magának a 

teret. 

A gátlástalanságnak köszönhetően a médiában is előnyt élvező, de közben magát sirató 

úgynevezett bal, a komprádor pártok s mára az „egyelőre még” egyesületek is, minduntalan 

ellentmondanak a kormányzat intézkedéseinek. Semmi sem jó. Elemzők erre gyakran 

mondják azt, hogy „ez a dolguk.” 

Ezzel egyidőben más ellenzéki, magukat antikommunistának meghatározó és ezért 

éppen a 2002-2010 közötti kormányzás elítélésére alapozva parlamentbe került pártok is  

kormányváltást követelnek. 
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Itt álljunk meg egy pillanatra. Álljunk meg és határozzuk meg milyen is nemzetünk 

történetének most megélt pillanata. Bizony megállapíthatjuk, hogy nem akármilyen. 1000 

esztendő, sőt ha jobban ismernénk régmúltunkat, ezer esztendők ismert és elfelejtett vészes 

eseményei között sok volt a végzetesnek tűnő, de mindegyiket túléltük. Ma erre még nincs 

biztosítékunk. Legfeljebb reménykedhetünk. 

Az emberiség és a világ mai útjának haladásnak, fejlődésnek nevezett iránya, barbár 

hordáknál, oszmán erőfölénynél, Habsburg ármánynál, hitleri őrületnél és bolsevik 

sötétségnél is veszedelmesebb. Nem csak a testeket tizedeli meg (amire nem egyszer 

fokozódó népszaporulattal válaszoltunk), nem csupán a lelkekre támad (melytől azok közül – 

történelmi tapasztalat szerint – volt, amelyik éppen e nyomás alatt erősödött), hanem a vak 

önzés egyesített: testi-lelki-szellemi csapdáiba csalogatnak vagy terelnek valamilyen módon 

mindenkit. Ebben az önként választottnak tűnő hajszában akár a terelőkkel együtt 

pusztulhatunk el.  

Ezt felismerve egy józan társadalomban, ennek a „jobb sajnos nincs” demokráciának a 

túllihegett szabályai ellenére, meg kellene szűnnie a pártpolitika dominanciájának vagy 

legalábbis csak formálisan kellene működnie. Most minden olyan erőfeszítés, amely a 

hatalommegszerzés céljából a nemzet érdekeivel ellenkezik, halálos döfést jelenthet. 

Az ellenzéknek tehát most nem ez a dolga. Még csak nem is egy konstruktív 

ellenzékiség, hanem annál is több. Képzelgés, mondja az olvasó. Értem és természetesen 

tudom, hogy ehhez nemzettudatra lenne szükség s ezt éppen ők gyengítették le a végletekig. 

Így aztán nem veszik észre, hogy minden egyes tettük, amelyik a hatalom megszerzése 

érdekében történik, saját halálos ítéletüket is jelentheti. Egy felszámolásra szánt nemzet vagy 

ország már nem lehet számukra sem táptalaj. 

Ami pedig az úgynevezett antikommunistákat és egyéb azokat eddig elítélő 

ellenzékieket illeti, ők saját magukat leplezik le, ha kormánybuktatásról beszélnek. Ugyanis 

jól tudják, hogy ők még nem képesek a hatalom átvételére, de a kormánybuktatáshoz 

kölcsönözhetik erejüket. Ha pedig ezt teszik, azokat segítik hatalomra, akiknek eddigi 

elítélésére alapozták egész politikai jövőjüket. A sajátos vészhelyzet azonban rájuk is 

érvényes, tehát kétszeresen indokolatlan kormányváltásra buzdító hangoskodásuk. 

Bármikor mondhatná bárki, hogy a demokrácia játékszabályai szerint kormányváltást 

akar. Ebben a helyzetben azonban nem. Itt csak egy irányba szabadna tekinteni. 

Aki ma kormányváltásra tör vagy buzdít, az önmagát leplezi le. 

Ha csak be nem ismeri, hogy neki mindegy. Pusztuljon ez az ország. Bármi áron. Akár 

vele együtt is! 

 

Itt, ebben a helyzetben, eme hatalmas kérdőjel árnyékában, de nem reményvesztett 

állapotban zárul naplójegyzeteim ötödik kötete. 

Hogy a jövő miként alakul, s lesz-e folytatásuk, azt majd meglátjuk. Remélem együtt. 

Most azonban búcsúzom egyetértő és vitatkozó olvasóimtól, egyforma barátsággal, s 

nem véletlenül így. Ugyanis megmaradásunk biztosítékai közt a legfontosabb – és a 

legnehezebben megvalósítható – a nemzeti egység! 
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