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Alábbi fejtegetésemben magyarázatot keresek az évszázadok óta tartó elvi vita, annak 

tartalma, a célzott altalaj, a győzelembe vetett hit, a jobb és a baloldal kérdéseire. Az igazság 

a mögöttesben rejlik. A mögöttes miatt csöppentem magam is bele az elmélkedésbe, alaptételt 

keresve, ami világossá teszi minden ember gondolkodását és magatartását saját és környezete 

életének alakításában, akkor is, ha nem is tud róla. Ennek is van magyarázata.  

Minden múlik, a látható elporlik. Egyedül az eszme maradandó! A jó és a gonosz küz-

delmében, az ember által elfogadott eszme folytatódik a jövőt jelentő nemzedékekben. Ebben 

a küzdelemben, az ember egyéni életének formálódását, környezete határozza meg, és vannak 

a jó emberek, akik fejlődésében segítik, és körülötte nyüzsögnek a sajátérdekű emberek. Ez 

utóbbiak célja a hatalom.  

A gonosz erők működésének fundamentuma a gazdaság. A társadalom szegénységbe 

vezetésével, megélhetési küzdelemmé silányul az emberi élet. Maga elé egy célt tűzhet ki az 

egyszerű ember, asztalára kerüljön mindennap betevő falat, feje fölött legyen tető, mikor 

munkába indul, legyen rajta valamilyen gönc.  

 

Fenti gondolat vezetett el az értelmiség feladatvállalásainak tisztázásához. Választ kere-

sek az értelmiség megosztottságára, szétszakadásának okaira. Nem olyan egyszerű. Az első 

kérdésfelvetés lehet: mi a szembenállás oka, keletkezésének időpontja; ideológiai, vallási, 

politikai, kulturális, gazdasági kérdés, vagy csak úgy általában létezik, és ha ez utóbbi, akkor 

a szembenállók két részre szakadása, nem vonatkoztatható-e az értelmiség egészére?  

Felmerül bennem a másik kérdés, amikor a gondolkodó emberek véleménye bármely 

dologban egymástól eltérő, nincs-e egy közös alap elágazásokkal? Véleményem szerint a né-

zetek eltérésének oka abban nyilvánul meg, vannak, akik a teremtett természet törvényeiben 

hisznek, és vannak, akik tagadják. Az Európai és máshol született fehér emberre, ezek közül a 

hívőkre mondják, hogy keresztény, vagy konzervatív gondolkodású, akik pedig tagadják a 

Teremtés törvényeit, azok a pogány, vagy szabadelvű gondolkodók csoportjába sorolhatók. A 

keresztény kultúrát fenntartó és azt gyakorló emberekkel szemben, az erkölcs korlátait sem-

mibe vevő, magukat szabad, liberális elvet valló emberek képviselik.  

 

A liberalizmus eredeti feladata a nemzetállamokat felépíteni szándékozó polgárság 

ideológiája volt. A XX. században a liberalizmus mondanivalója átalakult, és hadat üzent Eu-

rópa nemzeteinek. Évtizedek alatt felszámolta a nyugati ember, vallási, nemzeti és nemi iden-

titását. A hagyományok feledésbe merülnek, nem fejlődik tovább a nemzetállamok saját kul-

túrája, és a kölcsönösségben átitatódott Európai kultúra sem. A ma még anyanyelvét beszélő 

ifjabb nemzedék, távolodik ősei civilizációjában fellelhető keresztény kultúra alapjaitól, nem 

ismeri fel annak szakrális lényegét.  

 

Egyik oldalon a küzdelem az emberek szolgálatáért, magáért az emberért, a másik olda-

lon az uralkodás elnyeréséért folyik. Akik a látható világ valóságát fogadják el, azok a Terem-

tő és a teremtett kapcsolatát tagadják. A teremtett világban, minden idők legkisebb közössége 

az egy férfi és egy nő testi-lelki egybefonódása, melyben nincs elmúlás, mert a sarjadás a csa-

lád gyökérzetből hagyományozódik tovább. Az új hajtások közösségei alkotják falvainkat, 

községeinket, városainkat. Összefogásuk, összetartozásuk lényege maga a nemzet. A nemze-

tek közösségében, az emberiség minősége jelenti a békét, adja szeretetét, és segít az elesette-

ken. Bensőnkből áradó békevágyunk, szeretetünk által válik fenntarthatóvá az emberiségnek 

teremtett földi világ. Földünk kincseinek, és népeink múltba nyúló, teremtő értékeinek ki-
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zsákmányolása ellentétes a béke és szeretet lényegével. A huszadik században kritikussá vált 

az Egyensúlyi helyzet, további áldozatok fölvállalása az élet: az emberi élet, az állat és nö-

vényvilág tovább-, és teljes elpusztulásához vezet el bennünket.  

 

Az értelmiség elhivatottsága, gondolkodása, megnyilvánulásai, cselekedeteik hatása 

környezetükre, fontos tényezők. Hogy kiből sugárzik személyiségén keresztül kisebb vagy 

nagyobb környezetére elfogadható jó, vagy rossz hatás, annak az értelmiséginek megítélésé-

nél mindegy, kik voltak őseik. Annak igazságával, hogy a megosztottság az egész társadalom-

ra igaz, gondolom, egyetérthetünk. Talán abban is azonos a véleményünk, a megosztottság az 

ember alaptermészetéből is következik, vagyis nem új keletű. Ki kérheti számon az emberi 

gonoszság eredményeit? Az, Aki teremtette a Világot.  

 

Elég ismerettel, tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy összehasonlíthassuk az utóbbi 

évszázadok alatt kialakult eltérő véleményeket. A liberálisok azt mondják, egy igazság van, az 

övék igazsága. Egy szellemi irányzat fogadható el a kultúrában, az is az övéké. Egy fensőbb-

ség van, az pedig sajátjuk. A felsőbbrendűség kérdésében példa lehet a 90-es években, a ma-

gyar kultúráról kirajzolódó kép.  

 

Közel egy évszázada, hogy Berzeviczy Albert elmondta serlegavató beszédét Gróf Tisza 

István emlékére. Részlet a beszédből: 

 

„… A nemzeti ébredés nagy napjaiban, az emlékezetes 1861-iki országgyűlés megnyílta 

után kevéssel, a „felírat vagy határozat” kérdésének vajúdásai közepette, itt, Budapesten egy 

gyermek született, ki származásánál fogva már a bölcsőben reményt és ígéretet jelentett a ha-

zára nézve. … Tisza Kálmán elsőszülött fiának bölcsője mellett ugyanaz a két géniusz állott, a 

magyar nemzetnek az a jó és rossz nemtője, akik nemzetünket egész történetén végig kísérték  

A jó géniusz, aki e népet a leggazdagabb tehetségekkel ruházta fel, a legnemezesebb 

vállalkozásokra vezette, az ész és a jellem ritka adományait tette ajándékul a bölcsőbe. De ott 

volt az a démon is, aki a nemzet legjobb, legtisztább törekvéseit mindig meghiúsítani igyeke-

zett. Aki Mátyás királyt java korában, törvényes utód nélkül sírba vitte, aki Mohács előtt a 

nemzet vezetőinek lelkét viszállyal elhomályosította; aki oka volt, hogy Zrínyinek, a költőnek 

lángesze és izzó hazafisága félreismeréssel és visszautasítással találkozott, hogy Rákóczi egy 

bukott ügy áldozataként volt kénytelen elbujdokolni, s hogy Széchényit az önvád marcangolá-

sai és az üldöztetés rémképei a kétségbeesésbe kergették. Az a rossz szellem a magyar sors 

tragikumának újabb beteljesedéseképpen elvégezte magában, hogy Tisza István legnemesebb, 

legönfeláldozóbb törekvései is sikertelenek maradjanak. …  

Ösztönszerűen érezzük, mindnyájan, hogy hazánk mai rettentő helyzetéből menekülés 

csak akkor várható, ha a honfitársaknak minél többje képes a haza iránti önzetlen, önmegta-

gadó, sőt önfeláldozó kötelességérzet magaslatára emelkedni. S minél többekben nyomja el 

ezt a kötelességérzetet az önzés, az anyagiasság, az érvényesülési vágy, minél többen helyezik 

egyéni céljaikat a közérdek fölébe: annál inkább kell a jobb belátásúaknak minden politikai 

táborban érezniük a Tisza István példájának intő, kötelező hatását. … Mert benne éppen ez a 

haza iránti önfeláldozó kötelességteljesítés volt a legnagyobb vonás. …” 1  

 

Az utóbbi évtizedekben nagyot változott a világ. Az Európai Unió nyugati felén élő tár-

sadalmakban, gyilkosságok, leányaik, asszonyaik ellen elkövetett tiszteletlenségek jelentenek 

félelmet. Hazánkban nyugalom honol. Arról már van tudomásunk, hogy a liberális fensőbbsé-

get képviselők időnként összejönnek nálunk, egyeztetni az itt munkálkodók lehetőségeit. 

Többen jönnek össze eltitkolt helyeiken meghatározni, az emberiség mozgásterét. Döntésho-

zói kört ülnek, remeghet tőlük földi világunk valamennyi kis embere. Érveléseik e téren, kivé-

                                                           
1 Serlegavató beszéd Gróf Tisza István emlékére. Melléklet: „A lakomán megjelentek névsora” Elmondta: Ber-

zeviczy Albert 1924. április 22-én. Budapest, 1924. Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata Rt.  
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teles önerkölcsiségük sajátságos értékein nyugszik. Döntéseiknek a kisember életében, vagy 

helyben az éhhalál vagy célzottá tett vándorút a vége.  

 

Napi ismereteinkből következtethetünk a huszonegyedik században zajló „történeti” fo-

lyamatok előzményeire is. Magyarázat az Afrikából és az Ázsiai államokból elindult népván-

dorlási invázió céljaira is, melyet minden eszközzel támogat a pénzügyeket kézben tartó banki 

világ. Sajnos, a nyugat olyan fogyasztói társadalmat teremtett a technika fejlődésével, mely-

nek hatása a természet világát jelentősen felborította, egyik következménye az arab világból 

Európa irányába a szegénység elől menekülő sokaság. Közéjük keveredve érkeznek a nyugati 

kultúrát gyűlölő rendbontó harcosok. Az útra bocsátók célja egyértelművé válik a közbeszéd-

ben, Kelet- és Közép Európa keresztény államaiban, a nemzetállamok alkotmányos épületei-

nek lerombolása.  

Ami mellett cél az iszlám túlterjeszkedésével a területi egységet alkotó keresztények 

lakta Európa, vagyis a kereszténység felszámolása. Kelet- és Közép Európát említek, mivel 

nyugaton, a fehér ember nyugati civilizációjának fellazításával, ezt az elhatározást, a gyarma-

tosításokkal már többségében az előző évszázadokban Európába települtekkel előkészítették. 

Napjaink híradásaiból kitudódik, nem csupán az előkészítés lett sikeres. A kolóniákba tömö-

rülő idegenek által létrejött párhuzamos identitás, a mire mondhatjuk ébredezéseink küszöbén, 

két civilizáció összeférhetetlenségi dimenziójának csúcstechnológiája. Ennek továbbfejleszté-

si kísérleteivel szembesíti a nyugati kultúrát napjainkban, a XVIII. században indított európai 

nagyhatalmak birodalmi törekvései.  

 

Arra a kérdésre még senki sem válaszolt, amikor megszűnik a keresztény Európa, a 

technika csodái, és az addigra szikessé tett európai termőföld, vonzó marad-e a XVIII. szá-

zadban Európába jövő és XXI. században Európába irányítva szállított néger és az arab né-

pességeknek? Valószínű nem. Európa lepusztítását megélvén, vagy új földrészt keresnek ma-

guknak, vagy visszatérnek szülőföldjükre. Mert mégiscsak a szülőföld az ember eredetének és 

a jövő nemzedékének talaja.  

 

Ez a döntést hozó, a kisemberek előtt ismeretlen csoport, mit sem törődik, az emberiség 

ezredévek alatt felhalmozott kincsestárával, kapzsiságuk következményeivel, földünkre zúdu-

ló légköri gondokkal, a népességrobbanás következményeivel. Bizonyára nem önmaguktól 

indulnak el több millióan Európa vagy Észak-Amerika felé, elkeveredve más kultúrákkal. A 

kultúrák keveredése mellett szólnunk kell az érzelmi töltődésekről is. Az élettapasztalat sze-

rint, nem a népben gyülemlik a gyűlölet és bosszú igéje, hanem a magasabb szellemi rétegbe 

tévedt írástudók szítják. Parancsra, önérdekből. Sajnos vannak, kik szívükben hordják gyűlö-

letüket, és minden háború, legyen az faji-, szellemi-, testi-, éhségi, vagy aknákkal, bombákkal 

intézett pusztítás, a szívükhöz köthető. A háborút kigondolók is az írástudók testet öltött áru-

lásában fedezhető fel. Babits Mihályhoz fordulok, válaszát 1928-ban jegyezte.  

 

„A régi írástudó az igazsággal és erkölccsel érvelt; a mai a lehetőségekkel és gazdasági 

összefüggésekkel. Ez pedig semmiképp sem tartozik hatáskörébe. Ez a politikusok és közgaz-

dászok dolga: a praktikus tudomány és Cselekvés embereié. Nekik kell a szükséges Rossznak 

ebben a tengerében, amit Életnek nevezünk, megtalálni a Legkisebb Rossz útját. Az igazi írás-

tudó hivatása épp az, hogy e gazdasági és egyéb praktikus lehetőségekre és szükségszerűsé-

gekre nem tekintve, ébren tartsa e földön a tiszta erkölcs és logika tekintélyét és tudatát. E 

hivatás modern felismerése okozta, hogy a világnézetekből pártok lettek; az eszmék leszálltak 

az Élet harcaiba, s elfogadták a politika minden logikátlan és változó junktimját.” 2  

 

Babits Mihály közel száz évvel ezelőtti gondolata, semmit sem változott. Na, ugye, az 

emberiség előbbre jutásában, milyen érdekes ez a fajta haladás. Amikor mi magyarok, a hu-

                                                           
2 Babits Mihály: Az írástudók árulása. Julien Benda: „Az írástudók árulása” c. mű bevezetője 49. o. 
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szadik századvégi történetünkkel elérkeztünk a politikai és gazdasági rendszer átnevezéséhez, 

amit a politikum új korszak kezdetének jelentett ki, a gondolkodó kisemberek többségét biza-

lom töltötte el. Amivel szemben, a parlamentben megnyilvánuló, és megosztó ellenérzések 

felülkerekedése, a médiában kiteljesedett magyar és keresztényellenes lángolás, vagy a közvé-

leményt alakítók kitárt szíve mutatta: az írástudók egy része, szívoldali felükkel, kétséget ki-

zárva, az árulás oldalára állt.  

Pedig dolguk nem a Nemzet szétforgácsolását jelentő út kijelölése, benne az erkölcsi 

züllés fakasztása lett volna. Ott szorongtak az irányt kijelölők előtt, és Cselekvéseikkel rontot-

ták a Magyar Nemzet értékeit. Summa - summarum, a huszadik századvégi „átalakítást” Ma-

gyarországon, a liberális-pogány koncon marakodók, szoros kapcsolata hozta össze. Ebből 

indul ki, a huszonegyedik századi életküzdelem.  

 

Amit Babits Mihály tanulmányában, az írástudók árulásáról, már 1928-ban állított, ek-

kor saját bőrünkön tapasztalhattuk. Ki gondolta volna a „velük együtt töltött idő kétségei kö-

zött”, hogy az a szellemi társaság, kiknek nem dolga a gazdasági életben szikrázó bajok meg-

oldása, tudását nem az Igazságnak áldozza? Emberszeretetét gőgös gyűlöletébe fekteti, és az 

Élet tisztelete ismeretlenné válik lelkében. Ma már ennél is többről van szó. Visszaköszön az 

alaptétel Julien Benda gondolkodásában:  

„S nemcsak az egyetemességet érték el, hanem a kohéziót is. Világos, hogy hála az em-

berek közötti közlekedés s még inkább a tömörülési szellem fejlődésének, egy bizonyos politi-

kai gyűlölet párt felei, akik még egy évszázaddal ezelőtt is csak szétszórtan gyűlölködtek, ma 

kompakt szenvedélytömeggé álltak össze, amelynek minden egyes eleme szoros kapcsolatban 

érzi és tudja magát a többivel. Hozzátehetjük, hogy minden koherencia még csak növekedni 

fog az idők rendjén, mert hiszen a tömörülési hajlam egyik legmélyebb jellevonása annak a 

modern világnak, amely napról-napra sebesebben válik: … a „ligák”, az „úniók”, a fasciók 

világává. … Azt meg pláne tudjuk, hogy a gyűlölség minél precízebb, annál erősebbé válik.” 3  

 

Napnál világosabb, fenti eszmefuttatás erősödése nyilvánult meg az Európai Unió in-

tézményeiben keltett feszültségekben, mely keresztény népünk, kitüntetetten a keresztény-

konzervatív gondolatokon alapú világ elleni gyűlöletükben felülmúlhatatlan, és kohéziós egy-

ségükben leledzik. Konferenciákat tartanak, úgynevezett civilszervezetek pénzelnek bujtoga-

tásra, utcai lázításokat szerveznek Európa szerte. Honunkban pedig Magyarország háromhar-

madának elbuktatását készítgetik. Mario Bergoglió kimondja:… „ a gyűlölet, a gőg, a korrup-

ció bemocskolja az életet, arra buzdít, hogy ne féljünk a jóságtól és a gyöngédségtől, hogy 

újra rátaláljunk a társadalmi tudatosságra, amely lehetővé teszi, hogy mindig a legutolsók felé 

fordítsuk a tekintetünket.” 4  

 

Veres Péter az 1943. évi Balatonszárszói megbeszélésen egyértelművé rajzolja fel az ér-

telmiség felelősségét.  

„A konferencia tárgyi részét tekintve a legfőbb tanulság, hogy a valóban tudományos 

kérdések körül a „népi eszme” emberei egyetértenek. Társadalomtudomány, közgazdaság, 

nevelés, népzene, néphagyomány mind-mind egységes magyarságélményt adtak. Apró rész-

letkérdések, aggodalmak inkább csak a még jobb és teljesebb tisztázás érdekében vetődtek fel. 

És mégis, ugye, ha a lényegre tekintünk, az eddig egységesnek hitt népi csoportosulás-

ban mintha hasadás keletkezett volna. Őszintén mondjuk meg: úgy van. De hozzáteszem: 

mindig is így volt. Így volt a Márciusi Front idején, is, és körülbelül így lesz a jövőben is. … 

Hadd mondjak pár szót az írói szolgálat és a hatalom viszonyáról. Amint tudjuk, az író 

nem a tényleges politikai hatalom után futkos, hanem csak a lelkeket szeretné formálni hite és 

akarata irányában. Így a társadalmi szerepe nem is a tényleges harc, hanem csak a szolgálat. 

Ez több is, kevesebb is, mint a politikus munkája, de az író csak ezt csinálhatja, mert a képes-

                                                           
3 Julien Benda: Az írástudók árulása Rónai Mihály András fordításában és bevezetőjével 1945. 78., 81. o. 
4 L’OSSERVATORE ROMANO magyar nyelvű válogatás az Újember mellékleteként. 2013. december 15. 3. o.  
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ségei erre utalják. Nos, ennek a szolgálatnak ma, itt az a parancsa, hogy az ébredező paraszt-

ságot, a magyar valóságban is tájékozódni akaró munkásságot, és szerte az országban szét-

szórtan élő, felelős népi értelmiséget társadalomtudományi, közgazdaságtani és magyarságtu-

dományi tájékozottsághoz segítse, mert akit az ár elragad, jó, ha már tud egy kicsikét úszni. 

… Térjünk hát a tárgyra és beszéljünk könyörtelen őszinteséggel. Amint a történelemből és a 

mai helyzetből látjuk, kétféle népiesség van.  

Az egyik: szeretem a magyar népet, ha azt akarja, amit én, vagy legalábbis belenyugszik 

abba, amit én akarok. Ez a tekintélyuralmi, ha úgy tetszik, fasiszta népiesség. A másik: szere-

tem a népet, mert szeretem benne magamat, a magyar embert és ennek nincsen semmi feltéte-

le, se világnézeti, se felekezeti, se politikai, se gazdasági feltétele. Ez a demokrata népiesség. 

Ha van egyáltalán osztálytartalom nélküli nacionalizmus, aminek eddig kevés jelét láttuk, ez 

lehetne az. Ennek a népi nacionalizmusnak az lehetne a parancsa: ha valóban a népet szereted 

és nem csupán a benne levő uralmi lehetőséget, akkor a szolgálatára tedd fel az életed, még 

akkor is, ha nem ért meg a nép, sőt még akkor is, ha megkövez érte.” 5 

 

Az értelmiségiek összejövetelén, 1943-ban, magasztos gondolatok hangzanak el, s eb-

ben az összefüggésben milyen egyszerű minden igazság. Kövessük nyomon az igazságot, 

hogy eljussunk Veres Péter szavával a „fasiszta népiességekig”, amit a rákosista-kádárista, (és 

így tovább) hatalom, a maga idejében tökéletesen valósított meg, a gyakorlatban. A rákosista 

diktatúra teljes egészében, majd a kádárista hatalomban, (és így tovább), igencsak címkézhető 

minden jellegzetességével a fasiszta tartalmú, anyagi és szellemi elnyomás valóságával. Az 

utóbbiban akkor is, ha Magyarországon, kissé felpuhított formalinban, mint a gulyáskommu-

nizmussal jelképezett valóságban jelent meg. S ha igazságosan, kritikai érzékkel feszülünk 

ennek a kérdésnek, mármint a fasizmus fenntartásának kérdéséhez, több eleme a második év-

ezredet váltó évtizedben is jelen van, valamiféle demokráciát hangoztatva.  

 

Veres Péter igazsága beteljesült. Szocializmus – nacionalizmus című könyvében épp ar-

ra mutat rá, hogy nem lehet féloldalasan, vagy – vagyokkal megoldani a korszak nagy kérdé-

seit, hisz aki nacionalista, annak érdeke, hogy erős és egészséges legyen a népe, tehát szocia-

listának is kell lennie.  

Erdei Ferenc szavaival: a „könyv eredménye megdöbbentően nagy és világos. Kiderül, 

hogy a nacionalizmus és a szocializmus eszméi közt nemhogy szükségszerű ellentét lenne, ha-

nem egyenesen közös gyökérből fakadó valóságok, teljes megvalósulásuk egymásban van.” 6  

 

A baj az pedig társadalmi méretű. Miért? Feszültséget szültek a vallási ellentétek, 

mondhatjuk mindenütt, ahol csekély műveltségű emberek vallási alapon vitázva gyűlölik 

egymást. Mert mindig akadnak félrevezetettek, vagy kiket önszántukból lehet félrevezetni. Ők 

egymással összeugraszthatók. Azok is sokan vannak, akik bőrüket féltik, vagy a felfelé aláza-

tos, lefelé gyalázatos siserehad, akik a hatalomért érdekből lelkesednek. Így azután a söpre-

déknek is elmondható tömeg elitje, elősegíti a magyar kultúra felszámolását és annak az egy-

ségnek bontogatásában vesz részt, aminek magyar nemzet a neve. Azután a söpredék elitjéből 

kiválasztott, magasabb polcra helyezett értelmiségi, a magyar történelem hamisítását is elvál-

lalja. Ebből a vállalásból alakul ki az elkötelezettség, már elhiszi, hogy a hazugsága igaz, hi-

szen abból él.  

 

Az irányított cselekvés hátterében felismerhetővé váltak a magukat megnevezni nem kí-

vánó művelt ügyeskedő pogány barbárok. Céljuk, porrá rombolni a fehér ember kulturális 

értékeit. Ez ellen szólalt fel Prof Dr. Országh József, aki a PIRKAN könyvek 1. számában, 

                                                           
5 Szárszó 1943: 228. o. 
6 Salamon Konrád: Adalékok a népi mozgalom szellemiségéhez. 324. o. Az idézet Erdei Ferenc: Veres Péter: 

Szocializmus – nacionalizmus. Kelet Népe, 1939. 5. 316. o.  
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melyben a magyar értelmiség faja-, és vallása szerinti megoszlását vázolta föl. Felvetendő 

kérdés: a megosztottság irányaiban történt-e változás? Sok közül egy választ találomra.  

  

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye 

fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik... akkor 

ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális fér-

fiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha 

megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: 

ebből – mondom csöndesen nektek.” 7  

 

Az erőfölénnyel rendelkezők irányítói, és ez irányt vállaló és támogató elkötelezettjei, a 

második világháborút követő évtizedekben, gyökérzeteikből felszármazó életnedveikkel, a 

meghirdetett ideológiába burkolt érdek érvényesítése végett, mindent elkövetett a teljes értel-

miség megnyeréséért. Hatása,  mint a fenti példa mutatja, érzékelhetően ‒ napjainkban is 

jelen van, a nevelés és a kultúra valamennyi ágazata, és hatalmi pozíciók megszerzése terüle-

tein. Erőszakos törtetésük kirobbanásba sodorja, a rémisztő képződmények és az istentagadók 

között, a hatalmi-, szellemi-, létezési feszültségeket.  

 

A fenti, rémisztő példát hallva mondjuk, ilyen is van. Ugyan lassan forog a kerék, ma 

már más a világ. A kölcsönös érdekek összekötésének ellenére, napjainkban is fennáll az a 

feszültség, amit a zsidótörvények okoztak évtizedeken keresztül. Csak alkalom kínálkozzon, 

vannak, akik a ma élő nemzedék orrá alá dörgölik. A törvények világos célokat tűztek ki. Az 

indoklásokban elérhető egyensúlyra való törekvéseket olvashatunk ki. Elvárható a tisztes 

megközelítés, melyet két példával kívánok alátámasztani.  

 

A második világháborúban, az elpusztítással fenyegetett Európában élő szegény zsidók, 

esdőn, kérő kezeiket nyújtották ki az Amerikában élő, gazdasági és politikai hatalommal bíró, 

uralkodó zsidó elit felé. Emlékezzünk! Haláltáborok juthatnak eszünkbe. A borzasztó vég-

eredmény kapcsán felteendő kérdés, mi indokolta, hogy a jó módban és hatalomban élő ame-

rikai zsidóság megtagadta az Európában élő szegény zsidóság megmentését. Szétszedték már 

többen ezt a kérdést, de nem lehet eligazodni a mögöttes akaratok ismerete nélkül. A döntést 

hozók megfontolását mindenki saját ismeretei alapján ítélje meg. Segítségül Norman G. 

Finkelstein munkájából, a holokausztról, a nemzetek megzsarolásának ideológiai alapjairól, 

az író szavaival emlékezzünk. Előszó a család. 

 

»Időnként azt gondolom: az, hogy az amerikai zsidóság felfedezte a náci holokausztot, 

rosszabb, mintha elfelejtették volna. Igaz, a szüleim magányosan őrlődtek, a nyilvánosságot 

nem érdekelte a szenvedésük. De nem volt-e ez jobb, mint a zsidó mártíromság közönséges 

kiárusítása? … Szüleim, bár halálukig naponta újraélték a múltat, életük vége felé elvesztették 

az érdeklődésüket „a Holokauszt” nevű látványosság iránt. Apám egyik régi barátja, egykori 

auschwitzi fogolytársa, egy első ránézésre megvesztegethetetlennek tűnő baloldali idealista 

volt, aki a háború után elvi okokból visszautasította a kárpótlást a németektől. Végül az izraeli 

Holokauszt-múzeum, a Yad Vashem egyik igazgatója lett. Vonakodva és őszinte csalódással 

bár, de apám végül elismerte, hogy még ezt az embert is korrumpálta a Holokauszt-ipar ‒ még 

ő is átszabta a meggyőződését a hatalomért és a pénzért.  

Ahogy a Holokauszt megjelenítése egyre képtelenebb formát öltött, anyám gyakran 

idézgette Henry Fordot: „A történelem ‒ humbug.” A „Holokauszt-túlélők” visszaemlékezé-

sei ‒ természetesen mind a koncentrációs táborok túlélője, mind az ellenállás hőse  gyakran 

szolgáltak keserű humor forrásául családunkban. John Stuárt Mill már régen felismerte, hogy 

az igazságok, amelyeket nem kérdőjelezünk meg állandóan” megszűnnek igazságok lenni, 

mert a túlzások hazugsággá alakítják őket”.« (18. o.) »Nem csak az amerikaiak nem fordítot-
                                                           
7 2020. január hónapban hangzott el, nagy TV nyilvánosság előtt 
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tak figyelmet a náci holokausztra, de az amerikai zsidók, így a zsidó értelmiségiek sem.« … 

(22. o.)  

Miért éppen a keresztények antiszemiták?  

»A Holokauszt-gondolatrendszerbe beépült a cionista tantétel a keresztények ezeréves 

zsidógyűlöletéről, amelynek tetőpontja Hitler „végső megoldása”. A zsidóknak azért kellett 

meghalniuk, mert minden keresztény, legyen akár gyilkos, akár passzív kollaboráns, azt akar-

ta, hogy meghaljanak. Wiesel szerint „a szabad és civilizált világ” átadta a zsidókat a „hóhé-

roknak. Voltak gyilkosok, és volta azok, akik csendben maradtak”. {Finkelstein idézi Wiesel: 

And the Sea c. könyvéből. 68. p.} A keresztények gyilkos szándékaira vonatkozó történelmi 

bizonyíték azonban nem létezik. … A politikai haszon azonban számottevő. Megjegyezhetjük 

egyébként, hogy az „örök idők óta létező antiszemitizmus” elmélete valójában igazolás az 

antiszemiták számára.« (57. o.)  

A szenvedés, mint a csalás alapja.  

»A „Holokauszt-túlélő” kifejezés eredetileg azokat jelölte, akik elszenvedték a zsidó 

gettók, koncentrációs- és munkatáborok egyedi traumáját, gyakran egymást követően. … Mi-

vel a táborok elszenvedése a mártíromság koronája lett, sok olyan zsidó is tábori túlélőnek 

állítja be magát, aki máshol vészelte át a háborút. Egy másik erős motívum a pénz. A háború 

után a német kormány kárpótlást fizetett azoknak a zsidóknak, akik gettókban és táborokban 

voltak. Sokan írták át a múltjukat annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogosultsági feltéte-

leknek. „Ha mindenki, aki azt mondja magáról, hogy holokauszt-túlélő, igazat mond, akkor 

kit ölt meg Hitler?  kiáltott fel gyakran anyám.« (88. o.)  

A propaganda.   

»A Zárszóban írja N. Finkelstein: „A különböző Holokauszt-emlékhelyek mellett tizen-

hét államban van kötelező, vagy ajánlott Holokauszt-oktatás az iskolákban, ezen kívül számos 

főiskola és egyetem alapított Holokauszt-tudományi tanszéket. Alig telik el hét anélkül, hogy 

a New York Times-ban ne szerepelne kiemelt helyen valamilyen Holokauszttal kapcsolatos 

cikk. A „végső megoldásról” szóló tudományos dolgozatok száma óvatos becslések szerint is 

meghaladja a tízezred. Érdemes ezt összehasonlítani azzal, hogy például a kongói népirtás 

hogyan jelenik meg a köztudatban.  

Az európai elefántcsont- és gumikereskedők 1891 és 1911 között 10 millió afrikait 

pusztítottak el.« (145. o.) »Azok számára, akik elkötelezték magukat az emberi nem jobbítá-

sáért, a gonosz különböző megnyilvánulási nem kizárják, hanem kínálják az összehasonlítás 

lehetőségét. A rabszolgaság körülbelül ugyanazt a helyet töltötte be a késői 19 század erkölcsi 

világképében, mint a náci holokauszt a maiban. Éppen ezért gyakran hivatkoztak rá, amikor 

olyan gonoszságokra akarták felhívni a figyelmet, amelyeket a közvélemény addig nem is-

mert fel.« ... (150. o.) 8 

 

A tisztes megközelítés másik példája ad magyarázatot a zsidótörvények megalkotására.  

 

A török uralom után, évszázadok múltak el anélkül, hogy a magyar kisember szakmai 

felkészültsége európai szintre emelkedjen, az Európai nemzetek, de legalább a Közép európai 

népek életszínvonalát elérje. A török uralma utáni évszázadokban lehetett volna a társadalom 

szegény rétegeinek felemelkedése érdekében kormányzati eszközökkel segíteni a haladást. 

Ezzel szemben, a Habsburgok németesítési törekvései támogatásban részesültek; szabadság-

harcainkat leverték; a kiegyezés után háborúra készülődtek.  

Egyedül Klebelsberg Kunó törekvése hozott eredményt, melynek jó hatása a második 

világháború körüli időkben volt érzékelhető. A keresztény, nemzetben gondolkodó konzerva-

tív szellemiséget, a jó hatásait törölte a kommunizmus térnyerése. Napjainkig. Ez a minden 

értéket pusztító szellemi közeg van jelen a huszonegyedik századelőn is. Azért lehet jelen, 

mert az elmúlt évszázadokban, végrehajtva a Pragmatica Sankció előírásait, az osztrákokkal 

                                                           
8 Norman G. Finkelstein: A holokauszt-ipar Gondolatok a zsidó szenvedés tőkésítéséről. Kairosz Kiadó, Buda-

pest, 2003 (Az idézetek után beírt számok a könyv oldalszámait jelentik.) 
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megosztott hatalomban lévő magyar főúri értelmiség nem munkálkodhatott a magyar társada-

lom egészének hazafias felemelkedésén.  

Az osztrák érdek kizárni igyekezett a magyar nemzet, gazdasági növekedését. Sikerrel. 

Az állami bevételek hiányában nem tellett iskolák építésére és elkötelezett tanerő kimunkálá-

sára. Elmaradt a nemzet egészének gazdasági és szellemi felemelkedése. Ez a négyszáz év 

alatt kialakult helyzet jutatta a feltörekvő zsidóságot azoknak a szakmáknak birtokába, mely 

lehetőségeket a nemesség nagyobb hányada magától elutasított, a kisembert kizárta a tudás 

megszerzésének kútjaiból. A több évszázad folyamatában kiesett a nemzet kezéből a lehetsé-

ges. Aki tanult, akiben volt akarat és törekedett felemelkedni, családi biztonságának hátteré-

ben, megtette. Aki alulmaradt a versenyben, mert nem vállalta, az törvényt alkotott. Értsünk 

abból, hogy a mi bajunk az a mi bajunk. A tisztes megközelítés ugye arra is emlékeztet, a 

Krisztust követők befogadtak, rejtettek, mentettek legmagasabb szinten is. Így látom. Fohász:  

 

Istenem, add, hogy ne ítéljek  

Mit tudom én, honnan ered, 

Micsoda mélységből a vétek, 

Az enyém és a másoké, 

Az egyeseké, a népeké, 

 

Istenem, add, hogy ne ítéljek. 

 

Istenem, add, hogy ne bíráljak: 

Erényt, hibát és tévedést 

Egy óriás összhangban lássak ‒ 

A dolgok olyan bonyolultak 

És végül mégis mindenek 

Elhalkulnak és kisimulnak 

És lábaidhoz együtt hullnak. 9 

 

*** 

 

Ezer év múlt el Kárpát-medencei otthonunkban azóta, hogy István királyunk keresztény 

királyságba, európai országgá szervezte magyar népét. Országot szervezett. Tekintélyt paran-

csoló, de biztonságot sugárzó rokonszenves egyénisége, példája a keresztényi emberségnek. 

Népének történelme a messze múltba nyúlik vissza. Törvényeiben és az ember jogi és erkölcsi 

magatartásának alappilléreinek összerakásában is építkezhetett, támaszkodva törzseink ha-

gyományaira. Az alapokra épített jog és erkölcs újrafogalmazásával illeszkedett, a keresztény 

Európa szellemiségéhez.  

Árpád-házi királyaink kihalása után történelmünkben a hatalomért folytatott küzdelem 

vagy főuraink testvérharcaiba torkollik, vagy, a hatalomban való részesedésért, a Magyar 

Szent Korona odaajánlásával, a szomszédos uralkodó valamelyikével egyeznek meg. A ma-

gyar főrendek így segítették elő a szomszéd uralkodók törekvését a Magyar Szent Korona 

megszerzésében. Sajnos, akkoriban sem láthatta minden magyar mi is van a háttérben? Ma 

sincs különbül. Ide kapcsolható jelenségek.  

 

A harmadik évezred küszöbén, a hatalomban lévők ez időkben sem fordítottak különö-

sebb figyelmet olyan értelmező jelzők megjelenésére, minthogy a Magyar Szent Korona mici-

sapka. A hatalomban lévők nyugodt szemlélői az értelmi szerzők megnyilvánulásainak, és a 

Magyar Nemzet Parlamentjében, amikor elhaladnak a Magyar Szent Korona mellett, fejüket 

érdekes módon csavarintják el. A Szent Jobbot sem kímélték ellátni jelzővel. Pedig tiszta fejű, 

nemzeti érzelmű keresztény embernek az nem egy húscafat!  
                                                           
9 Részlet Reményik Sándor: Ne ítélj c. verséből 
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Egyik szennylapukban a pápa és egyházellenes hangú megjegyzésekkel szemben sem 

tettek intézkedést, pedig az 1991-es pápalátogatáskor, a Cápalátogatás jelzővel ellátók megér-

demelték volna, hogy a „jöjjön el a mi országunk” szlogenesekkel együtt, minden valláselle-

nes fellépést bírósági ítéletekkel határozottan megtoroljanak. A sugalmazók, belső röhögésü-

ket sem titkolva, pénzelik ezeket a görbült lelkületű senkiket, és tapsolnak örömükben. Ki 

tudja, hogy Önök között van-e kivétel, ha van, akkor azért jellemtelen, mert nincs kimutatott 

szégyenérzete. Persze a szégyenérzet nem elég. Az őszinte megbánást követő viselkedés segí-

tene. Őszinte megbánás?   

 

Olvassunk a kínai bölcseletből: Valamennyi erkölcsi ideál a nemesben, az előkelő, ne-

mes jellemben találja meg összefoglaló megvalósulását. A tökéletes bölcsnek ezt a mintaké-

pét, aki egyesíti az önmaga feletti teljes uralmat embertársai iránti helyes magatartásával, a 

következőképpen írják le: viselkedése udvarias, felettesi szolgálatában tiszteletteljes, a népről 

való gondoskodásban jóságos, készséges, a néppel való bánásmódja igazságos. A jellemtelen-

séget mellőző bölcseink voltak azok, kik előbbre akarták, mivel akarták, előbbre vitték a ma-

gyar nemzet ügyeit. Persze: a gyorsuló időben élő ember könnyen fátyolt borít a halhatatla-

nokra. Csak a szabályos időközökben ismétlődő évfordulók rendjén támad fel róluk az emlé-

kezés. – írja Csetri Elek, Kőrösi Csoma Sándor életéről írt könyvének bevezetőjében. 10  

 

A síremlékről készített látvány, illik a gondolat-menetbe. Apáczai Csere János, Barca-

ságban, az Olt folyó melletti Apáca faluban született 1625. június 10-én. Elhunyt Kolozsvá-

rott, 1659. december 31.-én. Eltemették a Házsongárdi temetőben. A Házsongárdi temető Ko-

lozsvárott van, Kolozsvár pedig Erdélyben van. Erdély a Kárpát-medence része.  

Apáczai Csere János a közt szolgáló tevékenységében harmóniát teremtett az erdélyi, 

magyar, európai és egyetemes emberi érté-

kek között. Bacon és Descartes tanítványá-

nak vallotta magát. Törekvése, hogy a taní-

tás nyelvéül a magyar hozza be latin helyett. 

A katolikus és döntően a protestáns isko-

lákban is döntően a latin uralkodott. A Ma-

gyar Encyclopaediában előadja a bölcsé-

szet, számtan, föld- és természetrajz, orvosi 

tudomány, az építészet, történelem mellett 

az erkölcsi jogot, a politikát és teológiát. 

Művelődéstörténetünk magvetője a hazai 

tudományosság és nevelésügy úttörője, aki-

nek példájából nemzedékek merítettek erőt.  

„Ha olyan korban csöppentünk bele, 

melyben a bölcsességet és annak professzo-

rait lyukas garasra sem becsülik – semmivel 

sem többre, mint a legnagyobb tudatlansá-

got, akkor essünk kétségbe? Hagyjuk fakép-

nél az iskolát? Nem! Szégyenen és gyaláza-

ton keresztül nekifeszülve az erény felé kell 

törekednünk! A jelenkori gyalázatért kétsze-

resen megfizet majd az utókor, csak lanka-

datlanul igyekezzük azt megérdemelni.” – 

vallotta 1656-ban.   

 

 
Apáczai Csere János síremléke a Házsongárdi temetőben. 2010. május 20. IMG_189; 

                                                           
10 Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1984., la Întreprinderea Polgrafică Cluj  
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Háromszáz év múltán, levert szabadságharcainkat követően érdemeljük rendesen! Itt 

Budapesten is sok intézményt neveztünk el Apáczai Csere Jánostól. Miért, ha intézményeink-

ben példaképünk eszmeiségére nem tartunk igényt?  

 

„Megfosztottak nemzeti ünnepeinktől, jelképeinktől, átírták történelmünket, megrostál-

ták hagyományainkat, meghúzták irodalmunkat. Minden, ami nem volt haladó a szemükben, 

felejtésre, megsemmisülésre ítéltetett. Értelmiségünkből, akit csak lehetett, korrumpáltak, 

ügynökükké tettek, más részüket hallgatásra ítélték. Az internacionalizmus nevében idegen 

szokásokat, beszédmódot erőltettek ránk, össznépi bűntudatot oltottak belénk múltunkkal, 

kisebbségi érzést másokkal szemben. Nemzeti sérelmeinkről, a velünk szemben elkövetett 

bűnökről hallgatnunk kellett, vagy ha nem, megérdemelt büntetésként kellett szólnunk róluk. 

Mindennek ellenhatásaként a nemzeti érzelműek sorában sokan átesnek a ló túlsó olda-

lára – őket nevezik kritikusaik ősködevőknek, délibábosoknak, sumérosoknak – hadd ne pél-

dázzam nevekkel. Mindezen túl a nemzeti érzelem húrjait pengető és azon élősködő kufárok, 

valamit a nemzeti ügyet, jelképeket lejárató provokátorok is szép számmal akadnak. Majdnem 

annyi kárt okoznak, mint a miattuk rajtunk gúnyolódó, nácizó ellenfeleink. A múlt folytatódik 

a jelenben, internacionalizmus helyet immár globalista szellemben, amint a kultúránkat fe-

nyegető veszély szinte ugyanaz.” 11  

 

Második levelemben idézem, a kommunista és szociáldemokrata pártok vezetőinek 

1945. januári felhívását. Együtt vallották: „Nekünk azonban, nekünk, akik itt születtünk, itt 

élünk és itt halunk meg ebben az országban, nekünk, az ország ipari munkásságának, paraszt-

ságának és értelmiségének akarva, nem akarva, vállalnunk kell az újjáépítés munkáját, hiszen 

arról van szó, hogy saját magunk számára teremtjük meg az emberi élet lehetőségeit.” 12  

Az ötlik szemben, hogy haza helyett országot mond. Az sem tűnik ki, hogy a „nekünk”, 

a kommunisták és szociáldemokraták így együtt, miért keverik maguk elvi elkötelezettségé-

hez az ország ipari munkásságának, parasztságának, értelmiségének hitvallását. Pedig a saját 

magunk számára rámutat a különbözőség valóságára.  

 

A tisztánlátáshoz emeljük ki azt az összefüggést, ami évtizedekig jelen volt, jelenleg is 

tapasztalható. Ez nem más, mint a kommunisták - liberálisok - zöldek - elfajultak egységes 

elveken álló pártjainak, a hatalom megtartásában játszott szerepe. Tanúi vagyunk személyes-

kedésig süllyedő, hatalmi pozícióik visszaszerzésére, esetenként hisztérikus, folyamatában 

gyűlölködő, gyűlöletkeltő, társadalmat megosztó retorikának. Hergelve ostorozzák az elége-

detlen értelmiségieket, a művelt középosztályt, fiataljainkat, alapjában véve pedig a nagy 

többségű, döntően a műveletséget kevésbé birtokló emberek csoportjait. A végeredmény nap-

jainkban mutatkozik:   

„Visszatekintve az ÁVO-nál eltöltött első időszakra, én a telefonlehallgatás törvénytelen 

gyakorlatán keresztül tudom bemutatni azt az iszonyúan veszedelmes légkört, amelyben ez a 

többségében fiatal apparátus gyakorlatilag korlátlan hatalmi eszközökkel rendelkezve nevel-

kedett. Az emberiség története csak kivételes példákat ismer arra, hogy egy törvénytelen és 

semmiféle ellenőrzésnek alá nem vetett hatalom nem jár együtt előbb-utóbb amorális emberi 

tartás fokozatos háttérbe szorulásával vagy akár teljes felszámolásával. Az első munkaterület, 

amellyel megismerkedtem, sajnos nálam is a hatalomtól való megszédülés összes negatív kö-

vetkezményinek első állomása lett.” 13 

 

                                                           
11 Varga Domokos György fősz.: Magyar Nemzetstratégia 2008. in. Jankovics Marcell: Magyar Nemzeti Kultu-

rális Stratégia 487. o.  
12 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai. 1944-1948. 1944. okt. 10. (59. o.)  
13 Farkas Vladimir: Nincs mentség 113. o. 
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Hosszúra sikeredett második levelemben kísérletet tettem, a kommunisták hatalomba 

törtetésének, csúcsra kerülésének, majd fenntartásának, (logikai vonulatának) felismerésére. A 

kommunisták és szociáldemokraták akaratuk érvényre jutását együtt, benyújtott és elfogadott 

törvényeik biztonságában hajtották végre. Fontosnak gondolom elolvasni és értelmezni Ba-

rankovics István mondanivalóját. A Nemzetgyűlésben, 1948. június 15-i elhangzott felszóla-

lásában, a kommunisták istentagadását és a társadalom átformálásának céljait világítja meg. 

Nem érdemtelen Rákosi Mátyás által benyújtott alkotmánytervezet tanulmányozása 

sem. Az 1949. XX. tc. elfogadásával, törölni képzelték az ezer éves magyar történeti alkot-

mányt. Istentagadásuk, Rákosi beszédéből, és a nemzetgyűlés elé terjesztett alkotmány tartal-

mából tárul elénk. Elvi elkötelezettségük az internacionalizmus, valamiféle nemzetköziség. 

Én választ kaptam, főként az értelmiség egymással szembeállításának trükkjeire. Kevesen 

tudják, a Teremtő, valamennyi teremtménye közül egyedül az embernek adott szabadságot. 

Ez azt jelenti, hogy egyedül az ember dönthet szabadon, bármely kérdésben, saját akarata sze-

rint. Ez az Isten egyik törvénye. Így jöhet létre egy ügyben, bármely ügyben, két ember között 

a vitatott dologra vonatkozó eltérő vélemény. Megosztottság, sortűz, börtön, kötél.  

 

Keresem a választ, a magyar politika valóságában, mi dolga van a művelt emberfőknek 

akkor, amikor szakmai közönségének mutatja be munkájának eredményét, vagy a nemzet 

egésze előtt tiszteleg? A valóságban más a közösség, ha a tanult ember művészi, kutatói, gyó-

gyítói feladatait látja el, a társadalomtudós a társadalom betegségeivel, a kilábalás esélyeivel 

foglalkozik, a műszaki értelmiségi kiváló fejlesztésével, vagy felfedezésével járul a közva-

gyon gyarapításához. A tanító az osztályteremben, kis közönsége előtt tárulkozik ki.  

Más a helyzet akkor, amikor cselekvő ember, az egész társadalom, vagyis a nemzet kö-

zössége előtt jeleskedik. A szakmai közösség a nemzet közösségénél, egy jóval kisebb csoport. 

Ezzel a ténnyel, a kommunisták is tisztában voltak. Kádár János a MSZMP XI kongresszusi 

beszédében mutat rá:  

„Az író, a művész maga választja meg témáját, kifejezési formáit és eszközeit. A témavá-

lasztás, a stílus, a művészi irányzat szabadságának azonban mindig van mértéke, hogy meny-

nyire segíti a társadalom ábrázolását, és hogy a mű mennyire képes a társadalomhoz szólni. 

Az a művészi magatartás, amelyik elfordul a mától, amelyik úgy „modern”, hogy régen letűnt 

divatokat, „izmusokat” melegít fel és formai játszadozásával, az elavult „l’art pour l’art, a 

„művészet a művészetért” szellemében öncélú művet alkot, az sem a társadalomnak, sem a 

művészetnek nem használ, és nem tart lépést, a szocializmust építő néppel.” 14  

 

A művelt barbár értelmiségiek kinyilatkoztatásból fakad a kérdés: a megélhetési politi-

kusok sokasága, milyen intézkedéseivel buzdít, hogy a tudós-művész szellemiség homlokával 

érintse patinás széke előtt a talajt? Milyen talpakon állnak, hogy nem buknak orra, miközben 

végezik a hajlongás művészetét? Hát megbízásért, a pénzért. Hiányzik a hit ereje, az a felelős-

ség, amely a teremtett világ megőrzését tette elsőrendű feladatunkká. A teremtett világot 

megőrizni, hogy fenntartva azt az utánunk érkezőknek, átadni legyünk képesek, Istenben ve-

tett hit nélkül nem lehet.  

Kérdésem: a szocializmus idejében és az elmúlt évtizedekben, a keresztény értelmiség, 

mily mértékben adta fel magát, talán hitét is. Milyen elvek mellett azonosult a gyakorlatban, 

az istentagadó világiakkal, hogy velük együtt megoldást találjon egyéni „kibontakozásra.” 

Ezúton remélve előrejutást önmagának és családjának. Vagy, ott szorongtak-e, az arctalan 

tömegnek kínált lehetőségek vonzásában? Vagy megszerzett tudását, tapasztalataival össze-

gyűlt értékeit olcsón adta oda, elfogadva a szerényebb megélhetést és anyagi gyarapodást, 

korrekt szakmai előrelépés reményében, de megtartva lelkének és tisztességének szabadságát? 

A válasz előttünk hever: a fogyasztói társadalom kivirágzása, az elvilágiasodás, magá-

val rántotta, a tisztességesen küzdő családi modellt. Amiben a hitet, a szülői ház tartott egy-

                                                           
14 Kádár János előadói beszédéből részlet, ami elhangzott az MSZMP XI. kongresszusán.  
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ben. De azt nem ismerheti, mivel nem volt az iskolai nevelés része. Így, üres lelkületével min-

tát sem mutathat. Keresztény testvérem, gyermekeid előtt milyen minta vagy?  

 

A felsorolásból nem szándékosan hagyom ki a társadalomtudósokat, a filozófusokat, a 

szellemi élet többi képviselőit, nem sorolom. Nézzen tükörbe a keresztény értelmiségi, saját 

területén ütközött, harcolt, bizonyított? Vagy lapult, vagy bólogatott, mert félelmében, csak 

önzően, fizikai létének fennmaradását, megalkuvással vívta ki? S ekkor nincs okunk a csodál-

kozásra: úgy érkeztünk el a Magyar Nemzet egészének privatizációjához, hogy a megelőző 

évtizedek tehetséges, céltudatos, erős tudásvágyú fiataljaink jövőjét „esetleges” szakmai kihí-

vások mellett nem készítették fel a keresztényi eszmeiség befogadásra. Az eltömegesített tár-

sadalom perifériáin meglévő, de egymástól „elkerített - elszigetelt” szülők – tanítók – lelki-

pásztorok nem tehették közös dolgukat! Ha kevés cselekedete is akadt a gyökérnek, jó hatásai 

mégis fennmaradtak. Így a nemzeti privatizáció sikertörténete a régi vágású öregekkel és az 

anyag bálványimádatában égő fiatal nemzedékkel kezdődhetett meg dr. Antall József kor-

mányzása idején. Ismerjük az eredményeket. 

 

A kommunizmushoz vezető út hétköznapi formái közül először Rákosi Mátyás vezette 

„négyes fogat” elkötelezett kommunista vezérek megosztó politikájáról emlékezem. 

Rákosiék, a kultúra fenséges hirdetőinek ideológiai meggyőződése ellenében is felléptek. Pél-

daként ide rögzítem Szalatnyay József Munkácsi-díjas festőművész hitvallását. Egyik kiállítá-

sának meghívójában írja:  

„… Műveim „megértéséhez” nincs szükség agyafúrt magyarázkodásra, vagy „megfejté-

sükhöz” valamiféle kulcsra. Képeim ugyanis tiszta vizuális elemekből épülnek fel és a képal-

kotást igénylő nézőkre közvetlenül a látáson keresztül hatnak. Mert én a látható világot aka-

rom meggyőző erővel tükrözni, azaz hogy hagyományos festői eszközökkel a vizuális közlés 

anyanyelvén kifejezni. Úgy, ahogy azt a maga teljességében, ha úgy tetszik: szépségében éltem 

át. Témáimat tehát a valóság, pontosabban: a vizuális igazság tiszteletével és teljes odaadás-

sal vetem vásznamra. Így nézőim azt a látványi élményt kapják képeimtől, ami engem azok 

megfestésére indított.  

Festészetem tehát vizuális élmény-elvű. Ha szándékomat sikerült megvalósítanom és az 

anyag szellemi tartalmat hordozó valósággá változott, akkor a művem maradandó, és rajta 

van a képépítés egyéni varázsa. Természetesen ez a festői magatartás egyáltalán nem egysze-

rű és könnyű „játék”, mivel az ábrázolás művészetének több évezredes hagyományában gyö-

kerezik és célkitűzése a „tiszta festőiség”. Sőt: ez a legnehezebb művészi feladat, mert tárgyá-

ban a közvetlenül megragadható emberi tartalmat keresi és mindig érvényes értékkel ábrázol-

ja. A kort pedig mindezért eleve tükrözi, tehát valójában korszerű. Így volt ez mindenkor a 

művészet világában, és hitem szerint így is marad, amíg a festő betölteni kívánja alkotói és 

közösségi hivatását.” 

 

Személyes élményeim közé tartozik Szalatnyay József barátsága. Egyik alkalommal 

Kodály Zoltánról készített portréjának kálváriáját mondta el. Fehér garbójában előrehajolt, és 

mesélni kezdett.  

 

Beck András felkereste Szőnyit. Mondja neki: „üzenetet hoz Rákosi Mátyástól. Megtisztel a 

párt azzal, hogy soraiba felvesz. Erre azt mondja Szőnyi nagyon finoman, nem fog Rákosi 

engem ott a sorokban látni, mert én nem vagyok forradalmár. Mond meg Rákosinak, én elíté-

lem a forradalmárokat. Tudod miért? Elmondok neked egy példát. Még diákkoromban történt, 

meglógtam az isiből. Futottam a Széchenyi könyvtárba, és olvastam a nagy kémikusok leírá-

sait, életrajzukat. Akkoriban roppant érdekelt a kémia és a tudósok élettörténete. Hogy ki volt 

a Széchenyibe, aki segített érdeklődéseimben, az most mellékes. Ami viszont nem érdektelen, 

olvashattam, hogy Lavoisier egyik kísérletét nem tudta befejezni, mert áldozatául esett a for-

radalomnak. Hát ezért nem fog Rákosi a párt soraiba látni.”  
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Szalatnyay József: Kodály - Tusrajz. 2019. 12. 24. IMG_8537; 

 

Néhány hét múlva találkoztak, Beck hozta Rákosi válaszát: „Nagyon érdekes dolgot 

mondott Szőnyi. A kifogására azt válaszolom, hogy az ilyen felfedezések és általában az ilyen 

nagy művek, amiket létrehoznak az emberek, azok már az emberiségnek a tudatalatti erőiben 

már benne vannak, és ha az egyik feltaláló nincs, jön egy másik. Az majd aztán megcsinálja. 

Szőnyi válasza erre a következő volt: Ha Michelangelónak fejét veszik, mielőtt megfesti a 

sixtusi kápolna freskóját, nincs, aki azt a világhírű alkotást helyette létrehozza. Rákosinak ez a 

véleménye a képzőművészetekre nem áll. Visszatérve Michelangelóra. Ha ő nincs, az alkotá-

sai sincsenek. Csak ő, egyedül ő alkothatta meg a sixtusi kápolna freskóját, és a többi alkotá-

sait. Mert minden alkotása egyedülálló. – Azt nem tudjuk, hogy Beck Szőnyi példáját el-

mondta Rákosinak vagy nem? Egy biztos, hogy többé nem zaklatták a párttagsággal.”   

 

„Az én fölvételemről is határoztak. Schubert Előd kerülgetett. Nem a párttagsággal ju-

tottam előre. Nem lettem párttag, nem is jutottam sehová negyven évig. A Kodályról festett 

portrémat sem akarták tudomásul venni. Ennek történetéről most csak annyit mondok, azért 

hogy az emberek itthon és a világban megismerjenek, a Kodály – portrém tette lehetővé. A 

magyarság, és azok, akik a Kodály módszereket tanulják. Világviszonylatban egy munkám-

mal a legnagyobb elismerést elértem. Ezért Munkácsy – díjjak kitüntettek. Érdekes így vissza-

tekinteni.  

Aki külföldre ment, annak lehetősége nyílt a megjelenésre. Aki itthon maradt, vagy már 

ismert volt, ezért nem tehettek ellene, hacsak, megélhetési kallódásra nem kényszeríttették a 

T-kel. Jóskám emlékszel: Tiltjuk, Tűrjük, Támogatjuk. Sokan kallódtak el. Néhányan nemzet-

közi hírnévig jutottak, ez bizony keveseknek sikerült. Sikeresek itthon azok lehettek, akik be-

álltak a sorba. Elindult a szocreál. Mi is történt valójában? Az értelmiséget akarták megnyerni 
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a párt ideológiájának. A gyenge értelmiség elfogadta a felkínált lehetőséget. Ezek nem hoztak 

áldozatot a nemzetért, a népéért. Ki emlékszik ezekre az időkre vissza? Mi is volt a politika 

háttértörekvése? Az történt valójában, hogy az értelmiséget, közöttük a képzőművészet jelese-

it is a párt ideológiájának akarták megnyerni. Az ateista ideológiának. A gyenge jellemű ér-

telmiség elfogadta a felkínált lehetőséget. Véleményemért csak azoktól kérek bocsánatot, akik 

itthon maradtak, tisztességesnek megmaradtak, talentumok voltak, nem érvényesülhettek, s 

kitaszított magányukban a megélhetésért, napi megélhetésért nyújtottak át egy-egy szocreál 

fabrikációt. Képféleséget, szobrot, de nem műalkotást.  

A Világifjúsági Találkozó közeledett. Budapesten 1949 augusztusában rendezték meg. 

Városligeti Panoptikumban kaptam munkát. Az eseményhez azt kellett átalakítani. A Panop-

tikum ekkor még nem volt bezárható. Egy nagyon kedves öreg hölgy volt ott, akivel meg-

egyeztem, hogy 1800 Ft erejéig kifestem a Panoptikumnak a háttereit. Az Úttörő vasútról vál-

laltam egy kép festését, meg mindenféléket, hogy egy csodálatos, imádni való szocialista re-

mekmű kerekedjen ki. Barabás Sándort választottam segítőnek, őt is kirúgták. Nyugdíjazták, 

de nem kapott végkielégítést, a szolgálati ideje nem volt annyi. Nyugdíjat nem kaphatott, mert 

fiatal volt.”  

 

Visszagondolva az elmúlt évekre, Szepi kamerám előtt ült és mesélt. Először megszere-

tette velem saját művészetét. Idő múlásával a művész és a kamerás találkozások barátságos 

találkozásokká, a beszélgetések baráti beszélgetésekké, majd ismeretségünk barátsággá válto-

zott. Így éreztem. Megnyugtató, hogy súlyos betegségének utolsó hetében, korházi ágyánál a 

Kútvölgyiben, kérésének-megbízatásának, részben eleget tehettem. Arra törekedtem, hogy 

műveivel életben maradjon. A 90-es években, saját lehetőségeim keretei között csupán arra 

tudtam vállalkozni, hogy szerkesztett formába papírra vetettem a hagyaték kincseit. A több 

évig tartó rendezés után, egy ismerősöm, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa azt mondta, 

hogy ez az anyag, ha nem is tudományos feldolgozás, mégiscsak egy „Monográfia”.  

 

A Monográfia tartalmazza Szalatnyay József kiállításait, kortársaival rendezett közös 

tárlatokat, a hagyatékában talált dokumentumokkal alátámasztva. Külön fejezetet szántam a 

Kodály festmény publicisztikájának. A Monográfián belül (részben a hagyatékban maradt, 

részben kutatásaim során feltárt adatok felhasználásával soroltam fel a művész életéről szóló 

kritikai írásokat, és saját publicisztikáit – időrendi sorrendben. Külön fejezetet szántam a saj-

tóban megjelent több interjú, kritika, kiállítási bemutató és saját írásainak szószerinti közlésé-

re. Külön fejezetben kerültek felsorolásra a családi, katonai, rajztanári, stb., hátrahagyott do-

kumentumai. Itt említem, művészetpolitikai előadásainak – írásainak egy része is rögzítésre 

került. Nem került a Monográfiába Szalatnyay József: SZINYEI MERSE PÁL című életrajzi 

leírása. Ez egy kisebb terjedelmű könyv. A Monográfiát 3 példányban köttettem be. Egy pél-

dányt a családnak adományoztam. Egy példányt Boros Judit, a Magyar Nemzeti Galéria fő-

osztályvezetője vett át. Egy példányt Kieselbach Tamás Úrnak, a Kieselbach Galéria tulajdo-

nosának adtam. Nekem egy szép emlék maradt.  

 

Mint a képzőművészetek iránt érdeklődő ember arra gondoltam, az általam összeállított 

anyag, segítséget jelent annak a művészettörténésznek, aki szakmai hitelességgel megírja az 

Albumot. Egy Album megjelenítése minden művész életében cél, amit vagy saját maga készít 

elő, vagy megírását az utókorra hagyja. Szepi nem a művészi életútjának bemutatására ké-

szült. „A láthatatlan szögesdrót” c. életrajzi regény hátrahagyott dokumentációjában, a művé-

szetekben megjeleníthető politikai elkötelezettségről, vagy annak elutasításáról is szól, általá-

ban. A művészetpolitika ideológiai befolyásolásának szemléltetéséhez, saját életútját is fel-

használva adta volna gondolatait közre. Az Album összeállítása, melyben művészetének ki-

bontakozása, politikai megítélésének töredezései is mutatkozhatnak, az utókor feladata.  
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Az alábbi alapvetés derük ki Darvas József népművelési miniszter előadásából: „A kép-

zőművészetben is áll, hogy aki népi demokráciánk céljaival egyetért, aki munkájával szolgálni 

akarja népünket, annak a számára meg van adva az alkotás lehetősége, szabadsága,  az, aki 

kívül helyezi magát ezen, annak a számára nincs. Széles alkotói platform ez,  de ugyanakkor 

azt is világosan megmondjuk: egy tapodtat, sem engedünk a szocialista-realista művészet el-

veiből, követelményeiből. Nyílván valóan ezt a követelményt másképpen érvényesítjük azzal 

szemben, aki még csak úton van a szocializmus-realizmus felé , de nyilvánvalóan arról már 

nem folyhat vita, hogy a szocialista-realizmus-e vagy a nyugati polgári művészet, vagy éppen 

a harmadik út … A mi alkotói egységünk alapja a szocialista-realizmus.” 15  

 

Az írástudók árulásáról beszélgetünk. Az értelmiség gondolkodásában megjelenő el-

lentmondásokat és cselekedeteket egymással szembe állítva felismerjük, a társadalom szociá-

lis helyzetének részekre szakadását. Az értelmiség gondolkodásának alapjaihoz jutunk vissza, 

amikor az elágazásokról kell beszélni, a nemzetépítés közös erőfeszítéseinek szétveréséről. 

Azt gondolom, hogy erre vezethető vissza, ami az árulás eredményeként a gyakorlati életben 

tapasztalunk. Egyéni, családi, társadalmi hatását negyedik levelemben érintem.  

 

Elgondolkodtató helyzetünkben, nézzünk önmagunkkal szembe: melyikünk mennyiben 

vett vagy vesz részt a felsorolt pusztításokban? Mennyi ebben a folyamatban saját részünk, 

nekünk, keresztény, vagy a keresztény kultúrában élő ateista értelmiségieknek? A szocialista 

években és napjainkban? Gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. Hallgatással, bele-

nyugvással, talán azzal is, hogy nem megtévedt módon, hanem akarattal: Isten és az Egyház 

ellenségeire szavazva, akik végrehajtói a pusztításokat irányítók akaratának. Miközben el-

mondtunk egy miatyánkot, (magunkban), szidtuk a rákosista, kádárista, hornista, meggyesista, 

gyurcsányista, gordonista rendszert és engesztelésért, megbocsátásért beültünk egy szentmisé-

re, tanúságtételre? Ezekhez a megrázó gondolatokhoz érve, lehajtom a fejemet. Lombardini 

szavai jutnak eszembe: „Korunk bajának az a gyökere, hogy a szellem lomha, az akarat vér-

szegény, a szív pedig hideg és közömbös. Általában regenerálódásra van szükség, mely min-

denkit kötelez: a papságot és népet, a hatóságot s a családot, a csoportot és az egyént. Hadd 

támadjon fel újra a szeretet, mint isteni nagyhatalom.” És? 

 

Lakitelken tanácskoznak 1987. szeptember 27-én, a magyar társadalom sorskérdéseiről. 

Az ország minden részéből írók, tudósok, színészek, filmesek, közgazdászok, papok, orvosok, 

tanárok, politikusok, képzőművészek, mérnökök, közhivatalok munkatársai jöttek el. „Az oly 

sokat hiányolt, most felerősödő veszélytudat hozott össze bennünket,  határozta meg a ta-

nácskozás összejövetel célját Lezsák Sándor. ‒ Tudjuk, érezzük, erkölcsi tartásban, hitben, 

anyagi javakban, közösségi gondolkodásban, a politika iránti bizalomban megrokkant az or-

szág. Nem tudtunk méltó körülmények között és elegendő lélekszámban megszületni, fölne-

velkedni, tanulni, családot alapítani, élni, dolgozni, nemzeti sajátosságainkat kibontakoztatni. 

Ahogy élünk, ahogy mi vagyunk itthon, Csoóri Sándor szavaival, beteg lelkületű or-

szág. Ilyen állapotban elszakított vagy elszakadt testvéreinket sem vagyunk képesek megtar-

tani, védelmezni. Vagy éljük tovább a jobbító szándékot is elpazarló vegetáló nép sorsát, vagy 

megpróbáljuk a lehetetlent, hogy elérjük a lehetségest. … A kimondott igazság megvalósítá-

sának fáradalmait, terheit és gyötrelmeit pedig vállalni kötelességünk. Fogalmazom mindezt a 

félelem nélküli élet reményében, mert hiszek abban, hogy a magyarság a maga akaratából, 

erejéből, értékálló hagyományainak megőrzésével, fejlesztéséve, legjobb gondolkozóinak el-

képzelése szerint rendezze be és működtesse az életét. Kívánom, hogy e baráti beszélgetésen, 

tanácskozáson legyen jelen az utódainkat, gyermekeinket féltő felelősség, a nyugalom a cse-

lekvésre szigorító egyenes beszéd.” 16  

                                                           
15 Darvas József: „Képzőművészetünk időszerű kérdéseiről” c. előadásából részlet. Elhangzott a Magyar Kép-

zőművészek és Iparművészek Szövetségében 1954. március 26.-án. Kiadta a Budapesti Szikra Nyomda 
16 Lakitelek 1987. i.n.: Lezsák Sándor 6. o.   
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Fekete Gyula megszólításából tudjuk, „a megjelentek egymás kedves barátai, (lehetnek, 

annak ellenére), hogy „szemléletben is sok a különbség köztünk, párttagság, pártonkívüliség, 

de gondolom, hogy van azért közös nevező is, nem is egy. Közös nevező, az is, hogy ez a tár-

saság, felelősséget érez ezért a nemzetért, a magyarság jövőjéért. Még egy dolgot kell, hogy 

említsek, amiben valószínű, hogy közös nevezőn vagyunk. Talán így jellemezhetném: éhe a 

tettnek. … A tétlenségre kárhoztatva érzik magukat sokan, ebben is, nagyjából közös nevezőn 

vagyunk. Baráti köz ez tulajdonképpen, de azért úgy veszem, hogy csak képlete ez az itteni 

társaság egy olyan erőnek, amely országot, népet átfogó erő. … történelmi erő, …  önvédelmi 

erő, az élni akarás ereje.”  

 

Pozsgay Imre kritikusan jegyezte meg: „Tárgyilagos és mélyreható elemzések és néha 

önmarcangoló vizsgálódások folytak az elmúlt másfél évtizedben is. … Úgy hiszem, el kell 

készíteni azokat az alternatívákat, amelyek a magyar társadalom helyzetének vizsgálata alap-

ján javaslatokat tesznek átfogó, a tulajdonviszonyokat is érintő, az elosztási viszonyokat, a 

hatalmi politikai viszonyokat is magába foglaló általános, radikális reformra. … Akkor kor-

rekt az egész eljárás, ha nem egyszerűen a rendszer zavaraival foglalkozunk, hanem azok za-

varaival is, akik már régóta kísérleteznek progresszív választ adni ezekre az ügyekre, gondok-

ra, de nem találtak rá a helyes útra. … Mindezek után szólhatnék a kultúráról, a reformkultú-

ráról, a tudás értékéről, s annak lebecsüléséről, ezt azonban már elsírtuk néhányszor és még 

sírhatunk fölötte eleget. Kiindulási pontunk az lehetne, hogy ennek a reformnak nem az elit 

stabilizálására kell irányulnia, de nem oldható meg az elit progresszív része és a nép összefo-

gása nélkül. Ezért kell párbeszéd a nép és a hatalom között. …”  

 

Csurka István bevezető gondolatából megtudhatjuk: „Az a veszély, amit zsigereinkben 

érzünk, nem gazdasági vagy nemcsak gazdasági és nemcsak politikai, hanem sokkal több an-

nál: egy nagy, mindent felégető nemzeti katasztrófát érzünk közeledni, amely még azokat a 

maradványokat is megsemmisíti, amelyekben most tengetjük vagy rejtegetjük nemzeti létünket. 

… Bénultabbak, kiütöttebbek és letaglózottabbak vagyunk, mint amennyire valós helyzetünk, 

lehetőségeink és képességeink szerint lennünk kellene. …  

Örökös védekezésbe kényszerült nemzet lettünk és most már ott tartunk, hogy még ennek 

a védekezésnek a jogosultsága is sok oldalról megkérdőjeleztetik. … A védekezés Trianon óta 

lett meghatározó lelkiállapotunk, … úgy áll a helyzet, hogy nem merünk, vagy csak félénken 

és gyámoltalanul merünk magyarnak mutatkozni. Van egy szó, egy fogalom a magyar tudat-

ban, amihez aztán végképp nincs szembenézésünk, ez a szó a nemzethalál. … Jelen van nem-

csak fogyásunkban, kivérzésünkben, hanem a határainkon kívül élő magyarság sorsában még 

fel merjük ismerni a magunk sorsát. Hárommillió ember ma naponta megküzd ezzel a halál-

vízióval. … Ettől a hárommillió magyartól csak a nyelvét, a kultúráját és élete magyarként 

való leélésének lehetőségét akarják elvenni, egy öntudat nélküli kiszolgáló személyzetté akar-

ják lealacsonyítani. …  

Magyarságunk tudata szép lassan kiszivárog belőlünk. ’Ez van’ – mondjuk, és ebben az 

’ez van’ -ban benne tátong a halálos üresség. … Az embernek kell valami transzcendentális. 

Egész nemzedékek tudatából esett ki az a magyarság, amelyik nem a határainkon belül élt. 

Olyan új, edzett magyarságtudatra van szükség, amelyik a maga természetes és magától érte-

tődő módján ölel magába mindenkit, aki magyarnak született, vagy annak vallja magát, éljen 

is akárhol. Mindenekelőtt meg kell alkotnunk az új magyar népfogalmat. … A magyarság 

értékeinek java még mindig itt van ezekben a pörköltszagú, falvédős szoba-konyhákban, ezek-

ben a göcsörtös kezekben és ebben a csendes szívósságban, amellyel ez a nép teszi a dolgát, 

megcsinálna az Ikarusz buszokat és tömi a libát és vezeti a pesti villamosokat. Más rétegeink 

már régen elvesztették az élet és a munka iránti alázatukat, a kötelességteljesítésnek azt a 

csendes imperatívuszát, amely nélkül itt már régen nem volna semmi. …  
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Mindebből kitetszik, hogy a megmaradás programja érintőlegesen gazdasági és ugyan-

így csak részben politikai program, viszont teljes egészében szellemi, kulturális, nevelési és 

főleg erkölcsi. … Az első ütközetet magunkban és magunkkal kell megvívnunk. A meg sem 

tett, meg sem kísérelt lépésnél nincs reménytelenebb. Ha máshoz nem, önmagunk átalakításá-

hoz, szemléletünk átépítéséhez feltétlenül jogunk van, s ugyan ki vitathatja el a jogunkat, ha 

nemzetünk megmaradása érdekében munkálkodnunk.”  

 

Bihari Mihály, Eötvös Józsefet idézi: „Hazánk nem maradhat jelen helyzetében. … To-

tális válságról van itt szó abban az értelemben, hogy a társadalom minden alrendszerében, a 

gazdaságban, a kultúrában, az oktatásban, a politikai szférában egyaránt olyan súlyos konflik-

tusok, olyan súlyos megoldatlan problémák halmozódtak fel, amelyekre a kor szívvonalnak, a 

magyarság és a demokrácia értékeinek megfelelő választ nem tudtunk adni és ez a válasz na-

gyon-nagyon homályosan körvonalazódik csak. … A szocializmus bizonyította, amit egy dik-

tatórikus politikai rendszer tart össze, történelmileg életképtelen. Nem csak a kapitalizmussal 

szemben, hanem a vállalt, vallott értékeivel szemben is. … Úgy gondolom, hogy a demokrá-

cia, a demokratikus reformmozgalom, amely felvállalja, hogy reformpolitikusokat hatalomba 

juttasson, megtartson, nem mondhat le arról, hogy mozgalommá szerveződjön. ….”  

 

Csengei Dénes kérdése: „hol vannak a fiatalok, hol vannak a húszévesek, hol vannak a 

harmincévesek, nem tudom, hányadik tanácskozás ez, amelyiknek én vagyok a legfiatalabb 

felszólalója, a fiatalokat hívjátok meg legközelebb! …  

Talán úgy tűnhet fel, hogy kicsinyes alkuja a gondolkodásnak, megengedhetetlen és kó-

ros beszűkülése a szemléletnek a vidéki Magyarországról külön önmagában ejteni szót. Külö-

nösen azok előtt tűnhet fel így, akik már a magyarságról sem merészelnek úgy gondolkodni, 

hogy közben ne kiáltoznák folyvást és torkukszakadtából Európa nevét; akik lassan már a kis-

dolgukat is csak úgy tudják elvégezni, ha előbb megnyugtatták magukat, bírják e művelethez 

a szellem első kontinensének jóváhagyását.  

Európát, nemzeti kultúránk örökös fölöttes énjét nem érdeklik a buzgó tanítványok, a 

fürge utánzók, a hűséges követők. Csak a megformált, erős, új minőségek érdeklik. Ha nem 

merünk saját múltunkban és jelenünkben, saját történelmünkben, politikánkban és kultúránk-

ban a saját jövő-utópiáinkban elmélyedni, ha nem vesszük a bátorságot ahhoz, hogy a nemzet 

belső kötéseinek helyreállításán munkálkodjunk, hát maholnap lezuhanunk Európáról, mint 

egy darab rosszul odakent, mállott vakolat. …  

Így adódott, hogy Magyarországnak mindig volt, ma is van erős, kérlelhetetlen és nyil-

vánvaló világ meghatározottsága, de nem volt és ma sincs aurája a világban, nincsen súllyal 

hangzó szólama ama szellemi parlamentben. Budapest ma sem Magyarországon fekszik, ha-

nem a levegőben lebeg kétfelé szakadva az ideológiai irányadó Moszkva és a hitelező Nyugat 

között. Hasadt arca egyik felével fegyelmet jelez erre, a másikkal liberális hajlandóságokat 

amarra. Mimikájában nincs szabad kapacitás egyébre. Ami alatta hallgat és sötétlik megneve-

zetlenül, az Magyarország.  

Budapest tehát nem tájékozódási pont, az élet alatta, tőle teljesen függetlenül burjánzik, 

de vajon hogyan és mi végre? A kisparaszt, aki az újság címoldalán látta, Nagy Imre beveri az 

első földosztó karót a magyar ugarba, a bányász és a vasmunkás, aki hallotta beszélni a fiatal 

Marosánt, elhitte, hogy valóban a maga országában kezdi számba venni a tennivalókat. A 

Jászi, Károlyi, Tildy, Németh László, Illyés és Bibó vagy éppen Lukács György, esetleg Ra-

vasz László tanulmányait jegyzetelő értelmiségi akár egy pincében várta ki, hogy elzúgjon 

felette a front, akár a keleti hadszíntérről vagy Auschwitzból tért haza csodával határos mó-

don. Kétségtelenül azt érezte és azt hitte, hogy valaminek vége van, elkezdődik valami más és 

az, hogy mi más, az az ő műhelyében, az ő eszméjének a néppel való találkozásában fog ki-

formálódni. …  
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De eljött aztán az ártatlanság elvesztésének ideje. … Azok az idők, amikor a városban 

tanuló nagyobbik fiú vitte haza falura a kenyeret, mert a kisebbik elszegődött begyűjtési felü-

gyelőnek. Az ötvenes évek fejleményei gyorsan helyreállították a faluban a százados jogfoly-

tonosságú jobbágyi önismeretet és önértékelést, a vidéki városokban a száműzöttség, a világ 

végére dobottság és a végletes kiszolgáltatottság életérzését, azt a nyomasztó és bénító közér-

zetet, hogy a világ valahol máshol történik, hogy az élet nem más, mert nem lehet más, mint 

egy beláthatatlan, de elháríthatatlan idegen erő kényszeredett szolgálata, vagy nyomorúságos 

megkerülési kísérlete. A forradalom gyors bukása pedig bevégezte a leveretettség közérzeté-

nek ország foglaló vonulását Záhonytól Szentgotthárdig. …  

A vidék végül is nem veszített semmit. Csak a kollektív életösztönét. Csak az öntudatát, 

az önbecsülését. Csak a világát, az erkölcsét, a kultúráját, a magyarságát. … Valami itt na-

gyon sikerült, valami itt nagyon nem működik, valami itt nagyon eltörött. … Ez az ország 

nemcsak dermedt beteg és korhadt, de mélyen tudatában is van állapotának. Mélyen, ám eset-

ten és cinikusan, azaz következmények nélkül, elszántság nélkül, tervek és remények nélkül. 

A leleplező szellem számára nincs távlat ebben a helyzetben. A távlatos gondolkodás legelső 

kérdése, hogyan lehet ezt a gerince-tört népet a reménytelenség és a bénultság állapotából 

kiemelni?  

 

Az új nemzeti gondolat kiformálódása nyilvánosságot kíván. Sem a demokratikus prog-

resszió, sem a radikális gazdasági reform, sem a nemzeti önépítés nem éri be sokat sejtető 

félmondatokkal, ismerjük be, senki sem tudja, mire gondol a másik.  

Az új nemzeti gondolatnak értelmiségre van szüksége, értelmiségre, amely kihordja és 

sugározza. Meg kell nyitni a vidék szellemi forrásait. A zöldpaprika, a paradicsom, a harma-

tos földieper ott van reggelenként a nagycsarnok pultjain. De hol vannak a politikából, a kul-

túrából a földközelben támadt eszmék, meglátások, magatartások és követelések? Ki kell vál-

tani emigrációjából a vidéki értelmiséget és fel fog támadni azonnal a szolgálat és a küldetés 

ethosza. Ami a szárnya lehet az új nemzeti gondolatnak.  

Az új nemzeti gondolat új nemzeti kultúrában találhatja meg a maga hiteles formáját és 

foglalatát. A kultúra nem kifutófiú, hanem gőgös főherceg és önkéntes alázatában boldogsá-

got találó szolga. Szabad vagy halott. Egy halott pedig sohasem fog vágyai és lehetőségei ma-

gaslatára emelni egy népet, egy nemzetet.”  

 

A magyar társadalom minden szeletén mutatkozik egy fásultság, félelme a jövőtől, a bi-

zonytalanság, ami törekvéseit körülveszi, bátortalanná nyomorítja gondolkodását. … De az 

elhangzottak vitát eredményeznek, más nézőpont is létezik, a hozzászólás lehetőségével meg-

jelenik a liberális kötözködés.  

Hogy miről kellene tárgyalni, Czakó Gábor válaszából tudhatjuk meg:  

„… a mostani csőd csak többed sorban gazdasági. A gazdasági csőd csak tünete az évek 

óta mélyülő környezeti, egészségügyi, szellemi, erkölcsi, biológiai, kulturális, nemzeti pusztu-

lásnak. A kísérlet ennek ellenére folytatódik, mert, hogy ismét a miniszterelnököt idézzem: túl 

sokba van ez nekünk! És nekünk? Mennyibe lesz gyermekeinknek, akik a sajátjuk helyett is-

mét kísérleti életet kényszerülnek élni? Vajon mostani vezető rétegünk elszánta-e végre magát 

igazi reformokra? Bír-e a reformkoriakéhoz hasonlítható bátorsággal és nemzeti felelősségér-

zettel ahhoz, hogy: átalakítsa eddigi lehetővé tevő jogi, állapotot olyanná, amely a modern 

jogállamiságnak megfelel, a szocialista összeköttetésnek nevezett, intézményesített korrupciós 

hálózat fölszámolásáig; hogy lemondjon az információs monopóliumáról; hogy feladja anak-

ronisztikus, sok esetben jogsértő ideológiai hegemóniáját; hogy tagjai felelősséget vállaljanak 

döntéseikért; hogy példát mutassanak és élére álljanak a nemzeti érdekű kezdeményezések-

nek. Hogy ne tévessze össze az ország érdekét a saját hatalmával, s ami még rosszabb, de év-

tizedek óta szenvedjük – hiúságával. …”  
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A Lakitelki fórumon résztvevők érintették az erkölcseiben megingó társadalomképet is. A 

NYILATKOZAT -ban halvány utalás történik a keresztény-konzervatív emberi magatartás 

fontosságára. Annak nyomát, hogy mit hozott magával a politikai és jogi formaváltás, néhány 

évvel később, a Lakitelki értelmiségi felkiáltás után tudtuk meg. Példaként néhány gondolat a 

Szent Korona-tan vitájáról és az Európai kereszténység kérdéséről. Testében elfáradt, de csil-

logó tekintetek fényében ragadja meg a mikrofont Fekete Gyula:  

 

„A magyar szellemi élet több mint másfélszáz tagja baráti eszmecserére gyűlt össze 

1987. szeptember 27-én, vasárnap Lakitelken. … A magyarság történelmének egyik súlyos 

válságába sodródott. Népmozgalmi erejében megroppant, önhitében és tartásában megrendült, 

kohéziójának kapcsai tragikusan meglazultak, önismerete megdöbbentően hiányos. Összeom-

lással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe. A magyar etnikumot példátlan széttagoltság 

sújtja. Nemzetünknek nincs közösen vállalható jövőképe. …  

Az ország és a magyarság sorsáért érzett felelősségtől áthatva az egybegyűltek szüksé-

gesnek és időszerűnek érzik olyan keretek létrehozását, amelyek arra szolgálnak, hogy a tár-

sadalom tagjai valódi partnerként vehessenek részt a közmegegyezés kialakításában. … Köz-

megegyezés csak valamennyi progresszív társadalmi erő összefogásával teremthető meg. … 

A politikai és társadalmi szervezetek jelenlegi rendszerében nincs biztosítva az önálló és füg-

getlen nézetek kifejtése. Ezért javasolják a Magyar Demokrata Fórum létrehozását, amely a 

folyamatos és nyilvános párbeszéd színtere lehetne. … A fórumot a résztvevők nyitottnak 

képzelik, egyszerre demokratikus és nemzeti szelleműnek. … Hisszük, hogy a megújhodás 

erőinek széleskörű összefogásával kijuthatunk a válságból.”  

 

Azok számára, akik a textusból nem értették volna meg, a „változások” lényegét Kádár 

János nyíltan is megfogalmazta egyik országgyűlési beszédében:  

 

„Mi úgy akarjuk megválaszolni az új kérdéseket és úgy akarunk változtatni a gyakorla-

ton, hogy rendszerünk, politikánk állandó elemei változatlanul fennmaradjanak!”  

 

A gazdasági válságban rejlő gyúanyag hatástalanítása helyett az ország politikai vezeté-

se szemlátomást csak saját hatalmi helyzetének átmentésével törődik. Nem érzékeli a robba-

násveszélyes helyzetet és azt sem, hogy a robbanás elsősorban az ő pozícióit veszélyezteti. A 

kanóc pedig szép csöndesen ég. 17  

 

Ekkor ugye 1987. írtunk 
 

Önmagunk vereségének számos példája közül kiemelkedik a 2004. október 5-i népsza-

vazás. A népszavazás napjának kiírása Advent második ünnepnapjára esett. Nem véletlenül. 

Nem mondható el, hogy a jövőben ezen a napon az újjászületés és annak megünneplése nem-

zetünk egy jelentősebb számára, a várakozás lelkiismeret-furdalás nélküli ünnepe lehet. 

Eredménye soha nem felejthető, az eredményben kiválóan ismerhető fel a megosztott értelmi-

ség, és a nem alárendelt szerepben élő, mégis megosztható magyarság. Közös véleménynyil-

vánításunkban tükröződik legnagyobb nemzeti kudarcunk. Mi okán? A tudatlanság és az ér-

dektelenség okán, hiszen nem ismerjük történelmünket, nem tanították, ma sincs az igazság 

napirenden, azt is rögzítették bennünk, hogy gyorsan felejtők vagyunk. Ezt hangoztatják azok 

az értelmiségiek, kik saját viselt dolgaikat szeretnék felejtetni. A közösségvállalás hiánya, 

vagy érdektelenség okán, együvé tartozásunk hiányának kötelékei.  

 

A kádárrezsim szekerét tolók utódai, újra és újra megszerzett politikai hatalomban, ki-

mondhatatlan károkat okoztak a gazdaságban, a közéletben, és kulturális életünkben. Hogyan 

                                                           
17 Lakitelek 1987. i.n.: Krasznai Zoltán idézi Kádár Jánost 162. o.  
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viselhettük keresztény meggyőződésünkben jelenlétüket, miért tűrtük el hazugságaikat, ke-

resztény életünkkel szembeni utálatukat, szent és nemzeti jelképeink megalázását, szeretettel 

közénk érkező II. János Pál pápa mocskolását. Mindezt az egész társadalommal szemben, 

sunyi mosoly kíséretében, lenézően, lelkiismeret nélkül folytatták, azok ellen is, akik tapsol-

tak választási ígéreteiknek, majd kiválasztották és beültették őket a hatalom bársonyszékeibe.  

 

A nemzet odatartotta arcának mindkét felét és nagy pofont kapott 2006-ban. Ez volt a 

hatalom durva arroganciája. Kisajátította az 1956-os forradalom és szabadságharcunk megün-

neplését. Tetézte az ünnepi hangulat magas ívét a jelenlevő külföldi – különböző rangú – ál-

lami vezetők jelenléte. Képesek voltak felsorakozva „megtisztelni az ünnepet”, a mi ünne-

pünket, magyar nemzetünk ünnepét, szabadságharcunk ötvenedik évfordulóját, a kiközösített, 

ünnepelni-emlékezni akaró és tudó nemzet tagjainak mellőzésével! Ott voltak, láthatták a 

kordont, de nem láthatták a magyarok ünneplő seregét. Részükről ez az ünnepi megemléke-

zés, furcsa együtt érző szolidaritás volt a regnáló hatalommal.  

Belül a kordonon, az ott feszítő meghívottak kivel is éreztek együtt? Hogyan ünnepel-

nek az osztrákok, a németek, franciák, az olaszok és a spanyolok:  

„méltósággal és boldogsággal ünneplik népünnepeiket. Ott van a polgármester, a helyi 

énekkar, a helyi fúvószenekar, vadászegyesület és a szociális otthon; senkit nem érdekel, hogy 

az önkormányzat éppen kereszténydemokrata-e vagy szocialista és senki nem süti rá a felsza-

badultan ünneplőkre, hogy soviniszták vagy nacionalisták. Nem deformált, hanem egészséges 

nemzettudat él bennük.” 18  

 

Ez a jó példa. Miért nem jutott eszükbe a meghívottaknak, az otthoni együttünneplés 

magasztos pillanata? Hol maradt el az ünneplő külföldiek önérzete, együtt érző tiszteletük a 

magyar nemzet, a nemzet mellett, mikor ennek az acsarkodó, világias, gyűlölködő, képmuta-

tó, nemzeti érzéseinket tipró, idegen, fasizálódott nációnak nem fordítottak hátat? Gondolkoz-

zunk el ezen. Nem lehettek ezek hasonszőrűek? Persze, az ünnepi ebéd és pezsgős vacsora 

kitűnőre sikeredett.  

 

A két példából következtetésünk nem ok nélküli, fontos és jogos feltárni történelmünket 

gyermekeink előtt. Gyermekeinknek, akikkel a magyar történelmet, s napjaink igazát is meg 

akarjuk ismertetni, vagyishogy, hogyan is jutott a magyar nemzet a második világháborút kö-

vető évtizedekben rossz anyagi, eladósított helyzetbe, erkölcsi mélypontjára, kulturális szel-

lemi töppedtségre? Kijelenthetjük, nem szabad elferdített, hazug, álságos, félrevezető történe-

lemkönyveket adni gyermekeink kezeibe. Jacques Chirac gondolata kívánkozik ide:  

„A franciák tévednek, ha azt hiszik, hogy átok alatt állnak. Urai maradnak a sorsuknak. 

A világos célok – amelyek alkalmasak arra, hogy büszkék legyenek francia mivoltukra – a 

kezük ügyében vannak, továbbá rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel e célok 

megvalósíthatók. Egy új Franciaország felépítése nem várhat tovább. Az építők első sorában 

ott vannak azok a fiatalok, akik 1968 után születtek. Megadjuk nekik az esélyt, és én bízom 

bennük.” 19  

Milyen szomorú rátekinteni a Franciaországnak mondott területre. A terület Európa 

egyik államhatárral rendelkező köztársaság, csak azt nem tudni kik köztársasága. A franciáké 

bizonyítottan nem, hiszen már alig vannak nemzeti érzelmű franciák. Idejuttatta a franciákat a 

gyarmataikból származó anyagi haszon, és a francia forradalomnak nevezett pusztító erők 

tarolása. Az isteni teremtmények Európában, közöttük a franciáknál, a jólét csábításával kal-

kulálók letarolták az emberi értékeket, a fennmaradás alapját a család eszményét, és a nemzeti 

tudatot. A nemzet leépítésének eredményét az istentagadó értelmiség vezetésével az elbutított 

nép érte el. Jacques Chirac forog a sírjában, ha komolyan gondolta a tőle idézett gondolatot.  

 

                                                           
18 Kiszely István: A magyarság őstörténete, 6. o. 
19 Jacques Chirac „Egy új Franciaországért” 85. o. – Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Budapest 1997. 



23 

 

A Közép Európa népei, közöttük a magyarok tévednek, ha azt hiszik, hogy átok alatt 

állnak. A magyarsággal ma is úgy tudatják, történelmünk során rosszat tettünk, amiért bűn-

hődnünk kell. A vád nem igaz. Diákjaink kezébe adott magyar történelemkönyvekből, nem 

tükröződik múltunk valótörténete. A magyar az európai és a szomszédok történelemről szóló, 

a második világháború után sokszor átírt honi, és a mellettünk élő népeknél gyermekkézbe 

adott történelemkönyvek is sok ellenünk szóló dolgot tartalmaznak.  

Tény, történelemírásunk, a művelt barbárok által irányított pogányok kezében összpon-

tosult. Akkor merül fel kiemelten saját felelősségünk, ha a családon belül nem mondtuk fel a 

leckét, ha nem adtunk gyermekeink kezébe történelmünket leíró szépirodalmat. Ez keresztény 

értelmiségünk felelőssége.  

„Küldetés és sors, hivatás és élet: ugyanazon dolognak két oldala, amely egymástól el 

nem választható; ha beteljesült a hivatás, beteljesült az élet is, a további lét már csak lealázó, 

méltatlan vegetálás.” 20  

 

Ha már a történelemhamisításról ejtettem szót, idézek a hatalom csúcsát elfoglaló értel-

miségiek egymás tiprásáról.  

 

… „(Beküldtem egyszer Mindszenty jegyzőkönyvét olyan aláírással, hogy neve alatt c. 

f. volt. Rákosi Mátyás megkérdezte, mit jelent a c. f.? Azt válaszoltam, „valami vallási mar-

haság”. Nem! Ez nem vallási marhaság, hanem azt jelenti, egy szó sem igaz.” Visszamentem. 

Behozattam Mindszentyt {odahívattam Décsit, aki tud latinul}. Décsi jelenlétében megkér-

deztem, a c. f. mit jelent. Mindszenty bevallotta, hogy kettős értelmezése van. Rákosi Má-

tyásnak igaza volt.) 

Ezért csodálkozom azon, ha a c. f.-ből, ami latinul volt, Rákosi Mátyás meg tudata álla-

pítani, hogy nem igaz. Akkor hogy lehet az, hogy olyan óriási műveltséggel rendelkező, ha-

talmas marxista-leninista tudással felfegyverkezve, gazdag illegális ismerettel felszerelve, a 

konspirációs ismeretének birtokában, hihető ilyesmi, hogy Rankovics jugoszláv belügymi-

niszter illegálisan Magyarországra jön azért, hogy Rajkkal Pakson találkozzon?! Ilyen nem 

lehet komolyan elhinni olyan embernek, a) aki birtokában van a marxista-leninista elméletnek 

és óriási illegális tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi munkásmozgalom terén; b) aki 

illegális an dolgozott hosszú éveken keresztül, és ismeri a konspiráció törvényeit.  

Miért? Egyszerűen azért, mert de konspiráció esetén még mindig kevesebb ban szárma-

zik abból, ha Rajk megy Jugoszláviába, mintha Rankovics jön Paksra ez bizonyításra nem is 

szorul.  

Rákosi Mátyás felhívott telefonon és azt mondta: „Látja, ha elfogta volna Rankovicsot 

Pakson, Lenin-rendet kapott volna.” Azt válaszoltam: „Meg is érdemelem volna.”  

Kádár János (belügyminiszter volt) 1949. aug. elején, a Belügyminisztériumban azt 

mondta: „Tudod Péter, sehogy sem mentek a fejembe ezek a jegyzőkönyvek. Nem tudom, 

hogy készülnek. Nem értettem, hogy lehet ez? Bementem az Öreghez, és az Öreg 1½ órán át 

meggyőzött engem, hogy minden Így igaz. Ezért most már hiszem.” Farkas Mihály azt mond-

ta: „Révai írt Barviháról az Öregnek egy levelet, azt írja, nem hisz ezekben a vallomásokban.” 

(„Szerencséje ennek a Révainak, hogy most nincs itthon, mert ő is le lenne fogva” - tette még 

hozzá.) 21  

Péter Gábor mondanivalójából az derül ki minden gondolkodó értelmiségi számára: a 

kommunista értelmiségiek egymást sem kímélik. Ez a jellemtelenek gyűlölködő harcmodora 

volt, van, és amíg élnek, hatalom nélkül, vagy hatalomban: lesz.   

 

                                                           
20 Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára. 49. o. Népszava Kiadó Vállalat 1990. 
21 Mi az igazság? Péter Gábor beadványa a börtönben, 1956. {Péter Gábor (életfogytiglanra elítélt) beadványa az 

MDP. Pártbizottságának} Koltay Gábor, Bródy Péter szerkesztésében: El nem égetett dokumentumok Szabad 

Tér Kiadó 1990. 26. o.    
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„…’92-ben Orbán Viktor a FIDESZ pécsi kongresszusán még azt mondta, hogy a Ma-

gyar Demokrata Fórum egy ásatag világot akar visszahozni, és akkor azt mondta, ami soha 

nem lesz Magyarországon. Aztán változott a FIDESZ felfogása, és ma a FIDESZ az, aki ezzel 

a törvényjavaslattal is egy ásatag világot akar visszahozni Magyarországra. Én azt gondolom, 

amit Orbán Viktor gondolt 1992-ben a pécsi FIDESZ kongresszuson, hogy ez nem fog sike-

rülni. …” Majd később ezt mondja az igazságügy-miniszternek:  

 

„… a kereszténység ezer évvel ezelőtti felvétele történelmi tény – és ezen, nekünk 

nincs vitánk. Keresztény Magyarországról és keresztény Európáról beszélni már egy 

másik állítás – és erről van vitánk. Mi azt gondoljuk – szemben önnel, aki számos eset-

ben elmondta, hogy keresztény Magyarországot szeretne –, hogy Magyarország egy plu-

rális ország, ahol vannak keresztények és vannak nem keresztények, és ezért nem elfo-

gadható számunkra törvényben rögzíteni a keresztény Magyarország vagy a keresztény 

Európa fogalmát”.  

 

1999. június 14-én Hende Csaba (MDF) az igazságügyi minisztérium államtitkára ezt 

mondja az országgyűlésben Bauer Tamásnak, (SZDSZ) válaszolva:  

„Egészen pontosan arról van szó, hogy a magyar államelméleti gondolkodásban és a 

magyar állameszme fejlődésében kitüntetett és folyamatos szerepe van a Szent Koronának, 

mint a szuverenitás megtestesítőjének, és semmiképpen sem koronaékszernek tekintendő, 

mint az jellemző volt más államokban. Éppen ezért értelmesen fel sem tehető az a kérdés, 

hogy a Szent Koronáról, annak őrzéséről, illetve a hozzá tartozó drágaságokról, az országal-

máról, a jogarról, a koronázási palástról szóló és előkészületben lévő törvényjavaslat vajon 

bármiféle, a királyság államformája felé történő visszafordulást akarna jelenteni – erről szó 

sincsen, szó sem lehet! Csupán arról van szó, hogy mi értjük, önnel ellentétben értjük, hogy a 

magyar történelemben mit jelentett és milyen integráló erő volt mindvégig a magyar Szent 

Korona, mint eszme.  

Úgy gondoljuk, hogy ennek az eszmének a harmadik évezredben is helye és szerepe le-

het a magyar közgondolkodásban. Ön többször elmondta, hogy nem érti, hogy mi ez. Képvi-

selő úr, anélkül, hogy személyeskedni akarnék, azt kell mondanom, hogy kiáltó ellentét van 

az önét megelőző napirend utáni felszólalás és az ön napirend utáni felszólalása között: mint-

egy két világ jelenik meg ebben a két felszólalásban. És meg kell mondanom, elhiszem önnek, 

hogy nem érti, hogy miért is akarunk a Szent Koronáról törvényt alkotni, mert az előző napi-

rend utáni felszólalás során ön gúnyos mosoly kíséretében csóválta a fejét, amikor Szent Ist-

ván által alapított püspökségekhez kapcsolódó igen nemes és igen emelkedett megemlékezé-

sekről volt szó. Ön nem érti, mi pedig értjük. 22  

 

Pető Iván már 1992-ben tudta, hogy Európa alkotmányában nem jelenik meg majd, két-

ezer éves múltjára, keresztény hagyományaira utalás. Honnan tudta? És kik azok az értelmi-

ségiek, akik az Európai intézményekben nemzetünket káromolják, Nyugat-Európa államaiban 

baloldali-, liberális-, szociáldemokrata-, zöld-, stb., álcában mocskolódnak? Azért mondható 

az, hogy álcában, mert egyik sem baloldali, nem képviseli az alapjaiban liberális értékeket, és 

semmi közük a természetében valóban védőpajzsra szoruló Föld védelméhez.  

Pető Iván,  szüleitől örökölve ‒ képviselt egy eszmei törekvést, mely törekvésnek a 

gyakorlati életben megvalósult romboló hatása 1945-től megjelent számos keresztény értéket 

valló családnál, iskoláink osztálytermeiben, a katedráin mocorgó szellemiségében is. Nem 

csak Magyar Honban, Európában is felütötte fejét a keresztény értékek elleni rombolás, éppen 

ezért szembe állítani szükséges ezt az értelmiségi törekvést, az Európában élő, ötszázmillió 

keresztény értékeket valló ember gondolkodásával, vesztett hitével, közömbösségével, gyű-

lölködéseivel, kihalásra ítélt társadalmaival szemben.  

 
                                                           
22 Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyve. 1998 – 2002. 77. ülés 1999. június 14. 9965. o.  
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Néhány év telt el azóta, hogy az ÁVO-s szülők fiának parlamentben elhangzott állásfog-

lalását meghallgathattuk. Ezután, olvassuk el az Európai Parlament egyik Magyarországi kép-

viselőjének véleményét fenti „gondolattal” összecsengően.  

 

„Mi baloldali politikusok tizenkét éve attól szenvedünk, hogy amikor az állam és az 

egyház viszonyában valamiféle súrlódás vagy konfliktus jön létre, azonnal működésbe lép 

egy olyan szándék, ami ezt a konfliktust a kommunisták és a vallásos emberek ellentétévé 

változtatja. Ez a szándék perceken belül egész Európát eléri. (…) Az unióval most létrejön 

egy olyan geopolitikai egység, ami még kibővül tíz országgal, így az előbb említett konfliktus 

átúszhat egész Európára. Egy keresztény egyház és az új európai alkotmány fülledt egybe-

olvasztási kísérletéből pillanatnyilag semmit sem látnak az európai polgárok. Rendkívül 

erős a törekvés arra, hogy az egységes Európa – úgy is, mint geopolitikai, politikai, nemzet-

védelmi, gazdasági egység – egy intézményesült keresztény egyház befolyása alá kerüljön. 

(…) a Vatikán Brüsszel hivatalain, plenáris és bizottsági ülésein keresztül, Prodistul és Stras-

bourgostul egész Európát le akarja nyúlni, és be akarja kebelezni. Méghozzá elképesztő gyor-

sasággal és agresszivitással.  

A történet valójában arról szól, a kérdés az, hogy intézményesült, nagyhatalmú egyhá-

zak létesíthetnek-e intézményesített, legális, oda-vissza átjárható kapcsolatokat Európa kor-

mányával? (…) Minden törekvés arra irányul, hogy a válasz igen legyen. Ott van az a bizo-

nyos ötvennegyedik paragrafus, amely hallatára megszólal az emberben a vészcsengő. Ennek 

a lényege, hogy az egyházak intézményként együtt fognak majd működni a politikai intéz-

ményrendszerekkel. Elképesztően rövid idő kell ahhoz, hogy minden európai nagy állami ün-

nepséggel úgy járjunk, mint mi itthon az augusztus huszadikával. Elképesztően rövid időn 

belül a katolikus ünnepek szimbólumrendszere, szellemisége fogja meghatározni Európa lai-

kus ünnepeit is.”  

 

Ugye, Kedves és tisztelt Olvasó, ez nem más, mint tiszta egy beszéd! Mi azt értjük, 

hogy Önnek, Kósáné Kovács Magdának, mint az MSZP-nek nevezett neoliberásnak is titulál-

ható párt képviselőjének, és Pető Ivánt és társait tömörítő, neoliberális SZDSZ-szel együtt, 

félelmeik – mégpedig igen nagy félelmeik – vannak, érthető okokból. Hiszen, ha az erény 

fejét felemeli, és a keresztény értékek Magyar Honban és egész Európában ismét tért 

hódítanak, liberalizmusba bujtatott romboló munkájuk térnyesésétől könnyes szemek-

kel mondhatnak búcsút.  

    

„Olyan posztkommunista világban éltünk, amelyben a vallás a népek ópiumának számí-

tott. A vidám barakkban megfelelni akarásból is sokan visszhangozták a marxista eszmerend-

szert. Ebben a szétesőben lévő világban lopni kötelező, dolgozni szégyen, hazudni erény, tör-

vényeket betartani pedig nem volt divatos dolog. … A Szentíráshoz nyúlnék vissza, mint örök 

érvényű, mégis mindig új üzenetet hordozó forráshoz. Ma ugyanazt tapasztaljuk, mint a pusz-

tai vándorlás idején, amikor a választott nép kijutott Egyiptomból, és a szabadság útjára lé-

pett. Ahelyett, hogy örültek volna a kihívásoknak és a lehetőségeknek, elkezdtek panaszkodni, 

és visszavágytak a Nílus menti húsos fazekak mellé. … Csakhogy ez tökéletesen megöli a kez-

deményezőképességet, jutalmazza a lustaságot és a tunyaságot, valamint azt bünteti, aki – 

verejtékével vagy okosságával – keményen dolgozik. Ez a szocializmus világa, és ez a keresz-

ténységtől tökéletesen idegen.” 23  

 

Abban az életrombolásban, melyet a szabadelvűek, a melléjük csapódó világiakkal, az 

Isten teremtette világ iránt közömbösek öntöttek a tanyavilágra, falvainkra, hogy kiöregedve 

kipusztuljanak, ugyanaz, mint az utcára küldés, a hajléktalanná tétel városainkban, nincste-

                                                           
23 2008. november 8-án a Magyar Tudományos Akadémián: Erkölcs és jogrend a piacgazdaságban címmel nem-

zetközi konferenciát tartottak. Az eseményt Kiss- Rigó László nyitotta meg. Részlet a beszédből.  
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lenné fokozása az egymásba kapaszkodó fiatalokat. Hol szakadt el a kötelék, ami a másik em-

berrel kapcsolt össze?  

Milyen irányba tartunk keresztény értelmiség, és hol kötünk ki? Tágabb környezetünk-

ben vannak szegények, és gazdagok. Tegyük fel a kérdést, melyikhez tartozom, amikor egy 

másik autóért, nagyobb lakásért hajtok, házam kertjében építem a fürdőmedencét, és a bokrok 

között, rongyiból kitekintő hajléktalan kuporog. Tanítja a Biblia: Testvéreim, mit használ, ha 

valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tetti azonban nincsenek? (Jak. 2, 14 – 18) Mikor 

tettük magunknak fel a kérdést: mi tennivalónk van rövid, anyagba lehelt életünk során?  

 

A művelt barbárok hatalmi törekvései ellen fellépni sem a törvényhozásban, sem a kor-

mányzati munkában, és az önszerveződő civil szervezetekben sem lehetett. Visszatekintve a 

szocializmus korszakába: A félelem lassan beszivárgott a tanítók, tanáremberek szívébe, a 

kezükbe adott „tanári” könyvekből a kommunisták módszertana, iránymutatása szerint oktat-

tak. Nem neveltek, oktattak. A politika a szocializmus bevezetésének elején, sokszor az asz-

talra csapott, amikor ellenkező viselkedést tapasztalt, következménye sok pedagógus eltávolí-

tása lett, még több félelmet keltve a többiekben.  

Az oktatott új nemzedék az iskolákban, a kommunisták által előirt tananyagot ismerhet-

te meg, a nevelés lényege pedig az ateista embertípus. Ez után már nem csoda, hogy az ezred-

fordulóhoz érkezve, tanáraink maradtak a szocialistának nevezett világ küldöttei. A szocia-

lizmusba vetett hit, tagadta a keresztény alapon nyugvó, régi idők társadalmi szemléletét. A 

nagy bajt úgy írhatjuk le, ma is ez van. Az így van, azért van így, mert ami gazdasági bajként, 

tapinthatóan, az előtérben mutatkozik, annak hátterében a szellem válsága, a hatalmaskodók 

álsága rejtőzik.  

A kirobbanó belső, egymáselleni ütközeteket figyelve, legalább azt jó volna megérte-

nünk, földi világunk terepasztalán az emberiség pusztítása történik, persze olyan fokozaton, 

hogy mindenütt fönnmaradjon a rabszolga munkaalap. A mindenütt nem korlátozódik Euró-

pára.  

 

Az emberiséget viszontagságos helyzetbe hozó periódusok megjelenéséről az a vélemé-

nyem, nem véletlenek, rendszeres felbukkanásuk irányított, hosszú évszázadok óta kísérlet az 

emberiség egykézben tartására. Ha a válságtörténet igaz, és miért ne lenne az, a régebbieket 

korhűen leírták, van részünk a mostani teljes átélésében. Tekintsük egyértelműnek a feltevést, 

a háttérben évszázadok óta mozgatják a rendszert. Ami a hátteret illeti, nem is biztos, hogy a 

háttérben bárki van. De ha nincs ott senki, akkor hogyan alakulnak ki a válságok, robbannak 

ki háborúk, keletkeznek egyszerre nagy hasznok, amit kevesek zsebelnek be, a nagy többség 

pusztulásával, a megmaradtak elszegényedésével szemben.  

Azokat a keveseket nem látjuk élő adásban, akik kézben tartják földi világunk egésze 

fölött, a maguknak fenntartott hatalmat. Személyesen nem mutatkoznak, pedig most már az is 

kiderült, időnként összeülnek tanácskozni. Kik Azok együtt, akik a földön élő milliárdnyi em-

ber sorsáról időnként döntenek? Nagy kérdés, kik készítik elő a válságokat, milyen eszközök-

kel rendelkeznek, felismerhetők-e a mellékszereplők? Ők azok a háttérben, akik tappancsaikat 

ráhelyezik a világgazdaságra, és a tanítói emelvény szellemisége mellé rátelepítették a médiát.  

 

„A Létrontás totális háborúja folyik immáron nagyon régen. Háború folyik az Emberi 

lélek ellen, az Emberi lelkekért. Háború megváltozott eszközökkel. A hazugságon, a megté-

vesztésen alapuló, legkifinomultabb hadjárat folyik az emberi gondolkozást átalakító, állat-

emberré lefokozó eszközrendszerrel, az Isten, az Emberi Szellem, a Lélek ellen, az emberi 

lelkekért. … Az agymosáson alapuló médiaterror a hamis tudat fogyasztói börtönébe zárja be 

a világot. Addig, amíg a finánctőke háttéruralma, média-diktatúrája, terrorja uralja a világot – 

a nyomtatott és az elektronikus sajtót, a televíziók, a rációcsatornák csaknem mindegyikét –, 

és előre megfontolt szándékkal teszi tönkre az emberi gondolkodás és cselekvés erkölcsét, az 

emberiség évezredek alatt kialakult természetes minőségét, annak tisztaságát, egyetlen lehet-
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séges program létezik: mindezek kiiktatása, megszüntetése. Nincs más út. Nincs alku. … A 

Létrontás háborúja folyik minden olyan belső, a nemzetet megtartó erő ellen, amely meg akar-

ja tartani ősi szakrális hitét, erejét és Kultúráját.” 24  

 

Fenti gondolatok a társadalomban kialakított értelmi, érzelmi, lelki állapotára adnak vá-

laszt. A kialakult helyzet eredetét elemezve juthatunk el az alapozás elemeihez. A kommunis-

ták és szociáldemokraták szerint, a diktatúra másik nagy ellensége, a nemzet vezetésében 

résztvevő középosztály. Ezeknek a vezetőknek legnagyobb bűnük az volt, hogy családban, 

vagyis nemzetben gondolkodtak. Hitelesen a kommunista felfogást, a „baloldali” gyűlöletet, 

egy (akkor még) szociáldemokrata kollaboráns képviselő jelenítette meg az ideiglenes nem-

zetgyűlés 7. ülésén. Nézzünk vele szembe. A választási törvény vitájában Marosán György 

mondja:  

 

„Spirituszba fogjuk őket tenni, hogy emléknek megmaradjanak!” 
 

Ez nem más, mint a jövőt meghatározó kommunista akarat a magyar nemzet középosz-

tályának kivégzéséről. A paraszti középosztály vezetőrétegét gyűlölik legjobban azért, mert: 

„A magyar parasztot az irtózatos múlt minden tényezője arra nevelte, hogy, mint a róka 

a fészkét, elrejtse ösztöneit, érzését, gondolatát, egész valóját. A vad rablások eposzában min-

denki ellen volt. Csak az volt az övé, amit eldugott, amit elhazudott. A sokféle ellenség közt 

nem mutathatta meg igazi arcát halálos veszély nélkül. Hát kalapot emelt minden erőnek, be-

szélte minden szavát, hunyorított minden ravaszságnak s minél kevesebbet veszítve, minél ke-

vesebbet kockáztatva mentette át ősi valóját.” 25  

Gyűlölik, megvetik, mert nem tehető kiszolgáltatottá, csak a természetnek kitett, annak 

veti alá magát. Saját lábán megáll, családszerető, hívő is, erkölcsi mértéket tartó is, és amikor 

szántás közben a fejét felemeli, tekintete tiszta és átlátó. Átlátja ellenségeinek minden mozdu-

latát, a gondolatát is, vagyis belelát ellenének fejébe. A diktatúra vezetői készültek eltávolítá-

sukra, és az irigyek-, kapzsik-, buták, és a Leitnerek jellemtelen – béli – ségével rendelkezők, 

sorukra vártak.  
 

Fentieket meghaladóan, más is van a bögyben! Önző életmódjának örömei között nem 

veszi észre a homo sapiens, a németajkú homo sapiens sem, mivelhogy nem hagyják ébredez-

ni, szellemi és anyagi kifosztásának jeleit. Európa népeinek életközösségeibe a különböző 

szintű „beavatkozások” a kétezer év alatt fokozatosan kialakuló Európai államok működése-

ibe nem más, mint az emberi erőforrásokat: a gondolkodást, tervezést, ügybuzgalmat fékezni, 

hazájához kötődését, hitét kiirtani elméjéből. E törekvés egyik alaptézise, a fehér ember 

alacsonyrendűségének létrehozása, majd megerősítése és fenntartása. Feltehető a kérdés: 

természetelleni magatartásának változtatása érdekében hol tart az emberiség? Maga az EM-

BERISÉG körültekintő gondossággal: sehol.  

Egy nagyon fontos beszéd támasztja alá a félrevezetett Európai értelmiség elhivatottsá-

gát. Az emberiséggel szemben életre hívott és gyakorolt gyilkoló magatartásokra, melyek nem 

az emberiség empátiájából eredeztethetők, egy szűk körű embercsoport hatalmának fenntartá-

sára mutatnak rá. A német nép alacsonyrendűségére jellemző példát Helmut Schmidt írásában, 

az alábbiak szerint tárja elénk.  

 

„Mi, németek értékes tradícióink szempontjából sokkal veszélyeztetettebb helyzetben 

vagyunk, mint Európa más régi kultúrnépei. Ez Hitler hátrahagyott gonosz öröksége. Szük-

ségképpen gyötör minket az auschwitzi halálgyár történetének a tudata, annak a történelmi 

igazságnak a tudata, hogy népünk a XX. században, Hitlerrel az élen, példátlan támadóhábo-

rút kezdeményezett. Fájdalmas a tudat, hogy az eljövendő évszázadokban az emberiség épp-

                                                           
24 Varga Domokos György fősz.: Magyar Nemzetstratégia 2008. in.: Jókai Anna 11. o. Jelenczki István 13. o.  
25 Szabó Dezső: Az egész látóhatár. in.: A magyar paraszt 187. o.  
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oly kevéssé fog megfeledkezni az európai zsidóság genocídiumáról, min a Nabuko vezér ide-

jén, két és félezer évvel ezelőtt történt babiloni fogságáról. Ettől a fájdalmas igazságtól nem 

fogunk egyhamar megszabadulni, de nem is szabad, hogy megszabaduljunk tőle.  

A tények ismerete sokakban, akik a hitleri korszak után – a hatvanas évek végén és a 

hetvenes évek elején – születtek, tudat alatti gyűlöletet ébresztett saját népünk iránt; egy ré-

szüket egyfajta nagyon is tudatos anarchizmus vezette erőszakos, sőt gyilkos tévutakra. Rá-

adásul a legtöbb ’68-as lázadó nem vette észre, hogy annak a tömegpszichózisnak a hulláma 

sodorta őket magával, mely Amerikából, az amerikai egyetemi campusokról indult ki a viet-

nami háború, illetve annak szörnyű áldozatai miatt. Mindez korántsem volt német sajátosság, 

1968 globális tömegpszichózis volt, az atlanti térségből kiindulva terjedt át egyik földrészről a 

másikra. De Hitler világháborúja, a holocaust és a náci időszak egyéb rémtettei miatt ez a glo-

bális pszichózis sajátos kórtünetté vált Németországban.  

 

Még hosszú generációkon át terhelni fogják a német tudatot e bűntettek – és persze 

szomszédjaink tudatát is. E tehertől akkor sem szabadulhatunk, ha megpróbáljuk áthárítani 

azt apáinkra és nagyapáinkra – akik időközben lassan mind eltávoznak körünkből. A később 

születettek, a ténylegesen bűntelenek – tehát valamennyi eljövendő generáció – szükségképpen 

együtt kell, hogy éljen e bűnök szennyével. Mindenekelőtt azonban nekik is tudniuk kell, hogy 

minden egyéni felelősségvállalás segít megelőzni a hasonló tettek megismétlődését. A jövőért 

érzett közös felelősséget, azazhogy hasonlók soha többé ne történhessenek meg, ezt kétségte-

lenül továbbadtuk már az utánunk jövőknek. A hagyomány szempontjából ez fontos feladata a 

szülőknek, tanároknak, a főiskolai tanszemélyzetnek, társadalmunk és persze államunk vala-

mennyi vezető személyiségének.” 26  

 

Nem is tudom. Közvita tárgyává tehető-e Európában, az Egyesült Államokban, vagy 

bárhol Földi Világunkban, ahol fehér ember él:  
 

Valójában: „Még hosszú generációkon át terhelni fogják a német tudatot e bűntettek – és 

szomszédjaink tudatát is?” 

Valóban: „A később születettek, a ténylegesen bűntelenek – tehát valamennyi eljövendő gene-

ráció – szükségképpen együtt kell, hogy éljen e bűnök szennyével?”  

Valóban: „A hagyomány szempontjából ez fontos feladata a szülőknek, tanároknak, a főisko-

lai intézményeknek, társadalmunk és persze államunk valamennyi vezető személyiségének – a 

jövőért érzett közös felelősség” jegyében?  

 

Akár jogosak fenti kérdések, akár nem, elgondolkodásra késztetőek.  

 

Valóban „német népünk a XX. században, Hitlerrel az élen, példátlan támadóháborút kezde-

ményezett”? Valóban egy ember – tehát Hitler – adta össze azt a tőkét, ami a háború előkészí-

téséhez, kirobbantásához, fenntartásához, és az évekig fenntartott hadviseléshez szükséges 

volt? És ha nem, akkor valóban kik álltak a háttérben? Valóban egy ember indította el a hábo-

rút, akinek Hitler volt a neve? És ha nem Hitler volt, aki nagy szorgalommal hajtotta végre reá 

bízott feladatait a tőkés társaságok nyújtotta kölcsönök fejében – akkor a hozományokat be-

zsebelő tőkéstársaságok személyeire is derüljön fény. Írassanak ki neveik, ha még élnek, és 

szólíttassanak meg a maguk után hagyott generációik is.  

 

Végülis. Voltak olyanok, akik valójában a II. Világháború előzményeinek előkészítői 

voltak. Hitler nevével fémjelzett Németország, és Sztálin nevével fémjelzett Szovjetunió ré-

szére – összedobták a szükséges tőkét – mind két oldalon: az eszközök fejlesztésére, felhal-

mozására, katonai kiképzésekre, a célzók és célzottak kijelölésére.  

 

                                                           
26 Helmut Schmidt: A globalizáció 105., 106., 108. o.  
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Valóban egy ember tébolyult lelkéből tükröztethető a holocaust előkészítése és végre-

hajtása, és ha nem, akkor valójában kik sugallták, terjesztették a gyűlöletet, melynek érdeké-

ben végrehajtatták e borzalmat? Annak ellenére, hogy az USA-hoz fordult több millió zsidó 

ember menedékjogot kért, amit az USA vezetői valakik tanácsára, vagy önmaguktól politikai 

döntés alapján elutasítottak? Valóban egy állandósítható jövőkép felfestéséről szól a történet? 

Valóban Európa nemzeteinek – népeinek kell bűnhődniük az idők végtelenéig, az ezt az irányt 

kijelelő szellemi és anyagi tőke birtokosai helyett? Valóban nem deríthető fény a háborús bű-

nösökre, akik előkészítették és fizették az eseményeket? Dehogynem! Csak már végre lépje-

nek bátran színre a történelem igazát kibontó történészek. Mindezek mellett általánosításokkal 

találkozhatunk. Ezek közül egy jellemzőt.  

 

„Kedves naplóm, ezek a gátlástalan gyilkosok vigyorogva mesélik, hogy hogyan tesznek 

tönkre egész országokat és népeket. Tudatosan, szisztematikusan, előre megírt terv szerint. 

Raccsolva, számítóan, a hatást kéjesen figyelve mesélik, hogy az a szó, hogy állam, meg tör-

vény, már csak a díszlet része, és hogy a kormányok, a miniszterek és a parlamentek helyett ők 

irányítnak mindent. És valószínűleg nem hazudnak, és az embereknek eközben fogalmuk sin-

csen róla, hogy mi megy a világban.” 27  

 

Fentiek fényében kérdezhető, napjaink sötétségét okozó felhőrengetegében, valóban a 

II. Világháború után gerjesztett hidegháborúban vert gyökeret a harmadik világháború, ami 

nem más, mint a liberalizmus globalizációja, melynek eszközei között ott szerepel a jog, és az 

uzsora, de nem szerepel a tisztesség és a kötelesség.  

A nemzetállamok fejlődésének megszakításával felborítják, egy több ezer év alatt kiala-

kult „kulturális szellemi rendet” azáltal, hogy más civilizációkból származó szakmai kiváló-

ságokat helyeznek el, a nemzetállamok politikai - gazdasági vezetői közé. A szakmai alapon 

kiválasztott „delegáltak” a helyi információkat összegyűjtik, befolyásolják a helyi érdekeket 

képviselő tudományos, gazdasági, politikai törekvéseket, és tájékoztatják megbízóikat.  

Ilyen „beavatkozás”-nak tekintem a migrációnak elnevezett népvándorlások elindítását, 

amelyek nem önmaguk kibontakoztatott cselekedete. Egy részük Nyugat-Európai országban, 

a gyarmatosítások idejéből nőtte ki magát. Másik részük a XXI. századelején eltervezett, pén-

zelt, irányított szállítás, a keresztény civilizáció kultúrájának megzavarása, üldöztetése, az 

ellene fellépő kormányzatok anyagi kiadásainak növelésével is. Gyöngítve az országok gaz-

dasági fejlődését. Harmadrészt a légkör felmelegedésének hatására elsivatagosodó területeken 

fellépő éhínség elől menekülő népek tíz- és százmilliónyi özönlését Európa irányában.  

 

Tegyük fel a kérdést a muszlim kulturális értékeket képviselő menekültek felé: miért 

nem a muszlim kultúrás értékeket képviselő dúsgazdag országok tárják ki karjaikat hívogató-

an, szeretettel? Ugyanaz a történet, mint a holocaust elől menekülő zsidó milliók kérelmeinek 

elutasítása az Egyesült Államok részéről.  

Az Alapvető célok eléréséhez az irányítást egy központi szervezet működése, (működte-

tése) végezi el. A XXI. század Európai élet létfenntartásának irányítását magánkezeikbe kapa-

ró bürokraták intézik, ami viszont sérti az egyes államok szuverenitását. Nem kis mértékben 

sérti „Alapvető, saját nemzeti céljaik” elérése érdekében. Az alapvető céllal ellentétben, 

melyben kimondatott:  

„A közös érdek, tartós érvényesülése, és ennek a viszonyokat formáló ereje hosszabb 

távra is erősítheti a közös értékeket és érdekeket. Mindez hozzásegít azoknak a kulturális té-

nyezőknek kibontásához, megerősítéséhez és tudatosításához, amelyek a közös érdekeken ala-

puló összetartozást életmódban, közös gondolkodásban, az azonos hagyományok, esetleg szo-

kások összetartó erejében, végül közös kultúra kibontásában és megerősítésében tartósítják.” 
28  

                                                           
27 Ujházy Kolos: Zuhanás a magasba 235. o.  
28 Kulcsár Kálmán: Az EU csatlakozás magyarországi kérdései 40. o.  
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Idetartozónak vélem, az Európai földrészen élő népek felé elindított népvándorlás felve-

tését, minek nem a Föld ökológiai rendszerében történt bomlás az oka. Legfelsőbb szintű, elő-

ször a német nyelven kimondott hívó szó, a „befogadást” jelentette, ami megegyezik Brüssze-

li bürokraták ez irányú politikájával. Célzatos ez a kísérlet, Németország egyre szűkülő, tüne-

dező nemzeti hagyományainak felszámolására, azért is, miközben bűnhődik, nemzeti értékeit 

feledi. Végül is csupán beszéli majd a német nyelvet, (ha nem tér át az amerikai angolra.) 

Mint azt Helmuth Schmidt elmagyarázta: teljesüljön hosszú generációkon át a német 

társadalom bűntudatának fenntartása, és szomszédjainak is. Szomszédnak kell tekinteni Eu-

rópát, a közel ötszázmillió embert, és az Európán kívül élő fehér embert. Mert a később szüle-

tett, valamennyi eljövendő bűntelen generáció – szükségképpen együtt kell, hogy éljen e bű-

nök szennyével. A cél, Európa nemzetállami kultúráinak porrázúzása. Európa keresztény 

tudatának – hagyományainak kiszántása saját civilizációjának életteréből. Az emberiség elér-

kezett a teremtett világ és saját természetének ütközőpontjába.  
 

„Ami pedig a kulturális homogenitást illeti, nos, többé-kevésbé ez is érvényesül, ha 

ezen az egyneműségén az általános európai értékek egységes elfogadását érjük, amely egysé-

gen belül azonban éppen a kulturális sokféleség Európa igazi védjegye.” 29  

 

Közbevetőleg jegyzem meg. Az említett porrázúzás az etikai – erkölcsi magatartási 

formák felszámolását, a lélek roncsolását, vagy a még élő, vagy a skanzenekben bemutatható 

kulturális hagyományok ápolásának elszikkasztását (is) jelentik. Ezúton tehető minden nem-

zet néppé, minden nép, rajongó közszolgává, minden közszolga végrehajtó, régi értelemben 

(alattvaló) rabszolgává. Jobb esetben joga lehet a szolgasághoz. Ekkor már nincs szükség a 

jellemre sem, a bölcsesség pedig ismeretlen a pórnép körében. Ja, hogy van középosztály? 

Miért ne volna? Ők, mint élőhús, a végrehajtás eszközei.  

 

A XXI. század elején, sok ezer éves erkölcsi parancsok elzüllesztésének menetében, egy 

szédületes gyorsaságú spirálba ültették az emberiség egyik felét, a Nyugatot. A sikeresnek 

látszó politika és gazdaság belső ereje biztonságot mutatott, ami végülis szép lassan felőrlő-

dött. Az ezredfordulóra begyűrűző válsághelyzet előkészítése, hosszú évtizedek munkája, – 

tagadhatatlan. Eredménye a közösségek vallási és erkölcsi hanyatlása. A rend és a törvényes-

ség fenntartását tovább bomlasztja az Európai földrészre zúduló népvándorlás. Ezt a folya-

matot úgy hívják: Európa népeinek globalizációja. Irányítói az unióba tömörült nemzetek ki-

rakatába ültetett felsőszintű vezetői, kiknek tekintélye nem csak a józanul gondolkodó értel-

miségiek, de valamennyi társadalom közgondolkodásában elvesztette hitelét.  

A globalizáció megérkezését megelőzően, Európa népeinek társadalmi fonódásait zúz-

ták szét! Romhalmazt teremtettek szellemi örökségeinkben. A németben, a franciában, az 

olaszban, a spanyolban, a szlávoknál is, és mi magyarok sem maradtunk ki. Felülkerekedett 

az anyagelvűség. Az ember minden törekvésével, hit nélkül, a földi életében rejlő anyagi kér-

kedések irányába fordult. Akik ebben a fél évszázadban nem forgatták történelmük lapjait, és 

nem érezték át hagyományaikat, elvesztették gyökereiket, Franciaországban, Németország-

ban, a skandináv régióban, a fehér ember nyugati kultúráiban.  

 

Gyökerek nélkül nincs múlt! Akkor pedig kik is vagyunk? Világproletárok? A 

világprolinak nincs hagyománya, tehát hazája sincs. Akinek nincs hazája, mert vesztette gyö-

kereit, az nem találja magában ősi rendjét. A világproli „lelkekből” törlődnek az erkölcsi pa-

rancsok. A gátlásnélküliség, a könnyebb élet felé hajlás korában, érthető a lelkiismeret halvá-

nyulása, ma már, egy kényelmes élethelyzet alapja. A manipulált társadalom, amit nálunk a 

negyvenes évek végén kezdtek bebetonozni, eljutott a materiális élet mindennapi csokoládéjá-

ig, ezzel együtt elvesztette a szeretet csodáját, hitét is, sokuk becsületüket is.  

                                                           
29 Galló Béla: A EU csatlakozás magyarországi kérdései. 83. o.  
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Az elmúlt ezer esztendőben, kiemelten a tizenkilencedik és a huszadik században, sok 

kudarc és szenvedés érte népünket. Kilátástalan küzdelemnek tűnik minden megmozdulásunk. 

Sikertelen harcainkat erősítette gyengeségünk, mert az összetartozás érzését szétverték ben-

nünk, mert hagytuk szétverni azt gondolkodásunkban úgy, hogy szívünkben és agyunkban 

kiáltó felemelkedés igénye, teendő lépéseink sorában ne jelenhessen meg. A XXI. századelőn 

sokunkban kerekedett felül az anyagiasság, az önzés, ezek együtt járnak a széthúzással. Értet-

lenül állunk egymással szemben. Kell ennél több a vereséghez?  

 

Nagy a felelősségük, és számon kérhetőségük sem csekély. A számonkérés rajtunk, 

konzervatív gondolkodású, keresztény értelmiségieken múlik. Nem lesz könnyű a szándékos 

akaratukat keresztülvivőkön, számon kérni gyermekeink elsilányított jövőjét, de miként cse-

lekedhetünk, amikor vagy részesei voltunk, vagy ma is vagyunk, vagy csak szemlélői és kö-

vetői a rontásnak?  

A szórakoztató ipar telt házaiban felhangzó primitív, trágár szólamokat büfögő bugyuta 

beszédnek, színpadi kelléknek használva a meztelen emberi testet, a nézőtéren ülők agyába 

repítve, foganatja van. Átmegy, mert röhög rajta a közönség, izzó kéjjel szívja magába a fel-

kínáltat, mint édesanyja tejét annakidején, s másnap vidámságot csiholva környezetében adja 

tovább. Nem tudja, hogy józan, örökölt szellemiségét pocsékolja el, magáéval együtt a kör-

nyezetében élő kulturált ember stílusát rontja. A keresztény kultúra hagyományait feledtetve, 

a konzervatív erkölcs szétrombolásában vesz részt már, mint eszköz. Azt mondják a stílus 

maga az ember. Az átvett stílus hordozza magában az önbecsülés felszámolását. Vesztésével 

hagyományainkat dobják gyermekeink magunktól el. Megjegyzem, ma a felszín kezd mást 

mutatni, akik belenéznek az éjszakák hangulatába, észre kell, vegyék a nagyon lassan kimúló 

múlt zaját.  

 

Az értelmiség az elmúlt két és fél évszázadban nem fogott össze, mert különböző szere-

pük és elhelyezkedésük között a harmonikus együttgondolkodást nem összetartozóvá, hanem 

széttartozóvá – széthúzóvá alakította munkájukat. Erre világít rá a második világháború előtti, 

alatti és a XX. század második felében, megalkuvás az uralomra töréshez. Most ismét itt a 

pillanat, változtassunk közösen. Ehhez adottak gyermekeink, a jövő építészei. Irányt kell fel-

mutatni.  

Értelmes és érdemes célokat kijelölni. A szándékból alakul majd a felnőtt élet – élettér. 

És az alakított közös létben, nemcsak a saját család építése következhet el, hanem, a környe-

zetében munkálkodva azt építi, amit szeret. Majd a születési környezetét, majd esetleg saját 

faluját, a kisvárost, alakul egy „ország”, sőt hozzá lehet fogni a világ építéséhez. Álmok? 

Igen! Az én álmaim, a barátom, barátaim álmai, a hevülettől fűtött baráti körben a mi közös 

álmodozásaink, és ha sokan akarunk valamit, miért ne lehetne valóság? A valóság talaján or-

szág építőnek lenni, benne tisztelni múltunkból öröklött kultúránkat.  

 

Fenti gondolatsor lehet kiinduló pontunk, amikor ebben a földi világban, helyzetünket 

tesszük vizsgálat tárgyává. Az Európai földrészen van honunk területe; anyaországunk az 

Óceán és az Ural, közötti földrész középpontjában helyezkedik el. Láthatjuk és érezhetjük, mi 

történik tőlünk jobbra és balra. Összefoglalva a tapasztalatokat, Európa emberi közössége, 

egy évszázada már, hagyományainak avarán rohad, mert avar alatti éltető erejét, hitét, tudását, 

intelligenciáját, idegi funkcióit – munkaalapú életterét nyirbálják – csorbítják, múltjának is-

meretét feledtetik, hagyományát becsmérlik, becsületét, becsülését együtt önbecsülésével sor-

vasztják. Ebben a rothadásban osztozunk, vagyis oszlunk az avar alatt, magunk magyarok is. 

Csökken önmagunkban vetett hit, az önbizalom, gondoljunk bele, hova jut ezen az avaron 

Európa civilizációja, a nemzetek kultúrája?  
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Csendben jegyzem meg. A pusztulással szemben, az értelemben ott lappang a kitörési 

pontok sokasága. Az értelemmel megáldottakból ma még sokunknál hiányzik a kiemelkedés-

hez szükséges közös akarat. Az értelmiség gondolkodásában ellentétes megnyilvánulásokat 

tapasztalunk. Az emberiség jövőjét az emberiség mindennapjaira lehet felépíteni. Dolgoza-

tomban az egyszerű ember lélegzetvétele sokkal fontosabb elem, mint bármilyen ideológiára 

felfűzött tiszta politikai küzdelem. Ami persze nem tiszta küzdelem valójában, csupán az ura-

lomra törekvés, vagy megtartásának egyik, de fontos eszköze. 

 

„A legfontosabb teendő a nemzeti öntudat visszaállítása. Visszaállítása az értelmes, 

teremtő, építő emberi életnek, amely családban, közösségben, nemzetben, hazában leli meg, 

éli, alkotja természetes boldog jelenvalóságát. … Felelősség a Teremtett mindenségért. Fele-

lősség a Létezésért, a Nemzetért, a családért, önmagunkért. Ez az erő nem legyőzhető. Ez a 

kialakítható belső szakrális erő, amely minden finánctőkénél jobban tudja cselekvésre, meg-

tartó munkára sarkallni a nemzet meg- és fenntartása érdekében tenni akaró honfitársainkat. 

Egy leendő Nemzeti kormány munkájában meghatározóan kell jelen lennie annak, hogy kép-

viseli és megvalósítja a magyar történelmi hagyományhoz, a hozzá szervesen kötődő szellemi 

szakrális erőből fakadó hitet, erkölcsöt, a népművészet, a kultúra és tudomány évezreden, a 

Hazát megtartó értékeit.” 30 

 

Harsányi Lajos: „Legenda”.  

 

„Egy szép napon az Úr Hívatta angyalát. / Eredj, szolgám, hamar Ugord a holdat át. / Repülj a 

földre, hol Oly rengeteg a kincs, / Válassz olyant, minő Talán a mennyben sincs, / Királyi ko-

ronáról / A legszebb ékkövet, / Vagy mit a föld fia Leghívebben követ. / Az angyal elrepült. / 

Három nap oda volt. / Lesték az angyalok, / a csillagok, a hold. / Az angyal összejárt Sok or-

szágot hamar. / (A Tisza-tájat is, Hol szánt a kis magyar.) / Megnézte mind a föld Szikrázó 

kincseit, / Páncélszekrényeket, Hogy a kincs nincs-e itt. / Minden világcsodát Megnézet hirte-

len, / Meglelte végül is, A kincset idelenn. /  

 

Örömsikollyal érkezett harmadnapon az égbe:  

Búzakalászt és szőlőfürtöt tett az Úr elébe”.  

 

 

 

 

 

A harmadik levélhez felhasznált irodalom  

 
Arisztotelész: Politika Gondolat Kiadó, Budapest, 1969. Kossuth Nyomda  

Bartha Tibor vezetésével szerkesztette: Zsinati Bizottság: A Szentírás magyarázata Jubileumi kommentár, Fele-

lős kiadó: Dr. Tóth Károly Egyetemi Nyomda Budapest, 1981.  

Berzeviczy Albert: „Serlegavató beszéd Gróf Tisza István emlékére” 1924. április 22-én. Budapest, 1924. Rákosi 

Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata Rt. 

A Céh. Az Összmagyar Testület folyóirata, Főszerkesztő: Bartis Ferenc 1088. Budapest, Vas u. 19. CODEX 

PRINT Kft Nyomda  

Teilhard de Chardin: Benne élünk (Az Isteni Miliő) - Ahogy lehet Copyright 1957 by Éditions du Seuil; Párizs - 

Bécs 1965 

Jacques Chirac „Egy új Franciaországért” Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Budapest 1997.  

Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1984. la Întreprinderea Polgrafică Cluj 

Darvas József „Képzőművészetünk időszerű kérdéseiről” c. előadása a Magyar Képzőművészek és Iparművé-

szek Szövetségében. 1954. Budapesti Szikra Nyomda  

Dr. Farkas György: Verézkönyv  

Farkas Vladimir: Nincs mentség Interart Stúdió Budapest, 1990. Sylvester János Nyomda, Szombathely 

                                                           
30 Varga Domokos György fősz.: Magyar Nemzetstratégia 2008. in.: Jókai Anna 11. o. Jelenczki István 13. o. 



33 

 

Norman G. Finkelstein: A holokauszt-ipar Gondolatok a zsidó szenvedés tőkésítéséről. Kairosz Kiadó, Budapest, 

2003. 

J. Flavius: A zsidók története Európa Könyvkiadó Budapest 1980. Kner Nyomda Gyoma  

Friedrich Wilhelm Nietzsche: Az Antikrisztus Fordította Csejtei Dezső. Ictus Kiadó Bt. 1993. Typovent Nyomda 

Kft, Gödöllő  

Fridvalszky János szerk.: Természetjog Szent István Társulat Budapest 2006.  

Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára Népszava Kiadó Vállalat 1990.  

Mártonffy Károly szerk: in. Hóman Bálint: Magyar Felsőoktatás Budapest, 1937. Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda  

Horthy Miklós: Emlékirataim  

Dr. Kiss Albert: Művelődéstörténet (1920-1949) Egységes jegyzet Tanárképző Főiskolák részére. Kézirat, Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1990.  

Kiszely István: A magyarság őstörténete. Első kötet Püski, Budapest 1996.  

DR. Kolosvári Sándor és DR. Óvári Kelemen fordításban: Szentírás magyarázata. Farkas Lőrinc Imre Könyvki-

adó, 2006.  

Koltay Gábor, Bródy Péter: El nem égetett dokumentumok Szabad Tér Kiadó 1990. Alföldi Nyomda Debrecen  

Kopp Mária: Magyar lelkiállapot 2008. Innen: Szabó Gábor, Rózsa Sándor: Negatív életesemények és személyi-

ség.  

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. Kölcsey Ferenc válogatott művei Első kötet. Szépirodalmi 

Könyvkiadó 1951.  

Mártonffy Károly szerk: Magyar Felsőoktatás I. kötet. Közzéteszi Hóman Bálint miniszter. Budapest, 1937. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomd, Budapest  

Németh László A minőség forradalma – kisebbségben I. kötet Püski Kiadó Kft. 1992.  

MSZMP XI. Kongresszusának jegyzőkönyve Kossuth Könyvkiadó, 1975. Zrínyi Nyomda  

Radics Géza: Mi és a Kárpát-medence. Szabad Magyar Református Egyház (Chicago) 2008.  

Samu Mihály: Államelmélet. Püski Kiadó Kft, Budapest, 1992.  

Szárszó: Az 1943. évi Balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás- és megbeszélés sorozata. Püski Kiadó Buda-

pest, 1993. Alfa Kiadó és Nyomdaüzem.  

Varga Domokos György fősz.: Magyar Nemzetstratégia 2008. Magyar Konzervatív Alapítvány – Püski Kiadó 

Kft. 2008. Gyomai Kner Nyomda Rt.  

Vasárnapi Könyvünk. Szent István Társulat, 1985 C év  

Vasárnapi Könyvünk Szent István Társulat A év 1985.  

Internet, Wikipédia  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 34 

 
 

 
 

 
 

Negyedik levél 

 

 

Megosztott értelmiség II. 
 

 

Második levelem megírásakor célom volt bemutatni, a kommunisták hatalomba kerülé-

sének útját. Hatalomban pedig, a társadalom kulturális hagyományainak megcsúfolását, ha-

talmi eszközeikkel. Talán arra is rá tudtam irányítani a figyelmet, hogyan módosították az 

emberek szemléletét. Harmadik levelemben, a szellemi életet képviselő értelmiségiek cselek-

vési lehetőségeit gondoltam át.  

Negyedik levelemben az írástudók nemzetárulását az életből vett példákkal mutatom be. 

Felmerült bennem a kérdés, miért ragaszkodom a letűnt kor gazdasági helyzetével foglalkoz-

ni? XXI. század elején azt látom és érzékelem, Európa és benne Magyarország helyzete, két-

ségbeejtő jövőképet hagyott az utókorra. Valami okosat kellene cselekedni, mégpedig okosan, 

hogy az Európa térképére felrajzolódó keresztény civilizáció eltűnését megakadályozzuk. Ki-

indulópontunk nem más, mint az örökség, a meglévő alap. A példák az alapokra irányítják a 

gondolkodó ember figyelmét.  

Az alapokat a liberálisok a kommunistákkal együtt rakták le, saját önző egyéni érdekei-

ket tartva szem előtt. A ’90-es évek előtti és körüli változásokkal határozták meg a magyar 

gazdaság helyzetét és kitettségét a fejlett tőkés világnak. A rendszerváltáskor kiárusított or-

szágot a nyugati tőkés társaságok igyekeztek gyarmatosítani. Ezzel a törekvéssel szemben, a 

2010 utáni pénzügyi és gazdaságpolitikai kormányzat irányt változtatott. Eredményességét 

minden magyar család érezheti, és a nemzetközi tőke, idetelepülő fejlesztési célú beruházása-

ikkal ismerik el népünk szorgalmát, tudását, fejlődni akaró fiataljaink munkáját. Nem dőlhe-

tünk hátra. A háttérben, a napjainkban is fennálló kultúrfölény bomlasztani igyekszik a ma-

gyar társadalmat minden területen. Vagyis, bármilyen néven becézett, kommunista burokba 

megjelenő ideológia tovább fejlesztett liberális fölénye, a kultúra minden területén tapasztal-

ható, így a gazdaság területén is.  

 

Fejtegetésemben arra kívánok rávilágítani, az ország eladósítása nem volt véletlen do-

log. Alapvető célja, a mélyszegénységgel együtt járó gazdasági helyzetnek kialakítása, mely-

ben az emberek törekvései nem terjedhetnek túl a mindennapi betevő falat előteremtésénél. 

Alkotmányos történetünk elemzésekor, azért szóltunk először a kétkezi munka és a hozzá 

kapcsolható műszaki értelmiségiek munkájának leértékeléséről, mert a kulturális élet nyújtotta 

szellemi táplálékok nem elegendőek a test életben tartásához, a filozófus is először megkeni a 

maga kis zsíros kenyerét, hiszen ő is ember, vagyis emberi adottságokkal megáldott élőlény, 

hogy majd jóllakottan elmélkedéssel töltse idejét.  

Következtetés: a proletárok és az értelmiségiek elleni diktatúrákban, először a kenyeret 

porciózzák, mert tudják, akinek a szeme kopog, térden hajlongva fogadja a megígért egy sze-

let zsíros kenyeret. Jobb esetben lila hagymával. A szegénységbe szorított ember fia, mit sem 
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törődik a nagy káoszt okozók felszínes vitáival, egymással egyező és egymástól eltérő akara-

tával, gondolkodásával. Az Ő legfontosabb filozófiai tétele a mindennapi.  

Innen következik, a nyakába akasztott éhség zűrzavarában, azok az emberek, akik az 

élet keserű kenyerét fogyasztják, nem érnek rá a műveltség tudományos vagy művészeti érté-

keiben gyönyörködve elmélyedni. Általános műveltségükben buták, elmaradottak maradnak. 

Azt akarom mondani, hogy az 1949. XX. törvény utáni évtizedekben uralkodó politikum, a 

mindennapi falat kenyér elérését tűzte célul a magyar társadalom családjai elé. A hit elsor-

vasztásával és lélektiprással az erkölcsi magatartás alóli felmentést adta hitelbe.  

Ebben a helyzetben már mindegy, hogy az ember, szűkös megélhetését munkájával biz-

tosítja, vagy az állam által nyújtott kegyelemkenyéren él, igaz ez utóbbit is hitelből finanszí-

rozták. A hitelt pedig kamatostól kell visszafizetni. Az a véleményem, hogy az 1974-ben indí-

tott eladósítás megkezdésének dátumát tekinthetjük a magyarországi rendszerváltás előkészí-

tése időpontjának. Magáról a folyamatról a kommunisták között nyüzsgő faj, 1945 évektől 

folytatott hatalomba kerülését és uralomba maradásának lefolyását, második levelemben fej-

tettem ki. Annyit tartok szükségesnek itt rögzíteni, a kommunisták háború utáni gazdaságpoli-

tikájának lényege: létrehozni a társadalom mélyszegénységét. A társadalom valamennyi tag-

jának anyagi szegénységét, és az Istenbe vetett hitnélküliséget.  

 

A valóság feltárása nem fejeződik be az állami vagyon hová tűnésének és következmé-

nyeinek megismerésével. 1989. június 16.-án az újratemetésen, a hatalmasok azt várták, hogy 

a jeltelen sírokba, az összedrótozott, elföldelt áldozataink újratemetése, mint végtisztesség 

elegendő, bűneik megbocsájtásához. Mondjuk ki, a gyökértelen hazátlanok és társutasaik, a 

magyar nemzet ellen elkövetett hazaárulásaik ismeretének birtokában, ítéletek hosszú sora 

következhetett volna el. Erkölcsi elvek szellemében láthatott volna végre napvilágot mindaz, 

amire most is felkapná fejét a nemzet. Azt mondják, ez a bűnbanda együttes, a valóságot fel-

tárni akarók elleni törekvést letiltó „erők” ellen, most is nagy befolyással bírnak! Ugyanis, a 

valóságban bizonyosodott, hogy:  

 

„mintha e szenvedélyek két alapvető szándékra volnának visszavezethetők: 1. egy bizo-

nyos embercsoportnak ama szándékára, hogy birtokába vegyen (vagy megőrizzen) bizonyos 

anyagi javakat, melyek állhatnak területből, gazdasági jólétből, politikai hatalomból, s mind-

abból az előnyből, ami ezekkel jár; 2. egy bizonyos embercsoportnak ama szándékára, hogy 

magát, mint sajátságost és különbözőt állítsa viszonylatba a többi emberekkel.  

A két alapvető szándék közül tehát, melyre a politikai szenvedélyek visszavezethetők, 

az egyik egy érdek, a másik egy rátartiság kielégülését keresi. Szenvedélye válogatja aztán, 

hogy e két szándék a politikai szenvedélyekbe hogyan kapcsolódik bele. A faji szenvedély, … 

egy bizonyos embercsoportnak ama szándékából áll, hogy magát, mint különbözőt állítsa 

oda,” … ahol: tiszta formájukban felismerhetők azok az írástudók, akik „befogadják a politi-

kai szenvedélyeket. … Íróemberek, művészek, tudósok, filozófusok.” Ők azok, akik kiveszik 

részüket: „a faji gyűlölségek, s a politikai pártütések kórusából. … Az írástudók a politikai 

szenvedélyeket immár a szenvedély minden jellemvonásával űzik, ilyen jellemvonásnak te-

kintvén a cselekvésre való hajlamot, a rögtönös eredmény kívánságát, a karrier-érdeket, a célt, 

mint egyetlen gondot, az érvelés megvetését, a gyűlöletet, a rögeszmét.” 31  

 

Elkalandoztam. De, e-témában elmélyülő gondolkodásomat, ez utóbb ideidézett felvetés 

alapgondolata határozottan befolyásolta. Jöhessek rá, ki azok az írástudók, akik lelkük mélyén 

elfogódottak magyar népükkel szemben, az Európai nemzetekkel szemben, a földi világban 

minden élő emberrel szemben, cselekedeteikkel bizonyítva honuk szeretetét. Kontra: emlé-

kezzünk, a másik oldali, magát elitnek nevezettek idegrendszerében rögzült zsigeri idegen-

gyűlöletre, hogyan nyírta, és hallgatatta el, a magyar nemzettel elkötelezett írástudóinkat, mint 

                                                           
31 Julien Benda: Az írástudók árulása 103 - 109. o. 
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fajuktól idegeneket? Költőket, írókat, művészeket, filozófusokat, jog-tudorokat, és szolgáltatta 

ki külföldre, saját berkük bélieknek az emberiséget is szolgáló találmányosainkat.  

Amikor pedig, 1989. június 16-án Nagy Imre újratemetésén, a Hősök terén csillogó 

szemek fényében, de visszafojtott lélegzet csöndjében, Orbán Viktor nagy vihart kavaró be-

szédében elhangzott az igazság és kimondta, hogy a szovjet csapatokat vonja ki hazánkból a 

szovjetunió vezetése: A sunnyogók szellemi társasága bőröndjeikbe rakosgatta össze féltett 

kincseiket. Féltek bizony, hogy az igazságszolgáltatás felváltja a jogszolgáltatást. Nem kellett 

sok időnek telnie, birtokba érezhették ismét magukat.  

 

Személyre bontva, szembesítve e kétféleléget, szétválaszthatók a nemzettudattal elköte-

lezett gondolkodók azoktól, akik szakmai tevékenységükbe iktatják politikai szenvedélyüket. 

Ez utóbbiak, eredeti szellemi munkálkodásuk eltorzításával okoztak – okoznak rosszat, a kis 

emberek teljes szellemi, lelki életében, megélhetési körülményeikben. Az írástudók árulásá-

nak nemzetünkkel szembeni viszonya, a kádári rendszer politikai és gazdasági átszerkesztésé-

nek időszakában türemkedett ki jelesen. Társadalmi hatása az óta nem csitult. Nincsenek 

egyedül. A nyugati világ, gazdasági és katonai szervezetéhez csatlakoztatásunk idejétől, egyre 

hangosabban, a nagy nyilvánosság előtt, Európai szintre emelték közös, gyűlölettel teli, bántó 

hangjukat, az Európai „szellemi tartalmukkal egytalajúak” támogatásával. És bővült a reper-

toár a tengerentúli művelt barbárokkal. De kinek jogán szólnak a magyar nép ellen? Valami-

féle nemzetközi összefogás jogán? Igen. Az együttműködés kiemelt példája, hogy a Rákosi - 

Kádár uralma alatt szocializálódott, az MSZMP-hez dörgölődző, éveiket tekintve kiöregedett, 

az igazság betakarására képzett jogtudorokat bírói székeikbe visszaemelte az Európai „jogot” 

hangoztatók döntése, akadályozva az igazság felszínre kerülését Magyarországon. Nem egye-

düli példa ez. Az alábbiakban három rövid történettel igazolom a gazdasági életben ténykedő 

liberális értelmiség nemzetveszejtő törekvését.  

 

Pénzügyeinket általában a családi kiadásoknál szoktuk átgondolni. Mennyi a fizetésünk, 

és hogyan osztjuk be úgy, hogy jusson is, maradjon is. Képletesen jó példa a háztartási kiadá-

sok és államháztartási kiadások összehasonlítása. Amikor egy család valamit vesz, akkor jár 

el helyesen, ha összegyűjtötte a rávalót előre, nem vesz fel kölcsönpénzt, mert azt kamataival 

együtt kell visszafizetni. A tőketörlesztés viszi a fizetés javát, a kamat pedig többletköltség. Jó 

tanács a meglévővel való okos gazdálkodás, nem szabad hitelt venni fel, mert az eladósodást 

jelent, és a hónap vége felé sokszor, és a szegényebb családoknál bizony, kenyérre sem telik. 

Amikor éhezik a család, azt mondjuk, nyomorgunk. Nem más a helyzet az állam esetében 

sem.  

Amikor az állam nem saját erejéből tartja fönn magát, hanem kiadásainak kifizetésére 

hitelt vesz fel, eladósodik, a végén az állampolgárok nyomorognak. Halljuk a rádiókban, néz-

hetjük a televízió csatornákon, az újságokban olvashatjuk, mennyi az államadósság, hogyan 

aránylik a GDP-hez, mennyit törlesztettünk és mennyi fizetési kötelezettség van még hátra? 

Időnként szó esett arról is, a hazai termelés nem akar elindulni, vagy nehezen indul be, pedig 

ameddig nem dolgozik a sokaság, addig a GDP sem növekedik. Ennek a hátulján az van, hogy 

ameddig a gazdaság nem növekedik, addig újabb kölcsönt kell felvenni, hogy a hitelszerződé-

sekben vállalt adósság következő részletét, vagy csak annak kamatát, vagy mind a kettőt tudja 

visszafizetni az állam. Hát ez nagyon bonyolult dolog. Azt a kérdést tettem fel az interneten: 

„mennyi a Magyar államadósság?” 32  

 

Szemléletes ábrák, számok és magyarázatok szerint: az államadósság 21 milliárd forint. 

Amikor ezt a háztartásoknál megszokott pénzmennyiséggel összevetjük, elveszünk a sok nulla 

között. Egy osztással megtudhatjuk mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Magyarországon, ahol 10 

millió ember él, a megszületett csecsemőktől az aggastyánokig elosztva a 21 milliárd forintot, 

fejenként 2,1 millió forint adósságnak vagyunk gazdái, és vissza kell fizetni. Kérdéssel fordu-

                                                           
32 Forrás: http://államadosság.net.78.hu 
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lok azokhoz a munkásokhoz parasztokhoz, értelmiségiekhez, akik a rendszerváltozásnak ne-

vezett átmenet idején, és a későbbi választásokon a kommunistákra, és az SZDSZ-re adták 

szavazatukat, milyen elkötelezettség vezérelte őket? Nem tudták, hogy: 

 

„Surányi György, 62 tonna aranytartalékot adott el, 1989 és 1994 években. Ma jó a 

helyzet, mert Magyarországnak van aranytartaléka, mindösszesen 3,2 tonna.”  

 

Surányi, a Magyar Nemzeti Bank néven működő pénzintézetnek volt a vezetője. Azt az 

egy kérdést kellene feltenni Surányi úrnak, a MNB volt „vezetőjének”, és a döntésekben 

résztvevőknek, hol van az aranyért kapott pénz? Nem is gondolkodom tovább, érdekfeszítő, 

amit olvasok:  

 

„1970-89 között felvett 10 milliárd $-ból csak 1 milliárd dollár jött be az országba. 

1990-es árfolyamon ez az 1 milliárd dollár 74 000 000 000 forintot, vagyis 74 milliárd forin-

tot ért. Kevesen tudják, hogy az 1 milliárd $-t 1989-ig 12-szeresen visszafizettük. Második 

levelemben olvasható, hogy az újonnan megalakult kormányt Német Miklós miniszterelnök 

arról tájékoztatta, az államadósság 22 milliárd $. A mai napig nincs tisztázva, hogy ez hogyan 

jött létre?  

 

Az akkori nemzeti vagyon 100 millió $-ra volt becsülve. Ezt privatizálás címén, az ál-

lamadósság fejében, 20-25 milliárd $-ért el is pattintották. Pedig az akkori nemzeti összva-

gyont, független szakértők szerint is legalább háromszorosára tartották piaci értékben. Itt kez-

dődött el az adósságcsapda, az állam működéséhez szüksége további hitelek felhalmozása. 

Továbbá, a 2002-tól megugró további hitelek felvétele, a 2008-s pénzpiaci válságig.   

 

A 2010. évi GDP 27.120 milliárd forint volt. Ha ez alapján számoljuk ki a 82.4 %-ot, 

akkor az államadósság 22.482 milliárd forint. Igen, ezt az összeget kifizetjük, és a maradék 4 

632 milliárd forintból élünk. Gondolná az ember. Az állam működéséhez kb. ennek a kétsze-

rese kell. Arról nem beszél senki, hogy ez a horribilis 21-22 ezermilliárd csak a kamat, némi 

törlesztéssel. Ami ekkorát kamatozik, arról senki sem beszél nyíltan.  

Emlékezzünk arra a 22 milliárd $-ra, még a rendszerváltás idejéből. Az IMF-től felvett 

milliárdokra 2008-ban. Ezek azok az összegek, amik 240-260 milliárd $-ra duzzadtak, de 

csak, mint tőke. A kamat az 82.4 %!”  

 

Minden magyar ember tegye fel a kérdést saját magának: a felvett tőkének és kamatai-

nak mi a fedezete? Elsősorban a Magyar föld, a Szent Korona, nemzeti kincseink, ásványaink, 

külföldi vagyonaink, és EMBER! te vagy a fedezet, és az eljövendő nemzedékek. Adósság-

rabszolgák vagyunk mindannyian. A hiteleket egy bukott rendszer vezetői vették fel, a ma-

gyar emberek felhatalmazása nélkül. Ezúton hajtotta adósságcsapdába a nemzetet. Ki tudja, 

tán szánt szándékkal?” – eddig az internetről leolvasott információ. Mivel lehet egyetérteni, 

mivel nem, és amivel egyetérthetünk, azzal miért értsünk egyet, és amivel nem értünk egyet, 

ott mi a teendő?  

 

„Magyarország a 80-as évek eleje óta azért vesz fel újabb és újabb hiteleket, hogy a kül-

földi adósságát törleszteni tudja, miközben a bruttó adósságállomány ugrásszerűen emelkedik 

és a gazdaság korszerűsítése, szerkezet-átalakítása elmarad. Az 1980-ig felvett adósságmeny-

nyiségnek többszörösét, 1955-ig mintegy tízszeresét visszafizette az ország. 1980-1995 között 

több mint nyolcszorosára nőtt a bruttó adósságállomány, elérte a 35 milliárd dollárt. Az or-

szág teherbíró képességét messze meghaladó adósságállománynak a következménye a több 

mint 15 éve folyó és növekvő kormányzati megszorító gazdaságpolitika, az erőforrások fel-
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élése, a növekvő nettó erőforrás-kiáramlás az országból, a reálszféra teljesítményének erőtel-

jes csökkenése, a lakosság elszegényedése.” 33  

 

Ezekkel a tényekkel szembesülünk. Vagyis, a kommunista kormányok, hiteleket vettek 

fel, az állam működtetéséhez, kiadásainak fedezéséhez, az utcára került és nyugdíjas emberek 

alacsonyszintű megélhetésének biztosításához. Nem utolsó sorban a hatalom korrupcióihoz. 

Európa más államainál is így van. Akinek a kezében van a pénz, és adja, a hitelnyújtás zára-

dékában rögzített feltételeinek végrehajtatásával befolyásolja a társadalmak működését.  

A pénzen keresztül történő irányítást egy nemzetek felett központosított hatalom végzi. 

A pénztechnikai vezérlés hitelnyújtással, a több száz éves múlttal rendelkező néhány pénz-

ügyi csoport irányításával történik. Az alrendszerben működnek a monopolhelyzetű multina-

cionális termelő és értékesítő cégek, konszernek. Működésük jogi formája általában részvény-

társaság, és a részvényeket a tőzsdén keresztül forgatják. Ezért sem derülhet fény a tulajdono-

si háttér kilétére. A nemzetközi cégek tulajdonosai és menedzsmentje között, ott vannak az 

irányító bankok tulajdonosainak megbízottjai.  

Maga a rendszer egy kiterjedt hálót formál a nemzetek fölé. Az irányítás és befolyásolás 

nem korlátozódik a termelés és értékesítés területére. Megjelenik a politika irányításában, a 

háttérhatalommal egyező elvet valló civil szervezetek támogatásában, a kulturális vállalkozá-

sok, kommunikációs eszközök működtetésében. Ez a láthatatlan hatalom nevezhető globalizá-

ciós hatalomnak. A globalizáció, mint fogalom, fogalom marad. Akik mozgatják a rendszert 

nem fogalmi tényezők, alanyai a pénzhatalomnak.  

 

Magyarországot eladósították. Ez tény. Azt nem tudjuk, hogy a folyamatosan halmozó-

dó kölcsön összege valójában mennyi? Tudomásunk arról van, kinek a nevéhez fűződik a 

bomba elhelyezése. Nevük szerint, Fekete Jánossal az élen, Kádár János tudtával és bele-

egyezésével kezdődött. Az adósságot pedig azért kell visszafizetni, mert nem csak szerződé-

sekben van foglalva az ügy, és ez egy jogi, sőt nemzetközi jogi dolog, hanem becsület dolga 

is.  

Fent említett személyek csupán az eszmei, a világpolgári elkötelezettség iránymutatása 

szerint, vezették adósságcsapdába a magyarokat (is), tudván, hogy a földre, a vízre, a levegő-

re, a mindenre, megbízóik akkor tehetik rá kezüket, amikor a munkaerő az esedékes fizetési 

kötelezettség teljesítéséhez munkájának eredményéből eleget tenni már képtelen. Ez azokban 

az országokban közelít a teljes betolakodáshoz, anyagi alapon, ahol nincs kiút az adósság-

csapdából. A magyar adósság csapdája, fenti magyarázat szerint, 240-260 milliárd $-ban fe-

jezhető ki.  

 

„1990 nyarán az új kormányzat ott folytatta tovább a liberális monetarista gazdaságpoli-

tikát, ahol a Németh-kormány abbahagyta. S bár csökkent a „kettős könyvelés” szerepe, azaz 

a publikus és titkos nyilvántartások megkülönböztetése, az adósság átrendezésére semmiféle 

lépés nem történt. A kedvező politikai helyzetet nem használta ki a kormányzat az adósság-

csökkentés ügyében, még csak nem is kezdeményezett tárgyalásokat. Ezzel az Antall-

kormány történelmi mulasztást követett el, s az adósság növekedésének újabb útját indította 

el, hiszen a gazdaság teljesítményének gyors romlása a minimális forrást sem biztosította az 

adósságszolgálat törlesztésére.  

A fizetőképesség mindenáron való fenntartásának rendelték alá a privatizációt, a nemze-

ti vagyon fillérekért történő elherdálását, a szociális kiadások leépítését, a belső kereslet csök-

kentését. Másaszóval, szolgai módon követték az IMF restrikciós előírásait. Jóllehet, ekkor 

már több olyan színvonalú tanulmány jelent meg, amelyek felhívták a figyelmet az újabb hi-

telfelvételek beláthatatlan gazdasági, társadalmi következményeire.” 34  

 

                                                           
33 Gidai Erzsébet: Gazdasági túlélésünk esélyei és az adósság ára: 12. o. Püski Kiadó Budapest, 1996.   
34 Gidai Erzsébet: Gazdasági túlélésünk esélyei és az adósság ára: 20. o.  
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Vagyis, lett volna kiút az adósságcsapdából. Alkudozni lehet, alku pozícióban. Az 

alkupozíciót fel kell építeni, ami azt jelenti, először, minden magyar ember: tudását, 

kétkezi munkáját ráhelyezi a szellemi vagy fizikai munkapadjára, nem várja el, hogy 

mások adjanak neki kenyeret, dolgozik tisztességesen, eltartja magát és családját. Nem 

csak megérti, hogy adózni is kell, de a rá kiróttat be is fizeti. A szemléletváltozást, hogy 

adózni is kell, tisztességes emberi magatartást igénylő legnehezebb ügyünk egyike volt. 

Ez a feketegazdaság része.  

 

Most a helyzet úgy alakulgat, megvethetjük saját lábunkat, saját hazánk földjén. Ez nem 

tetszik a pénzhatalomnak, és hosszú ideig törekednek még majd arra, hogy visszaállítsák saját 

elképzelt rendjüket, melyben, eladósodásunk miatt, a föld, és minden, ami a föld alatt és felett 

ragyog, az ő tulajdonuk legyen. Ne a magyar nép rendelkezzen vagyona felett, hanem ők ren-

delkeznek a magyar emberek földje és tudása felett.  

 

Magyarország azért kiszolgáltatott ország, mert termelési – kereskedelmi kapcsolatai 

tartják kiszolgáltatott helyzetben. Ennek van előzménye. Vissza kell térnünk hitünkhöz, és 

munkával biztosítani a megmaradást. A hittel együtt jár a szerénység, a lemondás, és ezt most 

ne a politika mondja el a társadalomnak, hanem minden ember, minden család jelölje magá-

nak ki saját fejlődésének útját, melyen haladva egyéni céljának elérése érdekében dolgozni, 

családját testben, lélekben összetartani igyekszik. Ehhez komoly kormányzati munkára is 

szükség van. A kormányzati lehetőségek is korlátozottak, de ma van a kormányzatnak hite, a 

nemzetet visszahozta a szakadék széléről, jó célokat jelölt ki, a kijelölt feladatok a nemzet 

emelkedése felé mutatják az irányt.  

Amikor minden ember, minden család saját maga által kijelölt úton halad, és van ered-

ménye munkájának, akkor a kisemberi vállalkozásokon keresztül fokozatosan leépülnek a 

társadalomra nehezülő visszatartó erők, mert egy ponton, találkozik a kormányzat elhatározá-

sa a kisember eredményes munkájával. Ez egy igen nehéz és hosszú út. Könnyebb lenne belső 

ellenségek nélkül végrehajtani nemzetünk elé állított feladatokat, ellenségeink akarata ellené-

ben. Ellenségeinknek nem csekély a számuk. Igaz öröklött anyagi vagyonuk nagy, szellemi 

örökségük a nyugati világban élőkével egyezik. Ennek a helyzetnek ellenére, van esélyünk, 

egy boldogabb Magyarország megteremtésére. 

 

A hitelzsarnokság elutasításához, kétharmados politikai vezetésre, kormányzati bátorsá-

gára, eszességére, zsenialitásra, az állam, a társadalom átszervezésére, és a megoldások irá-

nyát kijelölni és vezetni képes, karizmatikus kormányfő által szellemiségében összefogott 

kormányzatra van szükség. Ez egy háború, melyet Magyarországon 2010-ben, a magyar em-

berek döntő többségének megválasztott keresztény szociális elkötelezettségű politikai erő 

megoldani végérvényesen még nem tudott. Megmaradásunk érdekében bizalmat szavazva, 

életben kell tartanunk, a nemzet jövőjét újraépítő kétharmados cselekvőket. Figyeljünk arra is, 

hogy a kormányzat munkája csak úgy válik hatékonnyá, elesettségéből a magyar nemzet ak-

kor tud felállni, ha minden magyar ember munkájában megjelenik az elszegényedésből kitörni 

képes akarat. A magyar nemzet felemelkedésének útja, az egyszemélyes akaratok kavalkádja! 

Mint példa megjelenhet majd más népek társadalmaiban is.  

 

A politikai változást megelőző időben két részre szakadt a tudományosnak mondható 

gondolkodás. „Akik figyelemmel kísérték az 1980-as évek közgazdászvitáit, s a neoliberális 

közgazdászok erőteljes térnyerését, azoknak nem lehettek különösebb illúzióik az átalakulás 

természetét illetően. Ezek a viták többnyire a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-

tudományi Intézetének műhelyéből indultak, olyan korábban többnyire szélső baloldali néze-

teket valló személyiségek erőteljes részvételével, mint Bauer Tamás, Tardos Márton vagy Soós 

Károly Attila, akik később az Szabad Demokraták Szövetségének meghatározó gazdaságpoli-

tikusaivá váltak.  
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Ők a liberalizált piac kialakításában látták a megoldást az ország gazdasági, társadalmi 

problémáira. Azok, akik úgy látták, hogy a gyors privatizáció jelentős társadalmi feszültsége-

ket fog okozni, és ezért a fokozatosság mellett foglaltak állást, háttérbe szorultak. Mi úgy 

gondoltuk, hogy elegendő lenne a magántulajdon engedélyezése, és így 10-15 év alatt kiala-

kulhatna egy vegyes tulajdoni viszonyokra épülő társadalom. Számunkra világos volt, hogy a 

neoliberális elvek alkalmazása ketté fogja szakítani az országot, tömegek elszegényedéséhez 

és egy szűk elit dúsgazdaggá válásához vezet.” 35  

 

A szocialista gazdaságpolitikát irányító stáb vezetésével, az ideológiai függőségük terhe 

alatt, előkészíttették, és végrehajtatták a privatizációt. A liberalizált piacban látták hazánk 

gazdasági csődjének kiteljesedését, és igazuk lett. Igaz, akkor még nem hangsúlyozták a neo-

liberális akaratot. Ebben a politikai kategóriában nincs szerepe az erkölcsnek, az előrejutás 

alapja az önzés. Az egyén önzése. Kialakításának alapvető módszere, szegénnyé alacsonyítás-

sal törtetővé szabályozni a gondolkodó embert. Vagyis, az egoizmus kialakítása a személyiség 

kitüntető jegyeinek megfosztásával az etikai értékek figyelmen kívül hagyása először a meg-

élhetés alapjainak megteremtése, majd, gátak nélküli törekvés valamilyen előrejutás érdeké-

ben. A szabályozás alapja a szabadosság vaksága. Elemezve az előzményeket, lássuk be, a 

gazdasági csőd előkészítését az értelmiségi egoizmusra építve, több évtizede alapozgatták, 

ami egyúttal az 1998 – 99-es években elénk tolult politikai fordulatban felszínre kerülő meg-

alkuvásnak mérföldköve volt.  

 

Fenti gondolatokkal jutottam el, az eladósított Magyarország gyermektelen – aranytalan 

– vagyontalan Trianonjaihoz.  

 

Második példát is az életből merítettem. Előre bocsájtom, az I. Vállalati konferencián 

elhangzottak részletes elemzésére, igen nagy terjedelme miatt itt most nincs lehetőség. A tu-

lajdonról alkotott kommunista gondolkodás lényegéről van mondanivalóm. Először a szocia-

lista nagyvállalatok megsemmisítésének történetéből egy példát ragadok ki. Ezt követően a 

kisipar helyzetéről néhány gondolattal a magántulajdonhoz való kommunista viszonyra térek 

ki.  

 

Az 1981. őszén tartott: Vállalati prognosztikai konferencián elhangzottból, 36 Kocsis Jó-

zsef dr. előadásában mutat rá: „A jövőkutatás nyújtotta lehetőségek kihasználására a várható 

jövő nagy megbízhatósággal történő előrejelzésére főképpen azok a gazdasági szervezetek 

érzékenyek, amelyeknek léte és prosperitása függ attól, hogy a kívánt jövő céljaiknak és érde-

keiknek megfelelően alakul-e? Különben igaz ez az ipar területén működő vállalatok eseté-

ben, amelyek számára a jövő a bizonytalansági tényezők sokaságát hordozza, s annak a válla-

latnak, amely nem törekszik a jövő megismerésére és a számára kedvező tendenciák erősítésé-

re, számolnia kell azzal, hogy a gazdasági versenyben lemarad, s jövője bizonytalanná válik.” 

Ekkor, 1981-et írtunk!  

 

A bizonytalanság, a vállalati szervezet fejlődéséből következik. Ha képes a vállalat 

összhangot teremteni belső szervezeti egységei között és belső szervezési adottságait a piaci 

elvárásokhoz igazítani, akkor ezeknél az üzemeknél szóba jöhet az automatizáció, számítógé-

pes rendszerek alkalmazása, új, speciális technikák-, technológiák bevezetése. A fejlődés 

együtt jár a termékek minőségi javulásával, a munkások-, technikusok-, mérnökök szakmai 

fejlődésével, vagyis, a vállalati szervezet magasabb szinten megújul. Ha nem képes a gyártás 

költségeinek csökkentésével piacképes terméket előállítani, megszűnik, szélnek ereszti dolgo-

zóit. A bizonytalanság a végtermékben jelentkezik, fejti ki Deli László: „Ismert, hogy az ér-

tékítéletet döntő mértékben az adott termék használati értéke befolyásolja. A termék által tel-

                                                           
35 Lóránt Károllyal beszélget Nagy Ida. Demokrata 2014. április 16. szám. 26. o. 
36 Szervezési és Vezetési társaság kiadványa: I. Vállalati prognosztikai konferencia  
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jesített funkciók, az általa és benne megtestesülő szolgáltatások, ezek tartóssága stb. Mégis, 

mintha mindez a szükségesnél kevésbé érvényesülne.” 37  

 

Az alábbi példában Papp Györgyöt, egy világhírű magyar gyáróriás gazdasági tanács-

adóját idézem: „A vállalat termelési profilja szerteágazó. A meglévő gyártási ágazatok mind-

egyike több évtizedes hagyományokkal rendelkezik. A fő gyártási ágazatok a technológia és a 

felvevőpiac szempontjából heterogének. Közös sajátosságuk azonban, hogy sorozatban csak 

ritkán gyártható, általában egyedi, nagy értékű infrastrukturális beruházási javakat állítanak 

elő, a termékek fejlesztés- és szakmunkásigényesek, a gyártásukhoz jelentős terület és nagy 

értékű állóeszköz állomány, valamint, számos vállalaton belüli termelőegységnek és más vál-

lalatok egész csoportjának célirányos, összehangolt együttműködése szükséges.” A GANZ- 

MÁVAG „gazdálkodása jelentősen fejlődött az 1966-1967. években, a termelés és az export 

gyors ütemben növekedett. Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése a vállalatot felfutás-

ban, az akkori megítélés szerint jó irányú fejlődésben találta. Az 1968-ban bevezetett szabá-

lyozók megvilágításában azonban a korábbi évtizedekben kialakult gyártmánystruktúra fő 

termékeinek gazdaságossága kérdésessé vált.  

A vállalat a 70-es évek elején felmérte gyártó berendezéseinek állagát és megállapította 

annak korszerűtlenségét és elavultságát. Korszerűsítésre a vállalat pénzügyi lehetőségei nem 

nyújtottak fedezetet, ezért a vállalat a 10 éves fejlesztési programjához hitelforrást vett igény-

be. … A 10 éves fejlesztési és rekonstrukciós célkitűzések hatására a kialakuló termelési 

szerkezet és gyártmánystruktúra – párosulva az aktív piaci és ármunkával, valamint a folya-

matos gyártmányfejlesztő tevékenységgel – garancia arra, hogy a hitelforrás visszafizetésére 

vállalt kötelezettségének a vállalat 1995-ig eleget tegyen.” 38  

 

Fenti történetekből azt olvassuk ki, hogyan történt Magyarországon 2400 vállalat eladó-

sítása, majd felszámolásuk. A felszámolás részeként, valamennyi megmaradni és fejlődve 

dolgozni akaró vállalati kollektíva esetében létrejött, a vállalatok között kialakult milliárdos 

körbetartozás. Hozzátéve, amikorra a hiteltörlesztésnek a fentebb említett GANZ- MÁVAG 

1995-ben eleget tehetett volna, apró semmikre szedték szét. A többi vállalattal, ipari és mező-

gazdasági (termelő) szövetkezettel, stb. együtt. Hová tűnt a gyáróriás? Egyik volt telephelyén 

ma kerítéssel körbezárt lakótelepet látunk. És hová tűntek el a szakmunkások, portások, 

könyvelők, jogászok, anyagbeszerzők, technikusok, mérnökök, és a többi dolgozó? Válasz: A 

dolgozó emberek sokasága az utcára került. Ez másfélmillió dolgozó ember munkanélküli 

segélyre küldését jelentette! Amivel szemben, egy ország gazdaságának ereje, fejlettségének 

és fejlődési ütemének-nagyságrendjének lehet függvénye, nem a közgazdász és más vitákban 

zavaros illúziók véres kardként körülhordása az országban. Az Olvasóra bízom, gondolkoz-

zon el, a bemutatott vállalatnál dolgozó több tízezer ember, és családjaik élete hogyan válto-

zott meg a privatizációval, milyen irányváltásra kényszerültek egyéni-családi életükben? 

Akadt-e lehetősége más munkahelyen elhelyezkedni?  

                                                           
37 I. Vállalati Prognosztikai Konferencia 1981. 16. o. 
38 I. Vállalati Prognosztikai Konferencia 1981. 25 - 32. o.  
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A magántulajdon és az államkapitalizmus között fennálló irigység meglétében, ismerjük 

meg a MSZMP állásfoglalását a kisiparosok ipargyakorlásának újraszabályozásáról: „A szo-

cializmus építésének előrehaladásával, az életszínvonal emelkedésével a lakosság igénye a 

szolgáltatások iránt állandóan nő általános társadalmi szükségletként jelentkezik. Ezért a jövő 

feladata a lakossági szolgáltatás továbbfejlesztése. Ebben a kisiparosság szerepe nélkülözhe-

tetlen. Ennek megfelelően – bár a kisipar állandóan zsugorodó, történelmileg kihaló rétege 

társadalmunknak – politikailag támogatni szükséges. … Az árutermelő kisipari tevékenységet 

jogi és gazdasági eszközökkel úgy kell szabályozni, hogy az mindenkor feleljen meg politikai 

és gazdasági célkitűzéseinknek.” 39  

 

A MSZMP állásfoglalásában nem sorolja fel, hogy a kisiparos teljesítményét törvényi 

szinten hogyan korlátozza? A foglalkoztatottak létszámát 3 főben, a teljesítés értékhatárát 400 

000 Ft-ban maximálta, a termék vagy technológiafejlesztésre a bankok kölcsönt nem adtak. 

Különféle adókkal és adóellenőrzésekkel szabályozták a jövedelemi lehetőséget. A négy krité-

rium együtt, nem tette lehetővé a kisüzem gépeszközi beruházását, visszaszorította a fejlesztés 

lehetőségét, és kiemelkedő jövedelmet sem biztosíthatott. Exportra termelő kisiparos által 

                                                           
39 A MSZMP állásfoglalása a kisiparosok ipargyakorlásának újraszabályozásáról 281. o. 
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foglalkoztatottak létszámának emelésére, a pénzügyi teljesítménykorlát felső határának meg-

változtatására, a Kisiparosok Országos Szervezetének felterjesztésére, a Pénzügyminisztérium 

adhatott engedélyt. Az export a KIOSZ Vállalatán keresztül történt, vagyis az adóhatóság 

rendelkezésére állt minden eszköz a magántulajdonra épülő termelés vizsgálatára és korláto-

zására.  

 

Az I. Vállalati prognosztikai konferencián, „A kisipar helye és várható szerepe a műsza-

ki innovációban” c. előadáson hangzott el:  

 

„A kibontakozást az gátolja, hogy a műszaki innovációban valamilyen formában részt-

vevő, vagy az ahhoz kapcsolódó kisiparosok elbírálásakor, semmilyen formánban nincsen 

elismerve az a többletteljesítmény, ami csak nagyobb elméleti felkészültséggel párosuló alko-

tókészség biztosíthat, megfelelő színvonalú technikai eszközökkel, illetve eszközrendszerrel 

párosulva.  

 

A mai gazdasági értékelések szerint, gondjaink egyik forrása oda nyúlik vissza, amikor 

a kisipar létét ténylegesen elfogadtuk, de – mint szükséges rosszat – a szocializmustól idegen 

jelenségként fogtuk fel, szerepét kisegítő jellegűnek, jövőjét pedig ideiglenesnek határoztuk 

meg. A későbbi politikai határozatok ugyan biztosították a kisipar létét, működését, s gondos-

kodtak fejlődéséről is, csakhogy a kialakult gondolkodásmódot nem könnyű megváltoztatni. 

Indokolt, hogy a kisipar megítélése a tevékenység oldaláról történjen. Újfajta megítélést sür-

get a szocialista szervezetek és a kisipar között egyre szélesedő integrációs együttműködési 

folyamat is. Újfajta, az eddigi megítélésünknek ellentmondó jelenség: a kisiparosok új szerve-

zeti formáinak megjelenése. Gondolok itt a kisipari munkabrigádok egyre szélesebb körben 

történő terjedésére, valamint a gazdasági-polgárjogi társaságokra.  

Sokan mondják, hogy a kisipar talaja lehet a spekulációnak, vagy a hirtelen meggazda-

godás reményének. De egyáltalán nem ezek a jellemző vonások. A nagy forgalmat végző kis-

iparosok többsége exportra dolgozik. Többen azért vállalnak sok munkát, mert tisztességes 

úton akarnak olyan jövedelemhez jutni, amiből fedezni képesek saját kutatásaikat.  

 

A kisipar mai szerepe nem elhanyagolható a műszaki innovációban, de még jelentőseb-

bé tehető a jövőben, ha felismerjük a lehetőségeket és támogatjuk ahhoz, hogy utána igénybe 

tudjuk venni. Itt az a kérdés, hogy: milyen irányban, milyen mértékig, milyen eszközökkel 

legyen fejlesztve a kisipar háttéripari tevékenysége? … A kisiparosok és a felmerülő igények 

oldaláról három területet lehet megkülönböztetni:  

A kissorozatú gyártást; a referencia példányok nullszéria kivitelezését; a prototípus kivi-

telezését. Az innovációs tevékenység szempontjából jelentős az a műszaki-szellemi tőke is, 

amely számos újdonság születését eredményezte a kisiparban. Ezek a legtöbb esetben elké-

szülnek kísérleti példányban. Így a kisiparban eleve biztosítható a referencia és elkészíthető a 

dokumentáció. A kisiparban született újdonság lehet valaminek egy önálló része, de lehet vég-

termék is. A példák általában azt mutatják, hogy a kisipari szellemi termékek viszont nem a 

lehetőségeknek kerülnek be a gazdaság vérkeringéséve, és e téren nincsenek kihasználva a 

külkereskedelmi lehetőségek sem.  

 

Az elkövetkező években több területen és több formában látom a fejlesztés lehetőségeit. 

Az új kisipari tvr. feloldja a vállalási értékhatárt, ezáltal bővülhet a kisiparban foglalkoztatot-

tak létszáma, növekedhet a munkaidőalap. Törvényekkel segíteni kell a kisipar műszaki fej-

lesztési törekvéseit. Megoldandó a hitelezés és a vámfeltételeket módosítani kell. Gép és mű-

szerezettség tekintetében korszerű eszközök beszerzését lehetővé kellene tenni.  

Politikai feladat, hogy az állami vállalatok részéről szűnjön meg a kisiparral szembeni 

magántulajdonos elleni szemlélet. Ami mellett, olyan ösztönzési, vagyis adózási formára kell 

tehát alapot teremteni, amely az egyéni elbírálás módszerével megkülönbözteti ezt a kiemel-
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kedően fontos tevékenységet. Végső soron, népgazdasági érdek az, hogy a kisiparban rejlő 

szakmai és szellemi kapacitást a műszaki innovációk kivitelezésében hasznosítsuk.” 40  

 

Idézetek az MSZMP K. B. 1983. július 6-i határozatából. „Az iparban az állami vállala-

tok szerepe a meghatározó. A termelésnek 91 százalékát az állami vállalatok, 8 %-át az ipari 

szövetkezetek, és a mezőgazdasági melléküzemágak, 1 %-át pedig a magánkisipar adja. Az 

iparban foglalkoztatottak 84 százaléka az állami iparban, 13 százaléka a szövetkezetekben, 3 

százaléka a magánkisiparban dolgozik. Az elmúlt két évtizedben a vállalatok és a szövetkeze-

tek száma a felére csökkent. Kevés a kis- és közepes vállalat. A legutóbbi központi intézkedé-

sek hatására megkezdődött a vállalati szervezetek felülvizsgálata, és ösztönzést kapott a ru-

galmas, változatos formákban működő szervezetek létrehozása.” 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Kacsóh József: „A kisipar helye és várható szerepe a műszaki innovációban” Szervezési és Vezetési Tudomá-

nyos Társaság: I. Vállalati prognosztikai konferencia 1981. október 16-17. 160. o.  
41 A MSZMP K. B. 1983. július 6-i határozata: „Az ipar helyzete és feladatai.” 33. o.  
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A harmadik példa Dr. Balogh Zoltán küzdelmeiről, a Hévízi-tó megmaradásának törté-

netéről szól. 42  

A Dunántúli-középhegység térségében van az ország egyik karsztvízrendszere. Ez a 

karsztvízrendszer az ország számára nélkülözhetetlen természeti és gazdasági erőforrás. A 

budapesti és a hévízi termálvízrendszer és az erre épülő gyógy ellátás, végül az ország idegen-

forgalmának, túrizmusának jelentős hányada is itt összpontosul. Ezen erőforrások hasznosítá-

sa számtalan érdekellentéttel jár, elsősorban a bányászat, az ipar, az erdő- és mezőgazdaság a 

gyógyászat, az idegenforgalom és a komplex környezetvédelem érdekei ütköznek.  

 

„Átlagosan 35 métert süllyedt a karsztvíz szint, a források nagy része elapadt, csökkent 

a tároló statikus termálvízrendszer működése. A vízkiemelés gyorsan növekedett, az 1978-81-

es évek átlagában meghaladta a 2300 m3/min-t. Eddig közel 3 milliárd m3 karsztvizet emeltek 

ki a vízrendszer tároló kőzetéből, (három Balaton nagyságrendű kristálytiszta ivóvíz, ami 2 

millió ember ivóvízkészlete, ezt a vizet a Dunába és a Balatonba vezették); amelynek nyomán 

a bauxitbányák mindegy 4 km2-nyi területen átlagosan 115 m-rel csökkent a vízszint és vált 

lehetővé a depressziós térbe került bauxittelepek lefejtése.” 43  

 

Az előzményekről még két fontos idézet: „Az 1950-es évektől növekedett meg a tó 

közvetlen közelében a vízkiemelés, majd az 1960-as években vált jelentős tényezővé a bányá-

szat – ezen belül a Nyirádi bauxitbányászat – védelme érdekében folytatott vízemelés. A Nyi-

rádi bányavíz-emelések 1970-es években történő nagyütemű emelkedése nyomán 1978-83 

között a Hévízi-tóforrás hozama rohamosan csökkent, és 1983-ban elérte minimumát. A MAT 

az 1980-as évek elejétől kezdeményezte, hogy a már kialakult vízszintsüllyedést kihasználva 

termelhesse ki a még hozzáférhető bauxitot, és megkezdhesse a felsőkréta mészkövön telepü-

lő bauxitvagyon kitermelését célzó bánya beruházását. A másik megjegyzés: A Szovjetunió 

bármilyen hatalmas is volt, de nagyon szűk kapacitással rendelkezett egy olyan fémet illetően, 

amely nélkülözhetetlen a rakéták beborításához és a lökhajtásos repülők orrának befedéséhez, 

ez a fém a titán. A Nyirádi bauxit titántartalma az erre a célra megfelelő.” 44  

 

dr. Medve László miniszter rövid hévízi helyzetismertetés után kéri, pályázzam meg a 

kórház főigazgató állását. Egyenes kérésre egyenes választ adtam: bármilyen megtisztelő is a 

kérés és a feladat, de nem vállalom. … Rövid csend után a miniszter keserűen jegyezte meg: 

„Nem csodálkozom, hogy nem akarsz egy halálra ítélt tó partjára menni, dolgozni.” Döbben-

tem hallgattam a szomorú szavakat. Az első gondolatom az volt, hogy ez lehetetlen. A Hévízi-

tó, a természetnek ez a csodája nem lehet pusztulásra ítélve. Bevallom, lelkiismeret furdalás-

sal távoztam. Félelmetes erők működhetnek a háttérben, ha egy miniszter, akinek felkészült-

ségét, emberi tisztességét mindig nagyra értékelem, ennyire keserűen nyilatkozik egy, az or-

szág számára ilyen fontos ügyben. 45  

 

A félelmetes erők a Varsói Szerződés és a hadiipar voltak, itt állomásoztak a szovjet 

csapatok és a KGB a III/III-as főosztály szigorúan titkos tartótisztjei ragyogóan működtették 

hálózatukat. Elbert János Andropov magyar tolmácsa belefulladt a Balatonba ott, ahol fél 

méter magas volt a víz. Elbert családja öngyilkos lett, érdekes, hogy a vizsgálat semmi külö-

nöset nem talált az eseményben  

 

1987. és 1988. között zajlottak a legnagyobb és meghatározó ütközetek az Alutröszt ve-

zérkara és a Hévízi Kórház vezetése között. Állandóan visszatérő gondolat volt részünkről, 

                                                           
42 Dr. Balogh Zoltán: A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével. (Küzdelem a megmaradásért) Kairosz Kiadó 

Budapest, 2006.  
43 Dr. Balogh Zoltán, A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I. kötet 19. 29. o.  
44 u.o. I. kötet 159. o.  
45 u.o. I. kötet 11. o.  



 46 

hogy mi történt és mi fog történni a tó élővilágával. Hiszen a tóban lévő gyógyvíz cseréje az 

eredeti idő több mint kétszeresére nőtt. Ez alatt a víz hőmérséklete lényegesen csökken, s en-

nek következtében károsodás érte a tóban élő hasznos baktériumtörzseket. Félő volt, hogy 

elszaporodnak a patogén Coli törzsek. Ezek a változások visszafordíthatatlan károkat okoztak 

a Hévízi-tó élővilágában. A korház vezetése bakterológiai vizsgálatot kér 1988-ban a Zala 

Megyei KÖJÁL mikrobiológiai laboratóriumától. Megállapították, hogy A tíz vizsgálati hely 

vízmintái kivétel nélkül mind baktériummal voltak szennyezettek. Az ELTE tanszéke közölte: 

„Értesítem, hogy a Hévíz-tó iszap és víz mikrobaközösségein eddig végzett vizsgálatainak 

alapján most már biztosnak tűnik, hogy az aktinomiceták csíraszáma legalább egy nagyság-

renddel kisebb lett és százalékos arányuk is jelentősen csökkent a tíz év előttihez viszonyítva. 

Ugyanakkor az egyéb baktériumok aránya ezek rovására nőtt. Ez a tény magában a tó életé-

ben bekövetkezett és nem pozitív változásokra utal. Aláíró: Márialigeti Károly. 46  

 

1987. június 30. Anélkül, hogy miniszteri biztosként erről értesültem volna, megszüle-

tett a Terv Gazdasági Bizottság döntése, amely a dunántúli karsztvízkincs visszavonhatatlan 

károsodását és a Hévízi-tó, valamint a budai gyógyforrások katasztrófáját jelentette volna, ha 

a gyakorlatban megvalósul. A Terv Gazdasági Bizottság megállapodást aláíró tagjai kivétel 

nélkül az érintett területek legmagasabb szintű kormányzati tárcák, ill. tárcaszintű hivatalok 

vezetői. A megállapodást Dr. Medgyessy Péter, a TGB elnöke – egyben miniszterelnök-

helyettes – hagyta jóvá. Az Ipari Minisztérium és a z Alutröszt vezérkara pontosan ismerte a 

tó és gyógyforrások agóniáját. Ezért körülbástyázták tevékenységüket. Kikérték és megkapták 

ezekhez a tervezett beavatkozásokhoz a Magyar Tudományos Akadémia egyetértő vélemé-

nyét. (Mit lehet tenni) egy ennyire rázós területen, amelynek hátterében a Szovjet - Magyar 

szerződés, a hadiipar, a nagyhatalmú ipari lobbi és a Varsói Szerződés áll. 47  

 

A következő, a Bányavíz Bizottságának ülésére 1988. december 14-én került sor. A tár-

gyaláson Kapolyi László, a bányák kormánybiztosa elnökölt. Jelen volt Czipper Gyula mi-

niszterhelyettes az ipartól, képviselve volt a KVM, Dózsa Lajos a MAT vezérkarával, a BBV 

stábja, valamint a vízügy szakemberei. Az egészségügytől, a minisztériumot magas szinten 

képviselték. A vezérigazgató beszédében a több millió tonna bauxitvagyont emelte ki.  

 

A Természet Világa 1992. márciusi számában Gondár Károly és Sőregi Katalin cikkük 

bevezetőjében írják: „Már az 1960-as években nyilvánvalóvá vált, hogy a Dunántúli-

középhegység fő karsztvíztároló rendszerének dinamikus egyensúlya megbomlott. A kialaku-

lóban lévő környezeti katasztrófáról a Hévíz-tó megmaradása érdekében indított harc során 

szerezetett tudomást a közvélemény. Itt azonban sokkal többről van szó, mint egy tó sorsáról. 

Elveszíthetjük felbecsülhetetlen értékű, ivóvízként szolgáló karsztvíz készletünk jelentős ré-

szét, egy évmilliók során kialakult természeti rendszert.” 1 m3 bauxit kitermeléshez a vízve-

szélyes bányáknál 240 m3 ivóvíz minőségű karsztvíz kiemelésével lehet hozzájutni, amelyből 

100 m3 megy a Dunába, a többi részint ivóvízként hasznosul, illetve a Balatonba kerül.”  

 

1987-ben a Zala megyei párttitkár hajlandónak mutatkozott interpellálni a Parlamentben 

a magyar természeti kincsek megmaradása érdekében. Veszprém megye teljhatalmú embere 

ekkor Pap János. Ha Hévíz még mindig Veszprémhez tartozott volna, és nekem ez esetben 

Pap János megyei párttitkártól, vagy közvetlen munkatársától, Szekeres Imrétől kellett volna 

segítséget kérnem a magyar természeti kincsek megvédéséhez – szemben a Varsói Szerződés-

sel és a hadiipar érdekeivel, nos, a többit a tisztelt olvasó fantáziájára bízom. 48  

 

                                                           
46 u.o. I. kötet 69. o.  
47 Dr. Balogh Zoltán, A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I. kötet 42. o.  
48 u.o. I. kötet 47. o.  
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Németh Miklós miniszterelnök 1989 februárjában helyszíni szemlére kérte fel a kormány 

négy miniszterét. A 18-án tartott szemlén részvett, Csehák Judit (SzEM); Beck Tamás (KeM); 

Berecz Frigyes (IpM); Maróthy László (KVM). Dózsa Lajos ismerteti a részleteket. Elmarasz-

talva az ország érdekeit figyelembe nem vevő Hévízi Kórház orvosait, a villatulajdonosokat, 

akik csak a saját érdekeiket tartják szem előtt. Csehák Judit miniszter asszony visszautasította 

a vezérigazgató vádjait, közölte, hogy a kórház orvosai mindvégig korrektül viselkedek, s aki 

a megengedhetetlen hangnem és a kompromisszum hiánya miatt el lehet marasztalni, azt Dó-

zsa Lajosnak hívják. Dózsa Lajos zavarodottságát mutatta, nem érti, hogy egy miniszter, aki a 

PB tagja, a szovjet hadiipar érdekeivel szemben nyilvánosan kiáll a magyar érdekek mellett.  

 

A Hévízi-tó megmentésének következő államosa volt a privatizációs időszak. 1991. má-

jusában be is nyújtották az átalakulási tervet az Állami Vagyonügynökséghez. Az első sza-

kaszban a 14 tröszti vállalatot alakítanák át társasággá, a trösztközpontot vagyonkezelő hol-

dinggá alakítanák át. A Zalai Hírlap 1996. szeptember 13. cikkében olvassuk: „Egy gazdasági 

természetű hír látszik nyugtalanságot kelteni Hévízen. A Bakonyi Bauxitbánya Kft. 72 %-os 

üzletrésztét a privatizációs pályázat eredményeként négy cég (Itt lép be a történetbe az Apró - 

Gyurcsány érdekeltségéként ismert Altus Befektetési Rt.) vásárolta meg. Az alumíniumipar 

recessziója immár a múlté, teljes kapacitással dolgoznak a timföldgyárak, a bauxitbányák nem 

tudják kielégíteni az igényeket.” 49 50  

 

Magyarország környezetvédelmével szemben tett lépésről egy idézet: dr. Nagy Zsig-

mond közérdekű bejelentésével kereste fel dr. Szili Katalin akkori államtitkárt: „Az ASA cég 

komplex hulladéktárolója engedélyezésének elutasítása ügyében beadott fellebbezése ismét 

önvédelemre késztette Farkasgyepű és Hévíz térségének polgármestereit és országgyűlési 

koalíciós képviselői. Az ok az az ismételten fenyegető veszély, amely az ország 14 %-ára ki-

terjedő Közép-dunántúli karsztvízrendszerének – mint ivóvízbázisnak – jóvátehetetlen toxikus 

szennyezhetősége következtében beláthatatlan ökológiai, közegészségügyi és gazdasági kö-

vetkezményeket eredményezhet. A felmerült szakmai kérdések megvitatása alapján döntés 

született, hogy a két térséget képviselő négy országgyűlési képviselő a karsztvízrendszer fölé 

megvalósítani szándékozott veszélyeshulladék-tároló létesítése ügyében közös koalíciós in-

terpellációt intéz Baja Ferenc KTM miniszterhez.  

Az interpelláció megtörtént és annak alapján a Miniszter Úr helyt adott az elutasítási ké-

relemnek. De meghatározó jelentőségű volt a Környezetvédelmi Főfelügyelőség határozata is. 

A Bakonyi Bauxitbánya Kft. – az Altus csoport tulajdona – ezen határozat után a Hódmező-

vásárhelyről és Jászberényből, a Hűtőgépgyárból szállított és az üresen álló felszíni bányaud-

varokba elhelyezett hulladék fogadását és elföldelését beszüntette. A hulladéklerakó létesíté-

sének terve azonban változatlanul napirenden volt. 51  

Kérdés. Miért nem Ausztria és Németország számára javasolják, hogy ott, a saját orszá-

guk területén alakítsák ki a szeméttárolót az általuk ismertetett biztonságos módon? Hiszen az 

ideszállítás költségeiből bőven megépíthették volna a kőzettömítéses-agyagfalú tárolókat. De 

ne az ő hulladékukat importáljuk és helyezzük a Dunántúl ivóvízbázisa fölé. Természetesen 

ugyanez vonatkozik a hazai hulladékra is. Igaz ez esetben a privatizált Bauxitbánya Vállalat 

tulajdonosai (Altus csoport) elesnek a hulladékimportból származó búsás jövedelemtől. 52  

                                                           
49 Dr. Balogh Zoltán, A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I. kötet 127. o.  
50 Dr. Balogh Zoltán „Megjegyzése” : Nem vagyok gazdaságpolitikus, de azt tudom, hogy az „átkosban” a KB 

ipari osztályának vezetőjét „királycsinálónak” hívták. Ennél azonban sokkal nagyobb hatalmat jelentett a Politi-

kai Bizottsági tagnak lenni: ezek az elvtársak élet-halál urai voltak. (Vajon hogyan voksolt egykor Apró Antal 

elvtárs, amikor Nagy Imre miniszterelnökünk sorsáról kellett dönteni?) Azóta megszűnt a KB, és a politikai hata-

lom átváltozott gazdasági hatalommá. Ma nem Apró elvtárs, hanem Apró Piroska és családtagjai, az Altus Rt. 

tulajdonosai döntenek.  
51 Dr. Balogh Zoltán, A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I. kötet 154. o.  
52 „A magyar nép érdekeinek védelme mindannyiunk kötelessége. A magyar föld természeti kincseinek védelme 

minden ember számára kötelező, aki Magyarországon él és ezt az országot hazájának tekinti. Ha valaki idegen 
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Az előzőekből már ismertté vált, hogy „a szovjet hadiipar számára elengedhetetlen volt 

az állítólag magas titántartalommal bíró Nyirádi bauxit. A kétoldalú szerződést aláírták. A 

politikai vezetés adott a látszatra, és megkérdezte a MTA-át, miként lehet bányászkodást úgy 

folytatni, hogy ne keletkezzen környezeti katasztrófa. Az Akadémia közölte, hogy e területen 

van egy kiváló szakértője ő az akadémiai tagok között: dr. Kapolyi László. Mi történt?  

Az Akadémia áldását adta a karsztvíz alatti bauxitlencsék kitermelésére is, így hozzájá-

rult a tó vízszintjének csökkentéséhez, a tó kráterének megszívásához, s a távolabb fúrt kutak-

ból a gyógyvíz csövön történő tóba szállításához.  

 

A tény, hogy a karsztvíz alól történő bányászkodást szabadalmaztató akadémikus és a 

szovjet hadiipar érdekeit szem előtt tartó ipai miniszter egy és ugyanazon személy volt, senkit 

nem zavart. 

 

Az sem okozott megütközést, hogy a TGB ez ügyben eltussolta a kormányzati döntést, s 

az egészet a MAT vezérigazgatója Dózsa Lajos hatáskörébe utalta. Dr. Medgyessy Péter a 

pénzügyminiszterként, majd a TGB-t felügyelő miniszterelnök-helyettesként a bauxit 

bányászkodáshoz alapjuttatásként 1,7 milliárd forintot utal át, és további 150 milliót a tó meg-

szívására. Akkoriban nem ismertem fel döntésük mozgatórugóit, s csak másfél évtized eltelté-

vel értettem meg szándékukat. 

„Jó moszkovita tanítványokként – azt látják a legjobb módszernek, ha mindenféle nem-

zeti érdeket feladnak. Tulajdonképpen bárkivel szemben. Ehhez jó alapot biztosítanak szellemi 

elődeik régi nemzetellenes hagyományai.” – fogalmaz Tőkéczki László professzor a Magyar 

Nemzet 2004. január 24-i. számában.  

 

Végezetül. A valódi megoldást az jelenti, ha újjáalakítjuk és véglegesen meggyógyítjuk 

a civilizáció és a Föld közötti viszonyt. Ennek a jelentős feladatnak csak az iskola adhat ala-

pokat.  

 

„A tudomány élvonalában most formálódó jövőképnek jelentősebb a szerepe, mint 

ahogy azt a legtöbben sejtik: össze kell illesztenie széttöredezett világképünket. Az új jövőkép 

alapelemeit azokban a legfrissebb fogalmakban és elméletekben találhatjuk meg, amelyek 

témája az anyag, az élet és az elme. Az új felismerések sokrétűek, mégsem nehéz megérteni 

őket. A következő három területen fogalmazódtak meg. 1.) A fizikai valóság nem-anyagi 

alapjai (az „anyag”, bár látszólag szilárd, valójában nem más, mint strukturált energia, amely 

folytonos kölcsönhatásban áll önnön forrásával, a szinte felmérhetetlen mélységű virtuális 

energia-tengerrel). 2.) az élet bonyolult összefonódása (minden élő dolog a bioszférában, ben-

nünket is beleértve, nehezen megfogható, mégis hatékony kapcsolatban áll egymással); és 3) 

az elme mostanában újra felfedezett képességei (megfelelően „hangolt” állapotban agyunk és 

tudatunk képes arra, hogy kommunikáljon az emberi élet és a természeti világ szinte bárme-

lyik aspektusával). Ha egyszer megértettük ezeket a felismeréseket, egész világlátásunk meg-

                                                                                                                                                                                     

érdekekért hajlandó feláldozni olyan természeti kincseket, mint a Hévízit-tó a budai gyógyforrások és a Dunántúl 

ivóvízkincse, az véleményem szerint nem tekinti hazájának Magyarországot. Én a küzdelem időszakában azt 

hittem, hogy ennek a három nemzeti kincsnek a feláldozási tervénél gyalázatosabb gondolat tanán nem is létezik. 

Azóta beláttam, hogy tévedtem. Dr. Fazekas János, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Vezetője 1995-96-ban kemé-

nyen harcolt azért, hogy az üresen álló és hasznot nem hozó lencséket, vágatokat, bányaudvarokat hasznosítsák. 

Ezekben óriási mennyiségű hulladékot lehetne elhelyezni. Most azonban nem a szovjet-magyar alumíniumipari 

megállapodást, a Varsói Szerződés érdekeit kell védenie, hanem a bányák új tulajdonosának bankszámláját kel-

lene növelnie. A hulladékimport óriási üzlet, s bizonyára nagy pénz fog hozni a bányát 1996 augusztusában 70 

millió forintért megvásárló Altus csoportnak. Nesze neked ivóvíz bázis. De úgy gondolom, hogy azok, akik ezt a 

könyvet végigolvasták és Magyarországot hazájuknak tekintik, azon nem csak az Altus csoport lépéseit figyelik, 

hanem kíváncsian várják, hogy mit tesz ez ügyben Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke.”  174. o.  
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változik. Soha többé nem fogunk már a régi módon tekinteni önmagunkra, a többiekre és arra 

a tágabb valóságra, amely nem puszta háttér immár, hanem létezésünk eleven kerete.” 53  

„Ez a felismerés egyrészt jelentőségünk új tudatával, másrészt mély felelősségérzettel 

kell, hogy eltöltsön bennünket. Bár egy aprócska bolygó lakói vagyunk egy kis naprendszer-

ben, egy galaxis peremén, mégis bizonyosak lehetünk abban, hogy tudatos elménkkel mi va-

gyunk a legfejlettebb megnyilvánulási formája annak a nagyszabású folyamatnak, amely ga-

laxisokat, csillagokat és bolygókat hozott létre a kozmikus téridőben, és megteremtette az élet 

egyre összetettebb formáit a napfény áztatta bolygónk felszínén.  

A dolgok nagy rendszerében elfoglalt helyünk és szerepünk alapján az a kozmikus fele-

lősségünk, hogy rátaláljunk a fejlődés pozitív útjára – utat találjunk abba a világba, ahol az 

individualitás, az újítás és a sokszínűség nem széthúzáshoz, konfliktusokhoz és hanyatláshoz 

vezet, hanem az összhang, az együttműködés és a közös fejlődés alapját teremti meg.” 54  

 

Az emberiség közös gondolkodásának alapjait is megteremthetné! Amivel szemben a 

liberalizmus, anyagi formáiban megjelenő környezetszennyező káros hatásai mellett, a szel-

lemi életet szennyező „szabadságjogokkal” is szembenézünk. Pedig:  

„A szabadság mindenképpen érték, mint az emberi célok megvalósításának eszköze. Ez 

az érték óriási jelentőségű ellentmondást vet fel: ha a féktelen szabadság olyan éghajlati ká-

oszt szabadít el, amely azzal fenyeget, hogy aláássa az életünket és nemzeteinket fenntartó 

nagy rendszereket, akkor mi marad a szabadságból? A világ két dolog közül választhat: az 

egyik a demokratikusan választott társadalmi megszorítások útja, a másik azoknak a kegyet-

len, zabolátlan és halálosan féktelen megszorításoknak az útja, amelyeket az áradások a tüzek 

és társadalmi kaotikus állapotok idéznek elő a gyors ökológiai változások nyomán.” 55  

 

És végül még egy idézet, melyből kiderülhet, hogy amikor rendszerbe foglaljuk a törté-

néseket, szemünk előtt zajlik, Magyarország mindennemű privatizációjának folyamata:  

 

„A fejlődés jelentősen eltér a XIII. kongresszus határozatában megjelölt iránytól és a 

VII. ötéves tervben kitűzött céloktól. A nemzeti jövedelem nem fedezi a felhasználást, az 

adósságállomány és a költségvetési hiány tovább növekszik, eközben a közületi és a lakossági 

fogyasztás emelkedik. … A jelenlegi helyzetben szükség van egy olyan stabilizációs szakasz-

ra, amelyben meg kell teremteni a termelés és a felhasználás összhangját, és érvényt kell sze-

rezni annak a követelménynek, hogy csak azt lehet elosztani, amit megtermeltünk.  

Meg kell állítani az eladósodás folyamatát, csökkenteni, majd meg kell szüntetni az ál-

lami költségvetés hiányát. A gazdaságtalan termelés és export támogatásának a leépítését ha-

tározottabban kell folytatni. Azt a termelést, amely nem tehető gazdaságossá, meg kell szün-

tetni. A fizetésképtelen vállalatok és szövetkezetek esetében szigorúan a felszámolási és sza-

nálási jogszabályok szerint kell eljárni.  

Módosítani kell a vállalati belső érdekeltséget: a tevékenység jellegéhez igazodó bér-

rendszerek, bérezési formák erősítsék az egyéni, illetve csoportteljesítmények és a keresetek 

összhangját. Ki kell dolgozni a szocialista brigádok és a dolgozók más közösségei vállalko-

zásszerű munkavégzésének elszámolási, érdekeltségi rendszerét. A kisegítő-kiegészítő gazda-

ság, valamint a magántevékenység a szocialista gazdaságnak szerves része. Teremtsék meg a 

társulás feltételeit.  

Az alapvető tulajdonformák változatos kombinációjával megfelelőbb kereteket kell lét-

rehozni az értéktermelő tevékenység bővítéséhez. Fel kell készülni a gazdasági struktúra át-

alakításával járó új szociális problémák kezelésére, enyhítésére. Elsősorban a társadalmi se-

                                                           
53 László Ervin: Harmadik évezred. 155. o. (A bevezető gondolat magyarázat olvasható a 156 – 197. oldalakon)  
54 u. o. 197. o.  
55 Worldwatch Institute: A Világ helyzete 2013. In.: 21 Fejezet Kathleen Dean Moore és Michael P. Nelson: 

Környezetvédelem: elmozdulás a világméretű morális egyetértés felé 249. o.  
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gítségre szoruló, időskorú és alacsony jövedelmű nyugdíjasokat, a többgyermekes családokat 

kell támogatni.”  

Végezetül: A Központi Bizottság felhívással fordul a munkásokhoz, parasztokhoz, ér-

telmiségiekhez, fiatalokhoz, páron kívüliekhez: támogassák a gazdasági-társadalmi kibonta-

kozás programjának végrehajtását, vegyenek részt annak megvalósításában. ” 56  

 

A Tisztelt Olvasóban felmerülhet a kérdés, mennyiben része a gazdaság működésének 

ismerete akkor, amikor az állam alkotmányos életét elemezzük. Például azért, mert a nyolcva-

nas évek elejétől sokat hangoztatott termékszerkezet-váltás közbeszéd tárgya volt. A közbe-

széd az emberek között zajlik, vagyis egy termékszerkezet megújítása érint minden embert, 

kiknek egyéni életükben, környezetükben, és a munkahelyeiken jogai és kötelességei, kötele-

zettségei vannak.  

A függőségi viszonyokból következik, és minden vállalat fennmaradásának fontos kér-

dése, hogy működését, termelési tényezőinek változása, milyen mértékben módosítja – emeli 

dolgozóinak szakmai tudását? Milyen gyártási eszközök (technológiaváltás pl.) bevezetésével 

bővül, a szakemberek gyakorlati tudása, mely tudás a benne szereplő szakember önbecsülését 

is növeli. Rosszabb esetben kétségessé teszi azt, ami kihat a munkás és értelmiségi szakembe-

rek alkalmazott tudására a gyakorlatban. Példa kedvéért gondoljunk a munkanélküliségre.  

Ki kell mondani, minden változás, hatással van az ember szellemi, lelki állapotára, szo-

rosabbá fűzi az életviszonyokat, szeretetközösségeket, másik vonatkozásában megzavarja, 

vagy szétveri az emberi, családi, közösségi élettereket.  

 

A társadalom fejlődését a gazdaságból származó bevételek teszik lehetővé. A gazdaság 

szerkezetének alakítása kormányzati döntések sorozatát igényli. A kormányzat előterjesztéseit 

az Országgyűlés vitatja meg, és meghozza azokat a politikai döntéseket, melyek alapján az 

ágazatok vezetői, az elfogadott jogszabályok életbeléptetésével segítik vagy visszatartják a 

termelés és a szolgáltatások piaci lehetőségeit. Gazdasági helyzetünk megértéséhez, 1987-

1990 között zajló spontán privatizációról néhány gondolat.  

Spontán privatizációnak az állami tulajdon tömeges magántulajdonba kerülésének kez-

detét, annak még pártállami keretek között kibontakozó 1987-1990-es szakaszát szokás ne-

vezni. Ebben hazai és külföldi magánszemélyek és vállalkozásaik igen előnyös feltételek mel-

lett, az állami vállalatok vezetésének segítségével többnyire azokkal társulva szerezték meg az 

állam tulajdonában lévő vagyont. A spontán privatizáció csak az állam szempontjából volt 

spontán, mivel az önkormányzóvá tett vállalat önkezdeményezésén alapult, amire a kormány 

nem tudott érdemben befolyást gyakorolni. A spontán privatizáció tudatos vállalati döntésen 

alapult, ahol a vállalat vezetői saját érdekei alapján maguk választották meg privatizációs 

partnereiket, a privatizáció módját és feltételeit.  

 

A folyamatot az 1988. évi társasági törvény és a külföldi befektetéseket szabályozó tör-

vény, illetve az 1989. évi átalakulási törvény terebélyesítette ki, ezek a törvények adtak igazán 

lehetőséget nagy állami vagyonok magánkezekbe juttatására. A problémát jól érzékelteti, 

1988-ban Magyarországon mintegy 2900 vállalat, rt., kft, és 180 ezer kisiparos, kiskereskedő 

működött, 1995-re a jogi személyiséggel rendelkező társaságok száma 110 ezer, az egyéni 

vállalkozók száma 850 ezer körülire emelkedett.  

 

A nagy állami vállalatok gyáraikat, gyáregységeiket társasági formákba szervezték át. 

Végül is, az állami vagyon magánkézbe csúsztatását az 1988. évi VI., a gazdasági társaságok-

ról szóló tv. tette lehetővé, a nagy vagyonátjátszások több mint 90 %-a ennek segítségével 

bonyolódott le. A kormány aggodalommal figyelte az állami vagyon gyorsuló eltűnését, A 

Nemzetközi Valutaalap és a Világbank, amelynek a költségvetési pozíciók figyelembevétele 

                                                           
56 A MSZMP K. B. 1987. július 2-i állásfoglalása „A gazdasági-társadalmi kibontakozás programjáról.”  
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mellett az állami vállalkozói vagyont, a 21 milliárd dollár körüli nemzetközi hitelállomány 

egyik fontos fedezetének tartották.  

 

Saját tapasztalataim szerint a szándékosan fenntartott jogi hiányosságok, más fogalma-

zásban, a szakavatottak és beavatottak által előkészített törvénykezéssel alátámasztott leépíté-

si törekvések a gazdaságban, egyszerűen, alulról nézve is megközelíthető. Aminek kiemelt 

lényege, a 2900 értéket előállító állami vagyon magánkézbe „csúsztatása”, ami erkölcstelen 

azért is, mert ellenértéket nem jelentett az állam számára. Az ellenérték: a 21 milliárd dollár 

körüli nemzetközi hitelállomány egyik fontos fedezete volt.  

A Társasági törvény, mint jogforrás hatálybalépésével, megalapozottá vált, a magyar ál-

lami tulajdonban lévő termelő vállalatoknak felszámolása. A vállalatok termelési szerkezetét, 

a munkafolyamatok egymásba kapcsolódását, a dolgozóknak tett nagyobb anyagi érdekeltség 

ígéretével, tovább bontották VGMK-ra, vállalati gazdasági munkaközösségekre. Több munka-

folyamatot vállalaton kívülre szerveztek úgy, hogy a szakmai feladat ellátásához szükséges 

eszközöket leértékelt áron átadták a vállalati munkaviszonyukat megszüntető, immár önálló 

vállalkozássá avanzsált dolgozóiknak. Ily módon a termelés (időleges) fenntartása mellett, 

leértékelték az állami tulajdonban álló vállalati vagyont. Nem tudjuk, hogy az ipai termelés 

felszámolásával mit veszítettünk? Azért nem, mert akkor sem volt kéznél leltár a nemzeti va-

gyonról. Márpedig az ipari vállalatok és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek épületei, ter-

melő és szolgáltató eszközei, berendezései, továbbá az akkor működő, értékképző szakembe-

rek szakmai tudása, mind a nemzeti vagyon részét képezték.  

 

A Társasági törvény több dolgot indítottak útjára. Röviden: Lehetőséget nyitottak az ál-

lami vállalatok olcsó kiárusításhoz, ami megtörtént. A magyarországi felvásárlók, két lehető-

séggel éltek: ‒ A banki cimborák rendelkezésükre bocsátott olcsó hitelekkel tudták felvásá-

rolni termelő-szolgáltató vállalatokat. Ezt a játszmát nevezték később úgy el, hogy a politikai 

elit hatalmát áttolta a gazdasági hatalomba.   

A másik lehetőség a nyugati baráti kör tőkéjének igénybevétele volt, közösen vásárolták 

fel az állami vagyont, majd közösen osztozkodtak rajta. Példák igazolhatják, hogy a mi ku-

tyánk kölyke elvtárs maradt a vállalat tulajdonosa egy hosszabb ideig, majd egy jelentékeny 

haszonért külföldi „befektető” kezére játszotta át a még megmaradt, „volt” állami vagyont. A 

vállalati „vagyon” felvásárlásakor majd értékesítéséből származó pénzügyi különbségeknek 

nyoma veszett. Annyit tudunk, hogy sok ezermilliárd forintokról volt szó.  

A vállalatok nagyobb része ily módon került külföldiek kezébe. A haszonlesők ezúton is 

hatalmas vagyonokra tettek szert. Egyes számítások szerint, a külföldre menekített tőke nagy-

sága meghaladta a 2000 Mrd forintot. Végül azt is tudjuk, hogy a magyar gazdaság leépítésé-

vel teremtettek létjogosultságot, a nyugaton előállított, ipari és mezőgazdasági végtermékek 

Magyarországba történő behozatalára. Külön kiemelendő a mezőgazdaságban lefolytatott 

élelmiszeripar kiárusítása, ezek között a cukoripar, a dohányipar, a hazai sörgyártás, a növé-

nyolajipar teljes egésze. Nem mondhatja senki, hogy politikai osztály erről nem tudott.  

 

A gazdaságpolitikát irányító stáb vezetésével, előkészíttették, és végrehajtatták a priva-

tizációt. A liberalizált piacban látták hazánk gazdasági csődjének kiteljesedését, és igazuk lett. 

Igaz, akkor még nem hangsúlyozták a neoliberális akaratot, minek alapja a liberalizmus ideá-

lis képe lehetett. Ebben a politikai kategóriában nincs szerepe az erkölcsnek, az előrejutás 

alapja az önzés. Az egyén önzése. A szabályozás alapja a szabadosság vaksága. Elemezve az 

előzményeket, lássuk be, a gazdasági csőd előkészítését az értelmiségi egoizmusra építve, 

több évtizede alapozgatták, ami egyúttal az 1998 – 99-es években elénk tolult politikai fordu-

latban felszínre kerülő megalkuvásnak mérföldköve volt.  

 

Az állami vállalatok döntő többségének felszámolása, egyúttal megnyitotta a munkaerő, 

szabadpiacra bocsátását. A szabadpiacra kilökött ipari és mezőgazdasági munkások képezték 
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azt a munkanélküliséget, ami 2010-ig nem csökkent, évről évre újra termelődött. Amennyiben 

szabad mondanom, ennek a másfél-millió munkanélküli ember helyzetének rendezése lett, 

egyik legnagyobb kihívása a 2010. évben munkába lépő kormányzatnak. Ennek az igencsak 

összetett kormányzati feladatnak célja, munkanélküliek kegykenyéren való „tartásából”, életet 

adó kenyér biztosításával visszahozni milliónyi embert, a munka világába.  

Visszahozni az embert a munka világába, érezze, az Ő szellemi vagy szakmai tudására, 

vagy a kétkezi munkájára van szükség. Amit csinál, az fontos, dolga van minden nap. Vissza-

hozni őket a munka világába, természetének rendjébe állítani, visszaadni személyes méltósá-

gát, hogy napi keserűségét, szorongó bizonytalanságát, életének céltalanságát tudja felváltani, 

egyéni és családi életének tervezésével, megélhetésének anyagi biztosításával. Amennyiben 

való igaz, hogy ezekben az években másfél-millió munkanélküliről volt szó, akkor igaz az is, 

a liberálisok felszámolták a munkahelyeiket. Az sem tagadható le, hogy az állami vállalatok 

magánkézbe juttatása előtti időkben, amikor az Európai Unió piacot nyitott a magyar termé-

kek exportjának, a fent említett vállalataink termékei, és a mezőgazdasági termékeink az Eu-

rópai Unió zárt piacainak kapui előtt toporoghattak.  

 

Feszegetett kérdés volt a 2010. évi választások után, a kormányzat miért nem tudott 

gyorsan elhelyezni ennyi munkanélkülit? A válasz nem bonyolult, viszont összetett. Válasz-

szuk az alábbi megközelítést. Ha egy magyar állami vállalat, több száz forgácsoló szakembert 

alkalmazott, és a forgácsoló gépeket a kilencvenes években elszállították a MÉH telepekre, 

vagy átadták a kiszervezett munkaszervezeteikhez olcsón, újakat helyettük nem szereztek be, 

továbbá lebontották mindazokat az épületeket, ahol a régi gépeken, munkapadokon dolgoztak 

az emberek, akkor hol és mivel tudott volna munkát végezni az említett több száz esztergá-

lyos, marós, köszörűs és a többi szakember?  

 

Az is tény, hogy az építőiparban, a cipőiparban, a textil iparban több százezer szakem-

ber és betanított munkás dolgozott. A magyar termelő vállalatok magánkézbe csúsztatását 

követően, az utcára küldött sok szakember és betanított munkás, nem tudott munkát vállalni, 

mert a kommunizmusból itt maradt kommunisták, az Országgyűlési választásokon elért ered-

mény után fellélegző Szabadon Repkedő Demokraták akaratát végrehajtva, nem építettek fel a 

lebontott több ezer gyár helyett újakat. Helyettük zárt lakóparkok épültek. És ez a megállapí-

tás, tény, való igaz, tagadni nem lehet.  

Kijelenthetjük, ezen az úton, a Szabadon Repkedők egyetemben társutasaikkal, elszegé-

nyítették a magyar társadalmat alkotó családokat. A felnövekvő generációk jó része is erre a 

sorsra jutott. A szorgalmasabbja válaszút elé került, maradt a bizonytalanságban idehaza, 

vagy boldogulását Európa nyugati felén kereshette. Ennek a mondatnak azért van értelme, 

mert a 2010. évi választások utáni évtizedben, ekkoriban a magukat ellenzéknek nevező cso-

portocskák, az új kormányon kérik számon, miért távoztak, vagy távoznak fiataljaink nyugat-

ra, miért van szegénység és miért éheznek a gyermekek? A hitelből vásárolt lakásokkal törté-

nő eladósítás százezrek kilátástalan helyzetét hozta felszínre. Istenem! Mennyi fiatal és család 

bizonytalanságát alapozták meg az önkényuralomban azok a kulcspozíciókban elhelyezett 

hatalmat gyakorlók, akik 2000 után is fenntartották a magyar társadalom agyagi elszegényíté-

sének liberális etikáját.  

 

A megelőző évek kormányzatai tették a 2010-ben felálló kormányzat feladatává, a 

munkakörülmény feltételeinek törvényi kidolgozását, amire fokozatosan felépíthető egy ter-

melői szféra. Sorolhatók a rövidtávra megoldást adó példák, a közmunka, érdekeltségek léte-

sítése üzemek, gyárak fejlesztéséhez, beruházásokhoz; különböző formájú munkahelyteremtés 

ösztönzése. Az állam viszont nem vállalkozó. A törvényhozónak nem a termelőcélú beruházá-

sok kivitelezése képezi feladatkörét, hanem a beruházások ösztönzése. Ebből az jön ki, hogy 

2004 és 2010 közötti szociális-liberális uralom, a 90-es években lebontott ipart nem újra épí-

tette, ezzel az utcán hagyta a kétkezi és szellemi munkásokat. Arról is szólhatunk, hogy a szo-
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cializmus építése alatt legkevésbé iskolázott rétegek nem a rendszerváltás termékei, de meg-

lévő munkavállalási lehetőségeiket felszámolta a betanított munkát nagy tömeg részére bizto-

sító, döntően az építőipari megrendelések jelentős csökkenése.  

 

2010 után, a helyzet ma nem más, mint egy szikes mezei felszín, amire gazdaságot épí-

teni új infrastruktúra kiépítésével, új gyárépületek létesítésével, termelőeszközök beállításá-

val, és működtetésüket ellátó szakembergárdák munkába állításával lehet. Amennyiben van 

szakembergárda. Mert amikor nincs, előtérbe kerül az alap-, közép-, felsőszintű szakoktatás, 

ahonnan a kikerülő szakember, sok év múlva vehet termelő eszközöket kezébe. És addig? Ez-

után mondható ki, rabszolgaságából felállhat a magyar összeszerelő ipari társadalom. A hely-

zetfelmérést nélkülöző tanácsok helyett, működő, működtető példákra lenne szükség, mégpe-

dig ingyen kölcsönzött eszközökkel együtt.  

 

A szikes földfelszíni beruházásokból kiindulva, az induló bérszínvonal is szocialista 

örökség. A szocializmusban tartották alacsonyan a béreket. A hazai bérek majd akkor érik el a 

tőlünk nyugatabbra dolgozó, betanított munkások, szakmunkások, technikusok, mérnökök 

bérét, amikor magyar tulajdonú vállalkozásokban magyar termékeket gyártó vállalatok épül-

nek, amelyekben az ott dolgozó mérnökök, technikusok, szakmunkások, újjáépítik a liberáli-

sok által erőszakosan megszüntetett gyártási kultúráinkat. Hosszú út ez, mivel újra kell élesz-

teni a felhalmozott szaktudást és tapasztalatot. Az élesztés képezheti alapját, majd egy nemze-

ti ipar új termék-, és termelési struktúrának. Jó piackutatással összekötve. Addig fogadjuk el 

azoknak a külföldi óriás vállalatoknak jelenlétét, akik munkahelyeket teremtenek, és a terme-

lésükhöz kapcsolódó beszállítók technológiáját sajátjukhoz igazíttatják. Ennek a termelési 

rendszernek is vannak előnyei, amit fokozatosan fejlesztve, létrehozható egy új magyar na-

gyipari struktúra. Ennek ma már az alapjai megérettek.  

 

Azoknak a jövedelmükkel elégedetlenkedőknek, akik nem a termelőszférában dolgoz-

nak, tudniuk kellene, hogy csak a termeléséből származó állami bevételekből lehet a nem ter-

melő szférában alkalmazott embereknek jelentősen rendezni a fizetéseket. A 2010. év utáni 

élethelyzetekben, a munkanélküliek sokasága tudja legjobban, állás hiányában, ők a postást 

várták. Ezzel egy időben, a 2000 után felszámolt termelővállalatok helyett, a liberális akaratot 

végrehajtó szocialista kormányok, nemzetközi szerződések aláírásával, a magyar állam nevé-

ben felvett hitelekből, nem új termelő ipari cégeket hoztak létre. A mezőgazdasági terménye-

ket feldolgozóipar nagyobb részét is kiárusították, vagy kvótákról mondtak le, így a boltokban 

a magyar áruk helyett, külföldi munkáskezekkel előállított könnyűipari termékek, háztartási 

eszközök, tej, cukor, hús, stb., foglalta el a polcokat. Ennek a megállapításomnak egyik cso-

dája, hogy egy mezőgazdaságra épülő országban, a parasztember füvel bevetett és szépre nyírt 

udvarán díszeleg a tuja, viszont büszkén elmegy az „üzletbe”, és a fehérrépa mellett megveszi 

a fél kiló darált húst, a csirkemellet és a tojást. Óriási eredmény.  

 

A kilencvenes években jutott nyilvánosságra az eladósodás története és nagysága. Arról 

nem volt korrekt tájékoztatás, hogy az MSZMP főtitkárának, Kádár Jánosnak egyetértésével, 

a Magyar Szocialista Munkás Párt vezetésének irányítása alatt álló Magyar Nemzeti Bankot 

képviselve, Fekete János alelnök tárgyalta le, vagyis készítette elő a hitelszerződéseket. A 

felvett hitelek nem a közjót szolgálták. A rendszerváltás időpontjában lehetett volna tárgyalni 

a hitel visszafizetés felfüggesztésről, engedményekről és így tovább. A 2010-es választások 

után, már nagy tábor bátorította a döntéshozókat, a felvett hitelekre kötött szerződéseket 

mondják fel. Azt is mondták sokan, meglehetett volna tagadni a felvett hitelek visszafizetését. 

A kérdés az, ha a választásokon kiválasztott és megbízott kormányzat nem teljesíti a nemzet-

közi jogban előírt szerződésekben foglaltakat, milyen nemzetközi vonatkozású, gazdasági és 

politikai következményekkel néz a teljes magyar népesség szembe? A politikai következmény 

a terhek megoldására vállalkozó Antall József kormány azonnali bukása lett volna szerintem.  
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Az igazság az, hogy a felvett kölcsönpénzt, mégpedig a Kádár rendszer alatt 2000-ig 

felvett hiteleket, az elmúlt évtizedben felvett kölcsönökkel együtt, kamatostól vissza kell fi-

zetni. A hitelekkel kapcsolatos véleményeket azért vetettem újra fel, – nem teljes körű részle-

tességgel – mert választ akkor tudunk adni például a munkanélküliség megoldásával össze-

függő kormányzati feladatokra, ha az eladósított magyar állam ez irányú kötelezettségét is 

megismerjük.  

Vagyis, a munkahelyteremtő lehetőségek legjelentősebb korlátja, azoknak a hiteleknek 

és kamatainak visszafizetése, amit a liberális-szocialista kormányok nem munkahelyek létesí-

tésére használtak fel, miközben múlattak és tapsoltak. A dolgozni akaró ember részére a mun-

ka biztosítása, az alkotmányos emberi jogok közé sorolható. Amivel szemben a hitel felvétele 

nem alkotmányos jog! Az a kényszer, hogy fel kellett venni az állami csődhelyzet kivédése 

miatt, más természetű dolog. Amivel szemben az adósságcsapdából soha nem kerülnénk ki, 

ha szolgaian teljesítenénk a hitelt nyújtók feltételeit – örökké. Az adósságcsapdából kilépni 

azonnal azért nem lehet, mert akik kitalálták és működtetik, saját hasznukról sohasem monda-

nának le.  

 

Összefoglalva: Jelen korunkban – a magam részéről ezt az időhosszt az elmúlt több mint egy-

száz esztendőben mérem –, az emberi gonoszságból, anyagi érdekből, az emberiség egy jelen-

tősebb részének mindennapi életét, apróságos pénzügyi eszközökkel határozták meg. Meg-

jegyzem, a kormányok pénzügyeit kézben tartó, önmagát önérdekből személytelenné tett, így 

azután nem látható, úgynevezett háttérhatalom irányítása alatt működő, egyre durvuló végre-

hajtó uralom, a minden személy eltiprására törekvések, mély szakadásokat hozott létre az Eu-

rópai társadalmakban. Minden európai állam társadalmában. Átlépve mindent, ami emberré 

teheti az embert; felemelkedésének ívén érvényesült a kapzsiság. A játéktéren néhányak vi-

lágháborúkkal jutottak még nagyobb hatalomban, sokak a világháborúk közé, vagy utánuk 

szervezett izmusok mögé búvva, tiporták sárba Európa egyszerű embersokaságát. Csupán Eu-

rópát említem, mert odaát, a szabadságot birtoklók „egyesült államában” – nem ropogtak a 

fegyverek, ott „csak” előállították, majd szállították jó pénzért, a kultúrát szülő és dédelgető 

földrészünkre, Angliától az Urálig. Ezen az Eurázsiai, jókora félszigeten sokan haltak meg, a 

legyilkoltaknál többen vesztették el szeretteiket és még többen, évtizedekre elosztva „csak” 

nélkülöztek, és fájó szívvel szenvedtek. Mellőzve a sok helyütt megírt, bizonyító erejű szám-

adatokat, ez a mindég felülkerekedők jellegzetes, „alkotmányos” törvényességének végered-

ménye.  

 

A magántulajdon és az államkapitalizmus között fennálló irigység meglétében, ismerjük 

meg a MSZMP állásfoglalását a kisiparosok ipargyakorlásának újraszabályozásáról: „A szo-

cializmus építésének előrehaladásával, az életszínvonal emelkedésével a lakosság igénye a 

szolgáltatások iránt állandóan nő általános társadalmi szükségletként jelentkezik. Ezért a jövő 

feladata a lakossági szolgáltatás továbbfejlesztése. Ebben a kisiparosság szerepe nélkülözhe-

tetlen. Ennek megfelelően – bár a kisipar állandóan zsugorodó, történelmileg kihaló rétege 

társadalmunknak – politikailag támogatni szükséges. … Az árutermelő kisipari tevékenységet 

jogi és gazdasági eszközökkel úgy kell szabályozni, hogy az mindenkor feleljen meg politikai 

és gazdasági célkitűzéseinknek.” 57  

 

A MSZMP állásfoglalásában nem sorolja fel, hogy a kisiparos teljesítményét törvényi szinten 

hogyan korlátozza? A foglalkoztatottak létszámát 3 főben, a teljesítés értékhatárát 400 000 Ft-

ban maximálta, a termék vagy technológiafejlesztésre a bankok kölcsönt nem adtak. Különfé-

le adókkal és adóellenőrzésekkel szabályozták a jövedelemi lehetőséget. A négy kritérium 

együtt, nem tette lehetővé a kisüzem gépeszközi beruházását, visszaszorította a fejlesztés le-

hetőségét, és kiemelkedő  

                                                           
57 A MSZMP állásfoglalása a kisiparosok ipargyakorlásának újraszabályozásáról 281. o. 
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